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Vážení a milí spoluobčané,
je za námi polovina volebního období

a je čas se poohlédnout za tím, co se
nám za tuto dobu podařilo a co nikoliv.
Podařilo se nám splnit alespoň něco
z předvolebních slibů?  

Vzhledem k omezeným finančním
prostředkům nebylo zatím jednáno
s novým vedením Palace Atrium o mož-

nosti vybudování hřiště pro větší děti a mládež v prostoru dvora
obchodního domu.

V rámci regenerace sídliště Karla IV. byl dokončen vnitroblok
za parkovacím domem. V příštím roce bychom chtěli, podle
finančních možností, pokračovat s rekonstrukcí chodníků v ulici
Arnošta z Pardubic.

Na jaře roku 2017 bude konečně zahájena regenerace sídliště
nábřeží Závodu míru. Pro realizaci budou společně využity pro-
středky města a našeho obvodu.

Podle finančních možností postupně opravujeme chodníky,
hlavně v prostoru za Chrudimkou. V tomto trendu chceme dále
pokračovat.

Projekt na revitalizaci Matičního jezera již je zpracován včetně
potřebných povolení. Akce zatím nezískala takovou prioritu,
aby byla zařazena do rozpočtu města na rok 2017.

Vzhledem k finančním možnostem města i obvodu nebyly
zatím zahájeny přípravné práce na projektu výstavby parkova-
cího domu v ulici Arnošta z Pardubic.

V současné době byly dokončeny stavební práce ve vnitrobloku
v ulici Sezemická u č. p. 1360 až 1363, včetně oprav přilehlého
chodníku. Rovněž se dokončuje rekonstrukce chodníku a cyklo-
stezky na Sukově třídě. Do dubna 2017 zde bude provedena výsad-
ba aleje platanů podle projektu pana architekta Jiránka.

Vím, že je potřeba naši práci stále zlepšovat a že nikdy nebu-
dou všichni občané obvodu spokojeni. Přesto za svoji osobu
i za kolektiv mých spolupracovníků a zaměstnanců úřadu, kte-
rým touto cestou děkuji, slibuji, že budeme v nastoleném trendu
pokračovat i v příštím roce.

Věřím, že s mnohými z vás se setkám v neděli 18. 12. 2016
v kostele Zvěstování Panny Marie při Adventním koncertu, který
bude pořádat náš obvod.

Závěrem mi dovolte vám popřát pohodové a klidné prožití
adventu, krásné vánoční svátky plné klidu a lás-
ky v kruhu vašich nejbližších a do nového roku
2017 vám všem přeji hodně štěstí, zdraví, mno-
ho úspěchů v osobním i pracovním životě.

V Pardubické nemocnici je nově umístěn babybox druhé gene-
race. Speciální schránka, do níž mohou ženy v těžké životní situaci
odložit novorozené dítě, nahradila původně používaný babybox
instalovaný v roce 2008. „Přestože někdo může říci, že babybox
v Pardubické nemocnici zachránil jen pět dětí, tak se zamysleme
nad tím, kde by děti dnes byly, kdyby babybox nebyl instalován.
Věřím proto, že se dětem, které zachránil předchozí babybox, z velké
části snad žije lépe. Proto patří poděkování všem dárcům a také
panu Hessovi za jeho iniciativu,“ řekl hejtman Netolický. 

Původní babybox, který je v Pardubické nemocnici umístěn
v zadní části pavilonu Porodnicko-gynekologické kliniky, byl

slavnostně spuštěn 29. července 2008 jako jedenáctý v pořadí
v Česku. Za dobu jeho existence do něj bylo umístěno pět dětí
– dvě dívky a tři chlapci. „Nový babybox je zhotovený z anti-
korového plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají automaticky
a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samočinně
zavřou. Ručičky či nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi
s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimatizován.
Babybox je opatřen náhradním zdrojem energie a napojen
mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou službu a na mobilní
telefony zdravotníků,“ popsal průkopník babyboxů Ludvík
Hess.

V Pardubické nemocnici
byl otevřen babybox druhé generace



Otevřený dopis starostovi MO 1
Vážený pane starosto,
chtěl bych Vás touto cestou požádat,

zda byste na základě níže popsaných
skutečností nezvážil Vaši rezignaci na
funkci starosty na prosincovém jednání
zastupitelstva MO 1.

Vše začalo Vaší kandidaturou do
Senátu, kdy jste možná pod vidinou
významné funkce přestal naslouchat
okolí a svými většinou soukromými roz-
hodnutími začal škodit pověsti našeho
obvodu a celého města. První byla kau-
zička, kdy jste donesl na svoji senátní
kampaň 250 tisíc korun v hotovosti a ve
sdělovacích prostředcích to komentoval
slovy: „Tyhle peníze jsem měl k dispozici
doma, tak jsem je tam dal. Na účtu jsem
ty peníze neměl.“ Zde jste mohl, aniž
byste si to uvědomil, zasít první semínko
pochybností. Pokračovalo to mediálně
vděčným a bez povolení postaveným
billboardem na Vaši kampaň do Senátu
a Vašim nesmyslným prohlášením, že
jste chtěl upozornit na nevyužitý měst-
ský pozemek na zajímavém místě.
Následoval problém s Vaším putovním

biografem, kdy jste neměl souhlas
k využití produkce k politickým účelům.
(„Kandidát do Senátu promítal na mítin-
ku Teorii tygra, filmaře popudil.“) Na
mimořádném zastupitelstvu městského
obvodu dne 17. 10. jste se snažil obha-
jovat, že jste občan bydlící v panelovém
domě, který pomáhá svou prací obča-
nům a vyjadřoval jste se ke své minulosti
před rokem 1989. Na jednání zastupi-
telstva Vás občan Pardubic veřejně
vyzval, abyste pod tíhou Vašich pochy-
bení odstoupil, což jste neudělal. Nako-
nec nikdo z přítomných zastupitelů
nenavrhl Vaše odvolání. Dále jste se
pokusil pokoutně vsunout do zápisu
z jednání rady bod k jednání mimořád-
ného zastupitelstva, který nebyl projed-
nán, ani odhlasován. Když proběhla
tiskem „kauza nelegálního parkoviště“
v ulici U Stadionu, byl jste veřejně poká-
rán panem primátorem. („Bud' sebekri-
tický chlap, vzkázal primátor starostovi
stavějícímu nezákonně.“)

Všechna Vaše většinou soukromá
pochybení ve Vás vyvolala zvláštní sebe-

reflexi, nad kterou rozum zůstává stát,
a heslo ANO bude líp se ve Vašich
ústech stává tragikomickým. Místo
abyste odstoupil, obětoval jste svoji
stranickou kolegyni – místostarostku
Troníčkovou, která v ničem nepochybila.
Novou koalici jste si nechal odhlasovat
na mimořádném zastupitelstvu dne
14. 11. v rozporu s volebním a jednacím
řádem, a proto je velmi pravděpodobné,
že bude volební rošáda zneplatněna.

Vším tím, co děláte posledního půl
roku, škodíte nejen sobě, ale celému
obvodu takovým způsobem, že zaniká
kvalitní práce všech úředníků a politiků,
kterým se během dvou let funkčního
období podařilo udělat hodně práce. Jen
namátkou: Na jedné vysoutěžené zakáz-
ce jsme ušetřili cca 15 mil. korun, tzn.
ušetřili jsme cca 30 procent předpoklá-
daných nákladů. Dále jsme získali
z pozemku města několikanásobně více
peněz než magistrát a pomohli jsme najít
nájemce kavárny v Tyršových sadech. 

Jiří Lejhanec
– zastupitel

Reakce na Otevřený dopis starostovi MO 1
Vážený pane zastupiteli,
přečetl jsem si Váš „otevřený dopis“,

ve kterém jste útržkovitě shromáždil
řadu nesouvisejících věcí z posledních
několika měsíců tak, aby ve výsledku
obsah dopisu vyzněl v můj nepro-
spěch. 

Mícháte tak závěry jednání politic-
kých stran s prací městského obvodu
i činností v předvolební kampani.
Nezasvěcený čtenář se jistě bude divit,
jak člověk s tolika nedostatky může
vůbec působit v tak odpovědné funkci.
Ti ostatní to berou jako drobné potyč-
ky, jejichž aktuálnost již vyprchala,
konkrétní problémy obvodu to stejně
neřeší, a tak jejich zájem opadl. 

Chvíli jsem se rozmýšlel, zda na toto
chaotické podání mám vůbec reago-
vat, ale vzhledem k tomu, že si Vás
vážím a vždy jsem ve Vás viděl sluš-
ného člověka a i blízkého spolupra-
covníka, tak nemohu jinak, než Vám
odpovědět.

Pokud se týká předvolební kampa-
ně, jak sám dobře víte, tak tato zále-
žitost byla v dané době předmětem
velkého zájmu médií, záměrně zkre-
slované informace jsem mnohokrát
vysvětlil jak tisku, tak i samosprávným
orgánům obvodu. Ti, kteří chtěli znát
pravdu, nakonec došli k názoru, že
k žádným pochybením z mé strany
nedošlo. Věci se postupně vysvětlily,
k čemuž přispělo i mé vystoupení na
jednání zastupitelstva městského

obvodu, kdy většina zastupitelů
dospěla k názoru, že bych měl zbýva-
jící část volebního období nadále
setrvat ve své funkci. Rád bych zdů-
raznil, že za výsledky práce našeho
městského obvodu nestojí jen osoba
starosty, který je pouze jedním z pat-
nácti zastupitelů, ale zejména zodpo-
vědná činnost rady a zastupitelstva,
jelikož všechna zásadní rozhodnutí
jsou projednávána v těchto orgánech.
Pro příklad mohu uvést schvalování
rozpočtu, výběrová řízení na realizaci
investičních akcí, pronájmy pozemko-
vých parcel a nebytových prostor,
schvalování dotací. Znamená to, že
ve většině věcí ani nemám pravomoc
rozhodovat, a proto stále nechápu jak
jako jednotlivec mohu podle Vašeho
obecného názoru „škodit obvodu“.

Pokud se týká zpevněné plochy
v ulici U Stadionu, jejíž úprava byla
narychlo realizována pro účely „Olym-
pijského parku“ a jež byla následně
dočasně využita pro účely odstavování
vozidel v centru města, vede se nyní
správní řízení, zda štěrkové úpravy
a vyrovnání povrchu mělo být povole-
no stavebním úřadem, či zda tato
úprava stavebnímu řízení nepodléhá.
Toto je však již věcí státní správy, která
v nejbližší době rozhodne v souladu
se stavebním zákonem. A i v tomto
případě se jednalo o kolektivní roz-
hodnutí rady městského obvodu
a nikoliv jednotlivce. 

Pokud se týká ustavení nové koali-
ce, tak tato skutečnost je záležitostí
a výsledkem dohody politických stran,
s činností a výsledky práce městského
obvodu příliš nesouvisí. Všichni zastu-
pitelé, bez ohledu na jejich politickou
příslušnost, se podílejí na této náročné
práci, protože členy tohoto orgánu se
stali na základě výsledků voleb, kdy
nám občané dali svoji důvěru a jen jim
bychom měli skládat účty bez ohledu
na to, zda jsou někteří zastupitelé
v koalici nebo v opozici. Občany neza-
jímají nějaké vnitřní politické spory, ale
chtějí vidět výsledky naší práce.
Počkejme proto na další volby a naši
voliči sami řeknou, kdo z nás splnil
jejich očekávání a komu přestali věřit. 

Závěrem bych chtěl vyjádřit naději,
že tyto nesmyslné „žabomyší střety“
co nejdříve skončí a v novém roce 2017
budeme všichni společně pracovat tak,
aby se na území našeho městského
obvodu občanům i návštěvníkům líbilo,
rádi zde nejen bydleli, ale chodili se
i bavit, jezdili po kvalitních silnicích,
odpočívali v našich nových krásných
parcích.

Za svoji osobu chci zodpovědně říci,
že tak, jako dosud, bude mým hlavním
cílem kvalitní práce pro městský
obvod, pro naše občany a řešení jejich
problémů v rámci daných možností.

Pardubice dne 1. 12. 2016
Ing. arch. Jaroslav Menšík

starosta



Pardubický kraj má novou vládu.
Zvolení zastupitelé složili slib

Nově zvolení krajští zastupitelé slo-
žili slavnostní sliby. Kromě této for-
mální záležitosti čekala na nové
zastupitele také volba devítičlenné
krajské rady a hejtmana. Do svých
funkcí byli zvoleni také uvolnění před-
sedové Kontrolního a Finančního
výboru a předsedové Výboru pro IZS
a Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost. Po zasedání zastu-
pitelstva se premiérově v novém slo-
žení setkali také krajští radní.

„Je to koalice lidí, kteří se znají a vědí,
co mají od sebe čekat. Jsem přesvědčený,
že tým, který vzniká, bude týmem dělným,
pro který nebude Pardubický kraj kořistí,“
uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro poli-
tickou kulturu v našem kraji je dobré, že
uvolňujeme dvě místa předsedů výborů
pro opoziční strany. Opozice díky tomu
nebude mít pocit, že má zavřené dveře.
K tomu v našem kraji nikdy nedocházelo
a docházet nebude," konstatoval Neto-
lický.

Kdo jsou členové Rady Pardubického
kraje?

Hejtman: Martin Netolický (ČSSD)
Dosavadní hejtman kraje bude i v násle-

dujících čtyřech letech kromě koordinace
všech resortů zodpovědný za oblast roz-
počtu a financí kraje.

1. náměstek: Roman Línek (KPK)
První hejtman kraje a dosavadní

1. náměstek zodpovědný za oblast zdra-
votnictví bude mít v nové krajské radě
zodpovědnost za investice, majetek, ale
také kulturu. 

Náměstek: Michal Kortyš (ODS)
Dosavadní místostarosta Litomyšle,

který stál od roku 2006 do roku 2014 ve
vedení města, bude v krajské radě zod-
povědný za dopravu a dopravní obsluž-
nost. 

Členové rady:
Bohumil Bernášek (ČSSD)
Dosavadní místostarosta Lanškrouna

převezme zodpovědnost za školství. 

Václav Kroutil (ČSSD)
Dlouholetý krajský radní bude i v násle-

dujících čtyřech letech zajišťovat proble-
matiku životního prostředí, zemědělství
a venkova.

Pavel Šotola (KPK)
Také oblast sociální péče a neziskového

sektoru bude pokračovat ve stejném per-
sonálním složení jako v předchozích čty-
řech letech.

René Živný (KPK)
I v následujícím období bude mít René

Živný zodpovědnost za oblast sportu,
cestovního ruchu a informatiky.

Ladislav Valtr (ODS)
Dosavadní dlouholetý starosta Chocně

převezme zodpovědnost za chod resortu
zdravotnictví.

Hana Štěpánová (STAN)
Jediná žena v krajské radě, starostka

Morašic na Litomyšlsku bude zodpověd-
ná za regionální rozvoj, evropské fondy
a inovace.

Výbory zastupitelstva Pardubického
kraje

Předsedou Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva Pardubického kraje byl zvolen
Miroslav Jurenka z hnutí ANO 2011. Před-
sedou Finančního výboru Zastupitelstva
Pardubického kraje byl zvolen Jan Fol-
dyna z KSČM. Předsedou Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Pardubického kraje byl
zvolen David Šimek z Koalice pro Pardu-
bický kraj. Předsedou výboru pro integro-
vaný záchranný systém Zastupitelstva
Pardubického kraje byl zvolen Josef Bid-
mon z ČSSD.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2017
Stanoviště VOK Den přistavení Přistavení v týdnech

Bubeníkovy sady – Bulharská x U Kostelíčka pondělí 9; 11; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33;

35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51

Macanova x U Marka úterý 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46;

49; 52

Závodu Míru – parkoviště u školy čtvrtek 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50

Židov – restaurace Na Haldě pondělí, středa 9; 12; 14*; 16*; 17*; 18*;20*; 23; 24; 26; 29; 32; 35;

36*; 38*; 40*; 41*; 42*; 44*; 46; 47; 50  

Sezemická – nám. Pospíšilovo středa 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34;

36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Bratranců Veverkových – proti parkovišti (u č. p. 2337) středa 13; 17; 21; 25; 30; 35; 39; 43; 48

Bělobranské nám. středa 13; 17; 21; 25; 30; 35; 39; 43; 48

Karlovina – Arnošta z Pardubic vedle č. p. 2616 středa 15; 28; 41; 49

Závodu Míru – Poseidon úterý 11; 23; 37

Spořilov – u zábradlí úterý 10; 12; 14;16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36;

38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52

Bulharská – u rychlodráhy čtvrtek 15; 21; 37; 45

Bulharská (Škroupova x Benedetiho) pátek 37; 42; 46; 48

Havlíčkova čtvrtek 9; 14; 23; 36; 49

Týdny jinak neoznačené – přistavuje se pouze v první uvedený den na seznamu
Týdny označené )* - přistavuje se oba dva dny v týdnu uvedené na seznamu



Podzimní okénko zahradního
architekta II

V průběhu měsíce října bylo vysazeno
několik tisíc nových jarních cibulovin
především za účelem oživení jarního
aspektu a vnesení větší míry biodiverzity
do městského prostředí.

Cibuloviny vysazované mechanizova-
ně do trávníku se nám již v minulých
letech osvědčily a opakovaně se těšíme
z jejich květů každé jaro – především na
Palackého třídě u pošty, u Ideonu a před
ČEZ Arenou. V souvislosti s letošními
zemními pracemi a poškozením části
záhonu cibulovin z důvodu kopání plynu,
byla vyčíslena náhrada a cibuloviny byly
znovu na podzim dosazeny. Kromě toho
se nově mechanizovaně vysadil středo-
vý pás na Sukově třídě, kde by se na jaře
měla objevit záplava modrých květů
modřenců, ladoněk a krokusů – jako
jakási reminiscence trasy vodního pří-
kopu.

Celkově bylo v náhradní výsadbě
vysazeno 74 m2 směsi žlutých narcisků
a modřenců – celkem 8140 ks cibulovin.
Na Sukovu třídu a do trávníku u Zvonice
se vysadilo celkem neuvěřitelných
47 700 ks ! cibulovin na ploše 212 m2.

Naším cílem je obohatit o jarní efeme-
ry, které se nemusejí každoročně vyndá-
vat ze záhonu i dílčí úpravy v městském
obvodu. Proto dosazujeme a využíváme
uskladněných cibulovin z loňských ruše-
ných záhonů na Smetanově náměstí
a náměstí Legií do trvalých záhonů. Cel-
kově jsme letos v říjnu do ulic a prostran-
ství našeho obvodu se zahradnicemi
vysadili přes 6000 cibulovin (přesněji
5 350 nově objednaných a cca 1000 ks
z loňska).

Pro zajímavost: nejvíce cibuloviny kaž-
doročně vysazujeme na Smetanovo
náměstí před naším divadlem. Je to jedi-
ný záhon v našem obvodě, kde jsme
ponechali klasické rozvržení okrasného
záhonu a střídání výsadeb cibulovin,
dvouletek a letniček. K danému prostoru
neodmyslitelně patří, je jeho oživením,
příjemným barevným propojením
a v sezoně dokonce dominantou. Pro
příští jaro sem bylo objednáno celkem
1600 cibulí (krokusy, tulipány, narcisky
a řepčíky).

V místě poškození záhonu cibulovin byla letos
provedena mechanizovaná dosadba stejné
směsi cibulovin – dosazovalo se 8140 ks.

Dále se na podzim dosazovalo 500 ks
krokusů a 500 ks tulipánů na náměstí
Legií. 3000 ks cibulí modré směsi lado-
něk, puškinií, chionodoxy, sasanky kro-
kusů a modřenců rozzáří záhony na
náměstí Jiřího z Poděbrad, v Bubení-
kových sadech, v záhonech před ČEZ
Arenou, na Dašické a Arnošta z Pardu-
bic.

Modrá směs použitá převážně v prostorách
Bubeníkových sadů a nám. Jiřího z Poděbrad.

Směs cibulovin – tulipány, narcisky jako inspi-
race pro výsadbu na Smetanově náměstí.

Směs cibulovin – tulipány a krokusy jako inspi-
race pro výsadbu na náměstí Legií, cílená kom-
binace modré, bílé a červené.

Stromořadí na
Sukově třídě

Výsadba stromořadí na Sukově třídě
je plánovaná na rok 2017. V tomto stro-
mořadí bude, podle projektové doku-
mentace, 19 ks platanů (Acer x pseu-
doplatanus Tremonia), které budou tvořit
jednostrannou linii od ulice U Stadionu
až po schody do parku Tyršovy sady
u sochy Rudoarmějce. Tento kultivar
platanu je kuželovitého vzrůstu, proto
byl Ing. arch. Jiránkem zvolen do tohoto
prostoru. Po zapěstování nebude zasa-
hovat do drátů trolejového vedení
a neměl by vadit ani výhledu na zámek
Pardubice.

Dalším významným podzimním poči-
nem bylo založení stěrkového pásu
s trvalkami s výraznou autoregulační
schopností směsi Dresdner Silbersom-
mer. Ze směsi trvalek a cibulovin se
dokončil středový pás v silnici u vjezdu
do podzemních garáží do Atria a 2 rabát-
ka v parkovišti v ulici Arnošta z Pardu-
bic.



Veselé dýňování
Příjemný, i když celé ráno idopoledne sil-

ně zamračený den, prožili děti i všichni pří-
chozí na zahradě MŠ Závodu míru. Po
minulých letech, kdy se stalo tradicí pořádat
společná podzimní odpoledne dětí a rodičů,
padl pomyslný los na „Veselé dýňování“.

Práce s dětmi a veškeré činnosti během
měsíce října měly pracovní název „Od
semínka k dýni“. Děti se seznamovaly nejen
s touto znovu objevenou zeleninou apopu-
lární rostlinou, ale i s pěstováním, způsobem
sklizně a zpracováním ovoce a zeleniny.

V den D jsme školku vyzdobili vydlaba-
nými inevydlabanými dýněmi různých tvarů
a velikostí. Děti si samy zahrály na porotu
a udělovaly body té nejhezčí z jejich třídy.

I v kuchyni se v tomto období dýňově
kouzlilo. Děti měly během týdne možnost

ochutnat rýžovo-dýňovou kaši, dýňovou
bulku, polévku, pomazánku a moučník.
A to byla i výzva pro rodiče, kteří předvedli
své kulinářské umění a na středeční dýňo-
vání nosili dobrůtky, ze kterých byli vybráni
tři nejlepší vítězové. 

Na odpoledne, kdy se na nás už příjemně
usmívalo sluníčko, byly připraveny soutěže
a dýňové tvoření z papíru. Kdo chtěl, mohl
povozit dýni v kolečku, či zkusit svůj odhad
při házení dýně do proutěného koše.
Poznat, že není vůbec jednoduché projít
s dýní na hlavě překážkovou dráhu, nebo
poskládat obrázek dýně z několika částí.
Anajít dýni po hmatu ve velkém pytli, chtělo
i trochu odvahy.

Na úplný závěr bylo pro děti, které obešly
všechna stanoviště, připraveno malé pře-

kvapení. Mohly si vybrat a ozdobit malou
dýni, kterou si odnesly domů. Ani rodiče,
kteří se aktivně účastnili pečení a zdobení
nepřišli zkrátka abyli oceněni zaslouženou
odměnou – jak jinak než ze samých dýňo-
vých dobrot.

Svoz odpadu v období vánočních svátků v roce 2016
V době vánočních svátků i na silvestra

bude zachován standardní harmono-
gram svozu komunálního odpadu
i separovaných složek odpadu pro
občany města, firmy i obce. Separační
dvory budou v době vánočních svátků,
tj. od soboty 24. prosince do pondělí
26. prosince, uzavřeny. Na silvestra, tj.
v sobotu 31. prosince 2016, budou
v provozu ty separační dvory, u kterých
je sobota standardním otevíracím
dnem, a to v obvyklých provozních hodi-
nách.

Dále připomínáme, že Ti, kteří nemo-
hou dopravit po svátcích vánoční stro-
meček přímo na separační dvůr, mají
možnost odložit živé odstrojené vánoční
stromky ke stanovištím kontejnerů –
nikoliv však k popelnicím rodinných
domů! Odtud stromky při svozu komu-
nálního odpadu nebudou odvezeny. 

Žádáme, aby stromky byly zbaveny
veškerých ozdob, protože jsou poté
odvezeny na kompostárnu do Dražkovic,
kde se stávají vstupní surovinou na výro-
bu kompostu. 

Od pondělí 2. ledna již bude probíhat
svoz všech nádob obvyklým způsobem
bez jakýchkoliv změn. 

Závěrem nám dovolte poděkovat za
spolupráci v roce 2016 a popřát všem
klidné a spokojené svátky prožité ve
zdraví a ve společnosti těch nejbliž-
ších.

V případě potřeby jakýchkoliv doplňu-
jících informací či dalších dotazů mohou
občané kontaktovat pracovníky společ-
nosti Služby města Pardubic na telefon-
ních číslech 466 260 831–33.



Na Štefánikovce nuda nehrozí
Máme za sebou první tři měsíce nového
školního roku, do kterého jsme skočili
rovnýma nohama. 

Hned v září jsme se už tradičně zúčastnili
festivalu Jak nám chutná Evropa, tentokrát
v barvách Finska. A naše škola se nejen
zúčastnila, ale v kvalitní konkurenci ostatních
pardubických škol získala krásné druhé
místo. 

Na počátku října jsme vyslali naše dva
týmy na první ročník branného závodu Mise
2016, který spoluorganizovala Čsl. obec
legionářská a 43. výsadkový prapor v Chru-
dimi. Mezi 18 týmy se naši zástupci velmi
výrazně prosadili – získali 1. a3. místo! Dvou-
denní závod prověřil jejich fyzickou odolnost
– v nelehkých podmínkách, dešti, zimě pře-
konávali vodní překážky, slaňovali, a navíc
museli plnit i další úkoly, ve kterých se pro-
věřovaly jejich znalosti. 

V říjnu se na naší škole každoročně konají
barevné volby. Dva dny vedli deváťáci kam-
paň, ve které propagovali jednu barvu – čer-
nou, bílou a červenou. Třetí den bylo ve
vzduchu cítit napětí – čí kampaň bude
úspěšnější? Nakonec nebylo nejdůležitější,
kdo vyhrál, protože všechny strany následně
podepsaly koaliční dohodu o trojbarevné
spolupráci. V ní se zavázaly, že budou spo-
lupracovat na rozvoji naší školy a společně
usilovat o její dobré jméno. Měli jsme radost,
že různé „volební“ názory nevedly ke spo-
rům a všichni jsme se kampaní výborně
bavili.

Říjen jsme zakončili trochu tajemně – naše
škola se proměnila v rejdiště strašidel a pří-
zraků. Přichystali jsme děsuplnou procház-
ku prostorami školy – pro menší děti
dopoledne (pozvané byly iděti zmateřských
škol), pro ty starší se stezka otevřela se
setměním. Vedla celou školou – od sklepa
až po půdu a prošli jí jen ti nejstatečnější
z nejstatečnějších. 

Při slavnostním ceremoniálu na pardubic-
ké radnici byli oceněni nejúspěšnější žáci
ZŠaDDM ve školním roce 2015/2016. Mezi
odměněnými jsme měli početné zastoupení
za vynikající výsledky ve vědomostních sou-
těžích i za talent apíli vuměleckých oborech.
Několik dní předtím byly pardubickým kra-
jem vyhlášeny Talentem roku dvě naše
žákyně – Anna Knoulichová v umělecké
a Karolína Teplá ve sportovní oblasti. 

Listopad jsme přivítali projektem V Evro-
pě se neztratíme. Mladší děti prožily fran-
couzský týden, starší týden evropských
jazyků. V rámci projektu se žáci naučili
základní fráze ve francouzštině, italštině,
ruštině, němčině, španělštině nebo finštině.
Pozornost byla věnována i slovenštině.
V dalších předmětech se podrobněji sezná-
mili s Evropskou unií, její kulturou i tradi-
cemi.

Začátkem listopadu jsme také zasadili
cibulky krokusů v rámci projektu Krokus,
který připomíná památku obětí holocaustu.
Nyní budou do Vánoc odpočívat v truhlících
na půdě, aby nám na konci ledna krásně
vykvetly a ozdobily okna ve třídách. Každý
žlutý kvítek připomene jedno jméno ze
seznamu Terezínských knih.

Na 18. listopad jsme se všichni moc těšili,
byl totiž vyhlášený projektový den Učíme
se spolu. Velcí si pro své mladší kamarády
připravili různé aktivity, hry ačinnosti, při kte-
rých si společně opakovali učivo a naučili
se i něco nového. Kromě tříd jste mohli pot-
kat malé spolu s velkými i v tělocvičně,
odborných učebnách nebo v kuchyňce,
odkud upečené perníčky provoněly celou
školu. Poslední hodina byla věnovaná spo-
lečnému čtení, kdy například prvňáčci spolu
se sedmáky oslavili, že už dostali Slabikář,
společně si přečetli pohádky a namalovali
ilustrace. Všem se společné učení moc líbilo
a slíbili si, že si to letos ještě jednou zopa-
kují.

V současné době vrcholí přípravy na
Vánoční dílny 19. prosince odpoledne.
Poprvé bude jejich součástí i Dobročinný
jarmark, jehož výtěžek půjde částečně na
dárky dědečkům a babičkám v domově
důchodců a částečně na podporu školních
projektů. Výrobky vznikají jak na naší škole,
tak ve spolupráci s mateřskými školami. Ve
stejný den se otevřou dveře naší školy
i veřejnosti, která si bude moci od 8.00 do
8.45 (školní družina 8.00–10.00) přijít pro-
hlédnout naši školu, zúčastnit se vyučování
přímo ve třídách a získat informace o dění
na škole.

Na Štefánikovce je školní družinamístem
odpočinku i zábavy a slovo nuda prostě ne-
známe. 

V září se děti zúčastnily workshopu pořá-
daného Červeným křížem, kde se dozvěděly
spoustu informací o první pomoci.

V říjnu navštívily skautské centrum Vinice,
které pro ně připravilo bohatý sportovní pro-
gram. O podzimních prázdninách se pro-
gram ŠD rozjel naplno výletem do Poděbrad.
Děti si užily celý den v muzeu, na parníku
a při procházce městem.

Na počátku listopadu připravily paní vycho-
vatelky halloweenskou party s nocováním
v družině, což byla jízda! Na tuto akci jsme
navázali oslavou svátku svatého Martina
svýrobou lampionů. Velmi nás těší také spo-
lupráce s extraligovými kluby basketbalu
a hokejbalu, díky které v dětech rozvíjíme
sportovního ducha a kladný vztah k pohybu.

Celoročně mohou děti navštěvovat krouž-
ky jako např. Jumping Kids, Lezecká stěna,
Šikovné ručičky, Vaření a Keramika. Kromě
těchto aktivit jsou během roku pro děti při-
praveny různé workshopy, projekty, soutěže
a výlety.

Zveme vás na Den otevřených dveří,
na Dobročinný jarmark iVánoční dílny do
školy i školní družiny.

Přijďte se naladit na Vánoce, zároveň
přispějete k tomu, aby spokojené svátky
prožili ti, na které se někdy zapomíná –
senioři v domovech důchodců.

Těšíme se na vás J



Zprávičky od Veverkových
Podzimní dny u Veverkových byly opět

nabité nejen nejrůznějšími akcemi, ale
především získáváním čtenářských
i matematických dovedností, jazykových
znalostí aschopností i poznáváním tradic.

Jedno příjemné podzimní odpoledne
bylo pro všechny prvňáčky výjimečné,
děti totiž čekaly návštěvu z „království
čtenářů“. Předvedly rodičům, co všechno
se naučily, a za odměnu dostaly od pana
krále a paní královny opravdový Slabikář.
Druháčci navštívili krajskou knihovnu
v Pardubicích, a protože už dávno umějí
číst s porozuměním, odnášeli si někteří
domů zajímavé knihy. Motto „S jazyky
toho dokážeš víc“ zaujalo mnohé žáky
osmých a devátých tříd a zúčastnili se
úžasného interaktivního jazykového pro-
gramu v Evropském spolkovém domě.
Konverzační schopnosti si vyzkoušeli na
besedě s rodilým mluvčím. 

Zajímavé aktivity již tradičně čekaly
žáky šestých tříd na adaptačních kur-
zech, na nichž se nové kolektivy učily
komunikovat, kulturně se vyjadřovat,
navzájem si naslouchat, bez afektu
obhajovat své názory, spolupracovat
a zvládat pomyslné náročné situace. Pro

sedmé a osmé třídy byla připravena
skvělá beseda na téma „Etiketa“. Deváté
třídy se usilovně a svědomitě připravo-
valy na budoucí povolání, a to zajímavými
exkurzemi do středních škol a učilišť
i návštěvou burzy škol. Beseda o pre-
venci závislosti na nikotinu a seminář
o zdravé výživě jejich podzimní dny určitě
zpestřily.

Dlouhodobě úspěšný je školní časopis
BrVe Times, a tak členové redakční rady
podnikli výlet do Chrudimi a převzali
diplom za 3. místo v soutěži O nejlepší
časopis roku 2016. 

Ani na podzim nechyběly pohybové
aktivity. Několik žáků vystoupilo na stup-
ně vítězů v tradičním sprintu O nejrych-
lejšího chlapce a dívku Pardubic, další
si otestovali své schopnosti na maraton-
ské trati, chlapci byli úspěšní v okresním
kole futsalu, za odměnu se někteří
zúčastnili tréninku s olympionikem. 

Páté Tajemství Mysteria, nejočekáva-
nější podzimní akce, odstartovalo 4. lis-
topadu v 18 hodin. Nedočkaví žáci,
rodiče i prarodiče se chtěli seznámit
s testamentem hraběte Draculy. Na sty-
lově vyzdobených stanovištích ve škole

museli ovšem splnit třináct úkolů. Porov-
návali profily hraběte, hledali truhlu
v mlze, dračí zuby vybírali mezi živými
červy, snažili se ukrást kříž, zrcadlově
četli zajímavé nápisy, hledali stejné neto-
pýry, přenášeli „krev“, setkali se nejen
s upíry, ale také s kořenářkami žijícími
v podhradí. Úkoly všichni splnili, vyluštili
Draculův odkaz a dostali výborný paml-
sek. Hru doprovázely strašidelné kulisy
jakoby z hradu v Karpatech. Byla to skvě-
lá noční hra, na niž se všichni moc těšili
a kterou navštívil tradičně velký počet
návštěvníků.

Mnoho skvělých akcí žáky, rodiče,
pedagogy a přátele naší školy čeká.
Všechny vás upřímně co nejsrdečněji
zveme na vánoční jarmark a na adventní
zpívání, které se koná 14. prosince. Na
tento den je také připraven Den otevře-
ných dveří. Prohlídky školy se konají od
13, 14, 15, 16 a 16.30 hodin. Sraz je před
školou. 

Pedagogický sbor i žáci Základní školy
Bratranců Veverkových přejí všem hezké
Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a samé
pohodové dny v roce 2017.

Veverkovi

Úřad městského obvodu Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Starosta
Ing. arch. Jaroslav Menšík 466 046 009 603 259 584

Tajemnice
Ing. Gabriela Křížková 466 046 007 737 276 380

Kancelář úřadu
Sekretariát

Hana Matuchová 466 046 011 603 458 428

Odbor ekonomický
Bc. Petr Víšek – vedoucí odboru 466 046 030 603 458 429

Úsek ekonomický

Miriam Šotková 466 046 031 731 675 702

Martina Tomanová 466 046 032 603 458 436

Jitka Krátká 466 046 033

Pokladna

Lenka Kindlová 466 046 037 730 554 550

Podatelna, ověřování

Pavlína Stuchlíková 466 046 012 731 675 701

Odbor dopravy a životního prostředí
Hana Pechmanová – vedoucí odboru 466 046 040 731 450 713

Úsek dopravy

Ing. Silvie Vágenknechtová 466 046 041 731 450 714

Lenka Bochová 466 046 043 603 458 434

Simona Kaválková 466 046 042 605 227 752

Úsek životního prostředí

Bohdana Pešavová 466 046 044 734 821 524

Odbor majetku a správních činností
Lenka Tobolková – vedoucí odboru 466 046 050 737 276 379

Petr Janata – vedoucí oddělení 466 046 051 602 117 025

Bc. Kateřina Pešková 730 192 167

Úsek přestupků

Mgr. Ivana Macharová 466 046 021 603 458 433

Pavel Kupka 466 046 022 603 458 430

Správce parku na Špici – e-mail: spravce@naspici.eu

paní Myšková nebo pan Stieber 731 643 100

e-mail: jméno.přijmení@umo1.mmp.cz

e-mail: posta@umo1.mmp.cz

pevná linka mobil pevná linka mobil
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Vážení
spoluobčané, 

v červenci letošního roku nabyla účin-
nosti novela zákona č. 106/2016 Sb.,
o obcích. Podle nově zavedeného § 36a
může obec ocenit významné životní udá-
losti svých občanů, v našem případě se
jedná o životní jubilea. 

Od příštího roku mohou opět staros-
tové obcí čerpat osobní údaje z registru
obyvatel. Není nadále nutné, abyste
osobně žádali náš úřad o návštěvu svých
příbuzných či přátel při příležitosti jejich
životního jubilea. Od ledna budeme
navštěvovat s malým dárkem všechny
spoluobčany, kteří dovrší 80, 85, 90, 95
a více let, abychom jim mohli za městský
obvod osobně poblahopřát. 

Nadále však nemůžeme zveřejňovat
jména jubilantů, proto bychom rádi ale-
spoň touto cestou poblahopřáli těm, kteří
v roce 2016 oslavili nebo oslaví význam-
né narozeniny. Ing. Gabriela Křížková,

tajemnice UMO Pardubice

smí‰en˘ pûveck˘ sbor

Poslední ‰ance
dûtsk˘ pûveck˘ sbor

Zvonky
doprovodn˘ orchestr

HB a hosté

Koncert se uskuteãní v sobotu

18. 12. 2016 od 18 hodin
v kostele Zvûstování Panny Marie

Klá‰terní ulice, Pardubice
Vstupné dobrovolné.

Mûstsk˘ obvod Pardubice I
vás srdeãnû zve na
charitativní akci

Adventní koncert
na kterém spoleãnû vystoupí

MISP – aneb „JSEM MASÉR!“
V letošním školním roce se předškolní

třídy Mateřské školy nábřeží Závodu míru,
zapojily do programu MISP – masage in
schools programme, což v překladu zna-
mená „masáže ve školách“. 

Program byl založen v Anglii v roce 2000
a je vedený pouze certifikovaným instruk-
torem MISP. Podmínkou toho, aby masá-
že mohly probíhat i v naší školce, byl
písemný souhlas rodičů s prováděním
masáží a s pořizováním fotodokumenta-
ce. Pak již nic nestálo v cestě. 

Pomocí motivace a krátkých, lehce
zapamatovatelných básniček se děti učily
jednoduché tahy, tvořící masážní celek.
Masáže děti prováděly ve dvojicích – po
vzájemné domluvě a svolení. Podle slov-

ních pokynů a podle obrázků postupovaly
s masážemi přirozeně od hlavy přes krk,
ramena, paže. Když se děti naučily první
říkadla a masážní tahy, paní učitelky zařa-
zovaly masáže k velkému nadšení
i během dne. Jelikož se jednalo o masáže
relaxační, staly se také příjemným rituálem
před odpoledním odpočinkem. 

Děti se ještě více naučily respektu, tole-
ranci, byly vzájemnými pomocníky a rádci
svým kamarádům. Měly právo se masáže
neúčastnit – toho po celou dobu nikdo
z dětí nevyužil. 

I ony cítily klid, pohodu a příjemnou
atmosféru při masážích. Po pěti úspěšně
zvládnutých lekcích, kdy poslední byla
doplněna relaxační hudbou, děti obdrže-

ly diplom a medaili s logem „Jsem
masér“.

A protože doma děti přirozeně sdělo-
valy zážitky z masáží a hrály si na mistry
maséry, bylo pro rodiče připraveno pře-
kvapení. V rámci odpoledne s rodiči byla
v mateřské škole uskutečněna „Hodina
masáží“, vedená instruktorkou, strávená
společně se svým malým masérem nebo
masérkou. 

Tímto projektem a udělením osvědčení
se i naše školka zapojila do mezinárod-
ního programu MISP, pod záštitou Aso-
ciace MISA ČR a stali jsme se součástí
mezinárodní skupiny 38 zemí světa, prak-
tikující program ve svém vzdělávání či vol-
nočasovém programu.


