
Uff! Věřím, že jste museli slyšet 
až u vás doma, jak mně spadl ká-
men ze srdce. Zvládli jsme to. Ano, 
zvládli. My všichni jsme opravdu 
zodpovědně dodržovali hygie-
nická nařízení, dodržovali povinné 
rozestupy a nosili roušky. Při po-
hledu na desítky těch barevných 
výtvorů s různými nápisy jsem měla 
pocit, že to alespoň některé z nás 
docela bavilo.

Sice jsme chodili jako mlsní psi 
kolem zavřených restaurací, muži 
zoufale čas od času pustili televizi 
v marné snaze objevit nějaký 
přímý sportovní přenos a pacienti 
v nemocnicích a klienti v domovech 
seniorů dlouhé týdny čekali 
na setkání se svým nejbližšími. 

Ale ….. zvládli jsme to.
Je ovšem třeba především 

poděkovat a vyjádřit náš obdiv 
těm, kteří to zvládli s vědomým 
nasazením vlastního zdraví. 
A to hlavně lékařům, sestřičkám, 
hasičům, policistům a vojákům. Ale 
zdaleka nejen jim. Nesmíme za-
pomenout ani na řidiče hromadné 
dopravy, prodavačky potravin 
a drogerie, které nás obsluhovaly 
po celou dobu, ty skvělé paní 
a dívky se žlutými kravatami 
na poštách, řidiče dodávek e-shopů, 
kteří neúnavně přiváželi stovky 
a stovky balíčků, aby nám umožnili 
alespoň iluzi normálního života 
v nepříliš normální době.

A nesmím zapomenout ani 
na pracovnice městského obvodu 
Pardubice 1. Šily a rozesílaly jsme 
roušky a přijímaly desítky telefonů. 
Takže ještě jednou díky všem.

Vaše starostka
Alena Stehnová

Vladimír Martinec 
v historické All stars

Koronavirový vzkaz 
bratrského vikáře

Nábřeží Závodu míru 
sídlištěm 21. století

červen /2/ 2020

Zvládli jsme to.Zvládli jsme to.
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... aktuálně

s politikou hráč, trenér i politik v jedné osobě.
Mezinárodní hokejová federace ho 

právem zařadila mezi historické All star sestavy 
české reprezentace. Chytat by v ní měl další 
Pardubák Dominik Hašek, v obraně by mu 
kryli záda František Pospíšil a Tomáš Kaberle, 
v útoku by pak měl v ideální bezčasové 
sestavě nastupovat s Václavem Nedomanským 
a Jaromírem Jágrem.

O krušných začátcích…
Malý Vladimír Martinec snad do svých 

čtrnácti zdaleka netušil, čím by se mohl živit. 
Média v šedesátých letech neměla takovou 

sílu ani chuť, aby ukazovala splněné sny 
sportovců, všude se oslavovaly raději 
zkreslené výdobytky socialistické 
společnosti.

„Vyvrbilo se to tak nějak samo. 
Jako Lomničák jsem přijel 
na turnaj do Pardubic, a i když 
jsem měl podanou přihlášku 
na průmyslovku do Jičína, 

skončil jsem v tesláckém 
učilišti. Nabídli mi tady 
totiž hrát hokej. Ze začátku 

jsem tady znal jen trenéra, 
pana Sekeru, rodiče zůstali 

v Lomnici nad Popelkou. 
Byl jsem na svobodárně 

i se Syřany, odkázán jen 
sám na sebe,“ vzpomíná 

forvard, známý svou chytrostí 
a vynalézavostí nejen 

na ledě. „Když začal 
školní rok, 

O vstupu 
do politiky…
„Když mě oslovili, 

jestli bych do toho 
nešel (do politiky - 
pozn. red.), bral jsem 
to jako výzvu a říkal 
jsem si, vždycky z toho 
můžu vycouvat. Jakmile 
jsem ale dostal tolik 
preferenčních hlasů, 
už to prostě nešlo. 
Zklamat důvěru 
voličů by bylo, jako 
zradit fanoušky,“ 
připomíná 
souvislost hokeje 
a sportu 
obecně 

Na prstech jedné ruky by se dala spočítat zastupitelstva, která mají ve svém středu 
opravdovou sportovní celebritu. Městský obvod Pardubice I takovou 
sportovní ikonu v řadách členů zastupitelstva má. Není jí nikdo jiný, 
než legendární hokejový útočník a pardubický patriot, třebaže pochází 
z podkrkonošského městečka, vždy usměvavý Vladimír Martinec.

bylo to veselejší. Na učňáku nás bylo hokejistů 
víc. Já se dostal nejdál do Semil na turnaj 
a najednou jsem byl ve velkém městě, kluk 
z maloměsta,“ dodává Vladimír Martinec.

O každodenní rutině…
„Na to, že bych si z té doby z Pardubic 

něco závažnějšího pamatoval, to těžko. 
Chodil jsem do školy a na tréninky nebo 
na zápasy, nic jiného pro mě tehdy neexistovalo. 
Dost mi to vydrželo i později,“ odpovídá 
bez skrupulí hokejista známý i svým věčným 
optimismem. Právě ochota tvrdě makat 
a obrovská porce talentu od Pána Boha ho 
dovedla až na hokejové výsluní. Hokej vždy 
miloval a miluje, nebál se parádiček, nejlépe 
po boku jeho neodmyslitelných spoluhráčů 
v útoku Bohuslava Šťastného a Jiřího Nováka. 
„Ani na taneční nebyla chuť ani síla. Sice 
jsem to zaplatil celé, ale byl jsem tam dvakrát, 
třikrát… Jinak do třech škola, chvilku pauza 
a trénink od šesti, každý den,“ říká hokejový 
dříč.

... jo v šedesáti to člověku 

ještě bruslí

Z klučiny z malého města se stala sportovní ikona, a to nejen Pardubic

Vladimír Martinec Vladimír Martinec 
-člen zastupitelstva našeho obvodu -člen zastupitelstva našeho obvodu 
v historické hokejové All Stars!v historické hokejové All Stars!

V reprezentačním dresu 

poprvé získal medaili (bronz) 

před neuvěřitelnými 50 lety 

ve Stockholmu.
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O bydlení v centru města…
Po svobodárně na S. K. Neumanna se už 

s manželkou nastěhoval do pavlačového domu 
na Palackého třídě, v roce 1979 dostal byt 
na Karlovině, který už neopustil. Vlastně celý 
život strávil v centrálním městském obvodu. 
„Zvykl jsem si. Je to paráda chodit procházkou 
kolem divadla na zimák. Mám tu všechno 
po ruce, hlavně obchody, kam bych mohl chodit 
v dřevácích a domácím oblečení. A že je tu 
rušno? To k tomu přece patří,“ stojí si za svým 
teď už pardubický patriot. „Prázdné centrum 
být nemůže, a když se to někomu nelíbí, tak 
se může přece vždycky odstěhovat na periférii 
nebo na vesnici.“

O plánech v politice…
Právě zlepšení kvality života v centru 

Pardubic si dává Vladimír Martinec za svůj 
cíl i v politice. „Obchody, hospůdky nebo 
kavárničky k tomu centru patří. Myslím 
si, že to vyhovuje většině. Pak mě mrzí, že 

si někdo prosazuje své menšinové zájmy 
na úkor majority. To bylo první, co mě 
v politice zklamalo. Hraní si na svém písečku 
a prosazování si vlastních zájmů,“ dále říká mj. 
i zastupitel obvodu.

O sportovcích a politice…
Myslí si, že sportovci do politiky patří, 

pokud jí mohou něco přinést. Sleduje i další, 
nejen hokejisty, kteří se vmísili do veřejného 
života. „V politice, na rozdíl od sportu, mi 
chybí zdravé nadšení, ale i sportovní férovost. 
Zásadně mi ale chybí umění poslouchat 
názory jiných. Ne je hned bez bližšího 
prozkoumání shodit se stolu jen proto, že to je 
politický protivník. To kdyby se mnozí politici 
naučili, tak by to bylo fajn,“ 
uzavírá Vladimír Martinec.

◆◆ autor textu: Bohumil Roub, 
Foto: repro internet a Filip Sedlák

... Sice se nikomu v roušce nedýchá dobře, 

ale poctivě ji nasadil, když šel na procházku 

po milované Karlovině.

Vladimír Martinec 
-člen zastupitelstva našeho obvodu 
v historické hokejové All Stars!

... Síla v rukou zůstává, jako 

správný zastupitel se připojil 

k sázení stromků u ZŠ Spořilov.

... Své trofeje Vladimír 

Martinec ochotně 

poskytl do Síně slávy 

svému klubu, kde 

stále aktivně působí 

na různých postech 

doposud.

Vladimír Mar  nec
 (* 22. prosince 1949 , Lomnice nad Popelkou)
V letech 1967–1981 hrál za Teslu Pardubice, výjimkou byla sezóna 

1978/1979, kdy hrál jako voják v Jihlavě. V 539 odehraných zápasech vsí  l 343 
gólů. V roce 1981 odešel do německého ESV Kau  euren, kde roku 1985 ukončil 
ak  vní kariéru. V letech 1973, 1975, 1976, 1979 zvítězil 
v anketě Zlatá hokejka.

Reprezentační dres oblékl v 289 utkáních 
a zaznamenal 155 branek.

Jedenáctkrát se zúčastnil mistrovství světa, 
třikrát zimních olympijských her (1972 – bronz, 1976 
– stříbro, 1980 – 5. místo).

Zlato získal v dresu Tesly Pardubice v sezóně 
1972/73 jako hráč, v sezóně 1988/89 jako trenér. 
Stejně tak už v české extralize v sezóně 2004/05.
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Celkem deset kompletních 
počítačových sad se podařilo 
zajistit pro Dětský domov 

v Pardubicích, a to po intervenci starostky 
MO 1 Aleny Stehnové a příkladné spolupráci 
nadačního fondu Pardubická fi lantropie, 
organizace Děti v akci a dobrovolníkům 
ze soukromého sektoru.

“Vůbec jsem netušil, že takový problém 
může v 21. století existovat, že se děti 
nemohou vzdělávat na dálku a je jich třeba 
osm na jeden počítač. Požádal jsem proto 
po upozornění starostky městského obvodu 
Pardubice I nadační fond Pardubická 
filantropie o okamžité uvolnění částky 

Pardubická filantropie zajistila 
počítače do dětského domova

30 tisíc korun,” řekl primátor Pardubic 
Martin Charvát.

O ostatní se už postaraly fi rmy Xcomp 
a Kuba a partneři, které nejméně stejnou 
částkou přispěly na dovybavení softwarem 
i příslušenstvím. “Tím naše spolupráce 
na projektu samozřejmě nekončí. Budeme 
dětskému domovu nadále zdarma poskytovat 
IT podporu,” řekl Jaromír Kuba. “Jsou to 
samozřejmě repasované počítače, ale doplnily 
jsme do nich licencované programy, paměti, 
vše tak, aby bez problémů zvládaly požadavky 
na domácí výuku,” doplnil majitel fi rmy 
Xcomp Martin Křovina.

Velkou radost z celé akce má i její inici-
átorka Alena Stehnová. „Dala se dohromady 
parta bezvadných lidí. Je vidět, že osud dětí 
nenechává každého chladným a je třeba se 
na tento problém dlouhodoběji zaměřit,“ 
uvedla.

Celý projekt zaštiťuje pardubická 
organizace Děti v akci - Společně pro dětské 
domovy, která už rozvezla desítky počítačů 
nejen do východočeských dětských domovů, 
ale i na Moravu. “Jsou potřeba stále, ale 
problém není jen s výpočetní technikou. 
Děti nejen kvůli omezení pohybu zůstávají 
z a  zdmi  domovů,  t akže  s e  snaž íme 
shánět od soukromých subjektů i osob nové 
i zánovní sportovní či výtvarné potřeby, 
společenské hry, prostě vše, co může dětem 
vyplnit volný čas,” uvedl ředitel organizace 
Ladislav Samek. Případní dárci z veřejného 
i soukromého sektoru jej mohou kontaktovat 
prostřednictvím webové adresy 
www.detivakci.org .

◆◆ Bohumil Roub

Ve skupinkách se dosud dělilo o jeden přístroj i osm dětí

Informační letáky, roušky, čaje, ochranné štíty. 
To vše dostávali potřební v obvodu MO1 během 
omezeného pohybu osob. Stovky štítů přitom 
vytisknul na 3D tiskárně pardubický počítačový 
specialista Jaromír Kuba, který je společně 
se starostkou vlastním 
vozem rozvážel. 
Velký dík za pomoc 
patří i policistům 
a představitelům 
místní vietnamské 
komunity.

... reportáž

fotoreportáž
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a modlili se za sebe navzájem. Telefonovali 
si, aby se povzbudili ve vynucené samotě 
a ukrátili si rozvleklé čekání na konec pande-
mie. Pomáhali si zvládat stres a zátěž nelehké 
doby. Mladí zajišťovali pro seniory nákupy, 
aby se nemuseli vystavovat riziku nákazy. 
Do schránek vhazovali duchovní zamyšlení, 
které sepisovali faráři. Kluby a setkávání 
se přesunuly na internet. Pro školáky se do-
konce uskutečnil virtuální výlet po světových 
památkách a soutěž ve znalostech bible.

Bohoslužby se přeci jen konaly, a dokonce 
i ty nedělní. Parta tří nadšenců rychle postavila 
přenosové studio a od první neděle jsme vysí-
lali živé přenosy z Archy přes youtube. Mnozí 
ocenili nejen možnost se bohoslužby zúčastnit, 
ale také pohodlí vlastního gauče či dokonce 
postele. Bohoslužba má přeci jen zvláštní místo 
v týdnu každodenních křesťanů. Slaví se 
ve sváteční den - v neděli, kdy se nedělá. 
Člověk se smí zastavit a ztišit, v rozhovoru 
s „Tím nad námi“ promýšlet svůj život a děko-
vat za dobré a prosit o sílu do boje se zlým.

Slovo „bohoslužba“ v sobě ukrývá oboustran-
nost. My sloužíme Bohu a Bůh slouží nám. 
Promlouvá k člověku při výkladu Bible, zpěvu 
písní, skrze druhé lidi a v našem srdci. Nese 
nás v dobách zlých, spojuje nás dohromady 
a vede si nás ke svému dobrému cíli.

Zeptal jsem se na online - skupince 
vysokoškoláků, zda po skončení karantén-
ních opatření ještě přijdou osobně do kostela 
nebo zůstanou doma v pyžamu. Odpověď 
byla jednoznačná. Slyšet koncert „naživo“ je 
také úplně jiný zážitek, než doma z reproduk-
toru. Těším se, že i kostely mohou znovu 
otevřít a my můžeme znovu naplno sloužit 
bohoslužby. Ty nedělní i ty každodenní. Zvu 
vás na návštěvu! Ať už do Archy nebo do jiného 
z pardubických kostelů. Můžete přijít naživo, 
a nebo po internetu.

◆◆

Co je pravá bohoslužba?
Církev v karanténě. 
„Bůh nechce, abychom se mu vlichocovali brzkým 
nedělním vstáváním. Chce, abychom „bohoslužbili“ 
dobrými skutky, motivovanými láskou 
a upřímnou starostí o druhé lidi. 
Hluboký vztah k Bohu totiž mění lidské životy.“

Jan Macek, vikář Církve bratrské v Pardubicích

Jan Macek, 
vikář Církve bratrské 
v Pardubicích – Archa

Vystudoval nejprve 
biomedicínskou techniku. 
Zásadně ale změnil 
své směřování, přidal 
studium na Evange-
lické teologické fakultě 
UK a nyní se už druhým rokem připravuje 
v Arše na dráhu duchovního. V církvi se 
vždy věnoval práci se studenty. S manželkou 
Simonou mají synka Timotea. 

Na dveřích se objevila cedulka 
„Do odvolání zavřeno“. 
Polabinská jindy hlučná 

Archa utichla. I kostelů se dotkla karanténní 
opatření. Na několik týdnů se naše budova vy-
prázdnila a vytratil se mumraj desítek lidí, dětí 
i dospělých, kteří se zde v neděli i během týdne 
scházejí k bohoslužbám, klubům, přednáškám, 
skupinkám, poradám nebo k prostému potla-
chu u kafe. Co teď? Jak slavit bohoslužby, když 
se nemůžeme sejít?

Někdy si lidé víru a křesťanství spo-
jují pouze s nedělní bohoslužbou. Stačí prý 
přijít v neděli ráno do kostela, pomodlit se 
a všechno je zase v pořádku. Člověk dostane, 
co potřebuje, a má na týden vystaráno. 
Logicky by z toho vyplývalo, že bez nedělních 
bohoslužeb jsme „nahraní“! 

Chyba lávky! Napříč celou Biblí Boží 
tlumočníci kritizují pokrytectví nedělních 
věřících, kteří přes týden kradou, v neděli 
si přijdou připsat plusové body u pánbíčka 
a v pondělí „hurá“, zpátky do „práce“. Pravá 
bohoslužba, vysvětlují, spočívá v konání 
milosrdenství. Bůh nechce, abychom se mu vli-

chocovali brzkým nedělním vstáváním. Chce, 
abychom „bohoslužbili“ dobrými skutky, 
motivovanými láskou a upřímnou starostí 
o druhé lidi. Hluboký vztah k Bohu totiž mění 
lidské životy. Nejprve náš vlastní a skrze nás 
pak i životy druhých lidí.

Krize zavřených kostelů nám tak 
připomněla smysl bohoslužeb. Lidé mysleli 
jeden na druhého, vzájemně se podporovali 

... Nařízením vlády se mohly bohoslužby 

sloužit od 11. května za přísných pravidel 

až pro 100 osob. Ilustr. foto: Archa 

Pardubice

... Tyto židle zely většinou prázdnotou. Věřící ale mohli sledovat bohoslužby 

prostřednictvím internetového kanálu youtube živě přímo z Archy.
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Rozkaz vlády zněl jasně: „Nikdo nesmí projít!“ - míněno s nadsázkou 
a možná dnes i povolenou ironií. Nikdo by neměl bez důvodu chodit 
po ulicích. Šlo to ALE? Jak prožívali dobu omezeného pohybu vámi zvolení zástupci? 
Ti mladší z nich se nejspíš necítili tak ohrožení, ale stejně měli zodpovědnost vůči svým 
blízkým. Ostatně, přečtěte si výpovědi některých z nich...

Alena Stehnová 
V dlouhém čase opatření jsem každý den chodila do své kanceláře, kde 

jsme s ostatními pracovníky úřadu kompletovali balíčky pro seniory 65+, a že 
jsme jich zabalili... Kolegové nám dovezli z výdejního centra MmP (za to patří 
dík náměstku primátora Rychteckému, který posháněl a organizoval distri-
buci roušek do celého města v celkovém počtu 27 307 ks) šité a jednorázové 

roušky a k tomu dva tiskopisy s instrukcemi o viru Covid19. Městský obvod 
Pardubice I je s 21 tisíci obyvateli největším obvodem Pardubic, přitom 4 700 z nich je starších 
65 let. Ti měli při rozdělování roušek přednost. 

Podařilo se mi zkontaktovat vietnamskou komunitu, konkrétně vietnamskou fi rmu DO HONG 
PHONG, která nám přivezla 3x várku šitých roušek, veliké díky za dodání ušitého materiálu patří 
také p. René Jetmarové, p. Janě Pojkarové, děvčatům z RATOLESTI, a také Policii ČR. Všem patří 
poděkování za ušité roušky. Prostřednictvím České pošty dostali senioři balíčky přímo do schránek. 
První roušky jsme předali do Oblastní charity Pardubice.

Vyzvala jsem také předsedy společenství vlastníků jednotek, majitele činžovních a družstevních 
domů, vlastníků rodinných domků a ostatních nemovitostí, aby shromáždili informace o potřebách 
ochranných pomůcek a přihlásili se přímo na městském obvodu. Ti také dostali speciální čaje 
na dýchací cesty (zdroj z výdejního centra MmP). Každý týden jsem aktualizovala informace o Covidu19 
na sociálních sítích z celosvětového pohledu, z evropských zemí, z Pardubického kraje i našeho 
města. 

Dokončili jsme charitativní akci pro zvířátka v útulcích „Děti zvířátkům“, prostřednictvím nezis-
kové organizace „Společně pro dětské domovy“ (velké poděkování patří řediteli neziskovky Ladisla-
vu Samkovi) jsme předali notebooky, počítače a cukrovinky do Dětského domova v Pardubicích.

I když návštěvy restaurací a hospod nejsou pro mne prioritou, přesto jsem cítila potřebu 
se s lidmi setkávat… O rodině ani nemluvím. Zato jsme více žhavili mobily a posílali si videa 
ze života, ale osobní kontakt mi moc a moc chyběl. 

…a pro zasmání, v kanceláři mne zamykali, abych jim prý nebyla ukradena (ukradená)…
doplňte si sami.

Alena.stehnova@umo1.mmp.cz
◆◆◆◆◆

... téma

Ondřej Šebek 
Měl jsem to štěstí, že jsem dobu karantény mohl trávit v přírodě a téměř 
na samotě na chatě v Železných horách. Velkou část těch nejpřísnějších 
omezení jsem byl se svými syny a střídavě jsme se věnovali škole 
“na dálku” a různým sportovním nebo rodinným aktivitám, které se daly při 
dodržování všech nařízení provádět. Možná až moc jsem sledoval zpravo-
dajství České televize, a byl tak vtažen do vývoje pandemie velmi detailně.

Až s odstupem času budeme vědět, zda přijatá opatření byla opravdu nezbytná. Zatím 
Asi nikdo není schopen zhodnotit, zda převáží profi t z ochrany zdraví a jistě i záchrany mnoha 
lidských životů, nebo zda ekonomické důsledky nastalé situace budou pro mnohem více lidí tak 
fatální, že to jejich životy negativně ovlivní na mnoho let nebo dokonce i nevratně. Dělá mi radost, 
že se rychle plní ulice, restaurace i sportoviště. Věřím, že brzy se navrátíme k normálnímu stavu.

oseba@seznam.cz
◆◆◆◆◆

www.pardub i cka1. cz  nebo 
www.pardub i ce .eu/urad/mes t ske -obvody/ 
www. facebook . com/pardub i cka1

Filip Sedlák
Alergie je stav, kdy tělo člověka přehnaně a nebezpečně reaguje 

na cizorodou látku, jejíž nebezpečnost je ovšem mizivá. Takový pocit 
jsem měl z opatření vlády, která často nedávala smysl, a jejich dopady 
za několik měsíců až let shledáme mnohem více poškozující, než 
mediálně živený strach a děs z viru, jehož smrtnost je srovnatelná 
se smrtností chřipky, jak ukazují nejnovější data. Ty dny, které člověk 

nemohl trávit prací, jsem četl oblíbenou filosofii, dodělával odložené věci a také se mi 
povedlo zasadit dva stromy do veřejného prostoru, kterým se krásně daří. A jelikož mi to 
udělalo radost, hned na podzim na to budu navazovat další výsadbou. 

Sedlak@nasepardubice.cz
◆◆◆◆◆

Marie Hubálková
Domácí péče pardubické Charity nebyla home - offi ce ani v době 

krize. Většinou jsme se nebáli, a když, tak nikoliv o sebe - staráme se totiž 
o nemocné a seniory. Zdravotní sestry a pečovatelky Oblastní charity Pardu-
bice vyrážejí, jak samy říkají, do „terénu“ v době, kdy většina z nás ještě 
spí.Pracují o sobotách a nedělích, a když je potřeba, tak v případě domácí 
hospicové péče i v noci. K náročnosti služby bližním nově přibyla situace 

– pandemie koronaviru. Přibrali jsme i seniory, kteří potřebovali nakoupit, protože nechtěli v době 
pandemie vycházet z domu. Domácí péče o staré a nemocné se ale rozhodně nedá dělat jako 
home - office.Obdivuji obětavost a pracovitost kolegyň a kolegů, kteří denně uskuteční 
přes 600 návštěv u klientů, a zvládali to i v tomto psychicky náročném období s láskou a pocho-
pením. Zároveň jsem se celou dobu snažila vybavit naše sestry i pečovatelky všemi kvalitními 
ochrannými pomůckami, ochrannými štíty, rukavicemi, rouškami i desznfekcí. Zpočátku to nebylo 
úplně jednoduché, a proto jsem byla ráda za pomoc zvenčí. Aby mohli všechny pacienty a klienty 
vybavit alespoň látkovými rouškami, museli k šicím strojům sednout i sami zaměstnanci či jejich 
známí. Jsem za to moc vděčná a například i obvod I nám dodával šité roušky.

hubalkova@charitapardubice.cz
◆◆◆◆◆

 Roman Harmat
Období to nebylo lehké pro mnoho z nás. Z pracovního hlediska 

to však pro mne nebyla až tolik výrazná změna. Život plynul dál, 
i když v menším tempu a jiné atmosféře. Kromě rodiny jsme se 
snažili s rodinou pomáhat i lidem ve svém okolí, a to nejen rouškou, 
ale i pomocí nebo radou. Více času s rodinou vnímám jako pozitivní 

stránku tohoto období a ve volném čase jsem stihl doma i na zahrádce činnosti, které jsem 
delší dobu odkládal. Přesto jsem rád, že se situace pomalu vrací do normálních kolejí, 
a doufám, že nepřijde další vlna nákazy. Do budoucna na nás čeká mnoho práce, aby se 
nám podařilo překonat krizi způsobenou touto situací. 

romanharmat@gmail.com
◆◆◆◆◆

Covid 19 tvrdě zasáhl i do života zastupitelů
„Choroba je nakažlivá, kéž by to byla i láska.“ 
William Shakespeare anglický básník a dramatik (1564 - 1616)
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Jiří Kotyk 

Jako „ohrožený druh“ (důchodce nad 70 let) a nestor zastupitel-
stva našeho obvodu jsem trávil čas „pod rouškou“ většinou doma. Zá-
sobován základními potravinami obětavým synem. Čas jsem využíval 
k sepisování historických studií pro Zprávy Klubu přátel Pardubicka 
z podkladů, jež jsem dlouhodobě nashromáždil. „Donkichotským“ bo-
jem proti nesmyslnému a předraženému městskému projektu (dočtete 

se na jiném místě P1 pozn. red.) na „rekonstrukci“ bývalého nacistického popraviště 
Zámeček. Dále pak sledováním kulturních pořadů na ČT art, relaxoval jsem v přírodě 
na břehu řeky Labe a na domácím rotopedu. Chci poděkovat všem obětavým lidem, hlavně 
zdravotníkům a dobrovolníkům, kteří nám ukázali sílu solidarity. Ať nám dlouho vydrží! 
Pamatujme si však také hyenismus v podobě hackerských útoků na naše nemocnice 
a mocenské tlaky z Ruska a Číny. Současný svět prostě není peříčko.

Jiri.Kotyk@seznam.cz
◆◆◆◆◆

VYCHÁZÍME V NÁKLADU 10.000 VÝTISKŮ.
Pro malé živnostníky výrazné slevy! Jsme tu pro vás, ne vy pro nás!
Co pálí vás, pálí i nás. Svěřte se nám. Když ne mailem na redakce@pardubicka1.cz, tak nám napište 
a vhoďte námět do “Schránky důvěry” umístěné ve vestibulu úřadu za divadlem. 
Chcete tady inzerovat? 
Za pár kaček oslovit přes 20 tisíc lidí? Pište na obchod@pardubicka1.cz nebo přímo volejte 
na tel. 776295201. Všechny informace včetně archivu vydání jsou na: www.pardubicka1.cz

Vladimír Martinec 

Do poslední chvíle jsme si na hokeji mysleli, že půjde všechno 
v najetých kolejích. Když to ale přišlo, tak jsem se přizpůsobil, jako 
každý jiný. Jsem přece jen už v té neohroženější skupině, chodil jsem 
na nákup mezi 8. - 10. hodinou, večer na procházku městem, ale 
samozřejmě s rouškou. Bylo to pro mě divné, vidět jednoho člověka 
v celém centru, ale asi to tak muselo být. Smekám všem, co byli 

v první linii, ty lidi nelze jinak, než obdivovat.…
vladimirmartinec@seznam.cz
◆◆◆◆◆

SCHRÁNKA DŮVĚRY 
je tu pro ty z Vás, kteří neradi 

nebo vůbec nepoužíváte internet 
a nechce se Vám používat služeb 
České pošty. Můžete sem vhodit 
Vaše stížnosti nebo připomínky 
k činnosti úřadu, přivítáme 
i pozitivní ohlasy na to, co se Vám 
naopak v centru Pardubic líbí. 
Pokud s námi soutěžíte a nepo-
síláte odpovědi mailem, vhoďte 
je s Vaším kontaktem právě do této schránky. Je umístěna 
ve vestibulu Úřadu městského obvodu Pardubice I 
(naproti recepci v ulici U divadla č. p. 828 v Pardubicích).

P ř í m é  ko n t a k t y  n a  m a j i t e l e , 
c h a l u p y,  c h a t y,  p e n z i o n y,  a p a r t m á n y,  ke m p y,  s r u b y, 

č i  u b y t ov á n í  v  s o u k r o m í .

w w w. c h a l u p y - u b y t ov a n i . c z

20. 6. Zahajovací dostihový den

4. 7. I. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se 
Slavia pojišťovnou

24. 7. Pardubické rovinové dostihy

25. 7. II. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se 
Slavia pojišťovnou

8. 8. III. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se 
Slavia pojišťovnou

29. 8. IV. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se 
Slavia pojišťovnou

5. - 6. 9. Koně v akci - Koně v Evropě

10. 10. Překážkové dostihy

11. 10. 130. Velká pardubická 
se Slavia pojišťovnou

24. 10. Závěrečný dostihový den

Bez názvu-1   1 10.06.2020   15:30

 Provozní doba Úřadu městského obvodu Pardubice I
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... reportáž
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Internet na 3 měsíce 

ZDARMA!
Přijďte s touto poukázkou na naše zákaznické centrum 

a získejte internet v hodnotě až 1500 Kč ZDARMA!

Poukázka je určena pouze pro nové zákazníky a  lze ji využít pouze u EDERA Group a.s.
Poukázky nelze sčítat.

www.edera.cz

12. - 15.
listopadu 2020
CONGRESS CENTRE 
PALÁC PARDUBICE

DAN BÁRTA
HONZA REVAI
A PAVEL LIŠKA
HA THANH
ŠPETLÍKOVÁ
JOSEF VRTAL
Pavel Pavel, 
Marek Slobodnik
Miroslav Bárta, 
Pavel Svoboda, 
Petr Jan Juračka, 
Karel Wolf, 
Matouš Vinš, 
Jan Macháček, 
Vladimír Lemberk, Ladislav Kalous, 
Vladimír Váchal, Jiří Kalát, 
Dominik Barták, Marek Žďárský, 
Slávek Král a Corey,  Vladimír Hauk, 
Jarda Bouzek, Lukáš Matějček, 
Ondřej Jüngling, Travelwithus123, 
Tomáš Štěpán, Anna Dosoudilová, 
Tomáš Šapalov, Anna Mullerová, 
Vendula Žáková, Petra Wenzelová, 
Lenka Kosmatová a další.

Sobotní koncert 
SABRAGE a READY KIRKEN

www.facebook.com/Cestovatelsky.Festival.Pardubice

www.CESTOVATELSKYFESTIVAL.cz

VYLOSOVANÍ 
LUŠTITELÉ 

z minulého čísla, kteří od nás 
obdrželi po dvou vstupenkách 

do Aquacentra Pardubice:

– osmisměrka –
Rabová, Kulhavý, Kolář

– křížovka –
Friebertová, Jambor, Dvorský

***
Nezapomeňte prosím uvádět ke správné 
odpovědi i vaše telefonní číslo pro snazší 

předání výhry. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Policie 158

Hasiči 150

Lékařská pohotovost 
P A R D U B I C E

Záchranná 
služba 155

Dospělí 466 989 000

Děti 466 015 000

Pro případ nouze
Integrovaný systém 
(PRO VŠECHNY) 112

Distribuci P1 
do schránek více 
než 21 tisíc oby-
vatel městského 
obvodu Pardu-
bice I zajišťuje 
Střední škola 
řemesel a služeb 
Černá za Bory. 
Jako jediná 
v Pardubickém 
kraji má obor 
Manipulant 
poštovního pro-
vozu a přepravy.
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... interně

Městský obvod Pardubice I, v rámci údržby a úklidu 
veřejných prostranství, zajišťuje stále větší objem prací. 
Abychom ušetřili co nejvíce vynakládaných finančních 

prostředků, snažíme se co největší penzum prací provádět vlastními 
silami a prostředky, protože ty jsou mnohem levnější a efektivnější než 
obdobné služby prováděné dodavatelsky. Proto bylo na posledním 
zasedání zastupitelstva v roce 2019 rozhodnuto o koupi nového pra-
covního stroje – nákladního automobilu ISUZU M21 Ground.

Jedná se o víceúčelový stroj, který dokáže pomoci při mnoha 
činnostech. Díky svým nástavbám bude provádět svoz i odvoz pev-
ného materiálu, sypkých hmot, listí i ostatní zeleně a bude zajišťovat 
zálivky stromů, květinových výsadeb a částečně i trávníků. Jelikož 
celková hmotnost vozidla činí 3 500 kg, je na něj potřeba pouze 
základní řidičské oprávnění pro běžné osobní automobily. Další výho-
dou spočívající v menších rozměrech automobilu i jeho nižší hmotnosti 
je to, že se hodí pro městský provoz a městskou údržbu na chodnících 
i v parcích, kde nebude ničit komunikace ani trávníky. Kabina automo-
bilu je třímístná, což umožní transport potřebného počtu pracovníků 
z místa na místo při údržbě a úklidu města. Automobil je dále vybaven 

tažným zařízením, pro případ zapojení dalšího přívěsu nebo stroje. 
Nástavbu automobilu tvoří jednoramenný nosič kontejnerů, který má 
natahovací sílu mechanismu 3 tuny a elektrické ovládání. Výhodou 
tedy je, že při práci (nakládání kontejneru apod.) nepotřebuje mít 
automobil zapnutý motor, tudíž neznečišťuje okolí exhalacemi.

Kromě klasické nástavby – vanového kontejneru se zadními 
i bočními výklopnými postranicemi, je automobil vybaven i klecovým 
nástavcem o celkovém objemu 5,76 m3. Další vyměnitelnou nástav-
bou je vodní cisterna SIMED s nádrží o objemu 1500 l. Ta je ovál-
ného profilu a je vyrobena ze sklolaminátu. V horní části nádrže 
je vstupní otvor s odklopným víkem pro plnění vodou. Součástí této 
nádrže je čerpací agregát HONDA 140/3,6, který je vhodný pro 
zálivku zeleně a zkrápění válcového kartáče. Výhodou samostatného 
čerpacího agregátu je opět ta skutečnost, že během práce na místě 
(zálivka stromu, záhonu nebo mytí zákoutí) nemusí být automobil 
v chodu, tedy „běžet“ s nastartovaným motorem. Opět tak chrání 
životní prostředí. Návratnost vozidla bude zhruba 2 roky. Dosud totiž 
na zálivky, mytí chodníků v parcích, laviček pokálených ptáky apod., 
které byly prováděny z větší části dodavatelsky, byla v rozpočtu 
městského obvodu Pardubice I každoročně vyčleněna částka 
cca 750-900 tis. Kč.

Doufáme, že v tomto novém pracovním víceúčelovém stroji 
najdeme zdatného pomocníka pro celoroční denní potřeby městského 
obvodu Pardubice I, jeho obyvatel i návštěvníků.

◆◆ Miroslav Klapka - ÚmO Pce I 

Nový pracovní automobil
Víceúčelový stroj, který dokáže pomoci 
při mnoha činnostech a který v místě nasazení 
neznečišťuje okolí exhalacemi

... Prostorná, 

třímístná kabina 

v sobě ukrývá i po-

třebnou moderní 

techniku k ovládání 

všech funkcí
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dle podmínek dotačního programu se na něm 
musí podílet vždy nejméně padesáti procenty.

 „Cílem projektu je změnit sídliště na Zá- 
vodu míru na moderní bezbariérové, čisté 
a bezpečné sídliště. Plánujeme nová dětská 
hřiště, doplnění zeleně, více klidových zón 
pro trávení volného času, čistší prostředí ko-
lem bytových domů a efektivní využití stáva-
jících a vybudování nových parkovacích ploch,“ 
doplnila starostka.

Na mnohem hezčí prostředí se 
mohou těšit obyvatelé sídliště 
Závodu míru v Pardubicích. 

Letos bude pokračovat jeho postupná proměna 
na moderní sídliště 21. století.

Celkové náklady dalšího pokračování – tzv. 
třetí etapy revitalizace jsou cca 8 500 000 Kč, 
z toho je dotace z Fondu regenerace panelových 
sídlišť ve výši 4 000 000 Kč, zbývající část bude 
pokryta fi nančními prostředky z rozpočtu 
MO Pce I ve výši 2 000 000 Kč a z rozpočtu Sta-
tutárního města Pardubic ve výši 2 500 000 Kč. 

Celkový projekt revitalizace, naplánovaný 
až do roku 2028, má celkem deset etap, 
celkové náklady jsou vyčísleny na bezmála 
97 milionů korun. Zatím se realizovala jedna 
z plánovaných etap. „Podařilo se nám při ne-
malém úsilí dotáhnout do konce snažení 
mého předchůdce Jaroslava Menšíka a dostat 
další dotaci. Výhodou projektu je, že jednotlivé 
etapy je možné realizovat samostatně, věřím, 
že budeme i při žádostech na ty další podobně 
úspěšní,“ uvedla starostka MO I Alena 
Stehnová. Dodala, že obvod nemůže celý 
projekt fi nancovat z vlastních zdrojů, ale 

11

Konkrétně třetí etapa počítá s rekonstrukcí 
parkoviště při ulici nábřeží Závodu míru, kde se 
plánuje zvýšení kapacity parkoviště a vytvoření 
nového parkoviště v areálu mateřské školy, 
které bude sloužit pro provoz této mateřské 
školy. Součástí je i vybudování nového dětského 
hřiště za objektem č. p. 1857. Projekt třetí 
etapy počítá i s rekonstrukcí povrchů stávajících 
zpevněných ploch.

◆◆ Bohumil Roub. 

Lidé z nábřeží Závodu míru Lidé z nábřeží Závodu míru 
budou mít sídliště hodné 21. stoletíbudou mít sídliště hodné 21. století

... Dominantou sídliště 

už dávno nejsou 

vysoké paneláky, 

ale bytový komplex 

Poseidon, který 

nabízí luxusní bydlení 

v blízkosti centra, 

přitom přímo 

na břehu řeky Labe. 

Foto: 

pardubicezive.eu

LETNÍ PLÁŽ

koupání v centru města
hřiště na plážový volejbal

tobogány v ceně
denně 9:00 - 19:00

www.aquapce.cz

... z úřadu
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V současné době podpořil Foxconn 
projekty v návaznosti na aktuální 
situaci s nemocí covid-19. Zdravotnic-
kým zařízením v Pardubicích a 
v Kutné Hoře byly darovány všechny 
respirátory třídy FFP2, které se již 
v únoru podařilo společnosti 
nakoupit. Rozděleno bylo 7 000 kusů 
mezi Nemocnice Pardubického kraje, 
Kutnohorskou nemocnici a záchraná-
ře v Pardubicích za více než 550 000 
korun. Podpora záchranářů pokračo-
vala nákupem 10 kusů generátorů 
ozonu do Kutné Hory. Jedná se 
o přístroj, který se používá k dezin- 
fekci různých prostředí. Záchranáři 
si jeho pomocí budou moci efektivně 
vydezinfikovat vozy ambulancí. Další 
dar společnosti Foxconn pomohl 
a stále pomáhá klientům Domovů 
pro seniory U Kostelíčka a na Dubině 
v Pardubicích. Díky němu nyní mají 
klienti pro spojení se svými rodinami 
k dispozici tablety. Ve chvíli, kdy se 
v současné výjimečné situaci 
nemohou vídat se svými rodinami 
osobně, tak přicházejí na řadu 
alespoň videohovory. Společnost se 
také aktivně podílela na každoden-
ním rozvozu občerstvení záchraná-
řům Záchranné službě Pardubického 
kraje a záchranářům v Kutné Hoře. 
Po celou dobu nouzového stavu bylo 
rozvezeno na 1600 kusů svačinek 
v hodnotě téměř 300 000 korun.

Netradiční pomoc 
Foxconn zajistil dovoz zdravotnické-
ho materiálu z Benešov do Kutno-
horské nemocnice. Společnost 
poskytla dopravní prostředky i řidiče 
a převezla 18 000 respirátorů, 115 000 
roušek, 39 000 pomůcek k ochraně 
očí a rukou či 900 ochranných obleků.

V České republice má společnost Foxconn dva závody. Jeden 
v Pardubicích a druhý v Kutné Hoře. Oba regiony se společ-
nost snaží podporovat jak finanční výpomocí, tak i formou 
partnerství v různých projektech a akcích. Foxconn si totiž 
uvědomuje, jak důležité je být nejen dobrým zaměstnavate-
lem, ale i dobrým sousedem pro obyvatele obou regionů.

Doma na Pardubicku 
a Kutnohorsku
Pardubice a Kutná Hora jsou městy, 
kde je Foxconn doma.  Jen v loňském 
roce společnost pomohla s realizací 
řady projektů v obou regionech. 
V Pardubicích přispěla půl milionem 
korun na parkovací plochy u 
Zámečku, je partnerem Městských 
slavností. Foxconn je dlouholetým 
sponzorem basketbalu Pardubice, 
už třikrát za sebou se také stal 
generálním partnerem oblíbeného 
pardubického Sportovního parku, 
kterého se pravidelně účastní i 
zaměstnanci společnosti. Naopak 
v Kutné Hoře firma například 
podpořila tři sta tisíci korunami 
elektrifikaci Palackého náměstí, vloni 
akci Královské stříbření. V letošním 
roce také místní volejbalový klub 
a stala se hlavním partnerem akce 
Final Four ČP ve volejbale mužů.

Společenská odpovědnost
Společnost Foxconn neopomíjí ani 
neziskové organizace věnující se 
handicapovaným nebo sociálně 
vyloučeným dětem či seniorům. 
Už mnoho let společnost podporuje 
Základní školu a Praktickou školu 
Svítání a dětský domov v Pardubi-
cích. V loňském roce rozdělil Foxconn 
přes půl milionu korun na realizaci 
společensky prospěšných projektů 
v regionech Pardubicka a Kutnohor-
ska. Stalo se tak v rámci veřejné 
soutěže X-Day. Díky tomuto 
projektu, který bude vyhlášen i letos, 
bylo přispěno na realizaci nebo byla 
alespoň částečně podpořena celá 
řada úžasných veřejně prospěšných 
projektů, individuálních sportovních 
nebo kulturních akcí. 

Foxconn je globálním lídrem 
v poskytování kompletních 
IT řešení, produkci spotřební 
elektroniky a výrobě 
komponent pro komunikační 
a elektronická zařízení. 
V České republice má dva 
závody, v Pardubicích a 
Kutné Hoře. Oba regiony 
podporuje formou různých 
projektů.

Můžete nám krátce představit
vaše projekty v oblasti 
odpovědnosti a udržitelnosti?
Největší z nich je charitativní
soutěž X-DAY pro organizace
i jednotlivce. Projekty se prezentují 
porotě, která mezi úspěšné soutěžící 
rozdělí 400 tisíc Kč. Loni jsme 
podpořili 20 projektů, například 
kulturní a sportovní akce, charitativní
organizace i školy. Dobročinný
podtext má také FoxFestival,
„family day“ pro zaměstnance
s večerním koncertem otevřeným
veřejnosti. Výtěžek ze vstupného 
putuje vybrané rodině s hendikepo-
vaným členem. Také aktivně 
podporujeme města, v nichž sídlíme, 
v Kutné Hoře třeba elektrifikaci 
náměstí a WiFi v centru města, 
v Pardubicích rekonstrukci památníku 
Zámeček.

Co přesně znamená být 
„dobrým sousedem“?
Znamená to znát lidi, firmy 
a instituce tam, kde máme
své závody. Zde podporujeme
sport, kulturu, neziskové organizace 
nebo konkrétní rodiny. Pomáháme 
též technicky zaměřeným SŠ a VŠ. 
Kromě vybavení pro výuku podporu-
jeme soutěže a další akce, třeba 
festival vědy a techniky Amavet
nebo kroužky robotiky a Noc
vědců při Univerzitě Pardubice.
Jako mezinárodní společnost
spolupracujeme i s organizacemi
zaměřenými na integraci cizinců.

Během pandemie jste aktivně
pomáhali. Co považujete 
za největší úspěch?
To, že jsme byli mezi prvními,
kdo dokázal zajistit respirátory
FFP2 pro nemocnice a záchranáře. 
Naše vozidla a řidiči pomáhali 
zásobovat nemocnici v Kutné Hoře 
pomůckami z centrálního skladu. 
Pomáhala i produkce, oba závody 
dodávaly klíčové technologie. Naše 
produkty přímo či nepřímo pomáhají 
lékařům, sestrám, nemocnicím a 
dalším. Vyrábíme dýchací přístroje, 
servery diagnostických tomografů 
a rentgenů nebo „mozky“ lékařských 
nástrojů pro vyšetření či léčbu 
na dálku. Naše výrobky se využily 
i pro komunikaci na dálku, díky nimž 
se uskutečnilo mnoho konferenčních 
hovorů.

Zaměstnanci jsou pro vás 
prioritou. Jaká opatření jste 
zavedli v rámci ochrany zdraví?
Foxconn podnikl první kroky již
v lednu, kdy zaměstnanci 
po návratu z rizikových zemí přešli
do domácí karantény se 100 %
mzdy. Chtěli jsme minimalizovat
riziko případného přenosu nákazy 
mezi zaměstnanci. Došlo k úpravě
délky směn, organizaci výdeje
obědů a k zákazu pohybu 
mezi divizemi. Zavedli jsme povinnou
dezinfekci rukou při vstupu
do areálu a jídelny, častější
úklid a měření teploty. Po celou
dobu nouzového stavu nebyl
ani u jednoho zaměstnance zjištěn 
pozitivní případ.

PR & Communications
Manager

korun od Foxconnu na boj
proti koronaviru

Více než milion

Jak být dobrým
sousedem
pro své okolí?
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Historik a zastupitel Jiří Kotyk o údajně podivných investicích na Památníku Zámeček

Oni stateční, kteří položili na Zámečku životy 
za naši svobodu, by si jistě nepřáli podobná betonová 
„mauzolea“. Dotační tituly státu a EU nebyly zřízeny 

proto, abychom si za ně stavěli „největší trpaslíky 
a betonová monstra“, jako to chystané pardubické! 

◆◆ PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D. 
– historik a člen zastupitelstva MO 1 Pardubice

Foto: Filip Sedlák
(příspěvek je zveřejněn jako názor, určený k diskusi, nemusí vyjadřovat názor 

redakce P1, která dává prostor bez ohledu na politické zařazení)

Za koronavirové krize šokoval pardubickou veřejnost 
Magistrát města Pardubic oznámením (mj. v Radničním 
zpravodaji č. 5 - RZ), že začal „rekonstrukci“ Památníku 

Zámeček za více než 39 milionů korun. V témž čísle RZ najdete 
titulek „Město hledá úspory.“ Domnívám se, že tyto dvě 
skutečnosti se navzájem popírají.

Předražený projekt „bunkrotunelu“ z betonu na bývalém 
nacistickém popravišti z roku 1942 je podle mého názoru 
zcela zbytečný, protože 300 metrů odud vzniká v Larischově 
vile péčí Československé obce legionářské také muzeum 
heydrichády. Původní cena památníku na popravišti 
měla čítat 20 milionů korun. Zvýšení ceny město zdůvodňuje 
technologicky náročnou stavbou v podzemí. Varující je to i proto, 
že běžný roční provoz chystané expozice má stát dalších 6,5 milionů 
korun (4 pracovníci na 2 místnosti!) a odměna za její scénář má činit 
1,995 mil. Kč.

Tuto odměnu požaduje historik Vojtěch Kyncl, jenž na sebe 
nedávno upoutal pozornost médií „nactiutrháním“ lidické ženy 
a rozpoutáním krize v Památníku Lidice, kterou musel řešit až ministr 
kultury! Město Pardubice se pustilo riskantně do projektu na popravišti 
navíc v době, kdy ztratilo provozovatele expozice, protože nové vedení 
Památníku Lidice odmítlo na projektu participovat, kvůli nedostatku 
fi nancí.

Za těchto okolností jde skutečně o ekonomický hazard! Navíc 
použití těžké stavební techniky v pietním areálu je velmi problematické, 
protože půda je tu doslova „prolita“ krví 194 českých vlastenců, 
kteří tu byli za heydrichiády popraveni. Městský projekt počítá 
i s odstraněním plotu areálu, což ve svých důsledcích nutně povede 
ke zřízení kamerového systému, tedy k vícenákladům.

Řeči o nadčasovém památníku, který nebude mít v evropském 
kontextu obdoby, a vrácení obsahu pojmu „vlastenectví“ mne vedou 
k tomu, abych vyzval kolegu Kyncla, aby se jako správný vlastenec 
alespoň vzdal své dvoumilionové odměny. Je třeba dodat, že roku 
2013 mu architekti Žalský a Podráský (roku 2017 vítězové soutěže 
na Památník Zámeček) pořídili přístavbu k jeho rodinnému domu 
ve Šťáhlavech, což vidím jako evidentní střet zájmů!

Protože jsem byl od počátku tvrdým kritikem projektu, chtěli mne 
„ideoví otcové“ myšlenky vtáhnout do děje jako člena výběrové komise, 
ale bez hlasovacího práva! Jsem velmi rád, že jsem to rázně odmítl.

Z hlediska cenových relací se mi také zdá podivné, že 
strategickému projektu – letišti Jana Kašpara v Pardubicích – dá město 
podporu jen 16 milionů korun, přičemž je ochotno investovat čtyřicet 
a více milionů na objekt bez provozovatele. Areál popraviště nebyl 
tak zdevastovaný, aby musel projít tak radikální proměnou. Běžná 
sadovnická úprava by postačovala.

Je mi velmi líto, že moje rodné město v době kovidové krize 
nepřemýšlí více ekonomicky a v souvislostech. Rozhazuje tak zbytečně 
peníze i z dotací ze státního rozpočtu a Evropské unie. Berme v úvahu, 
že rozpočty měst a obcí budou kráceny o padesát miliard korun!

Tuto odměnu požaduje historik Vojtěch Kyncl, jenž na sebe
nedávno upoutal pozornost médií „nactiutrháním“
lidické ženy a rozpoutáním krize v Památníku Lidice

Kolego Kyncle, 
vzdejte se dvoumilionové odměny!

... názor

Ristorante da Pepa Ristorante da Pepa 
v Hotelu 100v Hotelu 100

Přijďte ochutnat naše denní 
a snídaňové menu, novou podobu má 
i náš jídelní a nápojový lístek. 
Těší se na Vás celý tým restaurace 
Ristorante da Pepa a Hotelu 100.

Kontakt
HOTEL 100
Kostelní ulice č.p. 100, 530 02 Pardubice
ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ
Hana Stará
Mobil: (+420) 603 140 187, 
Tel.: (+420) 466 511 179
E-mail: hotel100@hotel 100.cz

Otevírací doba
RESTAURACE 
A KAVÁRNA
Po–Ne 
11.00–21.00
Snídaně:
Po–Pá 7.30–10.00 
So–Ne 8.00–10.00
Denní menu:
Po–Pá 11.00–14.00
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Výjimečnou sezónu 
Východočeského divadla 
uzavřou Tři veteráni 

Chod v divadelním zákulisí však Covid-19 
zcela nezastavil – většina oddělení 
přešla na údržbové práce, na které 

není během náročné sezóny čas, digitalizoval se archiv, 
ekonomický a administrativní úsek částečně využíval možnosti 

Stávající sezóna Východočeského divadla byla zcela 
mimořádná nejen oslavami 110. výročí otevření historické 
budovy divadla, ale i několikaměsíčním uzavřením 
hlediště pro diváky z důvodu koronavirové pandemie.

vzdáleného připojení ke svým 
pracovním počítačům při „home- 

office“, v dekoračních dílnách se 
dokončovaly nasmlouvané zakázky 

pro jiná divadla, v krejčovně se ušilo 

Vdnešní době, kdy je potřeba, víc než 
kdy jindy, děti i mládež zvednout 

z pohodlných křesel či gaučů a oprostit je od 
„jediné“ zábavy v podobě počítačů, tabletů či 
mobilů, je nutné přivést tuto věkovou skupinu 
k pohybu a tělesnému rozvoji. Každá doba si 
samozřejmě žádá moderní trendy. Objevují se 
nové druhy sportů, nové druhy tělesných aktivit 
a cvičebních metod. Při vší úctě k sokolským 
a dalším obdobným metodám, u dnešní 
mládeže bychom asi s něčím obdobným 
neuspěli. Abychom vyšli vstříc požadavkům 
a potřebám sportovců, rozhodli jsme se 
zrealizovat stavbu nového workoutového 
hřiště. Pro výběr místa k umístění hřiště nebylo 
těžké hledat vhodnou lokalitu. Jako první se 
nám nabízel park Na Špici, kde lze skloubit 
tuto sportovní aktivitu s krásnou přírodou 
a zdravým prostředím. Umístění hřiště jsme 
zvolili v klidné části parku, poblíž stávajícího 
areálu loděnice.

Na základě výběrového řízení byla 
oslovena fi rma, která se nejlépe zhostila 
požadovaných a zadaných kritérií pro 
provedení hřiště (kvalita, výčet všech prvků, 
cena). Tato vítězná společnost vypracovala 
projektovou dokumentaci pro povolení 
stavby, které je právě v běhu. Součástí hřiště 
budou posilovací prvky, které umožní fyzický 
rozvoj většiny svalových partií těla a které 

budou uzpůsobeny nejen cvičencům všech 
věkových kategorií od mládeže výše, ale 
i pohybově handicapovaným občanům. 
Výběr typu cvičících prvků i samotné hřiště 
bylo konzultováno i se sportovci, kteří se 
této aktivitě věnují systematicky, dalo by 
se říci profesionálně. Barevné provedení 
cvičebních prvků bude (na přání původního 
architekta parku Na Špici) korespondovat s již 
stávajícími podobnými prvky rozmístěnými 
po areálu parku. Budou tady v kovovém 
provedení v barvě stříbrné se zelenými 
doplňky. Hřiště by tak mělo ladit i s okolní 
zelení. Dopadová plocha hřiště o ploše 100 
m2 bude provedena z litého pryžového 
granulátu. Celková cena díla bude cca 683 
tis. Kč vč. DPH. O investici se rovným dílem 
podělí městský obvod Pardubice I a Statutární 
město Pardubice. Věříme, že toto hřiště 
bude sloužit široké skupině zájemců a potěší 
nejednoho návštěvníka parku, který si tak 
bude moci otestovat a nebo dokonce zlepšit 
své fyzické schopnosti. 

◆◆ Miroslav Klapka – ÚMO 1 Pardubice

... z úřadu

A co děti? Mají si kde hrát? 
V Pardubicích rozhodně a další místa 
ještě brzy přibudou.

◆ Nové workoutové hřiště vyroste v parku Na Špici

... zábava

TěšíME SE NA VáS!
 A CO VY?

www.sportovnipark.cz
@SportovniParkPardubice

8.–16. srpna 2020

TRADICE POKRAČUJE
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čátku května. „První žáky chceme v nové 
školní budově přivítat v září 2022, kdy 
současně oslavíme třicet let fungování 
Svítání,“ sdělila ředitelka Horská.

Památkově chráněný objekt koupila 
škola od města v lednu 2015. Zaplatila 
za něj s pomocí úvěru 10 milionů korun. 
Na rekonstrukci získala z Integrovaného 
regionálního operačního programu 94 mi-
lionů korun. Celkové náklady ale dosahují 
výše téměř 147 milionů korun. „Jednáme 
s městem, krajem a dalšími sponzory 
o finanční podpoře. Vyhlásili jsme ale 
i veřejnou sbírku, do které se může zapojit 
každý z nás,“ uvádí Miluše Horská. 
S úsměvem dodává: „Když nás budou 
miliony, stačí přispět od koruny. Číslo 
našeho účtu je 35-6934550257/0100, 
variabilní symbol 2020.“

◆◆ Lukáš Peška, 
PR manažer školy Svítání

Základní škola a Praktická 
škola Svítání, o.p.s., která 
vyučuje děti s kombinovaným 

postižením, zahájila rekonstrukci 
historické budovy bývalé zvláštní školy 
v Klášterní ulici čp. 52. Ta potřebuje nejen 
nový plášť, ale i rozsáhlé opravy uvnitř.

„Přízemí bude sloužit veřejnosti 
jako vzdělávací, kulturní a společenské 
centrum. V plánu máme i speciální učebny 
pro technické a umělecké obory. Chceme 
v budově poskytovat základní a střední 
vzdělávání pro žáky s hendikepem 
s navazujícími službami a různými druhy 
terapií, a připravovat je tak pro vstup 
do zaměstnání,“ řekla ředitelka školy 
Svítání Miluše Horská. Dodala, že bu-
dovu v Klášterní ulici škola využije také 
jako své hlavní sídlo. Dosud totiž Svítání 
v Pardubicích sídlí na třech místech. 

Stavební firmy zahájily práce na za-

přes 5 000 roušek, herci se věnovali 
domácí přípravě a v divadelním 
nahrávac ím s tud iu  nač í ta l i  kn ihy 
pro školáky, které jsou nyní ke stažení 
na webu divadla www.vcd.cz.

Koronavirus nakonec odložil tři 
premiéry, poslední chystanou však 
divadlo uvede podle původního plánu 
– o víkendu 20. a 21. června na letní 
scéně na vyhlídce Kunětické hory. 
Magický prostor pod hradem tentokrát 
ožije příběhem rodinné pohádky Tři 
veteráni, kterou zde inscenuje režisér Petr 
Novotný. 

„Abych řekl pravdu, nemám 
k pohádkám nijak hluboký vztah. 
Jenomže Veterány nevnímám jako 
pohádku, ale jako příběh zralých chlapů, 
kteří mají ještě klukovskou duši. Potloukají 
se po světě a snaží se ho pochopit. 
Pokoušejí se v něm nějakým způsobem 
žít a já strašně trpím, když jim ten svět 
nakope p*del, protože mám pocit, že je 

výplně stavebních otvorů (dveře, 
střechy...), rekonstrukce a zateplení 

až po revitalizace domů.
Disponujeme vlastní truhlárnou!

VRACÍME SVĚTLO DO RODIN HENDIKEPOVANÝCH

SVÍTÁNÍ zahajuje opravu historické školní budovy.

POJĎME VŠICHNI DO TOHO!POJĎME VŠICHNI DO TOHO!
3 5 - 6 9 3 4 5 5 0 2 5 7/ 0 1 0 0

Pomůžete nám�?

Klášterní čp. 52, Pardubice

www.svitani.cz | www.facebook.com/SkolaSvitani

... Miluše Horská předává 

klíče od budovy v Klášterní 

ulici stavbařům. 

Foto: archiv školy Svítání

Škola Svítání 
zahájila opravu 
budovy v Klášterní 
- peníze shání i veřejnou sbírkou

to tak trochu i o mně, že tomu rozumím. 
Člověk se znova a znova dopouští 
stejných chyb. Pro mne je ten příběh spíš 
povídkou o určité etapě lidského života, 
a jak člověk zachází s životem vůbec. 
Baví mě od začátku do konce,“ říká Petr 
Novotný. 

Hlavní role tří vysloužilých vojáků 
pohádkového příběhu Jana Wericha 
známého především z jeho již kultovního 
fi lmového zpracování ztvární Tomáš 
Lněnička, Martin Mejzlík a Alexandr Postler. 
Reprízy jsou v plenéru Kunětické hory 
naplánovány na 26., 27. a 28. června 
a 2., 3., 4. a 5. července od 20.30 hodin. 
Po aktuálním rozvolnění podmínek diva- 
delních produkcí byla přidána repríza 
ve středu 1. července!

◆◆ Radek Smetana, 
PR manažer VČD

V Y H U B Í M E
SRŠNĚ, VOSY, POTKANY

- -  L e n k  &  J i r k o v á  - - 
30letá tradice

deratizace, dezinsekce, dezinfekce
Konzultace ZDARMA: tel. 608 337767
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◆◆ 1. července 2020 od 16.00 hodin: ◆Stresor
◆◆ 15. července 2020 od 17.00 hodin: ◆DO Jana Kvíčaly
◆◆ 29. července 2020 od 17.00 hodin: ◆Živaňanka
◆◆ 12. srpna 2020 od 17.00 hodin: ◆DO Kulturního domu města Holic
◆◆ 26. srpna 2020 od 17.00 hodin: ◆Pardubická šestka
◆◆ 9. září 2020 od 17.00 hodin: ◆DO Jana Kvíčaly
◆◆ 23. září 2020 od 17.00 hodin: ◆Pernštejnka
◆◆ 30. září 2020 od 17.00 hodin: ◆KV Band

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
A HUDEBNÍ PRODUKCE
V BUBENÍKOVÝCH SADECH

Vyluštění tajenky posílejte na redakce@pardubicka1.cz nebo vložte do Schránky důvěry. Pro tři z vás máme po dvou lístcích do Aquacentra 
Pardubice,   Další dva pak dostanou po dvou vstupenkách na I. kvalifi kaci na Velkou pardubickou steeplechase. Dva vylosovaní luštitelé 
obdrží  vouchery v hodnotě 300 korun na nákup  vín ve vinotéce Porta Petra, Pohránovská 15, 
Pardubice - Ohrazenice (tel. 777 555253), provozní doba út 16-22, st-so 15-22,
***SOUTĚŽ O CENY KONČÍ 30.6.2020.  
***Nezapomeňte prosím uvádět ke správné odpovědi i vaše telefonní číslo pro snazší předání výhry.

Pardubickou Jedničku a další aktuality si můžete přečíst také na webové adrese www.pardubicka1.cz nebo www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardu-
bice-i-stred-1/ostatni/zpravodaj - využijte i www.facebook.com/pardubicka1. Pardubická Jednička byla zapsána do evidence periodického tisku a bylo jí přiděleno evidenční 
číslo MK ČR E 14481. Vydává: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046. Šéfredaktor: Bohumil Roub. Příjem 
příspěvků: redakce@pardubicka1.cz. Příjem inzerce na obchod@pardubicka1.cz Layout, grafi cká úprava, zlom: Josef Filip Chudoba, Chrudim. Tiskne: Tiskárna V ráji. Reda-
kce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravy. Periodicita: 4 × ročně. Místo vydání: Pardubice. Toto číslo vyšlo 18. 06. 2020. Náklad: 11 000 ks. Distribuci 
zajišťuje Střední škola řemesel a služeb Pardubice.

... zábava

Zájemci o vytvoření křížovek, osmisměrek či sudoku 
pro reklamu, soutěže nebo třeba k narozeninám, 
svatbě apod., můžete psát autorovi 
na E-mail: jirka.krizovka@gmail.com 
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