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Úřad městského obvodu
Pardubice I

číslo: 24
prosinec 2008

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a pro nás to zna-
mená především vánoční svátky  
a příchod nového roku. Je to však 
také čas ohlížení se za tím co bylo, 
zúčtování, hodnocení a přijímání no-
vých předsevzetí. 

Ráda bych udělala výjimku. Nebudu hodnotit, nebudu slibovat. 
Budu pouze přát… Tak tedy dovolte, abych Vám všem popřá-
la krásné vánoční svátky, plné klidu a lásky, svátky, strávené  
s těmi, kteří Vám jsou nejbližší. Konec letošního roku prožijte  
v pohodě a sváteční náladě a do roku 2009 hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Již podruhé se zabývalo naše zastupitelstvo návrhem názvu 
nové ulice v našem městském obvodu, opět kolem Haldy, 
kde v poslední době dochází k rychlé výstavbě nových ro-
dinných domů. Více než rok máme ulici „Na Haldě“, tento-
krát se rada i zastupitelstvo rozhodovalo mezi dvěma návrhy,  
a to „Na Sádkách“ nebo „Winternitzova“. Svým usnesením se 
zastupitelstvo obvodu přiklonilo k druhému návrhu a dopo-
ručilo Zastupitelstvu města Pardubic pojmenovat novou ulici 
názvem „Winternitzova“, podle původních majitelů mlýnu na 
Chrudimce.

Dovolte mi  trochu  historie.
 Mlýn na Chrudimce postavili v letech 1910 – 11, podle pro-
jektu arch. J. Gočára, bratři Egon a Karel Winternitzové pod 
původním názvem „Pardubické válcové mlýny Bratři Winter-
nitzové“. I když mlýn v roce 1919 téměř vyhořel, byl ve velmi 
krátké době znovu zrekonstruován, rozšířen a vybaven nejmo-
dernější technikou. Majitelé zde nechali vybudovat laboratoře 
ke zkoumání kvality surovin i konečných výrobků. Mlýn bratří 
Winternitzů patřil k tradičním pardubickým firmám zaručujícím 
vynikající kvalitu. V dobách 1. republiky se řadil mezi největší 
a nejmodernější mlýny v Evropě. 

 Bratři Winternitzové byli velmi činní i ve veřejném životě Par-
dubic. Egon byl předsedou výboru velké výstavy tělovýchovy 
a sportu v roce 1931, Karel byl dlouhodobým předsedou Vý-
chodočeského jezdeckého klubu a jeho velkým projektem bylo 
postavení betonových tribun na závodišti v Pardubicích.

Osud firmy se naplnil v době okupace Československa. Pod-
le zákonů o židovském majetku se museli Winternitzové své-
ho majetku vzdát a jeho řízení přešlo pod nucenou správu.  
V r. 1938 pak firma „Bratři Winternitzové“ zanikla. Celá rodina 
skončila v nacistických koncentračních táborech, kde jich také 
většina zemřela. 
Z rodiny zůstal jen syn Karla Winternitze, který v r. 1939 emi-
groval, po válce se na krátkou dobu vrátil, ale brzy se odstě-
hoval společně s rodinou do Kanady.
 
Díky dceři naší paní radní Přibylové se mi podařilo poslat  
e-mail synovi Karla Winternitze Františkovi a požádat ho  
o souhlas k pojmenování nové ulice. Zde je jeho odpověď.

Vazena pani Tomanova,
 
Vas dopis me velmi mile prekvapil.
 
Jsem pryc z Pardubic od roku 1939, skoro 70 let, ale pres to hraji 
Pardubice v historii meho zivota nezapomenutelnou roli. Rodina 
Winternitzova zila v Pardubicich od pocatku 18teho stoleti a pak 
nahle cela ta velka rodina (az na male vyjimky) byla nelidsky 

BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM

NÁZEV NOVÉ ULICE

(za období říjen až prosinec 2008)

99 let
Růžena Tomanová, Růžena Kosinová

97 let
Božena Cibulková, Jaromíra Šutová

95 let
Miroslav Drbohlav

90 let
František Rais, Ludmila Janečková, Miloslav Čeřenský

85 let
Hedvika Pospíšilová, Zdeněk Trnka, Dagmar Vejtrubová, Emil Friml, 
Danuše Kranichová, Jiřina Kulhavá, Vlasta Dyntarová, Marie Valešo-
vá, Vlasta Fofoňková, Vlasta Zachová, Oldřich Kalhous, Zdeňka Svo-
bodová, František Vítek, Vladimír Štěpánek, Věra Půlpánová, Josef 
Vašek, Jarmila Štosková, Marie Jiranová, Františka Peciválová, Zde-
něk Fidler, Jaroslava Štípková, Vladislav Josífek, Jaroslav Kočvara, 
Libuše Mazurová

80 let
Věra Balcarová, Marta Horáková, Marie Flašková, Jiří Krejčík, Marie 
Smetanová, Zdenek Zabilanský, Božena Skůrová, Marie Mohaupto-
vá, Dagmar Jahodová, Jindřich Kment, Marie Jánová, Rudolf Svobo-
da, Božena Věříšová, Věra Potůčková, Božena Dočekalová, Štefan 
Lehota, Kamila Kavanová, Štěpánka Klečková, Jarmila Ješinová, Jiří 
Brož, Zbyněk Skřivánek, Rudolf Brabec, Alice Sakařová, Jaruška Pu-
haná, Zdenka Měchurová, Vlasta Čejková, Jindřich Charvát



Již několik let slýchám od Vás, občanů, připomínky  
a stížnosti týkající se provozoven s výherními hracími pří-
stroji. Proto jsme se společně s městem snažili najít ces-
tu, jak počet heren a restaurací s výherními hracími pří-
stroji v centru města regulovat. V časopise Moderní obec 
v průběhu loňského a letošního roku vycházely články 
na toto téma, zejména o přijatých vyhláškách, které měly 
pomoci počet výherních hracích přístrojů regulovat. Tyto 
články se pro nás staly inspirací, a to i v tom ohledu, kte-
rou cestou se nevydat, neboť v mnoha městech a ob-
cích bylo dosaženo opačného efektu, nehledě na to, že 
většina těchto vyhlášek byla zrušena Ústavním soudem.  
Z naší iniciativy byla na začátku roku vytvořena pracovní 
skupina, která připravila návrh vyhlášky, týkající se pouze 

našeho obvodu, kde jsou herny nejvíce koncentrovány. 
Návrh vyhlášky projednalo a schválilo Zastupitelstvo 
města na svém XVIII. zasedání v září, vyhláška vstoupila 
v platnost 1. prosince letošního roku.  
V čl. 1 vyhlášky jsou vyjmenována stávající místa, kde 
jsou provozovány výherní hrací přístroje, s tím, že na dal-
ších místech již provoz VHP ani vznik nových heren po-
volen nebude. Tato regulace vychází ze zmocnění, jež je 
obci dáno zákonem o loteriích a jiných podobných hrách. 
Tento typ vyhlášky (tzv. stop stav) není u nás příliš obvyk-
lý, proto budeme bedlivě sledovat její dopady a účinnost 
a věříme, že se podaří „hazard“ na území MO I udržet  
v přijatelných mezích. 
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 Na podzim loňského roku inicioval LIONS CLUB PAR-
DUBICE myšlenku vysadit za každého svého člena 
strom v centru Pardubic. Po jednání s vedením Měst-
ského obvodu Pardubice I bylo dohodnuto, že ideálním 
řešením bude výsadba 
aleje, aby stromy byly na 
jednom místě. Z vytypo-
vaných lokalit byla zvole-
na lokalita Spořilov před 
základní školou, kde po-
dél komunikací dožívaly 
zbytky stromořadí kulo-
vitých javorů a tureckých 
lísek. Při celkové obnově 
zbytků stromořadí byly 
stromy druhově sjedno-
ceny a jako druh stromu 
byla zvolena kulovitá for-
ma platanu, která dob-
ře prospívá v městském 
prostředí. Celá akce byla 
rozdělena na dvě etapy. První etapa výsadby proběhla 
na podzim roku 2006 a druhá koncem dubna letošního 
roku. Na celkové obnově stromořadí se finančně podíle-
ly tři subjekty. Největší finanční částkou věnoval Krajský 
úřad, z Lions Clubu přispěli všichni jeho členové a dotaci 
poskytl též náš Městský obvod Pardubice I. V letošním 
roce měla výsadba stromů vzpomínkový charakter na 

předčasně zemřelého hejtmana Pardubického kraje Mi-
chala Rabase, za kterého byl také pietně vysazen jeden 
strom.
 Lionské hnutí patří mezi největší a nejrozšířenější cha-
ritativní organizace na světě. Základním posláním Lio-
nů je pomáhat jiným lidem v nouzi. Oficiálním mottem  
a vůdčí myšlenkou je prosté „Sloužíme (We Serve)“. 
Bez ohledu na jazyk, kterým hovoří, na společenské 
postavení, politické názory a náboženství jež vyznávají, 
věnují se všichni Lioni tomu, aby vyhledávali potřebné  
a pomáhali jim. LIONS CLUB v Pardubicích byl založen 
27. května 1999. Za krátkou dobu své existence se inten-
zivně zapojil do celého lionského hnutí nejen ve struktu-
ře klubů, ale i ve své činnosti. Vytvořil mezi svými členy 
vzájemné přátelské prostředí a zároveň také naplňuje 
myšlenky lionského hnutí,  především v jeho hlavním 
poslání – charitativní činnosti. LIONS CLUB Pardubice 
si ve svém základním programu vytyčil pomáhat dětem, 
nevidomým a slabozrakým a tělesně postiženým. 
 Těší nás, že se LIONS CLUB PARDUBICE rozhodl 
věnovat svou pozornost i veřejné zeleni v centru na-
šeho průmyslového města. Veřejná zeleň je na území 
našeho obvodu stále více utlačována stavební činností  
a v některých lokalitách je téměř nemožné vysadit nové 
stromy pro hustotu inženýrských sítí. Obnova aleje na 
Spořilově se ale povedla a po dvou vegetačních období 
se zdá, že stromům stanoviště vyhovuje a budou zde 
dobře prospívat.

NA SPOŘILOVĚ BYLO OBNOVENO ULIČNÍ STROMOŘADÍ

NOVÁ VYHLÁŠKA O REGULACI PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ

vyhlazena z duvodu, ktere mne jsou stale jeste nepochopitelne. 
A tak casto myslim na Pardubice a na moji rodinu.
Jsem Vam velmi vdecen  za Vas navrh pojmenovat jednu ulici 
za mlynem jako „Winternitzovou ulici“ a pokladam to za vel-
kou cest, ze mesto Pardubice vyslovuje uznani Winternitzove 
rodine. 
 
Muj otec Karel byl velky milovnik jezdeckeho sportu. Byl po 
mnoho let predsedou Vychodoceskeho Jezdeckeho Klubu. 
Vlastne cela nase rodina, obe moje sestry a ja jsme vsichni 
jezdili na koni. Ja jsem dokonce slouzil dva roky u dragou-
nu- jeden rok v Dasicich v dustojnicke skole a druhy rok  

u dragounskeho pluku 8 v Pardubicich. Tak mam na Pardu-
bice mnoho vzpominek.
  
Jeste jednou Vam mnohokrat dekuji a preji Vam a Vasi rodi-
ne pevne zdravi a vsechno nejlepsi.
 
Srdecne zdravim
 
Franta Winternitz - Vilim
 
P.S. Prominte,ze pisi bez hacku a bez carek, ale muj poci-
tac to jinak neumi.
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1) Vnitroblok ulici Dašická a Ke Kamenci – IV. etapa
- oprava účelové komunikace podél bytového domu  
č.p. 1198 – 1200 včetně vybudování parkoviště, přístupo-
vých chodníků, kontejnerového stání a opravy veřejného 
osvětlení

2) Vnitroblok ulic Sezemická a Ve Lhotkách
- oprava vnitroblokové komunikace za bytovými domy  
č.p. 1346, 1347, 1348-1349, 1350 včetně opravy čtyř 
vjezdů a vybudování parkoviště

3) Rekonstrukce chodníku v ulici Jiráskova
- oprava povrchu levostranného chodníku v ulici Jiráskova  
v úseku od křižovatky s ulicí U Husova sboru po ulici Jahnova

4) Regenerace panelového sídliště Karlovina – III. etapa, 1. část
- rekonstrukce vnitroblokových komunikací včetně 
chodníků a parkovišť, výstavba dvou kontejnerových 
stání, veřejného osvětlení, oprava sportovního hřiště  
a revitalizace zeleně podél bytových domů č.p. 505,  
2617, 2614 – 2616, 2606 – 2607, 2605, a 2611 – 2613 
(vnitroblok ul. Sladkovského a Arnošta z Pardubic)

5) Výstavba parkoviště ve vnitrobloku ulic Dašická  
a Studánecká mezi bytovými domy č.p.1191 a 1192

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE

Svoz  komunálního odpadu v době vánočních svátků
Akciová společnost SmP - Odpady bude ve městě Pardubice 
provádět svoz komunálního odpadu v době vánočních a novo-
ročních svátků takto: 24., 25. a 26. 12. 2008 proběhnou svozy 
odpadu dle pravidelného harmonogramu jako v pracovní den. 
Po dobu svátků bude svoz separovaných složek odpadu 
- skla, plastů a papíru probíhat jako v běžné pracovní dny 
bez omezení.
Ve čtvrtek 1. 1. 2009 svoz neproběhne! Svozové termíny se 
tedy posunou o jeden den, (čtvrteční svoz bude proveden 
v pátek a páteční svoz v sobotu). V dalším týdnu již budou 
probíhat svozy v obvyklých termínech.
     Nina Kvapilová
              SmP – Odpady a.s.

SmP – Odpady a.s. informují:
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Vánoce již klepou na dveře a naší milou povinností je  
informovat Vás o tom, že stejně jako v loňském roce pro 
Vás náš obvod připravil „Zpívání pod osvětleným stro-
mem“ před Východočeským divadlem v Pardubicích. 
Jistě se všichni shodneme na tom, že Vánoce nejsou  
o nákupech a oslavách blahobytu, ale o setkávání s lidmi 
nám milými a blízkými a společném trávení hezkých chvil. 
K předvánoční atmosféře Vám přispěje dechová hudba 
Živaňanka, která Vám zahraje a zazpívá známé i méně 
známé vánoční koledy v těchto termínech: 

Čtvrtek 18. prosince v 17.00 h
Neděle 21. prosince v 17.00 h 
Pondělí 22. prosince v 16.00 h 
Úterý 23. prosince v 17.00 h

Věříme, že se nám tak společně podaří vytvořit sváteč-
ní náladu a zpříjemnit si adventní chvíle. Přijďte si tedy 
poslechnout a zazpívat, vždyť v předvánočním shonu je 
malé zastavení tolik potřeba!  
   Odbor ekonomických a sociálních věcí

VÁNOČNÍ KONCERTY

 Nadešel čas Vánoc a s tím spojená vánoční výzdoba 
našeho krajského města. Každoročně se touto přípravou 
a posléze i realizací zabývá akciová společnost Služby 
města Pardubic, konkrétně pracovníci divize veřejného 
osvětlení a dodávku stromů zajišťuje divize agroservis. 
Práce spojené s vánocemi začínají pro naši společnost již 
v létě. V tomto období se zabýváme výběrem nových svě-
telných prvků, obnovou a opravou již stávajících ozdob  
a také výběrem stromů. Letos svítí od první adventní ne-
děle 82 vánočních motivů na sloupech veřejného osvětle-
ní a budou zpříjemňovat tento čas až do Tří králů. 
Na území města stavíme a rozsvícíme také tři řezané 
stromy. Největší z nich stojí na Pernštýnském náměstí,  
a pochází z Pardubic. Pro odborníky Picea pungens – 
smrk pichlavý. Letos primátor města Jaroslav Deml rozsví-
til strom na Pernštýnském náměstí v neděli 30. 11. Další 
ze stromů je na sídlišti Dubina a třetí u ČEZ arény a i tyto 

dva stromy nám vyrostly v Pardubicích. Již třetím rokem 
nejezdíme pro stromy do lesa, ale vybíráme ze stromů, 
které jsou v našem městě již přerostlé a tudíž jsou určeny 
k pokácení. I takto se naše společnost snaží podílet na 
ochraně životního prostředí. Slavnostně nazdobeny jsou 
i rostlé stromy v parku Br. Veverkových, před KD Dukla, 
v Pardubičkách, v Doubravicích, v Trnové, a na sídlišti  
v Polabinách hned několik. Celkem letos zdobíme na 
území města 15 stromů. 
Vánoční atmosféru na Pernštýnském náměstí umocní 
instalovaný vyřezávaný betlém, který je umístěn pod vá-
nočním stromem. 
Náklady na vánoční výzdobu nese z podstatné části naše 
společnost Služby města Pardubic a v letošním roce se 
vyšplhají na více jak půl milionu korun.
     Nina Kvapilová
      Služby města Pardubic a.s.
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Krásné prožití vánočních svátků,

úspěšný rok 2009 a poděkování

za letošní i budoucí spolupráci

přijměte od kolektivů firem

Služeb města Pardubic a.s.
a SmP – Odpady a.s.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA PARDUBIC

U P O Z O R N Ě N Í 
Provozní doba Úřadu městského obvodu Pardubice I 

31. 12. 2008 bude úřad uzavřen.


