
Po atentátu na zastupujícího !í"ského 
protektora Reinharda Heydricha v roce 

1942 následovaly na území Protektorátu 
#echy a Morava kruté n$mecké represe, 

které sv%m &ivotem zaplatili 'eskoslo-
ven"tí ob'ané. V Pardubicích poprav'í 
'ety na Záme'ku zast!elily 194 lidí. V%-
znam jejich ob$ti p!ipomenuli starosta 
M$stského obvodu Pardubice V Ji!í Há-
jek, nám$stek primátorky Ji!í Rozinek a 
historik a p!edseda Masarykovy spole'-
nosti Ji!í Kotyk. 
„Osobn$ na mne velmi zap(sobila po-
slední slova, která 'e"tí para"utisté 
zvolali v chrámu sv. Cyrila a Metod$-
je v Praze, kde se ukr%vali po atentátu. 
Slova ‚Nevzdáme se. Nikdy. Jsme #e"i!‘. 
V t$chto p$ti slovech se skr%vá národ-
ní hrdost, odvaha a odhodlání chránit 
'esk% národ p!ed zlov(li ‚cizák(‘,“ !ekl 
starosta M$stského obvodu Pardubice 
V Ji!í Hájek.  
V rámci vzpomínky na 70. v%ro'í heyd-
richiády byla vydána také publikace 
„SILVER A a heydrichiáda na Pardu-
bicku“, na ní& se podílel kolektiv auto-
r( v'etn$ historika Ji!ího Kotyka, jedno-
ho z organizátor( vzpomínkového aktu. 
Ten p!ipravil M$stsk% obvod Pardubi-
ce V v 'ele se starostou Ji!ím Hájkem 
jako vyjád!ení své úcty k památce ob$-
tí heydrichiády na Pardubicku. 

HlasatelHlasatel
'íslo: 2                   ro'ník: 3               cena: zdarma

Slovo starosty

Ji!í Hájek

PRO JESNI!ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK"IVÁNEK | PRO DRA#KOVICE | PRO VI$%OVKU | PRO NOVÉ JESEN!ANY

Ladislav Dole&al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí'ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji(í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

!len"ní na m"stské obvody je ú#elné a pomáhá 
efektivn" se starat o ob#any v dané lokalit". Malá 
radnice má k lidem blí$e a m%$e jim snáze pomá-
hat s jejich starostmi. A naopak, lidé to nemají na 
radnici daleko a mohou si své zále$itosti vy&izo-
vat rychleji a pohodln"ji.

Ka$dé v"t'í m"sto se skládá z ur#it(ch speci)ck(ch 
míst, #tvrtí, které jsou de)novány #asov(m obdo-
bím, historickou epochou, ve které vznikly. Ka$d( 
z nás ví, ve které #ásti m"sta, ve které #tvrti byd-
lí. Je to spojeno i s ur#itou p&íjemnou dávkou pa-
triotismu.  V dne'ním slova smyslu ( a p&edev'ím 
v Pardubicích) se ale obvody sna$í de)novat p&e-
dev'ím n"kte&í politici. A je jen k zamy'lení pro#?

To dokazují v(sledky desetileté #innosti ob-
vodu 5.
Nap&íklad : obnova vnitroblok%, vozovek a 
parkovacích míst, rekonstrukce Bene'ova 
nám"stí, nová d"tská h&i't". Dal'í projekty 
jsou realizovány. 
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NEP"EHLÉDN)TE:
JAKÁ JE BUDOUCNOST 
MAL*CH RADNIC?

O „DUKELSKÉM“ 
ARBORETU+ODVDWHO+ODVDWHO

n! funkci nám!stí neplní. Nejd"íve pot"ebujeme 
mít jasnou a #nan$n! realizovatelnou koncepci 
celkové rekonstrukce. Koncepci, která bude velmi 
detailn! projednána s lidmi %ijícími v nejbli%&ím 

+ODVDWHO+ODVDWHO

jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 

se jméno Jana Ka!para stalo objektem osobního 

politického zviditel"ování a r#zn$ch politick$ch 
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ANKETA NA TÉMA: Myslíte si,  &e obvody jsou p(irozenou sou'ástí m+sta?
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Vá&ení 'tená!i, 
do rukou se Vám dostává ji& 
druhé leto"ní vydání Hlasate-
le. I tentokrát Vám p!iná"íme 
informace o novinkách v ob-
vodu, o zajímavostech i o ak-
tuálním d$ní. 
Rozhodli jsme se v$novat pro-
stor také vzpomínce na ob$ti 
heydrichiády. V t$chto dnech 
uplynulo 70 let od atentá-
tu na zastupujícího !í"ského 
protektora Reinharda Heyd-
richa a následné kruté repre-
se, p!i ní& i v Pardubicích umí-
rali lidé. Uspo!ádali jsme pro-
to u památníku 2. sv$tové vál-
ky na nám. Dukelsk%ch hrdin( 
pietní akt, kter% památku t$ch-
to ob$tí p!ipomenul. Domní-
vám se, &e je pot!ebné si tyto 
historické události p!ipomínat 
a uchovávat jejich odkaz pro 
dal"í generace. 
Hlasatel Vám v"ak p!iná"í i 
„veselej"í“ témata. Nahlédne-
me nap!. do zahrádká!ské ko-
lonie Radost a projdeme si ar-
boretum na Dukle. 
P!eji Vám v"em krásné léto a v$-
!ím, &e i Hlasatel Vám slune'né 
dny je"t$ více zp!íjemní. 

Na Dukle uctili památku 
194 pardubick,ch ob+tí heydrichiády
Ve 'tvrtek 24. kv+tna se na nám+stí Dukelsk,ch hrdin- v Pardubicích uskute'-
nil vzpomínkov, akt v+novan, ob+tem heydrichiády na Pardubicku. Zú'astnili 
se jej nejen pam+tníci této doby, ale také zástupci m+sta Pardubice, !eskosloven-
ské obce legioná(ské 'i Armády !R. Polo&ením v+nc- u památníku letc- 2. sv+-
tové války, tichou vzpomínkou i 'estnou salvou uctili památku ob+tí heydrichiá-
dy. P(ítomní zavzpomínali na state'nost a hrdinské 'iny pardubick,ch v,sadká-
(-, kte(í se podíleli na atentátu, i oby'ejn,ch lidí, kte(í v následujících t,dnech 
po atentátu zem(eli.
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VZPOMÍNKA NA OB!TI HEYDRICHIÁDY
Vzpomínkov" akt na ob#ti heydrichiády v Pardubicích byl nejenom setkáním u pomníku letc$ 2. sv#tové války, ale také tichou vzpomínkou v kostele sv. Bar-
tolom#je. V rámci rekviem tu zazn#la jména v%ech 194 ob#tí, za ka&dou z nich tu ho'ela svíce…
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Veleúsp!"nou sezónu mají za sebou i mláde#nické 
t$my BK Pardubice. %ty&i tituly mistr' %eské republiky 
(v kategoriích U13, U14, U15 a U17) jsou zcela unikát-

-
ském m!&ítku. Mladé nad!je pardubického basketba-
lu navíc p&idaly do své bohaté sbírky i bronzové medai-
le (U11), jedno (tvrté (U12) a jedno páté místo (U19).

U! jsme zmínili, !e v obvodu 

!ijete cel" sv#j !ivot. Jak se tu 

!ilo p$ed 10-15 lety a jak se 

!ije dnes? 

Ur(it! jsem zm!ny zazname-
nal. Nejvíce po roce 2002, kdy 
m!stsk$ obvod vznikl. Od té 
doby, kdy se správa zam!&i-
la p&ímo na obvod, byly zm!-
ny k lep"ímu vid!t hlavn! na 
opravách chodník', silnic (i 
vnitroblok'. Myslím, #e i ne-
strann$ „divák“ si v"imne, #e 
se mnoho v!cí ud!lalo a #e se 
v"e posunulo dop&edu. 

Ur%it& je ale je't& n&co, co by 

se dalo vylep'it, nebo n&co co 

vás konkrétn& trápí…

V sou(asné dob! mne nejvíce 
trápí kasárna TGM na Zbo-
rovském nám!stí. Vojáci od-
tud ode"li u# za(átkem mi-
nulého roku a od té doby jsou 

kasárna opu"t!ná. U# od za-
(átku jsme projevovali oba-
vy, aby se z kasáren nesta-
ly jen ruiny, jak k tomu do-
"lo v n!kter$ch jin$ch m!s-
tech. N!kolikrát jsme pouka-
zovali na to, #e n!které objek-
ty u# za(ínají b$t v katastro-
fálním stavu. Jde zejména o 
objekt v blízkosti krematoria 
a m!stsk$ch h&bitov'. U# tam 
chyb!jí okna a celková situace 
je velmi "patná.  

Na radnici se obrátili ob%ané 

s p$ipomínkou, !e se v objek-

tu mohou scházet bezdomov-

ci a dal'í skupiny lidí. Jak jste 

s touto p$ipomínkou nalo!ili?

Obrátili jsme se na vojenskou 
správu s #ádostí, aby objekty 
zabezpe(ila. Starosta zárove) 
vstoupil v jednání s vedením 
m!sta i dal"ími orgány a sna#í 

se o budoucnosti kasáren více 
jednat. Na"e pravomoci jsou 
ale v této otázce velmi ome-
zené. 

Jakou vy osobn& máte vizi? 

Co by se m&lo s kasárnami 

dít? 

Z pohledu pravomoci na"e-
ho obvodu nem'#eme vyu#i-
tí ovlivnit tak v$razn$m zp'-
sobem, jak bychom cht!li. O 
budoucnosti bude rozhodo-
vat magistrát. Já bych si dove-
dl p&edstavit nap&. n!jaké vel-
ké sportovi"t!. 

Krom& kasáren je zde na ob-

vod& n&co, co byste vy kon-

krétn& zm&nil? Nebo naopak 

n&co, z %eho máte radost !e se 

povedlo?

Jak u# jsem zmínil na za(átku, 
poda&ilo se nám (ásti obvo-
du opravit. Jsou tu celé nové 
vnitrobloky, kompletn! zre-
konstruované je Bene"ovo ná-
m!stí. Máme také nová h&i"-
t!. Ale m!nit k lep"ímu je stá-
le co. Je to v"ak otázka *nan(-
ních prost&edk'. Ur(it! bych 
si dovedl p&edstavit dostatek 
sportovi"+ pro d!ti, roz"i&o-
vání zelen!. Zkrátka aby lidé 
v na"em obvod! nejen bydle-
li, ale aby zde v klidu a s ra-
dostí #ili.  

S investicemi na území obvo-

du ur%it& souvisí i otázka re-

konstrukce nám. Dukelsk"ch 

hrdin#, o kterou se také hod-

n& zajímáte. 

Téma rekonstrukce nám!s-
tí je skute(n! velmi aktuál-
ní. Nedávno bylo svoláno ve-
&ejné setkání s ob(any ohled-
n! mo#n$ch verzí, jak by zre-
konstruované nám!stí mohlo 
vypadat. Promítaly se nákre-
sy jednotliv$ch variant, které 
byly také okomentovány. Ob-
(ané se na míst! vyjad&ovali, 
co by si p&áli a jak by si nov$ 
vzhled nám!stí p&edstavovali.

Jaké dal'í zám&ry $e'íte?  

Na po&adu dne je ur(it! do-
pravní situace u polikliniky. 
Existuje tam zám!r v$stav-
by tzv. Babylonu, kter$ jsme 
si ale podmínili nutností vy-
&e"it celou dopravní situa-
ci v ulici Na Spravedlnosti. 
S tím souvisí i pr'jezdnost 
obou podjezd' – Anenské-
ho i Palacha. Na po&adu dne 
je taky cyklostezka na Medle-
"ice a do budoucna i spojení 
s Chrudimí. 

ROZHOVOR

„Na obvodu je stále co zlep!ovat,“ 
!íká místostarosta Ladislav Dole"al

Místostarosta Ladislav Dole"al zná m#stsk$ obvod velmi dob-

%e. Chodil zde do !koly, pro"il zde své mládí a "ije tu i dnes. Jak 

se "ivot v obvodu za poslední léta zm#nil? A co ho t#!í a nao-

pak trápí? Sv#%il se na!emu Hlasateli.

nácti bodovacích turnaj', ale p&evá#n! MR, které se letos 
Ostrav!. %ást dotace 

-

jako pochopení, soucít#ní a nezi!tná pomoc nejsou pro 

Za SKV Pardubice NEZLOMENI, o.s.                                                                                              

n! prezentaci upravit (i doplnit. Kontakt-
ní osoba by m!la b$t p&ítomna na zkou"-

-
-
-

nové na e-mail dvojcata.pce@seznam.cz.
Pavlína Mazuchová

tel. 604 291 872

p!edsedkyn" Komise pro #kolství, 

kulturu, sport a mláde$
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Aktivity DDM DELTA Pardubice do 31. 8. 2012       

Zku!en" táborník Jan Piln" #editeluje v DDM Delta

RC Ka!párek srde$n% v!echny zve na následující akce:
V&LET NA APOLENKU

TÁTA DNES FR'Í 

6WʋURVWɈ�Ƴ2�3ʋUʏʅʍLȪɏ�9�
-ʖ͵Ξ�+͈ȳɰɖ�
9ˇɡ�ʫɃɏ

DUKELSKOU 
328Ľ

6ɼɊԦ�Ɉ�������������Rɍ���ʤɔ�KRʏʖɚ
Ǒ'�'ʅɷOɈ��Ɉ�ȾHVWʋʦUDȪɏ�3Rɍ�NR̸ʑə

Program:
��,YR�(OYLV�)LVKHU
��'+�äLYDĮDQND��RG����KRGLQ�
��&RXQWU\�VNXSLQD�7580)
��+DUPRQLNiĺ�3HWU�âLPićHN
��3URJUDP�SUR�GɶWL�Y�5&�.DãSiUHN�
��QD�UHOD[DćQt�ORXćFH
��3RXľRYp�DWUDNFH
��*ULORYDQp�VHOiWNR

'ɶNXMHPH�]D�VSROXSUiFL�'.�'XNOD�D�5&�.DãSiUHN
3ĺHMHPH�9iP�KH]NRX�]iEDYX�
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ANKETA NA TÉMA: Mají malé radnice podle vás v Pardubicích smysl? 

MALÉ RADNICE PRO LIDI

Za dobu existence t!chto obvod" se 
ukázalo, #e my$lenka jejich vzniku byla 
správná. Lidé to m!li a mají na „své“ 
radnice mnohem blí#e, mnohé %innosti 
nemusí vy&izovat a# v' centru m!sta. 
Velk(m p&ínosem je ale také skute%nost, 
#e pracovníci na malé radnici znají sv"j 
obvod, v!dí, kde je t&eba zasáhnout 
a kde je t&eba n!co opravit. „Malé 
radnice tu jsou pro lidi, ob%ané je mají 
na dosah ruky a m"#ou za námi kdykoli 
p&ijít. A kdy# p&ijdou s' problémem, 
hned víme, o %em mluví a v' %em jim 
m"#eme pomoci,“ potvrzuje starosta 
m!stského obvodu V'Ji&í Hájek.

SLU!BA LIDEM

V' sou%asné dob! se p&edev$ím mezi 
m!stsk(mi zastupiteli diskutuje 
o budoucnosti obvod". Jejich radnicím 
jsou postupn! odebírány n!které slu#by, 
zejména v' tzv. státní správ!. V' lednu 
byly p&esunuty stavební ú&ady, v' kv!tnu 
m!stské zastupitelstvo schválilo zm!nu 
tzv. Statutu m!sta a obvody ji# nemohou 
nap&. vydávat rybá&ské lístky nebo 
rozhodovat o z&ízení lesních a polních 
cest. „V Polabinách nám stavební ú&ad 
hodn! chybí. Pokud si lidé cht!li zasklít 
lod#ii nebo opravit umakartové jádro 
v' paneláku, p&i$li k' nám. B!hem chvíle 

si vy&ídili pot&ebné formulá&e a my zárove) 
m!li p&ehled o tom, co se kde d!je a mohli 
nap&. hlídat i vzhled sídli$t! – nap&. aby 
styl zasklívání lod#ií byl stejn( a ne ‚ka#d( 
pes, jiná ves‘ a aby na$e sídli$t! vypadalo 
hezky. Te* musí ob%ané na stavební ú&ad 
do centra m!sta. Vy&izováním papír" 
stráví daleko více %asu a ú&edníci kv"li 
neznalosti prost&edí v' Polabinách i kv"li 
nedostatku %asu, nemohou toto ohlídat,“ 
&íká starosta Polabin Ji&í Srbek. A dopl)uje 
jej starosta „jedni%ky“ Jaroslav Men$ík: 

„Obvody d!lají tu mraven%í práci, &e$í 
s' ob%any drobnosti, které jsou pro n! 
d"le#ité. Neumím si p&edstavit, #e by 
na to ú&edníci magistrátu m!li %as.“ 
V'm!stském obvod! VII mají k'lidem je$t! 
blí#e. „V ka#dé %ásti máme místní komisi 
a dokonce i vlastní obecní d"m, kde se 
nap&. vybírají poplatky, tak#e samospráva 
je tu lidem opravdu nablízku,“ vysv!tluje 
starosta Vít!zslav +apek. 

KONKRÉTNÍ KROKY

„Díky vzniku obvodu se da&ilo hlavn! 
investovat do v!cí pot&ebn(ch pro na$e 
ob%any. Jednak jsme zrekonstruovali 
prostranství p&ed základní $kolou Dubina, 
pustili jsme se také do rozsáhlé revitalizace 
panelov(ch sídli$,. Jako obvodu se nám 
na to poda&ilo sehnat dotaci,“ p&ipomíná 
konkrétní p&ínos malé radnice starosta 
m!stského obvodu III Vít!zslav -t!pánek. 

„Bohu#el m!sto investice do m!stsk(ch 
obvod" ne&e$í v'takové mí&e, v'jaké bychom 
si p&edstavovali. Z na$eho rozpo%tu tak 
musíme %asto suplovat %innost m!sta. 
V leto$ním roce nap&íklad . nancujeme 
investici do vybudování kanalizace,“ 
dopl)uje Petr Králí%ek, starosta m!stského 
obvodu VI.  

VARIANTA ODTR!ENÍ

V' souvislosti s' jednáním m!stského 
zastupitelstva se také zrodila diskuze, 
zda se v'p&ípad! úplného zru$ení obvod" 
n!které z'nich od m!sta neodtrhnou. „Na 
p&ípadné osamostatn!ní obvodu bychom 
se museli zeptat ob%an", ale podle mého 
názoru by to byla cesta zp!t. Ale dovedu 
si p&edstavit jejich za%len!ní nap&. do nov! 
vzniklého svazku obcí,“ uva#uje starosta 
Hostovic, obvodu nejvzdálen!j$ího 
od centra m!sta, Josef Jirout. 

ZPRÁVY Z OBVODU

Jaká je budoucnost mal"ch radnic?
V roce 1992 vznikly v Pardubicích první m#stské obvody. P$edev%ím v okrajo-
v"ch &ástech m#sta se tak vedení m#sta sna'ilo p$iblí'it svou &innost ob&an(m. 
„V t#chto okrajov"ch &ástech díky zalo'ení obvod( vzrostl 'ivotní standard. Vy-
budovaly se vodovody, kanalizace apod. Za t#ch 20 let jsme se v úrovni základní 
vybavenosti dostali na úrove) m#sta. Mo'ná i díky tomu se da$í v místních &ás-
tech bytová v"stavba a po&et obyvatel a jejich 'ivotní úrove) nám nar(stá,“ $íká 
starosta jednoho z nejstar%ích obvod( – m#stského obvodu IV – Petr He$mansk". 
Postupn# se p$idávaly obvody dal%í a dal%í a' se na map# Pardubic objevilo &íslo 
osm. Tolik obvod( toti' krajské m#sto s tém#$ 90 tisíci obyvatel má.  

Myslím, #e ano. Kdy# pot&ebuji vy&í-
dit n!jakou zále#itost, mám to kou-
sek a v!t$inou ani nemusím stát 
ve front!. A taky si myslím, #e 

kdyby úklid nebo pé%i o ze-
le) m!li na starost u nás 
na obvod!, byla by ta prá-

ce rychlej$í a lépe odve-
dená. 

Rozhodn!. Te* m! ale zlobí, #e byly 
p&est!hovány ty stavební ú&ady. 
Zasklívala jsem si lod#ii a jednání 

na radnici u nás na obvo-
d! bylo mnohem rych-

lej$í. Paní hned v!-
d!la, co pot&ebuji. 
Ale te* bych musela 

a# do m!sta, musela 
bych vym($let kde za-

parkovat a pak je$t! %ekat, ne# na mne p&ijde &ada.             

Nikdy jsem na radnici v obvod! 
nic nevy&izoval, zatím jsem nem!l 
d"vod. Ale ano, asi je dob&e, #e to 
lidé mají na ú&ad kousek a nemu-

sí kv"li tomu nikam dojí#d!t. 

Hana !edová, na mate"ské 

dovolené

Jirka Horá#ek, student Tereza Horáková, budoucí 

zdravotní sest"i#ka

t�7ZTPDF�LWBMJUOÓ�QFSOÓL�[EPCFOâ�KBLP�EÈSFL�L�SǾ[OâN�QǲÓMFäJUPTUFN�QSP�EǔUJ�J�EPTQǔMÏ�
t�0DFOǔOÏ�WâSPCLZ�[F�TPVUǔäF�.-4�1"3%6#*$,²)0�,3"+&���;OBL�NǔTUB�1BSEVCJDF�4SEDF�)MBWB�LPOǔ�[�1BSEVCJD�B�EBMÝÓ�
t�/ǔLPMJL�WBSJBOU�EÈSLPWâDI�CBMFOÓ�1"3%6#*$,²)0�1&3/¶,6�QMOǔOÏIP�
t�-FǏJWÏ�CZMJOLPWÏ�ǏBKF�[�ǏFTLâDI�IPS�
t�7ÓUǔ[Oâ�WâSPCFL����SPǏOÓLV�TPVUǔäF�3&(*0/«-/¶�1053"7*/"�1BSEVCJDLÏIP�LSBKF��1&3/¶,�+"/0À���4"%"�	NBMÈ�J�WFMLÈ
�
t�'POEÈOPWÏ�SVǏOǔ�NPEFMPWBOÏ�öHVSLZ�B�UǔTUP���	NBOEMPWÈ�NPEFMPWBDÓ�INPUB�OB�EPSUZ
�
t�.FEZ�PE�ǏFTLâDI�WǏFMBǲǾ�UBLÏ�T�PWPDFN�B�PǲFDIZ�
t�7ÓUǔ[Oâ�WâSPCFL�TPVUǔäF�3&(*0/«-/¶�1053"7*/"�1BSEVCJDLÏIP�LSBKF��1&Ǝ&/Å�Ǝ"+���%ǔEFǏLPWP�UBKFNTUWÓ�B�
NOPIP�ESVIǾ�EBMÝÓDI�QFǏFOâDI�ǏBKǾ�T�PWPDFN�
t�1BSEVCJDLÏ�QVOǏPWÏ�LPLPTPWÏ�B�ǏPLP�LPTULZ�
t�.JMFUÓOTLÏ�NPEMJUCJǏLZ�B�QFSOÓǏLZ�
t�0DFOǔOâ�WâSPCFL�[F�TPVUǔäF�.-4�1"3%6#*$,²)0�,3"+&���1&3/¶,07«�.&%07*/"�����B����MJUSǾ�B�EP�LFMÓNLV�
SP[MÏWBOÈ�DIMB[FOÈ�J�IPSLÈ�
t�-È[FǪTLÏ�PQMBULZ���1&3/¶,07²�B�EBMÝÓ�ESVIZ�J�SP[QÏLBOÏ�
t�1FSOÓL�OB�TUSPVIÈOÓ�B�OBTUSPVIBOâ�QFSOÓL�
t�,ÈWB�B�ǏBK�EP�LFMÓNLV�OB�QPǏLÈOÓ�
t�7âCPSOÈ�;.3;-*/"���TNFUBOPWÈ�PWPDOÈ�WPEPWÈ�J�1&3/¶,07«�
t�7ÓUǔ[Oâ�WâSPCFL����SPǏOÓLV�TPVUǔäF�3&(*0/«-/¶�1053"7*/"���ÀǸÈWZ�[�ǏFTLÏIP�PWPDF�CF[�DVLSV�W�MÏUǔ�DIMB[F�
OÏ�W�[JNǔ�IPSLÏ�

4SEFǏOǔ�[WF�1BWFM�+"/0À�B�UǔÝÓ�TF�OB�7ÈT�QǲÓKFNOÈ�PCTMVIB�QSPEFKOZ�

Dal!í informace k tématu lze nalézt v "lánku Karla Haase, #adového "lena  Zastupitelstva m$stského obvodu Pardubice IV "N$-

kolik pravdiv%ch informací k problematice obvod&", kter% je uve#ejn$n na www.pardubice5.cz v sekci Aktuality.
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JAKÉ V!CI JE MO"NÉ DO 
KONTEJNERU ODEVZDAT?

t�MFUOÓ�B�[JNOÓ�PCMFʊFOÓ�	EÈNTLÏ�QÈO�
ské, d!tské), 
t�MʹäLPWJOZ�QSPTUʏSBEMB�SVʊOÓLZ�VUʏS�
ky, záclony, …
t�MÈULZ�	NJOJNÈMOʏ��N2, prosíme, nedá-
vejte od"ezky a zbytky látek), 
t� QFʭÓ� QÏʭPWÏ� B� WBUPWBOÏ� QʭJLSâWLZ�
pol#tá"e, deky, spací pytle,..
t�PCVW�o�TWÈ[BOPV�BCZ�TF�QÈSZ�OFSP[IPEJMZ

t�UBÝLZ�LBCFMLZ�CBUPIZ���BMF�KFO�GVOLʊ�
ní,
t�QMZÝPWÏ�ISBʊLZ�

4BWâ�UFYUJM�NʹäF�CâU�J�QPUSIBOâ�KFMJLPä�
se upot"ebí na $istící hadry.
/FTBWÏ� 	VNʏMÏ� TJMPOPWÏ
� WʏDJ� LUFSÏ�
jsou roztrhané nebo mají rozbité za-
QÓOÈOÓ� 	[JQ�DIZCÓ�LOPGMÓLZ
�EP�LPO�
tejneru, prosím, nedávejte, Diakonie 
Broumov nemá mo%nost v!ci opra-
vovat.

Ve#keré v!ci musí b&t $isté, suché a za-
CBMFOÏ�EP�JHFMJUPWâDI�UBÝFL�ʊJ�QZUMʹ�BCZ�
se transportem nepo#kodily!
7ʏDJ�OFEÈWFKUF�EP�WFMLâDI�QZUMʹ�BOJ�LSB�
bic, kontejner má men#í vhozy, a to z 
EʹWPEV�[BNF[FOÓ�WZCÓSÈOÓ�WʏDÓ�[�LPO�
tejneru.
Co se dále d!je s pou%it&m oble$ením, 
textilem a obuví?
V#e bude odvá%eno do Diakonie Brou-
mov, kde se dále p"et"ídí:
- na v!ci pou%itelné k humanitárním 
ÞʊFMʹN� LUFSÏ� CVEPV� QʭFEÈOZ� EP� Wâ�
dejních st"edisek Diakonie pro sociál-
n! pot"ebné ob$any nebo pro dal#í so-
ciální organizace,
-  na v!ci neupot"ebitelné k humani-
UÈSOÓN�ÞʊFMʹN�LUFSÏ� TF�QPVäJKÓ�L�EBM�
ÝÓNV�QSʹNZTMPWÏNV�[QSBDPWÈOÓ�	OBQʭ��
W�BVUPNPCJMPWÏN�B�TUBWFCOÓN�QSʹNZT�
lu nebo na v&robu p"ikr&vek a úklido-
WâDI�IBESʹ
�
Na celém procesu se podílejí lidé z 

okraje spole$nosti, kte"í mají v Dia-
konii azylové ubytování a i pracovní 
VQMBUOʏOÓ� 	DDB� ��� LMJFOUʹ
�� +FEOÈ� TF�
p"evá%n! o osoby bez p"íst"e#í, které 
by jinak práci nikde nedostaly. 
Dal#ím pozitivním faktorem je ochra-
na %ivotního prost"edí, jeliko% textil 
neskon$í na skládkách, ale je je#t! z 
�����EÈMF�WZVäJUâ�
'ist& pou%it& textil a dal#í v!ci pro 
humanitární pomoc ji% nebude po-
UʭFCB�OPTJU�Bä�OB�TCʏSOâ�EWʹS�BMF�LBä�
d& ho bude moci kdykoliv a pohodl-
n! odevzdat do p"ipraveného kontej-
neru.
Dal#í informace vám rádi sd!lí pra-
covníci Slu%eb m!sta Pardubic na 
UFM�� ʊ�� ���� ���� ������� OFCP� QSB�
covníci odboru %ivotního prost"e-
dí Magistrátu m!sta Pardubic na tel. 
ʊ���������������

Ing. Ji!í Strouhal

INFORMA!NÍ DESKA OBVODU

Kontejner na sb#r pou$itého textilu a dal%ích v#cí 
pro humanitární pomoc 
Slu$by m#sta Pardubic, a.s., zakoupily velkokapacitní kontejner na pou$i-
té oble&ení, textil, obuv, kabelky, d#tské hra&ky a dal%í v#ci, které jsou ná-
sledn# ur&ené pro humanitární pomoc.  Ve spolupráci s Magistrátem m#s-
ta Pardubic a m#stsk'm obvodem MO V byl kontejner  umíst#n na nám. 
Dukelsk'ch hrdin( v lokalit# m#stského obvodu MO V (poblí$ k)i$ovat-
ky ulic Josefa Ressla a Lexovy). Kontejner je ur&en na ní$e uvedené polo$-
ky a voln# p)ístupn' 24 hodin denn#. Pou$ité v#ci následn# p)ebírá Dia-
konie Broumov. Diakonie Broumov je organizace, která poskytuje sociál-
ní slu$by pro ob&any z okraje spole&nosti – materiální pomoc sociáln# po-
t)ebn'm, azylové ubytování i pracovní p)íle$itosti.

POZVÁNKA 
NA POU*

POZVÁNKA 
NA ZASTUPITELSTVO

Nábor d#tí do stolního tenisu

M!stsk& obvod Pardubice V vás v#echny zve na tradi$ní 
QPVʳ��-FUPT�TF�LPOÈ�W�TPCPUV�����ʊFSWOB�PE����EP����IPE��
p"ed DK Dukla. K tanci i poslechu bude hrát (iva)an-
LB�PE����IPE��QBL�DPVOUSZ�LBQFMB�536.'�B�IBSNPOJLÈʭ�
Petr *imá$ek. Pro d!ti jsou p"ipraveny sout!%e a aktivi-
UZ�QSP�WÝFDIOZ�WʏLPWÏ�LBUFHPSJF��5Z�TJ�W�QSPTUPSV�SFMBYBʊ�
OÓ�MPVʊLZ�QʭJQSBWJMP�3PEJOOÏ�DFOUSVN�,"À1«3&,��,SP�
m! „klasick&ch disciplín“, jako je skákání v pytli, shazová-
ní plechovek nebo hod na cíl, si d!ti budou moci vyzkou-
#et i tolik oblíbené malování na obli$ej. 
Od $tvrtka do ned!le bude program dopln!n pou+ov&-
mi atrakcemi. 

5+�5FTMB�1BSEVCJDF�[WF�WÝFDIOZ�EʏUJ�[F�[ÈLMBEOÓDI�ÝLPM�L�OÈCPSV�EP�PEEÓMV�TUPMOÓIP�UFOJTV��4UBʊÓ�QʭJKÓU�����OFCP�����[ÈʭÓ�PE����IPE��EP�BSFÈMV�5+�5FTMB�1PE�7J�
OJDÓ��,POUBLUOÓNJ�PTPCBNJ�KTPV�-JCVÝF�6ISPWÈ�	�����������
��B�+BSPTMBW�ÀWFD�	�����������
��

EFTÈU� QʏU� LPOUFKOFSʹ� OB�

CâWBMB� QPäBEBWLZ� PCʊBOʹ�

[FKÓDÓ� PCDÓ�� +FEOÈOÓ� NÓTUOÓ�

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 2012
V leto#ním roce jsou v m!stském obvod! V p"ista-
vovány velkoobjemové kontejnery, do kter&ch lze 
odkládat objemn& odpad, jako je nap". nábytek, 
kancelá"ské vybavení, ale také stavební a demoli$-
ní odpady, pneumatiky, plasty apod. Pro odlo%ení 

PTUBUOÓDI�PCKFNOâDI��PEQBEʹ�KTPV�VSʊFOZ�TFQBSBʊ�
ní dvory, kter&ch je na území Pardubic celkem osm, 
v$etn! areálu v Dra%kovicích.  5FSNÓOZ� B� MPLBMJUZ�
QʭJTUBWFOÓ�WFMLPPCKFNPWâDI�LPOUFKOFSʹ�KTPV�VWFEF�
ny v tabulce.                                  (red)

Ĝ Ĥ

ýeškova - Kašparova u školy PondČlí 7.00 - 9.00 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46; 52 
 14.00 - 15.30 13; 19; 25; 31; 37; 43; 49 

'UDåNRYLFH���X�SRãW\� 6WĜeda 9.00 - 11.00 10; 16; 20; 24; 30; 36; 41; 47; 49 
 14.00 – 15.30 13; 18; 22; 27; 33; 39; 43; 45; 52 

Pod BĜt]NDPL���'UDåNRYLFNi� 3RQGČlí 7.00 - 9.00 9; 15; 21; 27; 33; 39; 45; 51 
 14.00 – 15.30 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48 

'XNOD���QiP��'XNHOVNêFK�
KUGLQĤ

6WĜeda 10.00 - 12.00 11; 17; 23; 29; 35; 41; 47 

 14.00 – 15.30 14; 20; 26; 32; 38; 44; 50 
5DLVRYD���X�PDWHĜVNp�ãNRO\� 3RQGČlí 7.00 - 9.00 11; 17; 23; 29; 35; 41; 47 

 14.00 – 15.30 14; 20; 26; 32; 38; 44; 50 
9�5iML���URK�V�XOLFt�%RåHQ\�
NČPFRYp�

ÒWHUê� ������������ ���������������������������������; 26; 29; 30; 
33; 34; 37; 38; 41; 42; 45; 46; 49; 50 

 14.00 – 15.30 11; 12; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 27; 28; 31; 32; 
35; 36; 39; 40; 43; 44; 47; 48; 51; 52 

9LãĖRYND���.�%ODKRE\WX� ÒWHUê� ������������ ��������������; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50 
 14.00 - 15.30 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52 

                 Lokalita              Den             'as                               Kalendá"ní t&den

V po"adí 9. "ádné jednání Zastupitelstva m!stského 
PCWPEV�1BSEVCJDF�7� TF�LPOÈ�WF� ʊUWSUFL����� ʊFSWOB�
�����W�TBMPOLV�%,�%VLMB��;BʊÈUFL�KF�WF�������IPE��
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je na zaplacení dopravy,“ !íká 

Na podzim o"ívá zahrádká!ská 

jí"d#jí sem lidé ze $irokého okolí. 
Vloni tu zpracovali 125 metrák% 

d#lí a úter& odpoledne a p!ijet 

PR!VODCE ARBORETEM

Autorem této publikace se 
stal RNDr. Vladimír Faltys. 
„Po sametové revoluci bylo 
krásné, ale bohu"el krát-
ké období euforie, kdy byla 
v "eb!í'ku hodnot ekologie 
na druhém míst# hned za lid-
sk&mi právy. V té dob# je$-
t# pln# fungovala Delta jako 
okresní p!írodov#dná sta-
nice a tehdej$í pracovnice 
byly velmi aktivní,“ vzpomí-
ná Vladimír Faltys. „Po n#-
kolika m&ch exkurzích s d#t-
mi kolem Delty, dostaly pra-
covnice Delty nápad, abych 
napsal pr%vodce s popisem 
v$ech strom% a ke!%. Bylo to 
b#hem tzv. Dn% pro Zemi, 
které jsme po!ádali. Tenkrát 
jsme to nazvali D#tské ar-
boretum,“ dodal je$t# Fal-
tys. Po'et vycházek s d#tmi 
u" Vladimír Faltys ani nepo-
'ítá.  Vzpomíná jen, "e ofici-
álního otev!ení Arboreta se 
ú'astnili zástupci magistrá-
tu i okresního ú!adu. N#koli-
krát provád#l delegace kanto-
r% i z dalekého okolí a (SOP 
z Prahy i odjinud. 

KORKOVNÍK 
SACHALINSK"

Arboretum zaujímá prostor 
mezi ulicemi Teplého, (s. Armá-
dy,  Sta)kovy a Ro"kovy. Uvnit! 
plochy je $kola se zahradou, ma-
te!ská $kolka se zahradou, Kul-
turní d%m a internát. Tak"e jde o 
obvodové plochy. Bohu"el, po'et 
d!evin v arboretu se rok od roku 
neustále sni"uje.  Pravd#podob-

n# nejzajímav#j$ími a také nej-
vzácn#j$ími d!evinami jsou mo-
hutné a plodné metasekvoje, kte-
ré jsou pova"ovány za "ivé fosí-
lie. „ V republice jsou sice v#t$í a 
star$í, ale v Pardubicích to je rari-
ta. Mo"ná jedin&m exemplá!em 
ve v&chodních (echách je pak 
korkovník sachalinsk&. Zajímavá 
je také sbírka borovic,“ pochlubil 
se Faltys. Sou'asn# v$ak smutn# 
konstatoval, "e dal$í vzácné d!e-
viny bohu"el uhynuly. 

CO BUDE S ARBORETEM?

Vladimír Faltys si také postes-
kl nad sou'asn&m stavem ar-

boreta: „Bohu"el sou'asn& 
stav je zoufal&. Tabule jsou vy-
bledlé a po$kozené sprejery, ze 
sbírky hornin opat!en&ch mo-
sazn&mi cedulkami zbyly jen 
dv#. Z%staly jen t#"ké kame-
ny, které nikdo na zahrádku 
neodnese. Co je v$ak nejhor$í, 
je skute'nost, "e zmizelo i n#-
kolik druh% ke!%, které musely 
ustoupit v&stavb#.“
M#stsk& obvod Pardubice V si 
tuto vá"nou situaci uv#domu-
je a plánuje rekonstrukci a ob-
novu arboreta. Stále aktivní je 
i Vladimír Faltys, kter& dop#s-
tovává vzácné ke!e na své za-
hrad#. 

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K#ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji$í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Pavel Studni%ka, Petr Bene&,
zastupitel zvolen! za SPP

Obvody vznikaly za velk!ch porodních bolestí, ale 
s názorem, "e doká"ou uleh#it v ur#it!ch kompe-
tencích státní správy a samosprávy. $as proká-
zal, "e mají ob#ané skute#n% blí"e zvolen!m li-
dem, kte&í v obvodu bydlí, a je pro n% p&iroze-
né, "e se starají o místa, která znají. Bez na'eho 
m%stského obvodu Pardubice, by jeho #ásti nevy-
padaly, jak vypadají.

Ano, jsou p&irozenou sou#ástí m%sta, ale jak se vy-
víjí dynamicky (nan#ní situace ve spole#nosti, tak 
je nutné jejich strukturu  )exibiln% p&izp*sobovat 
jak (nan#ním mo"nostem m%sta, tak pot&ebám 
jejich ob#an*. A to platí o celé samospráv% m%s-
ta jako celku. 

Jednozna#n% ano. Ka"d! kdo bydlí na Dukle, Sk&í-
vánku, Jesen#anech, Dra"kovicích a v jin!ch #ás-
tech M%stského obvodu Pardubice V, m*"e vid%t, 
jak se tato #ást Pardubic zm%nila. Navíc ka"d! ob-
#an má blí"e k spolurozhodování o d%ní na obvo-
d% díky místním komisím, které jsou sou#ástí rad-
nice m%stského obvodu.

ANKETA NA TÉMA: Myslíte si,  'e obvody jsou p$irozenou sou%ástí m(sta?

Základy „dukelského“ arboreta byly 
polo'eny u' v 30. letech minulého století
N(kdy v 30. letech minulého století byly na míst( b)valé Ka-
rantény vysázeny d$eviny z Va#kov)ch &kolek z Chrudimi. To 
byl základ dne&ního arboreta. V letech 1991 a 1992 se pak v 
tehdej&í p$írodov(decké stanici Delta zrodil nápad sepsat 
v&echny stromy a ke$e a vydat ti&t(ného pr*vodce arboretem. 

Nové ulice, nové chodníky

Radnice m#stského obvodu plá-
nuje rekonstrukci Ro"kovy uli-
ce v úseku mezi Sta)kovou uli-
cí a Teplého, a to je$t# v leto$ním 
roce. V plánu je také rekonstruk-
ce chodníku v ulici kpt. Nálep-
ky a jeho dobudování v 'ásti, kde 
doposud chybí. A do t!etice ob-
vod chce opravit chodníky i v ulici 
S. K. Neumanna, kde by také m#ly 
b&t opraveny chodníky s pruhem 
pro cyklisty sm#rem k Anenskému 
podjezdu.

Revitalizace nám(stí 
Dukelsk)ch hrdin*

V b&eznu bylo zadáno zpracování 
návrhu na revitalizaci nám%stí Du-
kelsk!ch hrdin*.  Vznikly t&i vari-
anty &e'ení, které byly projednány 
na ve&ejné sch*zi 23. dubna v DK 
Dukla. Následovalo místní 'et&ení, 
kterého se ú#astnila strategická a 
dukelská komise. Do 20. kv%tna se 
pak k p&edlo"en!m návrh*m mohli 
vyjád&it ob#ané. Z této diskuse vze-
'la varianta, která byla dále zpra-
cována a ve které se po#ítá s celko-
vou revitalizací nám%stí v#etn% par-
kovacích ploch, zelen% a odpo#inko-
v!ch zón. Práv% umíst%ní parkova-
cích ploch a mo"nost roz'í&ení ve-
&ejné zelen% byla nejdiskutovan%j-
'í témata. P*vodní návrhy jednot-
liv!ch variant je mo"né nalézt na 
webu www.pardubice5.cz v sekci 
Aktuality. 
Momentáln% se dokon#uje zadání 
pro projektovou dokumentaci, kte-
ré bude na webu m%stského obvodu 
vyv%'eno také. Problematika bude 
je't% projednána na komisi urba-
nismu a architektury m%sta.

Ve$ejn( prosp(&né práce

M#stsk& obvod Pardubice V za'al 
na úklid v$ech sv&ch 'ástí vyu"ívat 
spolupráce s Ú!adem práce. Pra-
covní 'ety tvo!ené v"dy v pr%m#-
ru p#ti a" sedmi nezam#stnan&mi 
mají za úkol dbát na po!ádek v ob-
vod# a udr"ovat jej. Provád#jí také 
drobné opravy, nap!. lavi'ek. Tím-
to se také radnice obrací na obyva-
tele obvodu, aby v'as upozornili na 
p!ípadné nedostatky, aby mohlo 
dojít k náprav#.

Zahrádká$ská kolonie Radost d(lá %est 
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V pr!b"hu celého odpoledne 
bylo p#ipraveno pro náv$t"vy 
ob%erstvení, které p#ipravova-
ly nejen paní kucha#ky ze $kol-
ky, ale i samotní rodi%e. Nape-
%ené dorty a kolá%ky chutna-
ly v$em. Nechyb"li ani spon-
zo#i, kte#í p#isp"li k dobré ná-
lad"  %erstv&m ovocem, linec-
k&mi kolá%ky, stá%en&mi d'u-
sy a cukrovou vatou. Celá akce 
vyvrcholila vypu$t"ním balón-
k! $t"stí s p#áním ka'dého dí-
t"te. V pr!b"hu celé akce bylo 
mo'no zakoupit v p#iprave-
ném jarmarku v&tvarné prá-
ce d"tí, keramické zápichy, hr-
ní%ky, ta$ky a k$iltovky s lo-
gem $kolky. Za vybranou %ást-
ku $kola, dle ankety rodi%!, za-
koupí v"cné dárky pro nezis-
kové organizace.

HISTORIE

(kolka byla otev#ena 24. 4. 
1962 a jejími %ty#mi t#ída-
mi pro$la #ada d"tí. Po n"ko-
lika rekonstrukcích se stala 
moderním za#ízením, s vlast-
ní saunou, s rozlehlou zahra-
dou a bazénkem. (kolka zaji$-
)uje pro své d"ti $irokou $ká-
lu zájmov&ch aktivit po%ína-

je angli%tinou s rodil&m mluv-
%ím, keramick&m a tvo#iv&m 
krou'kem, hrou na *étnu, cvi-
%ením na mí%ích, dramatic-

k&m krou'kem Pohádkou a 
kon%e tenisovou $koli%kou a 
p#edplaveckou v&ukou.
Na$í snahou a mottem $kol-
ky je, aby d"ti pro'ily své d"t-
ství ve spole%nosti kamará-
d! s pocitem bezpe%í a s lás-
kou k nim, proto mo'ná také 
v minulosti a i dnes pat#í na$e 
$kolka mezi rodi%i %asto vy-
hledávan&m p#ed$kolním za-
#ízením.

V!T"Í BEZPE#NOST

M"stskému obvodu se poda-
#ilo zajistit stavební povole-
ní k úpravám ulice K Vi$+ov-
ce, a pokud bude dostatek ,-
nan%ních prost#edk!, do%kají 
se maminky parkovi$t" p#ímo 
u $kolky. Nebudou tak muset 
se sv&mi d"tmi p#ebíhat p#es 
ulici.

Kolektiv mate!ské "koly

HLASATEL VI!"OVKY

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Ji$í Jano%,
zastupitel zvolen! za ODS

Jan &uptovsk', 
zastupitel zvolen! za ODS

Ani zdaleka nejsem p!esv"d#en o pot!eb" osmi ob-
vod$ v na%em m"st", tak&e ani o tom, &e jsou jeho 
p!irozenou sou#ástí. Pardubice nejsou  tak velké, 
aby musely mít 8 starost$, 8 místostarost$ a desít-
ky zastupitel$ na mal'ch radnicích. V"!ím, &e se 
najde vhodn"j%í !e%ení.

Domnívám se, &e by tato otázka m"la b't 
polo&ena v%em ob#an$m.

Rozhodn" ano!!! Sta#í se jen podívat, co 
v%echno se za dobu existence obvod$ ud"la-
lo v okrajov'ch #ástech Pardubic. Neumím 
si p!edstavit, &e by obvody m"ly b't zru%eny 
nebo by byly dále omezovány ve sv'ch pra-
vomocích.

ANKETA NA TÉMA: Myslíte si,  (e obvody jsou p$irozenou sou)ástí m*sta?

Mate$ince je u( padesát
Mate$inka na Vi%+ovce oslavila své padesáté narozeniny. Spolu 
s rodi)i a b'val'mi absolventy, kte$í p$i%li na spole)nou osla-
vu, pro(ili v%ichni ur)it* nezapomenutelné chvilky. D*ti slavi-
ly ji( od rána, kdy bylo pro n* nachystáno vystoupení s písni)-
kami, skákací hrad a )okoládová fontána. Odpoledne se hosté 
a rodi)e se%li na vystoupení d*tí, na malé akademii, kde zhlédli 
pohádkové pásmo, ,étni)kov' koncert a country tance. 

Dobrá zpráva pro zájemce 
o inovativní p$ístupy ve 
v'chov*!

Zveme vás do jediného Mon-
tessori centra v Pardubicích. 
Z programu pro d"ti vám 
nabídneme nap#. celodenní 
vzd"lávací program, tvo#ivou 
dílnu, kurzy va#ení. Pro zá-
jemce z #ad dosp"l&ch p#ipra-
vujeme seminá#e a worksho-
py z oblasti v&chovy, vzd"-
lávání a celkového p#ístupu 
k 'ivotu.
Pokud chcete zjistit více o 
metod" Montessori, vyzkou-
$et si s va$imi d"tmi práci 
v p#ipraveném prost#edí a na-
%erpat rodi%ovskou inspiraci, 
rádi vás od zá#í p#ivítáme na 
Vi$+ovce, v ulici Pod B#ízka-
mi 800. Dal$í informace m!-
'ete získat na stránkách www.
elipsa-pardubice.cz.

Jana Brixí – #editel
Elipsa-Montessori centrum 
Pardubice, o.p.s.

Rozsáhlá úprava 
-elezni)ního pluku

V ulici -elezni%ního plu-
ku, v úseku mezi ulicemi Na 
Spravedlnosti a Pichlovou, 
za%ínají práce na celkové re-
konstrukci. Rozsáhlé staveb-
ní úpravy se dotknou chodní-
k!, budou ud"lány nové po-
vrchy vozovek, parkování a 
budou také provedeny p#e-
lo'ky vedení ve#ejného osv"t-
lení. Tyto práce potrvají p#i-
bli'n" jeden rok a z rozpo%-
tu obvodu na n" bude uvol-
n"no p#ibli'n" 3 a %tvrt mili-
onu korun. 

Investice do chodník.

U' v m"síci %ervnu bude za-
hájena oprava chodník! v uli-
ci K Blahobytu od %p. 727 a' 
po ulici S. K. Neumanna. Ho-
tovo by m"lo b&t do konce 
prázdnin. S chodníky se bude 
sou%asn" pracovat na plyno-
vém potrubí. M"stsk& obvod 
Pardubice V do této investice 
vlo'il p#ibli'n" 1 milion ko-
run.



SDRU!ENÍ LETC" 
SLAVILO

Sdru!ení letc" 2. sv#to-
vé války uspo$ádalo setká-
ní u pomníku Jana Ka%pa-
ra na nám. Dukelsk&ch hr-
din". Polo!ením kv#tin si 
p$ipomn#li Ka%par"v od-
kaz pro dal%í generace. Slav-
nostního aktu se ú'astnili 
i zástupci M#stského obvo-
du Pardubice V v 'ele s mís-
tostarostou Ladislavem Do-
le!alem. 

OBVOD SE P#IPOJIL

M#stsk& obvod Pardubice V 
se v minul&ch m#sících p$i-
pojil k úsilí neziskové or-
ganizace Spole'nosti Jana 
Ka%para, která se sna!í o 

propagaci 'eského letectví a 
jména Jana Ka%para. 
„Jsem velmi pot#%en, !e 
osobnost Jana Ka%para stá-
le budí zájem. Byl to oprav-
dov& velikán a pr"kopník 
'eské aviatiky, kter& si na%i 
pozornost zaslou!í. Také 
proto vzniklo na%e ob'an-
ské sdru!ení, které si kla-
de za cíl podporovat a udr-
!ovat památku Jana Ka%pa-
ra,“ $ekl p$edseda Spole'-
nosti Jana Ka%para, historik 
Ji$í Kotyk.

KA$PAR"V HROB

Jedním ze sou'asn&ch cíl" 
Spole'nosti Jana Ka%para 
je obnova Ka%parova hro-
bu na M#stsk&ch h$bitovech 
v Pardubicích. O této akti-

vit# ji! Hlasatel n#kolikrát 
informoval. K podpo$e této 

snahy se se krom# m#stské-
ho obvodu V p$ipojil i Par-
dubick& kraj a v sou'asnosti 
se p$ipravují podklady pro 
vypsání sout#!e na návrh a 
realizaci nové hrobky. Tuto 
snahu vítá i pranete$ Jana 
Ka%para paní Eva Perrová, 
která se stala 'estnou 'len-
kou Spole'nosti Jana Ka%pa-
ra a do Pardubic 'asto p$i-
jí!dí. Zavázala se, !e ostat-
ky Jana Ka%para v Pardubi-
cích z"stanou ulo!eny nej-
mén# dal%ích sto let. „Po-
stava mého prastr&ce byla 
a je nerozlu'n# spjata s Par-
dubicemi a nevidím d"vod, 
pro' poslední místo odpo-
'inku m#nit. Úvahy o p$e-
sunutí ostatk" Jana Ka%para 
nap$. na pra!sk& Vy%ehrad 
mi p$ipadají liché. Ka%paro-
va rodina a jist# i sám Ka%-
par si p$ál z"stat v rodn&ch 
Pardubicích,“ komentovala 
situaci Eva Perrová. 

PAM%TNÍ DESKA 
V REÁLCE

Slavnosti p$ipomínající 
osobnost Jana Ka%para po-
kra'ovaly i v pátek 25. kv#t-

na. Tehdy se toti! u hrobu 
Jana Ka%para se%li zástupci 
m#stského obvodu Pardubice 
V, Pardubického kraje a Spo-
le'nosti Jana Ka%para, aby 
polo!ili kv#tiny. Odpoled-
ní program pak u! probíhal 
pod taktovkou Pardubické-
ho kraje, kter& v sou'innos-
ti se Spole'ností Jana Ka%pa-
ra p$ipravil slavnostní odha-
lení pam#tní desky v Reálce, 
kde Ka%par studoval.  
M#stsk& obvod Pardubice 
V se prost$ednictvím své-
ho starosty Ji$ího Hájka stal 
'estn&m 'lenem Spole'nosti 
Jana Ka%para.

nan'ních prost$edk", do'kají 
se maminky parkovi%t# p$ímo 
u %kolky. Nebudou tak muset 
se sv&mi d#tmi p$ebíhat p$es 
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Ji&í Jano',

Rozhodn! ano!!! Sta"í se jen podívat, co 

lo v okrajov#ch "ástech Pardubic. Neumím 
si p$edstavit, %e by obvody m!ly b#t zru&eny 

Vzpomínka na Ka'para 
Konstruktér, aviatik a pr(kopník létání Jan Ka'par by sla-
vil. V ned)li 20. kv)tna toti* uplynulo u* 129 let od jeho 
narození. P&esto*e od té doby uteklo u* mnoho +asu, osob-
nost Jana Ka'para z(stává i nadále pro *ivot v Pardubicích 
*ivá.



PROGRAM PRO !KOLKY

Nedávnou aktivitou zahrádká-
!" byla miniexkurze pro d#ti 
z mate!sk$ch %kol. P!i%lo jich 
hodn# a program si opravdu 
u&ily. „Bohu&el mnoho m#st-
sk$ch d#tí ani po!ádn# neví, 
jak roste zelenina nebo jak vy-
padá jablko  na strom#. Proto 
chceme tyto akce po!ádat i na-
dále,“ dodává Klein. Na za'átku 
kv#tna zahrádká!i z Radosti d#-
tem ukázali kvetoucí stromy a 
'erstvou zeleninu na zahrádce, 
v lét# a na podzim je pak cht#-
jí pozvat na sklize( ovoce. „Za-
jímavé bylo, &e pro n#které d#ti 
byl velk$ zá&itek vid#t zblíz-
ka slepici,“ dodává Klein. Dal%í 
velkou akcí byl D#tsk$ den, kdy 
byly pro d#ti p!ipraveny tradi'-
ní hry a sout#&e a nechyb#lo ani 
posezení pro dosp#lé. 

SPOLE"NÉ V#LETY

Zahrádká!i jsou ale také v$-
letníky. Ka&doro'n# p!ipravu-

jí zájezdy nejen na zem#d#l-
ské v$stavy v Lysé nad La-
bem, P!erov# nebo Litom#!i-
cích, ale také za poznáním 'i 

zábavou. „Na 'ervenec chys-
táme pro na%e 'leny v$let lodí 
a na podzim op#t pojedeme 
na v$stavu Zahrada )ech do 
Litom#!ic,“ p!ibli&uje plá-
ny Miroslav Klein. Zájezd 
na Zahradu )ech nabízejí 
ale i dal%ím zájemc"m. „Po-
kud s námi bude chtít kdo-
koli z obyvatel jet do Lito-
m#!ic, rádi ho vezmeme. Sta-
'í se u nás do poloviny srpna 
p!ihlásit a zaplatit symbolic-
k$ p!ísp#vek, kter$m p!isp#-

je na zaplacení dopravy,“ !íká 
Klein.  

MO!TOVÁNÍ

Na podzim o&ívá zahrádká!ská 
kolonie Radost mo%továním. P!i-
jí&d#jí sem lidé ze %irokého okolí. 
Vloni tu zpracovali 125 metrák" 
jablek. Otev!eno je v&dy v pon-
d#lí a úter$ odpoledne a p!ijet 
m"&e opravdu kdokoli. Jen u v#t-
%ího po'tu ovoce je dobré se p!e-
dem telefonicky objednat.    
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ZRNKA

Jan Jedli$ka, 
zastupitel zvolen! bez politické p"íslu#nosti

Pavel Studni$ka,
zastupitel zvolen! za KS$M

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za $SSD

Ano, jsem p!esv"d#en o tom, $e teprve po rozd"lení 
m"sta na obvody se skute#n" za#aly m"nit i okrajo-
vé #ásti Pardubic k lep%ímu. D!íve se zlep%ovalo pro-
st!edí jenom tam, kam se „dohlédlo“ z radnice. Do-
mnívám se, $e návrhy na zru%ení obvod& jsou vede-
ny hlavn" snahou op"t centralizovat moc v rukách 
úzké skupiny lidí. To tu ji$ bylo p!ed z!ízením obvo-
d& a byl bych nerad, aby se situace opakovala.

Myslím si, $e ano. Ka$d' obvod je speci(c-
k' a !e%í jiné problémy. Lze tak lépe reago-
vat na pot!eby místních lidí.

M"stské obvody jsou samoz!ejm" p!irozenou a ne-
dílnou sou#ástí m"sta Pardubic.Vznikly se sna-
hou p!iblí$it problémy obvodu ob#anovi a snáze a 
rychleji je !e%it. Diskuse okolo p&sobnosti a o prio-
ritách vedení správy m"sta jsou na míst", ale klady 
rozhodn" p!eva$ují. M"stsk' obvod Pardubice V
 je toho zá!n'm p!íkladem, mám na mysli nap!.re-
konstrukce vnitroblok&, akce Labe - Lou#ná apod.

ANKETA NA TÉMA: Myslíte si,  %e obvody jsou p&irozenou sou$ástí m'sta?

Zahrádká&ská kolonie Radost d'lá $est 
svému jménu
P't a p(l hektaru rozlehlá zahrádká&ská kolonie RADOST I 
d'lá skute$n' $est svému jménu. Nejen%e tam na 142 zahrád-
kách p'stují ovoce a zeleninu nebo prost' jen relaxují, ale po-
&ádají také akce pro )irokou ve&ejnost. Radovat se tam mohou 
d'ti i dosp'lí. „Chceme udr%et lidi pohromad', aby m'li klad-
n* vztah k zahrádka&ení i ke kolonii samotné,“ &íká p&edseda 
Miroslav Klein. Kolonie existuje u% více ne% 50 let a podobné 
akce se tam po&ádaly a% do sametové revoluce. Obnoveny byly 
p&ed t&emi lety.

Ka)parovo leti)t'

Nov$ odbavovací terminál 
pardubického leti%t# ponese 
jméno místního rodáka a pr"-
kopníka aviatiky Jana Ka%pa-
ra. Navrhl to starosta Ji!í Há-
jek a my%lenku ji& také s vede-
ním spole'nosti East Bohemi-
an Airport, která leti%t# provo-
zuje, prodiskutoval. „Jsem ne-
jenom starosta m#stského ob-
vodu, kde Ka%par podnikal své 
první lety a kde po své smr-
ti spo'inul, ale jsem také par-
dubick$ patriot. Proto se do-
mnívám, &e by mezinárodní 
leti%t# v Pardubicích m#lo mít 
atraktivní název, kter$ navíc 
vzdá úctu v$znamné osobnosti 
'eské techniky a m#sta Pardu-
bic,“ vysv#tluje své kroky Há-
jek. 

Táta dnes fr$í

Ve 'tvrtek 14. 'ervna od 16.00 
do 19.00 h. prob#hne na h!i%-
ti SK Jesni'ánky zábavné od-
poledne plné sout#&í pro celou 
rodinu, tentokrát v%ak hlavn# 
pro tatínky, kte!í slaví v ned#-
li 17. 'ervna sv"j svátek. Akce 
prob#hne v rámci celostátní 
kampan# Sít# mate!sk$ch cen-
ter Táta dnes fr'í. Zve RC Ka%-
párek.

Bezpe$n'j)í p&echod

Na hlavní ulici na k!i&ovat-
ce ulic Chrudimská a Raiso-
va bude v brzké dob# vybudo-
ván nov$ p!echod pro chod-
ce. Bezpe'n$ p!echod v blíz-
kém okolí dosud není a p!ede-
v%ím v dopravní %pi'ce je p!e-
konání silnice pro chodce ne-
bezpe'né. 

Nové cesti$ky na h&bitov'

Na M#stsk$ch h!bitovech by 
v blízké dob# mohly b$t nové 
cesti'ky. Jejich obnovu p!islí-
bila starostovi Ji!ímu Hájko-
vi !editelka Slu&eb m#sta Par-
dubic Lea Tomková. Na stav 
chodní'k" si st#&ovali n#kte-
!í náv%t#vníci h!bitova a jejich 
p!ipomínky byly leckdy opráv-
n#né. 



Urbanistická studie má stano-
vit podmínky pro v!stavbu v lo-
kalit" p#edev$ím z hlediska tzv. 
rozvr%ení jednotliv!ch funk&-
ních ploch, má také navrhnout 
prostorové upo#ádání s ohle-
dem na stávající zástavbu. A 
p#edev$ím má prov"#it kapacitu 
území a stanovit po%adavky na 
#e$ení dopravní a technické in-
frastruktury. 

V Dra%kovicích p#eva%uje byd-
lení v rodinn!ch domech a stu-
die navrhuje p#i uspo#ádání re-
spektovat stávající charakter v!-
stavby. Hustota zástavby by se 
m"la sm"rem ke krajin" rozvol-
'ovat. Velkou &ást studie zabírá 
také dopravní infrastruktura. V"-
nuje se jak dopravnímu napojení 
na m"sto Pardubice, tak na p"$í a 
cyklistickou dopravu. Cyklostez-
ky se p#edpokládají po místních 
komunikacích. S dopravou sou-
visí také ochrana %ivotního pro-
st#edí a zdraví obyvatel, proto se 
po&ítá s nutností #e$it ochranu 
%ivotního prost#edí s ohledem na 
stávající silnici I/37. 
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W�BVUPNPCJMPWÏN�B�TUBWFCOÓN�QSʹNZT�

WâDI�IBESʹ
�

okraje spole&nosti, kte#í mají v Dia-
konii azylové ubytování a i pracovní 
VQMBUOʏOÓ� 	DDB� ��� LMJFOUʹ
�� +FEOÈ� TF�
p#evá%n" o osoby bez p#íst#e$í, které 

Dal$ím pozitivním faktorem je ochra-
na %ivotního prost#edí, jeliko% textil 
neskon&í na skládkách, ale je je$t" z 
�����EÈMF�WZVäJUâ�
(ist! pou%it! textil a dal$í v"ci pro 
humanitární pomoc ji% nebude po-
UʭFCB�OPTJU�Bä�OB�TCʏSOâ�EWʹS�BMF�LBä�
d! ho bude moci kdykoliv a pohodl-
n" odevzdat do p#ipraveného kontej-

Dal$í informace vám rádi sd"lí pra-
covníci Slu%eb m"sta Pardubic na 
UFM�� ʊ�� ���� ���� ������� OFCP� QSB�
covníci odboru %ivotního prost#e-
dí Magistrátu m"sta Pardubic na tel. 
ʊ���������������

Ing. Ji!í Strouhal
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ZRNKA

Ev!en Erban,
radní zvolen" za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen" za KPP

Slav"na Broulíková,
radní zvolená za #SSD

Tím !e vznikly, se obvody staly p"irozenou 

sou#ástí m$sta. Za dobu jejich existence se v 

obvodech poda"ilo ud$lat mnoho v$cí, zru-

%ení obvod& by bylo cestou zpátky.

Ur#it$ ano, cel' jejich v'voj a! do dne%ka je toho 

dokladem.

Ano. Ale zamyslel bych se nad funk#ností obvod& 

8 a 1. Ob#ané ostatn$ sami mohou posoudit, co se 

ud$lalo p"ed existencí obvod& a co nyní.

ANKETA NA TÉMA: Myslíte si,  !e obvody jsou p#irozenou sou$ástí m"sta?

Kontejner na sb"r pou!itého textilu a dal%ích v"cí 

QPVʳ��-FUPT�TF�LPOÈ�W�TPCPUV�����ʊFSWOB�PE����EP����IPE��

LB�PE����IPE��QBL�DPVOUSZ�LBQFMB�536.'�B�IBSNPOJLÈʭ�

UZ�QSP�WÝFDIOZ�WʏLPWÏ�LBUFHPSJF��5Z�TJ�W�QSPTUPSV�SFMBYBʊ�
OÓ�MPVʊLZ�QʭJQSBWJMP�3PEJOOÏ�DFOUSVN�,"À1«3&,��,SP�

5+�5FTMB�1BSEVCJDF�[WF�WÝFDIOZ�EʏUJ�[F�[ÈLMBEOÓDI�ÝLPM�L�OÈCPSV�EP�PEEÓMV�TUPMOÓIP�UFOJTV��4UBʊÓ�QʭJKÓU�����OFCP�����[ÈʭÓ�PE����IPE��EP�BSFÈMV�5+�5FTMB�1PE�7J�
OJDÓ��,POUBLUOÓNJ�PTPCBNJ�KTPV�-JCVÝF�6ISPWÈ�	�����������
��B�+BSPTMBW�ÀWFD�	�����������
��

Urbanistická studie Dra!kovice
Jako podklad pro zpracování 
nového územního plánu m"s-
ta Pardubice vzniká urbanis-
tická studie pro Dra!kovice. 
Materiál má v%eobecn" prov"-
#it funk$ní vyu!ití území, do-
pravní napojení, technickou 
infrastrukturu a stanovit zá-
sady prostorového uspo#ádá-
ní. Cílem má b&t stabilizování 
Dra!kovic jako komfortního a 
bezpe$ného sídla k !ivotu.

Dra!kovice mohou 
lépe t#ídit

M"stsk! obvod podal %á-
dost na magistrát o vybave-
ní Dra%kovic nov!mi kon-
tejnery. Od konce kv"tna je 
tu sí) nádob na t#íd"ní roz-
$í#ena o jeden kontejner na 
plast a jeden kontejner na 
sklo. 
V obvod" je celkem sedm-
EFTÈU� QʏU� LPOUFKOFSʹ� OB�
plasty, &ty#icet &ty#i na pa-
pír a padesát p"t na sklo. 
Krom" Dra%kovic p#ibyly 
kontejnery na papír také na 
k#i%ovatce (e$kovy a Ka$-
parovy ulice a k#i%ovatce 
ulic K Barvírn" a Demokra-
tické mláde%e, dal$í pak na 
Vi$'ovce v ulicí K Blahoby-
tu a dvakrát v ulici Svobody.
Nové kontejnery po%ado-
vali obyvatelé Dra%kovic a 
M"stsk! obvod Pardubice V 
jim vy$el vst#íc.

Místní komise

Za&átkem kv"tna se se$la 
místní komise, která se za-
CâWBMB� QPäBEBWLZ� PCʊBOʹ�
Dra%kovic. Komise po%á-
dala o prov"#ení ú&innos-
ti místního rozhlasu, pro-
to%e si ob&ané st"%ovali na 
slabou sly$itelnost. Záro-
ve' také zástupci komise 
poukázali na nutnost údr%-
by silnice &íslo 324 prochá-
[FKÓDÓ� PCDÓ�� +FEOÈOÓ� NÓTUOÓ�
komise se v%dy koná první 
st#edu v m"síci v restauraci 
Na h#i$ti.  

Oslavy d"tského dne

Dra%kovi&tí uspo#ádali 
koncem kv"tna D"tsk! den. 
Na h#i$ti se se$lo tém"# sto 
d"tí, které si celé odpoledne 
u%ívaly sout"%í, her a zába-
vy. Slune&né po&así jim p#á-
lo a tak v$ichni - i  jejich ro-
di&e a prarodi&e - odcházeli 
s úsm"vem.

PTUBUOÓDI�PCKFNOâDI��PEQBEʹ�KTPV�VSʊFOZ�TFQBSBʊ�
ní dvory, kter!ch je na území Pardubic celkem osm, 

5FSNÓOZ� B� MPLBMJUZ�
QʭJTUBWFOÓ�WFMLPPCKFNPWâDI�LPOUFKOFSʹ�KTPV�VWFEF�

(red)
Ĝ Ĥ

ý Č

'UDåNRYLFH���X�SRãW\� 6WĜ

Ĝt]NDPL���'UDåNRYLFNi� 3RQGČ

'XNOD���QiP��'XNHOVNêFK�
KUGLQĤ

6WĜ

5DLVRYD���X�PDWHĜVNp�ãNRO\� 3RQGČ

9�5iML���URK�V�XOLFt�%RåHQ\�
ČPFRYp�

ÒWHUê� ������������ ���������������������������������

11; 12; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 27; 28; 31; 32; 

9LãĖRYND���.�%ODKRE\WX� ÒWHUê� ������������ ��������������
PCWPEV�1BSEVCJDF�7� TF�LPOÈ�WF� ʊUWSUFL����� ʊFSWOB�
�����W�TBMPOLV�%,�%VLMB��;BʊÈUFL�KF�WF�������IPE��

Pracovní verze prezentovaná dne 23. 5. 2012 na ve"ejném projednání. Urbanistickou studii zpracová-

vá (rma Sideris, s.r.o., Pardubice, Ing.arch. Petr K"ivánek.
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Jaká je budoucnost mal!ch radnic?
Perník Jano!  - "eská kvalita

Prodejna perníku a dal!ích kvalitních "esk#ch 

v#robk$ bez konzerva"ních látek na ulici Jana 

Palacha 571 nabízí:

t�7ZTPDF�LWBMJUOÓ�QFSOÓL�[EPCFOâ�KBLP�EÈSFL�L�SǾ[OâN�QǲÓMFäJUPTUFN�QSP�EǔUJ�J�EPTQǔMÏ�
t�0DFOǔOÏ�WâSPCLZ�[F�TPVUǔäF�.-4�1"3%6#*$,²)0�,3"+&���;OBL�NǔTUB�1BSEVCJDF�4SEDF�)MBWB�LPOǔ�[�1BSEVCJD�B�EBMÝÓ�
t�/ǔLPMJL�WBSJBOU�EÈSLPWâDI�CBMFOÓ�1"3%6#*$,²)0�1&3/¶,6�QMOǔOÏIP�
t�-FǏJWÏ�CZMJOLPWÏ�ǏBKF�[�ǏFTLâDI�IPS�
t�7ÓUǔ[Oâ�WâSPCFL����SPǏOÓLV�TPVUǔäF�3&(*0/«-/¶�1053"7*/"�1BSEVCJDLÏIP�LSBKF��1&3/¶,�+"/0À���4"%"�	NBMÈ�J�WFMLÈ
�
t�'POEÈOPWÏ�SVǏOǔ�NPEFMPWBOÏ�öHVSLZ�B�UǔTUP���	NBOEMPWÈ�NPEFMPWBDÓ�INPUB�OB�EPSUZ
�
t�.FEZ�PE�ǏFTLâDI�WǏFMBǲǾ�UBLÏ�T�PWPDFN�B�PǲFDIZ�
t�7ÓUǔ[Oâ�WâSPCFL�TPVUǔäF�3&(*0/«-/¶�1053"7*/"�1BSEVCJDLÏIP�LSBKF��1&Ǝ&/Å�Ǝ"+���%ǔEFǏLPWP�UBKFNTUWÓ�B�
NOPIP�ESVIǾ�EBMÝÓDI�QFǏFOâDI�ǏBKǾ�T�PWPDFN�
t�1BSEVCJDLÏ�QVOǏPWÏ�LPLPTPWÏ�B�ǏPLP�LPTULZ�
t�.JMFUÓOTLÏ�NPEMJUCJǏLZ�B�QFSOÓǏLZ�
t�0DFOǔOâ�WâSPCFL�[F�TPVUǔäF�.-4�1"3%6#*$,²)0�,3"+&���1&3/¶,07«�.&%07*/"�����B����MJUSǾ�B�EP�LFMÓNLV�
SP[MÏWBOÈ�DIMB[FOÈ�J�IPSLÈ�
t�-È[FǪTLÏ�PQMBULZ���1&3/¶,07²�B�EBMÝÓ�ESVIZ�J�SP[QÏLBOÏ�
t�1FSOÓL�OB�TUSPVIÈOÓ�B�OBTUSPVIBOâ�QFSOÓL�
t�,ÈWB�B�ǏBK�EP�LFMÓNLV�OB�QPǏLÈOÓ�
t�7âCPSOÈ�;.3;-*/"���TNFUBOPWÈ�PWPDOÈ�WPEPWÈ�J�1&3/¶,07«�
t�7ÓUǔ[Oâ�WâSPCFL����SPǏOÓLV�TPVUǔäF�3&(*0/«-/¶�1053"7*/"���ÀǸÈWZ�[�ǏFTLÏIP�PWPDF�CF[�DVLSV�W�MÏUǔ�DIMB[F�
OÏ�W�[JNǔ�IPSLÏ�

OTEV#ENO DENN$ !  PO - NE  od 8 do 18 hod.

P!ij"te se k nám podívat a ochutnat ná# sortiment a nejen ka$dou ned%li v &ervnu, kdy budou ochutnávky 

pe&en'ch &aj(, zmrzliny, perníkové medoviny a medového perníku.

   4SEFǏOǔ�[WF�1BWFM�+"/0À�B�UǔÝÓ�TF�OB�7ÈT�QǲÓKFNOÈ�PCTMVIB�QSPEFKOZ�
)eská kvalita bez konzerva&ních látek.
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Aktivity DDM DELTA Pardubice do 31. 8. 2012       
12. 6. 2012  
Finále Sportovních her mate!sk"ch  #kol Pardubické-
ho kraje

Rybá!sk" p!ím$stsk" tábor   
2. –  4. 7. 2012
u rybníku Ba#ta v Lázních Bohdane% 
(nutn" rybá!sk" lístek ) – zb"vá 6 míst, cena  600 K%)

9. – 13. 7. 2012
Prázdniny s angli%tinou 
Sportovní p!ím$stsk" tábor   I. 
Zálesáck" p!ím$stsk" tábor

16. – 20. 7. 2012                               
Turistick" p!ím$stsk" tábor            
Sportovní p!ím$stsk" tábor  ll.        
Kreativní p!ím$stsk" tábor             

23. –  27. 7. 2012
PT - Tane%ní a pohybová #kola

27. –  31. 8. 2012
Prázdniny s &orbalem
tyto p!ím$stské tábory jsou ji' obsazené!

Letní d$tsk" tábor
11. 8. – 24. 8. 2012       
Motto : „ Stopa!(v pr(vodce po galaxii „
Základna Eldorádo  Horní Bradlo,   
ubytování ve srubech, cena 3 600 K%,
poslední  1 volné místo pro kluka!!!
Nabídka krou'k( a zápis do nich prob$hne v zá!í 2012. 
Chystáme nové sportovní aktivity ( cyklistick" krou'ek, 
kolob$'ky v skateparku, plavání v aquaparku ), ve spolu-
práci s Klubem p!átel Pardubicka sérii akcí „Rok s baro-
nem Arturem Krausem“ v rámci krou'ku historie a zapo-
jení do obnovy Arboreta na Dukle s p!evzetím patronátu 
nad ním. Dal#í informace na  www.ddmdelta.cz.

Zku!en" táborník Jan Piln" #editeluje v DDM Delta
Ve své !editelské funkci DDM jste od 

února leto"ního roku. Jaké byly va"e 

plány a da!í se je plnit?

P!edev#ím jsem cht$l udr'et dobrou 
úrove) a samoz!ejm$ p!ivést i n$co 
nového. Zkou#ím se zam$!it na ob-
last cyklistiky, právního poradenství 
pro mladistvé, film, literaturu, diva-
dlo atd. V sou%asné chvíli se soust!e-
dím p!edev#ím na p!ípravu prázdni-
nov"ch akcí, kter"ch bude ur%it$ dost. 

Blí#í se prázdniny, n$které d$ti od-

jedou k babi%kám, jiné na dovole-

nou a n$které t!eba na letní tábor. 

Jezdil jste jako kluk na tábory? A jak 

jste vybíjel svou energii?

V'dycky jsem byl sportovn$ zalo'e-
n". V dob$ mého d$tství a dospívání 
jsem se v$noval hlavn$ fotbalu. Také 
jsem nav#t$voval oddíl zam$!en" na 
turistiku, pln$ní bob!ík( a poznává-
ní p!írody.  Pozd$ji na gymnáziu ke 
sportu p!ibylo i divadlo (pantomi-

ma). Pravideln$  od první t!ídy jsem 
ka'd" rok absolvoval letní tábor na 
Jit!ence v Jedlové u Poli%ky, pozd$-
ji jako praktikant, vedoucí, spor*ák, 
no%ní hlída% a nakonec jako hlavní 
vedoucí v Oliv$tín$ u Broumova.

Co vás vlastn$ p!ivedlo do konkurzu 

práv$ na !editele Domu d$tí?

+ekl bych, 'e se uzavírá kruh. Po stu-
diích na Pedagogické fakult$ v Hrad-
ci Králové jsem nastoupil na Základ-
ní #kolu v P!elou%i a 15 let zde u%il 
na prvním stupni, po celou tuto 
dobu jsem trénoval 'áky v místním 
fotbalovém klubu a vedl sportov-
ní krou'ek. V posledním zam$stná-
ní u PMS ,R jsem se mimo jiné za-
b"val i delikvencí mláde'e a proba%-
ními programy pro mláde'. Bohu'el, 
mám takovou zku#enost, 'e trestnou 
%innost páchá v$t#inou mláde', která 
nemá 'ádnou vhodnou alternativu k 
trávení svého volného %asu. V dne#-

ní, spí#e technické dob$, je velmi d(-
le'ité poskytnout zajímavé volno%a-
sové aktivity, dostat d$ti od po%íta%( 
na h!i#t$ a do p!írody. Vyu'il jsem 

tedy této p!íle'itosti zú%astnit se p!í-
mo tvorby t$chto aktivit a t$#ím se, 
co mi tato práce p!inese a co budu 
um$t nabídnout.

RC Ka!párek srde$n% v!echny zve na následující akce:
V&LET NA APOLENKU – poj-te s námi 
za zví!átky!  Ve st!edu 13. 6. 2012 pojede-
me na v"let na farmu Apolenka. Na farm$ 
jsou koníci, na kter"ch se d$ti budou moci 
povozit, a dal#í zví!átka, která budeme 
moci nakrmit, d$tské h!i#t$ a vloni to%ili 
v"bornou zmrzlinu. Cena je 70 K% / dít$ 
(v cen$ je jízda na koni). S sebou si vezm$-
te staré pe%ivo na krmení zví!átek. Sraz je v 
9.45 h. na farm$ (dostat se tam m('ete au-
tem, na kole, nebo busem 9 a 5). 
TÁTA DNES FR'Í – ve %tvrtek 14. 6. 2012 
od 16.00 do 19.00 h. prob$hne na h!i#ti SK 
Jesni%ánky (vedle M. Raisova 226) zábav-
né odpoledne pro celou rodinu, tentokrát 
ov#em hlavn$ pro tatínky, kte!í ji' tradi%-

n$ oslaví 3. %ervnovou ned$li sv(j svátek.  
P!ipraveny jsou závody autí%ek na dálko-
vé ovládání, vodní závody, pétanque, díl-
na pro tatínky, budeme si opékat a zazpí-
váme s kytarou. Vstupné je 50 K% za rodi-
nu a akce je ur%ena pro #irokou ve!ejnost.
D(TSK& DEN NA DUKELSKÉ POU-
TI -  v rámci tradi%ní Dukelské pout$, kte-
rá se letos uskute%ní v prostorech p!ed DK 
Dukla, si na#e centrum p!ipravilo sout$-
'e a aktivity pro d$ti v#ech v$kov"ch kate-
gorií. Sout$'e budou probíhat na relaxa%ní 
lou%ce. Krom$ klasick"ch disciplín, jako je 
skákání v pytli, shazování plechovek, hod 
do Ka#párka apod., nabídneme i d$tmi to-
lik oblíbené malování na obli%ej.

ZÁPISY DO MINI)KOLKY – od zá!í 
za%ne na#e centrum poskytovat slu'by 
mini#kolky pro d$ti od 2 let . Mini#kol-
ka bude probíhat od st!edy do pátku v'dy 
od 7.00 do 16.00 h. Maximální kapacita je  
10 d$tí. Zápis prob$hne v pond$lí 18. 6. od 
9.00 do 15.00 h.
PRÁZDNINOVÉ HLÍDÁNÍ -  Chodí 
va#e dít$ do #kolky, která má o prázdni-
nách zav!eno a babi%ku nemáte po ruce? 
Nebo za%ne chodit do #kolky v zá!í a cht$-
li byste, aby si postupn$ zvykalo na #kolko-
v" re'im? V termínu 9. 7. - 27. 7. vám na-
bízíme prázdninové hlídání d$tí od 2 let. 
Hlídání prob$hne v Ka#párku ka'd"  v#ed-
ní den od 7.30 (pop!. 7.00) do 16.00 h. K 

dispozici budeme mít oplocenou zahradu 
s pískovi#t$m.
ZÁPISY NA AKTIVITY – ve dnech  
3. a 4. 9. 2012 od 9.00 do 15.00 h. prob$h-
nou Dny otev!en"ch dve!í spojené se zá-
pisy na pravidelné aktivity. Zájemci si mo-
hou prohlédnout prostory centra a budou 
mít p!íle'itost získat v#echny pot!ebné in-
formace.

Podrobn$j#í informace získáte na na#ich 
stránkách www.rc-kasparek.cz, mailem 
na info@rc-kasparek.cz, tel. 604 27 39 46, 
pop!. Facebooku (Rodinné centrum Ka#-
párek).

Za RC Ka"párek Olga Pavl&

6WʋURVWɈ�Ƴ2�3ʋUʏʅʍLȪɏ�9�
-ʖ͵Ξ�+͈ȳɰɖ�
9ˇɡ�ʫɃɏ

DUKELSKOU 
328Ľ

6ɼɊԦ�Ɉ�������������Rɍ���ʤɔ�KRʏʖɚ
Ǒ'�'ʅɷOɈ��Ɉ�ȾHVWʋʦUDȪɏ�3Rɍ�NR̸ʑə

��,YR�(OYLV�)LVKHU
��'+�äLYDĮDQND��RG����KRGLQ�
��&RXQWU\�VNXSLQD�7580)
��+DUPRQLNiĺ�3HWU�âLPićHN
��3URJUDP�SUR�GɶWL�Y�5&�.DãSiUHN�
��QD�UHOD[DćQt�ORXćFH
��3RXľRYp�DWUDNFH
��*ULORYDQp�VHOiWNR

'ɶNXMHPH�]D�VSROXSUiFL�'.�'XNOD�D�5&�.DãSiUHN
3ĺHMHPH�9iP�KH]NRX�]iEDYX�



Díky p!ekvapivému postupu do osmi"nálové fáze p!i-
jel do Pardubic slavn# evropsk# velkoklub Besiktas Is-
tanbul, dále Fuenlabrada Madrid a rusk# Ni$nyj No-
vgorod. „Premiérové utkání v EuroChallenge Cupu 
proti Roanne, ale i následující domácí zápasy s tu-
reck#m Besiktasem %i &pan'lskou Fuenlabradou z(-
stanou nav$dy ulo$eny nejen v na&ich myslích, ale i 
v klubové historii,“ poukázal Stara na v#jime%nost le-
to&ní sezóny. „Cel# EuroChallenge Cup jsme absolvo-
vali se ctí. U soupe!(, ale i v celé Evrop' jsme si vydo-
byli velk# respekt a pevn' v'!ím, $e získané zku&enos-

ti v budoucnu zúro%íme.“
Veleúsp'&nou sezónu mají za sebou i mláde$nické 
t#my BK Pardubice. )ty!i tituly mistr( )eské republiky 
(v kategoriích U13, U14, U15 a U17) jsou zcela unikát-
ní nejen v tuzemském, ale nepochybn' i v celoevrop-
ském m'!ítku. Mladé nad'je pardubického basketba-
lu navíc p!idaly do své bohaté sbírky i bronzové medai-
le (U11), jedno %tvrté (U12) a jedno páté místo (U19).
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POD!KOVÁNÍ
Jako „Sportovní klub vozí%ká!( Pardubice NEZLOME-
NI“,  ob%anské sdru$ení,  si nem($eme nechat pro sebe 
jednání a mimo!ádn# p!ístup v't&iny zvolen#ch zastu-
pitel( M'stského obvodu Pardubice V, kte!í nám v ne-
dávné dob' schválili dotaci na na&i %innost. Jsme ob%an-
ské sdru$ení, které se stará o sportovce upoutané na in-
validní vozík, a je to o to t'$&í, $e se v sou%asné dob' ne-
dají prakticky "nan%ní prost!edky sehnat. O to víc nás 
pot'&il p!ístup v't&iny zastupitel(, kte!í neváhali hlaso-
vat pro tuto, pro nás v#znamnou pomoc. Díky schvále-
nému p!ísp'vku se m($e na&ich osm vozí%ká!( ú%ast-
nit  mistrovství republiky ve stolním tenise i v rámci dva-

nácti bodovacích turnaj(, ale p!evá$n' MR, které se letos 
koná ve dnech 31. 5.  – 1. 6.  2012 v Ostrav'. )ást dotace 
bude pou$ita i na t#denní soust!ed'ní na Bu*kov' v srp-
nu leto&ního roku. 

Vá"ení zastupitelé MO Pardubice V, 
tímto sv#m $inem n%kte&í z Vás  prokázali, "e slova 

jako pochopení, soucít%ní a nezi'tná pomoc nejsou pro 
Vás jen prázdná slova.

D!KUJEME !
Za SKV Pardubice NEZLOMENI, o.s.                                                                                              

Spomenka Hab%tínková Tomi$, p&edsedkyn%

Historická sezóna basketbalist(
)edesát t&i. Práv% tolik zápas( odehráli v nedávno skon$ené sezón% 2011/2012 basketbalisté BK JIIP Par-
dubice. Krom% tradi$ního p(sobení v nejvy''í $eské sout%"i Mattoni NBL, v její" dlouhodobé $ásti se pohy-
bovali mezi druh#m a $tvrt#m místem, aby nakonec obsadili kone$nou pátou p&í$ku, si premiérov% „osa-
hali“ i presti"ní evropsk# pohár EuroChallenge Cup. A vedli si v n%m nad o$ekávání úsp%'n%: v základní 
skupin% dokázali vyhrát $ty&i z 'esti utkání (mj. porazili v *EZ Arén% 'pi$kov# francouzsk# t#m Chorale 
Roanne) a postoupili mezi nejlep'ích 16 t#m(! „Ú$ast v evropském poháru byla dal'ím cílem na'í organi-
zace a p&áním na'ich fanou'k(. Získali jsme díky tomu mnoho nov#ch podn%t( a cenné know how,“ uve-
dl generální mana"er Pavel Stara.

Reprezentant roku 
Vyhlá&ení sout'$e „Reprezentant roku“ se 
bude konat 13. %ervna 2012 od 15 hod. v  ki-
nosále KD DUKLA. Zkou&ka bude probí-
hat ve stejn# den, na stejném míst' od 10h.

Vyhodnocují se kategorie:
1. Nejlep&í prv*á%ek.
2. Nejlep&í $ák prvního stupn'.
3. Nejlep&í $ák v oboru jazykovém.
4. Nejlep&í $ák v oboru spole%ensko-

v'dním .
5. Nejlep&í $ák v oboru p!írodov'dn'-
technickém .
6. Nejlep&í $ák v oboru sportovním.
7. Cena Fair play.

Uzáv'rka nominací je 14 dní p!ed ko-
náním akce. Nominace je kone%ná, ne-
lze pou$ít náhradníka. Nominováni 
jsou v$dy 3 $áci na jednu kategorii v ur-

%eném a nem'nném po!adí.
Prezentace &koly, prosím, zasílat pouze v 
programu Microso+ PowerPoint, m($e 
b#t dopln'no zvukem %i vlastní anima-
cí, maximáln' v&ak v rozsahu 20 sním-
k(, maximáln' 3 - 5 minut. Uzáv'rka 
bude 14 dní p!ed konáním akce. Zárove* 
prosím o zaslaní jména kontaktní osoby 
v%etn' kontaktu, která podá p!ípadné in-
formace k prezentaci %i m($e operativ-

n' prezentaci upravit %i doplnit. Kontakt-
ní osoba by m'la b#t p!ítomna na zkou&-
ce, aby se p!ede&lo p!ípadn#m problé-
m(m p!i odpoledním p!edávání. Prezen-
tace, prosím, za&lete paní Pavlín' Floria-
nové na e-mail dvojcata.pce@seznam.cz.

Pavlína Mazuchová

tel. 604 291 872

p!edsedkyn" Komise pro #kolství, 

kulturu, sport a mláde$
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Správné zn"ní tajenky z minulého #ísla zn"lo „Úhlop$í#ka“. 
Vylosovan%mi v%herci jsou:
Iveta Schejbalová, Jana &imonová, Mirek &íma
Lu't"te i tentokrát. Správné zn"ní posílejte posílejte do 20. #ervna 
2012 na adresu Ú$ad m"stského obvodu Pardubice V, kancelá$ sta-
rosty, (e'kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.
cz. Nezapome)te uvést i heslo SUDOKU. 

LETNÍ SUDOKU

Tradi!ní sou!ástí Hlasatele je také hádan-
ka, ve které máte rozlu"tit místo, které je 
zachyceno na fotogra#i. M$%ete sout&%it a 
vyhrávat. Poznáváte „Místo obvodu“ i ten-
tokrát? Hádejte, tipujte. Své odpov&di po-
sílejte do 20. !ervna 2012 na adresu Ú'ad 
m&stského obvodu Pardubice V, kancelá' 
starosty, (e"kova ulice 22; nebo e-mailem 
renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapo-
me)te uvést heslo MÍSTO OBVODU. 
 
Správná odpov"* z minulého #ísla zn"la 
„Park na Zborovském nám"stí“.  
Vylosovan*mi v*herci jsou:
Jitka Vycudilíková
Ane%ka Hodová
Jarda a Dana +imkovi.
Gratulujeme.

t�3P[QPʊUPWÏ�OÈLMBEZ�OB�N[EZ�[B�
m&stnanc$ v"ech m&stsk*ch obvo-
d$ klesly mezi roky 2011 a 2012 o 
16,13 %, tedy v absolutním !ísle o 
6, 17 mil. K!.

t� /BPQBL� SP[QPʊUPWÏ� OÈLMBEZ� OB�
mzdy zam&stnanc$ Magistrátu 
m&sta Pardubice vzrostly mezi roky 
2011 a 2012 o 7,73 %, tedy v abso-
lutním !ísle o 7,7 mil. K!.

t� 1PʊFU� [BNʏTUOBODʹ� WÝFDI� NʏTU�
sk*ch obvod$ je 94, jen ve dvou od-
borech Magistrátu m&sta Pardubice 
(Kancelá' primátorky, Kancelá' ta-
jemníka) je zam&stnanc$ 66.

t�.BHJTUSÈU�NʏTUB�1BSEVCJDF�NÈ����
odbor$,  odd&lení a úsek$.

t� &YJTUVKF� NJOJTUFSTUWFN� WOJUSB�
zpracovaná Anal*za ve'ejné zprá-
WZ� [� OÓä� WZQMâWÈ� [ÈNʏS� WMÈEZ� ɇ3�
%e v"echna statutární m&sta mají 
b*t !len&na na m&stské obvody a 
%e jim má b*t sv&'en stejn* rozsah 
státní správy v rozsahu obcí s roz"í-
'enou p$sobností. K dispozici je na 
www.mvcr.cz/clanek/analyza-aktu-
BMOJIP�TUBWV�WFSFKOF�TQSBWZ�BTQY��

Informace vycházejí z !lánku Kar-
la Haase, 'adového !lena Zastupi-
telstva m&stského obvodu Pardu-
bice IV „N&kolik pravdiv*ch infor-
mací k problematice m&stsk*ch ob-
vod$“, kter* je v plném zn&ní k dis-
pozici na www.pardubice5.cz v sek-
ci Aktuality. 
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Marta Exnarová se narodila 17. dubna 1913 
v Trutnov!. Vystudovala obchodní akademii 
v Chrudimi. V dubnu 1936 nastoupila do 
práce na po"tovním ú#ad! v Hradci Králové, 
o dva roky po$ádala o p#elo$ení do Pardu-
bic. A práv! na po"t! se zapojila do odbojové 
skupiny ÚVOD. Jejím úkolem bylo zadr$o-
vat listovní zásilky adresované gestapu. Po-
da#ilo se jí zachytit na %ty#i sta dopis&, v!t"i-
na z nich byla udání %esk'ch obyvatel. 
Pozd!ji byla Marta Exnarová p#emíst!na 
od listovní p#epá$ky na telefonní úst#ed-
nu a i tady pokra%ovala v odboji. Zachytá-
vala a p#edávala d&le$ité zprávy pro odbojo-
vou %innost. Byla to velmi nebezpe%ná prá-
ce, ale Marta p#ímo fanaticky nenávid!la n!-
mecké okupanty za k#ivdy a pronásledování 
její matky a p#íbuzenstva. 
Za svou odbojovou %innost byla nakonec za-
t%ena. Stalo se tak 27. #íjna 1941 p#ímo v te-
lefonní úst#edn! po"tovního ú#adu Pardubi-
ce I. Spolu s dal"ími %leny skupiny byla uv!z-
n!na v b'valé zemské donucovací pracovn!, 
kde byla vysl'chána a mu%ena. Marta Exna-
rová v té dob! trp!la silnou cukrovkou a p!t-
krát denn! si musela aplikovat inzulín. Mar-
tina matka se jí pokusila inzulín donést, ale 
gestapo ji vyhodilo. Marta Exnarová byla 

mu%ena cel'ch %ty#icet dní, pak upadla do 
bezv!domí, ze kterého se ji$ neprobrala. Ze-
m#ela 30. #íjna 1941. Nikdy nikoho ze sv'ch 
spolupracovník& neprozradila. 
Exnarová byla in memoriam vyznamenána pre-
zidentem republiky (eskoslovensk'm vále%-
n'm k#í$em, ministr vnitra jí v!noval Pam!tní 
odznak druhého národního odboje Za v!rnost 
1939 – 1945. Její památku uctila také rada M!st-
ského národního v'boru v Pardubicích, kdy$ 
na návrh uli%ního v'boru pojmenovala ulici na 
Vi")ovce práv! jménem Marty Exnarové.

Jméno této state%né $eny je p#ipomínáno také 
na pam!tních deskách v budov! po"ty na t#í-
d! Míru, kde p&sobila, a také v prvním pat-
#e dne"ního krajského ú#adu na nám!stí Re-
publiky. Marta Exnerová je tu uvedena jako 
jediná $ena ze 60 po"tovních ú#edník& b'-
valého obvodního *editelství po"t a telegra-
f& v Pardubicích, kte#í byli umu%eni, poprave-
ni nebo padli b!hem druhé sv!tové války. Pa-
mátník byl odhalen v roce 1946, kdy se par-
dubi%tí +latelisté zasadili o pam!tní pohledni-
ci a p#íle$itostné po"tovní razítko. Urna s po-
pelem Marty Exnerové je ulo$ena v urnovém 
háji na pardubickém h#bitov!. 
!erpáno z "lánku autora Ladislava Cibulky, 
uve#ejn$ného ve Zpravodaji Klubu p#átel Par-
dubicka, 1982. 

+ODVDWHO+ODVDWHO
%íslo: 3                   ro%ník: 3               cena: zdarma

Slovo starosty

Ji!í Hájek

PRO JESNI!ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK"IVÁNEK | PRO DRA#KOVICE | PRO VI$%OVKU | PRO NOVÉ JESEN!ANY

Ladislav Dole&al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí'ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji(í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

Vybudování lávky pro p$%í by na%emu ob-
vodu velmi prosp$lo. Odpadlo by tím slo&ité 
cestování p#es celé m$sto, a to je hlavní d'-
vod, pro" o realizaci tohoto zám$ru usiluji. 

Spí%e ne& zám$r bych uvítal realizaci. D'-
le&itá pro mne by v%ak byla také p#ípadná 
cena stavby.

Zám$r vybudování lávky pro p$%í z Dukly 
na vlakové nádra&í je ji& mnoho let. Pro-
b$hlo mnoho jednání !D s orgány m$sta a 
nedo%lo k realizaci . Ur"it$ bych to p#ivítal. 
Velmi by to zkrátilo vzdálenost mezi nádra-
&ím a "ástí na%eho obvodu ke spokojenosti 
na%ích ob"an'.
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NEP"EHLÉDN)TE:
Rozsáhlá rekonstrukce 
dopravních uzl*

Evakuace ob'an* 
kv*li bombám+ODVDWHO+ODVDWHO

n$ funkci nám$stí neplní. Nejd#íve pot#ebujeme 
mít jasnou a (nan"n$ realizovatelnou koncepci 
celkové rekonstrukce. Koncepci, která bude velmi 
detailn$ projednána s lidmi &ijícími v nejbli&%ím 

+ODVDWHO+ODVDWHO

jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 
se jméno Jana Ka%para stalo objektem osobního 
politického zviditel)ování a r'zn*ch politick*ch 
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Vá$ení a milí spoluob%ané,
uplynuly dal"í t#i m!síce 
a znovu se setkáváme nad 
stránkami na"eho Hlasate-
le. Doufám, $e jste léto pro-
$ili dle sv'ch p#edstav a od-
po%inuli si. Na"e radnice ale 
nezahálela. Pracovali jsme na 
p#íprav! mnoha projekt&, po-
kra%ovali v opravách komu-
nikací a p#ipravovali se na 
podzimní %ást prací. 
Toto vydání Hlasatele je hod-
n! zam!#eno práv! na inves-
tice. Chceme Vás informovat 
o rozsáhlé rekonstrukci d&le-
$it'ch dopravních uzl& v Par-
dubicích, které mají úzkou 
vazbu na ná" obvod. Zajímá-
me se také o zám!r vybudo-
vání lávky pro p!"í p#es $e-
lezni%ní koridor z ulice K Vá-
pence sm!rem na vlakové ná-
dra$í. Co si o tomto projek-
tu myslí zastupitelé, se do%te-
te v anket!.
P#ipravili jsme v"ak pro Vás 
mnoho dal"ího, v!#ím $e zají-
mavého %tení. P#eji Vám hez-
ké po%tení a krásné babí léto. 

Vá# Ji$í Hájek,
starosta

ANKETA NA TÉMA: Uvítali byste zám+r vybudování lávky pro p+,í z Dukly na vlakové nádra&í?

Marta Exnarová byla state'nou 'lenkou odboje
V dne,ním 'ísle Hlasatele se vracíme k seriálu 'lánk* o osobnostech Pardubic, je-
jich& jména nesou ulice v na,em m+stském obvodu. Po Pichlovi, Krausovi 'i Viko-
vé-Kun+tické se tentokrát budeme v+novat Mart+ Exnarové. „Její“ ulici najdete na 
Vi,-ovce mezi ulicemi K Blahobytu a Svobody. 

Jméno Marty Exnarové nese nenápadná, ale malebná uli"ka na Vi%)ovce. 
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U TROJICE

První stavbou, která má odstartovat ji! 
letos na podzim, je nadjezd U Trojice. 
Na tento projekt je pro leto"ní rok vy-
#len$na #ástka 50 mil. korun, za kte-
ré budou opraveny chodníky, upraven 
nadjezd a zhotovena lávka pro p$"í. Po 
dobu prací bude v této lokalit$ zacho-
ván b$!n% provoz. Na silnici 1/37 sm$r 
P&elou# z'stane provoz bez omeze-
ní, na nadjezdu u Parama dojde na ne-
zbytn$ nutnou dobu k zavedení kyva-
dlové dopravy. 

TEPLÉHO, JANA PALACHA 

Na ja&e 2013 by m$ly b%t zahájeny prá-
ce na opravách povrch' silnic Jana Pa-
lacha a Teplého a 17. listopadu, které 
je nutné koordinovat s úpravou k&i!o-
vatky a bouracími pracemi na objektu 
b%valé lékárny. (e"í se i cyklodoprava. 
Projekt, kter% má zpracovat m$sto Par-
dubice, po#ítá se zru"ením stávajícího 
parkování po obou stranách komuni-
kací a se zavedením parkování st&ída-
vého, p&ípadn$ vytvo&ení cyklopruh'.

TRP!LIVOST BUDE NUTNÁ

Vzhledem k náro#nosti projekt' lze 
p&edpokládat, !e pro obyvatele m$st-
ského obvodu, a nejen pro n$, mohou 
nastat komplikace v doprav$. „Musí-
me si v"ak uv$domit, !e takto rozsáh-
lá rekonstrukce p&inese u!itek i na"e-
mu obvodu, zv%"í to kvalitu dopravy 
a zajistí hlad"í pr'jezd. Prosím tedy 
obyvatele ‚p$tky‘ o shovívavost, tr-
p$livost a pochopení,“ &ekl starosta 
m$stského obvodu Pardubice V Ji&í 
Hájek. 
V p&í"tím roce je na území Pardu-
bic plánována rekonstrukce n$kolika 
strategick%ch dopravních uzl', které 
mohou ohrozit plynulost dopravy ve 
m$st$. Proto starosta pátého m$stské-
ho obvodu Ing. Ji&í Hájek svolal jed-
nání, jeho! ú#elem bylo zajistit ply-

nulou návaznost jednotliv%ch staveb 
v m$stském obvod$ Pardubice V.
Krom$ n$ho a nám$stka primátor-
ky Martina Bílka se jednání zú#astni-
li vedoucí pracovníci dot#en%ch od-
bor' magistrátu a Pardubického kra-
je, Správy a údr!by silnic Pardubické-
ho kraje a (editelství silnic a dálnic 
)R, kte&í se na t$chto stavbách budou 
podílet. 

ZPRÁVY Z OBVODU

+/$6$7(/��PDJD]tQ�Ô02�3DUGXELFH�9 5RĀQtN����ĀtVOR����Y\FKi]t�����]iĢt�����

M"stsk# obvod $eká rozsáhlá rekonstrukce dopravních uzl% 
V p&í'tím roce je na území Pardubic plánována rekonstrukce n"kolika stra-
tegick#ch dopravních uzl%, které mohou ohrozit plynulost dopravy ve m"st". 
Stavby se dotknou nadjezdu U Trojice, ulic Teplého, Jana Palacha a 17. listo-
padu. Proto(e se dají p&edpokládat komplikace p&edev'ím v doprav", komu-
nikuje starosta obvodu Ji&í Hájek s magistrátem, krajsk#m ú&adem, Správou a 
údr(bou silnic Pardubického kraje a )editelstvím silnic a dálnic *R, kte&í se na 
t"chto stavbách budou podílet. Ji( uskute$n"ného jednání se zú$astnili také zá-
stupci Dopravního podniku m"sta Pardubic a Policie *R, kte&í p&idali své p&i-
pomínky a post&ehy.  

Ilustra!ní foto.

Ilustra!ní foto.
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by leti!t" je pro nás klí#ové vzhledem 

tutem,“ dodal $editel spole#nosti EBA 

Stavba je nyní ve zku!ebním provozu 

vat 25. zá$í 2012. Na toto datum je toti% 
plánováno slavnostní odhalení stavby a 

Kdy! si na internetu najdu va"e jmé-
no a podívám se na va"i kariéru, ne-
vím kterou #innost si vybrat… jste víc 
sportovcem, trenérem nebo osobou ve-
$ejn% #innou, tedy politikem? 
Cel& %ivot jsem byl sportovcem a v!e 
ostatní se nabalovalo. S tím, jak jsem 
stárnul, jsem za#al více p$edávat zku-
!enosti mlad!ím v pozici trenéra a je!t" 
pozd"ji jsem se za#al zajímat o politiku. 
Ono mnoho lidí na politiky v!eobec-
n" nadává, ale já musím $íct, %e jsem i 
v ní narazil na velice po#etnou skupinu 
slu!n&ch lidí. Velkou v&hodou pro mne 
je ur#it" to, %e mám politiku jako koní#-
ka, nikoliv jako zam"stnání.

Jste trenérem mláde!e SCM BMX a 
také trenérem #eské reprezentace a vím, 
!e za sebou máte celou $adu úsp%ch&. 
T$eba ú#ast na olympiádách. Na kterou 
vzpomínáte nej#ast%ji a nejrad%ji? 
Bikros byl o'ciáln" pouze na dvou po-
sledních olympiádách, v Pekingu a v 
Lond&n", a já m"l tu #est b&t osobn" na 
obou, práv" v pozici reprezenta#ního 
trenéra. Olympiáda je velkolepá akce a 
v!em p$íznivc(m sportu bych p$ál jed-
nou okusit tu nádhernou atmosféru. 
Jedná se o nepopsateln& zá%itek, kter& 
m(j %ivot hodn" obohatil. Pokud bych 
m"l poslední dv" olympiády porovnat, 
tak více m" zaujal Lond&n, jeliko% tady 
diváci %ili opravdu v!ím. Byla zde nepo-
psatelná sportovní atmosféra.

Na olympiád% v Lond'n% jste m%li také své 
zastoupení, p$ipome(te nám v'sledky…
V Lond&n" startovala v bikrosu dvoji-
ce d"v#at, Romana Labounková a Ane-
ta Hladíková, je% závodí za Pardubi-
ce. Aneta nakonec dojela na míst" de-
sátém a Rom#a na jedenáctém. Není to 
sice díra do sv"ta, ale také se nejedná 
o zklamání. Do poslední semi'nálové 
jízdy se bojovalo o postup do velkého 
'nále, co% hodnotím velice kladn".

Kdy! u! jsme u t%ch olympiád – v roce 
2011 se v Pardubicích konal závod 
olympijské kvali)kace. Jak náro#né je 
podobnou sout%! p$ipravit?
Organiza#n" je to hodn" náro#né, ale ná! 
oddíl má zku!ené po$adatele. Ji% v roce 
2001 se na bikrosové dráze na sídli!ti Zá-

vodu Míru konal závod Evropského !am-
pionátu BMX a p$í!tí rok v dubnu bude-
me tento závod op"t po$ádat. Nejslo%it"j-
!í není ani tak uspo$ádat vlastní závod, 
jako logisticky zajistit pro jezdce a dopro-
vody ubytování, dopravu atd. P$ece jen se 
o#ekává okolo 800 závodník( a dal!ích 
1 000 #len( doprovodu. Ale zatím se nám 
da$í v!e zvládat na profesionální úrovni, 
a#koliv v na!em sportu se jedná vlastn" o 
samé nad!ence a  amatéry. 

Pardubice jsou dnes v bikrosu známé 
po celé republice. Ale jaké jsou v&bec 
po#átky pardubického bikrosu?
Já osobn" závodím od roku 1987 a co si 
pamatuji, tak v Pardubicích byla hlav-
ní bikroska v%dycky na stávajícím mís-
t" sídli!t" Závodu Míru. O po#átky bi-
krosu v Pardubicích se zaslou%ili lidé 
jako Bohuslav Hol&, Václav Cipra #i Ji$í 
Klicpera a práv" díky nim se poda$ilo 
ukotvit tento sport v Pardubicích.

Jako bikrosa$ jste spokojen s mo!nost-
mi a úrovní bikrosov'ch tratí v Pardu-
bicích? Nebo byste si p$edstavoval je"-
t% n%co navíc?
V%dycky je co vylep!ovat, vidíme to p$e-
dev!ím s blí%ícím se evropsk&m !ampio-
nátem. Díky podpo$e m"sta se nám v po-
slední dob" poda$ilo areál doladit na ev-
ropskou úrove). Zast$e!il se startovní pa-
horek, vydlá%dila druhá zatá#ka. U% jsme 
si mysleli, %e je v!e na 100 % p$ipravené, 
ov!em komisa$ z evropské komise si p$i 
kontrole trati vy%ádal je!t" vydlá%d"ní cí-
lové zatá#ky, co% znamená dal!í investi-
ci a jasn& signál, %e se nesmí usnout na 
vav$ínech. Jinak ov!em na!e dráha spl)u-
je v!echna stávající evropská kritéria.

Musí bikrosa$i v!dy trénovat na upravené 
dráze, nebo si lze zajezdit i v p$írod%? Sa-
moz$ejm% tam, kde se té p$írod% neublí!í.
Bikros je tak speci'ck&, %e je pot$eba 
trénovat p$edev!ím na upravené bikro-
sové trati. V!eobecná p$íprava p$ed se-
zónou je ov!em podobná v!em spor-
t(m, nají%dí se kilometry na silni#ním 
#i horském kole, v zim" ly%e atd.

Jak u! jsme $íkali, trénujete i d%ti. Kdy 
je nejvhodn%j"í s bikrosem za#ít? A je 
to vhodn' sport i pro holky? 

Ideální je za#ít kolem 6 let, nejpozd"ji do 
10 let, pak u% se za#íná h($e, ale i to se dá 
poctiv&m tréninkem dohonit. Jinak u nás 
v klubu máme samoz$ejm" i d"v#ata a sa-
motn&m %iv&m d(kazem, %e se jedná i o 
sport pro d"v#ata, je na!e olympioni#ka z 
Lond&na Aneta Hladíková.

Kdy! se rodi#e rozhodnou, !e jejich dít% 
se bude v%novat bikrosu – na co se mají 
p$ipravit? Jaké vybavení pot$ebují? A 
jak #asto musí jejích dít% na trénink? 
Rodi#e se musí p$edev!ím p$ipravit na 
to, %e musí svému d"cku v"novat #as. 
Finan#n" se dá základní v&bava v#etn" 
kola po$ídit za p$ijatelné prost$edky, ale 
#asu to zabere dost. Je pot$eba po$ídit 
kolo, helmu, chráni#e, bikrosové kalho-
ty a dres, v!e dohromady se dá po$ídit v 
relaci okolo 15 tisíc a dít"ti to minimál-
n" dva roky vydr%í. Poplatky klubu jsou 
ro#n" okolo 3 tisíc K#, tak%e se nejed-
ná o nejdra%!í sport. Základní trénin-
kové jednotky jsou dvakrát t&dn", co% 
se s postupem v"ku v"t!inou roz!i$uje.

Vy sám jste otcem dvou d%tí. Jsou je"t% 
asi malé na n%jaké závod%ní, ale myslí-
te, !e p&jdou ve va"ich "lép%jích? 
To si nejsem jist&, nechci je do ni#eho nu-
tit. Vojtíkovi je p"t a bikrosové kolo jsem 
mu samoz$ejm" ji% po$ídil, ale zatím na 
n"m jezdí spí!e jen okolo baráku. A* si 
vybere sám, co jej bude pozd"ji bavit. 
Na sporty je docela !ikovn&, jde mu ly-
%ování, zkou!í tenis, bruslení, plavání. V 
tomhle v"ku je ur#it" nejd(le%it"j!í v!eo-
becná sportovní pr(prava a ta skute#nost, 
%e dít" v(bec sportuje. Ka%dopádn" budu 
rád, kdy% bude d"lat jak&koliv sport, to je 
základ. Kubíkovi budou t$i roky a na kole 
se teprve rozjí%dí, tak%e t"%ko $íct, ale je to 

„divo#ák“, tak%e u n"j bych v 
bikrosovou budoucnost v"$il více.

Podle va"eho !ivotopisu jste také #lenem 
r&zn'ch sportovních komisí m%sta, ko-
mise BMX p$i *eském svazu cyklistiky, 
#len V'konného v'boru *STV a spous-
ty dal"ích institucí. Jak to v"echno stíháte 
skloubit s voln'm #asem a rodinou?
Ono to není zase tak %havé, jak to vy-
padá. Zasedání je v"t!inou z ka%dé in-
stituce jednou za m"síc, tak%e kdy% se 
dob$e zorganizuje kalendá$, dá se v!e 
zvládnout. I kdy% man%elka bude mít 
asi pon"kud jin& názor (smích).

Vím, !e va"im velk'm koní#kem je cesto-
vání. Jezdíte na v'lety a dovolené na kole?
Popravd" kolo na dovolené moc nepo-
u%ívám, mám ho za cel& rok dost, tak-
%e spí!e volím o dovolené pohodu a klid 
ne% aktivitu. Ale cestování v!eobecn" 
je m&m velk&m koní#kem. Díky sportu 
jsem m"l mo%nost projet v podstat" cel& 
sv"t a i kdy% na hodn" místech je hezky, 
zjistil jsem, %e v Pardubicích je mi nejlé-
pe a místo bydli!t" bych nem"nil.

A te+ otázka tro"ku z jiného soudku. 
Jste místop$edsedou *eského zahrád-
ká$ského svazu v Semín%. Jste skute#-
n% zahrádká$? P%stuje mrkev, brambo-
ry, $edkvi#ky, …?
Budete se divit, ale tohle m" opravdu baví. 
Ov!em zam"$ení nemám na zeleninu, n&-
br% na ovoce. D"da byl v Semín" dlouhole-
t&m p$edsedou místní organizace zahrád-
ká$( a já zde mám po n"m velkou  zahra-
du a v sousedství velk& obecní ovocn& sad, 
o kter& se s místní partou zahrádká$( sta-
ráme. Tak%e pokud pot$ebujete naroubo-
vat jablo), sta#í zavolat (smích).

ROZHOVOR

V Lond'n% byla nepopsatelná atmosféra
O olympiádách v Lond!n" a v Pekingu, o zahrádka#ení a p#edev$ím o bikrosu doká-
%e René &ivn! hovo#it velmi dlouho. On sám je aktivním bikrosa#em a trenérem a bi-
krosu v"nuje v"t$inu svého 'asu. Je ale také 'lenem mnoha r(zn!ch komisí a v!bor( a 
podle sv!ch slov to v$echno stíhá. I kdy% man%elka si pr! myslí n"co jiného…

)edesátilitrov! barel symbolizoval mno%ství darované krve

M"#ení hluku 

ti!ti. To by m"lo prob"hnout v prvních 
dvou t&dnech m"síce $íjna. Leti!t" tak #iní 

t"% a snahu Armády +eské republiky jako 
provozovatele leti!t" p$istupovat vst$ícn" 
k jejich $e!ení. Sch(zka se koná 24. zá$í 
za ú#asti dot#en&ch m"stsk&ch obvod( a 
obcí v sousedství leti!t", m"sta Pardubice, 
Pardubického kraje, krajsk&ch hygienik( 
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Informace poskytne také Petr Vo!enílek, 
Text písn": 
Pardubice, rodné m!sto

Kdy! se vracím ve vzpomínkách k svému mládí,
obraz d"tství radostného se mi vrátí.

Pardubice, náru# drahá,
ona mou mati#kou je, a ne Praha.

Pardubice, rodné m"sto, 
má$ v mém srdci vyhrazeno #estné místo.

Na valech jsme hrávali si s pány kluky, 
bránili jsme ten ná$ zámek me#i, luky.

Hled"li by Pern$tejnové
jak state#ní b%vali jsme rytí&ové. 

Pardubice, rodné m"sto,
má$ v mém srdci vyhrazeno #estné místo. 

Kdy! jsem coby mlad% chodil se svou Hanou,
scházívali jsme se pod Zelenou branou. 

Na procházkách podél Labe
nejsiln"ji bilo srdce moje mladé. 

Pardubice, rodné m"sto,
má$ v mém srdci vyhrazeno #estné místo. 

Nejkrásn"j$í kraji mil%, Pardubick%, 
p&ipoutals mi k sob" srdce u! nav!dycky. 

S láskou hledím v tu kon#inu, 
z  Pardubic jsem vze$el a zde i spo#inu.

Pardubice, rodné m"sto,
má$ v mém srdci vyhrazeno #estné místo. 

Poslední vystoupení v rámci páte#ních koncert$, které 
podporuje m"stsk% obvod Pardubice V se koná 21. zá&í od 
17 hod. p&ed DK Dukla. Hrát bude Orchestr Jana Kví#aly. 

D"ti ze základních 'kol pátého pardubického obvodu dostaly poukázku, 
kterou v n"kolika cukrárnách vym"nily za zmrzlinu. Takto obdarovan%ch 
bylo na 250 d"tí. „První 'kolní den je skute#n" v%znamn%m dnem ve 'kole 
dít"te, ale i rodi#$, a ur#it" na n"j budou vzpomínat cel% sv$j !ivot. A jak by 
d"ti mohly slavit jinak ne! po&ádnou zmrzlinou,“ &ekl starosta Ji&í Hájek. 
M"stsk% obvod Pardubice V spolupracoval s cukrárnou Split na ulici Jana 
Palacha, restaurací Derby v ulici Josefa Ressla, cukrárnou Libu'e v Lexov" 
ulici, pizzerií Lanza v Chrudimské ulici a Zeleninou na Bene'ov" nám"stí. 

ZPRÁVY Z OBVODU

Prv!á"ci oslavili sv#j 
velk$ den zmrzlinou
Prv!á"ci, kte%í poprvé nastoupili svou &kolní docházku, moh-
li sv#j den oslavit velkou porcí zmrzliny. Umo'nil jim to m(stsk$ 
obvod Pardubice V a starosta Ji%í Hájek. 

Na Dukle m(la premiéru 
pardubická „hymna“
V rámci pravideln$ch páte"ních koncert#, které se konají u' od p#lky "ervna p%ed Domem 
kultury Dukla ka'd$ pátek, vystoupila tentokrát )iva!anka. Krom( svého tradi"ního reper-
toáru ale také nacvi"ila skladbu Ády *kolky, kapelníka Valdau+nky, a texta%ky Moniky Ha-
velkové, kterou auto%i nazvali „Pardubice, rodné m(sto“ a v(novali ji m(stu. Val"ík op(vu-
jící Pardubice tak m(l práv( na Dukle svou premiéru. A také na poslucha"e "ekal mal$ dá-
rek p%ímo od starosty.

Pravidelná setkávání s jubilanty
P%ehled akcí pro ve%ejnost na M(stském atletickém stadionu 

Vedení m"stského obvodu se roz-
hodlo zavést tradici setkávání s ob-
#any, kte&í v daném období oslavi-
li v%znamné !ivotní jubileum. Sta-
rosta Ji&í Hájek u! na za#átku le-
to'ního roku zm"nil zaveden% zvyk 
nav't"vovat seniory slavící kula-
té a p$lkulaté narozeniny u nich 
doma a setkávát se s  nimi hromad-
n" a u kulturního programu. „P&i-
padá mi rozumn"j'í, abychom p&i-
pravili poho't"ní my, ne! abychom 
s dárkov%mi balí#ky objí!d"li do-

movy a oslavenci hostili nás,“ p&i-
blí!il sv$j zám"r starosta Ji&í Hájek. 
V rámci setkání senior$m p&edve-
dou svou 'ikovnost také d"ti z ma-
te&sk%ch 'kol. 
Setkání s jubilanty se koná jednou 
m"sí#n", zpravidla v prostorách 
DDM Delta. Zváni jsou seniorky a 
senio&i, kte&í v daném období slaví 
80., 85. a 90. narozeniny. V%jimkou 
v'ak nejsou ani star'í oslavenci. Sta-
rosta Hájek v tomto roce gratuloval 
ji! dv"ma stolet%m sta&enkám. 

Nové hrá"ky hledá oddíl dív"í 

Oddíl dív"í házené SHK D-P Pardubice po%ádá nábor hrá"# na sezónu 2012/2013. 
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Na m!stsk" obvod se #asto 
obrací obyvatelé a ptají se, 
co s kasárnami bude, nebo 

cí správou v Pardubicích. 

t!n, $e objekt je dostate#n! 
st%e$en po cel"ch 24 hodin 
denn! soukromou firmou a 

„Podobn" projekt byl zahá-
jen u$ v 80. letech minulé-
ho století, ale bohu$el ne-
byl dokon#en. Z p%emost!-
ní z&staly jen holé pilí%e. Co$ 
je 'koda. Vzdu'nou #arou je 
to toti$ p%es $elezni#ní kori-
dor opravdu kousek a cestu-
jící by tak nemuseli slo$it! a 
zdlouhav! objí$d!t celé m!s-
to hromadnou dopravou. U$ 
te( si n!kte%í odvá$livci zkra-

cují cestu na nádra$í p%echá-
zením kolejí a riskují tím své 
zdraví i $ivoty,“  %ekl starosta 
m!stského obvodu Ji%í Hájek. 
V sou#asné dob! není $ád-
né propojení severní a ji$-
ní #ásti p%es $elezni#ní kori-
dor. Obyvatelé Dukly a dal-
'ích #ástí m!stského obvodu 
musí cestovat p%es st%ed m!s-
ta a$ k nákupnímu centru Al-
bert – hypermarket. Nejbli$-

'í propojení obou #ástí je a$ 
nadjezdem silnice I/37 u Pa-
rama nebo podjezdem na uli-
ci 17. listopadu. Vzdálenost 
mezi ob!ma komunikacemi 
je více ne$ 1,5 kilometru.
Odborníci se zab"vají n!ko-
lika mo$nostmi %e'ení. Jed-
nou z mo$ností by bylo ko-
pírovat torzo v minulosti bu-
dované lávky, druhá by stav-
bu posunula blí$e k $elezni#-
ní stanici. „V'echno je to za-
tím na rovin! úvah, ale do-
mnívám se, $e se projekt po-
souvá správn"m sm!rem ke 
své realizaci. Na stole u$ do-
konce máme návrh architek-
tonického i technického %e'e-
ní,“ dodal Hájek.  

Lávka by mohla b"t z oce-
lov"ch p%íhradov"ch nos-
ník&, mít plnou podlahu a 
strop a prosklené st!ny. Sou-
#ástí stavby mají b"t i v"tahy 
umo$)ující bezbariérov" p%í-
stup nejen pro handicapova-
né, ale také pro maminky s 
ko#árky nebo cyklisty. V"ta-
hy by m!ly b"t sou#ástí také 
propojení lávky s jednotli-
v"mi nástupi'ti. „Byl zájem 
zahrnout lávku do projek-
tu p%ednádra$í, bohu$el se to 
nepoda%ilo, a proto o ni chce-
me znovu usilovat, existuje i 
varianta zbudování tunelu, to 
by ale znamenalo n!kolika-
násobn! vy''í náklady“ dopl-
nil Hájek.

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Pavel Studni#ka, Petr Bene$,
zastupitel zvolen! za SPP

Lávka tam m!la b"t ji$ dávno. Osm let 
jsme se o ni sna$ili a v$dy jsme nará$eli 
na r&zné technické p%eká$ky. Pokud se to 
povede, bude to velmi prosp!'né a u'et%í 
to spoustu #asu nejen obyvatel&m Dukly.

Tento zám!r bych uvítal v okam$iku a 
kontextu %e'ení dopravní situace v uvede-
né lokalit!, ale i cel"ch Pardubic. 

Jednozna#n! ano, ob#ané ze sídli't! Dukla 
mají omezené mo$nosti, jak se rychle dopravit 
MHD na hlavní vlakové nádra$í. Jeden spoj 
MHD, autobus #. 10 jede v omezeném #ase. 
Autobus #. 6 jede velk"m okruhem a v do-
pravní 'pi#ce mu trvá 20 minut dopravit ces-
tující na nádra$í. Vzdu'nou #arou se vzdále-
nost Dukla - nádra$í po#ítá na pár set metr&.

ANKETA NA TÉMA: Uvítali byste zám%r vybudování lávky pro p%$í z Dukly na vlakové nádra&í?

Lávka pro p%$í by v'razn% zkrátila cestu na 
nádra&í
Ji& n%kolikrát se objevil zám%r vybudovat lávku pro p%$í 
v lokalit% Dukly. Práv% tato lávka by p"emostila &elezni#-
ní koridor a propojila ulici K Vápence s hlavním nádra&ím. 
Zajistila by bezpe#nou a relativn% rychlou cestu na vlak. 
Mnoho lidí u& o realizaci usilovalo, nikdy se ale nepoda"i-
lo projekt dokon#it. Starosta obvodu Ji"í Hájek zám%r oprá-
$il a hodlá jej prosadit.
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OBVOD OSLAVÍ 
10. NAROZENINY

M!stsk" obvod Pardubice V brzy 
oslaví 10. narozeniny. Ustavují-
cí zastupitelstvo obvodu se usku-
te#nilo 15. listopadu 2002. Radni-
ce p%ipravuje oslavy tohoto v"ro-
#í, které budou spojeny s tradi#ním 
otevíráním svatomartinského vína. 
To se uskute#ní v ned!li 11. listopa-
du 2012, v 11 hod. p%ed DK Dukla. 

KAPLE SVATÉ ANNY 
V NOVÉM KABÁTU

Kaple sv. Anny nedaleko Anen-
ského podjezdu op!t zá%í novo-
tou. D!lníci dokon#ili opravu fa-
sády, a to o n!kolik t"dn& d%íve 
ne$ se p%edpokládalo. Po rekon-
strukci st%echy a okap& v lo)-
ském roce to byla dal'í etapa re-
novace památky z první polovi-
ny 19. století. Zb"vá je't! opra-
vit vstupní m%í$ a zrenovovat p&-
vodní oltá%. To bude dal'í etapa, 
kterou chce soukrom" majitel 
realizovat pravd!podobn! p%í'-
tí rok. P%iblí$í se tak svému p%ání 
nechat kapli#ku znovu vysv!tit. 
Ji$ v minul"ch letech byla u kap-
le sv. Anny obnovena tradi-
ce Svatoanenské pouti a nejinak 
tomu  bude i p%í'tí roky. Na svá-
tek sv. Anny, 26. #ervence, se tu 
uskute#ní pou* se svátostí slova. 
Na podzim pak bude kaple „do-
hlí$et“ na parforsní hony,  které 
mají u kaple a v nedalekém par-
ku Pod Vinicí také svou tradici.  
Kaple sv. Anny byla postavena 
v roce 1822 na míst!, kde se po 
dv! staletí scházeli poutníci, aby 
uctívali sv. Annu jako ochránky-
ni a patronku man$elství a ma-
tek. Dlouhá léta ale kaple chátra-
la, proto$e musela ustoupit pr&-
myslovému rozvoji m!sta a do-
stala se na okraj zájmu.  

FARMÁ(SKÉ TRHY 
SE VRACÍ

Od 2. %íjna jsou na tr$nici v ulici 
Jana Palacha, u zastávky Na Spra-
vedlnosti, znovu otev%eny Far-
má%ské trhy. V$dy v úter" a ve 
#tvrtek lze #eské potraviny od 
drobn"ch v"robc& a p!stitel& za-
koupit mezi 7.00 – 16.00 hod., v 
sobotu pak do 13.00 hod. 
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Na m!stsk" obvod se #asto 
obrací obyvatelé a ptají se, 
co s kasárnami bude, nebo 

cí správou v Pardubicích. 

t!n, $e objekt je dostate#n! 
st%e$en po cel"ch 24 hodin 
denn! soukromou firmou a 

„Podobn" projekt byl zahá-
jen u$ v 80. letech minulé-
ho století, ale bohu$el ne-
byl dokon#en. Z p%emost!-
ní z&staly jen holé pilí%e. Co$ 
je 'koda. Vzdu'nou #arou je 
to toti$ p%es $elezni#ní kori-
dor opravdu kousek a cestu-
jící by tak nemuseli slo$it! a 
zdlouhav! objí$d!t celé m!s-
to hromadnou dopravou. U$ 
te( si n!kte%í odvá$livci zkra-

cují cestu na nádra$í p%echá-
zením kolejí a riskují tím své 
zdraví i $ivoty,“  %ekl starosta 
m!stského obvodu Ji%í Hájek. 
V sou#asné dob! není $ád-
né propojení severní a ji$-
ní #ásti p%es $elezni#ní kori-
dor. Obyvatelé Dukly a dal-
'ích #ástí m!stského obvodu 
musí cestovat p%es st%ed m!s-
ta a$ k nákupnímu centru Al-
bert – hypermarket. Nejbli$-

'í propojení obou #ástí je a$ 
nadjezdem silnice I/37 u Pa-
rama nebo podjezdem na uli-
ci 17. listopadu. Vzdálenost 
mezi ob!ma komunikacemi 
je více ne$ 1,5 kilometru.
Odborníci se zab"vají n!ko-
lika mo$nostmi %e'ení. Jed-
nou z mo$ností by bylo ko-
pírovat torzo v minulosti bu-
dované lávky, druhá by stav-
bu posunula blí$e k $elezni#-
ní stanici. „V'echno je to za-
tím na rovin! úvah, ale do-
mnívám se, $e se projekt po-
souvá správn"m sm!rem ke 
své realizaci. Na stole u$ do-
konce máme návrh architek-
tonického i technického %e'e-
ní,“ dodal Hájek.  

Lávka by mohla b"t z oce-
lov"ch p%íhradov"ch nos-
ník&, mít plnou podlahu a 
strop a prosklené st!ny. Sou-
#ástí stavby mají b"t i v"tahy 
umo$)ující bezbariérov" p%í-
stup nejen pro handicapova-
né, ale také pro maminky s 
ko#árky nebo cyklisty. V"ta-
hy by m!ly b"t sou#ástí také 
propojení lávky s jednotli-
v"mi nástupi'ti. „Byl zájem 
zahrnout lávku do projek-
tu p%ednádra$í, bohu$el se to 
nepoda%ilo, a proto o ni chce-
me znovu usilovat, existuje i 
varianta zbudování tunelu, to 
by ale znamenalo n!kolika-
násobn! vy''í náklady“ dopl-
nil Hájek.

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Pavel Studni#ka, Petr Bene$,
zastupitel zvolen! za SPP

Lávka tam m!la b"t ji$ dávno. Osm let 
jsme se o ni sna$ili a v$dy jsme nará$eli 
na r&zné technické p%eká$ky. Pokud se to 
povede, bude to velmi prosp!'né a u'et%í 
to spoustu #asu nejen obyvatel&m Dukly.

Tento zám!r bych uvítal v okam$iku a 
kontextu %e'ení dopravní situace v uvede-
né lokalit!, ale i cel"ch Pardubic. 

Jednozna#n! ano, ob#ané ze sídli't! Dukla 
mají omezené mo$nosti, jak se rychle dopravit 
MHD na hlavní vlakové nádra$í. Jeden spoj 
MHD, autobus #. 10 jede v omezeném #ase. 
Autobus #. 6 jede velk"m okruhem a v do-
pravní 'pi#ce mu trvá 20 minut dopravit ces-
tující na nádra$í. Vzdu'nou #arou se vzdále-
nost Dukla - nádra$í po#ítá na pár set metr&.

ANKETA NA TÉMA: Uvítali byste zám%r vybudování lávky pro p%$í z Dukly na vlakové nádra&í?

Lávka pro p%$í by v'razn% zkrátila cestu na 
nádra&í
Ji& n%kolikrát se objevil zám%r vybudovat lávku pro p%$í 
v lokalit% Dukly. Práv% tato lávka by p"emostila &elezni#-
ní koridor a propojila ulici K Vápence s hlavním nádra&ím. 
Zajistila by bezpe#nou a relativn% rychlou cestu na vlak. 
Mnoho lidí u& o realizaci usilovalo, nikdy se ale nepoda"i-
lo projekt dokon#it. Starosta obvodu Ji"í Hájek zám%r oprá-
$il a hodlá jej prosadit.
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OBVOD OSLAVÍ 
10. NAROZENINY

M!stsk" obvod Pardubice V brzy 
oslaví 10. narozeniny. Ustavují-
cí zastupitelstvo obvodu se usku-
te#nilo 15. listopadu 2002. Radni-
ce p%ipravuje oslavy tohoto v"ro-
#í, které budou spojeny s tradi#ním 
otevíráním svatomartinského vína. 
To se uskute#ní v ned!li 11. listopa-
du 2012, v 11 hod. p%ed DK Dukla. 

KAPLE SVATÉ ANNY 
V NOVÉM KABÁTU

Kaple sv. Anny nedaleko Anen-
ského podjezdu op!t zá%í novo-
tou. D!lníci dokon#ili opravu fa-
sády, a to o n!kolik t"dn& d%íve 
ne$ se p%edpokládalo. Po rekon-
strukci st%echy a okap& v lo)-
ském roce to byla dal'í etapa re-
novace památky z první polovi-
ny 19. století. Zb"vá je't! opra-
vit vstupní m%í$ a zrenovovat p&-
vodní oltá%. To bude dal'í etapa, 
kterou chce soukrom" majitel 
realizovat pravd!podobn! p%í'-
tí rok. P%iblí$í se tak svému p%ání 
nechat kapli#ku znovu vysv!tit. 
Ji$ v minul"ch letech byla u kap-
le sv. Anny obnovena tradi-
ce Svatoanenské pouti a nejinak 
tomu  bude i p%í'tí roky. Na svá-
tek sv. Anny, 26. #ervence, se tu 
uskute#ní pou* se svátostí slova. 
Na podzim pak bude kaple „do-
hlí$et“ na parforsní hony,  které 
mají u kaple a v nedalekém par-
ku Pod Vinicí také svou tradici.  
Kaple sv. Anny byla postavena 
v roce 1822 na míst!, kde se po 
dv! staletí scházeli poutníci, aby 
uctívali sv. Annu jako ochránky-
ni a patronku man$elství a ma-
tek. Dlouhá léta ale kaple chátra-
la, proto$e musela ustoupit pr&-
myslovému rozvoji m!sta a do-
stala se na okraj zájmu.  

FARMÁ(SKÉ TRHY 
SE VRACÍ

Od 2. %íjna jsou na tr$nici v ulici 
Jana Palacha, u zastávky Na Spra-
vedlnosti, znovu otev%eny Far-
má%ské trhy. V$dy v úter" a ve 
#tvrtek lze #eské potraviny od 
drobn"ch v"robc& a p!stitel& za-
koupit mezi 7.00 – 16.00 hod., v 
sobotu pak do 13.00 hod. 
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Ulice !elezni"ního pluku 

Rekonstrukce ulice !elezni"-
ního pluku se t#kala úseku 
od Pichlovy ulice a$ po uli-
ci Na Spravedlnosti. Staveb-
ní práce se tu dotkly chod-
níku, komunikací i parkova-
cích stání. D%lníci s prací za-
"ali u$ na konci m%síce kv%tna 
2012 a stavbu dokon"ili v mi-
nul#ch dnech. „Jedná se o jed-
nu z nejv%t&ích investi"ních 
akcí obvodu v'bec, z rozpo"-
tu jsme na to uvolnili p(ibli$-
n% 3,7 milionu korun,“ uvedl 
starosta m%stského obvodu Ji(í 
Hájek. Stavbu provád%la )rma 
Dla$ba Vysoké M#to s.r.o.
M%stsk# obvod Pardubice V 
se také spojil s )rmou Vodo-
vody a kanalizace (VAK). Tato 
spole"nost toti$ musela opra-
vit havárii vodovodního (adu 
a nedávno opravená ulice !e-
lezni"ního pluku, v úseku ulic 
K Vi&*ovce a Devotyho, byla 
znovu rozkopána. M%stsk# 
obvod se nyní sdru$uje s VA-
Kem, aby po dokon"ení oprav 
mohl obvod ulici opravit kom-
pletn%. „Znamená to, $e ne-
chceme realizovat pouze díl-
"í v#spravu povrchu komu-
nikací, ale chceme ulici opra-
vit kompletn%, tzn. souvisl#mi 
povrchy komunikací,“ vysv%t-
lil Hájek. 

K Blahobytu

Piln% se pracovalo také v ulici 
K Blahobytu. Tady nové po-
vrchy dostávaly chodníky v 
úseku od jeslí Ratolest a$ po 
ulici S. K. Neumanna. Inves-

torem byl znovu m%stsk# ob-
vod Pardubice V a práce stály 
necel#  jeden milion korun. 
Stavba(i z firmy K + N sta-
vební spole"nost s.r.o. práce 
zahájili na za"átku prázdnin 
a na za"átku &kolního roku je 
dokon"ují.

Stav#t se bude i jinde

M%stsk# obvod nyní sout%-

$il také opravu chodník' a 
vsakovací jímky v ulici S. K. 
Neumanna, kde by se s pra-
cí m%lo za"ít u$ v (íjnu. Re-
alizovat by se m%la také ko-
munikace pro p%&í v ulici 
kpt. Nálepky, oprava chod-
ník' v ulici Gorkého v úseku 
od Ro$kovy po +e&kovu uli-
ci "i stavební úpravy vjezd' 
a vstup' k bytov#m dom'm 
v ulici Wolkerova.   

HLASATEL VI!"OVKY

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Ji$í Jano%,
zastupitel zvolen! za ODS

Jan &uptovsk', 
zastupitel zvolen! za ODS

Otázka p%&í lávky nad koleji&t%m se (e&í ji$ 
desítky let. Bohu$el stále nará$íme na ma-
lou vst(ícnost ze strany Správy $elezni"-
ní dopravní cesty a +esk#ch drah. Spous-
ta lidí si zkracuje cestu na nádra$í p(es ko-
leji&t% a lávka by tuto situaci vy(e&ila lépe 
ne$ pokutování p(echázejících. Je pot(eba 
(e&it p(í"inu a ne trestat následky.

ANKETA NA TÉMA: Uvítali byste zám#r vybudování lávky pro p#%í z Dukly na vlakové nádra(í?

Na Vi%)ovce se opravují chodníky i silnice 
Dv# velké investi"ní akce dokon"ili stavební d#lníci v ulicích 
Vi%)ovky. Opravovali se silnice, chodníky i parkovací stání v 
ulicích !elezni"ního pluku a K Blahobytu. Investorem byl v 
obou p$ípadech m#stsk' obvod Pardubice V. 

P*EDNÁ+KA O 
BEZPE,NOSTI PRO 
SENIORY

M%stsk# obvod Pardubice V po-
(ádá p(edná&ku o bezpe"ném 
chování senior'. Seminá( bude 
obsahovat praktické ukázky, jak 
postupovat p(i prodejních ak-
cích, p(i podepisování smluv 
nebo p(i ne"ekan#ch náv&t%vách 
neznám#ch lidí u senior' doma. 
P(edná&ka se koná 17. (íjna 2012 
od 15 hod. v DK Dukla. P(ijít 
m'$e kdokoli bez p(edchozího 
objednání. P(edná&ku, která na-
vazuje na úsp%&né akce z minulé-
ho roku, ukon"í hudební vystou-
pení dechové hudby !iva*anka.  

DO KONCE ROKU JE+T- 
DVAKRÁT

Do konce leto&ního roku se je&-
t% dvakrát sejde zastupitelstvo 
m%stského obvodu Pardubice V.
Na ve(ejná jednání do Domu 
kultury Dukla m'$ete p(i-
jít ve úter# 25. zá(í a ve "tvrtek 
20. prosince. Za"átek je v$dy v 
15.00 hod. 

POZOR NA H*I+TI 
„TROJSK. K/0“

UPOZORN,NÍ! Vzhledem k 
havarijnímu stavu d%tského h(i&-
t% „TROJSK- K./“ je vstup na 
herní prvky d%tského h(i&t% za-
kázán, a to do doby, ne$ bude 
provedena rekonstrukce. D%ku-
jeme za pochopení.  

Proto$e sou"ástí projektu rekonstrukce 
„k(i$ovatky Trojice“ je i samostatná stezka
pro p%&í a cyklisty p(es tra0 Praha - +es-
ká T(ebová, pak mi p(ijde budování dal&í
lávky (vzdálené vzdu&nou drahou cca 
300 m) jako velk# luxus, kter# nep(inese
dostate"n# efekt. Tato lávka m%la stát p(ed 
20 lety...

V podstat% ano, v&e zále$í na ekonomic-
k#ch mo$nostech a na prioritách pot(eb 
na&eho obvodu.

VELKÁ PARDUBICKÁ 
SE BLÍ!Í

U$ za t(i t#dny budou Pardubice 
hostit hned dv% v#znamné spor-
tovní akce. V1 sobotu 13. (íjna 
odstartuje 122. Velká pardubická 
s1 +eskou poji&0ovnou, které bu-
dou p(edcházet páte"ní rovinové 
dostihy. V1 sobotu se koná také 
mistrovství junior' na ploché 
dráze a v ned%li 14. (íjna se ve 
Svítkov% uskute"ní 64. ro"ník Zla-
té p(ilby. Vzhledem k1o"ekávané 
velké ú"asti divák' na v&ech 
t%chto akcích se dají p(edpokládat 
i komplikace v1doprav%. Prosíme 
proto obyvatele na&eho obvodu o 
shovívavost a pochopení.  



O z%ízení krematoria v Par-
dubicích bylo rozhodnuto v 
roce 1918, postaveno bylo 
a$ v letech 1921 – 1923 pod-
le návrhu architekta Pavla 
Janáka, kter" stavbu pojal v 
pozdn! kubistickém slohu. 
Fasádu ozdobil geometric-
k"mi obrazci a monumen-
talitu stavby umocnil vel-
k"m schodi't!m, které je 
ozdobeno dv!ma sv!tlono'i 
autora Karla Lenharta. B!-
hem let musela b"t budova 
v#etn! vnit%ní technologie 
opravována. Nákladné re-
konstrukce skon#ily v roce 
2009 a u$ o rok pozd!ji byla 

budova krematoria prohlá-
'ena národní kulturní pa-
mátkou známou po celé 
+eské republice, a to i díky 
filmu Spalova# mrtvol, kte-
r" tu re$isér Juraj Herz na-
tá#el v roce 1968.
O to smutn!j'í je, $e v blíz-
kém sousedství chátrají 
objekty b"val"ch kasáren 
TGM. Armáda odtud ode-
'la u$ v minulém roce a od 
té doby jsou kasárna opu'-
t!ná. Existovalo n!kolik 
variant jejich vyu$ití, spe-
kulovalo se o umíst!ní n!-
kter"ch ú%ad& do této lo-
kality.  

Na m!stsk" obvod se #asto 
obrací obyvatelé a ptají se, 
co s kasárnami bude, nebo 
si st!$ují, $e se sem stahu-
jí bezdomovci a vandalo-
vé. Radnice m!stského ob-
vodu proto n!kolikrát jed-
nala s Vojenskou ubytova-
cí správou v Pardubicích. 
Starosta Ji%í Hájek byl uji'-
t!n, $e objekt je dostate#n! 
st%e$en po cel"ch 24 hodin 
denn! soukromou firmou a 
$e vojenská policie zde pro-
vádí namátkové kontroly. 
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ZRNKA

Jan Jedli#ka, 
zastupitel zvolen! bez politické p"íslu#nosti

Pavel Studni#ka,
zastupitel zvolen! za KS$M

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za $SSD

ANO. Zv"'ila by se tak bezpe#nost i po-
hodlí lidí mí%ících na nádra$í #i z nádra$í.

Samoz%ejm! $e uvítali, dokonce si troufám tvrdit, $e 
byla v posledních dvou volebních obdobích lávka 
v$dy sou#ástí volebního programu KS+M pro MO V.
Ka$d" rok, kdy$ jsme schvalovali rozpo#et MO, jsem 
upozor)oval na to, $e ob#ané obvodu o lávku stojí a 
$e ji pot%ebují. ,ádn"m jin"m zp&sobem se spoje-
ní Dukly a vlakového nádra$í, ale také Albert hyper-
marketu a dal'ích obchod& nedá realizovat.

ANKETA NA TÉMA: Uvítali byste zám%r vybudování lávky pro p%$í z Dukly na vlakové nádra&í?
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Kontrast mezi um%ním a zkázou
A# to m)&e p)sobit trochu morbidn%, m%stsk' obvod se m)&e 
chlubit tím, &e se na jeho území nachází ojedin%lá národní kul-
turní památka. Tou se v roce 2010 stalo místní krematorium. 
Jen p"es ulici v$ak této památce kontrastují chátrající objek-
ty kasáren. 

MO*+OVÁNÍ A V,STAVA 
V RADOSTI

V zahrádká%ské kolonii Ra-
dost se op!t mo'tuje. Zpraco-
vat jablka si tu m&$ete v$dy v 
pond!lí a v úter" od 14 hodin, 
p%i v!t'ím mno$ství ovoce je 
ale dobré p%edem se objednat. 
Mo'tování v Radosti je oblíbe-
né, jen vloni tu zpracovali na 
125 metrák& jablek. 
Ve st%edu 26. zá%í tu místní za-
hrádká%i také budou vystavo-
vat své v"p!stky. V"stava bude 
otev%ena od 10 hodin a ur#it! 
bude co obdivovat. 

BRO-URA O SKUPIN. 
SILVER A K DISPOZICI

U p%íle$itosti 70. v"ro#í heyd-
richiády na Pardubicku a v 
upomínku na skupinu Silver A
byla v kv!tnu leto'ního roku 
vydána bro$ura, která událos-
ti a osobnosti roku 1942 p%i-
pomíná. Na vydání se podílel 
také m!stsk" obvod Pardubi-
ce V a práv! na radnici obvo-
du, na sekretariátu starosty, je 
mo$né bro$uru si zakoupit. 

POZOROVÁNÍ HV.ZD 

M!síc zá%í p%inese ve hv!z-
dárn! Artura Krause nejed-
nu zajímavost nap%íklad v 
podob! nep%ehlédnutelné 
planety Jupiter s jeho #ty%mi 
jasn"mi satelity. Ji$ osm"m 
rokem vás srde#n! p%ivítáme 
na tradi#ní NOCI V-DC., 
která se uskute#ní jako v$dy 
poslední pátek v zá%í. Le-
tos tento termín p%ipadá na 
28. 9. 2012. 
Hv!zdy je mo$né v %íjnu po-
zorovat od st%edy do pát-
ku v$dy mezi 19.00 – 21.00 
hodin, v listopadu a prosin-
ci pak od st%edy do pátku od 
18.00 do 20.00 hod. Hv!zdár-
nu je mo$no nav'tívit kdyko-
liv po dobu otevíracích ho-
din, v p%ípad! zájmu o ná-
v't!vu hv!zdárny mimo ote-
vírací doby je nutno se p%e-
dem domluvit. Vstupné: 
30 K#, pro d!ti do 15 let 
15 K#.

www.astropardubice.cz

Jednozna#n! ano. Tuto iniciativu jsem 
podporoval ji$ v ZmP jako tehdej'í jeho 
#len a v zastupitelstvu MO 5  ji podpo-
ruji nadále. Lávka by usnadnila p!'í ces-
tu na nádra$í ob#an&m na'eho obvodu a 
zejména lidem z Dukly. Za klub KS+M 
tuto problematiku sleduje pr&b!$n! Pavel 
Studni#ka. 



Sb!r starého papíru a plast" 
se v Dra#kovicích p$ed ma-
te$skou %kolkou koná &ty-
$ikrát do roka. Nejbli#%í 
sb!r se uskute&ní ve dnech 
26. – 27. zá$í. Od st$edy od 
p"l osmé ráno a# do &tvrt-
ka p"l jedné odpoledne bu-
dou p$ed %kolkou p$istave-
ny kontejnery, kam je mo#né 
odpad vhodit. Papír je vhod-
né v rámci mo#ností rozt$í-
dit na noviny, &asopisy, ba-

revn' &i kancelá$sk' papír. 
Svoz odpadu pak zaji%(u-
je spole&nost Marius Peder-
sen, která v't!#ek za sebra-
n' odpad p$eposílá na ú&et 
mate$ské %koly. „Za tyto pro-
st$edky pak m"#eme nakou-
pit u&ební pom"cky, nebo 
také d$ev!né stavebnice, po-
m"cky pro jazykovou v'uku 
nebo matematickou p$edsta-
vivost,“ $ekla $editelka %kol-
ky Mária )ústalová. 

)kolka si sb!rem papíru ro&-
n! vyd!lá v pr"m!ru osm ti-

síc korun, a to je dobré vy-
lep%ení rozpo&tu. Za posled-
ní sb!r si takto d!ti nep$ímo 
vyd!laly 1 300 korun. „D!ti 
se sna#íme vést k ekologic-
ké v'chov! a jejich prost$ed-
nictvím i rodi&e. D!ti doma 
motivují své rodi&e, aby od-
pad t$ídili a p$ispívali tak k 
ochran! #ivotního prost$e-
dí,“ dodala )ústalová.  
Sb!r starého papíru a plast" 
se v dra#kovické %kolce koná 
u# n!kolik let a to také díky 
zastupiteli m!stského ob-
vodu Pardubice V a p$edse-
dovi místní komise v Dra#-
kovicích Karlu Norkovi. On 
i $editelka )ústalová d!kují 
v%em, kte$í se do akce zapo-
jili a zapojí. 

Sb!r starého papíru a plast"
26. zá#í od 7.30 hod. – 
27. zá#í do 12.30 hod. 
p#ed Mate#skou $kolou 
Dra%kovice 

abilní symbol, nelze správn! p$i$adit 

platku se postupuje v souladu se 

%ích p$edpis" a zákonem &. 280/2009 
Sb., da*ov' $ád, ve zn!ní pozd!j%ích 

Dal%í informace o poplatku m"#ete 

drea.klouckova@umo5.mmp.cz, tel: 
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ZRNKA

Ev%en Erban,
radní zvolen! za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen! za KPP

Slav!na Broulíková,
radní zvolená za "SSD

ANKETA NA TÉMA: Uvítali byste zám!r vybudování lávky pro p!$í z Dukly na vlakové nádra%í?
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Myslím, #e je zde v dopravní situaci dale-
ko víc úkol" ne# práv! lávka. Ur&it! to ne-
bude nic levného a dopravní situaci to ne-
pom"#e.

Sbírejte papír, pom"%ete $kolce
&ty#ikrát ro'n! po#ádá mate#ská $kolka spole'n! s místní ko-
misí v Dra%kovicích sb!r starého papíru a plast". Zapojuje 
do n!j i ve#ejnost a sna%í se tak získat (nan'ní prost#edky na 
u'ební a dal$í pom"cky. )kolka sb!r organizuje u% n!kolik let 
a v%dy s úsp!chem. 

Jsem  p r o  v%emi deseti, #e by se bl'skalo 
na lep%í &asy ...

RC KA)PÁREK ZVE:
t� Celé &esko 'te d!tem – i 
letos se na%e centrum zapojilo 
do tohoto celostátního pro-
jektu,; zahajujeme v pond!lí 
24. 9. v 16.30, kdy pan Mar-
tin Kolovratník, $editel +RO 
Pardubice p$e&te kousek 
z knihy Medvídek Pú. 
t�Kurz efektivního rodi'ovství 
- také míváte pocit, #e mluvíte 
jinou $e&í ne# va%e dít!? Pokud 
se n!kam pot$ebujete vypravit 
v daném termínu a pachole se 
nehodlá oblékat, odmítá jíst 
v dob! ob!da, p$i spole&ném 
nákupu za#íváte nep$íjemné 
chvilky, k$i&íte, nevíte kudy 
kam a $íkáte si, #e to p$ece 
musí jít i jinak? V tom p$ípad! 
v úter' 2. 10. v 17.30 p$ij,te 
na úvodní hodinu Kurzu efek-
tivního rodi&ovství v Ka%párku 
vedenou Mgr. Monikou 
+uhelovou, psycholo#kou a e. 
Kurz samotn' je pak rozd!len 
do p!ti setkání, v%dy po t#ech 
hodinách:
- v*úterky 16. 10., 30. 10., 13. 
11., 27. 11, 11. 12. 2012, od 
17.30 do 20.30 hod.
t�  Jak vychovávat dít! pro 
budoucnost – d!ti nevycho-
váváme pro sv!t, jak' je nyní, 
n'br# pro sv!t, jak' bude v bu-
doucnu. Co jim máme p$edat, 
na co je máme p$ipravit, jak je 
máme vést, aby si s oním bu-
doucím sv!tem v!d!ly dob$e 
rady? A jak nám k tomu m"#e 
pomoci  tém!$ sto let stará wal-
dorfská pedagogika?  Pokud 
si kladete podobné otázky, 
zveme vás tímto srde&n! na 
p$edná%ku Milana Horáka, 
která prob!hne ve st$edu 
10. 10. 2012 od 17.00 hod 
v- Z) Waldorfská, Gorkého 
867. P$edná%ku organizuje 
Spolek rodi&" na podporu 
W) ve spolupráci s-na%ím cen-
trem.

Na v!echny akce se hlaste 

mailem na info@rc-kasparek.

cz. Bli"!í informace a pravideln# 

program centra najdete na www.

rc –kasparek.cz  nebo Facebooku 

(Rodinné centrum Ka!párek).

Za celé rodinné centrum vám 

krásné podzimní dny p$eje Olga 

Pavl%.

Lávku bych ur&it! uvítal, proto#e by 
usnadnila #ivot spoust! lidí. Propojily by 
se takto dv! &ásti m!sta, které spolu sice 
sousedí, ale doprava mezi nimi je proble-
matická.



Nábory se konají v pond"lí a ve #tvr-
tek v!dy od 16.00 do 17.00 hod. na ven-
kovním h&i'ti u nafukovací haly na h&i'-
ti Hv"zdy Pardubice. V p&ípad" 'patného 
po#así se trénuje v nafukovací hale.

Dal'í informace jsou k dispozici na www.
hazena-pardubice.cz.
Informace poskytne také Petr Vo!enílek, 
telefon 604 241 754, e-mail vozech@cen-
trum.cz. 

P&ij(te ka!d% den od pond"lí do #tvrtka v 16 hod do tribuny stadionu na Duk-
le. S sebou sportovní oble#ení a pití. Trénink bude probíhat 2x-3x t%dn" cca 
1,5 hod pod vedením kvali)kovan%ch trenér$. D"ti obdr!í dres, jsou poji't"-
né a z p&ísp"vku se hradí cestovné a startovné na závody.

Bli"#í informace Iva Tou#ová tel.: 775 907 122 

Miroslav Wastl tel.: 605 749 963 

Bli"#í informace na adrese www.hvezda-pardubice.cz
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P%ehled akcí pro ve%ejnost na M(stském atletickém stadionu 

Pozvánka na Staro"esk$ bál

Nábor nov$ch atletick$ch nad(jí

SK Nemo&ice nabírá malé 
fotbalisty

Nové hrá"ky hledá oddíl dív"í 
házenéPrav% Staro#esk% bál je op"t tu. Jedine#ná lidová zábava s !iv%mi muzikami 

pro ka!dého, kdo si rád zazpívá a zatan#í. Pokud se rádi bavíte a u! se nem$-
!ete do#kat za#átku plesové sezóny, p&ijm"te pozvání ú#inkujících soubor$ a 
pana starosty Ji&ího Hájka a p&ij(te si s námi 10. listopadu v 20 hod. u!ít ve#er 
do Kulturního domu Dukla. Vyberte si nejlep'í místa a zarezervujte vstupen-
ky na tel. #ísle 790370447, nebo na emailu fslipka@centrum.cz.

Nábor 'ák# do atletického oddílu Sportovního klubu Hv(zda SKP Pardu-
bice probíhá na atletickém stadionu od pond(lí do "tvrtka mezi 16.00 a 
17.00 hod. Nábor platí pro d(ti od 5 let.

,lensk$ p%ísp(vek na &kolní rok "iní :

Star'í !actvo ro#ník narození 1998-1999 2*000 K#
Mlad'í !actvo ro#ník narození 2000-2001 2*500 K#
P&ípravka ro#ník narození 2002 a mlad'í 3*000 K#

Tréninky 2012/2013 :

Jaroslav Jón 13 let a star'í** Po, (Út), +t 16,30-18
Miroslav Wastl 14 let a star'í Po-Pá dle domluvy
Ji&í Vondrá#ek 13 let a star'í Út,+t 16,30-18
Iva Kaplanová a Leona Fialová 10 -12 let Po, St 16-17,30
Jakub Mrklovsk% a Radka Kopecká 8 -10 let Po, St 16,30-18
Barbora Hanousková a Eva Flamíková 5 - 7 let Po, +t 16-17,30
Adéla ,imková 5 - 7 let Po, St* 16-17,30

Nábor mal%ch fotbalist$ ro#níku 
2005/2006 a 2007 do fotbalové 
'koli#ky SK Nemo'ice se po&ádá v 
zá&í a &íjnu ka!dé úter% a #tvrtek od 
16.30 hod. na h&i'ti v Nemo'icích. 
Bli!'í informace poskytne Petr 
Rydal, telefon 608 321 540, mail 
petr.rydval68@seznam.cz

Oddíl dív"í házené SHK D-P Pardubice po%ádá nábor hrá"# na sezónu 2012/2013. 
Hledá dívky do p%ípravky (narozené v letech 2003 – 2006), mini'a"ky (narozené v le-
tech 2002 – 2003) a mlad&í 'a"ky (narozené v letech 2000 – 2001).

st!eda 19. 9. 16.30      kladivo, disk

st!eda 26. 9.     16.30      100 m, 200 m, 400 m, 3 000 m, 5 000 m, koule, disk

st!eda 3. 10. 16.00      kladivo, o't"p

st!eda 10. 10. 16.30      3. ro"ník Pardubické desítky na dráze – ISCAREX Cup 2012, kladivo, disk

st!eda 17. 10. 16.00   60 m, 300 m, 500 m, 3 000 m, o't"p, koule

st!eda 24. 10. 16.00   koule, disk, kladivo

st!eda 31. 10. 16.00   100 yard$, 1 míle, 1 000 m steeple, b&emeno

st!eda 14. 11. 17.00   8. ro"ník Pardubické hodinovky (um"lé osv"tlení)

st!eda 2. 12. 10.00   15. ro"ník Mikulá&ského b(hu na Dukle

st!eda 5. 12. 17.00   1 míle, 10 000 m (um"lé osv"tlení)



Co se t!"e estetického zam#-

$ení, je zde mo%nost aktivních 

"inností v krou%cích v!tvar-

n!ch, tvo$iv!ch, keramick!ch, 

modelá$sk!ch, dramatickém, 

historickém, v malém spisova-

teli nebo v krou%ku fotogra&c-

kém. Sv!mi poznatky "i v!tvo-

ry se mohou pochlubit na v!-

stavkách "i workshopech.

Hudba
Máte rádi hudbu? Je't# jste se 

nenau"ili hrát na %ádn! hu-

dební nástroj a chcete se stát 

vítan!m spole"níkem? P$ij(te 

si tedy vyzkou'et hru na klavír, 

kytaru nebo )étnu pod vede-

ním zku'en!ch lektor*. 

Tanec
Dívkám, sle"nám a odvá%n!m 

mladík*m nabízíme tane"ní a 

pohybové krou%ky. V'em zá-

jemc*m o zumbu, street dance, 

b$i'ní tance nebo úsp#'nou ta-

ne"ní a pohybovou 'kolu, kte-

rá v leto'ním roce op#t získala 

n#kolik ocen#ní, doporu"ujeme 

prostudovat na'i nabídku.

Jazyky 
„Kolik jazyk* umí', tolikrát jsi 

"lov#kem.“ Chystáte se na ces-

ty, zv!'ily se nároky v zam#st-

nání nebo si jen chcete procvi"it 

své jazykové znalosti? Práv# pro 

vás jsou ur"eny na'e jazykové 

krou%ky – pro d#ti i rodi"e, pro 

za"áte"níky i pokro"ilé – anglic-

k!, n#meck! a rusk! jazyk.

Sport
3,2,1 …start!  Dne 1. $íjna 

2012 se otvírají i v'echny spor-

tovní krou%ky, které jsme pro 

vás p$ipravili - aerobic, )orbal, 

stolní tenis, badminton, plavá-

ní, airso+, zdravotní cvi"ení, 

jóga, ly%ování, jízda na koni, 

turistika, cyklistika.  P$ij(te si 

ov#$it svoji t#lesnou zdatnost a 

posílit zdraví i sebev#domí.

V!po"etní technika
Teprve se seznamujete s mo-

derní v!po"etní technikou? 

Pot$ebujete se v práci nebo ve 

'kole dostat do dal'ího „leve-

lu“ p$i vyu%ívání PC? Pom*%e-

me za"áte"ník*m se základy a 

pokro"il!m, t$eba i  s tvorbou 

www stránek, nabídka se t!ká 

v'ech – od d#tí a% po seniory.

P#íroda
Zveme v'echny, kte$í se rádi 

toulají (t$eba i po hv#zdách ) 

a je jim milej'í p$íroda ne% be-

ton : rybá$e, zálesáky, astrono-

my a p$írodov#dce mezi nás. 

Hv#zdárna A. Krause poskyt-

ne zázemí a 'pi"kové technic-

ké vybavení ke studiu hv#zd-

né oblohy, na'e u"ebny zase 

rády uvítají ostatní malé p$íro-

dozpytce. Své získané znalosti 

m*%ete vyu%ít i na sout#%ích, 

které b#hem celého roku po$á-

dáme. Co vy na to?

Spole"enské a kulturní akce
Mezi na'e dal'í aktivity pat$í i 

po$ádání Stra'idelné noci, kar-

nevalu, sout#%e Dívky roku, 

turnaje ve )orbalu a stolním te-

nise ( nov# i badmintonu ), p$í-

rodov#dné sout#%e a jednotli-

vá kola 'kolních olympiád, v!-

tvarné, keramické a Velikono"-

ní dílny, jarní a letní p$ím#st-

ské tábory, kde ve'keré získané 

znalosti m*%ete zúro"it. 

Bli%'í informace vám rádi sd#-

líme osobn# "i telefonicky. Ce-

níky a p$esn! rozpis jednotli-

v!ch krou%k* je zve$ejn#n p$í-

mo v DDM DELTA Pardubice 

a na stránkách www.ddmdel-

ta.cz. P$ihlá'ky se p$ijímají od 

zá$í 2012 v DDM DELTA Par-

dubice a krou%ky budou zahá-

jeny v $íjnu 2012. T#'íme se na 

dal'í p$íjemn! rok s vámi a va-

'imi d#tmi …
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Nabídka krou$k% v DDM Delta

ZU& BONIFANTES p#ijímá nové zp'váky

Stejn' tak jako ka$d! rok i v tomto roce bychom vám rádi na-
bídli mo$nost va(eho vy$ití "i realizace v mnoha krou$cích pro 
d'ti i dosp'lé v na(em DDM DELTA Pardubice. Jedná se o ve-
lice (iroké zájmové spektrum pod vedením fundovan!ch kme-
nov!ch zam'stnanc% a externích pracovník%, od um'ní a kul-
turu p#es sport a$ po vzd'lání a oddech. 

Do p#veckého odd#lení p$ijímáme kluky od 4 do 10 let.

Hlavním cílem je vychovávat zp#váky pro "innost v koncertních skupinách BONIFAN-

TES, dále je p$ipravujeme na studium na st$edních a vysok!ch um#leck!ch 'kolách.

Do p$ípravné skupiny p$ijímáme i dívky ve v#ku od 4 do 5 let.

Nabízíme v!uku hry na hudební nástroje klavír, zobcová )étna, housle, kytara, 

keyboard, a to chlapce i dívky. 

Informace ohledn# rozvrhu a bli%'í informace: kasparkova@bonifantes.cz, 466 300 

388, 777 744 951
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Pardubice se proti p$emno%ení hlodav-
c( chrání pr(b"%n". „Neexistuje jednot-
ná metodika, jak proti nim bojovat. N"-
která m"sta d"lají celoplo!nou deratiza-
ci jednou za#as, v"t!inou v dob", kdy se 
ji% potkani p$emno%ili. Nám se osv"d#il 
zp(sob, kde celoplo!nou deratizaci st$í-
dá pokládání návnady do ohnisek s v"t-
!ím v&skytem hlodavc(. V%dy se ale ná-
strahy kladou do kanaliza#ní sít". Sna%í-
me se tak sní%it populaci pod práh p$ija-
telnosti,“ $ekl vedoucí odboru %ivotního 

prost$edí magistrátu Miroslav Mí#a.
Díl#í deratizací pro!lo m"sto v lo)ském 
roce. Letos je na $ad" celoplo!ná kom-
plexní deratizace. V pr(b"hu !esti t&d-
n( polo%í pracovníci deratiza#ní 'rmy na 
r(zn&ch místech m"sta nástrahy a sledu-
jí, jak jsou hlodavci odebírány. Jejich úko-
lem je také odklízení uhynul&ch zví$at. 
Nástrahy budou do konce tohoto t&dne 
polo%eny v okrajov&ch #ástech m"sta, v 
následujících t$ech t&dnech budou dera-
tizé$i p(sobit blí%e centru m"sta. „Polo%í 

návnady do kanaliza#ní sít", p$ípadn" d"r 
vyhraban&ch hlodavci v jejich okolí a také 
v lokalitách, kde byl pozorován zv&!en& 
v&skyt t"chto zví$at,“ $ekl Mí#a.
K deratizaci jsou pou%ívány moderní 
ekologické deratiza#ní prost$edky s ates-
tem, místa budou ozna#ena v&stra%n&-
mi letá#ky s uvedením deratiza#ní 'r-
my, druhem návnady a datem ulo%ení. 
„P$esto%e návnady nejsou nebezpe#né 
domácím zví$at(m, je vhodné omezit 
jejich voln& pohyb v dob" pokládání ná-
vnad,“ dodal Roman Slach z O,P.
Potkani %ijí nejen v kanálech, ale také v 
lidsk&ch obydlích, ve chlévech a stájích, 
ve sklepích, v okolí kontejner( na od-
padky, zkrátka v!ude, kde najdou dosta-
tek potravy. V budovách osidlují ka%dou 
vhodnou !kvíru, !plhají i po pom"rn" 
hladk&ch st"nách, jsou schopni se pro-
kousat skrz beton nebo slab!í druhy ple-
tiva #i kabel(. -kodí v!ude, kde se skla-
dují potraviny, jsou p$ena!e#i nebezpe#-
n&ch infek#ních chorob, jako je vztekli-
na, tularemie, salmonela a podobn". Sa-
mice m(%e ro#n" odchovat i 60 mlá.at.

Nata"a Hradní
tiskov" úsek, p!evzato z www.pardubice.eu

Projekt spolu'nancovan& Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj spo#íval v roz!í$ení a zkvalitn"-
ní technick&ch a servisních slu%eb po-
skytovan&ch leti!t"m v#etn" vybudová-
ní nového areálu leteck&ch pohonn&ch 
hmot. Stavba byla zahájena v kv"t-

nu 2011 a skon#ila 31. #ervence 2012. 
P$esn" podle plánu.
„Na vlastní o#i jsem se p$esv"d#il, %e 
dodavatel stavby – 'rma Chládek a 
Tint"ra Pardubice – odvedl opravdu 
kvalitní práci. P$edev!ím mne t"!í fakt, 
%e v!e zvládli v plánovaném #asovém 

harmonogramu a hlavn", %e si stavba 
nevy%ádala %ádné vícepráce a tedy ani 
%ádné nav&!ení 'nan#ních prost$edk(. 
Domnívám se, %e to je d(le%itá zpráva 
p$edev!ím pro kritiky projektu,“ uvedl 
Ji$í Skalick&, p$edseda p$edstavenstva 
spole#nosti EAST BOHEMIAN AIR-
PORT, a.s., (EBA), která civilní #ást le-
ti!t" provozuje. „D"kuji v!em #len(m 
p$edstavenstva i akcioná$(m, %e si d(-
le%itost projektu uv"domili, %e jej pod-
porovali a v"$ili v n"j,“ dodal Skalic-
k&. Celkové náklady projektu byly ve 

v&!i 256 milion( korun. „Moderní zá-
zemí technické obsluhy letadel a údr%-
by leti!t" je pro nás klí#ové vzhledem 
ke zv&!ení bezpe#nosti letového provo-
zu i presti%e leti!t" s mezinárodním sta-
tutem,“ dodal $editel spole#nosti EBA 
Jan Andrlík.
Stavba je nyní ve zku!ebním provozu 
a naplno by m"la sv(j ú#el za#ít spl)o-
vat 25. zá$í 2012. Na toto datum je toti% 
plánováno slavnostní odhalení stavby a 
zahájení provozu. 

Zlat& k$í% p$edávali $editel Ú$adu ++K 
Josef Kone#n& a p$edsedkyn" Oblastní 
v&konné rady ++K Pardubice Vladimí-
ra Hanáková. Mil&m p$ekvapením byla 
i gratulace od dal!ího dr%itele zlata, ten-
tokrát olympijského, bikera z Ústí nad 

Orlicí Jaroslava Kulhavého. 
Jedno #ínské p$ísloví $íká, %e chce!-li 
od n"koho n"co dostat, musí! mu nej-
d$íve n"co dát. „A vy pat$íte k t"m, kte-
$í darovali to nejcenn"j!í, svoji krev, 
která se nedá vyrobit,“ d"koval dárc(m 

hejtman Martínek o to up$ímn"ji, %e 
sám v lo)ském roce p$i slo%ité operaci 
dárcovskou krev pot$eboval. Jako p$e-
kvapení p$ipravili organizáto$i do sálu 
!edesátilitrov& barel napln"n& #erve-
nou tekutinou, aby ukázali, kolik krve 
ji% daroval ka%d& z ocen"n&ch. 
+esk& #erven& k$í% toto druhé nejvy!-
!í vyznamenání poprvé ud"loval p$í-
mo na p(d" kraje. „Oslovit Pardubick& 
kraj byla dobrá volba. Sv"d#ily o tom i 
reakce ocen"n&ch, kter&m se líbila at-

mosféra dopln"ná hudebním vystou-
pením student( pardubické konzerva-
to$e, osobní p$ístup hejtmana i setká-
ní s olympijsk&m medailistou Jarosla-
vem Kulhav&m,“ $ekla Vladimíra Ha-
náková.  Sladkou te#kou za cel&m se-
tkáním byl nádhern& dort z marcipá-
nov&ch kostek s #erven&m k$í%em, kte-
r& p$ipravili  studenti SO- a SOU  ob-
chodu a slu%eb z Chrudimi.

P$evzato z www.pardubickykraj.cz 
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)edesátilitrov! barel symbolizoval mno%ství darované krve

Pardubické leti$t" ud"lalo dal$í krok v modernizaci

Za'ala pravidelná ofenziva proti potkan(m

Dobrovolní dárci krve z Pardubického kraje p#evzali v úter! 11. zá#í 2012 v!-
znamné ocen"ní. Jako v!raz úcty a pod"kování za to, %e 120krát nebojácn" 
usedli do k#esla v transfuzní stanici, obdr%eli Zlat! k#í% II. t#ídy. Se symbolic-
k!m dárkem, s pam"tní lahví 'erveného vína, p#i$el do sálu Jana Ka$para v b!-
valé  reálce hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

Ro'ní  projekt modernizace civilní 'ásti pardubického leti$t" byl ukon'en. 
V$echny práce byly provedeny v plánovaném termínu, vícepráce nebyly nut-
né a rozpo'et nebyl p#ekro'en o jediné euro. Taková je bilance projektu s o*ci-
álním názvem „Technické zázemí civilní 'ásti leti$t" Pardubice a roz$í#ení po-
hybov!ch ploch“.

V Pardubicích za'ala pravidelná podzimní ofenziva proti potkan(m a dal$ím 
hlodavc(m. Pracovníci odborné *rmy zhruba do konce zá#í polo%í jedovaté 
návnady do celé kanaliza'ní sít" a na dal$í místa, kde byl pozorován zv!$en! 
v!skyt t"chto nebezpe'n!ch $k(dc(.

M"#ení hluku 
na leti$ti 
Starosta Ji$í Hájek byl správou leti!-
t" Pardubice pozván na prezentaci kona-
nou p$ed zahájením m"$ení hluku na le-
ti!ti. To by m"lo prob"hnout v prvních 
dvou t&dnech m"síce $íjna. Leti!t" tak #iní 
vzhledem k navy!ujícímu se po#tu stí%-
ností ze strany ob#an( na hlukovou zá-
t"% a snahu Armády +eské republiky jako 
provozovatele leti!t" p$istupovat vst$ícn" 
k jejich $e!ení. Sch(zka se koná 24. zá$í 
za ú#asti dot#en&ch m"stsk&ch obvod( a 
obcí v sousedství leti!t", m"sta Pardubice, 
Pardubického kraje, krajsk&ch hygienik( 
a subjekt( p(sobících na leti!ti. 
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LU!T"NÍ O CENY

POZNEJTE MÍSTO Z OBVODU

VÍTE, +E...

+/$6$7(/��PDJD]tQ�Ô02�3DUGXELFH�9

M!stsk" obvod Pardubice V, #e$kova 22, 530 02 Pardubice Tel.: 466510769, Fax.: 466303465, e-mail: renata.rihova@umo5.mmp.cz 
Adresa redakce: Evropské vydavatelství, s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice - Semtín

 Centrální telefon a fax: +420 466 611 139, +420 777 100 388
e-mail: redakce@evropskevydavatelstvi.cz, I#O: 259979939

Tisk: NOVO-TISK, a.s., Cena v"tisku: bezplatn". Eviden%ní %íslo: MK #R E 20023
Názory spolupracovník& nemusejí v'dy vyjad(ovat  názory listu. Nevy'ádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neru%íme. Periodicita: %tvrtletník.
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Historie pardubick#ch m"stsk#ch obvod% se pí'e u( od roku 1991. Tehdy bylo rozhodnuto o vzniku prvních sed-
mi obvod% jako opat&ení proti d"lení Pardubic na samostatné obce, co( ji( brzy po roce 1990 ud"laly obce Srno-
jedy a Spojil. V první fázi (hned v roce 1991) vznikly periferní obvody, v roce 1996 obvod Polabiny a v roce 2002 
zb#vající t&i obvody z celkov#ch sedmi. P&ipojením (tajenka) v roce 2006 vznikl osm# m"stsk# obvod. 

Správné zn"ní za'lete do 20. &íjna 2012 na adresu Ú&ad m"stského obvodu Pardubice V, *e'kova ulice 22, kancelá& 
starosty; nebo e-mailem na renata.rihova@umo5.mmp.cz. Do p&edm"tu zprávy uve,te heslo „K)Í+OVKA“.

PODZIMNÍ K!Í"OVKA

I tentokrát vám nabízíme mo!nost sou-
t$!it o ceny. Vylu"títe hádanku a poznáte 
místo na fotogra*i? Hádejte, tipujte. Své 
odpov$di posílejte do 20. &íjna 2012 na ad-
resu Ú&ad m$stského obvodu Pardubice V, 
kancelá& starosty, )e"kova ulice 22; nebo 
e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. 
Nezapome+te uvést heslo MÍSTO OBVO-
DU. 
 
Správná odpov", z minulého $ísla zn"la 
„D"tské dopravní h&i't"“.  

Vylosovan#mi v#herci jsou:
Tomá" Wimmer
Jitka Klempí&ová
Vladimíra Korbelová
Gratulujeme.

M"stsk# obvod $eká rozsáhlá rekonstrukce dopravních uzl% 
V p&edchozích vydáních Hlasatele jsme 
si p&ipomn"li názvy n"kter#ch ulic v ob-
vodu. Dnes v tomto tématu pokra$uje-
me a vybíráme ulice, které jsou pro n"-
které mo(ná trochu neznámé…

Bachá$kova je ulice spojující )e"kovu a 
ulici V,Ráji je pojmenována po správci par-
dubické #eské "koly Martinu Bachá#kovi 
z, Neum$&ic (1539 – 1612), kter% byl po 
svém odchodu do Prahy profesorem * lo-
zo* cké fakulty a rektorem Univerzity Kar-
lovy. Pro své "kolské reformy je pokládán 
za p&edch'dce J. A. Komenského

*ihákova ulice je krátkou spojkou mezi 
ulicemi -elezni#ního pluku a Rokycanova, 
pojmenovaná pro Eugenu )ihákovi, bra-
tranci a spolupracovníkovi Jana Ka"para. 
V, roce 1913 zalo!il v, Pardubicích spolu 
s,bratrem Hugem aviatickou "kolu a továr-
nu na v%robu letadel )ihák-Frerea.

Kone$ná ulice na ji!ním okraji Jesni#ánek 
byla v,roce 1932 pojmenována Kone#ného, 
a to podle rodáka z,Rokytna a docenta ja-
zyka #eského na polytechnice ve Vídni. 
Po svém p&est$hování do Pardubic se stal 
m$stsk%m radním a zaslou!il se o to, !e se 
na pardubické reálce jako jedné z, prvních 
st&edních "kol vyu#ovalo od roku 1866 
v%hradn$ #esky. V,roce 1961 ale byla ulice 
p&ejmenována podle kone#né zastávky 
MHD a z,Kone#ného ulice se stala Kone#ná. 

Ob"tí 24. srpna je ulice na ji!ním okraji 
Nov%ch Jesen#an, vychází z ulice Na 
Zábo&í. P'vodn$ se jmenovala -i!kova, 
nové pojmenování je vzpomínkou na 
ob$ti druhého spojeneckého náletu na 
Pardubice v roce 1944 p&i n$m! zahynulo 
188 lidí.

V- Hendrychu se souhrnn$ &íkalo polím 
a lukám le!ícím za kaplí sv. Anny a Pod 
Vinicí, tedy v, prostorách mezi Chru-
dimkou a dne"ními ulicemi Anenskou a 
S.K.Neumana a pat&ících panskému písa&i 
Hendrychovi z,Litomy"le. 

"erpáno z: BÁCHOR, Ev#en Báchor, 
Ladislav HLOU$EK, Vladimír KALÁB a Ji%í 
PALE"EK. Místopis m&sta Pardubic. Pardu-
bice: Magistrát m&sta Pardubice, 2009. 



M!stsk"ch obvod# je v sou$as-
né dob! v Pardubicích celkem 
osm. První m!stské obvody 
vznikly v roce 1991, kdy se 
m!st%tí zastupitelé pokusili za-
bránit osamostat&ování okra-
jov"ch $ástí m!sta. V první fázi 
proto vznikly periferní obvody 
Rosice, Pardubi$ky a Svítkov. 
Ukázalo se, 'e toto rozhodnutí 
bylo správné. Okrajové $ásti se 
za$aly rozvíjet a zvy%ovala se 
tím úrove& 'ivota v tehdej%ím 
okresním m!st!. V roce 1996 
pak vznikl obvod Polabiny a i 
tady se ukázalo, 'e %edivé síd-
li%t! se m#'e zm!nit v docela 
p(íjemnou lokalitu k bydlení.

ZROZENÍ P!TKY

„A pak p(i%el rok 2002 a s ním 
vznik dal%ích t(í obvod# – Du-
bina, m!sto st(ed a na%e Duk-
la, resp. na%e ‚p!tka‘. Spojením 
Dukly, Sk(ivánku, Vi%&ovky, 
Jesni$ánek, Dra'kovic a No-
v"ch Jesen$an za$aly jít v!ci 

kup(edu. Bylo vid!t, 'e se 
zastupitelstvo obvodu doká-
'e o své území a své sousedy 
postarat a 'e má k mnoha v!-
cem mnohem bli'%í vztah ne' 
velká radnice,“ (ekl starosta 
m!stského obvodu Ji(í Hájek. 
Pro úplnost musíme dodat, 'e 
v roce 2006 pak je%t! vznikl
poslední z obvod#, obvod 
Hostovice. 

ROZVOJ OBVODU

Hned v prvním roce existen-
ce m!stského obvodu za$alo 
tehdej%í zastupitelstvo pod 
vedením prvního starosty 
Jaroslava K&avy p(ipravovat 
projekty revitalizace území 
obvodu a tzv. humanizace 
$ástí Dukla a Vi%&ovka. Tyto 
projekty byly pozd!ji za(a-
zeny do Integrovaného pro-
gramu rozvoje m!sta a jako 
takové postupn! realizová-
ny. A je tomu tak a' dosud. 
T"ká se to p(edev%ím revi-

talizace vnitroblok# i byto-
v"ch dom#. Krom! toho ale 
obvod postupn! rekonstruuje
chodníky, silnice, z(izuje 
parkovací plochy, ale i d!tská 
h(i%t!. „)íkáme to neustále, 
díky na%í znalosti místních 
pom!r# doká'eme mnohem 
efektivn!ji a rychleji odhalo-
vat nedostatky a napravovat 
je ne' ú(edníci velké radnice. 
Dne%ní krajské m!sto je roz-
sáhlé a zkrátka není v moci 
centrální radnice v!d!t o roz-
bitém chodníku nebo chyb!-
jícím poklopu kanalizace - to 
m#'e v!d!t pouze ten, kter" 
se na území pohybuje a kter" 
dob(e zná své okolí a je v úz-
kém kontaktu s lidmi, kte(í 
zde 'ijí,“ upozornil Hájek. 

BUDOUCNOST? 

Deset let po vzniku m!stského 
obvodu primátorka m!sta navr-
huje zru%it m!stsk" obvod I, II 
a III, a také ná% obvod V. Nebo 
jim vzít dal%í pravomoci. N!které 
m!stské obvody tuto situaci (e%í 
úvahami o odtr'ení se od kraj-
ského m!sta. „Podle mne by to 
ale byl krok o deset, resp. dvacet 
let zpátky. Poj*me rad!ji na%emu 
m!stskému obvodu k desát"m 
narozeninám pop(át, aby tyto 
turbulence ustál a mohl se i na-
dále rozvíjet a pe$ovat o své oby-
vatele. A vám, milí sousedé, p(eji, 
abychom spole$n! nemuseli (e%it 
malicherné spory a m!li $as na 
p(íjemn" a pohodov" 'ivot v na%í 
‚p!tce‘, uzav(el Hájek.  

+ODVDWHO+ODVDWHO
$íslo: 4                   ro$ník: 3               cena: zdarma

Slovo starosty

Ji!í Hájek

PRO JESNI"ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK#IVÁNEK | PRO DRA$KOVICE | PRO VI%&OVKU | PRO NOVÉ JESEN"ANY

Ladislav Dole'al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí(ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji)í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP
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NEP#EHLÉDN!TE:
Hluk na leti*ti nep)ekra(uje 
povolené limity

Dal*í miliony pro Duklu 
a Vi*+ovku

Vá!ení p"átelé, milí sousedé,

práv# dr!íte v rukou poslední le-

to$ní %íslo Hlasatele. Je op#t nabi-

to spoustou informací, které vás, 

doufám, zajímají. Práv# dostat 

do Hlasatele konkrétní aktuality 

o d#ní v obvodu bylo moje tajné 

p"ání. A já v#"ím, !e to co vás zají-

má, v Hlasateli nacházíte.

Op#t tu máme konec roku a s tím 

i bilancování toho, co se povedlo 

a co ne. Tak u! to v !ivot# chodí. 

V listopadu ná$ m#stsk& obvod 

oslavil desáté narozeniny. Poj'-

me se spole%n# ohlédnout do jeho 

historie. Dovolil jsem si vám také 

na stran# %íslo t"i nabídnout roz-

hovor, ve kterém bilancuji leto$ní 

rok i sou%asné d#ní. Krom# toho 

se v na$em obvod# konalo také 

n#kolik kulturních a spole%en-

sk&ch akcí, které pat"í k p"edvá-

no%nímu období. Poj'me si proto 

spole%n# p"ipomenout rozsv#cení 

váno%ního stromu nebo veselou 

mikulá$skou nadílku. Ale také 

bych vás rád pozval nap". na vá-

no%ní koledy a pun% – ale to si jis-

t# rádi p"e%tete uvnit" Hlasatele.

Máme tu advent a s ním i trochu 

nostalgie, p"em&$lení a víru v lep-

$í budoucnost. Proto vám v$em 

p"eji klidn& a pokojn& advent, 

krásné a veselé svátky váno%ní a 

úsp#$n& start do roku 2013. , kdy 

se op#t budeme – alespo( v to 

doufám – i nadále setkávat v p"á-

telské atmosfé"e.

Vá* Ji)í Hájek,
starosta

ANKETA NA TÉMA: Co p)ejete m,stskému obvodu k desát-m narozeninám?

Ná* obvod oslavil desáté narozeniny
M,stskému obvodu Pardubice V je deset. P)ed deseti lety, 
15. listopadu, se toti' konalo ustavující zastupitelstvo obvodu 
a od ledna p)í*tího roku, tedy 2003 vznikla i radnice. To v*e 
z rozhodnutí tehdej*ího zastupitelstva m,sta Pardubice.

P(eji v%e dobré p(edev%ím lidem, kte(í v 
n!m 'ijí. 

P(eji na%emu m!stskému obvodu a v%em 
i nám politik#m, kte(í se podílejí na jeho 
rozvoji, aby se i nadále da(ilo v dal%ích le-
tech v tom úsp!%n! pokra$ovat. Ke spoko-
jenosti na%ích spoluob$an#.

P(eji obvodu, aby byl siln" a zdrav" a aby 
se mu da(ilo pe$ovat a rozvíjet své území. 
Obyvatel#m obvodu p(eji dostatek humoru, 
proto'e ten je ko(ením 'ivota, a také nad-
hled, aby se dokázali p(enést nad hloup"mi 
malichernostmi a nesmysln"mi diskuzemi.
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„Ukázalo se to, co se p!edpoklá-
dalo. Nejv"t#í hluk d"lají gripe-
ny a následn" vrtulníky, doprav-
ní letadla jsou n"kde uprost!ed,“ 
!ekl zastupitel m"stského ob-
vodu Ev$en Erban, kter% se o 
m"!ení hluku jménem obvodu 
zajímá. „&ekáme je#t" na kone'-
né v%sledky, které nám má (rma 
prezentovat n"kdy v prosinci,“ 

dodal Erban. 
Leti#t" slou$í pro vojensk% i ci-
vilní provoz. Stí$nosti na hluk 
p!icházejí p!edev#ím od oby-
vatel p!ilehl%ch obcí. „Lidé si 
st"$ují hlavn" na vrtulníky. Stí-
ha'ky jsou toti$ sice sly#et, ale 
b"hem chvíle vzdu#n% prostor 
nad leti#t"m opustí. Vrtulníky 
ale krou$í neustále nad hlavami 

obyvatel i na#eho obvodu,“ pro-
zradil starosta obvodu Ji!í Há-
jek. Na leti#ti se cvi'í zahrani'ní 
piloti a v p!í#tích letech by tu 
dokonce m"lo vzniknout v%cvi-
kové st!edisko NATO pro piloty 
vrtulník). „Uvidíme, co p!inese 
budoucnost. Byli jsme ji$ p!ed 
'asem uji#*ováni, $e v%cviková 
základna bude k obyvatel)m 
v okolí ohleduplná. Za sebe 
m)$u slíbit, $e se budu o z!ízení 
st!ediska velmi zajímat,“ uzav!el 
starosta Ji!í Hájek. 

ZAHÁJENÍ EVAKUACE 

Pokud vznikne podez!ení, $e se p!i 
v%kopov%ch pracích na#la nevybuchlá 
letecká bomba, bude na místo p!ivolán 
policejní pyrotechnik a následn" bude 
vyklizena evakua'ní zóna 600 metr). Po 
p!íjezdu pyrotechnika a po vyhodnoce-
ní situace m)$e b%t bu+ evakuace zru-
#ena, nebo naopak dojde k na!ízení vy-
klizení evakua'ní zóny do 1 100 metr).
Poté bude tato munice zlikvidována. 
Pokud by z n"jakého d)vodu nemoh-
la b%t munice zlikvidována na míst", 
dojde k jejímu p!evozu, co$ znamená 
vyklizení zóny do 1 100 metr) podél 
trasy p!evozu.

ZÓNA 600 METR! 
Evakuace zde m)$e trvat 8 – 12 hodin, 
v nep!íznivé situaci a$ 24 hodin i více.
T"ká se následujících adres: 
Teplého !p. 2033, 2034, 2035, 2036, 2116, 2117, 

2118, 2119, 2120, 2121, 2141, 2795, 2796

Wolkerova !p. 2070, 2071, 2072, 2080, 

2081, 2096, 2097

ZÓNA 1100 METR! 
Evakuace zde m)$e trvat 12 hodin.
T"ká se následujících adres: 
Pra!ská "p. 1355, 147, 341, 711, 731, 733, 796

Sokolovská !p. 2047, 2048, 2064, 2065, 

2078, 2079, 2091, 2775

Letecká !p. 1348, 1353, 214, 2122, 2123

Jiránkova !p. 2089, 2090, 2098, 2101, 2102, 

2103, 2104, 2107, 2108, 2109, 2110, 2247,

Josefa Ressla !p. 2258, 2645

K Vápence !p. 975

P#EVOZ LETECKÉ BOMBY

Evakuace bude trvat !ádov" 2 – 3 ho-
diny.
O zónách budete aktuáln" informováni 
v závislosti na momentálních podmín-
kách a trase.

Informace o evakuaci jednotliv%ch zón 
budou ve!ejnosti oznámeny sirénami 
HZS, ve!ejn%m rozhlasem, prost!ed-
nictvím médií a internetov%ch stránek 
m"sta www.pardubice.eu. 
V p!ípad" vyklízení zóny 1 100 m bu-
dete informováni i zam"stnanci m"st-
sk%ch ú!ad), kte!í budou vybaveni 
v%stra$n%mi vestami a pr)kazem. Na 
evakuaci se m)$e podílet i m"stská 
policie 'i jednotky po$ární ochrany. 
V evakua'ních zónách budou z!izo-
vána místa shroma$+ování, ze kter%ch 
bude zaji#*ována kyvadlová p!eprava 
autobusy MHD do evakua'ního centra 
na Zimním stadionu. Evakuovat se je 
mo$né i individuáln".

Zabezpe$ení bytu:
• po opu#t"ní bytu jej uzamkn"te, stáh-
n"te $aluzie, vypn"te nepot!ebné spo-
t!ebi'e, 
• vezm"te evakua'ní zavazadlo a opus*-
te zónu. Pokud se budete evakuovat do 
evakua'ního centra, je nutné ponechat  
domácí zví!ata doma, 
• d"tem doporu'ujeme dát do kapsy 
jmenovku s kontakty na rodi'e.

Evakua$ní zavazadlo má obsahovat:
• doklady toto$nosti,
• (nan'ní hotovost, platební karty, 
• nezbytné léky, 
• základní potraviny a nápoje na jeden 
den, 
• pot!eby pro zabavení d"tí (hry, kní$ky 
apod.).

ZPRÁVY Z OBVODU
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INFORMACE K EVAKUACI
Vá%ení spoluob$ané,
podle posledních zpráv spole$nosti GEOtest budou v"kopové a sana$ní práce 
v lokalit& Paramo zahájeny v lednu 2013. Práce s sebou mohou p'inést pot'ebu 
evakuace obyvatel $ásti na(eho m&stského obvodu. Proto jsem rozhodl sezná-
mit vás se základními údaji a radami, které se p'ípadné evakuace t"kají. V&'ím, 
%e vám tyto informace pomohou lépe se v situaci zorientovat. 

Ji'í Hájek, starosta

Podle m&'ení hluk na leti(ti nep'ekra$uje normu
Na za$átku 'íjna provád&la odborná )rma m&'ení hluku na 
leti(ti, a to na objednávku armády. V"sledky 'íkají, %e hluk ne-
p'ekro$il normy stanovené hygieniky. M&'ilo se na deseti mís-
tech po dobu $ty'iadvaceti hodin ve dvou dnech.
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M!stsk" obvod letos v listopadu oslavil 
10. v"ro#í. Byl rok 2012 v n!#em jin" ne$ 
roky p%edchozí? 
Kulatá v%ro'í mám rád. A kdy$ se jedná 
o v%ro'í, které má bonus „dobré práce“, 
je to o to cenn"j#í. Rok 2012 byl p!ede-
v#ím ve znamení prohlubující se krize. 
Slova jako úspora, #et!ení sly#íme prak-
ticky ka$d% den. To se t%ká i Pardubic a 
m"stsk%ch obvod). Bohu$el byla vyvolá-
na diskuse, zda m"stské obvody ano 'i ne. 
To v minul%ch letech nebylo tolik akcen-
továno. Ale dle mého názoru není ru#ení 
obvod) tzv. „na po!adu dne“. Pardubice 
mají daleko více problém), ne$ je ru#ení 
obvod). Poj+me ve m"st" #et!it v#ude, 
nejen na obvodech, ale také na magistrá-
tu. O tom se toti$ v)bec nemluví. 

Ptát se, co si o tom myslíte, je asi zbyte#-
né. Ale jsme v dob!, kdy vrcholí p%ípravy 
rozpo#tu, plánují se akce na p%í&tí rok… 
Po#ítáte s mo$ností, $e by zastupitelstvo 
m!sta skute#n! provedlo reformu a ob-
vody zru&ilo? 
Pokud by k zru#ení obvodu do#lo – osob-
n" tomu v#ak nev"!ím, stalo by se tak a$ 
po dal#ích komunálních volbách v roce 
2014. A kdy$ mluvíte o p!íprav" rozpo'-
tu, pova$uji za nutné upozornit, $e m"sto 
nám vzalo 3,5 milionu korun z p!íjm) 
z hazardu. Tyto peníze nám budou citel-
n" chyb"t, p!esto budeme pracovat napl-
no a budeme plnit své povinnosti, které 
nám na#i voli'i – lidé v na#em obvod" – 
ulo$ili, kdy$ si nás zvolili. Jsme tu pro n".

Jsme v polovin! funk#ního období. Jaké 
ty dva poslední roky byly?  
Myslím, $e úsp"#né. Da!ilo se nám opra-
vovat. Není prostor na vyjmenování 
v#ech akcí, namátkou jsme nap!. opravili 
zpevn"né plochy v ulicích Jiránkova 'i 
Sokolovská, zrekonstruovali jsme komu-
nikace a chodníky nap!. v ulicích K Bla-
hobytu, Gorkého 'i S. K. Neumanna. 
Renovovali jsme parkovací plochy v ulici 
Pichlova, ale také jsme nap!. vysadili stro-
mo!adí v ulici Pichlova a Pod B!ízkami. 
Dal#í drobné akce jsou opravy komuni-
kací po zim". Nov" vyu$íváme i záru'ní 
doby k reklamacím #patné práce. Posled-
ním p!ípadem je propad kanalizace v uli-
ci K Vinici. V Dra$kovicích jsme provi-
zorn" opravili dv" komunikace, aby se po 

nich dalo jezdit. Poda!ilo se ve spolupráci 
s krajem opravit ulici Nemo#ickou v'etn" 
z!ízení dvou zastávek linky '. 10.  Zklid-
nila se doprava v ulici Na Zábo!í. Máme 
i v%hodn"j#í zp)sob opravy chodník) 
– pou$íváme $ivi'n% kryt namísto litého 
asfaltu, co$ je !ádov" t!ikrát ni$#í cena 
ne$ v%stavba nového chodníku. V rámci 
Integrovaného plánu rozvoje m"sta pro-
vedlo m"sto revitalizaci vnitrobloku na 
Dukle a na Vi#,ovce. Nemalou pé'i jsme 
v"novali také údr$b" obvodu, st!íhání 
$iv%ch plot), údr$b" zelen" apod. Také 
jsme piln" projektovali, abychom m"li 
dostatek projekt) pro p!ípad, kdyby se 
„na#ly“ n"jaké peníze. 

Nezmínil jste Rokycanovu ulici, p%itom 
ta získala ocen!ní…
To je pravda. Nadace Partnerství pod zá-
#titou Ministerstva dopravy &R ud"lila 
M"stskému obvodu Pardubice V cenu 
za projekt zklidn"ní a opravy Rokycano-
vy ulice. Stalo se tak v rámci 11. ro'níku 
sout"$e Cesty m"sty. Krom" m"stského 
obvodu V získal cenu i obvod VII, co$ je 
skv"l% v%sledek – dv" ceny ze sedmi pat!í 
m"stsk%m obvod)m v Pardubicích! Vel-
mi si tohoto ocen"ní vá$íme a máme z n"j 
samoz!ejm" radost. Je to signál, $e jdeme 
správnou cestou. Rokycanova ulice uka-
zuje, $e m"stské obvody jsou konkurence 
schopné nejen v rámci m"sta Pardubice, 
ale i v celé republice. P!esto$e je to ú$asná 
v"c v rámci celé republiky, z Radni'ního 
zpravodaje se to Pardubáci nedozv"d"li.  

Existuje také n!kolik projekt', jich$ jste 
byli iniciátory, nebo které podporujete. 
Které to jsou?
Jsem velmi rád, $e si m"sto vzalo za sv)j 
projekt revitalizace parku Pod Vinicí, 
kter% jsem inicioval a za kter% se budu 
vehementn" p!imlouvat. Tento prostor si 
toti$ revitalizaci skute'n" zaslou$í. Mohl 
by tu vzniknout nov% park s am(teát-
rem, odpo'inkov%mi plochami a s místy 
pro voln% 'as. Spolupráce s m"stsk%mi 
architekty je velmi pozitivní a jsem za 
ni velmi rád. V první fázi je v#ak nutné 
p!edev#ím v prostoru b%valé plovárny a 
na b!ezích Chrudimky vysekat k!oví a 
nálety, na základ" dendrologick%ch po-
sudk) se budou muset i pokácet n"které 
nemocné stromy. M)$u v#ak obyvatel)m 

slíbit, $e k zemi skute'n" p)jdou jen ty 
stromy, které jsou nemocné nebo dokon-
ce lidem nebezpe'né. Nedovolím, aby se 
d!evorubci pustili do stromu zdrav%ch. 
To budu trvat na tom, aby se rad"ji pro-
jekt upravil. 

Sv'j název lokalita dostala podle vinic, 
které tu v první polovin! 16. století zalo-
$il Vojt!ch z Pern&tejna. Neuva$ujete o 
jejich obnovení? 
Vinice tu zanikly u$ za t!icetileté války. 
Bylo by to krásné navrácení k tradicím. 
V sou'asné dob" m"sto jedná o mo$nosti 
odkoupení nebo zap)j'ení ji$ní 'ásti valu 
po vle'ce od armády, kam by se vinice 
hodila. Ale bylo by to pouze symbolicky, 
jen pár hlav vinné révy. Spí#e pro p!ipo-
menutí. 

V obvodu se hodn! hovo%í o rekonstrukci 
Dukelského nám!stí a v poslední dob! i o 
vybudování lávky pro p!&í p%es $elezni#-
ní koridor sm!rem k vlakovému nádra-
$í. Jak" je aktuální stav t!chto projekt'? 
Rekonstrukce nám"stí Dukelsk%ch hr-
din) je jednou z priorit radnice obvodu. 
Chceme tuto plochu, která je nejv"t#ím 
nám"stím v Pardubicích, opravit, aby 
nejen reprezentovala m"stsk% obvod, 
ale aby p!edev#ím slou$ila ob'an)m 
a jejich pot!ebám. Obvod by ze svého 
rozpo'tu akci (nancovat nemohl, pro-
to bude hrazen z Integrovaného plánu 
rozvoje m"sta. Projekt spl,uje podmín-
ky a po$adavky na ve#kerou ob'anskou 
vybavenost, tedy na parkování, auto-
busové zastávky a bezpe'né p!echody 
pro chodce. Zárove, má b%t odpo'in-
kovou zónou, po'ítáme i s moderní 
tr$nicí. Do konce roku bude po$ádáno 
o územní rozhodnutí. Po jeho nabytí 
právní moci bude po$ádáno o staveb-
ní povolení, co$ by m"lo b%t n"kdy na 
ja!e p!í#tího roku. Do konce roku 2013 
bychom m"li vybrat zhotovitele tak, 
aby v roce 2014 mohly za'ít práce na 
rekonstrukci. Podmínkou ale je zaji#t"-
ní v#ech pot!ebn%ch doklad) ve velmi 
'asov" napjat%ch termínech. Pokud se 
z jak%chkoli d)vod) tyto termíny ne-
stihnou, hrozí, $e p!ijdeme o peníze 
z Integrovaného plánu rozvoje m"sta 
a projekt nebudeme moci realizovat. 
V#echny, kte!í mají o tuto problematiku 
zájem, tímto zvu na ve!ejné projedná-
vání 10. ledna 2013 do DK Dukla. 
Lávka pro p"#í by m"la propojit ulici 
K Vápence s hlavním nádra$ím a zajistit 
relativn" rychlou, ale p!edev#ím bezpe'-
nou cestu na nádra$í. O její realizaci se 

r)zné instituce sna$ily ji$ mnohokrát, 
ale bohu$el se nikdy nepoda!ilo lávku 
dokon'it. Z 80. let tam z)staly jen pilí!e. 
Op"t tu existuje n"kolik variant !e#ení. 
Na Státním fondu dopravní infrastruktu-
ry byly varianty projednávány, proto$e se 
uva$uje o rekonstrukci celého $elezni'ní-
ho uzlu Pardubice a je pot!eba oba tyto 
projekty sladit. Ale jsme p!esv"d'eni, $e 
realizace se tentokrát do'káme. Pro ná# 
obvod by to znamenalo zv%#ení komfortu 
$ivota. Z náro'né a p!edev#ím zdlouhavé 
cesty p!es centrum m"sta by se toti$ stala 
krátká a pohodlná procházka. 

Abychom ale nemluvili jen o práci. Ja-
k"m spole#ensk"m $ivotem obvod $ije? 
Spolupracujeme se #kolsk%mi za!í-
zeními i ob'ansk%mi sdru$eními na 
r)zn%ch programech. I Hlasatel je d)-
kazem toho, jak obvod $ije. Setkáváme 
se pravideln" s jubilanty, abychom jim 
mohli pop!át pevné zdraví. A sna$íme 
se nabídnout zábavu v#em v"kov%m 
kategoriím. Pokud se ohlédnu zp"t, 
vzpomenu nap!. na masopust, 'erv-
novou pou*, ko'árové jízdy, otev!ení 
svatomartinského vína 'i rozsv"cení 
váno'ního stromu. Spole'n" s histo-
riky, armádou a místním arcid"kan-
stvím jsme na Dukle také vzpomn"li na 
ob"ti heydrichiády, vzpomn"li jsme na  
194 lidi, kte!í v této smutné dob" ze-
m!eli na pardubickém záme'ku jen 
proto, $e byli &e#i a $e byli na sv)j 
národ hrdí. Myslím si, $e spole'ensky 
obvod $ije a ka$d% si m)$e vybrat to, 
co mu vyhovuje a na co má „chu*“. Ke 
spolupráci na spolu(nancování akcí se 
sna$íme vyu$ívat pomoc sponzor). 

Jaké plány máte do budoucna? 
Máme p!ipravené dal#í projekty revita-
lizace a obnovy území m"sta, budeme 
podporovat aktivní 'innost místních ko-
misí, budeme s m"stem jednat o dal#ích 
investi'ních akcích, které obvod pot!e-
buje a které nám ze svého rozpo'tu po-
máhá hradit m"sto (nap!íklad projekty 
z Integrovaného plánu rozvoje m"sta). A 
také chceme udr$et úrove, kulturního a 
spole'enského $ivota v obvodu. Budeme 
i nadále po!ádat akce, na kter%ch se bu-
dou moci potkat lidé z obvodu, sousedi a 
p!átelé. 

A jaká jsou va&e osobní p%ání? 
Mám jich mnoho. Sob", své rodin" i 
sv%m soused)m p!eji pevné zdraví a 
dobrou náladu. A také krásné Vánoce a 
úsp"#n% rok 2013. 

ROZHOVOR
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leto(ním roce

M&stsk" obvod bilancuje
Záv&r roku je v%dy spojen s bilancováním a p'em"(lením o tom, co se povedlo 
a co nikoli. Mnozí ji% také p'em"(lejí nad plány pro p'í(tí rok a vym"(lejí p'ed-
sevzetí, která by rádi splnili. Stejné je to i u starosty M&stského obvodu Pardu-
bice V, kter" se zam"(lí nejen nad sv"mi osobními plány, ale p'edev(ím hodnotí 
uplynul" kalendá'ní rok v m&stském obvodu.
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„Poprvé jsme takto advent vítali v lo,ském roce 
a je to dal#í tradice, kterou chceme u nás v obvo-
d" vybudovat. P!ipravili jsme pro na#e sousedy i 
jejich hosty kulturní program i n"co na zah!átí,“ 
prozradil starosta obvodu Ji!í Hájek. Pro náv#t"v-
níky byly p!ipraveny také adventní minitrhy, kde 
své v%robky nabízely základní #koly Artura Krause 
a Sta,kova. Pod"kování za organizaci akce pat!í 
'lence zastupitelstva paní Pavlín" Mazuchové a 
Komisi pro #kolství, kulturu, sport a mláde$. 

Pozvání m"stského obvodu a starosty 
p!ijalo na 150 lidí, kte!í p!i#li ochutnat 
mlad% mu#kát, svatovav!inecké nebo 
t!eba rulandské víno. K pohod" p!i-
spívala také hudba v podání Orchestru 
Jana Kví'aly. Starosta p!ipil nejen na 
zdraví, ale také na úsp"ch obvodu. 
Ten toti$ v následujících dnech oslavïl 
své 10. v%ro'í. „P!ipíjím na zdraví vás 
v#ech a v"!ím, $e se u p!íjemné tradice 
otevírání svatomartinského vína bude-

me scházet i nadále. Slavnostní otev!e-
ní mladého leto#ního vína není jedinou 
akcí, kterou pro ob'any p!ipravujeme. 
Sna$íme se dbát nejen o obvod jako 
takov%, ale také o zábavu a kulturní a 
sportovní $ivot. D"kuji v#em, kte!í se 
na podobn%ch akcích podílejí,“ !ekl 
starosta Ji!í Hájek. 

Z ko$árov"ch jízd m&ly radost hlavn& d&ti

Jeho slu$eb vyu$ily p!edev#ím d"ti z 
mate!sk%ch #kolek, pro které to byl 
nov% zá$itek. K nástupu mohly vyu-
$ít zastávky na nám"stí Dukelsk%ch 
hrdin) nebo p!ed Základní #kolou 
na Bene#ov" nám"stí. „Ko'árové jíz-
dy pat!í u$ k tradi'ním akcím na#e-
ho obvodu. Ka$dému 'lov"ku ud"lá 
radost, kdy$ se mu poda!í rozesmát 

n"koho jiného. A úsm"vy mal%ch 
d"tí, ale i dosp"l%ch pasa$ér), vám 
napoví, $e d"láte dobrou v"c,“ !ekl 
starosta obvodu Ji!í Hájek, kter% 
spole'n" s místostarostou Ladisla-
vem Dole$alem zastávku konibusu 
nav#tívil osobn".

Svatomartinské víno zavon&lo na Dukle
Svátek svatého Martina a také svátek vína oslavili obyvateté pátého m&stského 
obvodu. V ned&li 11. listopadu, p'esn& v 11 hodin a 11 minut si spole$n& se 
zastupiteli p'ipili prvním leto(ním vínem. Lahve svatomartinského se tu oteví-
raly ji% podruhé v historii obvodu.

Na první adventní ned&li se na Dukle 
rozzá'il váno$ní strom
S p'íchodem adventu se na mnoha místech v *eské 
republice poprvé rozsvítily váno$ní stromy. Nejinak 
tomu bylo i v pátém m&stském obvodu, konkrétn& 
u Domu kultury Dukla. Zdej(í stále rostl" strom se 
rozzá'il v ned&li 2. prosince.

Leto(ní ko$árové jízdy byly tak trochu jiné. Jen n&kolik málo dn+ p'ed startem 
122. Velké pardubické s *eskou poji(,ovnou uspo'ádala radnice obvodu pro-
jí%-ky ve sp'e%ení ta%eném ko.mi. Tentokrát ale po'adatelé nezap'áhli klasic-
ké ko$áry, ale rovnou konibus!
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m"nu ve v%#i p"t tisíc korun 
získali pardubi'tí auto!i Josef 
Procházka a Jan T!e#tík, druhé 
místo s odm"nou ve v%#i t!i 

liéru, s.r.o., Pardubice a t!etím 
nejv%#e bodovan%m návrhem 
je projekt plze,ského autora 
Jaroslava Bockera, kter% získal 
symbolickou (nan'ní odm"nu 
ve v%#i dva tisíce korun. Porota 

éru ZETTE. Ten toti$ p!edstavil 
velmi interaktivní, originální a 

doucna mo$ná mohl b%t vyu$it 
jako unikátní pomník na po'est 
Jana Ka#para. „Rozhodování 
bylo velmi slo$ité. S porotci 
jsme diskutovali dlouho, n"kdo 

tivnímu návrhu, jiní byli více 
odvá$n"j#í. Ale vybrali jsme 
návrh, kter% spl,uje v#echny 

rametry a navíc je i elegantní,“ 
!ekl starosta Ji!í Hájek, kter% 

b"rové !ízení na realizátora 
hrobky, tedy kameníka, a na 
ja!e by m"ly za'ít samotné 

nostní odhalení nové hrobky 
je p!edb"$n" plánováno na 

kv"tna 2013, kdy by Ka#par 

D)vod) pro p!esunutí linky 
'íslo 6 zp"t a tedy s tím sou-
visející úpravy Sta,kovy ulice 
je v#ak více. P!edev#ím je to 
dostupnost m"stské hromadné 
dopravy pro star#í a mén" po-
hyblivé obyvatele lokality. Proto 
obyvatelé Jilemnického ulice o 
toto p!emíst"ní po$ádali, pro-
to$e je pro n" obtí$ná dostup-
nost zastávek v Gorkého ulici, 
kde jezdí v#echny ostatní linky. 

V Jilemnického ulici navíc m"s-
to ji$ d!íve vybudovalo zastávky 
m"stské hromadné dopravy a ty 
nejsou vyu$ívány. P!itom mají 
v%hodnou polohu z hlediska ce-
lého sídli#t" Dukla. 
Dal#ím argumentem jsou (-
nan'ní d)vody. Posledním po-
pudem ke zm"n" je toti$ $ádost 
Dopravního podniku m"sta 
Pardubice, pro kter% provozo-
vání linky 'íslo 6 v Gorkého 

ulici je (nan'n" náro'né – ro'-
n" stojí cca 400 tisíc korun, a 
pro autobusy je problematick% 
také v%jezd z Gorkého ulice. 
Objevily se také informace o 
tom, $e stavební práce souvisí ne-
jen s roz#i!ováním vozovky kv)li 
v%stavb" cyklopruhu. To v#ak 

není d)vodem pro rekonstrukci. 
„Uv"domujeme si, $e p!esunutí 
zastávek hromadné dopravy je 
pro n"které ob'any citlivé. S t"-
mito lidmi jsem v"c !e#il osobn" 
a sna$il se s nimi nalézt !e#e-
ní, které by p!ípadné negativní 
dopady omezilo, jako je nap!. 
zpomalení dopravy. Ve spolu-
práci s dopravním podnikem se 
sna$íme v obvodu vy!e#it logiku 
a logistiku tak, aby vyhovovala 
v"t#in" na#ich obyvatel. Navíc 
myslíme ji$ dop!edu, proto$e s 
p!esunem trasy linky 6 po'ítá 
i projekt rekonstrukce nám"stí 
Dukelsk%ch hrdin), která nás 
v budoucnu 'eká,“ komentoval 
situaci starosta obvodu Ji!í Hájek. 
O rekonstrukci Sta,kovy ulice 
rozhodla Rada m"sta Pardubi-
ce u$ v lednu minulého roku. 
Proto$e se k nám dostávají 
p!ipomínky k realizaci stav-
by, upozor,ujeme, $e m"stsk% 
obvod o stavb" jako takové ani 
o zp)sobu jejího provedení 
nerozhoduje. Stavbu zadal a 
provádí odbor dopravy Magis-
trátu m"sta Pardubice.

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K.ava,
zastupitel zvolen" za ODS

Ji'í Kalousek,
zastupitel zvolen" za (SSD

Pavel Studni$ka, Petr Bene(,
zastupitel zvolen" za SPP

ANKETA NA TÉMA: Co p'ejete m&stskému obvodu k desát"m narozeninám?

MHD se vrací do Sta.kovky
Ve Sta.kov& ulici za$aly stavební práce, a to v úseku ulic 
Jana Palacha a V Ráji. Práce souvisí s úpravou komunikace 
tak, aby sem mohla b"t zp&t p'esunuta linka m&stské hro-
madné dopravy $íslo 6. Tato linka jezdila Sta.kovou ulicí 
a% do roku 2007, kdy musela b"t odklon&na do Gorkého uli-
ce kv+li nevyhovujícím technick"m parametr+m Sta.kovy 
ulice. 

*LENOVÉ MÍSTNÍ 
KOMISE DUKLA

Ji!í Kalousek – p!edseda
Ji!í Jano#
Pavlína Mazuchová
Hana Demlová
Ladislava Psotová
Bohuslav Krupka
Radim Stehno
Miroslav Buriánek

P#ÍPRAVY 
REKONSTRUKCE 
NÁM/STÍ B/0Í

Práce na p!íprav" rekonstruk-
ce nám"stí Dukelsk%ch hrdi-
n) jsou v plném proudu. Je#t" 
do konce leto#ního roku bude 
dokon'ena dokumentace pro 
územní rozhodnutí, o které 
bude také po$ádáno. V p!í#tím 
roce bude zpracován projekt 
ke stavebnímu povolení v'etn" 
jeho zaji#t"ní a je#t" do konce 
roku 2013 by m"l b%t vybrán 
zhotovitel stavby. Samotná 
realizace rekonstrukce nám"s-
tí je pak naplánována na rok 
2014.

POZOROVÁNÍ HV/ZD 
ONLINE

Také v listopadu lze v míst-
ní hv"zdárn" Artura Krause 
pozorovat hv"zdy. Otev!eno 
je v$dy ve st!edu, 'tvrtek a 
pátek od 18.00 do 20.00 hod. 
Krom" toho hv"zdárna ale 
nabízí také pozorování no'ní 
oblohy online, a to prost!ed-
nictvím sv%ch internetov%ch 
stránek - http://www.astro-
pardubice.cz/rubriky/akce/. 
Pak u$ sta'í jen kliknout na 
odkaz Hv"zdná obloha – on-
line hv"zdárna a m)$ete vi-
d"t ve#kerá souhv"zdí, která 
jsou z na#eho území v sou-
'asné chvíli pozorovatelná. 
Pro detailn"j#í informace o 
hv"zdách a planetách sta'í 
na map" pouze ukázat kurzo-
rem. V aplikaci lze také zm"-
nit pozorovací místo i 'as. 
Aktuáln" je místo nastaveno 
pro Pardubice. 

P"evzato z internetov#ch stránek 

Hv$zdárny Artura Krause

Vít&zem sout&%e na návrh Ka(parovy 

Tady se snad nabízí v dob" váno'ní pouze 
jediné p!ání, abychom se jako politici obecn" 
nad sebou zamysleli a skute'n" d"lali pro ob-
'any m"stsk%ch obvod) a m"sta samotného 
to, co je pro $ivot, v míst" kde bydlíme, nej-
lep#í. A hlavn" a* nám m"stsk% obvod vydr$í 
je#t" minimáln" jednou tolik.

Spokojené Pardubáky. M"stskému obvodu bych p!ál, aby tyto na-
rozeniny nebyly poslední a ob'ané si p!áli 
obvod zachovat. Na rozdíl od n"kter%ch 
politik) na velké radnici si myslím, $e ob-
vody v Pardubicích mají smysl a jsou ku 
prosp"chu nám v#em.
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Pardubice, pro kter% provozo-
vání linky 'íslo 6 v Gorkého 

ulici je (nan'n" náro'né – ro'-
n" stojí cca 400 tisíc korun, a 
pro autobusy je problematick% 
také v%jezd z Gorkého ulice. 
Objevily se také informace o 
tom, $e stavební práce souvisí ne-
jen s roz#i!ováním vozovky kv)li 
v%stavb" cyklopruhu. To v#ak 

není d)vodem pro rekonstrukci. 
„Uv"domujeme si, $e p!esunutí 
zastávek hromadné dopravy je 
pro n"které ob'any citlivé. S t"-
mito lidmi jsem v"c !e#il osobn" 
a sna$il se s nimi nalézt !e#e-
ní, které by p!ípadné negativní 
dopady omezilo, jako je nap!. 
zpomalení dopravy. Ve spolu-
práci s dopravním podnikem se 
sna$íme v obvodu vy!e#it logiku 
a logistiku tak, aby vyhovovala 
v"t#in" na#ich obyvatel. Navíc 
myslíme ji$ dop!edu, proto$e s 
p!esunem trasy linky 6 po'ítá 
i projekt rekonstrukce nám"stí 
Dukelsk%ch hrdin), která nás 
v budoucnu 'eká,“ komentoval 
situaci starosta obvodu Ji!í Hájek. 
O rekonstrukci Sta,kovy ulice 
rozhodla Rada m"sta Pardubi-
ce u$ v lednu minulého roku. 
Proto$e se k nám dostávají 
p!ipomínky k realizaci stav-
by, upozor,ujeme, $e m"stsk% 
obvod o stavb" jako takové ani 
o zp)sobu jejího provedení 
nerozhoduje. Stavbu zadal a 
provádí odbor dopravy Magis-
trátu m"sta Pardubice.

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K.ava,
zastupitel zvolen" za ODS

Ji'í Kalousek,
zastupitel zvolen" za (SSD

Pavel Studni$ka, Petr Bene(,
zastupitel zvolen" za SPP

ANKETA NA TÉMA: Co p'ejete m&stskému obvodu k desát"m narozeninám?

MHD se vrací do Sta.kovky
Ve Sta.kov& ulici za$aly stavební práce, a to v úseku ulic 
Jana Palacha a V Ráji. Práce souvisí s úpravou komunikace 
tak, aby sem mohla b"t zp&t p'esunuta linka m&stské hro-
madné dopravy $íslo 6. Tato linka jezdila Sta.kovou ulicí 
a% do roku 2007, kdy musela b"t odklon&na do Gorkého uli-
ce kv+li nevyhovujícím technick"m parametr+m Sta.kovy 
ulice. 

*LENOVÉ MÍSTNÍ 
KOMISE DUKLA

Ji!í Kalousek – p!edseda
Ji!í Jano#
Pavlína Mazuchová
Hana Demlová
Ladislava Psotová
Bohuslav Krupka
Radim Stehno
Miroslav Buriánek

P#ÍPRAVY 
REKONSTRUKCE 
NÁM/STÍ B/0Í

Práce na p!íprav" rekonstruk-
ce nám"stí Dukelsk%ch hrdi-
n) jsou v plném proudu. Je#t" 
do konce leto#ního roku bude 
dokon'ena dokumentace pro 
územní rozhodnutí, o které 
bude také po$ádáno. V p!í#tím 
roce bude zpracován projekt 
ke stavebnímu povolení v'etn" 
jeho zaji#t"ní a je#t" do konce 
roku 2013 by m"l b%t vybrán 
zhotovitel stavby. Samotná 
realizace rekonstrukce nám"s-
tí je pak naplánována na rok 
2014.

POZOROVÁNÍ HV/ZD 
ONLINE

Také v listopadu lze v míst-
ní hv"zdárn" Artura Krause 
pozorovat hv"zdy. Otev!eno 
je v$dy ve st!edu, 'tvrtek a 
pátek od 18.00 do 20.00 hod. 
Krom" toho hv"zdárna ale 
nabízí také pozorování no'ní 
oblohy online, a to prost!ed-
nictvím sv%ch internetov%ch 
stránek - http://www.astro-
pardubice.cz/rubriky/akce/. 
Pak u$ sta'í jen kliknout na 
odkaz Hv"zdná obloha – on-
line hv"zdárna a m)$ete vi-
d"t ve#kerá souhv"zdí, která 
jsou z na#eho území v sou-
'asné chvíli pozorovatelná. 
Pro detailn"j#í informace o 
hv"zdách a planetách sta'í 
na map" pouze ukázat kurzo-
rem. V aplikaci lze také zm"-
nit pozorovací místo i 'as. 
Aktuáln" je místo nastaveno 
pro Pardubice. 

P"evzato z internetov#ch stránek 

Hv$zdárny Artura Krause

Vít&zem sout&%e na návrh Ka(parovy 

Tady se snad nabízí v dob" váno'ní pouze 
jediné p!ání, abychom se jako politici obecn" 
nad sebou zamysleli a skute'n" d"lali pro ob-
'any m"stsk%ch obvod) a m"sta samotného 
to, co je pro $ivot, v míst" kde bydlíme, nej-
lep#í. A hlavn" a* nám m"stsk% obvod vydr$í 
je#t" minimáln" jednou tolik.

Spokojené Pardubáky. M"stskému obvodu bych p!ál, aby tyto na-
rozeniny nebyly poslední a ob'ané si p!áli 
obvod zachovat. Na rozdíl od n"kter%ch 
politik) na velké radnici si myslím, $e ob-
vody v Pardubicích mají smysl a jsou ku 
prosp"chu nám v#em.
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„Magistrát i m"stsk% obvod zde 
od po'átku vyvolaly jednání 
jak se zástupci ob'an), tak se 
zástupci spolk) a sportovních 
klub), které dan% prostor vyu-
$ívají. Umo$,uje to tak hledat 
pr)nik 'asto velmi protich)d-
n%ch postoj) a názor),“  !íkají 
zástupci Ob'anského sdru$ení 
Chráníme stromy a dodávají: 
„Názor na#eho sdru$ení je zde 
mo$ná p!ekvapiv" pom"rn" 

blízk% p!edstavenému zám"ru. 
Velmi oce,ujeme snahu tento 
prostor o$ivit a bezpe'n" zp!í-
stupnit ve!ejnosti jako rekre-
a'ní zónu a p!itom maximáln" 
zachovat romantiku této 'ásti 
m"sta. Navr$en% p!ístup k ze-
leni je zde velmi #etrn% a je zde 
maximální snaha vyu$ít p!iro-
zenou obnovu d!evin,“ dodává 
ob'anské sdru$ení ústy Jana 
Linharta, Miroslava Seinera 

a Ji!ího Svobody. Kompletní 
zn"ní jejich vyjád!ení je uve-
!ejn"no na www.pardubice5.
cz. 
Vy'i#t"ní náletov%ch d!evin a 
nemocn%ch strom) je prvním 
krokem v rámci revitalizace 
parku a prostoru b%valé vojen-
ské plovárny. Byla zde prove-
dena komplexní dendrologická 
revize a hodnocení r)stového a 
zdravotního stavu vzrostlé ze-
len". P!edm"tem posudku bylo 
také posouzení celkového zdra-
votního stavu a perspektivy dal-
#ího r)stu zelen" s ohledem na 
bezpe'nost. Na základ" tohoto 
posudku byl obvod m"stem 
Pardubice po$ádán o vydání  
povolení ke kácení d!evin, které 
jsou v kritickém stavu nebo jsou 
d!evinami neperspektivními 

'i jsou navr$eny k odstran"ní 
z p"stebních d)vod). 
Radnice m"stského obvodu 
k vydání povolení p!istoupila 
zodpov"dn" a své rozhodnutí 
konzultovala také s ochránci 
$ivotního prost!edí a dal#ími 
odborníky. Revitalizace parku je 
pro obvod d)le$it%m projektem, 
na jeho$ konci má b%t vytvo!ení 
relaxa'ní a klidové zóny nejen 
pro místní obyvatele. „O tento 
projekt se dlouhodob" zajímám 
a p!eji si, aby se tento prostor 
zrekultivoval a slou$il k odpo-
'inku. Ale jsem p!esv"d'en, $e 
se to nesmí dít za ka$dou cenu. 
Jsem p!ipraven – a vyzval jsem 
k podobnému rozhodnutí i dal-
#í ob'any obvodu – hájit rozum-
nou míru pro!ezávání a kácení 
zelen". Nemá smysl kv)li jedné 
lavi'ce nebo stavebnímu prvku 
kácet strom, rad#i poj+me po-
zm"nit projekt,“ prohlásil Ji!í 
Hájek. 
Lokalita b%valé vojenské plovár-
ny je dnes zanedban%m místem 
na levém b!ehu Chrudimky pod 
nemocnicí. Z dob jejího u$ívání 
tu z)staly n"které, nyní neu-
dr$ované objekty $elezni'ního 
vojska, které dnes slou$í jako 
zázemí vodák) 'i st!elnice. Re-
konstrukce b%valé vojenské plo-
várny na Vinici navazuje na zá-
m"r m"sta revitalizovat m"stské 
parky vázané na Chrudimku 
a vrátit zp"t na náb!e$í !ek ve-
!ejn% $ivot. M"sto chce na pro-
jekt získat (nan'ní prost!edky 
z Integrovaného plánu rozvoje 
m"sta. 

HLASATEL VI!"OVKY

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen" za Pardubáky

Ji'í Jano(,
zastupitel zvolen" za ODS

Jan 1uptovsk", 
zastupitel zvolen" za ODS

ANKETA NA TÉMA: Co p'ejete m&stskému obvodu k desát"m narozeninám?

*LENOVÉ MÍSTNÍ KOMISE 
VI23OVKA

Miroslav Ba*a – p!edseda
Josef Máslo
Vladimír Mlejnek
Jaroslav Hru#ka
Josef Kubí'ek
Anna Veselá
Ji!ina R)$i'ková

PROJEKTANTU VI23OVKY 
BY BYLO 100 LET

T!ináctého listopadu ub"hlo sto 
let od narození architekta a urba-
nisty Milo#e Návesníka. Krom" 
v%stavby sídli#* Polabiny 'i Du-
bina se podílel také na budování 
Dukly a Vi#,ovky. Narodil se 
v roce 1912 v Lázních B"lohrad 
a po studiích na Státní reálce 
v Hradci Králové a Vysoké #kole 
architektury a pozemního stavi-
telství v Praze, a také po totálním 
nasazení v Berlín" b"hem 2. sv"-
tové války, zakotvil v povále'n%ch 
letech v Pardubicích. V roce 1956 
byl hlavním projektantem sídli#t" 
Vi#novka. Krom" toho spolu-
pracoval na projektování sídli#t" 
Dukla, navrhl n"kolik 'in$ovních 
dom), administrativní budov, 
#kol i hotel) nejen v Pardubicích. 
Za svou práci získal n"kolik oce-
n"ní, v'etn" vyznamenání pre-
zidenta republiky v roce 1961. 
Milo# Návesník zem!el 17. srpna 
1991 v Pardubicích.

REKONSTRUKCE 
ROKYCANOVY ULICE 
DOSTALA CENU

Nadace Partnerství pod zá#titou 
Ministerstva dopravy &R ud"lila 
M"stskému obvodu Pardubice V
cenu za projekt zklidn"ní a 
opravy Rokycanovy ulice v úse-
ku mezi Bene#ov%m nám"stím 
a Pichlovou ulicí. Stalo se tak 
v rámci 11. ro'níku sout"$e Ces-
ty m"sty. Této sout"$e se ka$do-
ro'n" zú'astní projekty ze v#ech 
m"st v celé &eské republice.
„Velmi si tohoto ocen"ní vá$íme 
a máme z n"j samoz!ejm" radost. 
Na#e radnice se sna$í na renovaci 
m"stského obvodu piln" pracovat a 
tohle je signál, $e se nám to da!í a $e 
jdeme správnou cestou,“ komento-
val ocen"ní starosta Ji!í Hájek. 
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Na#emu obvodu a v)bec cel%m Pardubi-
cím p!eji poctivé a pracovité ú!edníky na 
radnicích, dostatek (nancí pot!ebn%ch 
pro rozvoj m"sta a hladk% pr)b"h v#ech 
investi'ních akcí plánovan%ch na p!í#-
tí rok - v#em Pardubák)m p!eji mnoho 
zdraví a trp"livosti v roce 2013!

K v%ro'í obvodu p!eji, aby v otázce jejich 
zachování 'i zru#ení zvít"zilo !e#ení, které 
bude u$ite'né, $ivotaschopné a bude re-
spektovat názor v"t#iny ob'an).

Hodn" #ikovn%ch politik) a ú!edník), kte-
!í ho budou udr$ovat, rozvíjet a p!etvá!et 
k obrazu jeho obyvatel. A je#t" víc spoko-
jen%ch ob'an) v jeho dal#í dlouholeté 'in-
nosti....no a k padesátinám bych mu slíbil 
dort s padesáti sví'kami, aby se m"l na co 
t"#it! Krásné Vánoce a rok 2013!  

O podob& parku na Vinici se stále diskutuje
Na za$átku prosince se v prostoru b"valé vojenské plovárny 
uskute$nilo dal(í diskusní fórum, jeho% tématem je revitaliza-
ce parku Pod Vinicí a lokality b"valé plovárny na b'ehu Chru-
dimky. Ji% je rozpracována dokumentace pro územní 'ízení, 
která pracuje s v"sledky studie zpracované odborem hlavního 
architekta m&sta. O realizaci projektu se velmi zajímá také za-
stupitelstvo pátého m&stského obvodu, proto%e revitalizace je 
spojena nejen s p'íjemnou budoucností, ale také s nepopulár-
ními kroky v rámci rekultivace zelen&.



VYPSÁNÍ V4TVARNÉ 
SOUT/0E

Spole'nost Jana Ka#para sou-
t"$ vypsala v lét" leto#ního 
roku jako dal#í krok na cest" 
k renovaci hrobky Jana Ka#-
para na m"stsk%ch h!bitovech 
v Pardubicích, která je v kata-
strofálním stavu. Spole'nost 
Jana Ka#para, její$ 'lenkou je 
také aviatikova pranete! Eva 
Perrová, hledá nejvhodn"j-

#í podobu hrobky; chce, aby 
hrobka vystihovala osobnost 
Jana Ka#para a zárove, sply-
nula s okolím. „Proto byly 
hodnotícími kritérii nap!. ori-
ginalita, kreativita 'i v%tvarná 
a architektonická úrove, !e-
#ení a vhodnost za'len"ní do 
prostoru h!bitova. Po$adovali 
jsme ale také hospodárnost a 
ekonomickou p!im"!enost !e-
#ení. N"které návrhy toto spl-
nily bez podmínky, u jin%ch 

porota trochu pochybovala,“ 
prozradil p!edseda spole'nos-
ti Ji!í Kotyk. V porot" krom" 
p!edstavitel) spole'nosti za-
sedli nap!. pranete! Jana Ka#-
para Eva Perrová,  architekti 
Miroslav -epa a Ji!í Weinzettl 
'i historik um"ní Bohdan 
.eda. Své zástupce tu m"l i 
Pardubick% kraj a M"stsk% ob-
vod Pardubice V, kte!í obnov" 
hrobky (nan'n" pomáhají. 
Porota se se v#emi návrhy 
podrobn" seznámila, m"la 
k dispozici nejen písemnou 
dokumentaci, ale také mode-
ly 'i vizualizace. Po odborné 
diskuzi a následném p!id"lo-
vání bod) bylo z!ejmé, kdo 
zvít"zil. 

POROTA ROZHODLA

První místo a (nan'ní od-
m"nu ve v%#i p"t tisíc korun 
získali pardubi'tí auto!i Josef 
Procházka a Jan T!e#tík, druhé 
místo s odm"nou ve v%#i t!i 
tisíce korun pat!í ZETTE ate-
liéru, s.r.o., Pardubice a t!etím 
nejv%#e bodovan%m návrhem 
je projekt plze,ského autora 
Jaroslava Bockera, kter% získal 
symbolickou (nan'ní odm"nu 
ve v%#i dva tisíce korun. Porota 
ud"lila i zvlá#tní cenu, a to ateli-
éru ZETTE. Ten toti$ p!edstavil 
velmi interaktivní, originální a 
tv)r'í návrh, kter% by do bu-
doucna mo$ná mohl b%t vyu$it 
jako unikátní pomník na po'est 
Jana Ka#para. „Rozhodování 
bylo velmi slo$ité. S porotci 
jsme diskutovali dlouho, n"kdo 
se klonil spí#e ke konzerva-
tivnímu návrhu, jiní byli více 
odvá$n"j#í. Ale vybrali jsme 
návrh, kter% spl,uje v#echny 
architektonické, technické pa-
rametry a navíc je i elegantní,“ 
!ekl starosta Ji!í Hájek, kter% 
v porot" také zasedl. 
V sou'asné dob" probíhá v%-
b"rové !ízení na realizátora 
hrobky, tedy kameníka, a na 
ja!e by m"ly za'ít samotné 
práce na obnov" hrobky. Slav-
nostní odhalení nové hrobky 
je p!edb"$n" plánováno na 
20. kv"tna 2013, kdy by Ka#par 
oslavil své 130. narozeniny. 
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ZRNKA

Jan Jedli$ka, 
zastupitel zvolen" bez politické p%íslu&nosti

Pavel Studni$ka,
zastupitel zvolen" za KS(M

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za (SSD

ANKETA NA TÉMA: Co p'ejete m&stskému obvodu k desát"m narozeninám?

Vít&zem sout&%e na návrh Ka(parovy 
hrobky je pardubické studio
Spole$nost Jana Ka(para, kterou podporuje i pát" m&stsk" ob-
vod, ukon$ila v"tvarnou sout&% na návrh nové hrobky $eského 
aviatika a pardubického rodáka Jana Ka(para. Do ve'ejné sou-
t&%e se p'ihlásilo sedm autor+, n&kte'í z nich i s více návrhy, 
vyhrát ale mohl jen jeden. Nezávislá porota vybrala projekt 
pardubického studia Procházka / T'e(tík. 

*LENOVÉ MÍSTNÍ 
KOMISE JESNI*ÁNKY

Rudolf Reme# - p!edseda
Karel Ko'í
Ji!í &e#ík
Jan Matu#ka
Milo# Vendolsk%
Dana Dosoudilová - Drtinová

ZAHRÁDKÁ#I Z RADOSTI 
MAJÍ SPLN/NO

Zahrádká!i z kolonie Radost 
pro$ili úsp"#n% rok. Díky spo-
lupráci s m"stsk%m obvodem 
se jim poda!ilo vy!e#it dlou-
hodob% problém s odvod,o-
vacím kanálem podél kolo-
nie. Magistrát má ji$ hotovou 
projektovou dokumentaci a 
slibuje, $e do poloviny p!í#tího 
roku bude hotovo. 
Leto#ní rok uspo!ádali v Ra-
dosti n"kolik zajímav%ch akcí. 
Navázali spolupráci se #kolka-
mi a #kolami, d"ti mohou na-
v#t"vovat kolonie a seznamo-
vat se s p!írodou. Mo#továním 
tu zpracovali více ne$ 20 tun 
jablek, co$ je o 100 % více ne$ 
v lo,ském roce. 
Plány na rok 2013
Zahrádká!ská kolonie Radost 
chce i nadále spolupracovat 
se #kolami a #kolkami. Nabízí 
d"tem a u'itelkám procházky i 
v zimním období. Sta'í jen za-
volat na telefonní 'íslo 602 103 
091 nebo 774 034 593. I v p!í#-
tím roce se budou konat d"t-
ské dny, Vítání jara, v%stavy i 
zájezdy. Kolonie také nabízí 
zájemc)m pronájem své klu-
bovny za symbolick% poplatek.

PROPOJÍ SE JESNI*ÁNKY 
S PARDUBI*KAMI? 

V roce 2015 se do prostoru proti 
Kau/andu p!esune Ú!ad prá-
ce. Nejen to je d)vodem, pro' 
vznikla projektová dokumentace 
k novému dopravnímu !e#ení 
této lokality. Podle tohoto plánu 
bude prostor u krematoria pro-
pojen p!es ulici K 0idovskému 
h!bitovu s Pardubi'kami. Pro-
jektová dokumentace v lokalit" 
S.K.Neumanna a U Krematoria 
po'ítá také s kruhov%m objez-
dem a velk%m parkovi#t"m.

P!eji obvodu hodn" #t"stí do dal#ích desí-
tek let a hlavn" spousty spokojen%ch lidí, 
kte!í tu bydlí 'i nás jen nav#tíví.

Váno'ní svátky jsou pro mne v$dy obdobím, 
kdy k sob" mají lidé blí$ a konec roku b%vá 
'as oslav a také bilancování. P!eji 'tená!)m 
Hlasatele a tím i v#em ob'an)m MO Pardu-
bice V, abychom k sob" m"li blí$, a* máme 
co oslavovat a kone'ná bilance a* je p!íznivá. 
K tomu lásku a pravdu a hodn" zdraví!

Obvodu p!eji, aby se t"#il pevnému zdraví a 
nebyl zabit v útlém v"ku lidmi, kte!í tou$í po 
centralizaci moci. P!eji mu, aby se mohl dále 
starat o obecní zále$itosti a aby ti, kte!í si dali 
do názvu sv%ch sdru$ení název Pardubice a 
Pardubáci, pochopili, $e problémy ob'an) 
(prav%ch Pardubák)) se lépe !e#í zblízka ne$ 
z oken vzdálené radnice. 



OPRAVENÉ ULICE

„Pozitivní na tom v#em je fakt, 
$e jsou ud"lány alespo, 'áste'né, 
ale nutné v%spravy v%tluk). Nej-
spokojen"j#í obyvatelé ale budou 
ve chvíli, kdy tu bude dokon'ena 
komplexní oprava ulic v'etn" 
kompletního povrchu a parko-
vacích stání,“ !ekl Franti#ek Jirák, 
'len Místní komise Dra$kovice. 
V%sprava v%tluk) byla realizová-
na na základ" upozorn"ní práv" 
místní komise a následné ob-
jednávky obvodu. Dodavatelská 

(rma HOLD, s.r.o., v jedné z ulic 
opravila rozpadající se krajní 'ást 
vozovky v #í!ce p!ibli$n" p)l me-
tru v'etn" v%tluk), ve druhé ulici 
pak pouze v%tluky. Krom" toho 
byly v Dra$kovicích opraveny i 
propady v chodnících ze zámko-
vé dla$by. Tyto práce realizovaly 
Slu$by m"sta Pardubice, a.s.

PROBLÉMY S KANALIZACÍ

Místní komise Dra$kovice 
také vznesla po$adavek na 
urychlenou opravu povrch) a 

propadl%ch kanaliza'ních v%-
pustí p!edev#ím na hlavním 
tahu do Chrudimi. Obyvatelé 
Dra$kovic si st"$ují na hluk, 
kter% zp)sobují automobily 
projí$d"jící p!es rozbitá místa, 
ale také na mo$né riziko po-
#kození vozidel. 

Místní komise, resp. M"stsk% 
obvod Pardubice V také !e#í 
stí$nosti ob'an) na zápach 
z kanalizace. Obvod proto 
vznesl po$adavek na Vodo-
vody a kanalizace Pardubice, 
aby provedl pr)zkum a zjistil 
p!í'inu této závady a násled-
n" u'inil pat!i'ná opat!ení. 
„V sou'asné dob" také pr)b"$-
n" 'istíme kanalizaci od spada-
ného listí, aby mohla spl,ovat 
sv)j ú'el,“ dodal Franti#ek 
Jirák. 

MÍSTNÍ KOMISE

Místní komise se pravidel-
n" schází v$dy první st!edu 
v m"síci. Zápisy z jednání této 
komise, ale i místních komisí 
v#ech ostatních 'ástí m"st-
ského obvodu a dal#ích ko-
misí Rady M"stského obvodu 
Pardubice V, lze nalézt na in-
ternetové adrese http://www.
pardubice.eu/urad/mestske-
obvody/umo_5/rada/komise-
rady.html. 
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ZRNKA

Ev%en Erban,
radní zvolen" za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen" za KPP

Slav&na Broulíková,
radní zvolená za (SSD

V Dra%kovicích jsou dv& opravené ulice
V severní $ásti Dra%kovic byly v minul"ch t"dnech opraveny 
dv& rovnob&%né ulice, které byly plné v"tluk+ a kalu%í a v de(-
tivém po$así kv+li tomu dokonce zatékalo do blízk"ch dom+. 
Stavba'i provedli nutné opravy a v"spravy v"tluk+, ale je to 
pouze do$asné 'e(ení. Do budoucna je plánována celková mo-
dernizace t&chto úsek+. 

*LENOVÉ MÍSTNÍ 
KOMISE DRA0KOVICE

Karel Norek - p!edseda
Ev$en Erban
Marie Púhaná
Eduard S%kora
Franti#ek Jirák

PENÍZE ZA SB/R ODPAD!

V minulém vydání Hlasate-
le jsme vás informovali, $e 
místní mate!ská #kola spolu 
s Místní komisí v Dra$kovi-
cích pravideln" po!ádá sb"r 
starého papíru a plast). V zá-
!ijovém sb"ru papíru a plast) 
#kolka získala 1 890 K', kte-
ré pou$ije na nákup didak-
tick%ch pom)cek. Ve dnech 
12. a 13. prosince se usku-
te'nil sb"r dal#í, kolik za n"j 
#kolka získala, budeme v"d"t 
v p!í#tích dnech. V#em, kte!í 
se na sb"ru odpad) podíleli, 
d"kujeme.

PRAV/KÉ OSÍDLENÍ

Dra$kovice byly osídleny 
u$ p"t tisíc let p!ed na#ím 
letopo'tem. Dokládají to 
archeologické nálezy, které 
potvrdily stopy souvislého 
osídlení z té doby. V lo-
kalit" kruhové k!i$ovatky 
sídlili v mlad#í dob" $elez-
né Keltové, v ji$ní 'ásti se 
pak obyvatelstvo usídlilo 
v dobách od neolitu a$ po 
ran% st!edov"k. Podle nej-
star#ích nález) bylo oko-
lí Dra$kovic osídleno u$ 
p!ed sedmi tisíci lety. V 
6. století sem pak pronikly 
slovanské kmeny, které tu 
zanechaly stopy v podob" 
nap!. keramiky tzv. pra$-
ského typu. 
Dra$kovice ale nejsou jedinou 
lokalitou dne#ního pátého 
m"stského obvodu, která byla 
osídlena u$ v dávném prav"ku. 
V dob" kamenné u$ vznikala 
sídla lovc), rybá!) i sb"ra-
') divoce rostoucích plod) u 
dne#ního krematoria, první 
zem"d"lci se pozd"ji usazovali 
mezi Blátem a Star%mi Jesen-
'any.

ANKETA NA TÉMA: Co p'ejete m&stskému obvodu k desát"m narozeninám?

Aby mohl pracovat pro své ob'any i na-
dále.

P!ál bych obvodu, aby spolu s magistrátem 
na#el spole'nou vizi, která by n"co p!iná#ela 
do budoucna a aby lidé, kte!í se sna$í obvody 
zru#it, zpytovali sv"domí, co oni kdy opravdu 
ud"lali pro spokojenost sv%ch ob'an). A #et-
!it na správn%ch místech.

V#e nejlep#í a spokojené ob'any.
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T!íkrálová sbírka je jako dobro'inná akce po!ádána ka$doro'n". Její 
v%t"$ek je ur'en na pomoc nemocn%m, handicapovan%m, senior)m, 
matkám s d"tmi v tísni a dal#ím jinak sociáln" pot!ebn%m skupinám 
lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Nejmén" desetina v%nosu sbírky 
je ka$doro'n" ur'ena také na humanitární pomoc do zahrani'í. 
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Tradi$ní váno$ní Pexeso 
i letos v na(em vysílání

I tento rok má hrací plocha 
20 polí, která jsou ozna'ena 
od A1 do D5. Pexeso star-
tuje ka$d% den a$ po ob"d", 
ve v#ední dny ve 13.50, o 
víkendu ve 14.50 h. Gene-
rálním partnerem pexesa je 
OBImarket Pardubice, a tak 
budete vyhrávat skv"lé dárky 
do domácnosti a dílny.  
A jak se hraje rozhlasové 
pexeso? V podstat" stejn", 
jako „normální“ pexeso. 
-ádky budou ozna'eny pís-
meny a sloupce 'íslicemi. 
V $ivém vysílání budete vy 
– na#i poslucha'i a sout"$í-

cí - otá'et jednotlivé hrací 
polí'ka, která budou skr%-
vat r)zné symboly. Komu se 
poda!í jako prvnímu v dan% 

den oto'it dva shodné sym-
boly, získává cenu p!íslu#ného 
dne. D)le$ité tedy je pozorn" 
poslouchat a v"d"t, které po-
zice ji$ byly odhaleny a jaké 
symboly ukr%valy.
Vysílání &eského rozhla-
su m)$ete v Pardubicích a 
okolí naladit na frekvenci  
104.7 FM nebo 101,0 FM.

Také letos $eká poslucha$e *eského rozhlasu Pardubice 
tradi$ní p'edváno$ní sout&% – ROZHLASOVÉ PEXESO. 
To za$alo lákavé váno$ní dárky nad&lovat v pond&lí 3. pro-
since. Rozhlasovou podobu známé hry budete moci hrát 
ka%d" den (v$etn& víkend+) a% do 24. prosince.

T'íkrálová sbírka se blí%í
Charita *eská republika po'ádá na po$átku ledna ji% tradi$ní 
celorepublikovou charitativní akci T'íkrálovou sbírku, a to ji% 
po t'inácté. V Pardubicích a okolí ji organizuje Oblastní chari-
ta Pardubice, a to ve dnech 5. -12. ledna 2013.

DDM DELTA PO#ÁDÁ:
Váno#ní turnaj ve stolním tenise 

pro neregistrované hrá#e
v sobotu 15. prosince 2012 v 8.30 hod.

ve velkém sále DDM Delta

Zveme vás na VE#EJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ 
PROJEKTU REVITALIZACE NÁM/STÍ 

DUKELSK4CH HRDIN!, které se uskute'ní ve 'tvrtek 
10. ledna 2013 od 16.00 hod. ve velkém sále DK Dukla.



15. prosince se v M"stském 
divadle odehraje premiéra las-
kavé a dojemné komedie HOL-
KY Z KALENDÁ-E, kterou 
nazkou#el Petr Novotn%. Spolu 
s here'kami V%chodo'eské-
ho divadla se jedné z hlavních 
rolí zhostila Jana Paulová. Hra 
podle skute'né události pojed-
nává o $enách st!edního v"ku, 
které se pro charitativní ú'ely 
rozhodnou nafotit akty do ka$-
doro'ního kalendá!e, co$ v po-
klidném anglickém m"ste'ku 
vyvolá skandál, ale o kalendá! je 
enormní zájem a v%nos z pro-
deje p!ed'í v#echna o'ekávání. 
Inscenace byla inspirací i pro 
kalendá! V%chodo'eského di-
vadla na rok 2013, jeho$ náplní 

jsou akty pardubick%ch here'ek 
a kter% m)$e b%t zajímav%m 
dárkem pro va#e blízké. Mi-
mochodem obchodní odd"le-
ní divadla nabízí !adu dal#ích 
originálních dárk) – CD mu-
zikálov%ch hit), knihy, DVD o 
historii divadla, st!íbrné a bron-
zové pam"tní medaile, stolní 
hru Premiéra, oblíbené dárkové 
poukázky a v neposlední !ad" 
cenov" v%hodné ro'ní abonmá. 
Do konce roku pozve divadlo 
je#t" na mnoho p!edstavení, 
ze kter%ch zmi,me alespo, 
tradi'ní p)lno'ní .T1DRO-
VE&ERNÍ ZPÍVÁNÍ v divadle, 
silvestrovské p!edstavení kome-
die BLBEC K VE&E-I s vyhlá-
#ením divácky nejoblíben"j#í 

inscenace roku 'i derniéry mi-
mo!ádn%ch BLÁZNOV2CH 
ZÁPISK3 (21. prosince), ko-
medie S CIZÍ DÁMOU V CI-
ZÍM POKOJI (22. prosince) a 
nesmrtelného muzikálu MY 
FAIR LADY (30. prosince).
A co divadlo chystá na po'átek 
roku 2013? Diváky jist" pot"#í 
zábavná talk show Volání sirén 
s hostem Vladimírem &echem 
(2. ledna), dal#í díl cyklu INpro-
jekty (14. ledna), kter% p!edsta-
vuje novinky sou'asné dramati-
ky, Divadelní bál a M"stsk% ples 
v M"stském divadle (25. a 26. 
ledna) 'i XIII. ro'ník GRAND 
Festivalu smíchu (25. února – 
4. b!ezna), na jeho$ komedie 
jsou ji$ vstupenky v prodeji. A 
samoz!ejm" se p!ipravují dal#í 
premiéry…
Záv"rem u$ jen pod"kování 
v#em náv#t"vník)m V%chodo-
'eského divadla za jejich celo-
ro'ní p!íze, a p!ání v#eho dob-
rého do roku 2013!

Radek Smetana
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Prosincové novinky V"chodo$eského divadla 
s v"hledem do nového roku
Na p'edváno$ní $as V"chodo$eské divadlo p'ipravilo 'adu 
v"jime$n"ch akcí. První se uskute$nila ji% 1. prosince, kdy se 
divák+m v M&stském divadle poprvé p'edstavil DON JUAN. 
Vrcholnou komedii velikána sv&tového divadla o $lov&ku, kte-
r" p'ekra$uje v(echny hranice, re%írovala Kate'ina Du(ková. 
Titulní roli vá(nivého sv+dce %en ztvárnil Ladislav 2piner, je-
mu% v roli sluhy Sganarela v"te$n& sekunduje Petr Borovec.
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Poslední setkání 
jubilant+ v leto(ním roce
Po celou dobu existence m"stského obvo-
du se 'elní p!edstavitelé pravideln" schází 
s t"mi, kte!í oslavují svá $ivotní jubilea. Po 
náv#t"vách u oslavenc) doma se tento systém 
zm"nil na spole'ná setkání, která jsou nejen 
p!íle$itostí pop!át v#em dostatek zdraví, ale 
také si t!eba popovídat se sousedy a p!áteli.
Poslední leto#ní setkání jubilant) se uskute'-
nilo 29. listopadu. Se starostou Ji!ím Hájkem 

a místostarostou Ladislavem Dole$alem se 
se#li ti obyvatelé obvodu, kte!í v tomto obdo-
bí slaví 80. a 85. narozeniny. V Dom" kultury 
Dukla se se#lo p"tat!icet z nich. P!ání'ka pro 
n" p!ipravily d"ti z Mate!ské #koly Raisova, 
které si p!ipravily i krátké p!edstavení. D"-
tem i jejich u'itelkám pat!í pod"kování, osla-
venc)m pak i redakce Hlasatele p!eje pevné 
zdraví, #t"stí a pohodu v dal#ích letech. 

foto: Leo! Skokan
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LU"T#NÍ O CENY

POZNEJTE OBVOD
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M!stsk" obvod Pardubice V, #e$kova 22, 530 02 Pardubice Tel.: 466510769, Fax.: 466303465, e-mail: renata.rihova@umo5.mmp.cz 
Adresa redakce: Evropské vydavatelství, s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice - Semtín

 Centrální telefon a fax: +420 466 611 139, +420 777 100 388
e-mail: redakce@evropskevydavatelstvi.cz, I#O: 259979939

Tisk: NOVO-TISK, a.s., Cena v"tisku: bezplatn". Eviden%ní %íslo: MK #R E 20023
Názory spolupracovník& nemusejí v'dy vyjad(ovat názory listu. Nevy'ádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neru%íme. Periodicita: %tvrtletník.
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Správné zn&ní tajenky z minulého $ísla zn&lo „HOSTOVIC“. 
Vylosovan"mi v"herci jsou: Petra Parchantská, Jarmila Stibicová, Jarmila St'íbrná

Lu(t&te i tentokrát. Správné zn&ní posílejte do 20. ledna 2013 na adresu Ú'ad m&stského obvodu Pardubice V, kancelá' 
starosty, *e(kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapome.te uvést heslo K#Í0OVKA. 

PODZIMNÍ K!Í"OVKA

Ve v#ech minul%ch vydání jsme 'te-
ná!)m Hlasatele nabízeli sout"$ní 
hádanku, ve které m"li poznat místo 
na fotogra(i. V posledním vydání 
jsme vám nabídli v%!ez fotogra(e 
objektu DDM Delta. Správnou od-
pov"+ poslali a vylosovan%mi v%-
herci jsou: Bed!ich Rotrekl, Zdenka 
Vondrá'ková, Jana Mina!íková. 
Gratulujeme. 

Tentokrát ale bude sout"$ní otázka 
jiná:Víte kolik je v obvodu strom+? 
Pokud ano, posílejte své odpov"di 
do 20. ledna 2013 na adresu Ú!ad 
m"stského obvodu Pardubice V, 
kancelá! starosty, &e#kova ulice 22;
nebo e-mailem renata.rihova@
umo5.mmp.cz. Nezapome,te uvést 
heslo POZNEJTE OBVOD. 

INFORMACE K EVAKUACI

Podle m&'ení hluk na leti(ti nep'ekra$uje normu

• osídlení území kolem Pardubic se 
za'ínalo stabilizovat n"kdy kolem 
12. století. Po'átky osídlení vlastních 
Pardubic byly od za'átku 13. století 
(Pardubi'ky)

• první zmínka o Pardubicích je z roku 
1295, kdy pape$ Bonifác VIII. potvrdil 
v Pardubicích klá#ter cyriak) a kostel 
sv. Bartolom"je

• název p)vodní vsi byl Pordoby a 
p!inesl jej z Polska !ád cyriak); zp)sob 
p!em"ny na sou'asn% název Pardubice 
není jednozna'n" popsán

• obec byla pov%#ena na m"sto 
r. 1340, kdy byl majitelem pardubic-
kého panství Arno#t z Dubé, otec 
Arno#ta z Pardubic, rádce Karla IV. a 
prvního 'eského arcibiskupa

• r. 1507 celé m"sto lehlo popelem, 
bylo postaveno, ale r. 1538 vyho!elo 
op"t. A tak nechali Pern#tejnové po-
stavit m"sto znovu, tentokrát z kamene

• Pardubice le$í v nadmo!ské v%#ce 
237 m n.m. a jejich rozloha 'iní 78 km2 

• ve m"st" je osm m"stsk%ch obvod), 
t!icet dva místních 'ástí a 604 ulic

• na 11 732 registrovan%ch adresách 
$ije 89 552 obyvatel (údaj k 1. lednu 
2012)

• po'et obyvatel m"sta prudce stoupal 
od po'átku 19. století, co$ souviselo 
s rozvojem pr)myslové v%roby a napo-
jení na hlavní $elezni'ní tra*

• od roku 1993 se po'et obyvatel m"sta 
stále sni$uje

• první vlak do Pardubic p!ijel 20. srp-
na 1845, a to na trati Olomouc – Praha

• historické centrum je m"stskou pa-
mátkovou rezervací u$ od roku 1964

zdroj: Wikipedie



HERE!KA A SPISOVATELKA

Bo!ena Viková – Kun"tická se narodila 
30. #ervence 1862 jako Bo!ena Novotná 
v rodin" pardubického obchodníka s obilím. 
Od mládí koketovala s my$lenkou stát se he-
re#kou. U#ila se u Otilie Sklená%ové – Malé, 
která pat%ila k nejv&znamn"j$ím here#kám 
své doby. Bo!ena Novotná se objevila i na 
prknech Prozatímního a dokonce i Národ-
ního divadla. V této dob" u! za#ala psát i 
ver$e. Divadelní sv"t opustila po své svatb" 
s Janem Vikem, cukrovarnick&m ú%ední-
kem. S ním ode$la do Uh%ín"vsi a do 'es-
kého Brodu. Stala se sice !enou v domác-
nosti, ale literaturu neopustila. Za#ala tvo%it 
povídky, novely i dramatická díla z prost%edí 
malom"sta a venkova. Nej#ast"j$ími tématy 
byly rodinné, man!elské i milostné problé-
my. 

POLITI!KA

(enám byl vstup do sv"ta politiky dlou-
ho odpírán. V Evrop" se první !eny po-
liti#ky za#aly prosazovat a! v 2. polovin" 
19. století, v #eském prost%edí se to poda-

%ilo a! na po#átku 20. století. P%esto!e u! 
od roku 1861 platil volební %ád do #eského 
zemského sn"mu, kter& v&slovn" nevylu-
#oval mo!nost !enám ucházet se o posla-
necké k%eslo, první !eny kandidovaly a! 
v roce 1908. Neusp"ly. P%i dopl)ovacích 
volbách v obvodu Mladá Boleslav – Nym-
burk v roce 1912 se v"t$ina stran dohodla, 
!e kandidovat budou pouze !eny. Díky 
tomu byla za mlado#eskou stranu zvolena 
Bo!ena Viková – Kun"tická. Stala se první 
poslankyní v #eském sn"mu. Ov$em do 
jednacího sálu nikdy nevstoupila. Od teh-
dej$ího místodr!itele hrab"te *una toti! 
nedostala povolení ke vstupu do #eského 
sn"mu. Mo!ná i proto bojovala jako poli-
ti#ka za sociální práva !en a jejich eman-
cipaci. V roce 1918 se stala poslankyní za 
'eskoslovenskou národní demokracii a 
pozd"ji byla dokonce krátce – na jeden 
jedin& m"síc -  senátorkou. Do roku 1930 
byla p%edsedkyní Zemské komise !en ná-
rodní demokracie. Spolu s Eli$kou Krás-
nohorskou byly prvními !enami, které se 
staly #lenkami 'eské akademie v"d. Viko-
vá-Kun"tická byla jmenována v roce 1927, 
a to za své literární a dramatické dílo.

POLITIKA VS. LITERATURA

Bo!ena Viková – Kun"tická se jako spisova-
telka v"novala rozmanit&m !ánr+m, do n"-
kter&ch d"l vstupovaly i její politické názory. 
Byla pova!ována za p%edstavitelku !enského 
hnutí s tzv. feministickou tendencí. Tzv. !en-
ské otázce se v"novala také ve sbírce úvah 
V"%ím a Vyznání, národnostní a sociální 
úvahy jsou zaznamenány v díle Dobytí seve-
ru. Kolem roku 1910 ale politika za#ala nad 
literaturou vít"zit. P%esto v roce 1934 vy$la 
monogra,e Bo!ena Viková – Kun"tická od 
Jana Voborníka. V tém!e roce ale první #eská 
poslankyn" zem%ela. Její urna byla ulo!ena na 
Kun"tické ho%e.                  (kno)

!"#$#%&"!"#$#%&"
#íslo: 1                   ro#ník: 3               cena: zdarma

Slovo starosty

Ji!í Hájek

PRO JESNI!ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK"IVÁNEK | PRO DRA#KOVICE | PRO VI$%OVKU | PRO NOVÉ JESEN!ANY

Ladislav Dole&al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí'ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji(í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

Spokojen nejsem ani nem!"u b#t, proto vym#$-
líme projekt nov#, ú%eln#, reáln#. Navrhl jsem, 
abychom se pokusili na nám&stí získat prost'edky 
z Integrovaného plánu rozvoje m&sta. Pokud v$e 
dopadne dob'e, mohli bychom projekt realizovat 
do dvou let.

T&"ko b#t spokojen# s n&%ím co prakticky nee-
xistuje. Pololegální parkovi$t&, které ze zvyku 
naz#váme nám&stím Dukelsk#ch hrdin!, rozhod-
n& funkci nám&stí neplní. Nejd'íve pot'ebujeme 
mít jasnou a (nan%n& realizovatelnou koncepci 
celkové rekonstrukce. Koncepci, která bude velmi 
detailn& projednána s lidmi "ijícími v nejbli"$ím 
okolí...a pak u" kone%n& p'istoupit k %in!m.  

Se sou%asn#m stavem nám&stí Dukelsk#ch 
hrdin! nejsem ur%it& spokojen. Na celkovou 
rekonstrukci nejsou (nan%ní prost'edky. Je 
v$ak nutné opravit povrchy nám&stí a chod-
ník!.
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NEP"EHLÉDN)TE:
RENOVACE NÁM)STÍ 
DUKELSK*CH HRDIN+

EVAKUACE OB!AN+ 
KV+LI BOMBÁM

jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 

se jméno Jana Ka!para stalo objektem osobního 

politického zviditel"ování a r#zn$ch politick$ch 

Vá!ení spoluob#ané, milí p%átelé,
jsem rád, !e i v roce 2012 se po-
tkáváme prost%ednictvím na$eho 
zpravodaje, kter& stejn" jako loni 
budete ka!dé t%i m"síce dostá-
vat zdarma do sv&ch schránek. 
Nadále bychom rádi Hlasatele 
vyu!ívali ke komunikaci s Vámi. 
Ze stránek zpravodaje se budete 
dozvídat o novinkách a o d"ní 
v na$em obvod", budeme se ptát 
na Va$e názory a zárove) Vám 
budeme tlumo#it i názory zastu-
pitel+. V anketní otázce tohoto 
vydání se jich nap%. ptáme, co by 
cht"li zlep$it na nám"stí Dukel-
sk&ch hrdin+. Jeho rekonstrukce 
je jedním z témat na #elních p%í#-
kách zájmu mého, zastupitelstva 
i Vás, ob#an+. Sv"d#í o tom %ada 
podn"t+, které od Vás dostáváme 
a za které jsme rádi. 
V"%ím, !e si v prvním leto$ním 
#ísle Hlasatele naleznete své 
téma, které Vás zajímá. Nevá-
hejte se k t"mto témat+m vyjá-
d%it sami. M+!ete vyu!ít nejen 
stránky na$eho zpravodaje, ale 
také web m"stského obvodu, kde 
p%ipravujeme diskuzní rubriku. 
Více se o ní do#tete na dal$ích 
stranách Hlasatele. 
P%eji Vám krásné a poklidné jaro. 

ANKETA NA TÉMA: Jak jste spokojeni se sou'asn,m stavem nám-stí Dukelsk,ch hrdin.? 

!eská poslankyn-, která nesm-la vstoupit 
do sn-movny 
Ulice Bo&eny Vikové – Kun-tické je v podstat- malá, nenápadná ulice. Ov/em osobnost 
nositelky tohoto jména a její &ivotní p(íb-h je mnohem /ir/í. Bo&ena Viková – Kun-tická 
byla toti& spisovatelka, here'ka a p(edev/ím politi'ka. Byla první &enou – poslankyní. 

Bo"ena Viková-Kun&tická
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Cyklostezka bude dlouhá necelé t!i 

"tvrt# kilometr$ a propojí dv# d$le%i-

té tepny m#stského obvodu. V úseku 

od ulice Demokratické mláde%e k uli-

ci Sta&kova povede cyklostezka mezi 

komunikací a parkovací plochou p!ed 

atletick'm stadionem. Bude (iroká dva 

metry, u autobusové zastávky bude 

z bezpe"nostních d$vod$ roz(í!ena o 

dal(ího p$l metru. Od  Sta&kovy ulice 

a% po Gorkého povede stezka podél sil-

nice. T!etí úsek, od Gorkého po Teplé-

ho ulici, napojí cyklostezku na stávající 

chodník v arboretu. „Ulice pro!la opra-
vou, cyklostezka je to jediné, co jí schází. 
Vybudování stezky jist" zv#!í bezpe$nost 
dopravy, co% je velmi d&le%ité – zvlá!' 
kdy% míjí i základní !kolu nebo sportov-
ní stadion,“ !ekl starosta m#stského ob-

vodu Ji!í Hájek a dodal: „Kdy% u% jsme 
se zmínili o arboretu, pova%uji za d&-
le%ité p(ipojit k této informaci i dobrou 
zprávu. I arboretum se toti% v blízké bu-
doucnosti do$ká revitalizace.“        (kno)

DISKUZE NA WEBU

Mo%ností, jak se se starostou, p!ípadn# dal-

(ími p!edstaviteli obvodu spojit, je n#kolik. 

Na webov'ch stránkách obvodu www.par-

dubice5.cz je spu(t#na internetová diskuze, 

do které se m$%e zapojit kdokoliv. Jedinou 

podmínkou je slu(né a korektní jednání. 

DEN SE STAROSTOU

Ka%dou druhou st!edu v m#síci je 

mo%né nav(tívit starostu v rámci tzv. 

Dne se starostou. Po telefonickém 

objednání na "ísle 466 301 270 se 

mohou ob"ané setkat s Ji!ím Hájkem 

a osobn# s ním probrat své zále%itosti. 

Nejbli%(í termín Dne se starostou je 

14. b!ezna. 

KORESPONDENCE

Radnice se sv'mi ob"any komunikuje sa-

moz!ejm# také prost!ednictvím po(tovní  

korespondence. P!íkladem m$%e b't do-

pis paní Jarmily Ko"varové, která se zají-

má o nám#stí Dukelsk'ch hrdin$, resp. 

o jeho budoucnost. „S paní Ko$varovou 
jsem se spojil a prost(ednictvím dopisu ji in-

formoval o zájmech a plánech s nám"stím. 
Chceme z n"j vybudovat p(irozené centrum 
Dukly, kde by bylo mo%né posed"t v klidu 
na lavi$ce, popovídat se sousedy, nebo si t(e-
ba poslechnout páte$ní dechovku, p(ípadn" 
si koupit zeleninu nebo zmrzlinu. P&vodní 
projekt, kter# zahrnoval i podzemní parko-
vi!t", je ale z )nan$ních d&vod& nereáln#. 
Hledáme tedy mo%nost, která by zlep!ila 
tuto $ást Dukly za rozumnou cenu,“ tlu-

mo"í obsah dopisu starosta Hájek. 

(kno)

„Jsou stanovena dv" bezpe$nostní pásma. Jedno do 
600 metr&, kam spadají ulice Teplého a Sokolovská, 
druhé pásmo do 1 100 metr& se t#ká nám"stí Dukel-
sk#ch hrdin&. Evakuovaní by byli p(evezeni zejména 
do *EZ Arény, !kol nebo t"locvi$en, pokud se sami 
nerozhodnou uch#lit ke sv#m znám#m do jin#ch lo-
kalit m"sta. Ob$ané by z dom& ode!li jen na krátkou 
dobu, po kterou by pyrotechnici bomby likvidovali. 
Evakuaci bude koordinovat magistrát m"sta, kom-
pletní bezpe$nostní opat(ení budou (ídit slo%ky in-
tegrovaného záchranného systému,“ !ekl starosta 

m#stského obvodu Ji!í Hájek s tím, %e magistrát 

m#sta bude ob"any v"as podrobn#ji informovat. 

„S ohledem na mno%ství shozen#ch pum a procento 
jejich selhání se odhaduje, %e v lokalit" by mohlo b#t 
a% 130 nevybuchl#ch leteck#ch pum, proto se p(ed 
odkrytím ka%dého kousku zeminy budou provád"t 
pr&zkumné pyrotechnické práce. Toto $íslo v!ak 
m&%e b#t o mnoho ni%!í, nebo' velké mno%ství nevy-
buchl#ch pum bylo zlikvidováno ihned po náletech,“ 
doplnil Hájek. 

Pyrotechnici v(ak mohou také v n#kter'ch p!ípa-

dech rozhodnout, %e munice nebude likvidována na 

míst# nálezu, ale bude p!evezena na ur"ené místo. 

Pak vznikne tzv. bezpe"nostní koridor 1 000 metr$ 

podél trasy, kudy by bomba byla p!evá%ena.         

Ra)nérii bombardovalo spojenecké letectvo v roce 

1944, kdy na oblast letouny shodily n#kolik tisíc 

bomb. P!i prvních dvou náletech v lét# v#t(ina bomb 

spadla na obytné domy, v prosinci u% byli zam#!o-

va"i p!esn#j(í a pumy dopadly do areálu dne(ního 

PARAMA.                  (kno)

ZPRÁVY Z OBVODU

Evakuace ob!an" kv"li bombám u PARAMA se 
t#ká i obyvatel obvodu
Ulice Teplého a Sokolovská !i nám$stí Dukelsk#ch hrdin" - to jsou lokality, kter#ch se úzce dot#kají staveb-
ní práce u PARAMA. Existuje toti% mo%nost, %e d$lníci objeví nevybuchlé letecké pumy z 2. sv$tové války, 
a to m"%e znamenat nutnost krátkodobé evakuace obyvatel na zmín$n#ch adresách, ale i v dal&ích !ástech 
m$sta. S pracemi by se mohlo za!ít u% na ja'e.

Ptejte se nás, odpovíme
Radnice m$stského obvodu chce b#t a je otev'ená ob!an"m. „Zajímá  nás, co 

si lidé myslí, co by na!i ob"ané pot#ebovali, co se jím líbí nebo nelíbí. Proto jsme 

p#ipraveni s nimi hovo#it a odpovídat na jejich dotazy,“ 'íká starosta Ji'í Hájek. 

Cyklostezka v ulici (eskoslovenské armády u% 
nebude jen na papí'e
Propojení ulic Teplého a Demokratické mláde%e bezpe!nou cyklostezkou je u% 
velmi blízko. Projektová dokumentace u% byla p'edána po!átkem roku na od-
bor majetku a investic pardubického magistrátu a v#stavba m"%e za!ít. Staveb-
ní povolení bylo toti% na stavbu vydáno u% v dubnu lo)ského roku.

Cyklostezka zv#!í bezpe$nost cyklist&.

Práce u Parama mohou znamenat evakuaci.
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Narodila jsem se v Pardubicích. Tatínek 
byl listono!, maminka v domácnosti a 
starala se o nás. Jsem ze dvou d"tí, m"la 
jsem sestru. Bydleli jsme v Jesni#án-
kách, potom v ulici U Suchého dubu. 
Pak m" osud zavedl na r$zná místa.

Jak vzpomínáte na d!tství v Pardubi-
cích? 
Bylo to hezké d"tství a mládí. Tatínek 
byl legioná% a dlouho pob&val v zajetí. 
Na Sk%ivánku jsem se vyu#ila !vadle-
nou a pracovala a' do svatby se sv&m 
mu'em, co' bylo v roce 1934. Po svatb" 
jsme bydeli u rodi#$ v ulici U Suchého 
dubu a hned po válce man'el dostal byt 
od Synhtesie byt v Horkách. D"ti cho-
dily do !koly do Bohdan#e. V 50. letech 
jsem pak s man'elem ode!la do Mal&ch 
Svato(ovic, kde získal místo %editele 
hornického u#ili!t". Já tam pracovala 
jako uklíze#ka. 

Jak jste se s Va"ím man#elem seznámila? 
U cvi#ení. Man'el byl nad!en& spor-
tovec a d"ti vedl ke sportu. Cel& 'ivot 
jsem cvi#ila, jezdila na kole. Dokonce 
jsem dvakrát cvi#ila na spartakiád" v 
Praze – prostná a s ku'ely. Vlastn" cvi-
#ila celá moje rodina. 

Kolik máte d!tí a vnou$at? 
Mám dv" d"ti. Dceru a syna. Mám #ty-
%i vnuky a deset pravnou#at. Scházíme 
se v'dycky kdy' je p%íle'itost, t%eba o 
narozeninách nebo o Vánocích. Mám 
je v!echny na blízku, ale jsou nad!ení 
sportovci a po%ád n"kde jezdí. D"lají 
triatlon, ly'ují, lezou po skalách. V na!í 
rodin" je cvi#ení oblíbené. 

Stále cvi$íte? 
U' ne. Ale dcera to p%evzala po mn". Je 
aktivní #lenkou klubu d$chodc$, do-
konce vede cvi#ení v Seniorcentru. Te) 
je bohu'el po operaci ruky, ale u' se 
nem$'e do#kat a' se ke cvi#ení vrátí. Já 
hodn" jezdila na kole. S man'elem jsme 
se jednou vydali na kolech z Pardubic 
a' do Brna. D"lali jsme zastávky, v'dyc-
ky n"kde p%espali a pak jeli dál. 

A co Va"e první lásky? 
(smích) Samoz%ejm", 'e jsem pro'íva-
la lásky. Mou první velkou láskou byl 
fotbalista. Stála jsem u brány a fandila 
mu. Nakonec jsem si ale vzala jiného 
sportovce. M$j mu' Václav byl nad!en& 
turista, stále jsme chodili na túry, a to i 
s d"tmi. B"hem války dával dohromady 
mláde', v"noval se hlavn" atletice na 
h%i!ti Na Dolí#ku v Jesni#ánkách. 

S man#elem jste ode"la do Mal%ch 
Svato&ovic. Kdy jste se vrátila zp!t do 
Pardubic? 
Kdy' man'el zem%el. Bylo mu jen  
54 rok$. Pak u' m" ve Svato(ovicích nic 
nedr'elo. D"ti byly u' pry#, tak jsem se 
rozhodla jít k dce%i do Pardubic. Mohla 
jsem jí pomoci s d"tmi. Ve Svato(ovi-
cích jsme byli také aktivní sportovci. 
Zapojovali jsme se tam i do kulturního 
d"ní. Pamatuji se, kdy' se chystala osla-
va brat%í *apk$. Tehdy je!t" 'ila Olga  
Scheinp+ugová (man!elka K. "apka – 
pozn. redakce). V par#íku se vybudovala 
socha, po%ádali jsme tam brigádu a p%i-
pravovali to tam na slavnost. Do Svato-
(ovic tenkrát také jezdili herci z Prahy, 
bylo to takové kulturní centrum. 

Vypráv!la jste mi ale i o dal"í zajímavé 
brigád!…
Víte, kde jsou ,nské domky? V Ohra-
zenicích? Tak tam jsem pokr&vala st%e-
chy. Daly jsme se ve cvi#ení dohromady 
s deseti 'enami, lezly tam po 'eb%ících 
a pokr&valy st%echy. My jsme byli zvyklí 
chodit na brigády. Bylo to b"'né. Bri-
gádni#ili jsme i na rekreacích, t%eba 
jsme su!ili seno. Dneska je to u' jiné.

Jaké? 
Trápí nás mezilidské vztahy. S dcerou si 
#asto %íkáme, 'e by se lidé m"li mít víc 
rádi, m"li by se více tolerovat. 

Jak% je Vá" denní re#im? 
Pob&vám doma. Dcera uva%í ob"d, já 
umyji nádobí a jdu si po ob"d" odpo#i-
nout. Kdy' je dobré po#así, chodím na 
vycházky. D"lám okruhy po okolí, kolem 

elektrárny nebo do nedalekého zrekon-
struovaného par#íku. N"kdy zajdu a' 
k %ece. Máme domek v *erné za Bory se 
zahrádkou. Sama tam u' bydlet nem$'u, 
ale ob#as tam zajedeme. Mám lehátko 
pod jabloní a odpo#ívám. Na zahradni#e-
ní u' bohu'el musí sta#it jen dcera. 

Jak si krátíte dlouhou chvíli? 
D%ív jsem pletla, há#kovala, vy!ívala, 
cvi#ila. Chodili jsme do divadla a na 
koncerty. Te) u' m" trápí o#i a !patn" 
sly!ím. Ale sna'ím se b&t mezi lidmi. 
Chodím do klubu d$chodc$, sna'ím se 
s nimi jezdit na v&lety. Nedávno jsem 
byla na plese senior$. Sice jsem netan-
#ila, ale vydr'ela a' do konce. 

Pro$ jste netan$ila? 
Není tane#ník.

A na plese by se nena"el? 
Ale to asi ano, snad p%í!t" (smích). 
V Hronovické se d"lají pravidelné od-
polední #aje pro seniory. Je!t" jsme 
s dcerou nebyly, ale ur#it" se tam p$-
jdeme podívat. 

V mládí jste tan$ila? 
Jéje (smích). Hlavn" v zim" jsme chodi-
li ka'dou ned"li odpoledne, %íkali jsme 

tomu odpoledni#ky. Chodili jsme v!u-
de, v Jesni#ánkách byly asi #ty%i hospo-
dy. Mám na to hezké vzpomínky. 

Vy máte stále dobrou náladu, máte 
spoustu energie. 'ím to je? 
-iju mezi mlad&mi lidmi. Mezi nimi se 
nedá stárnout. Mám d"ti a vnou#ata, 
d$chod. Nic mi neschází. Trápí m" jen 
hluk a zne#i!t"n& vzduch od aut, máme 
okna do ulice, ale i na to si #lov"k zvyk-
ne. 

Máte n!jak% #ivotní sen, na jeho# spl-
n!ní stále $ekáte? 
V 'ivot" jsem si splnila u' v!echny sny. 
Te) u' t"'ko d"lat si n"jaké dal!í plány.

Ale narozeninovou oslavu plánujete? 
To ano. Sejdeme se s celou rodinou na 
ob"d. Oslavím to také s p%áteli z klubu 
d$chodc$. Spojíme to s oslavou dal!í 
#lenky klubu, která oslaví 75. naroze-
niny. N"kdo v'dycky na takovou oslavu 
n"co upe#e, posedíme a je nám dob%e. 

Paní Mandysová, za celou redakci 
Hlasatele – a v!(ím, #e i za jeho $tená-
(e – Vám p(eji hodn! zdraví a a) Vám 
Va"e dobrá nálada a chu) do #ivota vy-
dr#í co nejdéle! 

velkém 
DDM DELTA koná velikono#ní 

vané hrá#e ('áci a studenti). Startovné 
8.30 

sebou vlastní pálku, vhodnou 

T!"íme se na va"i ú#ast a doufáme, $e 

P!ij"te s námi v ned#li 25. 3. p!ivítat 

jaro na ma$karním bále. P!ipomeneme 

ho folklorního souboru Marcipánek, 

%e se sladk&mi odm#nami. V maskách 

ájemci na v!echny akce se mohou hlásit na 

rek.cz, pop". Facebooku (Rodinné centrum 

ském nám#stí v budov# Salesiánského 

Chceme tímto je$t# jednou pod#kovat 

M#stskému obvodu V, %e na karneval 

ROZHOVOR

„V !ivot" jsem si splnila v#echny své sny,“
"íká stoletá seniorka Bo#ena Mandysová
U !en se v"k neprozrazuje, paní Bo!ena nám ale ur$it" povolí v%jimku. Zane-
dlouho, 21. b&ezna 2012, toti! oslaví u! 100. narozeniny. Ale její v"k byste jí 
nehádali. 'iperná a usm"vavá seniorka stále chodí na procházky, sama zvlá-
dá domácí práce a s láskou vypráví o sv%ch d"tech. P&esto!e má trvalé bydli#t" 
v 'erné za Bory, je v na#em m"stském obvodu doma. Vyr(stala v Jesni$ánkách 
a nyní u! více ne! 30 let !ije u své dcery v Pichlov" ulici. 
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Do pr!vodu, kter" vy#el ze Zborov-
ského nám$stí, se zapojily stovky 
d$tí a dosp$l"ch. K vid$ní byly mas-
ky, jako je nap%. kobyla, medv$dá%, 
kominík, laufer &i turci a dal#í. Do 
t$chto tradi&ních masek se oblékly 
d$ti z waldorfské #koly a mate%sk"ch 
a základních #kol z obvodu, které di-

vák!m také p%iblí'ily zvyky 
doprovázející masopust-
ní obch!zky. P%ed ú%adem 
m$stského obvodu na n$ 
&ekal také starosta Ji%í Há-
jek, kter" podle tradice ud$lil 
pr!vodu svolení slavit maso-
pust. „Svolení jsem ud!lil rád. 

Jen a" 
se lidé baví a tan#í, kdy$ 
k tomu mají p%íle$itost,“ 
prohlásil Hájek, kter" 
také v duchu tradic pro-
vedl v kole nev$stu a dal#í 
ú&astnice pr!vodu. 
Dal#í zastávkou pr!vodu 
byl D!m d$tí a mláde'e 
Delta, kde byl p%ipraven 
dal#í program a ukázky 
masopustních zvyk!. V#e 
vyvrcholilo p%ed Domem 
kultury Dukla. Tady byla 
podle tradice pora'ena 

maska kobyly jako trest za h%íchy 
spáchané b$hem roku. Kobyla ale 
op$t o'ila a rozpustile tan&ila s ostat-
ními ú&astníky pr!vodu. Masky do-
provázela dechová kapela (iva)anka, 
která napomohla báje&né atmosfé%e, 
a také jízdní jednotka m$stské poli-
cie. Rozdávaly se koblihy a jitrnice, 
které k masopustnímu pr!vodu také 
pat%í.
„Masopust jsem vid!la poprvé. Vím, 
$e se slaví, ale ve m!st! jsem se ním 
je&t! nesetkala. Byla to ú$asná atmo-
sféra, bavila jsem se,“ pochvalovala 
si Anna Petrová, která se na pr!vod 
p%i#la podívat i se sv"mi d$tmi. „Je 
&koda, $e se podobn'ch akcí ned!lá 
víc. Lidé ve m!stech u$ pomalu za-
pomínají, co to jsou tradice,“ p%idal 
se nedaleko stojící d!chodce Josef 
Straka. „Taková slova se samoz%ej-
m! poslouchají velmi hezky. D!kuji 
koleg(m ze samosprávy i z ú%adu, $e 
byli pr(vodu naklon!ni a $e podpo%ili 
vznik nové tradice v na&em obvod!. 
Moje pod!kování také samoz%ejm! 
pat%í i waldorfské &kole, DDM Delta i 
)iva*ance za to, $e pro nás p%ipravili 
nádhern' program,“  dodal Hájek. 

Masopust je období mezi svátkem 
T%í král! a Popele&ní st%edou. Tou 
za&íná postní období p%ed Velikono-
cemi. Masopustní úter" b"valo po-
slední p%íle'itostí k hodování p%ed 
&ty%icetidenním p!stem. Na králov-
sk"ch dvorech se konaly velkolepé 
hostiny, ve m$stech a na vesnicích 
tane&ní zábavy a vep%ové hody. 

ZPRÁVY Z OBVODU
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Masopustní veselí na „p!tce“ p"ilákalo stovky lidí
Rozmanité ma#kary, $ivá muzika a bujaré veselí ovládly ulice pardubic-

ké „p!tky“. M!stsk% obvod Pardubice V toti$ uspo"ádal ve spolupráci se 

Základní #kolou Waldorfskou masopustní pr&vod. Ten u$ od pradávna 

pat"í k lidov%m slavnostem, které se konají v$dy p"ed zahájením postní-

ho období p"ed Velikonocemi.
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p!isp"li do ve!ejn" sbírky a 

novit" bych cht"l pod"kovat 

starostovi Ji!ímu Hájkovi a 

stvu obvodu a také nám"stku 

hejtmana Pardubického kraje 

nost Jana Ka!para se sna"í 

aviatika, propagovat jeho 
jméno a zásluhy ve m#st# 

bického kraje i na území celé 
$eské republiky. Chce tak 
propagovat aviatiku, rozvoj 
dopravy, podn#covat zájem o 
osobnost Jana Ka!para a jeho 
prost%ednictvím zárove& 
podporovat cestovní ruch 
v regionu. Obnova hrobky 
Jana Ka!para je jedním a 
v této chvíli nejv#t!ím cílem 

Projekt opravy nám#stí je 
diskutován u" %adu let. Exis-
tuje rozsáhlá projektová do-
kumentace, která ov!em pra-
cuje s investicí v %ádu stovek 
milion' korun. Tak vysoké 
finan(ní prost%edky si m#st-
sk) obvod rozhodn# nem'"e 
dovolit, a proto se sna"í na 
oprav# nám#stí co nejví-
ce spolupracovat s m#stem 
Pardubice. „Je jednozna#né, 

$e chceme nám"stí opravit. 

Vzhledem k náro#nosti fi-

nancování ale ur#it" nelze 

projekt realizovat najednou, 

budeme muset postupovat 

nejspí%e po etapách,“ vysv#t-
luje starosta Ji%í Hájek a do-
dává: „Máme k dispozici n"-

kolik r&zn'ch variant jak p!i 

oprav" nám"stí postupovat, 

jednáme o nich i s architekty 

m"sta. Kone#né rozhodnutí 

ale nechceme ponechávat jen 

na ú!ednících a politicích. O 

plánech chceme diskutovat 

i s ob#any.“ Z nám#stí by se 
m#la stát odpo(inková zóna, 
která v!ak zárove& bude pl-
nit ve!keré po"adavky na 

ob(anskou vybavenost, tedy 
parkování, autobusové za-
stávky (i bezpe(né p%echody 
pro chodce. Po(ítá se také 
s moderní tr"nicí. V!e by 
m#lo b)t zasazeno do zelen#. 
Snahou m#stského obvodu 
je, aby byl projekt financo-
ván z dota(ních pen#z In-
tegrovaného plánu rozvoje 
m#st (IPRM), kter) p%edsta-
vuje ur(it) nástroj pro (er-
pání finan(ních prost%edk' 
z evropsk)ch fond'. M#sto 
Pardubice spole(n# s na!ím 
obvodem do integrovaného 
plánu p%ipravilo celou %adu 
projekt', které se t)kají ob-
(an' na!eho obvodu. Jde 
práv# i o mo"nou revitalizaci 
nám#stí Dukelsk)ch hrdin', 
ale také o mo"nost reno-
vace parku na Zborovském 
nám#stí, úpravy chodník', 
cyklostezek nebo roz!i%ová-
ní d#tsk)ch h%i!*.              (kno)

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Pavel Studni#ka, Petr Bene$,
zastupitel zvolen! za SPP

Nám"stí je dlouhodob'm problémem m"stského ob-
vodu pro jeho velmi %patn' stav. Ov%em zaslou$ilo by 
si nejen opravu ve smyslu nov'ch povrch&, ale i cel-
kovou zásadní rekonstrukci nám"stí a okolí. To by se 
m"lo stát na%í prioritou a m"ly by b't na tuto akci vy-
#len"ny v"t%í (nan#ní prost!edky, ne$ je obvyklé. Na 
tomto by se m"lo podílet i m"sto Pardubice a pokusit 
se zbylé dota#ní peníze z IPRM na toto soust!edit.

Nám"stí bych !e%il vhodnou kombinací parkova-
cích míst a odpo#inkovou relaxa#ní plochou v#et-
n" nezbytné zelen" ve form" trávník& a strom&, 
fontánek a sportovními prvky pro d"ti. Rozhodn" 
bych nepodpo!il v této sev!ené sídli%tní lokalit" v'-
stavbu nov'ch objekt&. 

Nám"stí je ostudou sídli%t" Dukla. P!ed n"kolika 
lety investoval m"stsk' obvod Pardubice V ne-
malou (nan#ní #ástku na projekt rekonstrukce 
nám"stí. Bohu$el, nebyl realizován pro nedostatek 
pen"z. Je t!eba opravit po%kozen' povrch a upravit 
p!íjezdy pro parkování. Nadále se sna$it o realiza-
ci navrhované celkové úpravy.

Rekonstrukce nám%stí Dukelsk&ch 
hrdin' je u( evergreenem
Nejv%t$í nám%stí v Pardubicích, kde v minulosti armá-
da po"ádala slavnostní vojenské p"ehlídky spojené s p"í-
sahou, je dnes bolestí m%stského obvodu. Nevzhledné 
parkovi$t% a neut%$ené prostory doslova hyzdí pomyslné 
centrum Dukly a prostor, kde je vzdáván hold hrdin'm 
bojujícím za 2. sv%tové války o pr'smyk Dukla. Starosta 
obvodu Ji"í Hájek proto neustále jedná s m%stem Pardu-
bice o mo(nostech rekonstrukce a o(ivení tohoto nám%stí. 

LÍPY V RO)KOV* ULICI 
PROJDOU OZDRAVNOU 
K+ROU

B#hem m#síce b%ezna bu-
dou provád#ny práce spoje-
né s o!et%ením stromo%adí 
lip v Ro"kov# ulici. Tato alej 
byla v daleké minulosti radi-
káln# %ezána tzv. „hlavov)m 
%ezem“ a od té doby koruny 
strom' op#tovn# narostly 
s jin)m charakterem koru-
ny s tendencí se rozlamovat. 
Provád#né zdravotní %ezy a 
ostatní o!et%ení pomáhají k 
zaji!t#ní v#t!í bezpe(nosti. 
Odleh(it zv#t!ující se hmot-
nost jednotliv)ch kmen', kte-
ré mají tendenci se vylomit, 
nelze zajistit pouze zdravot-
ním %ezem, z tohoto d'vodu 
bude u v!ech strom' prove-
dena tzv. „obvodová redukce 
korun“, která zajistí jejich ra-
dikální odleh(ení a tím dlou-
hodobou provozní bezpe(-
nost. Práce budou provád#ny 
+rmou Josef Máslo – GREEN 
SERVIS.

POD*KOVÁNÍ 
M*STSKÉ POLICII

Hlídkou m#stské policie byla 
dne 28.1.2012 okolo 23 hod.
 p%i kontrole Gorkého uli-
ce vedle budovy kulturního 
domu nalezena na lavi(ce 
dvojice siln# podnapil)ch 
mlad)ch lidí. U zcela bez-
vládného a prochladlého t#la 
16leté dívky bylo zji!t#no, 
"e doty(ná zkonzumovala 
1 litr rumu a vedle na lavi(ce 
sed#l siln# opil) dokonce jen 
14let) nezletil). Dle strá"ní-
k' se jednalo o intoxikaci, 
a tak byla na místo p%ivolá-
na zdravotnická záchranná 
slu"ba. Z d'vodu nízké v#-
kové hranice byla zále"itost 
p%edána p%ivolané Policii 
$R, která bude dále zji!*o-
vat, kde se do takového sta-
vu dostali a kdo jim alkohol 
prodal (i podal. Nalezená 
mladistvá skon(ila v nemoc-
nici na odd#lení JIP. V(as-
n)m nálezem ji tak se v!í 
pravd#podobností strá"níci 
zachránili "ivot.

Hrobka aviatika Ka$para bude i díky 

 Jak jste spokojeni se sou#asn&m stavem nám%stí Dukelsk&ch hrdin'? ANKETA NA TÉMA: Jak jste spokojeni se sou#asn&m stavem nám%stí Dukelsk&ch hrdin'? 

Pomník hrdin&.

Parkovi%t" hyzdí nejv"t%í nám"stí ve m"st".
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ván z dota(ních pen#z In-
tegrovaného plánu rozvoje 
m#st (IPRM), kter) p%edsta-
vuje ur(it) nástroj pro (er-
pání finan(ních prost%edk' 
z evropsk)ch fond'. M#sto 
Pardubice spole(n# s na!ím 
obvodem do integrovaného 
plánu p%ipravilo celou %adu 
projekt', které se t)kají ob-
(an' na!eho obvodu. Jde 
práv# i o mo"nou revitalizaci 
nám#stí Dukelsk)ch hrdin', 
ale také o mo"nost reno-
vace parku na Zborovském 
nám#stí, úpravy chodník', 
cyklostezek nebo roz!i%ová-
ní d#tsk)ch h%i!*.              (kno)

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Pavel Studni#ka, Petr Bene$,
zastupitel zvolen! za SPP

Nám"stí je dlouhodob'm problémem m"stského ob-
vodu pro jeho velmi %patn' stav. Ov%em zaslou$ilo by 
si nejen opravu ve smyslu nov'ch povrch&, ale i cel-
kovou zásadní rekonstrukci nám"stí a okolí. To by se 
m"lo stát na%í prioritou a m"ly by b't na tuto akci vy-
#len"ny v"t%í (nan#ní prost!edky, ne$ je obvyklé. Na 
tomto by se m"lo podílet i m"sto Pardubice a pokusit 
se zbylé dota#ní peníze z IPRM na toto soust!edit.

Nám"stí bych !e%il vhodnou kombinací parkova-
cích míst a odpo#inkovou relaxa#ní plochou v#et-
n" nezbytné zelen" ve form" trávník& a strom&, 
fontánek a sportovními prvky pro d"ti. Rozhodn" 
bych nepodpo!il v této sev!ené sídli%tní lokalit" v'-
stavbu nov'ch objekt&. 

Nám"stí je ostudou sídli%t" Dukla. P!ed n"kolika 
lety investoval m"stsk' obvod Pardubice V ne-
malou (nan#ní #ástku na projekt rekonstrukce 
nám"stí. Bohu$el, nebyl realizován pro nedostatek 
pen"z. Je t!eba opravit po%kozen' povrch a upravit 
p!íjezdy pro parkování. Nadále se sna$it o realiza-
ci navrhované celkové úpravy.

Rekonstrukce nám%stí Dukelsk&ch 
hrdin' je u( evergreenem
Nejv%t$í nám%stí v Pardubicích, kde v minulosti armá-
da po"ádala slavnostní vojenské p"ehlídky spojené s p"í-
sahou, je dnes bolestí m%stského obvodu. Nevzhledné 
parkovi$t% a neut%$ené prostory doslova hyzdí pomyslné 
centrum Dukly a prostor, kde je vzdáván hold hrdin'm 
bojujícím za 2. sv%tové války o pr'smyk Dukla. Starosta 
obvodu Ji"í Hájek proto neustále jedná s m%stem Pardu-
bice o mo(nostech rekonstrukce a o(ivení tohoto nám%stí. 

LÍPY V RO)KOV* ULICI 
PROJDOU OZDRAVNOU 
K+ROU

B#hem m#síce b%ezna bu-
dou provád#ny práce spoje-
né s o!et%ením stromo%adí 
lip v Ro"kov# ulici. Tato alej 
byla v daleké minulosti radi-
káln# %ezána tzv. „hlavov)m 
%ezem“ a od té doby koruny 
strom' op#tovn# narostly 
s jin)m charakterem koru-
ny s tendencí se rozlamovat. 
Provád#né zdravotní %ezy a 
ostatní o!et%ení pomáhají k 
zaji!t#ní v#t!í bezpe(nosti. 
Odleh(it zv#t!ující se hmot-
nost jednotliv)ch kmen', kte-
ré mají tendenci se vylomit, 
nelze zajistit pouze zdravot-
ním %ezem, z tohoto d'vodu 
bude u v!ech strom' prove-
dena tzv. „obvodová redukce 
korun“, která zajistí jejich ra-
dikální odleh(ení a tím dlou-
hodobou provozní bezpe(-
nost. Práce budou provád#ny 
+rmou Josef Máslo – GREEN 
SERVIS.

POD*KOVÁNÍ 
M*STSKÉ POLICII

Hlídkou m#stské policie byla 
dne 28.1.2012 okolo 23 hod.
 p%i kontrole Gorkého uli-
ce vedle budovy kulturního 
domu nalezena na lavi(ce 
dvojice siln# podnapil)ch 
mlad)ch lidí. U zcela bez-
vládného a prochladlého t#la 
16leté dívky bylo zji!t#no, 
"e doty(ná zkonzumovala 
1 litr rumu a vedle na lavi(ce 
sed#l siln# opil) dokonce jen 
14let) nezletil). Dle strá"ní-
k' se jednalo o intoxikaci, 
a tak byla na místo p%ivolá-
na zdravotnická záchranná 
slu"ba. Z d'vodu nízké v#-
kové hranice byla zále"itost 
p%edána p%ivolané Policii 
$R, která bude dále zji!*o-
vat, kde se do takového sta-
vu dostali a kdo jim alkohol 
prodal (i podal. Nalezená 
mladistvá skon(ila v nemoc-
nici na odd#lení JIP. V(as-
n)m nálezem ji tak se v!í 
pravd#podobností strá"níci 
zachránili "ivot.

Hrobka aviatika Ka$para bude i díky 

 Jak jste spokojeni se sou#asn&m stavem nám%stí Dukelsk&ch hrdin'? ANKETA NA TÉMA: Jak jste spokojeni se sou#asn&m stavem nám%stí Dukelsk&ch hrdin'? 

Pomník hrdin!.

Parkovi"t# hyzdí nejv#t"í nám#stí ve m#st#.
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„Prvními kroky k upravené-

mu parku je ozdrav!ní zelen! 

podél Chrudimky. Je"t! letos 

chceme z „d#ungle“ kolem 

$eky vysekat k$oví a nálety a 

upravit b$ehy tak, aby se ko-

lem Chrudimky dalo chodit 

na procházky,“ !íká starosta 
obvodu Ji!í Hájek. Zreno-
vovat by se m"l cel# prostor 
mezi kurty p!es val a$ k b#-
valé plovárn". 
O zám"ru jedná m"stsk# ob-
vod s útvarem hlavního ar-
chitekta m"sta Pardubice a 

spole%n" p!ipravují studii, 
která by !e&ila kompletní re-
novaci parku. Dokonce se do 
budoucna po%ítá i s vybudo-
váním am'teátru, kde by se 
mohly konat r(zné kulturní 
a spole%enské aktivity v%etn" 
nap!. letního kina. „Touto my"-

lenkou se zab%vám u# dlouho. 

Podobn% prostor v Pardubicích 

schází a val u $eky Chrudimky 

se k tomuto ú&elu p$ímo nabí-

zí,“ dodává Hájek. 
A je docela mo$né, $e na 
sousedních pozemcích pat-

!ících armád" bude vysázena 
i vinice, alespo) symbolicky. 
Práv" podle vinic, které zde 
v roce 1523 zalo$il Vojt"ch 
z Pern&tejna, se toti$ lokalita 
jmenuje. „Bylo by to krásné 

navrácení se k tradicím,“ ko-
mentuje my&lenku starosta. 
Vinice tu zanikly za t!icetile-
té války. V 19. století se tento 
prostor pak stal oblíben#m 
v#letním místem, stával tu i 
vyhledávan# hostinec.

(kno)

HLASATEL VI!"OVKY

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Ji!í Jano",
zastupitel zvolen! za ODS

Jan #uptovsk$, 
zastupitel zvolen! za ODS

Se sou&asn%m stavem nem'#e b%t spokojen nikdo. 
Je to jen "patné parkovi"t!. Tuto funkci by m!lo pl-
nit i v budoucnosti, ov"em s prvky zelen!. Optimál-
ní nejsou zastávky MHD - zejména linky 6, kde 
cestující vystupují de facto do parkovi"t!. Nejsem 
p$esv!d&en o správnosti p$esunutí tr#nice - m!la by 
z'stat v bezprost$ední blízkosti obchod' - takto se 
zhor"ila její dostupnost i celkov% vzhled nám!stí.

Jsem  v ka#dém p$ípad! pro rekonstrukci 
t$eba i postupnou, ale koncep&ní. M!l by 
se nalézt pom!r  mezi náklady, estetikou a 
ú&elovostí.

Vylep"it by se dalo prakticky v"e. Stav ná-
m!stí je tragick% a leto"ní zima jeho stav je"t! 
zhor"í. M!lo by se urychlen! hledat n!jaké $e-
"ení, ale ne jenom záplatovat. Také sou&asné 
dopravní $e"ení je ne"(astné, nov! provedené 
zm!ny jen zhor"ily situaci a zv%"ily mno#ství 
p$ejezd' po parkovací plo"e nám!stí.

ANKETA NA TÉMA: Jak jste spokojeni se sou%asn$m stavem nám&stí Dukelsk$ch hrdin'? 

Pod Vinicí by mohl vzniknout nov$ 
park i s am(teátrem 
M&stsk$ obvod Pardubice V má mnoho plán' na zkvalitn&ní 
)ivota sv$ch ob%an'. Jedním z nich je také úprava parku Pod 
Vinicí, kde by m&la vzniknout klidová odpo%inková zóna a do 
budoucna mo)ná i am(teátr. 

JEDINÉ JESLE V KRAJI 
JSOU U NÁS NA VI*+OVCE

D"tské jesle Ratolest jsou je-
diné za!ízení tohoto typu 
v Pardubicích a mo$ná i v ce-
lém Pardubickém kraji. Jsou 
umíst"ny v klidné %ásti Vi&-
)ovky, v ulici K Blahobytu, a 
poskytují pé%i d"tem ve v"ku 
od 1 do 3 let. Objekt nedávno 
pro&el rekonstrukcí a nabízí 
zázemí a$ 34 d"tem.

TURNAJ SENIOR, 
VE STOLNÍM TENISE

V po!adí u$ 6. ro%ník po!ádal 
oddíl stolního tenisu TJ Tesla 
Pardubice, a to pod patronací 
starosty m"stského obvodu V
Ji!ího Hájka. „Oce)uji, #e se-

nio$i mají zájem a chu( stále 

sportovat. Co# je patrn! udr-

#uje v dobré kondici. P$eji v"em 

ú&astník'm, vít!z'm i pora-

#en%m, aby je elán neopou"t!l 

a t!"ím se, #e se brzy znovu u 

ping-pongového stolu potká-

me,“ !ekl Ji!í Hájek.
Turnaje se zú%astnilo 35 mu$( 
a $en. 

TAKÉ PSI MOHOU 
CHODIT DO *KOLY

Ob%anské sdru$ení *umák 
chce v parku Pod Vinicí vy-
budovat psí &kolu. Jejím 
hlavním úkolem bude nau%it 
psy a jejich majitele bezpro-
blémovému sou$ití ve m"s-
t". V#cvikové kurzy za%nou 
v b!eznu leto&ního roku, a to 
formou celodenních víkendo-
v#ch trénink(. Psi se budou 
u%it v kurzech agility, nau%í 
se tan%it a samoz!ejm" získají 
základní v#cvik poslu&nosti. 
P!ipravuje se také &koli%ka 
pro &t")ata a mladé psy, v#-
cviky v terénu %i speciální 
kurzy pro d"ti a jejich psy. Psí 
&kola *umák jako jediná ve 
m"st" nabízí zájemc(m o v#-
cvik psa individuální p!ístup 
a trenéra, kter# je v za%átku 
velmi d(le$it#. Díky dotacím 
bude „&kolné“ p!ijatelné, p!i-
bli$n" 80 korun za lekci, pro 
d"ti dokonce je&t" o polovinu 
ni$&í.

Park Vinice.

Chrudimka je &ast%m cílem procházek.



„K podpo!e projektu jsme se 

zavázali u" p!i vzniku spole#-

nosti, dokonce jsme ji" m$li 

k dispozici i jeden architekto-

nick% návrh na novou podobu 

hrobky. Jsem rád, "e spole#nost 

vznikla a "e se spojila i s pra-

nete!í Jana Ka&para paní Evou 

Perrovou a spole#n$ pracují na 

vzniku d'stojného pietního 

místa,“ !ekl starosta Ji!í Há-
jek. 
Renovace hrobky bude "nan-

cována z p!ísp#vk$ a dotací 
ve!ejn%ch subjekt$, ale také 
soukrom%ch osob. M#stsk% 
obvod Pardubice V p!isp#l 
v záv#ru lo&ského roku 'ást-
kou 200 tisíc korun, která 
umo(ní vypsat architekto-
nickou sout#( na rekonstruk-
ci hrobky a následn# zahájit 
restaurátorské práce podle 
vít#zného návrhu. Finan'ní 
prost!edky poskytl také Par-
dubick% kraj. To ocenil i p!ed-

seda Spole'nosti Jana Ka)para 
Ji!í Kotyk: „Ka&parova hrobka 

je skute#n$ ve velmi &patném 

stavu a opravu nutn$ pot!e-

buje. Proto jsem rád, "e zastu-

pitelé obvodu i p!edstavitelé 

Pardubického kraje k problé-

mu p!istoupili zodpov$dn$, 

p!isp$li do ve!ejn$ sbírky a 

pomohli tak dobré v$ci. Jme-

novit$ bych cht$l pod$kovat 

starostovi Ji!ímu Hájkovi a 

jeho koleg'm v zastupitel-

stvu obvodu a také nám$stku 

hejtmana Pardubického kraje 

Janu Tichému, kter% se o pod-

poru projektu velmi p!i#inil.“ 
Ob'anské sdru(ení Spole'-
nost Jana Ka)para se sna(í 
uchovávat památku tohoto 
aviatika, propagovat jeho 
jméno a zásluhy ve m#st# 
Pardubice, v regionu Pardu-
bického kraje i na území celé 
*eské republiky. Chce tak 
propagovat aviatiku, rozvoj 
dopravy, podn#covat zájem o 
osobnost Jana Ka)para a jeho 
prost!ednictvím zárove& 
podporovat cestovní ruch 
v regionu. Obnova hrobky 
Jana Ka)para je jedním a 
v této chvíli nejv#t)ím cílem 
spole'nosti. 

(kno)
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ZRNKA

Jan Jedli!ka, 
zastupitel zvolen! bez politické p"íslu#nosti

Pavel Studni!ka,
zastupitel zvolen! za KS$M

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za $SSD

Nám$stí Dukelsk%ch hrdin' je v dosti neut$-
&eném stavu. Z prostoru uprost!ed nám$stí se 
stalo neo(ciální parkovi&t$. Tento prostor by si 
zaslou"il upravit alespo) tak, aby se zde daly 
konat r'zné spole#enské akce. V"dy* se jedná 
o p!irozené centrum sídli&t$ Dukla. Takové ná-
m$stí nemá "ádn% jin% obvod. Osobn$ nejsem 
naklon$n my&lence zastav$t toto nám$stí. 

NE, nejsem. V obvod$  Pardubice V je 
velk% problém s nedostatkem parkovacích 
míst, proto si myslím, "e by se m$l na ná-
m$stí Dukelsk%ch hrdin' vytvo!it práv$ 
prostor pro parkování. 

Nám$stí není v dobrém stavu. P!est$hování tr"ni-
ce situaci nezlep&ilo, naopak zbyte#n$ ubylo par-
kovacích míst. Pohledn% není ani památník letc'. 
Povrch nám$stí doslou"il a je nutné jej opravovat 
postupn$ tak, abychom zachovali alespo) #ást 
parkovacích míst pro místní. Pro podzemní par-
kovi&t$ nejsem, nám$stí by spí&e odleh#ilo záchyt-
né parkovi&t$.

Hrobka aviatika Ka"para bude i díky 
obvodu d#stojn$m místem
O pr#kopníku !eské aviatiky a pardubickém rodákovi Janu 
Ka"parovi jsme u% n&kolikrát psali. Bylo to i z d#vod#, za 
kter$mi se skr$vá úcta k této osobnosti a ur!it$ patriotismus. 
Proto m&stsk$ obvod Pardubice také podpo'il aktivity Spole!-
nosti Jana Ka"para, která si vzala za úkol zrenovovat Ka"paro-
vu hrobku. Ostatky Jana Ka"para jsou ulo%eny na m&stsk$ch 
h'bitovech v na"em obvodu, ale místo posledního odpo!inku 
je bohu%el v katastrofálním stavu. 

ANKETA NA TÉMA: Jak jste spokojeni se sou!asn$m stavem nám&stí Dukelsk$ch hrdin#? 

OPRAVA OSV(TLENÍ

M#stsk% obvod zorganizoval se-
tkání obyvatel ulic U Suchého 
dubu a U krematoria se Slu(ba-
mi m#sta Pardubice (SMP) kv$li 
jejich projektu rekonstrukce ve-
!ejného osv#tlení. N#které sloupy 
ve!ejného osv#tlení zasahují do 
zelen# a ta musí bohu(el ustou-
pit technice. SMP ale slibuje, (e 
'ást v%sadby nahradí nov%mi 
sazenicemi. V ulici U Suchého 
dubu budou vykáceny pouze 
ke!e, v ulici U Krematoria v nut-
né mí!e i stromy. Práce budou 
ve zmín#n%ch ulicích probíhat 
postupn# a ulice budou v(dy ale-
spo& v jednom sm#ru pr$jezdné. 

AREÁL KASÁREN JE ST)E*EN

*ast%m dotazem na ú!ad m#st-
ského obvodu je otázka zabez-
pe'ení objekt$ b%val%ch kasá-
ren TGM p!ed neoprávn#n%m 
vniknutím nap!. vandal$ nebo 
lidí bez domova. Vojenská a uby-
tovací správa Pardubice ujistila 
starostu Ji!ího Hájka, (e objekt je 
dostate'n# st!e(en 24 hodin den-
n# soukromou "rmou a (e zde 
vojenská policie provádí namát-
kové kontroly. V p!ípad# ru)ení 
klidu a po!ádku jsou strá(ní slu(-
bou v(dy vyrozum#ni p!íslu)ní 
pracovníci vojenské správy nebo 
Policie *R. *ást kasáren je ve v%-
p$j'ce Policii *R, dal)í 'ást byla 
p!edána Ú!adu práce.

NA MODERNIZACI LETI+T( 
OP(T PLYNOU PENÍZE

V%stavba technického záze-
mí civilní 'ásti leti)t# m$(e 
pokra'ovat. Regionální rada 
NUTS II Severov%chod, kte-
rá administruje "nancování 
projekt$ z EU, neshledala 
(ádné pochybnosti ve v%b#-
rovém !ízení na dodavatele 
a po n#kolika t%dnech znovu 
za'ala stavební práce "nanco-
vat. Hlavním cílem projektu 
je modernizace zázemí leti)-
t#, které umo(ní zkvalitn#ní 
servisních slu(eb poskytova-
n%ch leti)t#m. Leti)t# se díky 
tomu u( v lét# stane moderní 
vzdu)nou branou do regionu 
v%chodních *ech.

Hrobka Jana Ka&para na m$stském h!bitov$.

Místo odpo#inku Jana Ka&para je v katastrofálním stavu.



M!stsk" obvod Pardubice V
o vybudování cyklostez-
ky velmi stojí. U# dlouhou 
dobu se sna#í oprá$it %ást 
plán&, podle kter"ch m!la 
b"t stezka do Dra#kovic 
sou%ástí velkého projektu 
obou v"chodo%esk"ch kraj& 

a propojit tak Hradec Krá-
lové, Pardubice a Chrudim. 
Tento zám!r kraj& a m!st je 
ale stále v $uplíku, a tak se 
m!stsk" obvod rozhodl 'e$it 
alespo( „svou %ást“ u Dra#-
kovic. „Magistrát má hoto-

vou projektovou dokumen-

taci a v!kupy pozemk" jsou 

a# na dv$ vyjímky hotové. 

Pokud letos získáme stavební 

povolení, v co# doufám, je z 

poloviny vyhráno. Pak u# jen 

‚sehnat peníze‘.“ 'ekl staros-
ta Ji'í Hájek.  

KAPLE AND!L" 
STRÁ#N$CH

V Dra#kovicích se poda'i-
lo zrekonstruovat zd!nou 
kapli v novogotickém slohu 
zasv!cenou And!l&m strá#-

n"m. Stojí na míst! p&vodní 
zvonice z roku 1815, která 
ale byla zbo'ena z obav p'ed 
po#árem. Kaple je u# tém!' 
hotová, chybí u# jen elektri-
fikace hodin. 

OBECNÍ D"M

Dílo známého architekta Kar-
la )epy star$ího lze nalézt i 
v Dra#kovicích. Pro svého 
p'ítele – starostu, vyprojekto-
val v roce 1936 obecní d&m. 
Stavba ale léty chátrala a a# na 
po%átku 21. století se ji poda-
'ilo i díky podpo'e z minister-
stva pro místní rozvoj opravit. 
Dnes tu sídlí po$ta, po'ádají se 
sch&ze a taky tu je 11 byt&.

H%I&T! ' SRDCE 
DRA#KOVIC

H'i$t! místního sportovní-
ho klubu je vyhledávan"m 
centrem #ivota. Sjí#dí se sem 
nejenom místní, ale také 
sportovci z Pardubic a okolí. 
H'i$t! je ve'ejn! p'ístupné 
a poskytuje ve$keré zázemí 
v%etn! sprch. Místní komise 
tu p'ipravuje tradi%ní d!tsk" 
den, koná se tu i posvícenská 
zábava, a to v$e mimo turna-
j& v nohejbale, v tenise nebo 
ve fotbale. Volejbal sem cho-
dí hrát i zahrani%ní studenti 
pardubické univerzity. 

(kno)

kud nemá trvalé bydli$t! nebo sídlo 

Dal!í informace o poplatku m"#ete 
získat p$ímo na odboru ekonomickém 
Ú$adu m%stského obvodu Pardubice V, 
&e!kova 22 u sl. Klou'kové, p$ízemí 

HLASATEL DRA!KOVIC HLASATEL 01/12 | 11

ZRNKA

Ev(en Erban,
radní zvolen( za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen( za KPP

Slav)na Broulíková,
radní zvolená za &SSD

Nejsem, dle mého názoru je stav velmi ne-

ut$%en!. Bylo by nutné opravit povrchy. Za-

slou#ilo by si zapustit auta pod zem a vrch 

zrekonstruovat jako skute&né nám$stí. Ale 

op$t zde nará#íme na 'nance.

Povrchová úprava nám$stí je velmi %patná. Par-

kování aut by se m$lo uspo(ádat tak, aby se na 

tuto rozlehlou plochu ve%el také prostor pro pose-

zení ob&an", zele) a pod.

Vyu#il bych p"vodn$ plánovaného projektu a 

parkovi%t$ p(esunul do pozemí, vrch upravil jako 

zelenou plochu, p(ípadn$ am'teátr.

ANKETA NA TÉMA: Jak jste spokojeni se sou*asn+m stavem nám)stí Dukelsk+ch hrdin,? 

Informace k  poplatku za komunální odpad v roce 2012
te p'ednostn! pokladnu na$eho Ú'adu 
m!stského obvodu Pardubice V a pro 
zjednodu$ení identi*kace platby vezm!te 

Dal$í  informace o poplatku m&#ete 
získat p'ímo na odboru ekonomickém 

+e$kova 22, u p. Luskové, p'ízemí 

umo5.mmp.cz, tel. 466 301 269, nebo 
u Ing. Marcely Kotykové, p'ízemí 

va@umo5.mmp.cz, tel. 466 301 263). 

V Dra(kovicích mají mnoho plán,, 
cyklostezka se v nich objevuje nej*ast)ji
Panelové bloky polo(ené metr pod úrovní vozovky, tak vypadá 
sou*asná cyklostezka spojující m)sto s m)stskou *ástí Dra(ko-
vice. O stezce se v jejích po*átcích mluvilo jako o provizorním 
-e.ením, to u( ale trvá dlouhé roky. Nápad, na rekonstrukci 
*i v+stavbu zcela nové bezpe*né cyklostezky se rodí v hlavách 
ob*an, i politik, mnoho, chybí ale to nejd,le(it)j.í. Peníze. 

OD SRDCE K SRDCI 

V #ivot! jsou chvíle, na kte-
ré ka#d" z nás vzpomíná. Ty 
smutn!j$í si necháváme pro 
sebe a k veselej$ím se %asto 
vracíme. K t!m radostn!j-
$ím pat'í i setkání d&chod-
c& s p'edstaviteli M!stského 
obvodu Pardubice V. Ko-
nalo se ve st'edu 15. února 
v DDM Delta. Na setkání se 
dostavili jubilanti, kte'í le-
tos oslavili nebo je$t! oslaví 
své 80., 85. a 90. narozeniny. 
Spole%n! jsme zavzpomínali 
na mladá léta pro#itá v Ro-
tund!, Na rybárn! i v Pasá-
#i, je# byla kdysi chloubou 
m!sta.
Po vystoupení d!tí z mate'-
ské $koly z Jesni%ánek, které 
se velmi líbilo, pop'ál jubi-
lant&m starosta obvodu Ji'í 
Hájek, místostarosta Ladi-
slav Dole#al i radní Slav!na 
Broulíková. Spole%n! p'eda-
li oslavenc&m pam!tní list 
a perníkové srdce s v!nová-
ním starosty.
P'i rozhovoru se starostou 
jsme se dozv!d!li o dal$ím 
rozvoji a zvelebení na$eho 
obvodu, mezi které je zahr-
nuta úprava a rekonstrukce 
nám!stí Dukelsk"ch hrdin&.
Za setkání pat'í pod!kování 
i asistentce starosty Renat! 
)íhové a v$em, kte'í se na 
zda'ilé oslav! podíleli. 
Za jubilanty Ladislav Roubínek.

DDM DELTA MÁ 
NOVÉHO %EDITELE

Od 1. února 2012 je nov"m 
'editelem DDM Delta Par-
dubice Mgr. Jan Piln". B"-
val" pedagog a pracovník 
proba%ní slu#by, která pra-
cuje s delikvencí mláde#e, 
se nyní chce v!novat volno-
%asov"m aktivitám. Podle 
sv"ch slov chce p'inést n!co 
nového a zkusí se zam!-
'it nap'. na cyklistiku, film 
nebo literaturu. Více infor-
mací o osob! nového 'edi-
tele i o jeho plánech vám 
p'ineseme prost'ednictvím 
rozhovoru v dal$ím vydání 
Hlasatele.

Cyklostezka do Dra#kovic pot(ebuje rekonstrukci.
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Jaká vlastn! byla zahajovací ceremo-
nie p"ed dvaceti lety? 
Zahajovací ceremoniál k otev!ení hv"z-
dárny se po!ádal celkem dvakrát. První 
ceremoniál, p!i kterém se hv"zdárn" do-
stalo jejího jména na návrh.Václava Hüb-
nera, se uskute#nil v úter$ 31. 3. 1992 za 
p!ítomnosti takov$ch velikán% jako pan 
Ji!í Grygar, Ji!í Drbohlav, man&elé Matu-
rovi a mnozí dal'í v#etn" tehdej'ích p!ed-
stavitel% m"sta Pardubic. Druh$ cere-
moniál, kter$ ji& skute#n" zp!ístup(oval 
hv"zdárnu 'iroké ve!ejnosti se uskute#nil 
o t$den pozd"ji, v úter$ 7. dubna, kdy pro 
náv't"vníky byla p!ipravena v$stava p!i-
bli&ující historii astronomie ve v$chod-
ních )echách a p!edev'ím pak osobnost 
pana barona Krause.

Kdo se tehdy o vznik hv!zdárny nejvíce 
zasadil?
Na to je velmi t"&ká odpov"*. Okolo 
vzniku hv"zdárny se tenkrát pohy-
bovalo pom"rn" velké mno&ství lidí. 
Nicmén" n"která jména bychom ur#it" 
zmínit m"li.  Ing. Václav Hübner p!i'el 
s návrhem pojmenovat novou observa-

to! práv" po baronu Krausovi a sám se 
na její realizaci nemalou m"rou podí-
lel. Dále to byli nap!. paní  Van"#ková, 
vedoucí p!írodov"dného odd"lení nov" 
vzniklého DDM DELTA, která m"la na 
starosti cel$ projekt realizace hv"zdár-
ny, konstruktér hlavního dalekohledu 
Ji!í Drbohlav nebo Bohumil Ruprecht 
a Astronomick$ klub Pardubice pro-
vád"jící  montá&ní práce a ustavování 
dalekohledu v kopuli a mnoho dal'ích.

Co nejzásadn!j#ího se za t!ch 20 let na 
hv!zdárn! zm!nilo?
Jednozna#n$ posun je vid"t na p!í-
strojovém vybavení observato!e, které 
bylo zrekonstruováno je't" pod vede-
ním pana Václava Knolla. Hv"zdárna 
tak poskytuje pohled druh$m nejv"t-
'ím roboticky !ízen$m dalekohledem 
ve své kategorii v )R. Tedy v katego-
rii p!ístroj% ur#en$ch k popularizaci 
astronomie. Za dvacet let od vzniku 
hv"zdárny se posunul i v$znam osv"ty 
a popularizace. P!edev'ím pak ve vy-
u&ívání moderní v$po#etní a audiovi-
zuální techniky. 

Hv!zdárna má s $eskou astronomic-
kou spole%ností více spole%ného, ne& by 
se mohlo na první pohled zdát…
To je pravda a je to taková na'e malá 
chlouba.  Artur Kraus, po n"m& hv"zdár-
na nese jméno, byl jedním ze zakladatel% 
)eské astronomické spole#nosti. Ve své 
podstat" jeho nemal$ vliv u rakousk$ch 
ú!ad% napomohl jejímu vzniku, a tak v 
archivech )AS lze jistojist" dohledat jeho 
#lenskou legitimaci. Bohu&el #i bohudík, 
Artur Kraus byl v ur#itém smyslu svéráz-
ná osobnost a astronomii cht"l 'í!it p!e-
dev'ím mezi venkovsk$m lidem, v #em& 
se pon"kud rozcházel s tehdej'ími p!ed-
staviteli )ASu. Nakonec astronomickou 
spole#nost opustil, ale i nadále její rozvoj 
sledoval a nále&it" ji podporoval.

Pardubická hv!zdárna tedy pokra%u-
je ve #lép!jích barona Artura Krause. 
Myslíte si, &e to tak ve"ejnost (nejen) 
z Pardubicka vnímá?
Musím !íci, &e si sám pamatuji doby, kdy 
lidé sotva v"d"li, kdo byl Artur Kraus, 
nato& pak &e je v Pardubicích hv"zdárna.  
Je to po dvaceti letech jedno z díl#ích ví-
t"zství, &e obé je alespo( v #ásti místních, 
a v"!ím &e i mimopardubick$ch, obyva-
tel ji& uchováno v pov"domí. O Arturu 
Krausovi se op"t pí'e v novinách a na 
internetu. A hv"zdárna se stává místem 
vpravd" lidov$m, kam chodívají rodiny 
s d"tmi, 'koly nebo jen tak zamilova-
ní u&ít romantiky.  Je to zkrátka doklad 
toho, &e kdy& n"kdo d"lá svou práci srd-

cem, v&dycky se najde n"kdo dal'í, kdo i 
p!es propast #asu bude pokra#ovat v jeho 
my'lenkách. To je myslím velmi pozitiv-
ní. Zvlá't" v p!ípad" Artura Krause, jeho& 
poselství k nám mluví velmi jasn".

Artur Kraus ov#em nebyl jedinou v'-
znamnou osobností pardubické astro-
nomie, &e?
To opravu ne. Artur Kraus byl pouze za-
#átek dlouhé ságy, která v podstat" trvá 
dodnes. +ákem #i p!ím$m pam"tníkem 
Artura Krause byl pan Václav Hübner, 
kter$ po druhé sv"tové válce op"t sezná-
mil pardubickou ve!ejnost s osobností 
pana barona. Zaslou&il se o vznik prv-
ních astronomick$ch krou&k%. Zmínit 
samoz!ejm" musíme man&ele Maturovi, 
kte!í v podstat" p!ebrali onu pomyslnou 
'tafetu a velmi v$znamn" se do historie 
pardubické astronomie zapsali po!ádá-
ním astronomick$ch tábor% na Medlo-
v". Soub"&n" s Maturov$mi je pak t!eba 
zmínit Bohumila Ruprechta a Astrono-
mick$ klub Pardubice, kter$ sdru&oval 
zájemce o astronomii, zejména pak v ob-
lasti stavby a konstrukce astronomick$ch 
p!ístroj%. Nakonec pan Václav Knoll. 
)lov"k, kter$ vychoval poslední generaci 
pardubick$ch astronom% v#etn" mne a 
v$znamnou m"rou se podílel na zvele-
bení prost!edí dne'ní hv"zdárny. Velk$ 
d%raz kladl na odkaz Artura Krause, na 
kterém v&dy stav"l a ve své podstat" celé 
roky pomáhal vyzdvihovat tuto osobnost 
ze zapomn"ní. Dalo by se !íci, &e dne'ní 
pov"domí o hv"zdárn" a baronu Krau-
sovi je tak velké jen díky rok%m usilov-
né práce Václava Knolla a jeho blízk$ch 
spolupracovník%, na jejich& práci a odkaz 
dnes m%&eme navázat. Nejzásadn"j'ím 
po#inem jsou jednozna#n" expedice za 
úpln$m zatm"ním Slunce SAROS, které 
po!ádal ji& od roku 1995 a jejich tradice 
je &ivá dodnes.

Jsou v plánu n!jaké oslavné akce k p"í-
le&itosti v'ro%í, kter'ch by se mohla 
ve"ejnost zú%astnit? Co v(bec na po-
%est tohoto v'ro%í plánujete?
Ur#it" do v'ech sm"r% rozhlásíme, &e 
jsme mladá a krásná hv"zdárna… &e 
nám je dvacet.
Chystáme malou retrospektivní v$-
stavu, která bude mapovat práv" uply-
nuv'ích dvacet let pardubické astro-
nomie a nakonec chceme pojmenovat 
jeden z na'ich dalekohled%, ale po 
kom, to si nechám jako p!ekvapení.  
(redak!n" kráceno)

(ddm Delta)
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Pardubické hv!zdárn! je dvacet let 
Rok 2012 nahrává v"znamnému jubileu jedné z #esk"ch hv!zdáren, která má 
s $eskou astronomickou spole#ností více spole#ného, ne% by se mohlo zdát. 
Hv!zdárna barona Artura Krause v Pardubicích slaví v b&eznu krásn"ch dva-
cet let. Od dob jejího otev&ení jí pro'ly desítky mlad"ch zvídav"ch astronom(, 
desetitisíce náv't!vník( a stará kovová kopule se otevírala kv(li statisíc(m neo-
pakovateln"ch pohled( k nebi. O její strastiplné cest!, plánech na oslavy v"ro#í 
i o mecená'i, po n!m% v"chodo#eská hv!zdárna nese své jméno, nám více poví 
její vedoucí pracovník Petr Komárek.

DDM Delta s typicku kopulí hv"zdárny.



JARNÍ V!NE"EK
3. 4. 2012 od 17.15 hod. 
Ka!d" ú#astník si vytvo$í jarní dekora-
ce z rouna suchou metodou (jehlou). 
Cena dílny #iní 100 K#.

LETNÍ #PERKY
22. 5. 2012 od 17.15 hod.
Spole#n% si vyrobíme bro! a náu&nice 
nebo náhrdelník z rouna suchou meto-

dou. Cena dílny #iní 70 K#.
Ob% dílny otevíráme p$i 6 potvrzen"ch 
ú#astnících. Podrobn%j&í informace 
m'!ete získat na www.ddmdelta.cz 
nebo Vám je poskytne Kate$ina Majo-
rová na tel. #. 608 276 764.

VELIKONO"NÍ DÍLNY
6. 4. 2012  od 8.00 do 15.30 hod.
Budeme spole#n% zdobit velikono#-

ní kraslice mén% obvykl"mi techni-
kami, upleteme si pomlázky a za-
sout%!íme si o ceny. Nezapome(te si 
s sebou p$inést vejdumky, p$ez'vky, 
pití a malou sva#inu. Závaznou p$i-
hlá&ku (bude k dispozici na na&ich 
webov"ch stránkách) je nutné ode-
vzdat do 28. 3. 2012, proto!e ka-
pacita této dílny je omezena! Cena 
v#etn% ob%da v restauraci Blériot, 
pitného re!imu, pedagogického do-
zoru, drobn"ch odm%n a materiálu 
#iní 250 K#.

VELIKONO"NÍ TURNAJ VE 
STOLNÍM TENISE
Dne 5. dubna 2012 se ve velkém 
sále DDM DELTA koná velikono#ní 
turnaj ve stolním tenise pro neregistro-
vané hrá#e (!áci a studenti). Startovné 
#iní 20 K#, zahájení prob%hne v 8.30 
hod. S sebou vlastní pálku, vhodnou 
obuv (ne s #ernou podrá!kou). 

T!"íme se na va"i ú#ast a doufáme, $e 
se vám prázdninov% den v DDM DEL-
TA Pardubice bude líbit.

POZVÁNKA NA DAL!Í AKCE

BURZA D!TSKÉHO OBLE"ENÍ 
A POT$EB PRO D!TI
V sobotu 3. 3. prob%hne ji! tradi#ní Burza 
d%tského oble#ení. Vzhledem k technic-
k"m problém'm v DK Dukla se tato a 
v&echny následující burzy uskute#ní v pro-
storech Z) Waldorfská. Stoly na tuto burzu 
jsou ji! vyprodány, tak!e bude z #eho vy-

bírat. Dal&í termín je sobota 12. 5., kam se 
je&t% stále m'!ete hlásit.

KURZ BABY SIGNS
Ve #tvrtek 8. 3. od 16.00 do 18.00 prob%h-
ne v RC Ka&párek dal&í kurz znakové $e#i 
pro batolata. Znaková $e# pro batolata je 
snadn" a p$irozen" zp'sob komunikace 
s d%tmi d$íve, ne! za#nou mluvit. Kurz 
vede zku&ená lektorka Petra Dymáková.

V%LET DO EKOCENTRA PALETA
Ve #tvrtek 8. 3. vyrazíme do Ekocen-
tra Paleta a vlastnoru#n% si upe#eme 
chleba. Sraz je v 15.20 hod. na Palet%, 
program za#íná v 15.30 hod. Vstupné je  
30 K# za dít%.

DIVADLO V KA#PÁRKU
Pohádku O neposlu&n"ch k'zlátkách 
zahraje oblíbená Divadelní agentura 
Ludmily Fri&tenské ve #tvrtek 22. 3. od 
16.30. Lístky je mo!né zakoupit v p$ed-
prodeji v RC Ka&párek, pop$. od 16.00 
do 16.30 na míst%. Pohádka prob%hne 
v DK Dukla, Loutkové scén% Radost. 
Vstupné je 50 K#.

VÍTÁNÍ JARA
P$ij*te s námi v ned%li 25. 3. p$ivítat 
jaro na ma&karním bále. P$ipomeneme 
si lidové tradice, vystoupení D%tské-
ho folklorního souboru Marcipánek, 
Chlapeckého sboru Bonifantes a sout%-
!e se sladk"mi odm%nami. V maskách 
mohou p$ijít nejen d%ti, ale i rodi#e (ví-
tány jsou masky s jarní tématikou).

Zájemci na v"echny akce se mohou hlásit na 
info@rc-kasparek.cz, pop#. tel. 604 273 946.
Více informací najdete na www.rc-kaspa-
rek.cz, pop#. Facebooku (Rodinné centrum 
Ka"párek).

Olga Pavl&, vedoucí centra

B%hem zápisu si d%ti vyzkou&ely po#ítání, 
malování, $e&ení logick"ch úloh a popo-
vídaly si s paní u#itelkou. Z d%tsk"ch úst 
zazn%lo mnoho krásn"ch písní a básní 
pro pot%&ení rodi#', prarodi#' a v&ech, 
kte$í se zápisu spolu s d%tmi zú#astnili.
Cel" pedagogick" sbor bude mít nyní 
krásn" úkol. Vytvo$it t$i první t$ídy &i-
kovn"ch d%tí, co se t%&í do na&í &koly.

ZPRÁVY Z OBVODU

Sou#ástí programu byly hry na obrat-
nost #i post$eh, dovednostní stanovi&t%, 

opi#í dráha a jiné. Na záv%r nám zahrá-
lo divadlo Mot"lek veselou pohádku 

O t$ech prasátkách. Ú#ast byla oprav-
du hojná, se&lo se p$es sto ú#astník'. 
Karneval po$ádala k$es+anská základní 
&kola Noe ve spolupráci s práv% vzni-
kající k$es+anskou mate$skou &kolou, 
která zahájí svou #innost v zá$í 2012 a 
bude sídlit stejn% jako &kola na Zborov-

ském nám%stí v budov% Salesiánského 
st$ediska.
Chceme tímto je&t% jednou pod%kovat 
M%stskému obvodu V, !e na karneval 
,nan#n% p$isp%l a tím ho také podpo$il.

Za NOE – KZ'
Marcela Hochmanová
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V sobotu 11. 2. 2012 prob&hl v prostorách k'es(anské základní )koly Noe první 
d&tsk* karneval. Se)lo se mnoho r+zn*ch zví'átek, aby se spole,n& veselila a 
dovád&la. Cel*m karnevalem se prolínal znám* p'íb&h o Noemovi a zví'átkách 
v ar)e.

Karneval veselá zví'átka v Noe

D&tsk* karneval u Ka)párka

Dílny s DDM DELTA Pardubice

Zápis do prvních t'íd Z# Sta-kova Za )kolu krásn&j)í
Dne 8. a 9. února 2012 se otev'ely dve'e na)í základní )koly pro budoucí prv-
-á,ky. Ply)ová zví'átka, malované obrázky a d&ti p'evle,ené do masek provedly 
p'ed)koláky zápisem.

V rámci projektu „Za &kolu krásn%j-
&í“ letos !áci 8. t$íd  za#ali s v"zdobou 
dve$í do odborn"ch u#eben. Ve skupin-
kách se domluvili na nám%tu, vytvo$i-
li &ablony a pustili se do práce. Zatím 
není hotovo, ale na fotogra,ích se m'-
!ete podívat, jak jim jde práce od ruky.

 Mgr. Hana Karcolová

D&tsk* karneval po'ádalo také RC Ka)párek, a to ve spolupráci s Hernou Slu-
ní,ko a s podporou m&stského obvodu Pardubice V. Z v*t&.ku z prodeje vstu-
penek jsme mohli v projektu Skute,n* dárek organizace "lov&ka v tísni zakou-
pit 2 sady se)it+ a tu.ek a 2 balení barel+ na vodu. D&kujeme a gratulujeme 
v)em zú,astn&n*m!

DDM Delta zve v)echny na jarní a velikono,ní dílny. 
P'ihlaste se na www.ddmdelta.cz a p'ij/te se nau,it n&co nového.
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Tajenka z minulého "ísla zn#la: Dal$í $ifra. 
Vylosovan!mi v!herci jsou Zden"k Charouz, Eva Jeriová, Petra Kubelková.

Gratulujeme.

Správné zn#ní za$lete do 15. dubna 2012 na adresu Ú%ad m#stského obvodu Pardubice V, &e$kova ulice 22, kancelá% 
starosty; nebo e-mailem na renata.rihova@umo5.mmp.cz. Do p%edm#tu zprávy uve'te heslo „OSMISM(RKA“.

JARNÍ OSMISM!RKA 

• rodina Pichl! má v na"em obvod# hned 
dv# ulice? Ulice $acké je toti% pojmenová-
na podle pseudonymu básní&ky Franti"ky 
Bohunky Svobodové, která se v roce 1845 
provdala za MUDr. Bojislava Pichla.

• ulice Jana Palacha m#la v minulosti hned 
n#kolik názv!? Od roku 1875 se celá chru-
dimská cesta od Veselky jmenovala ulice 
Císa&ovny Al%b#ty (Sisi), která tehdy s cí-
sa&em Franti"kem Josefem I. nav"tívila 
Pardubice, v roce 1918 byla celá nazvána 
Chrudimská, v roce 1924 její 'ást na Sk&i-
vánku dostala jméno Ra"inova, za okupa-
ce byla op#t Chrudimská. V roce 1946 byl 
úsek od podjezdu na jih pojmenován na 
t&ídu Klementa Gottwalda. Dne"ní jméno 
má od roku 1990.

• název ulice K Vi"(ovce p&ipomíná skute'-
n) vi"(ov) sad? Ten tu byl zalo%en koncem 
19. století pro produkci vi"(ov)ch prut! na 
troubele d)mek, které se v Pardubicích %iv-
nostníky a pozd#ji i továrn# vyráb#ly. 

• v ulici Na Spravedlnosti stála "ibenice? 
Vzty'ena tu byla u% p&ed rokem 1537 a zru-
"ena a% v roce 1788. *íkalo se tu U Bo%ích 
muk nebo U "ibenice, v letech 1627 – 1638 
byl uvád#n název Na Sk&iván'ím poli podle 
ková&e Sk&ivánka. Pojmenování U Sprave-
dlnosti nesla ulice od roku 1728. Mezi lety 
1904 a% 1913 nesla název Je"kova.

• je"t# v 50. letech minulého století byla ulice 
S. K. Neumanna pra"nou cestou? Lemována 
mal)mi továrni'kami se od roku 1930 jme-
novala Ke H&bitov!m, od roku 1945 H&bi-
tovní. Dne"ní název dostala v roce 1961 po 
dokon'ení Vi"(ovky.

• Milheimova ulice nese jméno podle Jana 
(Hanu"e) Milheima, kter) byl dr%itelem 
Pardubic v letech 1391 – 1405 a byl spoluza-
kladatelem Betlémské kaple? Dal na ni plat 
z pardubické vsi P&erov. Milheim byl oblí-
bencem krále Václava IV., kter) jej vyu%íval 
k diplomatick)m misím. Za okupace se uli-
ce jmenovala Pra%ská. 

Zdroj: 

Místopis m!sta Pardubic, vydal magistrát 

v roce 2009, text Ev"en Báchor, Ladislav 

Hlou#ek, Vladimír Kaláb, Ji$í Pale%ek

Stejn# jako v p&edchozích vydáních Hla-
satele vám i tentokrát nabízíme mo%nost 
sout#%it a vyhrávat. Dne"ní hádanka 
– Poznejte místo z obvodu – je mo%ná 
jednoduchá, mo%ná slo%it#j"í. Poznejte, 
které zákoutí je zachyceno na fotogra+i. 
Víte? Tipujete? Své odpov#di zasílejte do  
15. dubna 2012 na adresu Ú&ad m#stské-
ho obvodu Pardubice V, $e"kova ulice 22, 
kancelá& starosty; nebo e-mailem na rena-
ta.rihova@umo5.mmp.cz. Do p&edm#tu 
zprávy uve,te heslo „MÍSTO OBVODU“.

Správná odpov#' z minulého "ísla zní: 
ulice K )idovskému h%bitovu.
Vylosovan&mi v&herci jsou Olga Machoto-

vá,  Milan Dvo$ák, Milan Jelen%ík

Gratulujeme.

 se 

ADELUNG, ANEKDOTA, AOR-
TA, ARGOT, ARKUS, ARTRITI-
DA, ASTMA, ATAKY, BRIKETA, 
BRUSINKA, B-VAT, DIKOBRAZ, 
.OU$E, EMANY, FAKTURA, 
FAUNA, GROMY, CHVAST, IN-
DEX, IROVÉ, KABELOGRAM, 
KAPOK, KLAKA, KOULE, KROSY, 
KRUHY, KRYTY, KTERÁ, KUCHY-
N/, KVASNÁ, LO.KA, MAKRELY, 
MILIMETR, MIXÉR, NANDU, 
NÁROD, NÁSTRAHA, NIMRA, 
OBORY, OBSAH, ODÉRY, OSA-
DA, OSCAR, OSCHNOUT, OV/SY, 
PAPU$, POETA, POHROBCI, PO-
KOJE, POMERAN$, POV*ÍSLO, 
P*ÍKON, PUPEN, RAPORTY, SA-
CHARIN, SKALP, SKAUT, SMLOU-
VA, SOUSTRAST, SVAZY, 0KO-
LA, 0PIONKY, TECHNO, TRASY, 
TRÁVKA, TRKOT, TROLEJBUSY, 
TUNEL, UHLI$ITANY, ÚTOKY, 
UTRHNOUT, UZENÉ, VENKU, 
V/ZN-, VRTAT, ZABÍT, ZDROJ, 
ZRCADLOVKA, ZVEDNOUT

ulici !eskoslovenské armády u" 


