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O čem se mluví...
... o situaci ve zdravotnictví s pardubickým primátorem Jaroslavem Demlem
Galerie Společenského sálu pardubické radnice byla při březnovém jednání městského zastupitelstva plná. Většinu lidí, kteří přišli sledovat jednání zastupitelů, sem přivedl zájem o situaci v pardubickém zdravotnictví. Po ukončení debaty zastupitelů s krajským radním zodpovědným za zdravotnictví v Pardubickém kraji Josefem Janečkem neskrývali rozčarování. O budoucnosti pardubické
nemocnice se od něj však nic nového nedozvěděli.
Proč jste vlastně zařadili do programu jednání městského zastupitelstva bod zabývající se zdravotnictvím, které spadá do kompetence krajského úřadu?
Protože se nás tato věc týká a týká se všech občanů našeho města. Jestliže se dozvídáme, že z krajské nemocnice, která má být koncovou nemocnicí pro všechny občany kraje, odcházejí specialisté, nemocnice musí odkládat zákroky
a nemá dost personálu, pak je to alarmující situace, k níž nemůžeme mlčet. Jestliže k tomu přidáme fakt, že krajská nemocnice,
která má být špičkovým zařízením, které je schopno léčit ta nejzávažnější onemocnění a stavy, je v očích krajského úřadu stále
rovna ostatním čtyřem nemocnicím, je důvod, proč jsme problematiku zdravotnictví vzali do městského zastupitelstva, jasný.
Nicméně nemáte žádný nástroj jak kraj přinutit k nápravě. To by mohlo krajské zastupitelstvo.
To je pravda, ale síla 39 zastupitelů krajského města, kteří kraj upozorňují na neexistenci koncepce krajského zdravotnictví,
by se neměla podceňovat. Navíc krajské zastupitelstvo, jehož jsem členem, již zpracování této koncepce požadovalo v loňském
roce. Místo toho jsme dostali materiál, který je souhrnem statistických údajů z minulých let, a to nechávám stranou otázku, zda
tyto údaje odpovídají skutečnosti. Ale hlavně, není v něm nic, co by ukázalo, kam zdravotnictví v kraji směřuje, jak bude uspořádáno, jakým směrem se bude pardubická nemocnice, která nás zajímá nejvíce, rozvíjet, jak bude podporována krajem a podobně. A to je to, co chceme vědět a co potřebuje vědět také personál nemocnice, nemá-li odcházet.
Podle pana Janečka nejsou odchody lékařů z krajské nemocnice nijak masivní. Pardubice podle něj doplácejí na blízkost Fakultní nemocnice v Hradci Králové, která odborníkům nabízí lepší finanční podmínky.
To jistě nabízí, ale myslíme si, že kraj neučinil dost pro navýšení rozpočtu pardubické krajské nemocnice, a tím i pro stabilizaci lékařů. Nemocnice má pět klinik, představujících 35 oddělení, je v ní ročně hospitalizováno přes 30.000 nemocných a ambulantní ošetření se počítají ve statisících. Poskytuje komplexní péči onkologicky nemocným z celého kraje, stejnou působnost má
i traumatologické centrum. Je základnou pro studenty Fakulty
zdravotnických studií Univerzity Pardubice, podílí se na výchově
lékařů, a přesto z ní odborníci „utíkají“. To není dobrá vizitka.
Pan radní Janeček ovšem tvrdí, že kraj má spravovat majetek sloužící zdravotnictví, kdežto otázka rozsahu a úrovně
poskytovaných zdravotních služeb je záležitostí pojišťoven.
Pak musím konstatovat, že kraj svou správou nevytváří takové podmínky, aby zdravotní péče v našem kraji byla poskytována
v takovém rozsahu a na takové úrovni, jakou bychom si představovali. Optimalizoval síť akutních lůžek podle požadavků ministerstva, ale vůbec nepokročil při vyjednávání o výši úhrad pro
zdravotnická zařízení, přestože jsou tyto úhrady podstatně nižší
red
než v jiných krajích. Nutně se musím ptát proč.
Radniční zpravodaj vychází jedenáctkrát ročně, vydává město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, 530 21
Pardubice,IČO274046,aVLTAVA-LABE-PRESS,a.s.,divizeVÝCHOD,o.z.,Kladská17,50003HradecKrálové,IČO61860981.Evidenčníčíslo
MK ČR E 11512. Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní, Evžen Báchor. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní.
Fotografie: Evžen Báchor. Adresa redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. Internet:
www.pardubice.eu. Elektronická adresa: alexandra.tuslova@mmp.cz. V Pardubicích 2. dubna 2007. 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 5/2008: 24. dubna 2008.
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Kdo je kdo v Pardubicích: Miroslav Klimpl
Miroslava Klimpla zná snad každý, kdo se alespoň trochu zajímá o historii Pardubic. Jednaosmdesátiletý pardubický patriot je vášnivým amatérským historikem. O minulosti svého rodného
města ví spoustu zajímavostí, o kterých umí i zajímavě vyprávět.
Dlouholetý manažer ve výrobním podniku se před lety ve volném čase věnoval spíše sportu – lehké
atletice a později orientačnímu běhu. Historii Pardubic naplno propadl až před dvaceti lety po odchodu důchodu. Od té doby tráví čas v knihovnách a studovnách, v nichž pátrá ve starých letopisech. Na
sport však ani dnes nezanevřel. Často jej potkáte na kole, bez něhož si nedovede život představit.
O výsledky svých pátrání v historii se Miroslav Klimpl rád podělí s každým, kdo chce poznat
Pardubice. Již několik let provozuje vlastní webové stránky http://www.volny.cz/klimpl , věnované
historii, významným osobnostem, událostem a zajímavostem Pardubic. Víte například, že patent
o zmírnění roboty podepsal český a uherský král a římskoněmecký císař Leopold I. na jaře roku
1680 právě na pardubickém zámku?
Jako nadšený pardubický patriot je Miroslav Klimpl členem Klubu přátel Pardubicka. Jeho články a glosy lze najít nejen na stránkách klubových „Zpráv“, přes tři sta jich bylo otištěno na stránkách denního tisku a časopisů. V knize „Pardubická zastavení“, plné zajímavých fotografií, textů a plánů města, byl autorem textu o vzniku a vývoji názvů pardubických ulic. V roce 2003 vyšla kniha, kterou M. Klimpl nazval
příznačně „Co se kdy na Pardubicku šustlo“. Jak její název napovídá, i ona pootvírá dveře do historie města a okolí.
Žije ve Vašem okolí člověk, který by si zaloužil podobný medailonek ve zpravodaji? Pošlete nám své tipy – uveďte jméno Vámi navrhované
red
osobnosti, příp. kontakt na ni, a uveďte, čím utužila dobré jméno Pardubic!

V městských lesích je v plném proudu likvidace polomů
V plném proudu je likvidace škod, které počátkem března způsobila v městských lesích
vichřice Emma. Lesní společnost, která polomy likviduje, si na pomoc vzala těžkou techniku. Ta těžbu urychlí, a navíc minimalizuje rizika hrozící těžařům při likvidaci polomů.
Škodu, kterou Emma v městských lesích způsobila, správci odhadují na půl milionu korun. Záleží i na ceně, za níž se jim dřevo z polomů podaří prodat. Z městských lesů je třeba
vytěžit zhruba 1500 metrů krychlových dřevní hmoty, což představuje zhruba tři čtvrtiny
roční plánované těžby.
Správci městských lesů začali o způsobu likvidace polomů i o prodeji dřevní hmoty
jednat bezprostředně po zmapování rozsahu škod. „Nemohli jsme otálet. Při likvidaci podobných živelních pohrom vzniká na trhu přetlak dřevní hmoty a odběratelské firmy snižují ceny. Už dnes jsou výkupní ceny podstatně nižší, než v době, kdy jsme je nasmlouvali
my,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.
Nejvíce byly vichrem poškozeny porosty v okolí Opočinku, kde Emma lámala stromy
plošně. V současné době je již z této lokality vytěženo zhruba 900 kubíků dřevní hmoty. „Společnost zajišťující pro nás likvidaci polomů na
Opočinku využila harwestor, což je speciální stroj používaný pro těžařské práce na větších plochách. Zároveň však umí zpracovat i padlé a polámané stromy,“ řekl Miroslav Míča. Harwestor je schopen polomy zlikvidovat mnohem rychleji než dřevaři vybavení běžnou technikou, tedy
motorovými pilami a traktory. V ostatních městských lesích přijde při likvidaci polomů ke slovu již jen dřevařská klasika. Vichřicí pokácené
stromy jsou totiž popadané v lesních porostech, z nichž je musí lesní dělníci vyprostit víceméně ručně. Po firmě, která polomy pro město likviduje, přijdou do lesů ještě zájemci o palivové dříví. „V rámci dočištění po těžbě si mohou z lesa odvézt větve, o něž nemají zpracovatelé zájem.
Samozřejmě od nás musí mít povolení,“ upozornil vedoucí odboru životního prostředí.
red

Ve městě vyrostou nová hřiště
Pardubice usilují o vznik dvou nových víceúčelových hřišť. Jejich součástí by měly být nafukovací haly, které umožní využívání části sportovišť i v zimních měsících. Hřiště chtějí vybudovat z evropských dotací a s podporou města tělovýchovné organizace Sokol Pardubice a HC SKP Pardubice. „Město má zájem v tomto roce podpořit vznik několika víceúčelových hřišť, a proto byly vytipovány lokality
jak v různých městských obvodech, tak v areálech základních škol. Dotace Evropské unie může dosáhnout 92,5 procent uznatelných nákladů, zbývající část finančních prostředků půjde z rozpočtu města, “ řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Hřiště mají být v zimních měsících zakryta nafukovací halou a budou sloužit hlavně k přípravě sportovců, kteří v současné době musí
jezdit trénovat do okolních obcí. Jedna hala má stát u atletického stadionu na Dukle, druhá v areálu Sokola na Olšinkách.
Na Dukle vznikne házenkářské hřiště s umělým povrchem, které bude využíváno i dalšími zájmovými organizacemi a veřejností. Na
Olšinkách by mělo být na místě původního, již nevyhovujícího asfaltového hřiště, postaveno nové. Například atleti se dočkají nového atletického oválu, uvnitř kterého bude volejbalové a nohejbalové hřiště, které bude v zimě kryto nafukovací halou.
red
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O budoucnosti plaveckého areálu není definitivně rozhodnuto

O rekonstrukci
Plaveckého areálu
Pardubice a především o budoucnosti
skokanském bazénu
jednali v březnu zastupitelé Pardubic.
Po dlouhé diskusi
dali skokanskému
bazénu poslední šanci. Pokud město do
konce dubna tohoto roku nedostane písemný příslib dotace ve
výši 50 milionů korun na rekonstrukci skokanského bazénu, zařízení zruší. Na jeho místě by byl v rámci nutné rekonstrukce plaveckého areálu vybudován aquapark, tedy bazén s atrakcemi pro
širokou veřejnost.
„Obrátili jsme se s žádostí o finanční dotace na ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, na ministerstvo financí a na
ČSTV, ale ani osobní jednání primátora Jaroslava Demla s předsedou ČSTV Vladimírem Srbem zatím nevedlo k příslibu význačné finanční dotace pro rekonstrukci skokanského bazénu,“ řekla
náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.

Výstavba plaveckého areálu začala v roce 1959, sloužit začal
v roce 1990. V roce 2001 započala postupná rekonstrukce hlavní budovy. Dnes areál, který vykazuje řadu závad, funguje na základě povolení krajského hygienika . V provozu může být nejdéle
do konce června příštího roku. „Jen rekonstrukce skokanského
bazénu by dle hrubého odhadu stála 50 milionů korun, přičemž
roční náklady města na provoz činí až 4 miliony korun. Přitom
využití skokanského bazénu veřejností je minimální,“ dodala
Fraňková.
Bazén využívají zhruba devět hodin v týdnu skokani, dvě hodiny vodní ragbisté, potápěči a akvabely. Koná se zde plavání těhotných žen a další aktivity. „Bez skokanského bazénu by v Pardubicích nemohli trénovat skokani a vodní ragbisté. Všechny
ostatní aktivity lze přesunout do 50 m bazénu,“ řekl předseda komise pro sport Petr Klimpl.
Plavecký areál může být v provozu nejdéle do konce června
příštího roku. Jeho rekonstrukce bude trvat devět až dvanáct měsíců a má začít v lednu roku 2009. Zastupitelstvo města tedy musí
na svém květnovém zasedání rozhodnout, zda bude skokanský
bazén zachován, aby mohla být včas zpracována projektová dokumentace. Ta by měla s přístavbou skokanského bazénu počítat
red
pro případ, že stát uvolní potřebné peníze v budoucnu.
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Kaleidoskop březnových událostí

V pardubickém divadle se počátkem března rozdávaly sošky andělů.
Ceny si převzalo sedmnáct východočeských dobrovolníků, kteří ve svém
volnu zdarma pomáhají druhým. Sošky jsou poděkováním za náročnou
práci těm, kteří svůj čas věnují dobrovolnictví. V letošním ročníku porotci
vybírali z pětapadesáti nominovaných.

Vlajka Tibetu zavlála10. března z budovy pardubické radnice. Pardubice se jejím vyvěšením po šesté připojily k celosvětové akci Vlajka
pro Tibet, kterou si svět již 49 let připomíná povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci. Česká města se k akci připomínající povstání ve Lhase,
při kterém zemřelo 80.000 Tibeťanů, připojují od roku 1996.

S nejvyššími státními a vojenskými poctami uctili 18. března představitelé Turecké republiky a další hosté památku 508 vojáků pohřbených během první světové války na centrálním hřbitově v Pardubicích.
Tureckou delegaci, kterou vedl velvyslanec Corai Targay (na snímku),
přijal po skončení pietního aktu pardubický primátor Jaroslav Deml.

Východočeská krajská města Pardubice a Hradec Králové chtějí začít
spolupracovat v oblasti sportovních aktivit pro širokou veřejnost. Představitelé obou měst se na společném setkání v polovině března dohodli
na vyhotovení tzv. generelu sportovní vybavenosti, který bude analyzovat
stávající možnosti sportovišť a poukáže na potřeby veřejnosti.

Velikonoce jsou za námi! S nejvýznamnějšími křesťanskými svátky se tradičně pojí i pohanské zvyky. V Pardubicích se i přes ranní chumelenici vydaly
na Velikonoční pondělí do ulic desítky koledníků. Děvčata byla v zájmu dobrého zdraví vyplácena pomlázkou, chlapci si pak „na oplátku“ odnášeli výslužku
– malovaná vajíčka, pentle na pomlázce a ti starší i něco na zahřátí v žaludku.

Pamětními listy byli odměněni nejlepší pedagogové Pardubic 27. března u příležitosti Dne učitelů. Město tak podruhé ocenilo jejich dlouholetou práci. První ocenění město udělilo v loňském roce 43 pedagogům.
Stejný počet návrhů se na školském úseku radnice sešel i letos. Seznam
oceněných a další informace naleznete na adrese www.pardubice.eu.
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Světové běžecká elita v centru
Pardubic

V sobotu 19. dubna
se již od půl desáté promění třída Míru v centrum zábavy a sportu.
Koná se zde již druhý
ročník Pardubického vinařského půlmaratonu.
Akce sice přinese občanům jistá omezení
v dopravě, jak je patrné
z přiložené mapky, ale
odměnou jim bude nevšední zážitek.
Letošní ročník se
koná pod záštitou Českého atletického svazu
jako otevřené mistrovství republiky v půlmaratonu ve všech kategoriích.
Na start závodu se postaví řada vynikajících běžců z Afriky a ti
budou v našich ulicích útočit na světové časy. Pro příchozí, kteří
mají chuť si jen tak zasportovat, je připraven Lidový běh o délce
cca dva kilometry a projížďka na in-line bruslích.
Pro návštěvníky, kteří se přijdou jen pobavit, je připraven celodenní blok písniček v podání New Rangers – Šance v čele s legendárním Jirkou Veiserem, Létající chlapci předvedou gymnastickou parádu. Je připravena běžecká a divácká tombola o zajímavé ceny. Po celý den bude kolem trasy možnost ochutnat vynikající vína za velmi příznivé ceny, vinařské centrum bude umístěno v hotelu Zlatá štika.
Navštivte Pardubický vinařský půlmaraton, závod světových
parametrů zařazený do světové běžecké termínové listiny AIMS!
Běžecká esa z celého světa v ulicích Pardubic, skvělá zábava, vynikající víno a bohatá tombola, zkrátka nevšední zážitek pro cepořadatelé Vinařského půlmaratonu
lou rodinu.
Program akce:
9.30		
Slavnostní zahájení
9.45		
Start mistrovského závodu vozíčkářů
10.55		
Lidový běh s VZP ČR
11.15 – 11.40 In-line bruslení
12.00		
Start Pardubického vinařského půlmaratonu
15.00		
Slavnostní vyhlášení výsledků

Kupon do velké vinné tomboly
pro všechny návštěvníky akce
Jméno:
Příjmení:

Tombola proběhne po slavnostním vyhlášení výsledků.
Kupon do tomboly můžete odevzdat do osudí v den závodu na tř. Míru
u hlavní tribuny (před budovou pojišťovny Kooperativa)
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Půlmaraton ovlivní provoz MHD
V souvislosti s konáním Pardubického vinařského půlmaraonu
přijal dopravní podnik následující opatření v provozu MHD:
V době od 5.00 do 19.00 hodin bude tř. Míru uzavřena. V této době budou spoje linek č. 1, 2, 5 a 13 vedeny po Sukově třídě.
Zastávka Nám. Republiky (u divadla) bude přeložena k ostrůvku
u parkoviště před Grandem. Zastávka U Grandu ve směru na tř.
Míru bude nahrazena zastávkou Nám. Republiky (u KB) a zastávka v opačném směru bude přeložena k ostrůvku u parkoviště před
Grandem. Zastávka tř. Míru v obou směrech bude nahrazena zastávkou Masarykovo nám. (ve směru na Sukovu tř. – zastávka pro
linky č. 6, 8, 12 apod.).
Zastávky MHD v době od 9.00 do 15.00 hodin: Karla IV. ve směru k podjezdu sv. Anny bude uzavřena bez náhrady. Spoje linek č.
6 a 8 nebudou v tomto směru zastávku obsluhovat. Výzkumný
ústav a S.K. Neumanna ve směru ke krematoriu budou umístěny
do jízdního pruhu k dělícímu ostrůvku před stávající zastávku. Zastávka Krematorium pro linku č. 10: ve směru na Hl. nádraží bude
v ul. U Krematoria v prostoru parkoviště VaKu zřízena náhradní
zastávka, ve směru do Nemošic bude náhradní zastávka v ul. Pod
Břízkami v jízdním pruhu před odbočením do ul. U Krematoria.
Spoje linky č. 10 budou vedeny přes Zborovské náměstí. Zastávka U Kapitána bude v obou směrech přeložena na zastávku Zborovské nám.
Zastávky Gorkého, Na Spravedlnosti a 17. listopadu budou ve
směru do centra umístěny v jízdním pruhu před stávající zastávkou. Zastávka Štrossova ve směru do centra: v ul. Ke Kamenci za
křižovatkou s ul. Štrossova bude zřízena náhradní zastávka.
Ul. Svobody, Židov,točna, Bezdíčkova, Holubova, Sakařova,
Husova, Na Haldě, Na Bukovině, Zlatá štika, Na Okrouhlíku,
U Kostelíčka a Krajský úřad budou uzavřeny bez náhrady.
Náhradní zastávky budou osazeny přenosnými označníky.Spoje, které pojedou po odklonové trase, nebudou v této části trasy obMartin Hodný, DPMP, a.s.
sluhovat nácestné zastávky.

Nová fotosoutěž
„Jak žijeme v Pardubicích“!
V letech 2006 a 2007 jsme vždy přes prázdniny uspořádali soutěž
pro všechny občany Pardubic, kteří mají rádi svoje město a jejichž
koníčkem je fotografování. Za tato dvě léta se nám v redakci sešly desítky a desítky krásných snímků našeho města a my jsme se přesvědčili, že nadaných fotografů žije v Pardubicích opravdu celá řada!
Přicházíme proto s další fotosoutěží – letošní 3. ročník, který vyhlašujeme již nyní, má název „Jak žijeme v Pardubicích“. Budou nás
zajímat umělecké či sportovní aktivity dětí i dospělých, ale také „obyčejný“ každodenní život. Z nových snímků a fotografií z předchozích
ročníků bychom rádi vytvořili reprezentační nástěnný a stolní kalendář města Pardubic pro rok 2009. Fotografie posílejte do redakce
na el. adresu uvedenou v tiráži na straně 2 dole do konce měsíce července. Zasláním fotografie poskytuje její autor městu souhlas s použitím snímku pro prezentační účely města. Nejlepší fotky opět otiskneme ve zpravodaji a jejich autory samozřejmě odměníme!
red
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Toulky historií Pardubic
... ptáme se ředitele Východočeského muzea Františka Šebka
Pan Karel Holub se mě vyptával na počátky hromadné dopravy v Pardubicích. To téma je velice zajímavé, a tak jsem jeho dotaz využil k širšímu
vyprávění, které rozdělím do dvou dílů. První část je zde…
Když se Pardubice staly v r. 1845 železniční stanicí na trati Olomouc – Praha a do r. 1871 železniční křižovatkou (trať Liberec – Havlíčkův Brod), začaly být přitažlivé nejen pro dynamicky se rozvíjející
průmyslovou výrobu, ale železnice přispěla k tomu, že se rozrůstala
„spádová oblast“ Pardubic a město se rychle měnilo na významné
centrum regionu východních Čech. K pardubickému nádraží začaly
totiž jezdit pravidelně dostavníky z okolních měst, a to z čím dál vzdálenějších (např. až od Čáslavi). K vlakům a od vlaků vozily pasažéry,
poštovní zásilky a menší náklady; pro ty těžší tu bylo bezpočet formanů.
S rostoucím významem železnice a požadavky na rychlé spojení se
zvyšovaly náklady na provoz dostavníků a formanů. A tu se kolem r.
1900 objevuje fenomén automobilu s benzínovým spalovacím moAutobusy u pardubického nádraží před zahajovací slavnostní jízdou torem (v Čechách prý jezdil první v r. 1897). Zpočátku byl automobil
13. 5. 1908 (fotoarchív VČM).
vnímán jen jako sportovní libůstka, nákladná hračka, rozmařilost zámožných. Velmi brzy se však začala objevovat specializovaná užitková auta, rozvoj motorismu nabral obrátek. Tento fenomén pronikl velmi rychle také do Pardubic.
Již v létě r. 1902 se v ulicích Pardubic objevil autobus p. Linharta, který vozil pasažéry z města a předměstí na nádraží k hlavním vlakům.
Byl to první pokus o zavedení městské hromadné dopravy ve východních Čechách. Pro nezájem veřejnosti však po několika měsících Linhartův podnik skončil. Již na jaře téhož roku (1902) začal ale také podnikavý majitel lázní v Bohdanči p. Veselý provozovat autobusovou
linku od pardubického nádraží do Bohdanče. Koupil v Německu 3 omnibusy, které měly kapacitu 26 pasažérů a jezdily rychlostí 15 km/
hod. Ani tento podnik nevydržel déle jak rok.
V r. 1905 rakousko – uherské úřady začaly uvažovat o zavedení státní autobusové dopravy, která by přepravovala listovní a balíkové
poštovní zásilky spolu s pasažéry, pokud se ukáže toto řešení ekonomičtější než dosavadní dostavníky a koňská přeprava pošty. Experiment měl být ověřen na deseti vytipovaných místech. Jejich počet se nakonec zúžil a jako první v celém Rakousku – Uhersku byl realizován
v Pardubicích, a to dokonce hned na dvou linkách: Pardubice – Bohdaneč a Pardubice – Holice.
Přípravná jednání začala v r. 1906 a byla úporná. Zainteresovaná města a obce se měla na zprovoznění linky finančně podílet, a to byl
v některých případech problém (např. v Sezemicích). Představitelé Holic by měli raději spojení s Hradcem Králové, a tak obě města začala na nejvyšších místech lobovat, aby místo linky z Pardubic byla zavedena linka Hradec Králové – Holice – Vysoké Mýto. Nakonec ale
rozhodly ekonomické důvody, požadavky ústředních poštovních úřadů a tenkrát úspěšnější lobování pardubických radních a 13. května r.
1908, tedy před sto lety, mohla vyjet první státní autobusová linka u nás na slavnostní zahajovací jízdu.
Zakoupeno bylo 12 autobusů od české firmy Laurin a Klement v Mladé Boleslavi. Jezdily rychlostí 21 - 24 km za hodinu (maximální
rychlost 32 km/hod.) a mohly přepravovat 17 sedících cestujících. Zbytek prostoru byl vyhrazen poštovním zásilkám a kromě toho cestující směli vézt ve zvláštní ohrádce na střeše zavazadla do 50 kg. V případě potřeby mohl být pro větší zavazadla připojen přívěs, což prý bylo
zařízeno s ohledem na rozvinutou obuvnickou výrobu v Holicích. Řidič autobusu byl zároveň průvodčím, přebíral poštu a měl u sebe pozoruhodný vynález – přenosný telefon (!). V případě potřeby se totiž mohl kdekoliv na trase spojit s poštovním úřadem v Pardubicích. Vystoupil s aparátem z vozu a pomocí skládací bambusové tyče zavěsil spojovací kabel na dráty telegrafního vedení při silnici. Potom mohl
telefonovat. Díky této novince mohli prý čtenáři Národních listů číst reportáž o zahájení první státní autobusové linky v Pardubicích již týž
den (13. V.) v odpoledním vydání tohoto listu – tehdy něco zcela nevídaného.
Autobusy první státní linky jezdily z Pardubic do Bohdanče pětkrát denně v obou směrech. Do Holic jezdily také pětkrát denně v obou
směrech, ale ve dvou trasách. Jedna vedla do Holic přes Sezemice, druhá přes Dašice, Dolní a Horní Roveň. Jízdní řád byl sestaven tak,
aby v Pardubicích příjezdy autobusů k nádraží navazovaly na odjezdy rychlíků. Pokud se to ovšem podařilo! Poruchy autobusů a různé karamboly nebývaly v této pionýrské době ničím mimořádným. Každý řidič tenkrát najel denně zhruba 200 km.
Rok 1908 není v dějinách dopravy českých zemí určitě bezvýznamným letopočtem a Pardubáci, dbalí tradic svého města, by to měli reflektovat.
Dodejme, že do první světové války bylo v českých zemích zřízeno 20 linek, z nichž kromě zmíněných prvních spojů jezdila od r. 1911 z Pardubic také tehdy důležitá autobusová linka do Heřmanova Městce. Všechny ale zanikly hned na počátku první světové války. Autobusy zabrala
armáda a nechala je přestavět na nákladní automobily. Po skončení války a vzniku Československa, hned na jaře 1919, bylo autobusové spoFrantišek Šebek
jení z Pardubic do Bohdanče a z Holic obnoveno.
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Pardubice budou kulisou dalšího
filmu Jiřího Stracha

Pardubické ulice se již
podruhé staly kulisami k filmu režiséra Jiřího Stracha.
Po válečném příběhu Operace Silver A zde v březnu
filmaři začali natáčet detektivní a tajuplný příběh, který
se tak trochu točí kolem tajemné Ďáblovy bible.
„Televizní film Ďáblova
lest začal režisér Strach se svým štábem točit v Pardubicích na
přelomu března a dubna, znovu sem zavítá ještě v květnu. Bude
se točit jak v exteriéru, tak v pardubické věznici, na policii i v budově historické radnice,“ nahlédl do diáře filmového štábu Evžen
Báchor z oddělení vnějších vztahů pardubického magistrátu. Do
poloviny května mají být filmaři s natáčením filmu hotovi. Pak je
čeká několik měsíců práce ve střižně. Diváci ČT uvidí třídílný film
zhruba za rok.
red

Výuka informatiky
na „Polabinské jedničce“

ZŠ Družstevní 305, Polabiny 1 otvírá ve školním roce 2008/2009
již pošesté pro budoucí šesťáky další třídu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Výuka bude od září 2008 probíhat
podle Školního vzdělávacího programu naší školy. Na konci devátého ročníku mají žáci možnost získat certifikát ECDL.
Třída je určena hlavně žákům se zájmem o předmět. V minulosti někteří naši žáci dosáhli vynikajících úspěchů (1.místo v soutěži
PC-ák 2006 v kategorii Prezentace a v kategorii Tvorba internetových stránek, 2. místo v celostátní soutěži Mladý Callisto grafik).
Přijímací řízení do této třídy proběhne 23. dubna 2008 ve 14 hodin na ZŠ Polabiny, kdy žáci napíší test ze základů informatiky a logického myšlení. Zájemci o studium v této třídě se mohou dostavit
i bez předchozího přihlášení. Bližší informace můžete získat na tel.
466401884-5, popř. na adrese jan.horalek@zspolabiny1.cz.
Radek Hejný, ZŠ Pardubice – Polabiny

První Pardubice na bruslích v tomto roce
Poprvé v letošním roce
se uskuteční tradiční a oblíbená akce pro příznivce „inlajnů“ Pardubice na bruslích v pondělí 7. dubna od
18 hodin. Začátek a dojezd
bude na parkovišti u ČEZ
Areny. Podrobnosti, včetně průběhu trasy, jsou k dispozici na internetové adrese
www.pardubicenabruslich.cz. V dubnu se bude bruslit ještě během
Pardubického vinařského půlmaratonu. Více informací naleznete
na straně 6 tohoto vydání Radničního zpravodaje.
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Resslovce se opět daří

Třídy s rozšířenou výukou matematiky mají v ZŠ J.Ressla Pardubice dlouholetou tradici. Jejich vysokou úroveň ukazují nejen
výborné výsledky v různých vědomostních soutěžích mezi školami, ale i to, že absolventi těchto tříd odcházejí hlavně na gymnázia
a střední průmyslové školy a s přijetím nemají problémy.
I v tomto školním roce se žáci těchto tříd zúčastnili úspěšně řady
soutěží. V soutěži PC-ák ve SPŠE získali 1.a 2.místo v programování, 2.místo v tvorbě prezentace. V řečnické soutěži Mistr slov
v ZŠ Závodu míru „vymluvili“ 1. a 3. místo v kategorii 6.-7.ročníku, 2.místo v kategorii 8.-9.ročníku. V matematické olympiádě 9.
ročníku získali v okresní konkurenci 3.a 7.místo, v chemické olympiádě 4. místo. Posledním velkým úspěchem bylo prvenství v soutěži „O nejlepšího chemika Pardubic“, které získal Matyáš Zetek
v konkurenci 930 žáků devátých tříd.
Gita Macháčková, ZŠ J. Ressla

Máte doma páťáka?

Neuvažujete o osmiletém gymnáziu, ale nechcete pokračovat
ve standardní třídě ? Nebo se Vaše dítě do osmiletého gymnázia
nedostalo? Přijďte k nám!
I ve školním roce 2007/2008 otvírá Základní škola J.Ressla Pardubice jednu šestou třídu s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů. Žáci této třídy mají posílený počet
hodin matematiky, výpočetní techniky, fyziku a chemii rozšířené
o laboratorní cvičení (vše při zachování týdenního počtu hodin
pro 6.ročníky standardních tříd). Navíc nabízíme klidné prostředí
mimo centrum města, sportovní areál na školním dvoře, posilovnu, novou jazykovou učebnu. Při přijímacím řízení 24. dubna ve
14 hodin absolvují žáci pátých tříd test z matematiky a psychologický test studijních předpokladů. Mohou se dostavit i bez předběžného přihlášení. Více informací na www.zsjres.cz, nebo na telefonu 466 303 971.
Stanislav Šturma,ředitel ZŠ J. Ressla

Svoláváme talenty na Benešovku

Zveme děti 5. tříd a jejich rodiče na talentové zkoušky do šestého
ročníku sportovních tříd, které se uskuteční 24. dubna od 8.00 hodin v prostorách školy. Naším cílem je seznámit žáky sportovních
tříd s co nejširším spektrem sportovních aktivit. V třech ročních
obdobích navštěvujeme nejrůznější kouty nejen České republiky
a bavíme se na kolech, lyžích i snowboardech. V posledních letech
se nám podařilo vychovat řadu úspěšných sportovců, kteří v současné době vynikají na domácí i světové sportovní scéně.
Více informací naleznete na adrese www.benesovka.cz.
Martin Skřivánek, trenér sportovních tříd

Dny otevřených dveří ve Veské
Dětské centrum ve Veské u Pardubic bude ve dnech 28.–30.dubna pořádat pro širokou i odbornou veřejnost dny otevřených dveří.
Zaměstnanci i děti zvou všechny, kteří mají zájem, k návštěvě,
aby se podívali, jaké změny v centru nastaly, jaké výchovné i léčebné metody jsou využívány a co zařízení nabízí. Těšíme se na Vás!
Kontakt: 466 934 001, email: dcveska@seznam.cz.
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Pardubické hudební jaro 2008

Letošní jubilejní 30. ročník známého a oblíbeného festivalu nabízí pardubickému publiku jedinečné mistrovství významných
osobností hudebního světa českého i mezinárodního věhlasu. Je
naším zájmem, aby si i nadále festival Pardubické hudební jaro držel vysokou úroveň a postupně získával i další mladší publikum.
I proto jsou i letos některé koncerty tohoto profesionálního festivalu žánrově rozšířené. KC Pardubice, pořadatel festivalu
Program:
10.4. 19.00 Hudební sál radnice
Sonatori Ensemble Karlsruhe /Německo/
Jan Ladislav Dusík: Sonáta F dur op.65
Carl Stamitz: Trio No.6 A dur
Bohuslav Martinů: Trio pro flétnu, violoncello a klavír H.300
17.4. 19.00 Hudební sál radnice
„Naše paní Božena Němcová“
Pořad z korespondence Boženy Němcové s Františkem Němcem
a stejnojmenné básnické sbírky Františka Halase
Alfréd Strejček, Hana Kofránková – umělecký přednes, Jaromír
Klepáč – klavír
Hudba: Klavírní dílo Bedřicha Smetany – České tance, Mackbeth
a čarodějnice, Na břehu mořském
24.4. 19.00 Hudební sál radnice
Moravské klavírní trio
Leoš Janáček: Klavírní trio z podnětu Kreutzerovy sonáty ve verzi
Jarmila Burghausera
Evžen Zámečník: Scherzino – světová premiéra
Bohuslav Martinů: Klavírní trio č.2 d moll
8.5.
19.00 Hudební sál radnice
Bohemia Trio		
„The best of Bohemia Trio“
W.A.Mozart, J.Krček,L.van Beethoven, F.Poulenc
15.5. 19.00 Hudební sál radnice
Talin String Quartet /Estonsko/
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č.1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č.2
Joseph Haydn: smyčcový kvartet Hob.49 Lobkovický
Arvo Part: Fratres

Zajímá Vaše dítě matematika?
Přijďte k nám!

I ve školním roce 2008/2009 nabízíme vašemu páťákovi, který má rád matematiku, přírodovědu a počítače, studium ve třídě
s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodovědných předmětů
a informatiky. Čeká ho moderně vybavená škola se třemi počítačovými učebnami či nově zrekonstruovaná učebna přírodopisu
s interaktivní tabulí.
Přijímací řízení proběhne ve čtvrtek 24. dubna od 14 hodin na
ZŠ Pardubice – Polabiny, Npor. Eliáše 344. Testy týkající se matematických dovedností a studijních předpokladů jsou připraveny
ve spolupráci s PPP Pardubice. Předběžné přihlášky přijímáme
na tel.č. 464 629 940 nebo 464 629 943.
František Němec, ředitel ZŠ

Pardubice trochu netradičně

Vážení čtenáři, v březnovém Radničním zpravodaji jsme
otiskli pozměněnou
fotografii budovy v ulici Bratranců
Veverkových
v níž sídlí ČSOB Pojišťovna, restaurace U Lva atd. Na schůzce redakční rady jsme losovali ze správných odpovědí a výherkyní se
stala paní Lenka Vondráčková. Cenu si může vyzvednout na radnici na Pernštýnském náměstí (ve 2. patře radnice u vedoucího odboru kanceláře magistrátu Michala Zitka).
Dubnové číslo přináší další „záhadný“ snímek. Uhodnete, co je
na něm zachyceno? Vaše odpovědi nám zašlete do redakce zpravodaje na adresu uvedenou v tiráži na straně 2 dole nebo na adresu
alexandra.tuslova@mmp.cz do 24. dubna. Jednoho výherce opět
odměníme. Těšíme se na Vaše tipy!
red

Skatepark se chystá na novou
závodní sezónu

V pardubickém Skateparku se už v dubnu budou konat dva
atraktivní závody. První bude zajímat příznivce kol BMX a uskuteční se19. dubna, druhý pak o týden později přiláká in-line bruslaře
a závěrem jarní série je pak 4. května závod na skateboardech.
„První soutěž jsme rozdělili do dvou kategorií – „Benjamin“ pro
mládež do 16 let a „Masters“ pro špičkové závodníky. Mladí jezdci
se totiž v běžných závodech nemají šanci prosadit mezi jezdeckou
elitou, tak jim chceme nechat prostor,“ uvedl ředitel pardubického
Skateparku František Solař a dodal, že v juniorské kategorii mohou
závodit i desetileté děti.
Zájem o kola BMX a MTB, skateboardy i in-line brusle podle ředitele Skateparku od jeho otevření loni v červnu nepoklesl ani v zimních měsících. Sportovat chodí převážně teenageři, ale čím dál častěji už i malí kluci. „Je to hodně o komunikaci, kontaktu, proto se
sem snažíme často přilákat jezdecká esa, s nimiž si děti mohou o závodění a technikách na místě popovídat,“ vysvětlil ředitel Solař.
V Pardubicích se letos bude konat celkem 11 akcí, chybět nebudou mistrovské soutěže na in-line bruslích a BMX kolách na
„U“rampě.
red

Nový obor Zdravotnický záchranář

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice akreditovala
nový bakalářský obor Zdravotnický záchranář (v rámci programu
Specializace ve zdravotnictví) a pro akademický rok 2008/2009
obohacuje nabídku svých studijních programů a oborů zaměřených
na ošetřovatelství. Zájemci o studium se mohou hlásit do 30. dubna.
Více informací naleznete na adrese www. upce.cz.
Valerie Wágnerová, kancléřka Univerziy Pardubice
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Bezpečí seniorů

Čtyřicet let ZUŠ Pardubice – Polabiny

Starší lidé jsou bohužel ve zvýšené míře ohroženi některými druhy
trestné činnosti. Mohou být přepadeni, okradeni, nebo se mohou stát
obětí nejrůznějších podvodníků. Je jistě dobré vědět jak případné nebezpečí odvrátit nebo jak mu předejít.
Odbor komunitních služeb Magistrátu města Pardubic se proto rozhodl uspořádat setkání pro občany města, určené zejména seniorům.
Zástupkyně Policie ČR seznámí účastníky s problematikou kriminality
nejčastěji ohrožující právě seniory. Bude promítán hodinový videofilm
s názvem Žít a nechat žít. Ten byl vytvořen Magistrátem ve Frýdku-Místku a poutavou formou informuje o konkrétních metodách podvodníků,
ale také o ohrožení seniorů v dopravě a dalších možných nebezpečích.
Zástupce občanského sdružení Judoklub Pardubice nabídne účastníkům setkání možnost zapojit se do výuky sebeobrany pro seniory (viz
článek na straně 18).
Setkání pro občany na téma bezpečí seniorů se bude konat 14. dubna 2008 ve společenském sále pardubické radnice od 14 do 17 hodin.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, bližší inf. na čísle 466 859 136.
Šárka Handlová Němečková, manažerka prevence kriminality

ZUŠ v Pardubicích – Polabinách slaví 40. výročí svého založení.
S kapacitou 1200 žáků poskytuje od svého vzniku základy vzdělání
v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření, především ale vychovává stovky mladých lidí, pro
které je umění denní potřebou.
Škola byla otevřena 2. února 1968 jako pobočka tehdy jediné LŠU
v Pardubicích Havlíčkově ulici. Během půl roku se však jasně projevila potřeba samostatné instituce. S rostoucím počtem žáků převážně z nového sídliště Polabiny se rozšířil i učitelský sbor, v němž se
za celou dobu existence objevila řada mimořádných pedagogických
osobností. Mezi nejvýznamnější absolventy patří varhaník A. Bárta,
hornista R. Baborák, houslista L. Čepický, hobojista J. Kolář, flétnista R. Novotný, tanečníci bratři Hajnové, herec a ředitel VČD P. Dohnal, moderátorky J. Voldánová a H.Shánělová, architektky R. Loukotová a M. Šnajdrová, výtvarník I. Křen a mnoho dalších.
Za čtyřicet let své činnosti se polabinská ZUŠ stala nedílnou součástí kulturně – společenského života nejen sídliště a okolí, ale i celého města a regionu.
Oslavy výročí založení školy probíhají po celý kalendářní rok.
Mezi nejvýznamnější patří Narozeninový koncert, který se uskuteční v úterý 15. dubna v 18 hodin ve Východočeském divadle v Pardubicích.
Radka Hronová, ZUŠ Pardubice – Polabiny

Klub Parkinson
Klub Parkinson se sídlem v Pardubicích rozšiřuje svoje aktivity a přijímá nové členy z řad nemocných Parkinsonovou nemocí, jejich rodinných
příslušníků a příznivců. Nabízíme cvičení každé úterý v 16.45 na ZŠ Štefánikova (vchod zadem – průjezdem) pod vedením kvalifikované fyzioterapeutky. Ještě na jaře připravujeme plavání v teplém bazénu. Klubová
setkání probíhají jedenkrát měsíčně v Centru pro zdravotně postižené
v budově Závodu míru (bývalý Červený kříž). Kontakt: předseda Klubu
Jiří Vala (mobil 606 461 697, email: jirka2023@seznam.cz).

Ambulantní centum Laxus Pardubice
V lednu loňského roku se novým poskytovatelem služeb pro drogově
závislé v Pardubickém kraji stalo o.s. Laxus. Sdružení poskytuje sociální
a zdravotní služby pro uživatele drog a za tímto účelem zřizuje odborné
programy.
Jedním z nich je Ambulantní centrum Pardubice, které zahájilo svoji
činnost v dubnu roku 2007. Centrum poskytuje pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek. Služby se poskytují klientům, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro
abstinenci od návykových látek. Odborná péče je také v hojné míře poskytována rodičům, partnerům a dalším osobám blízkým uživatelů drog.
Do péče jsou přijímány rovněž osoby závislé na alkoholu a gambleři.
V červnu roku 2007 bylo otevřeno detašované pracoviště ve Svitavách.
Poradenské služby jsou zde poskytovány 1x za 14 dnů. Laxus je odbornou
veřejností respektovaný poskytovatel služeb pro závislé na drogách s dvanáctiletou tradicí. Služby poskytují pracovníci s příslušnou kvalifikací
a praxí.
Pokud máte pocit, že byste potřebovali odbornou radu či pokud máte
podezření, že Vaše dítě či jiná blízká osoba užívá návykové látky, můžete se
obrátit na tým odborníků Ambulantního centra Laxus o. s. na adrese: Češkova ulice 2701, Pardubice. Je vhodné se předem telefonicky objednat na
telefonním čísle 466 265 729. Více na www.laxus.cz
Zuzana Renčínová, provozní vedoucí AC Laxus o.s.
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Europe Direct Pardubice
Vydejte se do zahraničí poučeni!

Chystáte se pracovat či studovat v zahraničí a nevíte, co Vás čeká?
Co je potřeba vyřídit před odjezdem, na co nezapomenout a čeho se
naopak vyvarovat při samotném pobytu? Semináře, který připravuje
infocentrum Europe Direct Pardubice, ze zúčastní lidé, kteří získali
bohaté zkušenosti na stážích, při studiu na zahraniční vysoké škole nebo například při pracovním pobytu a jsou připraveni se s Vámi
o tyto cenné informace podělit.
Datum a místo konání: 29.4. od 16h., infocentrum Pardubice Region Tourism. Vstup zdarma. Registrace předem nutná – osobně
v infocentru nebo na eu@ipardubice.cz. Těšíme se na Vaši účast!

Duben, měsíc Slovinska

U příležitosti aktuálního předsednictví Slovinska v Radě EU připravují informační střediska Europe Direct a Eurocentrum Pardubice akce, které mají přiblížit občanům zajímavosti této země. V první polovině dubna bude v infocentru Pardubice Region Tourism ke
zhlédnutí výstava fotografií přírody Slovinska, v druhé polovině měsíce si návštěvníci mohou prohlédnout na stejném místě fotografie
architektonických skvostů J. Plečnika. Dne 23. 4. poctí Pardubice
svou návštěvou velvyslanec Slovinské republiky v ČR, který se mj.
zúčastní slavnostního přijetí na radnici a besedy se studenty slavistiky na pardubickém zámku. V 15 hodin vyvrcholí program velvyslance, pana France Buta, veřejně přístupným slavnostním otevřením již
zmiňované výstavy J. Plečnika. Pro zájemce budou dále připraveny
soutěže s tematikou Slovinska. Více na adrese www.europe-direct.cz
a www.euroskop.cz.
Petra Eppingerová, Europe Direct Pardubice
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Výstavy v Domě U Jonáše
Josef Lada (1887 – 1957)
Do 4. května 2008 je ve výstavních prostorách Východočeské galerie v Pardubicích k vidění velká retrospektivní
výstava děl malíře Josefa Lady (1887 – 1957), která představuje reprezentativní výběr ze všech žánrů Ladovy tvorby. Proslavil se především
jako ilustrátor Haškova Švejka, tvůrce originálních dětských knížek
a malíř, který se ve svých obrazech vrací ke světu dětství. Zásadním způsobem zasáhl i do moderní české karikatury, knižní tvorby a ilustrace,
věnoval se i plakátu, reklamě a scénografii.

Zámek

Uzavřen pro veřejnost z důvodu rekonstrukce depozitáře a zpracování sbírkových fondů do 31. října 2008.

Pořady pro veřejnost

10. 4. 17.00 Dům U Jonáše
Pohádkový jukebox
Informace a objednaní: Š. Zahálková, zahalkova@vcg.cz, 606 769 989
a dále na tel. čísle 466 510 003.
12. 4.		
Výlet za uměním – Hrusice
Výlet do rodiště Josefa Lady. Sraz všech zájemců je v 7.40 hodin na
hl. nádraží. Bližší informace u Šárky Zahálkové, zahalkova@vcg.cz,
606 769 989, 466 510 003.
16. 4. 10.00 a 17.00
Dům U Jonáše
Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění:
Architektonická moderna
Přednáší Hana Řeháková.
17. 4. 17.00 Dům U Jonáše
Pohádkový jukebox
19. 4. 10.00 Dům U Jonáše
Zvláštní začátky
Výtvarná dílna v rámci nového cyklu „Umění křížem krážem“
Název cyklu sám o sobě není zvolen náhodně – křížem krážem v čase, křížem krážem ve světě.
První z výtvarných dílen v rámci nového cyklu nás zavede mezi první obyvatele planety, do doby primitivních národů… Ale jsou opravdu primitivní? Jak malovali, co při tom cítili, co pro ně jejich kresby
znamenaly, to vše se dozvíte a současně prakticky ozkoušíte v pravěkém ateliéru. Bližší informace a objednání u Jany Vondrové, vondrova@vcg.cz, 466 510 003.
24. 4. 17.00 Dům U Jonáše
Přednáška Pavly Pečinkové k výstavě Josefa Lady.

Pro kolektivy dětí

Všechny tváře Josefa Lady a Povídám, povídám pohádku
K výstavě Josefa Lady, autor obou programů: Jana Vondrová, tel. 466
510 003, vondrova@vcg.cz.
Soutěž k výstavě Josefa Lady
Kategorie: 1. pro děti do 10 let, 2. pro děti od 10 do 15 let a 3. pro ostatní
Témata: Nezbedné pohádky (pro kategorii 1) – nakreslete, namalujte, vytvořte nejnezbednější pohádku na světě, a Taky vám připadá
ten dnešní svět k smíchu?! (pro kategorii 2 a 3) – stejně jako Josef
Lada s nadsázkou reagujte na aktuální společenské problémy, udělejte si z nich srandu a vytvořte originální dílko.
Uzávěrka soutěže je 27. dubna, své výtvory zašlete nebo osobně zaneste
do VČG, Dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50, 530 02 Pardubice. Do
obálky nezapomeňte vložit lístek se jménem, adresou, e-mailem nebo
telefonem a věkem. Vyhlášení vítězů proběhne dne 1. 5. v rámci derniéry výstavy Josefa Lady.

ZUŠ Havlíčkova

Pardubická Arabeska 2008
Ve dnech 5. – 6. dubna
2008 se bude konat 4.ročník „Pardubické Arabesky“, celostátní soutěže
v klasickém tanci s mezinárodní účastí. Celou
akci pořádá ZUŠ Havlíčkova spolu s krajskou knihovnou. V sólovém tanci a skupinách do čtyř tanečníků zde soutěží v 5 kategoriích děti od 8 let, 5. kategorie je pro 19
leté a starší.
Jde o ojedinělou soutěž v České republice, kde se balet dostává stále
více do popředí zájmu stejně, jako je tomu ve světě. Svědčí o tom i tato
soutěž, která rok od roku narůstá nejen počty soutěžících, ale i ve své
popularitě v odborných kruzích. Podařilo se již podchytit téměř všechny školy v ČR, ve kterých se balet učí. Od 2. ročníku se účastní i soutěžící z okolních států, Slovenska, Polska, Německa, Holandska, v letošním očekáváme také hosty ze Švýcarska. Mezinárodní porotu tvoří
profesionální tanečníci a pedagogové konzervatoří a AMU. Na letošní
ročník se přihlásilo 193 soutěžících ve 136 vystoupeních.
Soutěž probíhá 5. dubna od 13 hod. v KD Dukla v Pardubicích a 6.dubna ve 14 hod. je Galakoncert v Divadle K. Pippicha v Chrudimi, kde vystoupí laureáti soutěže a hosté (taneční soubor ze Švýcarska).

Na tanečním festivalu „Danza in fiera“

Taneční soubor Konsonance ze Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova ul. se účastnil 21. – 24. 2. 2008 mezinárodního tanečního festivalu „Danza in fiera“ v italské Florencii. Tanečníci nejen
vzorně reprezentovali město Pardubice a Českou republiku, ale přijeli
také plní dojmů a další inspirace z akce, kde se tančilo zároveň na šesti
pódiích, celé dny probíhaly workshopy ve čtyřech sálech pod vedením
profesionálních pedagogů, vše pro tanec od oblečení až po DVD s baletní tematikou vystavovalo na 250 firem a celkem tento festival podle
oficiálních údajů zhlédlo 160.000 návštěvníků.

Pozvánka na koncerty
10.4.
1.5.

18.00
16.00

sál ZUŠ Havlíčkova
Jarní koncert
DK Dukla
Výroční koncert souboru Perníček

Na Zelenou bránu už v dubnu
Zelená brána bude otevřena v případě příznivého počasí už v měsíci dubnu, a to o sobotách a nedělích vždy od 10 do 17 hodin.

Koncerty abonentních cyklů A – B – C
14. – 15. – 16.4. vždy v 19.30 hodin
Sukova síň Domu hudby
C. M. von Weber: Euryanta, předehra k opeře
H. Wieniawski: Koncert pro housle a orchestr č. 2 d moll op. 22
J. Brahms:
Symfonie č. 2 D dur op. 73
Sólista:		
Ivan Ženatý – housle
Dirigent:
Libor Pešek
Více na www.kfpar.cz.

www.ipardubice.cz – dokonalý přehled o kultuře ve městě – telefon: 466 768 390
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Premiéra: Georges Feydeau		

Městské divadlo
5.4.
6.4.
7.4.

19.00 G. Feydeau
Brouk v hlavě
Premiéra P1
19.00 G. Feydeau
Brouk v hlavě
Premiéra P2
8.30
Elce, Pelce do pekelce				
šk
10.00 Elce, Pelce do pekelce				
šk
19.00 N. Simon
…vstupte!
Mimo předplatné
Hostem Agentura Harlekýn.
8.4. 9.00
I. Peřinová
Princezny jsou na draka		
šk
Docela velké divadlo Litvínov.
10.30 I. Peřinová
Princezny jsou na draka		
šk
17.30 G. Feydeau
Brouk v hlavě			
J
9.4. 18.00 H. Barker
Vítězství		
Derniéra N
10.4. 19.00 H. Ibsen
Peer Gynt			
M
11.4. 19.00 J. Poiret
Klec bláznů
Mimo předplatné
Hostem Divadlo Radka Brzobohatého.
12.4. 18.00 M. Carr
Maja				
U
13.4. 15.00 J. Kroftová
Ententýky Pohádkové předplatné Pn
Královéhradecké Divadlo Drak.
19.00 Co jinde neuslyšíte		
Mimo předplatné
Jevištní talk show Divadla Kalich s Evou Holubovou a Janem Krausem.
14.4. 10.00 J. Kroftová
Ententýky			
šk
17.00 J. Kroftová
Ententýky Pohádkové předplatné Pp
15.4. 18.00 Narozeninový koncert k 40. výročí založení
		
ZUŠ Pardubice – Polabiny
Mimo předplatné
16.4. 19.00 M. Carr
Maja				
B
17.4. 18.00 K. Gärtnerová – E. Bryll
Malované na skle Z
18.4. 10.00 R. Hawdon Úžasná svatba			
šk
19.00 G. Feydeau
Brouk v hlavě
Mimo předplatné
19.4. 19.00 F. Loewe – A. J. Lerner My Fair Lady
Zadáno
20.4. 19.00 F. Loewe – A. J. Lerner My Fair Lady Mimo předplatné
21.4. 19.00 A. Dumas – J.P. Sartre Kean
Mimo předplatné
Hostem pražské Divadlo pod Palmovkou.
Peer Gynt			
A
22.4. 19.00 H. Ibsen
23.4. 19.00 Večer k 30. výročí založení Konzervatoře Pardubice
					
Mimo předplatné
24.4. 10.00 F. Loewe – A. J. Lerner		
My Fair Lady
šk
19.00 Večer k 30. výročí založení Konzervatoře Pardubice
					
Mimo předplatné
25.4. 19.00 G. Feydeau
Brouk v hlavě			
E
28.4. 8.30
Elce, Pelce do pekelce				
šk
10.00 Elce, Pelce do pekelce				
šk
19.00 D. Williamson Urvi to!			
K
29.4. 19.00 F. Dürrenmatt Romulus Veliký			
M
30.4. 10.00 A. Jirásek
Vojnarka			
šk
18.00 M. Glaser – O. Šubrtová
Muž sedmi sester N
1.5. 19.00 P. Pörtner
Bláznivé nůžky
Mimo předplatné
4.5. 19.00 M. Gavran
Vše o ženách
Mimo předplatné
6.5. 19.00 N. V. Gogol Revizor				
A
Hostem Klicperovo divadlo Hradec Králové.
7.5. 17.30 K. Gärtnerová – E. Bryll
Malované na skle S

Foyer Městského divadla

27.4. 19.00
strana 12

J. Seydler – J. Š. Svěrák

Mississippi Blues Ben MP

Brouk v hlavě

Nejlepší komedie nejoblíbenějšího francouzského komediografa.
Na humor Georgese Feydeaua je spolehnutí. Navíc si v jeho komediích
kromě znamenité zábavy užijeme i podívané na krásné kostýmy a atmosféry salonního života v secesní Paříži. „Broukem v hlavě“ se stane zprvu nevinný, ale vzápětí už málem zkázonosný nápad prověřit partnerskou věrnost. V tu ránu se noblesní postavy komedie začnou zamotávat do spletitého soukolí zápletek, které s jejich noblesou patřičně cloumá. Navíc nikdo netuší, že jeden z „hrdinů“ má dvojníka – oba nešťastníci o sobě navzájem nevědí a jsou příčinou legračně fatálních záměn a komplikací. Podobně komický účinek má človíček, který trpí vadou, jež mu znemožňuje
vyslovovat souhlásky, a způsobuje tedy značné komunikační potíže všem.
Ale nebudeme se samozřejmě bavit na úkor postiženého, laskavý autor
mu pomůže jedním ze svých geniálních vynálezů, které mají v jeho hrách
vždy významnou roli. V Brouku v hlavě jsou hned dva – tím druhým je součást zařízení jednoho pokoje v hotelu U galantní kočičky, která umožňuje
hříšníkům bleskurychle mizet, ale při nesprávném použití naopak neplánovaně vnikat na scénu. Všechny tyto a další a další nápady neodolatelně
vtipného autora komplikují prekérní situace zúčastněných až do krajnosti
a jen on sám zná řešení rovnice o mnoha neznámých, proto je ostatně nazýván „matematikem humoru“. Režie Lída Engelová j. h. V hlavní roli Jiří
Kalužný.
Radek Smetana, VČD

Klub přátel Pardubicka
Hovory o Pardubicku
8.4.
17.00 přednáškový sál St. okr. archivu
Archivní dokumenty Pardubicka 19. století
22.4.
17.00 předn. sál Pard. kraje v infocentru u Zel. brány
Padesát let pardubického nádraží
Turistické vycházky:
6.4.
Do Čachnova tentokrát už bez běžek
Čachnov – Svratouch – Karlštejn – Pustá Kamenice. Délka trasy 15
km, odjezd z hl. nádraží v 8.17 hodin.
13.4.
Od Tiché k Divoké Orlici
Brandýs nad Orlicí – Polom – Modlivý Důl - Potštejn. Délka trasy: 16
km, odjezd z hl. nádraží v 7.25 hodin.
20.4.
Malebnou krajinou s nádhernými výhledy
Semteš – Nový Dvůr – Konopic – Heřmanův Městec. Délka trasy 17
km, odjezd z hl. nádraží v 6.55 hodin rychlíkem nebo v 6.36 hodin
osobním vlakem do Čáslavi.
27.4.
Cestou K.J.Erbena – II. část
Lázně Bělohrad – Svatojánský Újezd – Hřídelec – Nová Paka.. Délka
trasy 14 km, odjezd z hl. nádraží v 8.25 hodin.
Přírodovědná vycházka:
19.4.
Dostihové závodiště
Sraz je ve 14 hodin před vchodem na závodiště.
Více na www.kpp.iipardubice.cz.

Bonifantes
29.4.
18.00
Koncert přípravných oddělení sboru Bonifantes
Konkurz do přípravných oddělení Chlapeckého sboru Bonifantes pro
chlapce 1. – 5. tříd ZŠ v dubnu a květnu vždy v po a ve st od 15 do 17 hodin
v DDM Delta. Více na www.bonifantes.cz nebo tel. 777 744 954.
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Evropský spolkový dům

Cyklus historických
přednášek

Alliance Française de Pardubice

19. 4.		
20.00
Divadlo 29
Bruno Regnier X´tet – jazzový koncert franc. kapely
2.5.		
20.00
Divadlo 29
Zone Libre – koncert francouzské kapely
22. – 25.4.		
Alliance Française de Pardubice
Mezinárodní jaz. zkoušky z FJ pro studenty středních škol DELF Junior.
Přihlášky posílejte do 13. dubna, více informací na www.afpardubice.com.

Goethe Zentrum

9.4. 		
10 – 14 Divadlo 29
Soutěž v recitaci a zpěvu v NJ „O trychtýř Christiana Morgensterna“.

Výlety KČT Slovan Pardubice

19.4.
Hrady nad Divokou Orlicí
26.4.
Proti proudu Labe kolem Hradce Králové
Přihlášky na tel. 466 670 412 kl. 217, ehrenbergova@szs.pardubice.cz.

Krajská knihovna v Pardubicích
8. 4.

17.00		
Dům hudby Pardubice
Hezky česky
Vývoj a historie české rozhlasové reportáže
16. 4.
9.15
		
Dům hudby Pardubice
Hudební dílna pro děti: varhany
17.,18.,21.,22.4. 10.00
Dům hudby Pardubice
Krajská přehlídka dětských recitátorů, postup na Dětskou scénu Trutnov
23. 4.
17.00		
Dům hudby Pardubice
Barevné rozmluvy Životní styl dnešní rodiny
26.4.
9.00		
kraj. knihovna (univ.sál)
Digitální fotografie a počítačová grafika
26.4.
9.00		
Dům hudby Pardubice
Cesta k filmu
Scénář jako návod k filmu
5. 5.
9.30		
Dům hudby Pardubice
Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže O pardubický pramínek
6. 5.
17.00		
Dům hudby Pardubice
Hezky česky
Jaroslav Havlíček – člověk na rozhraní
Výstava v měsíci dubnu:
Krajská knihovna Mandala

Divadlo Exil

Výstava fotografií Petra Nagyho. Ten se věnuje především dokumentární fotografii zaměřené na výrazně sociální projekty. K vidění vždy půl hodiny před
představením (do 30.4).
4.4.
19.00 Cizinci
6.4.
19.00 Trilogie – Divadlo Tří
11.4. 19.00 Léto v Laponsku
15.4. 19.00 Tři sestry… v erbu tulipán
16.4. 19.00 Taková normální rodinka
17.4. 19.00 V hodině rysa
19.4. 19.00 Audience / / Vernisáž - PREMIÉRA!!!
21.4. 19.00 Dveře
22.4. 19.00 Kupé story – hostuje Triarius Česká Třebová
28.4. 20.00 Audience
Pozor!!! Hrajeme ve sklepeních Pivovaru Pernštejn.
30.4. 19.00 Únos aneb červenobílá komedie (se zpěvy)

9. 4. Hana Vincenciová
Josef Hanuš – osobnost českého národopisu
Připomenutí významu Josefa Hanuše (1858–1938) pro dokumentaci tradiční lidové kultury na Pardubicku u příležitosti 150. výročí jeho narození.
16. 4.		
Hana Vincenciová		
Jsou to jen přežitky?
Fakta o projevech tradiční lidové kultury v životě současné společnosti na
příkladu východních Čech.
Doprovodný program k výstavě „Naše děťátko“:
23. 4. Ilona Klemšová: komentovaná prohlídka výstavy „Naše děťátko“
30. 4. Milena Lenderová: „Přísahám a slibuji Bohu všemohoucímu...“
			
aneb porodní báby v 19. století
Přednášky začínají vždy v 18.00 hodin v předn. sále muzea.

Výstavy: do 31. 8.		
Křemen a jeho rodina
		
do 1. 6.		
Naše děťátko
(mateřství a život dítěte od poloviny 19. do druhé poloviny 20. století)
Výstava přibližuje historické podoby života dítěte od narození do ranného školního
věku prostřednictvím množství dobových
reálií – hygienických prostředků, předmětů
denní potřeby, oblečení, dětského nábytku,
hraček aj. Vše doplňují písemné materiály,
archiválie, knihy a tiskoviny. Prezentace
je členěna do tematických oddílů – např.:
„Těhotenství a narození“, „Šestinedělí,
křest a úvod“, „Péče o nemluvně“, „Zdravotní péče“ a dalších. Oddíly zaměřené na
„Dětské odívání“, „Hračky, hry a zábavy“,
„Bydlení s dítětem a dětský nábytek“, „Kočárky“ jsou představeny formou
dioramat.
Výstavu připravilo VČM v Pardubicích ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy a s přispěním dalších českých muzeí a institucí.
Více na tel. 466 799 240, www.vcm.cz.

5.4.
20.00
8.4.
18.00
10.4.
20.00
12.4.
18.00
12.4.
20.00
		
16.4.
20.00
18.4.
20.00
21.4.
20.00
23.4.
18.00
24.4.
20.00
29.4.
19.00
30.4.
20.00
2. 5.
20.00
3.5.
20.00

Volapük (Francie/Japonsko)
Indický večírek / Bolywoodoo
Ridina Ahmedová, Vladimír Václavek
Vernisáž koláží Libora Krejcara
Libor Krejcar & Tamers of Flowers + Vráťa Brabenec
& Joe Karafiát + Ivan Martin Jirous
Totentanz 2
DJ Dino Velvet / Mixle djs
My Awesome Mixtape (I) + Matthew´s Workshop
VerTeDance: The Brave
Birds Build Nests Underground + Mikroloops
En kaerlighedshistorie / Filmfuse dánská
Hudecká úderka
OTK + Zone Libre (Francie)
Laco Déczi

www.ipardubice.cz – dokonalý přehled o kultuře ve městě – telefon: 466 768 390
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Slavnosti perníku letos nebudou, perník
ale zavoní v infocentru

Štiky z „porodnice“ na Haldě
žijí v celé Evropě

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci zámeckého nádvoří a prostoru před pardubickým zámkem se letos 8. května neuskuteční
tradiční Slavnosti perníku. Pořadatelé zvažovali přemístění do
jiného místa, ale tento krok by byl organizačně, technicky i finančně velmi náročný. Věří však, že v příštím roce, tedy osmého
května 2009 perník na zámku opět zavoní.
Protože ale pardubický perník získal letos v únoru ochrannou
známku Evropské komise, oslaví 9. května 2008 místní perníkáři „Den Evropy – Den pardubického perníku“ ukázkami svých
produktů. Akce se bude konat v infocentru Pardubice Region
Tourism a program bude upřesněn na stránkách www.europedirect.cz/pardubice.
Martin Prorok, Pardubice Region Tourism

Štiky z Pardubic,
nebo jejich potomky,
lze dnes najít v různých koutech Evropy.
Z umělé štičí líhně na
Haldě již desetiletí každoročně odcházejí miliony malých štik, aby
se usadily ve volných
tocích. Možná jen díky pardubické líhni tento krásný dravec přežívá
ve volné přírodě.
„Štika žijící v přirozeném prostředí potřebuje k výtěru traviny.
V minulosti se Labe rozlévalo na okolní louky, které se tak stávaly přirozeným trdlištěm štik. Tam se ryby vytřely, během 14 dnů se z jiker
vylíhl štičí plůdek, který se s ustupující vodou vracel do vodního toku.
To s regulací řeky skončilo, asi proto byla v Pardubicích vybudována
štičí líheň,“ řekl Václav Horák, který se chovu ryb na pardubických
sádkách na Haldě věnuje již dvě desetiletí.
Každoročně v předjaří hlídá teplotu vody v rybníčku s chovnými
štikami a čeká na ten správný okamžik. V době tření mu projde rukama na sedm metráků, tedy asi 450 kusů, štik. Z každé jikernačky vymačká jikry a pak už se jeho práce podobá spíše alchymii. Přidá mlíčí
a směs jiker a mlíčí řádně promíchá. Oplodněná jikra putuje do zugských lahví, jakýchsi velkých skleněných válců, v nichž cirkuluje okysličená voda. Pak už V. Horák trpělivě čeká na okamžik, kdy se štiky začnou líhnout. Ani ne centimetrové plůdky přendá do speciálně upravených aparátů, kde se plůdky dovyvinou v malé rybky a začnou žít
samostatně. V tu chvíli je čas na jejich vypuštění do přírody. Už u takto malých štik se totiž projevuje přirozená dravost, vedoucí až ke kanibalismu.
Z pardubické „štičí porodnice“ ročně vyrazí do sportovních revírů, ale i do chovných vod až pět milionů plůdků. Přežije jich prý sotva
deset až dvacet procent. Malé štičky měří zhruba 15-20 mm, během
dvou až tří let dosáhnou délky 50 centimetrů, tedy míry, kdy se mohou
lovit. Se štikou se dnes můžeme setkat ve většině českých řek. Tento
ušlechtilý dravec je vlastně indikátorem čistoty vod. Čistá voda je jednou z podmínek jeho přežití.
„Právě znečištění vody z náhonu Halda nám dělá velké problémy.
Dříve jsme štiky odchovávali do stádia rychlené a až pak vysazovali,
dnes posíláme do světa malé plůdky, na jejichž líhnutí používáme
studniční vodu z vrtu. Ta z náhonu je znečištěna tak, že i po několikanásobné filtraci nám v ní rybky hynou,“ vysvětlil rybář. Silné znečištění vody v náhonu Halda mají podle jeho názoru z velké části na
svědomí lidé žijící v blízkosti náhonu. „Vyvážejí do něj posekanou trávu a různý odpad ze zahrádek. Ten zahnívá a vodu kazí. My jsme však
na vodě z Haldy existenčně závislí,“ dodal.
Pardubická štičí líheň byla dlouhá léta jediným zařízením svého
druhu v širokém okolí. Štiky z Pardubic znali nejen rybáři v naší republice, ale například i v Itálii, Francii či Holandsku. Je velmi pravděpodobné, že potomci českých štik tam žijí dodnes. V současné době
si pardubičtí rybáři „drží“ český a částečně i slovenský trh.
red

Pardubický spolek historie železniční
dopravy
3.5.
9.00 – 17.00
Zahájení sezóny muzea Rosice n.L.
Vypraveny budou opět speciální vlaky, na projížďku Vás dovezou
historické trolejbusy! Bližší informace na adrese www.pshzd.cz
a na tel. 604 926620 nebo 776 253532.
10.5.
10.00 – 17.00
Muzeum Rosice n.L.;
V blízkosti muzea sraz Škoda Historic Fan Klubu Hradec Králové,
který bude prezentovat automobily zn. Škoda z 50. a 60. let minulého století. Za příznivého počasí zahradní železnice LGB v provozu.

SPS Pernštýn – Ludmila –Suk Pardubice
11. 4.

16.30 chrám sv. Bartoloměje
koncert sboru Chorale de Boulangers Strasbourg
Zazní americké a africké spirituály, lidové písně různých národů
i populární skladby v nápaditém aranžmá.
12. 4. 17.00 KD Hronovická
Jarní festival sborového zpěvu
1. ročník setkání sborů s dlouholetým působením. Většina zúčastněných sborů vznikla již v polovině 19. století, repertoár všech
sborů obsahuje díla klasiků, lidové písně, spirituály i aranžmá populárních skladeb. Vedle pořadatelského sboru vystoupí Rubeš
Skuteč, Slavoj Chrudim, Žerotín Brandýs nad Orlicí a Chorale de
Boulangers Strasbourg.

Hvězdárna barona Artura Krause
25.4. 19.00 Arizona – ráj astronomů a cestovatelů
Navštívíme spolu několik velmi zajímavých míst v Arizoně, např.
Kitt Peak – observatoř s největším slunečním dalekohledem na
světě, Lowellovu observatoř, Flandrau Center a Mirror Lab, kde
se odlévají a leští největší a nejdokonalejší zrcadla na světě. Podíváme se do Saguaro National Park – oblast výskytu velikých
„dvourukých“ kaktusů, Tombstone – zachovalé westernové
městečko, Titan Missile Museum – raketové silo z období studené války a samozřejmě nevynecháme slavný Grand Canyon.
Více na www.asp.wz.cz a www.astro.kamaradi.cz, nebo tel. 466
310 563, 731 449 634.
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Odhalení pamětní desky Jana Kašpara
Na pardubickém nádraží bude odhalena pamětní deska aviatika
Jana Kašpara. Letos uplyne 125 let od narození tohoto velikána, deska bude odhalena při této příležitosti přímo na místě bývalého hangáru
a aviatické školy tohoto průkopníka aviatiky. Slavnostní akt se uskuteční dne 1. května a zúčastní se jej kromě představitelů našeho města
také historik Pavel Sviták, čeští armádní piloti a členové vojenské historické skupiny.
Pamětní bronzová deska bude umístěna v prostoru podchodu čtvrtého nástupiště, kde bude pod stálým dohledem bezpečnostního kamerového systému.
red

Boccia – šance vrcholově sportovat

Zatímco pro většinu z nás je slovo boccia jen nic neříkajícím termínem, pro mnoho zdravotně handicapovaných představuje jedinečnou šanci soutěžit na vrcholové úrovni. Boccia jako sportovní
disciplína je určena především sportovcům s dětskou mozkovou
obrnou, traumatickým poškozením mozku či po mozkové mrtvici,
nebo s jiným postižením s těžkými pohybovými dysfunkcemi končetin. Je také jediným sportovním odvětvím pro sportovce s těžkým tělesným omezením, ve kterém mohou změřit své síly na nejvyšší možné úrovni - úrovni paralympijské.
Základní a Praktická škola Svítání, o.p.s pořádá 17. dubna od
9.00 hod. v budově Komenského 432 turnaj v boccie, na který jste
srdečně zváni, abyste se dozvěděli něco nového o sportu, který je
tak důležitý, ale zároveň pro veřejnost často neznámý, rozšířili si
obzory a poznali něco nového, v čem možná sami naleznete zalíbení, inspiraci, nebo svou šanci vrcholově sportovat. Od 11.00 hod.
proběhne v rámci turnaje také krátké povídání o boccie a během
celého turnaje bude návštěvníkům otevřena k prohlédnutí celá
škola Svítání. Více informací na www.svitani.cz.
Hana Štráchalová, Základní a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Jezdectví jako rekreační sport
ve volném čase
Jízda na koni se stává
jedním z nejpříjemnějších
rekreačních sportů s velmi
pozitivními účinky na tělesný rozvoj,psychiku i vztah
k přírodě. Činnost klubu
ARS v Dražkově byla a je
orientována na aktivní využití volného času dětí a mládeže formou jezdectví. Děti
učíme jezdeckému umění
v nejširším pojetí – absolvují výcvik v jízdárně i v terénu, teorii, přípravu koně, krmení i úklidové práce ve stáji.
24. 4. pořádáme den otevřených dveří a přijímáme nové členy, na
programu je ukázka jezdeckých dovedností členů klubu, představení činnosti a program klubu a jízda pro zájemce.
Více informací získáte na adrese www.drazkov.unas.cz nebo telefonu 608 957 789.

Než zazvoní exekutor

Nerozumíte, co se píše ve smlouvě? Zeptejte se!
Víte, co podepisujete? Jednou se může přihodit i vám, že podepíšete smlouvu, která je pro vás velice nevýhodná. Jak se to může stát?
Stačí většinou jen trocha spěchu či nepozornosti a podepíšete něco, co
vás i vaši rodinu může finančně dostat doslova „na kolena“.
Při uzavírání smlouvy existuje mnoho faktorů, které stojí proti vám.
Často je to značná nepřehlednost v obsahu smlouvy, nesrozumitelné
výrazy, či nedostatečné vysvětlení smluvních podmínek. Těmto překážkám se však snadno vyhnete, když dodržíte několik bezpečnostních pravidel při jejím podpisu.
Především je nutné si na přečtení smlouvy vytvořit dostatek času,
s jejím podpisem nikdy nespěchat a podepisovat smlouvu až tehdy, kdy stoprocentně víte, co podepisujete. Nebojte se také zeptat na
všechny skutečnosti, kterým nerozumíte, nebo máte-li pocit, že ve
smlouvě chybí.
A na co je dobré se dále ptát?
Určitě se ptejte na celkovou výši úvěru, na výši měsíčních splátek
a v neposlední řadě také na počet měsíčních splátek s přepočtem na
roky. Důležité je pro vás také vědět, jak vysoké budou další poplatky
související s uzavřením smlouvy, poplatky za vedení účtu či za jakých
podmínek můžete půjčku předčasně splatit. V průběhu splácení půjčky se také může stát, že se dostanete do neočekávaných finančních potíží, kvůli kterým půjčku nebudete moci splácet. V tomto případě se
při podepisování smlouvy ptejte, jak vysoká hrozí sankce v případě nesplácení a zda je součástí smlouvy i pojištění pro případ platební neschopnosti. Veškeré informace o smluvních podmínkách, které se od
zprostředkovatele půjčky ústně dozvíte, hledejte i ve smlouvě.
A čeho je dobré se úplně vyvarovat?
Rozhodně nepodepisujte prázdné listy, smlouvy s pochybným obsahem či směnky, na kterých nejsou doplněné finanční částky. Smlouvu neuzavírejte také v případě, kdy vám zprostředkovatel půjčky neposkytne dostatek času na prostudování smlouvy, odpovídá vyhýbavě, či
dokonce na některou z vašich otázek neodpoví vůbec.
Nepodepisujte smlouvu za každou cenu! Firem nabízejících půjčky je na trhu velké množství a jste to právě Vy, kdo si může mezi nimi
vybírat!
Gabriela Hůlová, odbor komunitních služeb

Sluníčkový den pro opuštěné děti 2008
Nadační fond Rozum a Cit pořádá 17. dubna již tradičně svoji celorepublikovou sbírku na podporu opuštěných dětí a pěstounských rodin. Do projektu Sluníčkový den se v letošním roce zapojí na 1400 studentů SŠ ze 70 měst České republiky a přes 60 mateřských a základních
škol. V ulicích se budete moci setkat s kovovými plackami nebo magnetkami nesoucími symbol naší sbírky – sluníčko. Cena předmětu je
30 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na nákup zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek pro děti vyrůstající v pěstounských rodinách. Nadační fond dále pravidelně podporuje služby odborné pomoci při výchově dětí v pěstounské péči a aktivity sloužící k rozvoji náhradní rodinné péče. Informace o fondu a náhradní rodinné péči naleznete na www.rozumacit.cz nebo na www.pestounskapece.cz. Činnost fondu můžete podpořit i zasláním dárcovské sms ve tvaru: „ DMS
ROZUMACIT“ na číslo 8777. Prosím, pomozte nám pomáhat i Vy!
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Program Seniorcentra
7. 4.

13.00 Hudebně-literární odpoledne v Kraj. knihovně
15.30 Výbor KD 18					
8. 4.
9.00 Cvičení paměti (vede pí Novotná)			
13.00 Setkání KD 7					
16.00 Rehabilitace					
19.00 Jóga						
9. 4.
9.00 Setkání KD14					
16.00 Jóga 						
10. 4.
8.00 – 11.00
ZTV dle skupin				
14.00 Historie Pardubic II. díl – přednáší Dr. Kotyk		
16.00 Jóga						
17.30 Pěvecký soubor Návrat				
11. 4.
9.00 – 16.00
Paličkování				
14. 4. 13.30 Bezpečnost seniorů – přednáška a projekce
prevence kriminality páchané na seniorech, Společ. sál radnice
17.30 Taneční kroužek - manželé Pazderovi		
15. 4.
9.00 Cvičení paměti (vede pí Novotná)			
13.30 Setkání KD 7					
16.00 Rehabilitace					
19.00 Jóga						
16. 4.
9.00 Setkání OOD Tesla				
17. 4.
8.00 – 11.00
ZTV dle skupin				
13.00 Paličkování					
16.00 Jóga						
17.30 Pěvecký soubor Návrat				
18. 4. 14.00 Posezení s harmonikou				
21. 4. 14.00 Videoprojekce „Maďarsko“ – p. Novák		
22. 4.
9.00 Cvičení paměti (pí Novotná)			
13.00 Setkání KD 7					
16.00 Rehabilitace					
19.00 Jóga				
23. 4. 14.00 Zdrav. přednáška „Exotické ovoce na našem stole“
		
přednáší pí Prášilová				
16.00 Jóga						
24. 4.
8.00 – 11.00
ZTV dle skupin 				
13.00 Paličkování					
16.00 Jóga 						
17.30 Pěvecký soubor Návrat				
28. 4. 14.00 Setkání KD 18					
17.30 Taneční kroužek manželů Pazderových 		
29. 4.
6.26 Vlakový zájezd do Moravské Třebové		
29. 4.
9.00 Cvičení paměti (pí Novotná)			
13.00 Setkání KD 7					
16.00 Rehabilitace					
19.00 Jóga
POZOR, právní poradna pro seniory je pro nemoc od 1. 4. přerušena, znovuzahájení provozu poradny bude oznámeno na vývěskách v Seniorcentru.
Adresa Seniorcentra: Pospíšilovo nám. 1693, Pardubice.
Případné změny programu budou uveřejněny na vývěskách v Seniorcentru. Www.seniorcentrum.ipardubice.cz.
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Město má další kameru

Městský kamerový systém, který v Pardubicích funguje řadu let, byl
rozšířen o další kameru, která od 4.března tohoto roku „běží“ zatím
ve zkušebním provozu a je provozována, podobně jako všechny ostatní kamery, Městskou policií Pardubice. Kamera je moderní a dokáže
monitorovat prostor v úhlu 360 stupňů. Byla instalována na nově zrekonstruovaném náměstí Čsl.legií a v těchto prostorách bude střežit především veřejný pořádek, zejména pak novou vodní fontánu a pomník
T.G.Masaryka. Její přítomnost také určitě přispěje k většímu pocitu bezpečí všech občanů, kteří si v parku budou chtít odpočinout, nebo i maminek s kočárky, prostě strážníci budou mít větší přehled o dění nejen
v parku, ale i v přilehlých ulicích.
Pavel Čejka, MP Pardubice

Majitelům privatizovaných bytů slouží
nové poradenské centrum
Obyvatelům privatizovaných bytových domů, ale i těm, jejichž
byty privatizace teprve čeká, slouží od března Bytové poradenské
centrum. Kancelář centra sídlí v Domě služeb a nabízí služby, které mají pomoci vlastníkům bytů a bytových domů zajistit vyšší
kvalitu stávajícího bytového fondu.
Myšlenka na zřízení tohoto centra vzešla z projektu Zlepšování
kvality života obyvatel na českých sídlištích, který v letech 2004 až
2007 probíhal v Pardubicích. Mimo jiné ukázal, že největším problémem a překážkou při správě bytových domů je fakt, že představitelům družstev a společenství vlastníků chybějí informace z oblasti správy domů, ale také technické znalosti. Právě zde je prostor
pro poradenské centrum.
„Vznik a fungování centra podpořilo město, finančně pak Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království v rámci
programu MATRA a projektu Zlepšování kvality života obyvatel
na českých sídlištích,“ řekla Dana Dosoudilová Drtinová, jedna ze
zakladatelů občanského sdružení Bytové poradenské centrum.
Poradenské centrum nabízí širokou škálu služeb z oblasti správy a údržby bytových domů. Většina těchto služeb je poskytována
zdarma. Zpoplatněno je odborné poradenství (právní, ekonomické, stavební). Kancelář bude otevřena ve čtvrtek od 16 do 19 hodin, v ostatní dny se budou pracovníci centra klientům věnovat
po telefonické dohodě. Více informací na www.bytovecentrum.cz
a na info@bytovecentrum.cz.
red

Čína před olympijskými hrami
Východočeská skupina Amnesty International spolu s SKP
centrem pořádá besedu s Jakubem Šmídem z redakce Časopisu MZV ČR Heart of Europe na téma Čína před nadcházejícími
olympijskými hrami, která je slíbeným pokračováním jeho předchozí velmi úspěšné besedy. Koná se ve středu 16. dubna od 17 hodin v SKP centru v Jungmannově ulici a bude se zabývat i aktuální
situací v Tibetu.
Jarmila Stibicová, koordinátorka Amnesty International

Sběr šatstva
Velký sběr šatstva do vagónu proběhne 25. a 26. 4. od 9 do 17 hodin
na 1. prodlouženém nástupišti hl. nádraží v Pardubicích.
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Prodej rozestavěných bytů v ulici Na Spravedlnosti
Statutární město Pardubice, zastoupené odborem majetku a investic, nabízí k prodeji rozestavěné bytové jednotky s výjimkou bezbariérového bytu – bytové jednotky č. 1, který bude dokončen dle projektu. Předmětem prodeje spolu s bytovými jednotkami je i prodej podílu na
nebytové jednotce – šestigaráži v prvním nadzemním podlaží domu, i prodej pozemkových parcel – parkovacích stání ve vnitrobloku.
Číslo

Vel. bytu

Popis bytu

Garážové stání

Min. cena vč. DPH

předsíň 7,78 m ; pokoj s kk 50,04 m ; koupelna s WC 7,95 m ; terasa 13,86 m ; komora
5,03 m2 – BEZBARIÉROVÝ BYT

1/6 podíl na nebytové jednotce
č. 24 – garáž

1.

1+ kk

2 425 891 Kč

6.

2 + kk

předsíň 9,51 m2; kuchyňský kout 12,85 m2; pokoj 36,08 m2; pracovna 10,40 m2; komora
4,94 m2; terasa 13,65 m2

1/6 podíl na nebytové jednotce
č. 24 – garáž

2 804 851 Kč

7.

1+ kk

předs. 7,78 m2; pokoj s kk 50,03 m2; WC 1,03 m2; komora 5,03 m2; koup. 6,83 m2; ter. 13,64 m2

1/6 podíl na nebyt. jedn. č.24 – garáž

2 422 465 Kč

11.

2 + kk

předsíň 2,39 m2; pokoj s kk 21,85 m2; pokoj 20,70 m2; koupelna s WC 7,98 m2; komora
4,80 m2; chodba 6,30 m2; terasa 6,17 m2

venkovní ve dvoře objektu

2 193 581 Kč

12.

2 + kk

předsíň 9,51 m2; kuchyňský kout 12,85 m2, pokoj 36,08 m2; pracovna 10,40 m2; koupelna
s WC 8,08 m2; komora 4,94 m2; terasa 13,65 m2

1/6 podíl na nebytové jednotce
č. 24 – garáž

2 804 851 Kč

16.

2 + kk

předsíň 2,93 m2; chodba 6,30 m2; pokoj s kk 21,66 m2; pokoj 20,70 m2; koupelna s WC
7,91 m2; komora 4,80 m2; terasa 6,17 m2

venkovní ve dvoře objektu

2 203 175 Kč

17.

2 + kk

předsíň 9,51 m2; kuchyňský kout 12,85 m2; pokoj 36,08 m2; pracovna 10,40 m2; koupelna
s WC 8,32 m2; komora 4,93 m2; terasa 13,65 m2

1/6 podíl na nebytové jednotce
č. 24 – garáž

2 813 074 Kč

22.

2 + kk

předsíň 9,51 m2; kuchyňský kout 9,40 m2; pokoj 31,05 m2; pracovna 5,66 m2; koupelna 1/6 podíl na nebytové jednotce
s WC 8,33 m2; komora 2,80 m2; terasa 33,94 m2
č. 24 – garáž

2 287 122 Kč

25. – 28.

park. stání

2

2

2

2

venkovní ve dvoře objektu

100 000 Kč

Plochy jednotlivých místností jsou uvedeny jako čistá podlahová plocha bez příček. Minimální nabídková cena zahrnuje i cenu pozemkové parcely – parkovacího stání, podíl na společných částech domu a na pozemku stavební parcely, na níž dům stojí. Bytové jednotky jsou
nabízeny jako rozestavěné bez dokončených povrchů podlah, bez zařizovacích předmětů ZTI, obkladů, dlažeb a vnitřních dveří. Další informace možno získat i na tel. č. 466 859 189, 466 859 216 nebo 466 859 107.
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Auto –Moto show v ČEZ Areně
Jste fanoušky motoristického sportu? Chcete si vybrat nový
rodinný automobil či sportovní „žihadlo“? Zveme Vás do ČEZ
Areny na motoristickou výstavu, která se uskuteční od 11. do
13. dubna! Těšte se na nejnovější modely osobních, sportovních a užitkových automobilů, motocykly, skútry, čtyřkolky,
čluny, auto a moto doplňky a příslušenství. Čeká Vás také bohatý doprovodný program, např. Hejtmanská jízda motorkářů
spojená s rockovým koncertem nebo velký sraz tuningových vozidel spojený se soutěžemi a extrém – motokrosová show. Neváhejte a přijďte!
Daniela Fikejsová, Městský rozvojový fond Pardubice

Blokové čištění města
Služby
města Pardubic a.s.
upozorňují občany
města, že
v měsíci
dubnu budou opět
zahájeny
práce na
blokovém
čištění
města. Čištění v jednotlivých ulicích předchází rozmístění dopravních značek o zákazu parkování s určením dne a hodiny.
Dopravní značky s dodatkovou tabulí budou v ulicích umístěny sedm dní před samotným čištěním. Žádáme řidiče, kteří budou parkovat svá vozidla na těchto uzavřených komunikacích, aby včas přeparkovali. V případě nerespektování dopravního značení provedou Služby města Pardubic a.s. ve
spolupráci s Městskou policií odtažení vozidla na náklady majitele. Blokové čištění v označených ulicích a dnech bude prováděno od 6.00 hodin, avšak přípravné práce (odtahy vozidel
apod.) od 4.00 hodin ráno, do ukončení prací. Hodina zahájení prací je též vyznačena na dodatkových tabulkách přechodného dopravního značení.
Čestmír Nejedlý, Služby města Pardubic a.s.

ČEZ Arena
9.4.		
18.00		
Mattoni NBL
BK Synthesia Pardubice – ČEZ Basketbal Nymburk
11.-13.4.
pá, so 9 – 18; ne 9 – 14
Výstava Auto – Moto show (viz text výše)		
13.4.1.		
18.00		
Mattoni NBL
BK Synthesia Pardubice – BK Prostějov
19.4. 13.00 – 24.00 Festival bubeníků
malá hala
„Bum, bum, Pardubice, bum“ – velká bubenická show, skupina Full Contact, ohňová show, horolezecká stěna a další atrakce
25.4. 20.00 Koncert Daniela Landy		
velká hala
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Sebeobranou proti násilí

Judoklub Pardubice o.s. se zapojil do projektu města Pardubic pro snižování kriminality. Náš návrh řešení má reálnou naději na úspěch. V tomto projektu se snažíme zapojit
do sportu co nejvíce občanů a hlavně dětí.
Celý projekt, který navrhujeme jako jednu z možností jak
snížit kriminalitu v Pardubicích, je založen na známém pravidlu “kdo si hraje (sportuje), nezlobí“. Jako jeden z mála
úpolových sportů máme možnost působit na děti a mládež
ve směru výchovy k toleranci a soudržnosti. Výchova podle
zásad bushi-do zcela jednoznačně formuje jedince v základních rysech povahy, a to do kladných dimenzí pro život v různých sociálních společenstvích.
Z tohoto důvodu, tedy z možnosti formování náhledu
na život do kladných poloh, jsme se rozhodli v tomto projektu nabídnout naše znalosti a zkušenosti ještě dalším dvěma skupinám obyvatel Pardubic. Jedná se o nejzranitelnější
skupiny, a to jsou ženy a senioři. Našimi odborníky na pedagogiku byl vypracován skelet činností, v kterých jsou zapracovány nejen způsoby konkrétní fyzické obrany proti násilí, ale i rozbory rizikových situací, kde dochází k ataku na
jedince daných skupin. Takto komplexním řešením násilí se
ještě nikdo v Pardubicích nezabýval. Řešení snížení kriminality tímto způsobem je velmi citlivá záležitost, které jsme
si vědomi, proto jsme požádali o spolupráci i vedení Městské
policie Pardubice a Bílý kruh bezpečí.
Žáci základních škol od 10 do 14 let začínají 14. 4. v 15.30
hodin, ženy (věk neomezen) začínají 15. 4. v 15.30 hodin
a senioři ženy i muži začínají 17. 4. v 15.30 hodin vždy v našich nových prostorách naproti Kávovinám na ulici Jana Palacha 324/15 – Judoklub Pardubice o.s.
Bližší informace na telefonním čísle 724 110 787 nebo emailu judoklub@judopardubice.cz.

Pronájmy v sedmém městském obvodu
Městský obvod Pardubice VII, oznamuje možnost pronájmu:
1.
Bytu na adrese Semtínská 42, Pardubice – Ohrazenice
Jedná se o zrekonstruovaný byt 1+1 I. kategorie bez balkonu,
v 1. NP domu bez výtahu o celkové ploše 47 m2 .
Možnost nájmu: ihned po podpisu smlouvy, minimální smluvní nájemné: 2.118,-Kč/měsíčně.
2.
Nebytového prostoru na adrese Semtínská 42, Pardubice – Ohrazenice.
Jedná se o nebytové prostory „bývalé pošty“, umístěné v 1.NP
domu bez výtahu o celkové ploše 73,96 m2.
Možnost nájmu: ihned po podpisu smlouvy, stanovený minimální nájem: 650 Kč/m2/rok.
Podrobnější informace najdete na úřední desce a na internetových stránkách www.pardubice7.cz.
Nabídky a vyjádření předávejte nejpozději do 18. 4. v označené
a zalepené obálce na kancelář úřadu prostřednictvím podatelny
Úřadu Městského obvodu Pardubice VII, na adresu Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice.
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Fórum čtenářů
Vážená redakce,
v prostředcích MHD Pardubice jsou umístěny letáky, nabádající místní
občany k třídění odpadu s tím, že to je moderní, evropské a ekologické a že
„jsme pozadu“: odpad nikdy netřídí celá čtvrtina obyvatel našeho kraje, nepravidelně ho třídí další čtvrtina, přičemž na skládce tak končí plných devadesát dva procent odpadu.
Domnívám se, že jedním důvodem této neoptimistické situace je to, že
systém třídění je demotivující, a to především pro obyvatele rodinných domů,
kteří, pokud se chtějí chovat ekologicky, musí se sklem, papírem a plasty nejméně jednou týdně vážit cestu k nejbližšímu kontejneru, aniž by je za tento
počin někdo nějak bonifikoval. Když vše umístí jednoduše do své popelnice,
zaplatí poplatek v úplně stejné výši, jako když třídí. Vše je tak ponecháno jen
na dobrovolné námaze lidí podstupované navíc a na jejich ekologické odpovědnosti, ne průměrně příliš vysoké, jak musím konstatovat, když v Pardubicích vidím motory automobilů spuštěné několik minut, zatímco se jejich řidiči vybavují.
Myslím, že pro zlepšení je třeba začít rozsáhlou diskuzi o stávajícím systému, a inspirací k ní by mohlo být uvažovat o třídění typu Nové Paky, kde občané čím více jako celek vytřídí, tím méně zaplatí na poplatcích za svoz - čímž
Petra Dosázelová
jsou k ekologickému chování motivováni i finančně.
Vážená paní Dosázelová,
předně jsme rádi za každý podnět, připomínku, poznatek občanů,
která se týká oblasti separace odpadů. Nicméně systém svozu a výsypu
odpadových nádob, včetně nádob na separovaný sběr (plastů společně
s nápojovými kartony, skla a papíru) je plně v souladu obecně závaznou
vyhláškou č. 6/2003 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
na území města Pardubic, ve znění obecně závazné vyhlášky č.7/2005,
která stanoví systém shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Z tohoto dokumentu vyplývají podmínky, za kterých mohou občané města s trvalým pobytem, ale
i ostatní občané, kteří se na území města Pardubic zdržují, odkládat odpad do nádob umístěných na teritoriu města. Toto platí obecně jak pro
odkládání odpadu komunálního charakteru, tak i zmiňovaných separovatelných složek.
Nádoby je možné a nutné umisťovat pouze na pozemcích, které jsou
ve vlastnictví města, jsou dostupné jak občanům, tak svozové technice,
a v neposlední řadě nesmí být jejich umístění v rozporu se „silničními
zákony“.
V současné době mohou občané města využívat v rámci separovaného sběru kontejnery umístěné na teritoriu města – k dispozici je celkem 854 ks kontejnerů na separovaný sběr. Z toho 407 ks na plasty a nápojové kartony, 293 ks na sklo a 154 ks na papír. Dále je možno využít
služeb osmi separačních dvorů (Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Svítkov a Polabiny), kde
jsou rovněž umístěny nádoby k odkládání separovatelných složek.
Separovaný sběr, stejně jako svoz komunálních odpadů, je zajišťován prostřednictvím svozové firmy Služby města Pardubic a.s.
Oblast separovaného sběru je činností, která je plně hrazena
z rozpočtu města. V roce 2007 byly celkové náklady na tuto činnost vyčísleny na téměř 10 miliónů Kč. V rámci jednotlivých komodit bylo v roce 2007 vyseparováno celkem 720 t papíru, 704 t skla

a 573t plastů. Za tuto činnost obdrželo město Pardubice od firmy
EKO-KOM a.s. přibližně 4,5 mil. Kč.
Ve Vašem dotazu uvádíte možnosti nastavení systému, podobnému
ve městě Nová Paka. Bohužel jde o nesrovnatelnou záležitost – velikost
města, možnosti ukládání na skládku. Město Pardubice pro občany
v oblasti odpadového hospodářství jde cestou rozšíření služeb v rámci
platby místního poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů. Za
částku 498 Kč (místní poplatek) mohou občané s trvalým pobytem využívat kromě již zmiňovaného dalších služeb – mobilního svozu nebezpečných odpadů, velkoobjemových kontejnerů. Tyto možnosti v oblasti odpadového hospodářství bereme jako motivující, a to zejména
proto, že prostřednictvím těchto rozšířených možností k odkládání odpadů dochází ke snižování celkového objemu černých skládek, tedy
ke zlepšení životního prostředí nás všech.
Roman Slach, odbor životního prostředí
Vážená redakce,
jsem čtenářem, který si pravidelně půjčuje knihy v Městské knihovně
v Gorkého ulici. Kdysi, dokud byla v rámci města i knihovna na Pernštýnském náměstí, jsem do ní zašel do čítárny. Legitimace z pobočky v Gorkého ulici byla ke vstupu uznávána. Když se ale knihovna na náměstí stala krajskou, nebyla mi náhle tato legitimace nic platná.
Chci-li jít do čítárny, musím mít i tamní legitimaci. Ano, mohu mít dvě
legitimace. Ale proč? Mohu také zrušit tu, na kterou chodím do Městské
knihovny v Gorkého ulici. Ta mi ale zcela vyhovuje, ostatně proč také přes
půl města dojíždět? Uznávám, že jedna čítárna na devadesátitisícové
město stačí. Neplatnost legitimace z městské knihovny mi už byla zdůvodňována, ale já chci jít jen do čítárny. Byl by problém nalézt nějaké řešení?
V dřívějších dobách byla čítárna v každém větším městě samozřejmostí,
navíc byla zdarma.
V Gorkého ulici mají k dispozici jen jedny noviny, a sice Lidové noviny,
proč právě tyto, to mě nemusí zajímat, snad jen že regionální by byly patřičnější.
Vratislav Příhoda
Vážený pane Příhodo,
na Váš dotaz ohledně přístupu do městské knihovny v Gorkého ulici a čítárny krajské knihovny na Pernštýnském náměstí na jednu legitimaci mohu pouze uvést, že zřizovatelem každé knihovny je jiný subjekt – u knihovny Gorkého je jím statutární město Pardubice, zatímco
u krajské knihovny na Pernštýnském náměstí je jím Pardubický kraj.
Tím je dané, že každý z těchto zřizovatelů má svá „pravidla hry“. V minulosti byly všechny knihovny soustředěny pod okresní knihovnou Pardubice, proto asi stačila jedna legitimace.
Co se týká uznávání legitimací, do této doby jsme nezaznamenali
žádný dotaz na toto téma. Bude-li více občanů tímto problémem postiženo, určitě vstoupíme do jednání s krajskou knihovnou, nebylo-li by
možné tuto situaci nějakým způsobem řešit – už s ohledem na skutečnost, že město na krajskou knihovnu přispívá Vámi uvedenou částkou.
Na Vaši připomínku ohledně skutečnosti, že jsou v knihovně Gorkého k dispozici jedny noviny, a to Lidové noviny, mohu upřesnit, že tyto
zde byly zavedeny již před tím, než byly knihovny převedeny na městské
obvody. Nikdo ze čtenářů dosud neprojevil přání místo Lidových novin
zavést regionální – stane-li se tak, samozřejmě můžeme odebíraný titul
změnit.
Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V
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Chcete posílit ženský hokejový tým?
Pardubice jsou dlouhá
léta městem hokeje. Skoro dvacet let tu ale má své
místo také ženský lední
hokej, který zde byl založen v roce 1989 Evženem Musilem, Milanem
Černickým a Františkem
Vlčkem. Hokejový oddíl, který hraje I. ligu ledního hokeje žen Č, má název HC TJ Tesla Pardubice. Náš oddíl je od r. 1992 stálým účastníkem I. ligy, naše děvčata trénují 3x týdně ve večerních a někdy i v pozdních hodinách. Dojíždí k nám prakticky z celých východních Čech. Jsou zde žákyně základních škol, studentky středních i vysokých škol a maminky od malých dětí.
Vzhledem k tomu, že děvčata odcházejí, musíme si vychovávat
vlastní hráčky. O tuto výchovu se v přípravce stará pan Musil, který je
zasvěcuje do hokejového umění a učí je první hokejové krůčky. V reprezentaci jak seniorské, tak do 18ti let se vystřídalo hodně hráček
z našeho oddílu. V lednu 2008 se hrálo první mistrovství světa 18ti letých v Kanadě, kde nás zastupovaly dvě hráčky – brankařka Kateřina
Bečevová a útočnice Andrea Vosyková. Národní tým zde překvapil
a skončil na krásném třetím místě.
Touto cestou bych chtěl pozvat děvčata, která mají zájem o ženský
lední hokej, na led ZS, kde mohou zkusit tento sport, který již není jen
doménou mužů. Kontaktní mobil: Miroslav Klusoň – 605 843 060,
Josef Jacko – 602 669 394.
Miroslav Klusoň, předseda HC TJ Tesla Pardubice

Pardubická devítka pošesté
Aktivní i rekreační běžci si pod pojmem Pardubická devítka vybaví
kvalitní atletický závod na Pernštýnském náměstí a jeho blízkém okolí. Letos se již pošesté vydají na okruh dlouhý 1,6 km v rámci lidového
běhu pro všechny a nebo si zkusí 6 okruhů,a zvládnou tak rovinatou
trať dlouhou 9,6 km. Tento závod je součástí tzv. Mizuno cupu, kdy 6
závodů proběhne v Čechách a 4 na Slovensku.
Na startu lidového běhu se objeví vedle rekreačních běžců,žáků
pardubických škol a sportovních oddílů také handicapovaní sportovci z Rábů a Slatiňan.V hlavním závodě budou soupeřit vedle reprezentantů Česka, Polska a Slovenska rekreační běžci,policisté v republikovém přeboru a zástupci Českých drah. V lonském ročníku se
zúčastnilo okolo 500 spokojených sportovců.
A co jsme pro Vás připravili pro letošní Pardubickou devítku? Každý závodník obdrží kvalitní triko, malé občerstvení a další malé dárky. Pro 3 nejpočetněji zastoupené pardubické školy budou připraveny
míče pro kolektivní sporty. Máme připravený kulturní doprovodný
program s mažoretkami, reprodukovanou hudbou a dalšími překvapeními.
Závěrem zbývá pozvat všechny sportovce. Lidový běh začíná 30.dubna v 17.30 hodin a hlavní závod odstaruje v 18 hodin na Pernštýnském
náměstí. Je dobré se přihlásit předem,na místě pak přijímáme přihlášky
Milan Nývlt, pořadatel
na hlavní závod do 17.30 hodin.
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Na sídlišti Dukla se chystá atletický svátek...

Atleti Hvězdy SKP Pardubice chystají každoročně, letos již po 38.,
velký atletický svátek. Tradičně, vždy 8. května, vyběhne peloton běžců
na závod „Patnáctka Hvězdy Pardubice“ na trase stadion, Nemošice,
Mnětice a zpět. Běžeckému závodu však budou předcházet v 10hodin
na stejné trase bruslaři při akci Pardubice na bruslích, o hodinu později – v 11 hodin zahájí hlavní běžecký závod. Několik minut za pelotonem běžců vyběhnou zájemci o Lidový běh ulicemi Dukly o délce
2,6 km a ještě za tímto během na stadionu čeká ty nejmladší sportovce
oblíbený Běh rodičů s dětmi. Běžecký atletický svátek je již více než 10
let rozšířen o další významnou akci, a to 11. ročník Velké ceny a 10.
ročník KB Českého poháru v atletice vozíčkářů. Vzhledem k letošním
paralympijským hrám v Pekingu se dá očekávat, že tělesně postižení
sportovci přijedou v početně silné sestavě a ve velmi dobré sportovní
formě. V minulosti byli diváci svědky zlepšení českých, ale i světových
rekordů a podobně tomu může být i letos. Akce bude zahájena v 10.30
hodin. Pro nejlepší sportovce jsou připraveny poměrně vysoké finanční prémie, pro všechny účastníky pak malé dárky. Zveme všechny zájemce z řad sportovců i veřejnosti.
Eva Vindová
Další akce pro veřejnost:
22. 4. Okresní kolo Poháru rozhlasu Pardubice – mladší žactvo
24. 4. Okresní kolo Poháru rozhlasu Pardubice – starší žactvo

Mladí atleti zářili na mistrovství republiky
Školní atletický klub (dále jen ŠAK) ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
posílá každoročně své nejlepší atlety a atletky na MČR žactva. První březnový víkend byl pro mladé sportovce ŠAKu Pardubice příjemnou sklizní
za tří a půl roční tréninkovou práci ve sportovních třídách.
Naší nejúspěšnější atletkou byla Nikola Řehounková, která si přivezla
z Prahy dvě medaile – z 60m překážek stříbrnou medaili a ze 150m medaili bronzovou. Na překážkách jsme měli dva účastníky v B finále, Hanu
Kyticovou (8. místo) a Radka Dočkala (8. místo). Jan Jírek se blýskl dalekým vrhem v koulařském sektoru (13,88m), kterým obsadil 6. místo.
Štafeta na 3x300m (Doležal, Jírek, Dočkal) doběhla na 4. místě. V dálkařském sektoru se mu již tolik nedařilo. Anna Ratmanová si v koulařkém
sektoru vybrala nováčkovskou daň a skončila na 14. místě. AC Pardubice
reprezentoval na 1500m Lukáš Mašín, který obsadil bronzovou příčku.
Je velice příjemné, že bývalí absolventi sportovních tříd, kteří v současné
době závodí za AC Pardubice, měli před 14 dny na MČR dorostu a juniorů
podobně příjemnou bilanci.
Martin Skřivánek, trenér ST

Turistický oddíl TJ Polabiny
5. 4.
Hořický Chlum
Skupina A: Kovač -z- Konecchlumí -č- Libín, Hořický chlum, Hořice
(18 km); Skupina B: Ostroměř -z- Libín -č- Hořický chlum, Hořice
(14 km). Odjezd z hl. nádraží v 7.25 hodin.
19. 4. Pardubická podkova (30. ročník)
Start: nádraží ČD Slatiňany 7.00 – 10.00, cíl: motorest Bonet Slatiňany. Trasy v okolí Slatiňan: pěší 10, 15, 25, 35 km, cyklo 50 km.
Odjezd z hl. nádraží, R 6.55 hodin, Os 7.33 hodin, Sp 8.17 hodin,
Os 9.25 hodin.
Další informace o činnosti oddílu na www.tjpolabiny.cz.

