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Tajenka z minulého zpravodaje

Medailové žně v Kopaoniku  

Hokejová soutěž je v plném tempu

Hokejbalový nábor

Kde se vzaly – po stopách názvů 
pardubických ulic a prostranství

Žádosti o dotace na opravu památek

Tajenka: Svou hospodářskou prozíravost a diplomatické schopnosti pro-

jevil ve službě králi. 

Výherkyní je paní Zlata Epsteinová. Cenu si může vyzvednout na radnici 

na Pernštýnském náměstí (tiskový úsek, 3. patro). Všem soutěžícím děkujeme!

Na Třísle – Pardubice I, Bílé předměstí. Název získala ulice 3. 12. 1913

Staré pojmenování ulice na Bílém předměstí vedoucí souběžně s Chru-

dimkou od budovy soudu na Bělobranské náměstí. Tříslo je organická látka 

získávaná zejména z dubové kůry, používaná k činění kůží. Název tedy zřejmě 

odkazuje na koželužnu, není však doklad o tom, že by v této ulici stávala. Nej-

bližší koželužnu (tříselnu) zřídila vrchnost kolem roku 1744 při Kohoutkov-

ském mlýnu a hospodě Hodonín čp. 43 na začátku Labské ulice. Roku 1744 ji 

vypálili Prusové a roku 1881 ji vrchnost prodala. Název ulice dostala až v roce 

1913, za okupace se jmenovala Na Prádlech. Tento název se objevil již v po-

lovině 16. století. Po osvobození v roce 1945 se název Na Třísle vrátil zpět.

Pracovna – Pardubice III, Bílé předměstí 

Původní a vžitý název trojúhelníkového prostoru a státního zařízení 

označeného na plánu města jako věznice. Původní název zněl Zemská 

donucovací pracovna. Plánovatelé rozvoje města ji v roce 1891 prozíravě 

umístili v polích daleko na severovýchodě Bílé předměstí při „Sezemické 

cestě“. Vymezili tak prostor pro budoucí vilovou čtvrť, jejíž osou je Sakařova 

ulice, končící právě u vězeňské zdi. Pracovna zaujímá velký areál obehna-

ný vysokou zdí mezi ulicemi Husovou, Na Drážce a Věry Junkové. Původně 

byla dodatečným nápravným zařízením, které mělo „přidržením k práci“ 

po odpykání trestu ve věznici polepšit nenapravitelné zločince. Za okupace 

se stala věznicí gestapa pro odbojové pracovníky, v 50. letech byla změněna 

na ženskou věznici, z počátku převážně pro politické vězeňkyně.

V první polovině září se v srb-

ském vysokohorském středisku Ko-

paonik  uskutečnilo 16. Mistrovství 

světa v radiovém orientačním běhu. 

31 členný tým (z toho 9 pardubic-

kých závodníků) vyrazil za obhajo-

bou medailí z minulých let. 

Při závodě v pásmu 144MHz 

dominovaly pardubické juniorky. 

Stříbrnou medaili vybojovala Pavla 

Horová, bronz Alžběta Léharová 

a společně s  5. místem Petry Lně-

ničkové dosáhly na titul mistryň 

světa v soutěži družstev. Další me-

dailí přispěla v kategorii D35 Jitka 

Šimáčková týmovým bronzem. 

Druhým závodem byl sprint. Divácky atraktivní závod v prostoru sjezdo-

vek přinesl Pardubickým opět úspěch. V kategorii D35 si pro titul mistryně 

světa doběhla Jitka Šimáčková a další cenný kov do rodiny přidal Ondřej Ši-

máček, který v kategorii juniorů vybojoval bronz. Vícemistryní v juniorkách 

se stala Alžběta Léharová a třetí místo obsadila Pavla Horová. Bramborové 

umístění pak přidala Veronika Krčálová v kategorii žen.

Nejvyrovnanější závod v pásmu 3,5MHz byl na programu 3. den. Zá-

vodníci si museli poradit s velmi obtížným vysokohorským terénem. O titul 

mistra světa připravil ruského juniora Bogdana Rodionova poslední startu-

jící Ondřej Šimáček, který ho svým finishem překonal o pouhých 11 vteřin. 

Naopak poslední závodnice v kategorii D35 Ruska Světlana Godunová odsu-

nula Jitku Šimáčkovou na stříbrnou pozici. Alžběta Léharová svým bronzem 

doplnila medailovou kolekci. Nepopulární  4. místo obsadili Pavla Horová 

a veterán Karel Koudelka.

Do programu mistrovství světa byl poprvé zařazen závod ve foxoringu. 

S náročnou tratí se nejrychleji poprala Pavla Horová, třetí se umístila Alžběta 

Léharová. V konkurenci 31 zemí vybojovala Česká republika 49 cených kovů 

(19-17-13) a stala se tak nejůspěšnější výpravou šampionátu.

Sezona hokejové extraligy je v plném proudu. Hokejový klub navíc pořádá 

Nadační běh, ten se koná v sobotu 20. října odpoledne. Zúčastní se jej i hráči 

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Sraz všech účastníků tohoto charitativního 

závodu je u Lanového centra Pardubice na Cihelně. Bližší a aktuální informace 

naleznete na www.hcpce.cz.

Úřadující hokejbaloví mistři ČR v kategorii přípravek a minipřípravek 

z klubu Svítkov Stars by rádi mezi sebou přivítali nové spoluhráče. Každé úterý 

a čtvrtek od 16.30 se konají na stadionu ve Svítkově v Přerovské ulici tréninky 

nejmladších kategorií. Více na www.hokejbal-svitkov.com, tel. 776 723 301.

Pardubice v příštím roce opět podpoří obnovu objektů v městské památko-

vé rezervaci, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Do konce října oddělení 

strategického rozvoje magistrátu sbírá dotazníky od fyzických i právnických 

osob, které chtějí získat podporu z Programu regenerace městských památko-

vých rezervací a památkových zón pro rok 2013. „Podmínkou účasti v progra-

mu je zaslání vyplněného anketního dotazníku programu na podatelnu magis-

trátu na Pernštýnském náměstí do 31. října letošního roku do17 hodin,“ řekla 

Lucie Šebková z oddělení strategického plánování pardubického magistrátu.

Program regenerace od roku 1992 napomáhá obnově kulturních památek 

v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezer-

vace a památkové zóny. Podle zásad ministerstva kultury je obec, která z něj 

chce čerpat státní dotace, povinna poskytnout fyzickým a právnickým osobám 

na rekonstrukce příspěvek minimálně deset procent a církvím 20 procent cel-

kových nákladů. Stát může poskytnout až 50, církvím až 70 procent nákladů. 

Skutečná výše dotace se odvíjí od možností státního rozpočtu.

Město Pardubice si v posledních letech v rozpočtu vyčleňovalo na opravu pa-

mátek milion korun ročně. V loňském roce z nich „poslalo“ do programu rege-

nerace 560 000 korun, stát přispěl 400 000 korunami, sami vlastníci investovali 

do oprav téměř 1,25 milionu korun. Peníze napomohly k opravě osmi památko-

vě chráněných objektů, z toho dva byly církevní. Stát se na obnově historických 

staveb podílel 16 procenty, u církevních objektů 23 procenty, město 20 procenty 

nákladů. Výjimkou byla oprava zdi kostela sv. Bartoloměje, kterou podemlela 

voda z Císařského náhonu, již financovalo město z 52 procent.

Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964. 

V předešlých letech získala největší finanční podporu města v rámci programu 

regenerace obnova rozpadajícího se Kostelíčka. Barokní areál s kostelem Pan-

ny Marie Bolestné byl vystavěn v roce 1710 na místě původní dřevěné kapličky. 

S opravou Kostelíčka začala církev v roce 2006. Během tří let město přispělo 

na obnovu chátrající památky téměř 1,7 milionu korun, stát více než 400 000 Kč.

red

Jitka Šimáčková, SZTM ROB Pardubice




