květen 2014

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany 

ZPRAVODAJ mO pardubice III
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
naše jarní číslo Zpravodaje dostáváte
do schránek opět v dřívějším termínu,
než je zvykem. Důvodem jsou zejména blížící se volby do Evropského
parlamentu ve dnech 23. a 24. května
2014, o kterých najdete uvnitř Zpravodaje bližší informace k jejich organizaci i způsobu hlasování.
V době, kdy připravuji tento sloupek,
byly dokončeny práce firmou SKANIng. Mgr. Vítězslav Štěpánek
SKA na rekonstrukci a revitalizaci centrálního prostranství Dubina od základní školy až po Pergolu, na kterou jsme
„šetřili“ téměř 3 roky. Zejména v současném slunečném počasí je pohled
na toto opravené prostranství velmi příjemný. Nové předláždění tohoto prostoru, zřízení nové odpočinkové plochy směrem k restauraci U Maxe, nově
vysázená zeleň a lavičky, to vše bude určitě více lákat k posezení a odpočinku. Doufám, že budete moji radost z výsledku této akce sdílet se mnou.
Reálnou podobu také postupně dostává oplocené centrum volného času
u ZŠ Dubina, na kterém přibude herní prvek pro starší děti drak Oskar s dopadovou plochou z měkčené pryže. Předpokládám, že se jej podaří dokončit
tak, aby na Dětský den 30. května již sloužil svému účelu. Pro rodiče zde
přibude grilovací zákoutí s posezením tak, aby i ti, kteří nedisponují zahrádkou, mohli posedět v přírodě a připravit si nějaké lahůdky na ohni. Pro sportovní zápolení dospělých i dětí bude před restaurací U Maxe vybudováno
hřiště na petanque. Nezapomínáme ani na druhé přirozené centrum našeho
sídliště, a to Na Drážce u restaurace Galanta. Zde bude zrekonstruováno
antukové hřiště a v jeho blízkosti rovněž vybudováno petanquové hřiště
a instalovány cvičební stroje v podobném množství a složení jako ve fit parku u ZŠ Dubina, které je hojně navštěvováno. Průběžně rovněž pokračujeme
v rekonstrukci chodníků ve Studánce a v opravách některých dalších opravu
vyžadujících chodníků, jako např. v ulici U Háje.
V minulém Zpravodaji jsem se zmínil i o jiných aktivitách, než investičních,
našeho obvodu, např. zprostředkovávání důležitých nebo nových informací

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

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III

Informace o volbách do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají
ve dvou dnech, kterými jsou pátek 23. a sobota 24. května 2014;
hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České
republiky a občan jiného členského státu vedený v evidenci obyvatel, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Nejpozději 3 dny
před volbami budou občanům doručeny do schránek místa trvalého byd-
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liště hlasovací lístky. Hlasovací lístky budou navíc k dispozici ve dny voleb
ve všech volebních místnostech.
Občané mohou volit ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to buď
přímo ve volební místnosti anebo výjimečně ze závažných, zejména zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné urny. V tom případě může volič
požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou volební schránkou
(ale pouze v případě, že se volič nachází v rámci volebního okrsku, kde má
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trvalý pobyt). Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Číslo volebního okrsku na území Městského obvodu Pardubice III je
uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, které budou voličům doručeny.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Pokud si volič o voličský průkaz zažádal, může jej obdržet nejdříve od 8. 5.
2014 osobně nebo poštou.
Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, podobně i volič – občan
jiného členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič

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

Jarní pozdrav a několik drobných informací
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím.
Opět je zde čas zpravodaje, tak i já
chci přispět několika odstavci, které
by Vás mohly zaujmout.
Především chci upozornit na to, že
17. dubna 2014 se konalo zastupitelstvo našeho městského obvodu.
Předmětem jednání byly informace
o investičních akcích našeho obvodu,
Ing. Jaroslav Cihlo
informace o stavbách, které se připravují nebo realizují, změna rozpočtu městského obvodu. V diskusi byla
probírána problematika neuspokojivého stavu povrchu (zvláště za deště)
mezi řadovými garážemi osobních aut v ulici Věry Junkové. V materiálech
není zmíněno o připravovaném osvětlení komunikace od kruhového objezdu na konec města, aby mohl být realizován přechod pro pěší u konečné
autobusu Na Hůrkách (musí být nasvětlen). Ve zprávě o plnění rozpočtu
k 31. 3. 2014 mne zaujalo nízké procento úhrad za tuhý komunální odpad.
Přitom splatnost je 30. 4. 2014. A na začátku června 2014 nás – občany
čeká zaplacení daně z nemovitých věci.
Minulý zpravodaj (březen 2014) přinesl informace z jednotlivých oblastí
o akcích, které se plánují, připravují, ke kterým jste měli možnost se vyjádřit
nebo se jich přímo aktivně zúčastnit. Třeba problematika Studáneckého lesa.
Hlasování o využití této krásné části v blízkosti našeho bydlení stále probíhá
na webových stránkách městského obvodu. Vyjádříte také svůj názor odpovědí na jednu ze 2 položených otázek? Zatím jsou odpovědi tak 50:50.
V dubnu jsem podnikl několik výletů s přáteli například do Jizerských hor,
do Teplic nad Metují, do okolí Kutné hory, do Valašské Bystřice v Beskydech. Vedle krás přírody a památek jsem si také všímal čistoty ve městech
a obcích, třídění odpadů, zajímal jsem se, jak se žije lidem a jak funguje
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samospráva, státní správa. Zajímaly mne nápady občanů, jak si zlepšit
svoje životní prostředí. Jak zaujmout kolemjdoucí, jak potěšit děti putující
s dospělými. Viděl jsem opravené i nově vzniklé zvoničky (i na soukromých
pozemcích), lavičky se stolečkem s vyhlídkou do krajiny, různé informační
tabule, které poskytují kolemjdoucím informace o historii domu, stavby,
obce, starého mlýna, o názvech blízkých i vzdálených kopců atd. Musím
konstatovat, že občané v navštívených obcích pilně pracují nejen na svém,
ale i kolikrát na obecním. Pečlivě třídí odpady. A taky ale nadávají, že se
najdou vandalové, kteří ničí. Musím vám sdělit, že se v našem městském
obvodu nemáme proč stydět. Přibývá laviček, zlepšuje se (byť pomalu) stav
chodníků, opravují se různé závady a havárie na komunikacích. Na rozdíl
od navštívených míst je v našem městském obvodu více lidí, což působí
takovým příjemným dojmem. Alespoň na mne.
Jsem rád a děkuji občanům za drobné připomínky a náměty na zlepšení.
Někdy jde realizace pomalu a k jednání se budeme muset vrátit. Třeba s Dopravním podnikem města Pardubic. Navrhovali jsme, aby spoj č. 5 jezdil
(kvůli přeplněnosti ostatních spojů) celý den až na konečnou na Dubině, zatím Dopravní podnik tuto změnu odmítá. Taky jsou připomínky občanů k některým chodníkům, po kterých se spíše klopýtá. Lepší značení by zasloužila
Lékařská pohotovostní služba na Dubině, aby občané zbytečně nebloudili
po Dubině atd.
V současné době je u konce velká investiční akce v centru Dubiny a další
akce, které budou sloužit nám, občanům. Mám z nich radost. Když jsem
četl v městském zpravodaji, že má být potopena do lomu socha Vítězství,
hned jsem volal starostovi, že chci tuto sochu na Dubinu, tak aby požadoval
sochu pro náš obvod. Společným úsilím se snad podaří toto umělecké dílo
pro Dubinu získat. Socha Vítězství se vám, vážení spoluobčané, v centru
Dubiny snad bude líbit.
Přeji vám, abyste ve vašem snažení zažívali vítězství každý den. A při tom si
hezky užili zbytek jara a léto.
Ing. Jaroslav Cihlo, místostarosta Městského obvodu Pardubice III

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | květen 2014

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Městský obvod podporuje kulturu,
sport, mládež a volný čas

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

I v roce 2014, stejně tak jako od počátku svého vzniku před 11 lety, podporuje Městský obvod Pardubice III činnost místních zájmových organizací a spolků, škol a školek a dalších občanských sdružení na konkrétní
akce prostřednictvím finanční podpory ze svého rozpočtu.
Pro letošní rok posuzovala Humanitní komise Rady městského obvodu
Pardubice III 28 žádostí na podporu jednotlivých kulturních, společenských, sportovních a dalších zájmových aktivit. Jedná se především
o akce pořádané pro děti místními mateřskými a základními školami,
podporováni jsou též talentovaní žáci základních škol, či je jim udělováno ocenění fair play. Vybraní žáci obdrží na konci školního roku odměnou
za své počiny dárkovou poukázku. Nezapomínáme ovšem ani na podporu kulturního a společenského vyžití seniorů.
V letošním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 190 tis. Kč. Všechny byly schváleny Radou městského obvodu Pardubice III a v současnosti jsou již vyplaceny.
Poskytnuté dotace v roce 2014:
A) Tradiční sportovní akce na území MO III
12 000 Kč
B) Akce předškolních zařízení			
62 000 Kč
C) Akce základních škol			
59 000 Kč
D) Spolková činnost seniorů			
11 000 Kč
E) 	Akce společenského charakteru
ostatních subjektů			23 000 Kč
F)	Pořízení drobných zařízení a vybavení
pro sportovní a herní činnost		
13 000 Kč
I) Podpora talentovaných žáků ZŠ a ceny fair play 10 000 Kč
Ing. Irena Štěpánková
tajemnice humanitní komise

SPLATNOST A VÝBĚR MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA TKO A ZE PSŮ
Splatnost místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (TKO) pro rok
2014 uplynula dne 30. dubna 2014.
Splatnost místního poplatku ze psů pro rok 2014
uplynula již 15. března 2014. Tato splatnost byla závazná pro ty poplatníky místního poplatku ze psů,
kteří hradí poplatek jednorázově a nemají sjednány
pololetní či čtvrtletní splátky.
Začátkem března proběhla distribuce složenek k placení místních poplatků za TKO a ze psů poplatníkům
do jejich domovních schránek. Případná ztráta či nedoručení složenek nezbavuje občany jejich poplatkové povinnosti. Tisk a distribuce složenek je nadstandardní služba ze strany správce místního poplatku (úřadu městského
obvodu) a slouží občanům k připomenutí jejich poplatkové povinnosti.
Musíme bohužel opět konstatovat, že je stále velký počet občanů, kteří
svoji zákonnou povinnost platit místní poplatky nedodržují v termínu či
ji zcela ignorují. Neplatící poplatníci se vystavují vymáhání nedoplatků
formou exekuce a vynaložení dalších nemalých finančních prostředků
za exekuční náklady.
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Vyzýváme proto občany, kteří své závazky ještě nesplnili, aby tak učinili neprodleně a vyhnuli se nepříjemnostem spojeným s dalším vymáháním.
Platby lze učinit bezhotovostním bankovním převodem na účet Městského obvodu Pardubice III
č. 181632479/0300, VS ve tvaru uvedeném na složence
či ve zprávě pro příjemce uvést příjmení, jméno a datum
narození poplatníka, aby bylo možno řádně a bezchybně přiřadit platbu. Dále je možno platby učinit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu Pardubice
III, Jana Zajíce 983 (kancelář č. 4) v těchto časech:

PO a St 8:00 – 17:00 hod
Út a Čt 8:00 – 15:30 hod
Pá
8:00 – 14:00 hod
Bližší informace k poplatkové povinnosti, placení poplatků či další informace k výběru místních poplatků podají referentky odboru ekonomického a vnitřních věcí paní Jana Heřmanová na tel. 466 799 135 a paní
Petra Lemberková na tel. 466 799 138.
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Čarodějný slet 2014 na Dubině

Házenkářkám vrcholí sezóna

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

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

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

Blahopřejeme
všem občanům, kteří v letních
měsících oslaví svá životní
jubilea.
Těm, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea, budou
zástupci Městského obvodu Pardubice III gratulovat osobně.
Blahopřejeme všem jménem pana starosty
i celého městského obvodu.
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Turistické mapy v knihovně
Jaro je tu a s ním i možnosti výletů po celé republice. Svoje putování si můžete usnadnit i díky turistickým mapám Klubu českých turistů
z Vydavatelství Trasa, které Knihovna Městského obvodu Pardubice III
zařadila od května do svého výpůjčního fondu.
Jedná se o již tradiční mapy v měřítku 1:50000 s vyznačením turistických tras, které nyní pokrývají převážnou část území České republiky.
Mapy budou postupně doplňovány s cílem nabídnout čtenářům všech
98 českých map. Navíc jsou speciálně povrchově upravené tak, aby se
omezilo jejich poškození. K dispozici jsou v praktických boxech ve výpůjční části pro dospělé.
Klasická papírová mapa má řadu výhod: náhled celé mapy v příznivém
měřítku najednou, vodovzdornost, nerozbitnost při pádu J, přijatelná
cena, nevybíjí se baterie, nezávislost na SW, HW, signálu a podobně.

Východočeské divadlo zve na plenérová představení na Kunětické hoře
Východočeské divadlo sice
letos na Kunětické hoře
neuvede žádnou novinku
– na tu si musíme počkat
do příštího léta, kdy by se
pod hradem měla uskutečnit premiéra slavného
Limonádového Joea v režii
Milana Schejbala (režiséra divácky velmi úspěšné
Charleyovy tety) – těšit
se však můžeme na reprízy legendární Balady pro
banditu. Pardubickou verzi
zbojnického muzikálu režíroval Michael Tarant, jenž
zaměstnal téměř celý herecký soubor divadla, který
doplnil i početným sborem
tanečníků a zpěváků a folk-folklórní kapelou Trdlo.
Na jeden víkend se do magického prostoru pod hradem navrátí také
oblíbená komedie Sen noci svatojánské, která zde bude mít svou derniéru. Působivou inscenaci nazkoušel slovenský režisér Marián Pecko.
O úspěchu jeho nastudování svědčí nejen velký divácky zájem, ale i Cena
novinářů pro nejlepší inscenaci VČD roku 2012!
Kromě titulů Východočeského divadla si zde nenechte ujít koncerty Lenky
Filipové a Jarka Nohavici či výpravnou pohádku s písničkami Brouk Pytlík.
S oživením divadelních večerů pod hvězdami opět přichází i správa hradu Kunětická hora, která pro zájemce s platnou vstupenkou na některé
z uvedených představení připravila mimořádné večerní prohlídky hradu
– a k tomu ještě se slevou!
Pokud tedy máte rádi plenérová představení, neváhejte a zastavte se
v předprodeji divadla, protože vstupenky na Kunětickou horu pomalu
mizí! Program letní scény naleznete na webu divadla www.vcd.cz.
Radek Smetana, PR manažer VČD
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V současné době jsou pro čtenáře turisty k dispozici tyto mapy:
48 Žďárské vrchy
10 České středohoří – západ
53 Kralický Sněžník
13 České Švýcarsko a Šluknovsko
54 Rychlebské hory a Lázně
11 České středohoří – východ
Jeseník
12 NP České a Saské Švýcarsko
55 Hrubý Jeseník
14 Lužické hory
56 Nízký Jeseník
15 Máchův kraj
64 Šumava – Železnorudsko
16 Mělnicko a Kokořínsko
65 Šumava – Povydří
19 Český ráj
a NP Bavorský les
20–21 Jizerské hory a Frýdlantsko
66 Šumava – Trojmezí
22 Krkonoše
67 Šumava – Lipno
23 Podkrkonoší
68 Pootaví – Sušicko
24 Hradecko a Pardubicko
– Strakonicko
25 Podorlicko a okolí Babiččina
69 Pošumaví – Vimpersko
údolí
70 Pošumaví – Prachaticko
26 Broumovsko, Góry Kamienne
74 Novohradské hory
a Stolowe
78 Česká Kanada a Slavonicko
27 Orlické hory
81 Podyjí – Vranovská přehrada
33 Křivoklátsko a Rakovnicko
82 Střední Podyjí
36 Okolí Prahy – západ
89 Slovácko – Chřiby a Jižní Haná
37 Okolí Prahy – východ
92 Slovácko – Bílé Karpaty
40 Benešovsko a dolní Posázaví
94 Hostýnské vrchy
42 Kolínsko a Kutnohorsko
95 Javorníky západ
43 Střední Posázaví
96 Moravskoslezské Beskydy
45 Železné hory
Bc. Petra Gadlenová
46 Havlíčkobrodsko
vedoucí Knihovny MO III
47 Vysokomýtsko a Skutečsko

Sbor dobrovolných hasičů
Pardubice – Slovany
Tato organizace působí od svého založení v roce 1925. Nucenou přestávku si vyžádala jen období během 2. světové války a dále poválečná obnova
a rozvoj osady. Po ustálení situace byla činnost SDH obnovena a trvá
dodnes. Sbor hasičů se pravidelně schází v hasičské zbrojnici v ulici Krátká
na Slovanech, kde je možno si prohlédnout připravenou techniku, zázemí
a poznat se s novými lidmi. Svou aktivitu hasiči zvýšili v oblasti požárního
sportu - účastní se závodů. Každý nový člen je vítán s otevřenou náručí.
Více najdete na www.sdh-slovany.8u.cz.
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Akce „Daruj knihu“ byla úspěšná
Sbírková akce Daruj knihu - dejme knihám druhou šanci probíhala po celé
čtyři březnové týdny. V Knihovně Městského obvodu Pardubice III se
shromáždilo přes tři tisíce titulů. Šlo zejména o beletrii pro dospělé –
detektivky, historické romány, romány ze současnosti, thrillery a knihy
pro mládež. K akci se aktivně připojili i žáci z 6. A Základní školy Dubina.
Darované knihy byly následně úhledně obaleny, označeny štítkem „JSEM
DAROVANÁ“ a putovaly dále do knihovniček a knižních koutků v Pardubické Krajské nemocnici – na všechna oddělení onkologie, rehabilitace
a na dětské oddělení. Nemalá část darovaných knižních kousků doplnila
knihovničku v pardubické věznici. Dostalo se i na naše nejmenší čtenáře
- knihy určené pro předškoláky získala Mateřská školka Korálek Pardubice. Knihovna MO Pardubice III mohla také díky občanům doplnit knižní
fond o tituly, které jí chyběly.
Přes všechny běžné denní povinnosti a starosti si řada z Vás vyšetřila
čas a podpořila akci Knihovny Městského obvodu Pardubice III. Žánrově
pestrá sbírka knih udělala radost nejen dospělým, ale i těm nejmenším.
Za to Vám všem patří dík.
Bc. Petra Gadlenová, vedoucí Knihovny MO III

Fit park na Dubině a šaty od Rajské
Zapojte se při cvičení do soutěže
o šaty od Beaty Rajské.

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

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

na prostranství zrekonstruovaného
centrálního parku Dubina v Pardubicích
Pro příznivce dechové hudby jsou vyhrazeny

čtvrtky 22. 5., 26. 6. a 25. 9. 2014
v čase vždy od 16:30 do 18:30 hodin zahraje
22. 5. – Dechový orchestr Jana Kvíčaly
26. 6. – Živaňanka
25. 9. – Pardubická šestka
Očekávanou hudební událost vždy osvěží
doprovodný program mažoretek PM Stars.

POZOR
Soutěž není určena pouze ženám, ale také muži se mohou zapojit
a vyhrát tak pro své milované polovičky vysněné šaty.
PODMÍNKY soutěže najdete na www.colmex.cz.
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DĚTSKÝ DEN
Městský obvod Pardubice III pořádá ve spolupráci
s Kulturním centrem Pardubice v pátek 30. května
2014 od 10 do 18 hodin Den dětí. Celá akce se bude
konat na již zrekonstruovaném prostranství centrálního parku Dubina v Pardubicích.
Letos mimořádně bude oslava Dne dětí zahájena slavnostním uvedením
do provozu nové atrakce „Draka Oskara“, která je instalována v oplocené ploše pro volný čas na Dubině. Děti se na nové dřevěné atrakci zajisté
do sytosti vyřádí a užijí si spoustu legrace a zábavy nejen na Den dětí,
ale i po celý rok. Oslava bude pokračovat již tak, jak ji známe z předchozích let, na obvyklém místě s množstvím soutěží o sladké ceny, her,
tvořivých dílniček, malováním po obličeji a pouťových atrakcí. Děti čeká
i hudební produkce, vystoupení kouzelníka, taneční vystoupení mažoretek PM Stars a další moderovaný program.
Tradičně bude připraveno občerstvení a dobroty, limonády, cukrová
vata, zmrzlina a mnoho dalších pochoutek pro děti i dospělé. Atrakce,
jako je nafukovací skluzavka, skákací hrad, trampolína, jsou pro děti
zdarma. Všichni jsou srdečně zváni na den plný her, zábavy a pohody.

RODIČOVSKÉ CENTRUM DUBÍNEK
připravilo pro všechny zájemce
pestrý program
KVĚTEN
14. 5. Pohádka pro nejmenší
		 10:00 RC Dubínek
26. 5. Kam s dětmi v Pardubicích
		 10:00 RC Dubínek, prezentace Informačního centra Pardubice
28. 5. Cyklistický výlet
		 10:00 RC Dubínek, společný výlet na kolách na Kunětickou horu
30. 5. Den dětí
		 10:00 Dubínkova výtvarná dílna v rámci Dětského dne
ČERVEN
2. 6.
Bezpečnost dětí nejen o prázdninách
		10:00 RC Dubínek, seminář s Romanem Češkou o bezpečnosti
dětí a předcházení úrazů
4. 6.
Výlet za zvířátky
		 10:00 RC Dubínek, společný výlet do centra Apolenka
CELOROČNÍ PROGRAM – KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
POHYBOVÉ KURZY
•C
 vičení pro miminka od 6 týdnů – probíhá pod vedením zkušené lektorky
• Cvičení rodičů s dětmi – děti od 14 měsíců do 3 let • probíhá formou
her, písniček, říkadel s využitím cvičebního náčiní
• Pohybová výchova pro děti 3 – 5 let a 5 – 7 let • probíhá formou her,
písniček, říkadel s využitím cvičebního náčiní
• Taneční a pohybová výchova • výuka základů klasických a lidových
tanců, základy gymnastiky a akrobacie – kurzy probíhají v těchto věkových kategoriích – 3–5 let, 5–7 let a 7 let a výše
• Přípravka ARCO • pro zájemce od 5 let, prvky gymnastiky, akrobacie,
muzikálové, moderní a výrazové tance
OSTATNÍ
• Zpívánky pro nejmenší – základy rytmické a hudební výchovy pod vedením M. Rüklové
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Projednání studie využití
Studáneckého lesa
Na čtvrtek 27. března pozval městský obvod veřejnost k projednání studie Studáneckého lesa. Přišlo asi dvacet lidí majících zájem o budoucnost lesa, jak později z debaty vyplynulo, především z řad starousedlíků.
Za vedení MO se zúčastnili starosta Ing. Mgr. Štěpánek a místostarosta
Ing. Cihlo, za správce lesa vedoucí odboru životního prostředí Ing. Míča.
Podrobně zpracovanou prezentaci, která obsahovala historický základ
dnešního lesa, jeho současný stav a návrh dalšího využití a z toho plynoucích úprav, přednesla Ing. Mlejnková. V bohaté diskusi přítomní občané
projevili velký zájem o osud lesa. Chtějí zachovat co nejvíce jeho současnou podobu s tím, aby byla věnována větší pozornost jeho údržbě a bylo
omezeno kácení. Správce lesa vysvětlil možnosti hospodaření s ohledem
na zákon o lesích a schválený lesní hospodářský plán, poukázal především
na nutnost postupné obměny porostu a na ekonomickou stránku hospodaření. Shoda byla nalezena v potřebě úpravy cest, provozuschopnosti
stávajícího systému odvodnění a odstraňování podrostů podél cest. Bylo
přijato s pochopením využití pro rekreační a sportovní aktivity, pro děti
i dospělé v současném rozsahu. Naopak se přítomným občanům nelíbí
budování altánů, kiosků apod. Závěrem lze konstatovat, že cílem studie je
ukázat možnosti využití lesa pro obyvatele a naznačit způsob, jakým toho
lze dosáhnout. Záměry v ní obsažené se budou realizovat postupně, nejprve právě úprava cest a podrostů. Zda dojde na nějaké stavební objekty,
je otázkou vývoje názorů v budoucnosti. Nyní je úkolem zpracovat studii
a předložit ji ke schválení vedení města. To totiž zajišťuje hospodaření
v městských lesích a musí dát souhlas se změnou v přístupu k jejich využití, které v navrhovaném pojetí je pochopitelně nákladnější.
Ing. Luboš Tušl, vedoucí odboru dopravy a ZP

• Volná herna s možností tvoření – základy rozličných výtvarných technik pod vedením zkušené lektorky
• Dubínkova školička malá příprava na mateřskou školu
• Keramika – výuka základních keramických postupů pod vedením zkušené lektorky, materiál i výpal v ceně kurzu
• Angličtina pro děti školního i předškolního věku – vyučují odborní lektoři – výuka formou her
• Klavír, kytara, flétna, - výuka hry na nástroj + základy hudební nauky
pro děti od 6 let, flétna od 5 let
CELOROČNÍ PROGRAM – KURZY PRO DOSPĚLÉ
POHYBOVÉ KURZY
• Rehabilitační cvičení – zdravotní cviky zaměřené k odstranění svalové
nerovnováhy
• Kondiční zdravotní cvičení – kombinované cvičení obsahující kalanetiku, strečink, zdravotní cviky, relaxační a dechová cvičení
• Jóga – zlepšení tělesné i psychické kondice, postupné zvládnutí stresu,
napětí i únavy
VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
• Jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé – angličtina, němčina,
španělština
• Šití – pro začátečníky i pokročilé
• Keramika – výuka základních keramických postupů pod vedením zkušené lektorky, materiál i výpal v ceně kurzu.
• Hudební kurzy – výuka hry na kytaru, flétnu, klavír
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IV. ročník
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ
Knihovna MO Pardubice III – Dubina
Každý prázdninový týden si můžete přijít zahrát oblíbené společenské
hry a vyhrát drobné ceny! Společného trávení volného času v knihovně
o prázdninách se mohou zúčastnit nejen zaregistrovaní hráči, ale i děti,
které dosud pravidelně knihovnu nenavštěvují.

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III
PODPORUJE ČTENÍ.
•••

PADAJÍCÍ OPIČKY

1.–11. července 2014
Hráč, který posbírá během hry nejmenší počet opiček, vyhrává!
•••

NEVZBUĎTE PSA

14.–18. července 2014
Dojdi k pokladu jako první a nevzbuď přitom psa.
•••

PEXESO PRO UŠI

21.–25. července 2014
Princip hry spočívá v zapamatování si zvuků a získání co největšího
počtu párů kostek.
•••

BOGGLE FLASH

28. 7.–1. srpna 2014
Rychle skládejte slova posouváním, prohazováním a mícháním!
•••

CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT
Vyslyšeli jsme připomínky občanů – majitelů psích mazlíčků k nedostatečným plochám
pro volné pobíhání psů v našem obvodě. Rada
městského obvodu na svém řádném jednání
dne 17. dubna 2014 odsouhlasila pro tyto účely
vymezení nové plochy, a to parcelu č. 409/126
– ostatní plocha o výměře 4893 m2. Pozemek je veřejným prostranstvím,
i když ve vlastnictví soukromých majitelů, se kterými byl tento záměr samozřejmě projednán. Jedná se o travnatou plochu mezi Penzionem v ul.
Erno Košťála a propojkou do Studáneckého lesa. Nově vymezená plocha
bude součástí právě novelizované vyhlášky města č. 13/2006 o veřejném
pořádku, kterou bude schvalovat červnové Zastupitelstvo města. Lze tedy
předpokládat, že své pejsky budete moci na tomto prostranství nechat
volně proběhnout od začátku července letošního roku.
V našem obvodě jsou vymezeny dvě
lokality se zákazem požívání alkoholu
na veřejných prostranstvích, a to centrum Dubiny a přilehlého okolí a ulice
Dašická. V souvislosti s přetrvávajícími
problémy s popíjením alkoholu na Dašické ulici, jsme rozšířili tuto lokalitu o ulici
K Pardubičkám až ke trati, jak je vidět
z přiloženého obrázku. I tato změna bude platná po schválení vyhlášky
o veřejném pořádku Zastupitelstvem města.

VÝSTAVKA KNIŽNÍCH ZÁLOŽEK
Přineste do Knihovny Městského obvodu Pardubice III
během letních prázdnin 2014 tu svou. V měsíci září bude
vystavena společně s ostatními v Knihovně na Dubině.
Každý, kdo čte papírové knížky, nějakou záložku potřebuje. Známe
záložky papírové, plastové, kovové, s magnetem, látkové, vyšívané,
nápadité i úplně obyčejné.

Čím si stránky v knížkách zakládáte vy?

TIK… TAK BUM: JUNIOR

Vlakovou jízdenkou či nákupním seznamem, pohlednicí nebo útržkem
složenky? Nebo snad nějakou historickou po dědečkovi, nebo klasický
„filmovým“ páskem s náčelníkem Apačů?

•••

Každá záložka je zajímavá.

4.–8. srpna 2014
vzrušující a napínavá slovní hra určená pro děti od pěti let.

BINGO

11.–15. srpna 2014
Kdo pokryje první vodorovnou řadu pěti čísel na Bingo losu?
•••

Pokud svoji originální záložku do výstavky zapůjčíte, náhradou si
odnesete jedinečnou záložku Knihovny MO Pardubice III vydanou
ke 30. výročí své existence.

CESTUJEME PO HRADECH A ZÁMCÍCH

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III PODPORUJE ČTENÍ.

•••

Letní a prázdninové opékání buřtů

18.–22. srpna 2014
Vyhrává hráč, který má na konci cesty nejvíce peněz.

HÁDEJ KDO? EXRA

25.–29. srpna 2014
Vyhrává ten, komu se podaří odhalit nejdříve tvář soupeře.
•••
Tím ale prázdniny nekončí!
Sejdeme se v neděli 31. srpna na

Studáneckém posvícení

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