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Ohlédnutí za uplynulým rokem s primátorem Jaroslavem Demlem
Vážení a milí spoluobčané,
s postupujícími lety mám stále intenzivnější pocit, že období od Nového roku do Vánoc je rok od roku kratší a kratší. Nevím, kam
se ty hodiny a dny ztrácejí, faktem je, že mi jich chybí stále víc. Zdá se mi, že léto nedávno skončilo a najednou je tu advent, čas očekávání, ale také bilancování.
Letošní rok byl poměrně bohatý na události. Museli jsme učinit několik zásadních rozhodnutí, jejichž výsledky budou zřetelně viditelné až za několik let. Věřím, že jsme dobře nastartovali spolupráci s příslušnými státními orgány a že již v roce 2010 započne výstavba pro město tak důležitých obchvatů a zkapacitnění dopravních tepen a křižovatek. Nejsledovanějším a nejdiskutovanějším
krokem byla ale příprava další etapy prodeje městských bytů nájemníkům. Po dlouhém hledání a diskusích je o ceně i způsobu jejich
prodeje rozhodnuto. Hodně mě však na celé záležitosti mrzí, že někteří politici zvedli toto téma nikoli jako výzvu k ukázání vlastních
schopností najít lepší řešení, ale jako cestu ke snadnému zisku politických bodů. Bohužel i za cenu toho, že vystraší a zneklidní zejména starší obyvatele městských bytů. Koupit byt je právo, nikoliv povinnost. Ten, kdo na to nemá, může zůstat dál v nájemním vztahu. Nikdo ho nevystěhuje. Rád bych dodal, že peníze, které město postupně z prodeje bytů získá, investuje zase do bytové oblasti. Počítáme například, že část výnosu z prodeje bytů investujeme do dostavby
domova pro seniory U Kostelíčka, neboť právě sociálního bydlení pro starší občany je v našem městě citelný nedostatek.
Tvrdým oříškem, který jsme letos museli rozlousknout, je nákladná rekonstrukce plaveckého areálu, která již z mnoha důvodů nesnese odkladu. Částečně
jsme našli řešení v zařazení této akce do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), který jsme zpracovali pro centrum Pardubic. To nám umožní získat
zhruba třetinu potřebných investic, tedy 150 milionů, z evropských peněz.
Dalším závažným rozhodnutím, které jsme museli letos učinit, byl prodej akcií hokejového klubu. Ač se mnoha lidem z různých důvodů nelíbil, jsem přesvědčen, že byl správným krokem. Město není tím subjektem, který by měl mít trvale zodpovědnost za chod profesionálního sportovního týmu. A jak je vidět
na letošních výsledcích, klub s novým majoritním vlastníkem zřejmě nabral dobrý směr. O to víc lituji skutečnosti, že někteří zastupitelé neodolali nabídce
hokejového klubu k cestě na Floridu a že tak zavdali důvod ke spekulacím o pozadí tohoto prodeje a vůbec o vztahu města, Městského rozvojového fondu Pardubice a hokejového klubu. I takovéto kroky by měl každý politik vždy důkladně zvažovat.
Rok 2008 v Pardubicích však nebyl pouze rokem závažných rozhodnutí, ale i významných a vesměs radostných událostí. Rekonstrukcí byly například získány nové, kvalitní odbavovací prostory na civilním letišti, které tak může s dostatečnou kapacitou odbavovat letadla i do vzdálených destinací. Podařilo se
nám v porovnání s jinými městy získat velký objem dotací ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukce a zateplení budov mateřských školek a základních škol a několik z nich také letos opravit. Do tří let by se teplých kabátů měla dočkat většina pardubických škol a školek. Máme připravenou studii
dostavby domova pro seniory, zpracován IPRM pro střed města a před dokončením je také IPRM, který umožní čerpat peníze z evropských fondů na revitalizaci sídlišť a regeneraci bytových domů na Dukle a Višňovce. Ve spolupráci s režisérem Jiřím Strachem jsme v Pardubicích otevřeli Babybox, který má pomáhat zachraňovat životy „nechtěných dětí“. Díky nálezu městské kroniky z let 1895 až 1933 můžeme více nahlédnout do historie Pardubic a připomenout
si tak mnohé dějinné milníky.
Rok 2008 byl také rokem významných společenských událostí, jak těch tradičních, jako je Velká pardubická či Zlatá přilba, která oslavila své 60. výročí,
tak ojedinělých. Například zvonice u kostela svatého Bartoloměje dostala dva nové zvony, Pardubice navštívili, vedle dalších významných osobností, během
jediného víkendu velvyslanci zhruba třiceti zemí z celého světa. Nemohu zapomenout ani na oslavu 90. výročí vzniku republiky, která se, myslím, velmi vydařila a oslovila mnoho obyvatel Pardubic.
Samozřejmě jsou i věci, které nevyšly, jak bychom si představovali. Dosud se nám nepodařilo najít investora nebo partnera pro stavbu nového terminálu
na letišti, nicméně v plném proudu je schvalování studie vlivu této stavby na životní prostředí, bez níž stavba nemůže být povolena. Nenašel se ani kupec, který by opravil Machoňovu pasáž, a na nás bude rozhodnout, jak s touto pardubickou památkou dál.
Mohl bych jmenovat ještě desítky věcí a problémů, které se v končícím roce v Pardubicích povedly vyřešit, i těch, které mohly vyjít lépe. A každý z Vás by jistě
doplnil desítky dalších. Takový je zkrátka život, každý den přináší nové úkoly a nové výzvy. Já jsem velmi rád, že jim mohu čelit a pracovat pro tak skvělé město, jakými Pardubice bezesporu jsou, a zejména pak pro Vás všechny, Pardubáky, kteří mu vdechujete život.
Přeji vám všem klidný adventní čas spojený s rozjímáním a slavnostní náladou, vánoční svátky naplněné štěstím, vůní, pohodou a porozuměním, potěšení
z blízkosti vašich nejbližších a mnoho krásných dárků věnovaných z lásky, tedy to nejvzácnější, co můžeme dostávat, ale také dávat. Do nového roku přeji vám všem, milí spoluobčané, pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů, ještě více spokojenosti a vzájemné tolerance. A nám politikům přeji pokoru, odpovědnost a skromnost.
Krásné Vánoce a šťastný rok 2009 pro nás všechny i pro celou naši republiku!

Váš Jaroslav Deml, primátor města Pardubic
Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČO 274046,
a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, 500 03 Hradec Králové, IČO 61860981. Evidenční číslo MK ČR E 11512. Redakční rada:
MichalZitko, Alexandra Tušlová,NatašaHradní,EvženBáchor.Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní, Dana Rybnikárová. Fotografie: Evžen Báchor,Eva
Stanovská(hlavnífotografienatitulnístraně).Adresaredakce:Radničnízpravodaj,MagistrátměstaPardubic,Pernštýnskénáměstí1,53021Pardubice.Internet:
www.pardubice.eu. Elektronická adresa: alexandra.tuslova@mmp.cz. V Pardubicích 2. prosince 2008. Výtisk doručila Česká pošta.
Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo
jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka zpravodaje 1/2009: 23. prosince 2008.
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Zkraťte si čekání SMS objednávkou
Magistrát města Pardubic zavádí od 1. ledna 2009 nový systém objednávání se na úřad. Občané se budou moci pomocí SMS zpráv objednat k vyřízení úředních záležitostí na konkrétní čas.
„Pilotně tento projekt spustíme na odboru dopravy, a to na obou pracovištích, tedy na třídě 17. listopadu i v Černé za Bory. Následující
měsíce budeme vychytávat případné počáteční nedostatky,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa. „Podobné systémy fungují již v jiných městech, my jsme se nechali inspirovat v Chomutově. V příštím roce chceme tento systém rozšířit i na další agendy magistrátu,“ dodal Bakajsa.
Občané si mohou rezervovat termín na tel.čísle 736 466 446. Následně přijde potvrzující SMS s nabídkou nejbližšího volného termínu. Na odpověď má klient 15 minut. Pak systém pošle SMS s potvrzením rezervace, číslem, pod kterým bude občan vyvolán, kontrolním číslem, které si může úředník vyžádat pro potvrzení, číslem kanceláře a maximální výší správního poplatku. Rezervaci může občan zrušit rovněž pomocí SMS zprávy, ve které použije kontrolní číslo. „Proto je dobré SMS zprávu s potvrzením rezervace, kde je uvedeno
kontrolní číslo, nemazat a nechat si ji uloženou v telefonu až do návštěvy občana na úřadě,“ upozornil Bakajsa.
Stejným způsobem se lze objednat i pomocí e-mailu, který občan zašle na adresu sms@mmp.cz. V předmětu mailu musí být REG.
V SMS i e-mailu lze užít velká i malá písmena, důležité je oddělování skupin znaků, tedy vkládání mezer. Zaslání SMS je zpoplatněno jako
red
běžná SMS podle sazebníku daného operátora. Podrobný návod naleznete i na stránkách města www.pardubice.eu.
Znak agendy:
TRV
technici registru vozidel
		
RV 		
registr vozidel
		
RP
řidičských průkazů, profesních průkazů, paměťových karet
Příkazy:		
HLP
nápověda
		
REZ
rezervace termínu návštěvy
		
ANO / NE
potvrzení, nebo odmítnutí navrženého termínu návštěvy
		
STO 		
storno – zrušení naplánovaného termínu návštěvy
		
INF		
informace – systém znovu zašle informace o návštěvě
		
POZ		
odeslání poznámek a připomínek
Každá SMS musí začínat znakem agendy (kam objednání adresujete), následuje příkaz (co požadujete).
Systém odešle SMS s nápovědou – seznamem úkonů, které si v dané agendě můžete vybrat.
(Příklad na obrázku – potřebuji poradit s rezervací termínu pro rezervaci vozidla.)
RV

A - registrace nového vozidla (dovoz)
B - registrace vozidla z jiného registru
C - změna vlastníka v okrese

TRV A - zápis tažného zařízení
B - výmaz čísla motoru
C - vystavení duplikátu velkého TP
D - potvrzování hromad. přestaveb povolených MD ČR
E - schválení techn. způs. jednotlivě dovezeného vozidla
F - registrace historických a sportovních vozidel
A - podání žádosti o vydání řidičského průkazu (výměna)
(Příklad – potřebuji rezervovat termín pro vydání mezinárodního ŘP.)
Nebo klient může sám navrhnout termín:
(Příklad – potřebuji rezervovat termín pro zápis tažného zařízení na 5.12. v 10:30 hod.)
Systém odešle SMS s potvrzením požadovaného termínu
nebo nabídne nejbližší volný termín.
Příklad odpovědi systému:
Návrh; OD: 5.12.2008 ; 10.45 hodin. Souhlasíte?

RP

B - podání žádosti o vydání řidičského průkazu ( ztráta)
C - podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu
D - podání žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče
(PPZŘ)
E - podání žádosti o vydání paměťové karty (PK)
F - podání žádosti o vydání PPZŘ + řidičského průkazu
G - podání žádosti o vydání PPZŘ + řid. průkazu + paměťové karty
H - vyzvednutí nového řidičského průkazu
I - vyzvednutí nového PPZŘ
J - vyzvednutí nové paměťové karty
K - vyzvednutí nového řidičského průkazu + paměťové karty
L - vyzvednutí nového řidičského průkazu + paměťové karty + PPZŘ
Systém odešle SMS s nabídkou nejbližšího volného termínu.

Telefonní číslo: 736466446
Rezervováno,
OD:05.12.2008, v 10.30 hod
Vaše volané číslo
je 500, kontrolní číslo 6329
Zaplatíte správní poplatek
max. 800 Kč, Vaše návštěva
bude v kanceláři č. 1,
Průmyslová 381,
Černá za Bory.

(Příklad – potvrzení rezervace termínu pro zápis tažného zařízení na 5.12. v 10:30, číslo, které se objeví na
vyvolávací tabuli je 500, kontrolní číslo je 6329, odbaven
bude v Černé za Bory, kanceláři č.1.)
Systém odešle potvrzující SMS s potvrzením rezervace,
číslem, pod kterým bude občan vyvolán, kontrolní číslo,
které si může úředník vyžádat pro potvrzení, číslo kanceláře
a maximální výše správního poplatku.

Pokud Vám nabídka vyhovuje, odešlete SMS:
TRV ANO
pokud nesouhlasíte, pak odešlete SMS:
TRV NE
STORNO: Příklad – potřebuji zrušit rezervovaný termín pro zápis tažného zařízení a moje kontrolní číslo je 6329:
Pokud klient potřebuje z nějakého důvodu rezervovaný termín zrušit, pošle SMS, ve které použije kontrolní číslo TRV STO 6329.
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Zastupitelé schválili modernizaci plaveckého areálu

Schválená studie na rekonstrukci pardubického plaveckého areálu
– takto by mohly městské lázně vypadat už v roce 2011.
Zastupitelé města dali na svém jednání 18. listopadu zelenou modernizaci plaveckého areálu, který v současné době funguje jen díky
výjimce hygieniků. Přestavba přijde na 490 milionů korun. Začne
v lednu 2010 a potrvá přes rok. Město si na rekonstrukci vezme úvěr,
zhruba třetinu investic chce získat z evropských fondů.
Vedení města předložilo zastupitelům ke schválení studii rekonstrukce, která odpovídá usnesení zastupitelstva z 11. března tohoto
roku. „Nebudujeme konkurenci velkých aquaparků, ale zařízení pro
širokou veřejnost. Chceme tu mít zařízení, které využijí děti, mladí
lidé i senioři,“ řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml.

Varianta, kterou vedení města předložilo zastupitelům, počítá
s celkovou rekonstrukcí převážné části stávajícího areálu a dostavbou v místech, kde je dnes skokanský bazén. Zachován naopak zůstane padesátimetrový bazén, v dostavbě vzniknou nové bazény
vhodné pro všechny v Pardubicích provozované vodní sporty, s výjimkou vrcholových a výkonnostních skokanů. Navíc zde bude bazén vodních atrakcí a dětské brouzdaliště. „Do bazénů bude možno přes úpravnu čerpat vodu z Chrudimky,“ řekl projektant. Areál
v současné době využívá pouze pitnou vodu, říční voda, která vyjde
až pětkrát levněji, by ji mohla nahradit z 80 procent.
Součástí areálu bude i moderní wellness centrum, nově bude spojeno venkovní koupaliště s vnitřním bazénem, propojeny budou také
všechny vnitřní části areálu, do nichž se bude vcházet přes turnikety.
„Areál bude samozřejmě bezbariérový. Postižení se budou moci pohybovat ve všech jeho prostorách,“ dodala náměstkyně primátora
Štěpánka Fraňková. Součástí stavby je parkoviště pro téměř 160 automobilů a dva autobusy. V současné době disponuje plavecký areál
60 parkovacími místy. Aktuální návštěvnost přesahuje 300 tisíc návštěv ročně. Po rekonstrukci by se měla zvýšit až na 500 tisíc ročně.
Výstavba pardubického plaveckého areálu začala v roce 1959
a trvala více než 30 let. V roce 1967 byla stavba na 12 let zastavena.
Krytý bazén začal fungovat na podzim 1990. O jedenáct let později
red
začala rekonstrukce hlavní budovy plaveckého areálu.
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Kaleidoskop listopadových událostí

Poprvé v historii navštívil pardubickou radnici oficiální představitel Singapuru. Neresidentní velvyslanec Singapurské republiky v České republice Tan
Soo Khoon si našel čas na krátkou návštěvu města přesto, že v ČR pobývá pouze dvakrát ročně. K návštěvě Pardubic jeho excelenci prý inspirovalo mimo jiné
i setkání s ředitelem společnosti Foxconn CZ Jimem Changem.

Putování mezi řekou Orlicí, Labem a Chrudimkou by se dalo nazvat vystoupení folklorních souborů ve městech Pardubického kraje v rámci festivalu Tradice Evropy. Desátý ročník byl zaměřen na představení lidových tradic jednotlivých zemí. Na festivalu vystupovaly děti z VČ souborů a jejich kamarádi z Francie, Slovenska, Polska, Chorvatska, Německa a Běloruska.

Na pardubické univerzitě si veřejnost, akademická obec i studenti připomněli 17. listopad, Den boje studentů za svobodu a demokracii. Kromě
např. studentského sportovního dne či koncertu KFP si u pamětní desky
před Univ. knihovnou lidé zavzpomínali na události 17. listopadu let 1939
a 1989, které mají své historické vazby na vysokoškolskou půdu.

Občané Pardubic se dočkali otevření stavby, která v posledních letech
rozpoutala řadu diskuzí. AFI Palace Pardubice byl v úterý 25. listopadu
slavnostně otevřen pro veřejnost. V 15 hodin zahájila kulturní program
módní přehlídka a nechyběl ani ohňostroj. Nákupní galerie nabízí na dvacetitisících čtverečních metrech více jak sto obchodů.

Pardubický primátor Jaroslav Deml přijal v Historickém sále radnice tým plochodrážních jezdců AMK ZP Pardubice, kteří po čtyřech letech vyhráli titul Mistrů České republiky. Na snímku (zleva) trenér Zlaté přílby František Kalina, dánský jezdec Jesper Nonberg, který významně pomohl klubu k vítězství, a ředitel
ZP Evžen Erban. Pardubičtí jezdci byli uspěšní i v individuálních soutěžích.

O 1. adventním víkendu se obyvatelé Pardubic mohli na Pernštýnském
náměstí opět přesunout v čase. Konaly se tu tradiční Mikulášské slavnosti
a střed města se proměnil v historický jarmark. Mezi stánky lidových řemeslníků byla k dostání staročeská jídla a nápoje, nechyběly dva betlémy – dřevěný a živý. Slavnosti byly zakončeny rozsvícením vánočního stromu.
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Městský vánoční strom
vyrostl mezi paneláky

Vánoční strom, který
„vyrostl“ na Pernštýnském náměstí, aby zde
na sklonku roku 2008
dotvářel sváteční atmosféru, neměl dalekou cestu. Nebyl poražen v Krkonoších, v Orlických
horách ani na Vysočině,
ale uprostřed městského
sídliště Polabiny. Je to
v pořadí již třetí vánoční
strom, který Pardubice pořídily z „vlastních
zdrojů“, tedy z městské zeleně. „Vybíráme ze
stromů, které jsou přerostlé, nebo překážejí, a tudíž je nutné je pokácet. Takto poslouží
ještě jednou,“ řekla Nina Kvapilová, mluvčí společnosti Služby
města Pardubice, které ve městě vánoční výzdobu zajišťují.
Na území města budou letos stát tři řezané vánoční stromy.
Na sídlišti Dubina, u ČEZ Areny a na Pernštýnském náměstí, které
vánoční strom pravidelně zdobívá. „Strom před radnicí bývá nejvyšší. Letos měří 15 metrů a je to smrk pichlavý (Picea pungens),“
dodala mluvčí služeb. Smrk rostl v Lidické ulici, v příštím roce by
však musel být pokácen kvůli rekonstrukci kanalizace. Na konci listopadu byl slavnostně ozdoben, stejně jako 15 rostlých stromů v Pardubicích, například v parku Bratranců Veverkových, před
KD Dukla, v Pardubičkách, v Doubravicích, v Trnové a na sídlišti
v Polabinách.
Vánoční strom se v Pardubicích letos rozsvítil o první adventní
neděli a celé slávě přihlížely stovky lidí. Na Pernštýnském náměstí
bylo rušno již od 29. listopadu, kdy se zde konaly Mikulášské slavnosti a náměstí se změnilo v historické tržiště. Během dvoudenních slavností zde návštěvníci mohli potkat trubadúry, loutkové
divadlo, sokolníky, nechyběl ani živý betlém.
Pracovníci služeb v předstihu instalovali vánoční výzdobu v celém městě. Sloupy veřejného osvětlení zdobí 82 vánočních motivů,
Pernštýnské náměstí lemují světelné řetězy, stromy na náměstí Republiky se zahalily do pavučinek bílých žároviček. Náklady na vánoční výzdobu se letos vyšplhají na více než půl milionu korun. red

Asociace orchestrů zasedala v Pardubicích
Pardubická filharmonie hostila v listopadu jednání členů Asociace symfonických orchestrů a sborů ČR. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci českých profesionálních hudebních těles. Hlavním předmětem činnosti asociace je prosazování zájmů orchestrů
a sborů, společný postup při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, vzájemná spolupráce a pomoc při řešení pracovních
a uměleckých úkolů. Komorní filharmonie Pardubice organizovala toto setkání naposledy před dlouhými deseti lety.
kfp
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Pardubice – město bez bariér
Do konce tohoto roku budou další ulice v Pardubicích přístupnější i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Projekt Pardubice – město bez bariér je druhou z šesti bezbariérových tras, jejichž
realizace je plánována do roku 2011.
Cílem projektu je odstranění bariér na komunikacích ve městě. Součástí stavby je instalace varovných, signálních a vodicích
pásů v přechodech, umělé vodicí linie na volných prostranstvích
nebo třeba odstranění bariér v prostorách autobusových zálivů.
Tato etapa projektu se týká ulic Blahoutova, Jana Zajíce, Na Drážce, Sezemická, Štrossova, Bubeníkova, Jahnova a Pospíšilova náměstí. Celkové náklady na tento projekt činí zhruba 5,6 mil. korun,
z toho téměř 3,5 mil.korun město získá z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury.
red

Z letiště odešla vojenská
dopravní letka

Z pardubického letiště odlétly
vojenské letouny
24. základny dopravního letectva.
Vrátily se na domovské letiště Praha – Kbely. Vojenské speciály,
přepravující ústavní činitele, zahraniční státní delegace a návštěvy, vojáky na jejich zahraniční mise
a podobně, našly v Pardubicích útočiště na dva měsíce, které trvala
oprava letiště v Praze.
„Oprava vzletové a přistávací dráhy v Praze-Kbelích si vyžádala
výluku od 15. září 2008. Trvat měla do 30. listopadu 2008. Práce
se však podařilo dokončit téměř o dva týdny dříve,“ informovala
mluvčí pardubického letiště Iva Machová.
Dvouměsíční přítomnost vojenského dopravního letectva přinesla podle ní personálu Správy letiště Pardubice mnoho cenných poznatků. Vzhledem k charakteru úkolů, které 24. základna
dopravního letectva plní, si vojáci mohli doslova osahat, co obnáší například zabezpečení přepravy ústavních činitelů ČR či zahraničních návštěv, zajištění humanitárních letů nebo rotace vojsk
do zahraničních misí.
Základna dopravního letectva zabezpečuje leteckou přepravu
ústavních činitelů ČR i zahraničních státních delegací a návštěv,
zabezpečuje sekundární lety Letecké záchranné služby včetně přepravy transplantátů, humanitární lety, pohotovost pro Vojenskou
policii a další speciální úkoly dle rozhodnutí ministra obrany ČR.
Letiště v Pardubicích bylo vybráno jako dočasné působiště vojenského dopravního leteckého útvaru pro svou výhodnou polohu
a odpovídající parametry dráhy letiště ke splnění všech těchto důležitých úkolů. V Pardubicích působilo od poloviny září 18 dopravních letounů 24. základny – vedle dvou Airbusů A-319CJ a Jakůred
40 také letouny CL-601, AN-26 a L-410.
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Toulky historií Pardubic
... ptáme se ředitele Východočeského muzea Františka Šebka
Pan Václav Mrázek mi poslal dlouhý dopis, který mj. obsahoval dotaz na okolnosti vynálezu ruchadla bratranců Veverkových a umístění
jejich pomníku v Pardubicích. Tu je moje vyprávění na dané téma.
Ruchadlo vynalezl v roce 1827 ve vesnici Rybitví u Pardubic jeden z tamních sedláků, František Veverka, za pomoci svého bratrance Václava Veverky, chalupníka, který si přivydělával kovařinou. Ruchadlo byl pluh, který usnadňoval hlubokou orbu. Ta se stávala pro tehdejší hospodáře tíživým
problémem. Zemědělství v Čechách a větší části střední Evropy totiž procházelo od posledních desetiletí 18. stol. hlubokými proměnami. S populační explozí stoupala poptávka po potravinách, a to vyvolávalo tlak na
zvyšování zemědělské produkce. Měnil se způsob chovu dobytka (ustájení) a rozšiřovalo se pícninářství. Zaváděly se nové plodiny – začaly se u nás
pěstovat např. brambory, jetel a vojtěška, vičenec aj., o něco později řepa.
A všechny tyto plodiny vyžadovaly hlubokou orbu. Hlad po další půdě vedl
k rozorávání úhorů, na Pardubicku také například k vysoušení rybníků. VýPomník bratranců Veverkových v Pardubicích před synagogou voj směřoval ke střídavému obhospodařování polí.
(počátek 20. stol., fotoarchiv VČM)
V řadě zemí a také u nás se proto logicky pokoušeli technici a zemědělští
odborníci vymyslet konstrukci pluhu, který by lépe vyhovoval zvýšeným nárokům na hlubokou orbu než dosavadní primitivní hák,
s nímž byla práce fyzicky namáhavá. A do tohoto snažení lze zařadit i vynález bratranců Veverkových. Pozoruhodné je, že na rozdíl od
těch ostatních to byli odborně neškolení prostí zemědělci, vycházející pouze z vlastních zkušeností a postřehu.
Vynálezcem ruchadla byl řemeslně velice zručný a přirozeně nadaný sedlák František Veverka. On vlastně „jenom“ spojil konstrukci starého záhonové pluhu a háku v jeden nástroj. Zpočátku to nefungovalo, až ho napadlo upravit radlici podle železa v jednom
kolářském hoblíku. A ejhle, bylo to ono! Radlici mu podle pokynů vykoval bratranec Václav a připojil ji k záhonovému pluhu. Tak se
zrodilo „ruchadlo“. Dobře pole „rozruchávalo“, jak uznale tenkrát usoudili rybitevští hospodáři.
Pozdější vývoj orebního nářadí využíval jiné konstrukce, které měly oproti ruchadlu některé jiné výhody. Ve své době ovšem mělo
ruchadlo velký význam a široký ohlas. Nový pluh mohl vyrobit ze starého pluhu kdekterý venkovský kovář, rolníci se nemuseli učit
žádné nové technice orby, práci s ruchadlem snadno zvládli. To byly důvody velkého zájmu o rybitevský vynález.
Veverkové ovšem nijak nezbohatli. O nějakých autorských právech neměli ani tušení, nezajímali se o to. Oba nakonec zemřeli v dost
bídných poměrech – František v Přelouči v bývalé katovně, Václav v Dřítči. Šikovný bohdanečský kupec Podhajský získal od nich formu na radlici (kopyto), nechal je potom ve větších sériích vyrábět v hamru v Ronově n. D. a s úspěchem je v Bohdanči prodával.
V roce 1832 se v Praze na pravidelně konané hospodářské výstavě objevil exponát – nový pluh („Kainzpflug“), který tu předvedl
Johann Kainz, Němec. Čeští vlastenci v pluhu rozpoznali rybitevské „veverče“ a rozpoutali kampaň o autorství vynálezu. Ruchadlo
začalo žít svůj druhý život. Stalo se politikem ve vlnách nacionálních a ideologických vášní. Veverkové byli Češi, navíc prostí venkované. V pojetí agrární strany např. ve 20. letech 20. století symbolizovali tvořivou sílu českého venkova; za komunistického režimu zase
tvořivou sílu prostého pracujícího člověka – kupodivu nevadilo, že František Veverka byl jedním z největších rybitevských sedláků.
Postavení pomníku bratranců Veverkových v r. 1883 v Pardubicích se stalo součástí proudů české politiky konce 19. století. Pomník měl být symbolem rehabilitace češství vynálezu. Záměr postavit v Pardubicích Veverkům pomník se objevil již v r. 1871. Iniciátorem byl Hospodářský spolek pro okresy pardubický, holický a přeloučský, především jeho předseda, profesor reálky F. V. Sova.
Důležitou roli měl také ředitel reálky Jiljí Vratislav Jahn. Zpočátku nebylo na pomník dost peněz, ale od r. 1882 se podařilo podnítit
veřejnou sbírku po celých Čechách, která měla úspěch. Vzpomeňme si, že tehdy také probíhala všelidová sbírka na znovupostavení
Národního divadla a leckteré další vlastenecké počiny, např. na postavení pomníku K. H. Borovského v Kutné Hoře.
Pro umístnění pomníku bratranců Veverkových bylo zvoleno frekventované místo na rozcestí cest na Chrudim a na Přelouč, před
novostavbou synagogy (stála zhruba na místě dnešního Domu služeb u křižovatky na konci třídy Míru). Pomník vytvořil pražský sochař Josef Strachovský a odhalení pomníku se konalo 8. září 1883. Byla to velká národní (politická) demonstrace. Do Pardubic přijelo
na 30 tisíc zástupců spolků a obcí z Čech a Moravy (vězme, že Pardubice měly tenkrát asi 10 tis. obyvatel). Jan Neruda ve fejetonu do
Národních listů při té příležitosti napsal, že by si bratranci Veverkové zasloužili pomník v Praze na náměstí vedle sochy sv. Václava.
Pomník bratranců Veverkových zažil před synagogou ještě velké oslavy 100. výročí vynálezu ruchadla, které se konaly v r. 1927
a zůstal tu až do zbourání synagogy v 50. letech 20. stol. Potom jej „otcové města“ přesunuli do ústraní za kostel sv. Jana Křtitele, proti škole, která dostala podle vynálezců jméno, stejně jako přilehlá ulice. Tady je pomník „uklizen“dodnes.
František Šebek
Až půjdete kolem, vzpomeňte si na velké rodáky našeho kraje!
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Zastupitelé schválili pravidla privatizace městských bytů
Zastupitelé města 18. listopadu schválili pravidla privatizace
městských bytů a seznam domů určených k prodeji. Prodávat se budou byty v domech s největším zájmem nájemníků o koupi. Jejich
seznam otiskujeme. Podrobnější informace o pravidlech prodeje
poskytl náměstek primátora Michal Koláček. (Přesné znění pravidel najdete na webových stránkách města.)
Pravidla jasně stanoví cenu i způsoby privatizace bytů?
Ano. Nájemci mají možnost koupit byt do osobního vlastnictví
a nebo společně dům jako celek. Cena je dána usnesením Zastupitelstva města Pardubice a bude se odvíjet od ceny za jeden metr
čtverečný podlahové plochy. U 17 domů, které byly zastupitelstvem
schváleny k prodeji, byla stanovena v rozmezí od 9.500 do 12.500
korun za metr čtverečný.
V případě, že se nájemci v domě rozhodnou pro koupi bytů do
osobního vlastnictví, nechá město zpracovat prohlášení vlastníka.
Tedy jednotlivé byty budou přeměřeny, vypočítá se jejich přesná
výměra, dům se rozdělí na jednotlivé bytové jednotky a ty se zapíší
do katastru nemovitostí. Čili, každý nájemník si bude moci koupit
„svůj“ byt do osobního vlastnictví. Cena bytu bude vypočtena vynásobením jeho výměry cenou za metr čtverečný.
Ve druhém případě, kdy se nájemníci v domě dohodnou a vytvoří právnickou osobu (například družstvo), mohou koupit dům
jako celek. Cena domu se pak bude rovnat součtu cen jednotlivých
bytů. V těchto případech s nimi město bude dojednávat postup privatizace individuálně.
Už je jasné, které byty se budou privatizovat?
Před prázdninami jsme oslovili 2643 uživatelů městských bytů
a vrátilo se nám 2065 kladných odpovědí. Vybrali jsme 17 domů
s více než 1000 byty, v nichž byl zájem o koupi největší (100 až 85,3
procenta) a zastupitelstvo jejich prodej odsouhlasilo.
Počítáte s tím, že byty koupí všichni, kteří v létě zájem potvrdili?
Díky světové krizi se mohly změnit podmínky poskytování hypoték a úvěrů, proto budeme ještě jednou zjišťovat stav zájmu o koupi bytu. Tentokrát však již pouze v domech, které byly odsouhlaseny
usnesením zastupitelstva k prodeji. Do všech domácností v těchto
sedmnácti domech bude doručen formulář, v němž budou mít nájemníci možnost ještě jednou, tentokrát závazně, projevit zájem
o odkoupení bytu.
Co když si nájemce nyní na koupi netroufne, nebo nedosáhne
na hypotéku?
Zdůrazňuji, že ke koupi bytu nikoho nenutíme! Pokud se nájemník z jakéhokoli důvodu rozhodne, že byt koupit nechce, a toto
vyplní do zaslaného formuláře, pak zůstane dál v nájemním vztahu
s městem. Nikomu kvůli tomu nebudeme vypovídat nájemní smlouvu, násilím ho stěhovat nebo mu prodávat byt „nad hlavou“. Město
sice bude zřejmě i v budoucnu zvyšovat nájemné, ale každý, kdo už
nyní je, nebo se ocitne, v tíživé sociální situaci, bude moci požádat
o individuální přístup při stanovování nájmu. Ostatně tato možnost
existuje již teď.
Velká diskuse byla o možnosti prodat obsazený byt ve veřejné
dražbě.
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Toto ustanovení se týká bytů, jejichž nájemníci se nyní závazně
přihlásí ke koupi, ale kupní smlouvu pak nepodepíší. Není tím řečeno, že tyto byty půjdou do dražby automaticky. Je to pojistka pro
město jako prodávajícího. Máme zájem prodat v každém domě co
nejvíce bytů, nechceme být většinovými vlastníky těchto domů. Proto jsme domy pro privatizaci vybírali podle míry zájmu. A nechceme
riskovat, že se lidé ke koupi přihlásí, ač předem vědí, že kupovat nebudou. Takový nájemce se skutečně vystavuje riziku, že byt, který
užívá, může být prodán ve veřejné dražbě. Proto je nutné tento krok
dobře zvážit. Ovšem každý případný prodej bytu ve veřejné dražbě
bude velmi citlivě individuálně posuzován a rozhodovat bude zastupitelstvo města. Zcela jistě přitom budeme brát v úvahu všechny aspekty, víme přece, že v životě každého mohou přijít nečekané
situace, které zmaří všechny dosavadní plány.
Co se stane, pokud ve druhém kole klesne zájem o koupi bytů?
Pokud se po vyhodnocení závazných formulářů ukáže, že je zájem o koupi bytů v domě menší než 50 procent, bude vyřazen ze seznamu domů určených k prodeji. Nahradí jej další z domů, které se
do zastupitelstvem schváleného seznamu „nevešly“.
Na jednání zastupitelstva bylo patrné, že řada lidí si s financováním koupě neví příliš rady.
Oslovili jsme všechny hypoteční banky, aby připravily speciální
nabídku pro tuto vlnu privatizace. Tyto nabídky jsou kromě poboček
jednotlivých bank soustředěny v Bytovém poradenském centu, které sídlí v Domě služeb (tel. 777111196). S tímto centrem také připravujeme akci, na níž většina hypotečních bank představí své nabídky. Nájemníci městských bytů tu budou mít také možnost individuálně konzultovat své podmínky a představy o financování
koupě bytu s odborníky. Akce se uskuteční 14. ledna 2009 od 9 do 19
hodin v Ideonu. O jejím podrobném programu budeme informovat.
Seznam domů určených k prodeji:
Poř. č. Název ulice + čp.		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cena za 1 m2 podl. plochy bytu

Bělehradská čp. 391 – 398
K Blahobytu čp. 1788		
Na Drážce čp. 1564
Havlíčkova čp. 1115		
Sluneční čp. 302–303		
nábř. Závodu míru čp. 1886
Na Drážce čp. 418
Jana Zajíce čp. 865
		
Na Drážce čp. 1568
		
Rokycanova čp. 2581–3 		
Kpt. Bartoše čp. 330 –332		
Lidmily Malé čp. 821		
Nová čp. 203 – 208		
Družstevní čp. 118 –123		
Devotyho čp. 2449 – 2452
Erno Košťála čp. 966
		
nábř. Závodu míru čp. 1858

10.500,- Kč
12.000,- Kč
9.750,- Kč
11.000,- Kč
12.000,- Kč
9.500,- Kč
9.500,- Kč
9.500,- Kč
9.500,- Kč
9.500,- Kč
10.000,- Kč
11.500,- Kč
11.500,- Kč
12.500,- Kč
12.000,- Kč
9.500,- Kč
9.500,- Kč

Radniční zpravodaj | 2008/11

Město koupilo pět defibrilátorů

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém listopadovém zasedání rozhodlo, že na všech extraligových utkáních musí být od 1. prosince tohoto roku k dispozici automatické externí defibrilátory. Město Pardubice se při této příležitosti
rozhodlo pro nákup pěti těchto zařízení.
Defibrilátory budou k dispozici na místech s největší koncetrací návštěvníků. Jeden tedy bude umístěn v ČEZ Areně, další
bude k dispozici v Plaveckém areálu, jeden bude ve Východočeském divadle a další bude mít Městská policie. Pátý přístroj
bude umístěn na mezinárodním letišti a tento přístroj bude
k dispozici i při závodech na plochodrážním stadionu ve Svítkově a při akcích na Dostihovém závodišti.
V Historickém sále radnice tyto přístroje nedávno představili
pracovníci sdružení Rescue Pardubice. „Ti, kteří budou v případě
potřeby přístroje obsluhovat, byli seznámeni s provozem a funkcemi defibrilátorů. Obsluha je velmi jednoduchá a zvládnou ji
i laici. Návod k obsluze je namluven v českém jazyce a automaticky se spouští po otevření kufříku s defibrilátorem,“ uvedla
náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Defibrilátor je lékařský přístroj používaný při kardiopulmonární resuscitaci, schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Při komorové tachykardii či fibrilaci komor
není srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným
stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav pomocí silného elektrického výboje, aby se následně
red
srdce mohlo pravidelně rozběhnout.

Vernisáž “Bez hranic“

Druhý ročník umělecké výstavy pro děti a mládež „bez hranic“ se letos koná v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008. Organizátoři soutěže, informační středisko EU
Europe Direct a SKP–Centrum, Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež - Free klub, tentokrát vyhlásili téma „bez hranic...
mezi lidmi jednotlivých zemí a kultur“. Úkolem soutěžících
bylo vyjádřit výtvarnou cestou jejich postoje k příslušníkům jiných národností, kultur a dalším „odlišnostem“, které nás obklopují. Hranice a předsudky mezi lidmi stále existují, jak se
s nimi můžeme vypořádat? Jak vidí svět děti a mladí lidé svýma
očima? Odpověď získáte na vernisáži vybraných prací dne 8.
12. od 16 hodin v infocentru Pardubice Region Tourism u Zelené brány. Do 18. 12. navíc můžete vybírat nejlepší dílo a podílet se tak na volbě divácké ceny. Výstava potrvá do 14. 1. 2009
a poté budou všechna díla k vidění v prostorách SKP–Centrum
v Jungmannově ulici. Záštitu nad výstavou převzal primátor
Statutárního města Pardubice, pan Jaroslav Deml.
Petra Srdínková, Europe Direct Pardubice

Přivítejme Vánoce zpěvem

Máte rádi vánoční koledy? Potěší vás kánony, spirituály, ale i méně známé lidové písně? Oceníte sbor, který se sice nemůže pochlubit
školenými hlasy, ale zato se při zpěvu dobře baví? Chcete si s námi
zazpívat svahilsky? Pak přijďte 17. 12. v 17.00 do foyer ESD!

Pardubice trochu netradičně
Vážení čtenáři, v listopadovém
zpravodaji
byla otištěna upravená
fotografie
nové výstavby na pravém břehu
Chrudimky.
Cenu si
tentokrát může na radnici na Pernštýnském náměstí (oddělení vnějších vztahů ve 2. patře radnice) vyzvednout pan Milan
Svoboda.
Uhodnete, co je zachyceno na tomto snímku? Vaše odpovědi
nám zasílejte do redakce zpravodaje na adresu uvedenou v tiráži
na str. 2 nebo na email alexandra.tuslova@mmp.cz do 23. prosince. Jednoho z Vás opět odměníme.
red

Ojedinělý projekt na ZŠ Spořilov
učil děti toleranci
Mezinárodní den tolerance (16.
listopadu)
odstartoval
14.listopadu
na ZŠ Spořilov
ojedinělý projekt, jehož cílem bylo především rozvíjet schopnosti empatie
a tolerance v chování žáků, chování k postiženým a nemocným lidem, podporovat názorovou toleranci vůči různým náboženstvím,
etnikům apod.
Během pátečního dopoledne na škole probíhaly různé aktivity.
Jednou z nich byl výchovně-vzdělávací program podporovaný min.
školství Hele, lidi. Do školy přišlo několik nevidomých s doprovodem,
kteří našim žákům přiblížili výrobu keramických předmětů. Dále se
konala beseda s lidmi, kteří mají zdravotní postižení (bývalý sportovec - vozíčkář, nevidomý). Žáci navštívili také školu Svítání (na snímku) a zahráli si tam florbal. Po žáky 9. tříd byla připravena návštěva židovského hřbitova a diskutovalo se o židovství v dějinách Evropy.
Konkrétním výsledkem, který tento den žákům přinesl, byly nejenom nové poznatky ze života lidí se zdravotním postižením a pochopení slova tolerance, ale i uspořádání finanční sbírky pro postiženou dívku z Pardubic.
pracovníci školy
strana 9
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Město je připraveno na
štědrovečerní procházku

Pardubice jsou připraveny na nejkrásnější svátky roku a na
svou pýchu, tradiční štědrovečerní procházku. Obyvatelé města již od roku 1998 vyrážejí po sváteční večeři a nadílce do historického centra, aby s přáteli a známými sdíleli slavnostní atmosféru a „rozbalili“ některý z dárků, který jim o štědré noci
pravidelně nadělují místní instituce.
„Tradice trávit společně poslední hodiny Štědrého dne ve
slavnostně vyzdobeném městě je nádherná a pokud vím, nemá
v jiném městě obdoby. Já osobně si vždycky přeji, aby v nás
všech co nejdéle přetrval ten sváteční pocit lidské sounáležitosti, tolerance a lásky, který je během štědré noci patrný na každém kroku,“ řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Pod vánočním stromem nebude ani letos chybět symbolická
štědrovečerní nadílka pro všechny, kteří se na štědrý večer rozhodnou sdílet vánoční náladu s dalšími obyvateli města. Kolem 22.00 se otevřou místní kavárničky a vinárny, ale také brány pardubického zámku a všech expozic východočeského muzea, které zde sídlí.
Hodinu před štědrovečerní půlnocí se Pernštýnské náměstí rozezní tradičním nočním zpíváním a ze schodů radnice zazní živě Rybova Česká mše vánoční. Přesně o půlnoci začne ve
městském divadle Štědrovečerní zpívání, na něž si již několik
let přicházejí stovky lidí společně zazpívat koledy.
„Nejen město, ale i místní podnikatelé se snaží na Vánoce
město vyzdobit. Jediné, co neumíme zařídit, jsou bílé Vánoce,
protože to pak má noční procházka tu správnou atmosféru. Ale
i když u nás bývají častěji Vánoce na blátě, lidem to náladu nezkazí a štědrovečerní akce lákají do historického centra tisíce
lidí. Pro řadu rodin je to již tradice, v níž vychovaly své děti a bez
které si Vánoce neumí představit,“ dodala náměstkyně.
red

Pardubice dostanou k Ježíšku
halu pro sálové sporty

Pardubickým
sportovcům začne ještě do Vánoc
sloužit nová hala
pro sálové sporty.
„Bude to nafukovací hala s celoročním provozem.
Hřiště s umělým
povrchem má reNa místě, kde bude brzy stát nafukovací hala, je gulérní rozměry
už připravený betonový základ. Hala má začít pro futsal, házesloužit sportovcům a veřejnosti do Vánoc.
nou i florbal a bude v ní i malá tribuna pro diváky,“ řekl předseda správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic Michal Koláček. Právě tato nadace
stavbu haly financuje. V Pardubicích podobná hala už dávno chybí.
„Je první tohoto typu v našem městě a my jejím vybudováním alespoň malinko splácíme dluh pardubickým sportovcům,“ dodal Michal Koláček. Nafukovací hala bude stát v sousedství basketbalové
haly na Dukle a nebude sloužit pouze sportovním oddílům, ale také
školám a vůbec široké veřejnosti. Pronájem bude levnější, než je ve
zděných halách, přijde na 500 korun za hodinu, v méně frekventovaných časech, například dopoledne, na 250 korun za hodinu. Bude
si ji moci pronajmout prakticky jakákoli skupina sportovců.
Stavba, která bude dokončena během prosince, přijde zhruba
na deset milionů korun. Postupně by se město mělo dočkat dalších
dvou hal. Druhá nafukovací má být postavena v rámci integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) na Olšinkách, další, zděná hala,
je součástí projektu Dašická a bude postavena, také v rámci IPRM,
v sousedství sportovního gymnázia.
red

Kdo je kdo v Pardubicích: Jitka Vítková

Čerstvá držitelka Medaile
města Pardubice
pro rok 2008 Jitka Vítková patří
k lidem, o nichž
se dá říci, že životem protančí.
A u ní toto okřídlené rčení platí
doslova. Zpěvu
a tanci věnovala skutečně celý život. Její folklorní soubor Radost
oslavil letos již 30 let existence, evropský dětský folklorní festival
Tradice, u jehož zrodu stála také, oslavil tento rok desáté narozeniny, Pernštýnská noc- úvodní část festivalu Pardubice - Hradec Králové se každoročně těší zájmu návštěvníků z celé republiky... Jitka
Vítková zkrátka patří k lidem, kteří se nesmazatelně zapsali do kulturního života našeho města. Proto ji také město letos ocenilo jedním ze svých nejvyšších vyznamenání.
strana 10

Jitku Vítkovou i její sestru Blanku Sloukovou přivedla k folkloru maminka. A stejně jako ona kdysi svým dcerám, předávají dnes
obě sestry lásku k našim tradicím a zvykům dalším a dalším nejprve v souboru Lipka a později v souborech Radost a Perníček. Soubor Radost , který založila Jitka Vítková před 30 lety jako dětskou
odnož souboru Lipka,si za dobu své existence vydobyl na folklorní
scéně prestižní postavení. V současné době má 120 členů ve věku
od čtyř let do dospělosti. Vystupuje v řadě zemí celého světa, ale nezapomíná ani na pardubické publikum. Souborem prošlo již téměř
600 dětí a řada z „odrostlých“ již jde ve stopách své učitelky. Členové souboru Lipka založili v jiných místech ČR již 14 folklorních
souborů. „Za největší úspěch považuji, že z dětí vyrostli lidé s láskou k lidovým tradicím a lidé, kteří si uvědomují, že zejména ve
sjednocené Evropě je třeba zachovat to, čím se můžeme právem
pyšnit. Máme tendenci se ve všem přizpůsobovat, ale když se podíváme kolem sebe, vidíme, že evropské země své folklorní specifikum urputně brání. A já doufám, že i naši odchovanci budou
nositeli těchto myšlenek a nejen proto, že folklor je moc krásný,“
red
říká Jitka Vítková.
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Vánoční stromeček „přinesla“
do Pardubic železnice
Smažený kapr s bramborovým salátem, nazdobený zářící stromeček a pod ním hromada dárků. Takové jsou Vánoce ve většině
dnešních domácností. Víme však, kde se tradice zdobení smrčků,
jedliček či borovic vzala? Jak hluboké má kořeny? A v čí domácnosti
v Pardubicích se poprvé vánoční strom objevil?
Vánoce byly v minulosti převážně křesťanské svátky oslavující
narození Krista. Ještě v 16. století se v Evropě před Štědrým dnem
zdobívaly zelené snítky pentlemi, obrázky a papírovými růžemi.
První známá zmínka o osvětleném vánočním stromku je v brémské kronice. Roku 1570 podle ní stála jedle ozdobená datlemi a sladkostmi v brémské cechovní budově pro potěchu dětí cechovních mistrů. Z Německa do Čech se tato tradice rozšířila v polovině 19. století, kdy se stromky začaly objevovat v domech šlechty a bohatých
vrstev. Do městských domácností se rozšířily až ve druhé polovině
19. století a byly zpočátku specifickým „městským“ zvykem. Také rozsvícení svíček na stromečku v kruhu rodiny odpovídalo představě měšťanských vrstev o intimitě a uzavřenosti rodinného života. Na venkově
se vánoční stromečky staly běžnou součástí Vánoc až po první světové
válce.
V pátrání po počátcích tohoto zvyku v Pardubicích jsou historici odkázáni na vzpomínky pamětníků. Podle nich se objevil zřejmě
první vánoční stromeček v Pardubicích již před rokem 1845 v rodině
německého inženýra Jacoba Wolfa. Pardubický rodák Fr. Schwarz,
narozený v roce 1840, po létech vzpomínal, jak si v době stavby železnice u nich v domě pronajal byt jistý německý vrchní inženýr, konající dozor při stavbě železnice. V jeho rodině byl malý Schwarz
hostem při nadílce pod rozsvíceným vánočním stromečkem. Jak
sám dodává, „byl to první vánoční stromek, který neviděly sice, ale
o kterém druhého dne mluvily celé Pardubice.“ V české domácnosti
se vánoční stromeček poprvé v Pardubicích objevil v roce 1848, kdy
si jej ozdobila rodina lékaře J. B. Pichla.
Stromečky tehdy rozhodně nebyly tak zdobné, jako jsou dnešní.
Do jejich zdobení se zprvu zřejmě přenesla symbolika biblického
rajského stromu pokušení a poznání (proto zdobení stromečku jablky), doplněná symbolickým vyjádřením Krista jakožto světla světa (proto osvětlování svícemi). V roce 1851 byla v Čechách publikována zpráva, že „v Čechách o Štědrém večeru staví na stůl nebo
zavěšují ke stropu ozdobený smrček nebo jedličku, okrášlenou věníkem, ovocem, perníkem, šátky“. Na přelomu 19. a 20. století byl
stromeček v českých zemích běžně zdoben přírodninami, cukrovím,
ale podle možností rodiny už i skleněnými ozdobami.
I dnes jsou vánoční stromky a Vánoce vůbec stále odrazem životního stylu společnosti. Módním trendům podléhají barvy i tvary ozdob. Kdo chce být letos „in“, uloží loni moderní černé ozdoby a nakoupí dekoraci v barvě bílé a zlaté. Kdo si však chce vychutnat tu pravou vánoční atmosféru, v níž se mísí očekávání a tajemno se špetkou nostalgie i vůní vánočního cukroví, vyndá krabice s rodinnými
poklady a z nich, bez ohledu na trendy, skleněné ptáčky po babičce,
maminčiny barevné zvonečky i papírové koule „od našeho nejmenšího“. Stejně jako dříve i dnes totiž platí, že mnohem důležitější než
být in je být s lidmi, které máme rádi a kteří mají rádi nás.
red

Novela sloučila volné živnosti
Novelou živnostenského zákona došlo ke zjednodušení
i u volných živností, kterých bylo do konce měsíce června letošního roku 125. Novela sloučila všechny volné živnosti do jedné živnosti, která má název „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Do této jedné volné živnosti pak náleží obory činností, kterých je 80.
Důležitou informací pro podnikatele je, že pokud měli před
1.červencem letošního roku oprávnění k provozování třeba jen
jediné volné živnosti, vzniklo jim po novele oprávnění k provozování celé volné živnosti, aniž by museli cokoliv dokládat.
Stačí pouze oznámit živnostenskému úřadu obor činnosti, ve
kterém budou podnikat, a pokud je tato činnost provozována
v provozovně, předem oznámí zahájení provozování v této provozovně.
Rudolf Havlík, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Příhrádek čeká rozsáhlá rekonstrukce
Na pardubický Příhrádek se nastěhovali stavbaři. Musejí
připravit budovy historického areálu na rozsáhlou rekonstrukci, která začne opravou inženýrských sítí a ponese s sebou určitá omezení.
Rekonstrukce Příhrádku potrvá ještě zhruba tři roky a vyžádá si náklady kolem 65 milionů korun. Areál je ve vlastnictví státu, spravuje jej Národní památkový ústav, který bude investorem
celé akce. „Příhrádek je částí historického jádra města. Jeho rekonstrukce a následné oživení tedy výrazně zvýší prestiž městské památkové rezervace. Rehabilitace areálu totiž přinese nejen
zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance Národního památkového ústavu a přemístění některých jeho pracovišť z pronajatých prostor na zámku, ale i zřízení komerčních prostor v patrech objektů. Ty bude moci využít široká škála podnikatelských
subjektů i veřejnost. Součástí projektu je i vybudování stylové
kavárny se zhruba 40 místy,“ uvedla ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích
Iva Lánská.
Obnova by Příhrádku měla vrátit nejen bývalý lesk, ale
„vdechnout” do něj také nový život. V plné kráse by se měl Příhrádek zaskvět do konce roku 2011.

Předvánoční čas v ZŠ v Polabinách 2
Pracovníci ZŠ v Polabinách 2 pořádají 10. 12. od 9 do 17 hodin den otevřených dveří. Zájemci z řad rodičů i další veřejnosti se
mohou přijít podívat od 9 do 13 hod. do vyučovacích hodin a od 15
hod. mohou navštívit vánoční dílny.
Na programu je výroba nepečeného cukroví, svíček z včelího
vosku, svícínku, andílků a dalších vánočních dekorativních předmětů. V jídelně bude připravena „staročeská krčma“ s občerstvením. Součástí tohoto předvánočního dne je i koncert žáků 1. a 2.
tříd, který se koná od 9.15 do 10.15 ve školní jídelně. Koncert je určen dětem z MŠl, ale přijít mohou i další návštěvníci. Srdečně Vás
zvou paní učitelky, páni učitelé, žáci školy i její vedení.
Jana Smetanová, ředitelka školy

www.ipardubice.cz – dokonalý přehled o kultuře ve městě – telefon: 466 768 390
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Vánoční akce 2008
6.12. 10.00 – 16.00
jízdy historického trolejbusu 		
Mikulášský trolejbus
15.00		
Foyer VČD
O Ježíškovi
15.00		
KD Hronovická
Mrazík s Mikulášskou nadílkou
19.30		
KD Hronovická
Marie Rottrová se skupinou Neřež
7. 12. 19.00		
KD Hronovická
Rozmarný duch
8. 12. 18.00		
Sborový dům Archa v Polabinách
Vánoční koncert souboru Perníček
9. 12. 10.00		
Dům hudby
Adventní muzicírování – hudební dílna
18.00		
Hudební sál Magistrátu města Pardubic
Tradiční vánoční koncert dětského pěveckého sboru Carmina
		18.00		
ZUŠ Polabiny, Lonkova ulice
Vánoční koncert DPS Slavíček
18.00		
Rytířský sál na zámku
Vánoční koncert kytarových orchestrů ZUŠ Havlíčkova
19.00		
kostel sv. Bartoloměje
Ave Maria – Vánoce 2008
19.00		
Evangelický kostel, Hronovická ulice
Vánoční recitál – Andrea Kalivodová
20.00		
Divadlo 29
Kora et le Mechanix & I. a V. Havlovi: Excursin Animato
I. a V. Havlovi: Vánoční hvězda
10.12. 18.00		
KD Hronovická
Vánoční taneční koncert ZUŠ Havlíčkova
11.12. 19.00		
Sukova síň Domu hudby
Barocco Sempre Giovane – 2. Adventní koncert
11. – 14.12. 10.00 – 18.00 Ideon Pardubice
(14.12. jen do 16.00)
Pardubické Vánoce
11. – 12.12. 10.00 – 16.00 Státní okresní archiv Pardubice
Lidové Vánoce v Archivu
12.12. 18.00		
Aula Univerzity Pardubice
Ván. koncert přípravných odd. chlapeckého sb. Bonifantes
19.00		
KD Hronovická
Vladimír Hron – popové Vánoce
13.12. 10.00		
KD Dubina
O pejskovi a kočičce
14.00		
Dům hudby, Sukova tř.
Vánoční hodina zpívání s Jaroslavem Uhlířem
14.12. 9.30		
kino Dukla
Vánoční show pro děti
16.00 a 19.30
KD Hronovická
Vánoční večer plný swingu
17.00		
Husův sbor
Adventní koncert Orfeus a Continuo pro Dětský domov
18.00		
Dům hudby, Sukova tř.
Vánoční překvapení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
strana 12

15.12.		8.30 a 10.00
KD Hronovická
Vánoční výchovný koncert souboru Perníček
19.00		
KD Hronovická
Revizor aneb spaste duše
19.30		
Sukova síň Domu hudby
České Vánoce s KF a Chlapeckým sborem Bonifantes
(Koncert abonentního cyklu A)
16.12. 8.30 a 10.00
KD Hronovická
Hvězdička betlémská
18.00		
Husův sbor
Vánoční koncert ZUŠ Havlíčkova
18.00		
KD Hronovická
Vánoční koncert Pluk
19.30 		
Sukova síň Domu hudby
České Vánoce s KF a Chlapeckým sborem Bonifantes
(Koncert abonentního cyklu B)
19.00		
Doli klub
Zpívání koled s Milošem Dvořáčkem
19.00		
Rytířský sál pardubického zámku
Vánoční koncert smíšeného komorního sboru Continuo
17.12. 8.30 a 10.00
KD Hronovická
Hvězdička betlémská
8.30 a 10.15
ZUŠ Polabiny, Lonkova ulice
Vánoční pořad pro děti z MŠ
15.00		
škola Svítání, Komenského 432
Vánoční besídka žáků školy
17.00 schodiště
Foyer Evropského spolkového domu
Zpívání na schodech
17.00		
Přednáškový sál infocentra PRT
Perník (nejen pardubický) jako jeden ze symbolů Vánoc
17.17		
ZUŠ Havlíčkova
Vánoční kytarový koncert ZUŠ
19.00		
KD Dubina
Vánoční koncert Pouta a hosté
19.30		
Sukova síň Domu hudby
České Vánoce s KF a Chlapeckým sborem Bonifantes
(Koncert abonentního cyklu C)
18. – 21.12. 9.00 – 18.00 Pernštýnské nám.
Pernštýnské Vánoce
18.12. 8.30 a 10.15
ZUŠ Polabiny, Lonkova ulice
Vánoční pořad pro děti z MŠ
17.00		
ZUŠ Polabiny, Lonkova ulice
Vánoční pořad pro rodiče
19.30		
Sukova síň Domu hudby
České Vánoce s KF a Chlapeckým sborem Bonifantes
19.12. 18.00		
Sukova síň Domu hudby
Vánoční koncert Pardubického dětského sboru
19.00		
KD Hronovická
Vánoce s Baldriánem
20.12. 18.00		
KD Hronovická
Troškova nejkrásnější vánoční hádanka
21.12. 13.00
Husův sbor
Muzikáři a pěvecký sbor Rolnička
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17.00		
Husův sbor
Camille Saint-Saëns: Vánoční oratorium
18.00		
KD Hronovická
Vánoční snění Františka Nedvěda se skupinou Tie Break
17.00 a 19.30
Zámek
Vánoční koncert Orfeus
19.00		
VČD
Vánoční koncert VUS Pardubice
22.12. 18.00		
Hala Katastr. úřadu v Pardubicích
Adventní koncert orchestru Bona Nota
19.00		
Dům hudby
Vánoční koncert Jakuba Smolíka
23.12. 16.30 a 19.00
Husův sbor
Vánoční koncert – Muzikáři
19.00		
VČD
Dan Bárta & Robert Balzar Trio
22.00		
RC Ponorka
Ozzy Osbourne revival
24.12. 23.00		
RC Ponorka
Christmas Boogie: DJ´s Dino Velvet+ Audigy
22.00 – 01.00
VČM
Štědrovečerní muzejní noc
23.00		
Pernštýnské nám.
Tradiční štědrovečerní zpívání na Pernštýnském náměstí
23.59		
VČD
Štědrovečerní zpívání
26.12. 20.00		
RC Ponorka
Etavíra East Off Eden Radiostars
21.00		
Žlutý pes
XMassive vol.9
31.12. 10.00		
KD Dubina
Dětský Silvestr
1.1. 14.30		
Pernštýnské nám.
Vypouštění balónků splněných přání
4. 1. 17.00		
Sborový dům Archa v Polabinách
Tříkrálový koncert orchestru Bona Nota
6.1. 19.30		
chrám sv. Bartoloměje
Tříkrálový koncert komorního sboru Cantus Amici

150. výročí narození Karla Emanuela Macana
V prosinci letošního roku si připomínáme 150. výročí narození jednoho
z předních buditelů české slepecké kultury, nevidomého hudebního skladatele a pedagoga K. E. Macana, který se narodil v Pardubicích. Pro české
nevidomé čtenáře založil v Praze Slepeckou knihovnu, časopis Zora a esperantský časopis Auroro. Pro hudebníky po sobě zanechal stovky skladeb,
písní a instrumentálních děl. Působil i jako učitel v Klarově ústavu pro zaopatřování a zaměstnávání slepců v Praze. V těsné spolupráci s ředitelem vídeňského slepeckého ústavu navrhl uspořádání kovových typů písmen Kleinova psacího stroje do desetinné soustavy. Jako první začal opisovat české
knihy do Braillova písma a pro tuto činnost získal i své přátele. Technické
muz. v Brně a VČM připravily k této příležitosti výstavu, která připomene
hudební dílo i jeho výrazný podíl na rozvoji české slepecké kultury. Výstavu
si můžete prohlédnout v přednáškovém sále na zámku do 25. ledna.

Prosincová premiéra v divadle
William Shakespeare: Hamlet
Nejhranější divadelní hra na světě o nejstarším tématu všech dob. Být, či
nebýt? Máme se snažit vydržet všechno, co přichází, bez přípravy, bez možnosti cokoliv zopakovat a s mizivou šancí na úspěch? Anebo to raději zabalit
hned a s elegancí odejít na jiný svět? Bojovat a prohrát, anebo se vzdát? Snažit se přizpůsobit zkaženému, hnusnému a nepřejícímu světu kolem nás, anebo mu ukázat sílu svého idealistického mládí i za cenu prohry? Vzdát se svého života i své lásky? Bude to mít smysl? Hra, která nepřináší příliš odpovědí,
ale dává mnoho otázek, patří v repertoáru divadla k jednomu z jeho hlavních
proudů, který představuje velká díla světové dramatiky.
V titulní roli Josef Pejchal, režie Jiří Seydler.

VČD navštívil stotisící divák roku 2008
Východočeské divadlo stále patří podle statistiky Ministerstva kultury ČR k nejnavštěvovanějším
českým divadlům.
Mezi jednosouborovými divadly si v návštěvnosti drží třetí pozici v republice,
více diváků přichází
pouze do pražské
Státní opery a do Divadla na Vinohradech.
V roce 2007 navštívil Východočeské divadlo rekordní počet diváků, naše
a dovozová představení zhlédlo 121 290 diváků. Doufáme, že i letos se nám
podaří překročit onu stodvacetitisícovou hranici, neboť 100 000. diváka roku
jsme přivítali téměř ve stejný den jako v loňském roce. Stalo se tak ve středu
19. listopadu při představení Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ hostujícího Středočeského divadla Kladno, shodou okolností pardubičtí herci
v té době hráli Čechovova Racka na zájezdu právě v Kladně.
Jubilejního diváka před představením vyhlásil ředitel divadla Petr Dohnal, stala se jím nic netušící Veronika Vaňková z Chvojence, která seděla na
II. balkóně v poslední řadě na sedadle č. 120. Ředitel divadla pozval Veroniku
Vaňkovou na jeviště, kde jí předal poukázky na roční předplatné pro dvě osoby a květinu, dále pak knihu Historie divadelní Pardubic a okolí, ročenky Východočeské divadlo 1999 – 2004 a GRAND Festival smíchu 2001 – 2005,
CD muzikálu My Fair Lady a náramkové hodinky od firmy Lejhanec. Jak je
vidět, kupovat si vstupenky i na II. balkón se tedy vyplácí…
Při příležitosti návštěvy jubilejního diváka roku byla vyhlášena i tipovací
soutěž, která probíhala na internetových stránkách divadla www.vcd.cz. Soutěžící měli tipovat, kdy stotisící divák divadlo navštíví a ve které řadě bude sedět. Pravdě nejblíže byl Michal Nový, jenž se skrýval pouze pod e-mailovou
adresou. Výherce soutěže byl osloven a od divadla rovněž obdržel roční předRadek Smetana, VČD
platné pro dvě osoby.

Galerie Gong
Galerie GONG Vás zve na Soubornou výstavu výtvarníků zastoupených v galerii. Tuto výstavu můžete navštívit v rámci otevírací doby galerie od 7.12. do konce roku.
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Počítačová soutěž
na SPŠE a VOŠ Pardubice
SPŠE a VOŠ
Pardubice pořádá
každoročně počítačovou
soutěž pro žáky základních škol nazvanou
PC-ák.
Letos proběhla
26. listopadu už
počtrnácté. Do letošního ročníku
se přihlásilo 158 žáků ze 25 základních škol pardubického a hradeckého regionu.
Žáci soutěžili v kategoriích grafický návrh, tvorba www stránek a tvorba prezentace. Vítězi jednotlivých kategorií se stali Markéta Veselá ze ZŠ Kostelní v Moravské Třebové, Jan Chládek ze ZŠ
Aloise Jiráska v Lanškrouně a Jan Bednář a Josef Jetmar ze ZŠ Studánka v Pardubicích. Souhrné výsledky všech kategorií a podrobnější informace o soutěži naleznou zájemci na webových stránkách
http://soutez.spse.cz a http://www.spse.cz.
Podle dosavadních zkušeností a podle zájmu škol i žáků samých
lze doufat, že tato soutěž i letos splnila svůj účel. Umožnila všem
soutěžícím předvést a porovnat své počítačové dovednosti a zároveň jim poskytla radost z účasti, dobrého umístění a hodnotných
cen.
Ivan Kudrna, zástupce ředitele SPŠE a VOS Pardubice

Tradiční řemesla navodí pravou
atmosféru Vánoc
Ve čtvrtek a pátek 11. a 12. prosince uspořádá vznikající občanské sdružení tradičních a uměleckých řemesel Cechy Labe pro pardubické školy a zájemce z řad veřejnosti předváděcí akci vánočních
obyčejů spojenou s možností nákupu drobných dárků a tradičních
českých vánočních ozdob.
Hostitelem této akce je Státní archiv Pardubice na rohu Bělobranského náměstí a ulice Sv. Anežky České. Před archivem bude
pan Miroslav Dvořák na mobilní výhni předvádět kování podkoviček, nožíků, příborů a šipek do kuší i platnéřskou výrobu rukavic,
a pan Aleš Kulhánek výrobu šperků drátováním minerálů; bude zde
umístěn také prodejní stánek.
Ve výstavních prostorách archivu bude paní Květa Gabesamová
spolu s návštěvníky dokončovat výrobu vrkočů a polazů a předvádět zdobení vánočního stolu. Hosté sdružení – Střední odborné učiliště včelařské z Nasavrk – pro Vás připravují vánoční výstavu zvyků
souvisejících s včelařstvím a budou za cenu materiálu odlévat svíčky z včelího vosku. Pracovníci restaurátorských dílen archivu budou
ukázkově odlévat voskové pečetě. Ve výstavních prostorách si budete rovněž moci vytisknout vánoční přáníčka a zabalit dárky.
Vzhledem k podpoře magistrátu se na akci, která probíhá po oba
dny od 10 do 16 hodin, neplatí vstupné. Josef Kubát, pořadatel
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Svítání zve na Vánoční jarmark

Denní centrum Svítání Vás srdečně zve 6. prosince od 9 do 15
hod. na Vánoční jarmark v budově denního centra v Nemošicích.
„Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout i zakoupit řadu dekorativních předmětů s vánoční tematikou i drobné vánoční dárky, které vyrobili klienti Denního centra Svítání, Tranzitního programu a žáci Základní školy a Praktické školy Svítání,“ zve za pořadatele Hana Štráchalová ze školy Svítání.
Vánoční jarmark Denního centra Svítání je již tradiční akcí, na
kterou se pro její kouzelnou atmosféru těší nejen obyvatelé Nemošic. Každoročně přichází do budovy Denního centra Svítání,
provoněné vánočním cukrovím, návštěvníci, aby zde načerpali
inspiraci, zakoupili drobné vánoční dárky, nasáli trochu vánoční
pohody a poseděli v „Kavárničce“, která je zde otevřena po celou
dobu konání jarmarku a ve které se role obsluhy ujímají klienti
Denního centra Svítání.
Denní centrum Svítání je zařízení, které poskytuje služby sociální péče v denním stacionáři. Nabízí svým klientům pracovní činnosti, kterými posiluje jejich samostatnost a při kterých vznikají
krásné výrobky – mezi nimi drobné vánoční dárky, které se budou
na jarmarku v Denním centru prodávat.
Hana Štráchalová, ZŠ a PŠ Svítání

Mistři slov v ZŠ nábř. Závodu míru
Ve středu 12 . listopadu bylo na Základní
škole nábřeží Závodu
míru jaksepatří živo.
Podařilo se navázat na
dva předchozí úspěšné ročníky, a tak se
organizátorům soutěže „Mistr slov“ přišlo představit celkem
48 žáků z osmi pardubických základních škol.
Záštitu nad touto rétorickou soutěží, jež má dětem pomáhat rozvíjet jejich schopnosti nejen reprodukovat daný text, ale především
zřetelně a smysluplně komunikovat, převzala poslankyně L. Zelenková a starostka MO Pardubice I H.Tomanová. Ta byla zároveň
i členkou poroty. Spolu s ní hodnotili většinou velmi zdařilé výkony
mladých „řečníků“ i vedoucí odboru komunitních služeb MmP I.
Liedermanová, ředitel Východočeského divadla Pardubice P. Dohnal či mediální poradce M. Kučera. Největší hvězdou celé akce
však byl televizní moderátor Reynolds Koranteng, jenž byl nejen
předsedou poroty, ale stačil i pobesedovat se členy žákovského parlamentu pořádající Základní školy nábř. Závodu míru a navštívit
alespoň na krátkou chvíli děti ve třech třídách I.stupně ZŠ.
V kategorii žáků 6. a 7.ročníků v soutěži zvítězil Vojtěch Hyxa ze
ZŠ Benešovo nám. a v kategorii 8. a 9. ročníků Andrea Hyklová ze
ZŠ Staňkova. Porota vedle nich odměnila cenami i čestnými uznáními dalších osm soutěžících. Pro velký zájem účastníků a spontánní ohlas soutěže se její organizátoři již teď rozhodli vyhlásit na příští
školní rok další ročník. Anna Kučerová, organizátorka soutěže
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Autorské čtení Petra Chudožilova

Krajská knihovna v Pardubicích Vás zve na autorské čtení publicisty a spisovatele Petra Chudožilova. Autor bude 11.12. od 17
hodin číst ze své nové knihy “Lahvová pošta“ v univerzálním sále
Krajské knihovny. Kniha „Lahvová pošta“, která právě vychází je
drsným a dosud jedinečným ohlédnutím za léty těsně před, během
a po okupaci Československa v r. 1968. Stručně lze říci, že „Lahvová
pošta“ je opravdu „hustá“.

Dotace z kulturního fondu –
podpora celoroční činnosti (2009)
Do 31. prosince je možné zažádat o podporu celoroční kulturní
činnosti. Žádost o dotaci musí být doručena 1x v tištěné podobě
včetně požadovaných příloh, k vyzvednutí je na odboru komunitních služeb na Pernštýnském náměstí nebo na internetových stránkách města www.pardubice.eu.
Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a v Pravidlech pro poskytování dotací z kulturního fondu a jsou k dispozici na stejných
místech jako žádosti.

Dotace z kulturního fondu – akce
konané od 1. 1. do 30. 4. 2009
Do 31. prosince mohou provozovatelé kult. činností zažádat na
podatelně radnice na Pernštýnském náměstí o dotaci z kulturního
fondu – podporu kulturních akcí konaných od 1. 1. do 30. 4. 2009.
Žádost o dotaci musí být doručena 1x v tištěné podobě včetně požadovaných příloh, k vyzvednutí je na odboru komunitních služeb
na Pernštýnském náměstí nebo na internetových stránkách města
www.pardubice.eu.
Podrobné informace na tel. 466 859 512, případně na iva.kamenicka@mmp.cz. Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a v Pravidlech pro poskytování dotací z kulturního fondu a jsou k dispozici
na stejných místech jako žádosti.

Dotace z fondu volného času
– 1. kolo (zimní tábory)
Do 15. ledna si mohou všichni organizátoři zimních táborů pro
děti a mládež z Pardubic zažádat na podatelně radnice na Pernštýnském náměstí o dotaci z fondu volného času.
Žádost o dotaci musí být doručena 1x v tištěné podobě včetně požadovaných příloh, k vyzvednutí je na odboru komunitních služeb
na Pernštýnském náměstí nebo na stránkách města www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/dotace-granty.html.
Podrobné informace na tel. 466 859 438, případně na emailové
adrese petra.snejdrova@mmp.cz. Podmínky poskytování dotací
jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a v Pravidlech pro poskytování dotací z fondu volného
času a jsou k dispozici na stejných místech jako žádosti.

Bytové divadlo Exilu

Divadlo Exil v listopdadu odstartovalo projekt „bytového divadla“. V soukromých bytech uvádí jednoaktovku Václava Havla „Vernisáž“. Inscenace je právě v kulisách skutečného bytu velmi silná.
Podrobnosti na amatak@seznam.cz nebo http://exil.pardubice.cz.

Maraton psaní dopisů

Amnesty International pořádá každoročně k výročí přijetí
Všeobecné deklarace lidských práv tzv. Maraton psaní dopisů,
kdy se skupiny AI z celého světa obracejí na vlády ve prospěch
nespravedlivě vězněných osob.
Této akce se účastní i pardubická skupina Amnesty International, která až dosud odesílala nejvíce dopisů v rámci této akce
v ČR. Letos, kdy uplyne 60 let od podepsání Deklarace, se bude
Maraton pořádat ve středu 10. prosince od 10 do 19 hodin ve
Free klubu v SKP centru v Jungmannově ulici /bývalý Otevřený
klub/.
Pro ty, kdo nebudou chtít psát dopisy sami /i když ty mívají
větší váhu/, budou k dispozici předtištěné texty. Bude se jednat
o osm vězňů z Kambodže, Konga, Eritrey, Íránu, Iráku, Japonska, Mexika a Moldávie a u všech bude k dispozici podrobný popis jejich případu.
Přijďte i Vy – možná že právě Váš dopis bude ten, který pomůže!
Jarmila Stibicová, koordinátorka VČ skupiny AI

Věk nebyl překážkou

Koncem října uspořádala pardubická radnice týdenní akci pro
seniory „Věk není překážkou“. Senioři měli možnost seznámit se
s provozem pardubického letiště, projet se historickým trolejbusem s výkladem pana Palečka o historii města a památných objektech, na hlavním pard. nádraží poznat, jak se řídí vlak. provoz
železniční křižovatky, a navečer se v KD Hronovická pobavit zpěvem Josefa Sochora. Dále bylo zajímavé zhlédnout řízení zdymadla a technické zázemí jezu na Labi, ve Společenském sále radnice
se zúčastnit Veletrhu sociálních, zdravotních a souvisejících služeb pro seniory, v SC se setkat se zajímavými osobnostmi města,
poznat provoz Dětského centra Veska za odborného výkladu paní primářky Peřinové, v Domě kultury Dubina si zahrát kulečník
nebo jiné společenské hry.
Závěrem týdne se senioři zúčastnili exkurze v ČEZ Areně, podívali se do Evropského spolkového domu a poznali činnosti většiny spolků tam sídlících. Také bylo zajímavé využít dne otevřených
dveří v Domově pro seniory U Kostelíčka a v Blahoutově ulici. Poslední akcí bylo setkání seniorů a Studentského parlamentu v Seniorcentru, kde vzájemně diskutovali mladí se starými o různých
problémech týkajících se jejich života ve městě.
Senioři si dovolují srdečně poděkovat především paní Mgr. Liedermannové a jejímu kolektivu spolupracovníků, že se mohli zúčastnit výše uvedených zajímavých akcí, které by normálně samostatně neměli možnost poznat, a rozšířit si tak svůj osobní rozhled o nové poznatky. Je málo měst v ČR, které se tolik věnují nejen problematice ale i zkvalitňováni života starých lidí z různých
hledisek.
Marta Petráčková, seniorka
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Program Seniorcentra
4. 12.

8 – 11 ZTV dle skupin					
13.30 Paličkování					
14.00 Mikulášská taneční zábava, KD Hronovická		
16.00 Jóga						
17.30 Pěvecký sbor Návrat				
5. 12.
10.00 Vánoční posezení KD 15				
8. 12.
13.30 Hudebně literární odpoledne v Kr. knihovně
		
(pí Grohová)
15.30 Výbor KD 18					
9. 12.
9.00
Cvičení paměti					
13.30 Setkání KD 7					
16.00 Rehabilitační cvičení				
9.12.
17.00 Čínské tradiční cvičení				
19.00 Jóga						
10. 12. 9.00
Setkání KD 14					
16.00 Jóga						
11. 12. 8 – 11 ZTV dle skupin					
16.00 Jóga						
17.30 Pěvecký sbor Návrat				
12. 12. 9 – 16 Paličkování					
15. 12. 14.00 Vánoční turistické posezení KD 18			
16. – 23. 12.
Rezervace pro vánoční posezení jedn. klubů,
		
(činnost kroužků dle dohody)
29. 12. 14.00
Silvestrovské posezení v Seniorcentru

Pernštýnské Vánoce

Přijďte si 18. až 21. 12. užít atmosféru pravých staročeských Vánoc!
Na Pernštýnském náměstí na Vás čeká dobový řemeslný trh, ukázky
řemesel, vánoční ozdoby, svícny, nejrůznější dárečky i staročeské občerstvení, zkrátka vše, co k pořádným Vánocům patří. Pro návštěvníky akce je připraven i každodenní vánoční program. Uslyšíme koledy
a vánoční písně v podání pěveckých sborů, vystoupí folklórní soubory,
nebudou chybět pohádky pro děti ani vánoční melodie hrané instrumentálně v podání flétnového a kytarového tria.
Utečmě na chvíli z předvánočního shonu a uklízení a prožijme společně příjemné chvíle u vánočního stromu na Pernštýnských Vánocích.
Každý den od 9 do18 hodin tu můžete nakoupit poslední krásná překvapení svým blízkým.
kolektiv KC Pardubice

Jiřina Prekopová v Pardubicích
Pevné objetí je nerozlučně spjato se jménem PhDr. Jiřiny Prekopové
– české psycholožky žijící v Německu. Knihy doktorky Prekopové byly
přeloženy do sedmnácti světových jazyků. Jmenujme z nich např. Malý
tyran, Jak být dobrým rodičem nebo Když dítě nechce spát. Tato psycholožka v listopadu navštívila i naše město a v Domě techniky uspořádala přednášku nejen pro učitele na téma „Co děti potřebují, aby byly
šťastné“. Obsahem přednášky byl strach u dětí, agresivita a její vyjádření i kultivování. Paní doktorka předala vlastní zkušenosti s alternativní metodou terapie pevným objetím a vyjádřila její smysl i praktickými
ukázkami. Přednášky se zúčastnilo přes 160 zájemců. Další naše zajímavé akce najdete na adrese www.ccvpardubice.cz.
Monika Jirásková, ředitelka CCV Pardubice
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Pardubické adeptky na krejčovské
řemeslo na jihlavském molu
V Jihlavě se v listopadu konal jubilejní 20. ročník soutěže „Mladý módní tvůrce“. Již tradičně se
této akce účastnila
pardubická SOŠ
a SOU Poděbradská. Žákyně učebního oboru krejčí
šíjí modely pro tuto akci podle návrhů, které navrhují žákyně tohoto
oboru i studijního oboru oděvnictví. V letošním ročníku měla škola
zastoupení ve čtyřech kategoriích z devíti.
Této celostátní soutěže se zúčastnilo 19 středních škol a učilišť
z celé ČR. Ani v takové konkurenci se Pardubické adeptky na krejčovské řemeslo neztratily.
V kategorii „Slezan“ získala ocenění za 5. místo kombinace topu,
šortek a sukně, který navrhla Aneta Boušková – krejčí a ušila ho děvčata 2. a 3. ročníku oboru krejčí.
V kategorii „Klasická mladá tvorba“ dívky soutěžily s kolekcí
zimních kabátů podle návrhu Anety Bouškové – krejčí. Modely ušily
žákyně 3. ročníku oboru krejčí. Tato kolekce se umístila na 8. místě.
„TONAK“ – tato specifická kategorie vynesla škole výborné 6.
místo. Úkolem bylo ozdobit libovolný počet z 10 klobouků. Tohoto
úkolu je ujala děvčata ze studijního oboru oděvnictví.
V kategorii „Společenské oděvy“ byly prezentovány velké večerní
šaty žákyň 2. a 3. ročníku oboru krejčí (na snímku), které zhotovily
v hodinách odborného výcviku podle návrhu Lucie Malé – 4. ročník
oděvnictví. V této kategorii škole patřila 5. příčka.

Eva Studničková, SOŠ a SOU Poděbradská

Dětský Silvestr
Na všechny malé i větší kamarády čeká 31. 12. od 10.00 do 12.00
v KD Dubina pravá silvestrovská show. Soutěže, diskotéka, tancování a vše, co ke správnému Silvestru patří, to je Silvestr pro děti v KD
Dubina. Nevíte, jak se slaví Silvestr? Ještě nikdy jste nezažili oslavu
jako velcí dospěláci? Jste ještě příliš malí, abyste neusnuli před půlnocí? Nevadí! U nás totiž zaručeně nikdo neusne, protože my přivítáme nový rok už v poledne. Neváhejte a přijďte mezi nás! V ceně
vstupenky je pro vás připraveno občerstvení i polední přípitek nealkoholickým šampaňským.

Novoroční vypouštění balónků
Máte tajné přání, které nechcete vyslovit? Přijďte na Nový rok na
Pernštýnské náměstí! Společně vypustíme svůj sen na balónku k nebesům. Balónky pro všechny budou k dostání přímo na Pernštýnském
náměstí. Od 14.30 je na náměstí připraven novoroční hudební program zakončený vypouštěním balónků s přáníčky. A pak už nezbývá
kolektiv KC Pardubice
než čekat, jestli se nám přání splní…
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Poděkování za dopisy
Vážení čtenáři, v posledním zpravodaji tohoto roku bychom
Vám chtěli poděkovat za všechny fotografie, články, odpovědi na
soutěžní otázky a také za Vaše dopisy.
Mnohé z nich byly reakcí na již napsané historické články v našem periodiku – jakýmsi dalším svědecvím doby, v dalších děkujete rodinám nebo spoluobčanům za záchranu zdraví či života,
přišly nám i žádosti o zařazení vzpomínky na Vaše zesnulé a dále několik dopisů, které se netýkají dění v Pardubicích, ale v celé zemi, a na které je tedy nemožné kompetentně v našem zpravodaji odpovědět.
Za všechny Vaše dopisy ještě jednou děkujeme, snad pochopíte, že nebyly v našem zpravodaji otištěny. Rubrika Fórum čtenářů
by měla zodpovídat konkrétní dotazy k aktuálnímu dění ve městě
apod. Všechny dopisy máme uložené a vězte – jsme rádi, že jste
red
s námi v kontaktu.

Potápěči slavili padesátiny
Více než 70 členů Klubu potápěčů Pardubice se sešlo na slavnostním zasedání v hotelu Euro. Klub byl založen zásluhou několika nadšenců v hotelu Grand, tento sport pozvedla řada titulů,
z posledních let, např. úspěchy Zuzany Štěpánkové a Zuzany
Dvořákové na MS v Itálii v roce 2007 a dále z ME v Estonsku vleZdeněk Veselík a red
tošním roce.

Romský klub Darjav bodoval

Asociace debatních klubů ČR vyhlásila jako absolutního vítěze za
rok 2007 Romský debatní klub Darjav o.s, mezi všemi debatujícími
kluby v ČR. Za odměnu odletěl v letních měsících letošního roku romský debatní tým Darjav o.s. na mezinárodní klání v Bulharsku, kde se
postupně sešlo na 500 debatérů a hostů z celého světa. Mimo cenných
informací a upomínkových předmětů z multikulturního prostředí si
naši debatéři s sebou odvezli diplomy a dobrý pocit z celoroční činnosti. V samotném debatování však Romský debatní klub Darjav nezahálí a díky svým dobrým výsledkům, vítězným diplomům a pohárům
z turnajů motivuje k činnosti další mladé Romy – budoucí debatéry.
Stalo se tak koncem října, kdy se konal již 7.turnaj RDL (Romská debatní liga) ve Svitavicích u Brna. Klub reprezentovalo 15 dětí. S plněním pravidel v debatování pomáhali studenti z Prahy a z Brna. S vypracováním samotného tématu si však děti poradily samy. Před konáním turnaje si samy vyhledaly informace z dostupných zdrojů – z literatury či internetu. Téma v debatování bylo stanoveno na: ,,Volby a co
bychom na volbách změnili“. Turnaj jako takový probíhal v soutěžích:
,,Sami proti sobě“ a ,,Nejlepší řečník“. Vítězi se stali jako tradičně debatéři z klubu Darjav o.s. V soutěži o nejlepšího řečníka vyhráli: Nikola Müllerová, získala 1.místo jako Nejlepší řečník, dále 2.místo: Nikola Gašpárová, 3.místo: Adriena Gašpárová, 4.místo: Valerie Dubská a 5.místo: David Gašpar. Turnaj v ,,soutěži v týmech“ vyhráli David Gašpar a Adriena Gašparová – za tým ,,Gašparovci“. 2.místo obsadily Nikola Gašparová a Nikola Müllerová za tým ,,Romane čhaja“
Věra Horváthová
(romské dívky).
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Dopravní podnik testoval další
plynový autobus

Dopravní podnik města Pardubic a.s. provedl v polovině listopadu na pravidelných linkách MHD zkušební provoz autobusu
s ekologickým pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Vozidlo
neslo typové označení CITELIS 12m CNG a na testování jej dopravnímu podniku zapůjčila společnost IVECO ČR a.s. V letošním roce to byl již druhý typ CNG autobusu, který vyjel na zkušební provoz do pardubických ulic. Během měsíce srpna testoval
náš podnik vůz jiného výrobce. Hlavním účelem testování autobusů na stlačený zemní plyn bylo zjistit jejich provozní vlastnosti
a ekonomickou výhodnost pro realizaci záměru, který připravuje
dopravní podnik v roce 2009. Na základě informací, které Dopravní podnik města Pardubic a.s. získá ze zkušebního provozu
autobusů na CNG, bude společnost v závěru letošního roku vypisovat výběrové řízení na pořízení 20 kusů těchto nízkopodlažních vozidel, které budou zakoupeny v příštím roce a uvedeny do
pravidelného provozu na linky MHD v Pardubicích, a též na výstavbu plnicí stanice na CNG. Tímto nákupem dopravní podnik
opět rozšíří svůj vozový park a poskytne cestujícím pohodlnější
a zároveň ekologickou přepravu.
Zajímavostí je i to, že výše uvedený typ autobusu byl použit pořadateli k zajištění provozu během Olympijských her v Aténách
v roce 2004. Pro dopravní podnik je výhodou, že tento typ vozidla
má mnoho společného se stávajícími provozovanými vozy a též
stejný skelet jako nynější nově pořizované vozy dopravního podniku. Pořizovací cena tohoto vozidla je přibližně 6,5 miliónu korun.
Petra Brunová, DPMP, a.s.

TJ Sokol Polabiny – turistický oddíl
13.12.		
Lyžařský zájezd Krkonoše – Mísečky
		
při nedostatku sněhu pěšky
Vlastní bus:
7.00
Rosignano
		
7.10
nádraží ČD
ved.: Schlögel,Tošovský.
27.12.
Silvestrovská procházka
Sraz na nádraží ČD v 9.00 hodin.
ved.: Smrček,Terč.
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Pracovní doba v předprodejích na Silvestra
Dopravní podnik města Pardubic a.s. upozorňuje cestující na
změnu pracovní doby na informačních a předprodejních střediscích MHD 31. 12. 2008.
Předprodej MHD Karlovina
7 – 12 hod.
Předprodej v hale ČD		
6 – 11 hod.
Předprodej v IC		
8 – 13 hod.
Vážení cestující, vážení občané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za přízeň, kterou věnujete Dopravnímu podniku města Pardubic a.s tím, že
využíváte nejen městskou hromadnou dopravu v Pardubicích.
Doufám, že v příštím roce opět vzroste počet cestujících, neboť
dopravní podnik připravuje další modernizaci vozového parku
pro Vaše pohodlí a také rozšiřování a zkvalitňování svých služeb.
Pro příklad uvádím pořízení dalších 12 velkokapacitních trolejbusů a 20 autobusů s ekologickým pohonem na stlačený zemní plyn. S tímto nákupem také souvisí postavení vlastní plnicí plynové stanice. Připravujeme pro vás také spuštění internetové aplikace pro dobíjení elektronické peněženky a nákup časových jízdenek.
Dále bychom v příštím roce rádi začali připravovat dohodu
s Dopravním podnikem města Hradce Králové a.s. o vzájemném
uznávání některých dalších jízdenek. Samozřejmě budeme i nadále pokračovat s rozšiřováním služeb pro držitele Pardubické
karty a chceme pokročit v projektu možnosti placení parkovného přes mobilní telefon.
Čeká nás tedy spousta práce a věřím, že jen k Vaší spokojenosti. Rád bych Vám také touto cestou popřál příjemné strávení
vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2009 a děkuji za Vaši přízeň, bez které by naše práce neměla smysl.
Tomáš Pelikán, ředitel DPMP a.s.

Seminář pro samosprávy
bytových domů
Bytové poradenské centrum připravuje první z řady seminářů
o bydlení určený pro členy samospráv bytových domů. Seminář
na se uskuteční ve čtvrtek 8. ledna 2009 od 18 hodin v budově
Magistrátu ve Štrossově ulici. Jeho název je Správa a údržba bytových domů.
Obsahem semináře bude zákon o vlastnictví bytů, stanovy,
práce výboru, spoluvlastnické vztahy, energetická náročnost budov, energetický audit a energetický průkaz budovy.
Vstupné na seminář je 40,- Kč. Bližší informace poskytne
Radka Sychrová, tel. 737 915 950. Zájemci se mohou hlásit na
e-mailu info@bytovecentrum.cz.
Dovolujeme si upozornit klienty centra na omezení provozu
na konci letošního a počátkem roku příštího. Poslední poradní
hodiny pro veřejnost se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince, v novém roce zahájíme činnost 15. ledna. Pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek připravujeme pro rok 2009 zajímavé
novinky.
Dana Dosoudilová Drtinová, Bytové por. centrum
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Provoz radnice o svátcích
Magistrát města Pardubic bude mezi vánočními svátky otevřen
v obvyklých úředních hodinách. K omezení provozu dojde 23.12. na
odboru dopravy na třídě 17. listopadu a v Černé za Bory, zde bude
pro veřejnost otevřeno do 12 hodin. V úterý 31. 12. budou uzavřeny
pokladny na nám. Republiky a ve Štrossově ulici. Příjem hotovostí
od občanů přes tyto pokladny končí 30. 12. ve 14.30 hodin.
Na Silvestra bude odbor dopravy a pokladna v Černé za Bory
fungovat od 7 do 9 hodin, pokladna odboru dopravy na třídě 17. listopadu bude otevřena také do 9 hodin. Ostatní agendy magistrátu
města budou v tento den otevřeny do 12 hodin. Czech Point v infocentru PRT nám. Republiky bude na Silvestra uzavřen. V pátek 2. 1.
bude pro veřejnost uzavřen odbor dopravy v Černé za Bory a úřady
Městských obvodů II, III a V. Ostatní úřady městských obvodů budou fungovat v běžných úředních hodinách.
red

Svoz odpadu o Vánocích
Akciová společnost SmP - Odpady bude provádět svoz komunálního odpadu v době vánočních a novoročních svátků takto:
24., 25. a 26. 12. 2008 proběhnou svozy odpadu dle pravidelného
harmonogramu jako v pracovní den. Po dobu svátků bude svoz separovaných složek odpadu - skla, plastů a papíru probíhat jako v běžné pracovní dny bez omezení. Ve čtvrtek 1. 1. 2009 svoz neproběhne!
Svozové termíny se tedy posunou o jeden den, (čtvrteční svoz bude
proveden v pátek a páteční svoz v sobotu). V dalším týdnu již budou
probíhat svozy v obvyklých termínech.
Pracovníci Služeb města Pardubic Vám přejí krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2009! Děkujeme za letošní i budoucí spolupráci!
Nina Kvapilová, SMP a.s.

Veřejná dobrovolná dražba
nemovitostí

Dražebník a navrhovatel: Statutární město Pardubice,
IČ 00 27 40 46, sídlem Pardubice, Pernštýnské nám. 1.
Termín: 18. prosince 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti v přízemí radnice města ve Štrossově ulici v Pardubicích .
Předmětem dražby jsou celkem 4 nebytové jednotky 2544/17, 18,
19 a 20 – všechny v 1.NP domu ul. U Marka čp. 2540–2544, Pardubice, část obce Zelené předměstí, užívané jako garáž. Vázne na
nich závazek nájemní smlouvy na dobu neurčitou, ale s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Celková podlahová plocha je ve
všech případech cca 16m2.
Dražební jistota: 30 000,- Kč
Začátky dražby: ve 13.00, ve 14.00, v 15.00 a v 16.00 hod.
Nejnižší podání: 120 000,- Kč
Min. příhoz: 10 000,- Kč
Zápis do všech dražeb proběhne od 12.00 hodin 18. 12. Zahájení první dražby je ve 13.00 hodin. Draží se postupně (od nebyt. jednotky č. 17 po č.20). Prohlídky předmětu dražby: 8. a 10. prosince
2008 vždy od 16.00 do 16.30 hodin. Více na www.pardubice.eu, na
úřední desce magistrátu nebo u pí Šotolové na tel. čísle 466 859 138.

Nové gastroenterologické
oddělení při interní klinice KNP

Endoskopie je metoda zabývající se diagnostikou a léčebnými postupy v gastroenterologii. Provádí se dlouhými ohebnými
trubicemi v celé zažívací trubici. Tak se i jmenovala část interny
v Pardubické krajské nemocnici. Nyní je tzv. endoskopie transformována na samostatné oddělení při interní klinice KNP, které
se bude zabývat komplexní péčí o pacienty s chorobami zažívacího ústrojí – proto nový název Gastroenterologie a hepatologie.
Naše pracoviště patří k předním centrům v naší republice. Je
spádovým pracovištěm pro celý Pardubický kraj. Již mnoho let
zajišťujeme 24 hodinovou službu pro akutní stavy - nemocné
s krvácením do zažívacího traktu, akutním zánětem slinivky břišní či zánětem a neprůchodností žlučových cest. Zde úzce spolupracujeme i s naší Chirurgickou klinikou.
Na oddělení pracuje 8 lékařů a 9 sester. V loňském roce jsme
vyšetřili více než 6000 pacientů a provedli více než 5100 endoskopických zákroků, včetně složitých operací na slinivce, játrech
a žlučových cestách. Nově provádíme invazivní zákroky i v oblasti hrudníku, plic, mezihrudí a konečníku.
Již druhým rokem vyšetřujeme i tzv. „Kapslovou enteroskopií“. Při této metodě pacient spolkne 2cm dlouhou kapsli, která
pak sama prochází jícnem, žaludkem, tenkým i tlustým střevem.
Kamera umístěná uvnitř kapsle pak snímá celý průběh zažívacím
traktem a výsledný záznam prohlížíme v počítači. Můžeme zjistit vředy, krvácení či nádory v místech nedostupných při klasické
endoskopii. Asi 3 roky využíváme tzv. endosonografické vyšetření
jícnu, žaludku, dvanáctníku, slinivky, jater, konečníku, části tlustého střeva, uzlin i útvarů v břišní dutině či hrudníku. Jde o nejmodernější techniku, kterou zjišťujeme nádory o velikosti jen několika milimetrů nebo nádory a ložiska velmi obtížně dostupná jinými vyšetřeními. Z těchto ložisek můžeme odebrat vzorek tkáně
k přesné histologické diagnóze. Touto metodou také provádíme
drenáž a vypuštění cystických útvarů v břiše, tím i trvalé vyléčení
bez nutnosti operace.
Nemocným v celém našem kraji odstraňujeme kaménky ze
žlučových cest a slinivky. Zprůchodňujeme jícen, žaludek, dvanáctník či žlučové cesty při jejich uzavření nádorem či zánětem.
Jsme jedním z mála pracovišť v Čechách, které úspěšně zavádí
do všech těchto orgánů speciální kovové výztuže, tzv. stenty. Výsledkem je obnovení průchodnosti obturovaných orgánů a udržení funkce zažívacího systému.
V loňském roce se nám jako jediným v kraji podařilo založit
Centrum pro biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů. Nejmodernějšími preparáty tu léčíme nemocné s těžkým zánětem střev, tzv. Crohnovou chorobou a ulcerosní kolitidou. Bez
této léčby by byli nemocní odkázáni na speciální výživu a opakované operační zákroky, které by snižovaly kvalitu jejich života.
Často se nám daří tyto těžce chronicky nemocné vracet do normálního života.
Naším cílem je vytvořit specializované oddělení, které zlepší
kvalitu péče o nemocné v našem regionu.
Petr Vyhnálek, Pardubická krajská nemocnice
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Velká a malá cross – country
Letos na podzim pořádalo AC Pardubice dvě cross country. V polovině října se na dostihovém závodišti konal 39. ročník Velké pardubické
cross country, součástí tohoto závodu bylo i finále Běžeckého poháru
mládeže a tradiční lidový běh. Zvláště zajímavé bylo finále ženské kategorie, kde do posledních metrů bojovaly o 1. místo dvě závodnice: Vendula Frintová a Eva Tománková, když Vendula Frintová dokázala nakonec druhou jmenovanou porazit. V mužské kategorii ovládli čelo závodu závodníci z Keni: Wilson Chemweno a Mathew Kosgei, skvěle si
vedl český závodník Milan Kocourek, který obsadil třetí místo. Celkem
se zúčastnilo 504 závodníků.
Počátkem listopadu se na břehu Labe konal již 56. ročník Malé pardubické cross country. Počasí již tolik nepřálo jako v předchozím závodě, ale závodníků, kteří se přišli poprat s nepříznivými podmínkami,
bylo celkem 72. Mezi muži, juniory a dorostenci se v běhu na 3800 m
nejlépe umístil Lukáš Nikl, mezi ženami v běhu na 2500m zvítězila pardubická závodnice Kateřina Hubková. Ivana Johnová, AC Pardubice

Nymburk má v Pardubicích
své fanoušky
Žáci tří pardubických škol, ZŠ Polabiny 1, ZŠ Polabiny
3 a Sportovního gymnázia v Dašické ulici,
měli 19. listopadu zajímavou příležitost blíže se seznámit s basketbalisty prvoligového klubu ČEZ Basketball Nymburk. Bývalý,
dnes už legendární reprezentant Jiří Zídek přivedl na setkání s nimi
dvě opory současného nymburského mužstva Petra Bendu a Radka
Nečase, kteří už mají své místo i v české reprezentaci.
Zástupci nymburského klubu, mimochodem pětinásobného mistra republiky a lídra první ligy, do Pardubic nezavítali náhodou. Nymburští basketbalisté totiž ve zdejší ČEZ Areně 25. listopadu, 9. prosince a 13. ledna odehrají tři důležitá utkání druhé nejvyšší evropské soutěže EUROCUP. Není divu, že hosté se školáky hovořili především
o této významné soutěži, v níž jejich klub není bez šancí. Nymburští
navíc mají na pardubickou ČEZ Arenu ty nejlepší vzpomínky. Vždyť
na jeden ze zápasů evropské soutěže, který zde sehráli v loňském roce,
je přišlo povzbudit přes deset a půl tisíce diváků. S jejich podporou by
rádi počítali i v novém ročníku soutěže.
Podle zástupce ředitele pro sport Sportovního gymnázia Pardubice Radima Nováka byl o besedu u žáků jeho školy velký zájem.
Mezi diváky zmíněných střetnutí nebudou určitě chybět studenti, kteří se věnují basketbalu a z nichž mnozí by časem rádi dosáhli ve světě stejného úspěchu jako někdejší absolvent jejich školy Jiří Welsch,
jenž se po Jiřím Zídkovi stal teprve druhým Čechem, který se prosadil
v nejkvalitnější soutěži světa, zámořské NBA. Zájem studentů a žáků o utkání nepochybně podpoří i volné lístky na vybraný zápas EUROCUPU, jež jim hosté z Nymburka při této příležitosti nabídli.
Přijďte se i Vy podívat na skvělý basketbal do Areny!
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Pardubické víly opět zářily

Počátkem listopadu se v pardubickém plaveckém areálu konala soutěž akvabel s názvem Pardubická víla. Závodilo se v kategorii starších
žákyň a pardubické akvabely měly zastoupení ve všech disciplínách.
A umístily se skvěle!
V soutěži povinných figur závodilo celkem 59 závodnic, z našich se
nejlépe umístila Aneta Rohlíková na výborném druhém místě. V sólové
disciplíně byla táž závodnice dokonce nejlepší z deseti účastnic. V párové disciplíně byla naše děvčata (znovu Aneta Rohlíková a spolu s ní Eliška Majková) opět nejlepší. V kombinovaných sestavách pak naše akvabelky skončily druhé (A. Hamaričová, E. Majková, J. Čížová, A. Rohlíková a A. Sotonová). Našim závodnicím mnohokrát děkujeme a Vás
všechny srdečně zveme 17.12. od 19 hodin na naše tradiční vánoční vystoupení do plaveckého areálu. Iva Rozinková, trenérka akvabel

Přespolní běžci bodovali

Ve dnech 31.10.
– 1.11. 2008 se
v Bystřici pod Hostýnem na Moravě
konalo republikové
finále v přespolním
běhu starších žáků
a žákyň. Pardubický
kraj v boji s ostatními kraji celé České republiky zastupovaly dvě školy z našeho města. Tým chlapců byl
ze ZŠ Ohrazenice a družstvo dívek bylo ze ZŠ Závodu míru. Konkurence byla opravdu vynikající, ale naši zástupci se neztratili. Tým
chlapců skončil na celkovém 10. místě, dívky byly jedenácté. Mezi
jednotlivci se však výborně prosadili Patrik Šourek a Eliška Chocholoušová, kteří obsadili ve svých kategoriích shodně skvělé 2. místo
z více než šedesáti startujících!
I přesto, že ostatním se již tak dobře nevedlo, tak i jim patří pochvala za snahu a vzornou reprezentaci nejen svých škol, ale také našeho města a celého kraje.
Kamil Kozák, ZŠ Ohrazenice

Cvičení pro ženy

TJ Sokol Polabiny zve ženy na pohybové aktivity, např. P-class,
strečink, kalanetika a aerobik. Cvičíme v pondělí od 19 hodin v tělocvičně ZŠ na Závodu míru a ve středu od 19 hodin v tělocvičně ZŠ
Polabiny II, Prodloužená ul. Přihlášení je možné přímo před uvedenými hodinami u vedoucí pí Henešové.

Turnaj pardubických seniorů
Oddíl stolního tenisu TJ Tesla Pardubice pořádá 20. ledna
v herně „pod Vinicí“ třetí ročník turnaje pardubických seniorů
ve stolním tenisu. Turnaje se mohou zúčastnit senioři i seniorky,
kteří nehrají žádnou dlouhodobou soutěž. A proto Vás od 4. listopadu rádi uvítáme na trénincích, které se budou konat každé
úterý od 10 do 11 hodin v herně. Vedoucí tréninků je paní Stanislava Pozdníčková, více informací získáte na číslech 720 185
277 (p. Švec) nebo 608 057 413 (pí Uhrová).

