
3  /  2 0 1 7

Vážení a milí spoluobčané,
z nového volebního období již uply-

nuly téměř tři roky, skončily prázdniny
a doba dovolených. Dovolte, abych
se pokusil okomentovat současné
dění v našem městském obvodu
z pohledu starosty.

Dne 27. 6. 2017 byl slavnostně
zahájen provoz zrekonstruovaného

prostoru přednádraží. Podle mého názoru se dílo povedlo
a byl zahájen proces přestavby celého prostoru jako komu-
nikačního uzlu a vstupní brány do Pardubic.

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 jsme uspořádali dětský den v pro-
storách Třídy míru. Jako vždy přišlo i přes nepřízeň počasí
hodně rodičů i prarodičů se svými ratolestmi. Poděkování za
organizaci této akce patří našemu místostarostovi Liboru
Malému. 

V prostorách mezi Tyršovými sady a ul. U stadionu se usídlilo
letní kino a po celé prázdniny nabízelo zdarma návštěvníkům
přehlídku kvalitní filmové tvorby.

Další významnou akcí letošních prázdnin v našem obvodu
byl sportovní park v parku Na Špici. Podle ohlasu veřejnosti
mohu konstatovat, že se celá akce velmi vydařila a opět se
potvrdilo, že Pardubice jsou městem sportu.

V srpnu byla zahájena 2. etapa rekonstrukce vnitrobloku
za autobusovým nádražím v ul. Palackého. Akce bude dokon-
čena do 14. 10. 2017. 

K dokončení se blíží „Regenerace panelového sídliště Závo-
du míru IV. etapa“. Investice je společnou akcí MO 1 a města
Pardubice. Termín dokončení je 20. 10. 2017.

V průběhu podzimu chceme dokončit realizaci první etapy
„Regenerace vnitrobloku ohraničeného ul. Dašická, Na okrou-
hlíku a Studánecká“. Dodavatel již byl vybrán formou veřejné
soutěže. Práce budou probíhat v průběhu října a listopadu
2017.

V současné době již připravují úředníci našeho obvodu nej-
důležitější akci podzimu a to jsou volby do parlamentu České
republiky. Zvu vás všechny k aktivní účasti ve dnech 20 a 21.
října. Volby jsou vaše šance jak ovlivnit politiku aktivně. Využijte
svého práva.      

Závěrem vám chci popřát hezký podzim všem, dětem dobré
výsledky ve škole, spokojené rodiče a pra-
rodiče. Příští zamyšlení starosty už bude mít
vánoční a novoroční nádech. Tak ať se toho
všichni ve zdraví dočkáme. 

Informace o volbách v roce 2017

O voličský průkaz je možné požádat v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektro-
nické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nej-
déle do 13. 10. 2017. Nejdéle do 18. 10. 2017 do 16.00 hod
lze požádat o voličský průkaz osobně na úřadě městského
obvodu.

Hlasovací lístkybudou dodány voličům do schránek nejdéle
do 17. 10. 2017. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů
může volič požádat úřad městského obvodu Pardubice I o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost na telefonu 466 046 011
nejdéle do 20. 10. 2017 do 11 hodin. Poté je možné ve dny voleb
požádat přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Na podzim letošního roku proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR

Konání voleb – doba hlasování:

Pátek 20. 10. 2017 (14.00–22.00 hodin) • Sobota 21. 10. 2017 (8.00–14.00 hodin) 



Začátkem srpna jsme instalovali v parku
Na Špici trampolínu a byli jsme nadšení
z elánu dětí, které na trampolínu čekaly i fron-
tu. Po třech týdnech jsme museli trampolínu
odstavit – plachtu někdo propálil cigaretou,
uchycení plachty do rámu bylo téměř celé
vytržené. Teenageři imrňata na ní přes výraz-

né piktogramy se zákazem skákali ve čty-
řech, v botách, někteří borci zřejmě
is cigaretou v ruce. Správce je nestačil upo-
zorňovat. Trampolínu jsme ohradili, nalepili
cedule „Mimo provoz“ s upozorněním, že
hrozí nebezpečí pádu. Pod plachtou je totiž
dvoumetrová jáma s betonovým dnem. Pře-
sto děti a dokonce jejich rodiče neustále
strhávali pásky apouštěli děti skákat. Nera-
da bych publikovala, co si o takových „spor-
tovcích“ myslíme. Oprava stála téměř deset
tisíc korun. Takže milí skokani – v příštím
roce si prosím všímejte i pokynů pro užívání
trampolíny. Městský obvod nemá prostřed-
ky na opravu každý měsíc, nekazte ostatním
zážitek z parku. 

Co se týče městské zeleně aparků, máme
v terénu neustále šest zahradnic, které od
jara až do konce října plejí, stříhají, hnojí a je

to opravdu vidět. Porovnám-li stav před tře-
mi, čtyřmi roky asoučasný, nedá se to srov-
nat. Nové plošné výsadby na sídlišti
Karlovina iDašická se po dvou letech krásně
rozrostly a máme z nich radost. Jen kdyby
pejskaři nepouštěli své mazlíčky do zaků-
rovaných záhonů a sbírali si „pokládečky“.
Nepřejte si vidět a hlavně cítit sekáče trávy
nebo zahradnice po provedení údržby
v některých lokalitách. 

Doprovod pejsků při venčení by si měl
uvědomit, že mimo vyhrazené psí výběhové
loučky musí vodit psa na vodítku amá povin-
nost uklidit jejich produkty – toto se týká po
revitalizaci i parku Na Špici. Výběhová psí
loučka zde byla z obecně závazné vyhlášky
města o veřejném pořádku vyjmuta, i zde
musí být pes na vodítku. 

Nyní z jiného soudku. Snažíme se využít
každý materiál, který se v rámci údržby ještě
využít dá. Proto jsme tzv. asfaltový recyklát
z frézování vozovek využili na dočasné zpev-
nění cestičky od Základní školy na Závodu
míru k autobusovému nádraží a doufáme,
že to ocenili všichni (hlavně mámy s dětmi),
kteří nyní přejdou „suchou botou“ od Palac-
kého třídy do sídliště. 

Děkujeme všem, kteří si váží práce našich
údržbových čet a finančních prostředků
vynaložených z našich, obecních prostředků
a odhazují odpadky a nedopalky do košů,
sbírají si po svém pejskovi, nelámou
a netrhají z obecních záhonů květiny a keře
do vázy nebo je neničí jen tak pro zábavu,
kteří nepovažují obecní zeleň za samoobs-
luhu, ze které si mohou kdykoliv posloužit
do své zahrádky, nerozkopávají při cestě
z hospody či diskotéky koše (naposledy cir-
ka 10 košů na Závodu míru), nepřevracejí
vázy s výsadbou ….. Věřte, že nás vždycky
hodně mrzí, když se někdo takhle chová.
Peníze, které musíme vkládat do oprav
mobiliáře anáhrady zničených výsadeb, by
každoročně pomohly spravit pořádný kus
chodníku. 

Přes všechny tyto nepříjemnosti si ale
zachováváme optimismus a každý rok se
snažíme kus města zkrášlit nebo opravit tak,
aby se nám tady dobře žilo.  S plány na rok
2018 vás seznámíme v dalším Zpravodaji. 

Vaše Lenka Tobolková,

vedoucí Odboru majetku a správních

činností 

Něco málo praxe a z práce v terénu 

Parkování u nádraží
Jak jistě víte, tak máme nové předná-

draží a všude čtete jen samou chválu
asamochválu, jak se vše povedlo. Asi vám
tedy tímto článkem seberu iluze. Již léta
jsem dvě vedení tohoto města varoval, že
situaci s parkováním u nádraží je třeba
řešit, například parkovacím domem nebo
podzemním parkováním. Poukazoval jsem
na dvě věci. A sice, že když se vlastníkovi
povede zneveřejnit parkoviště u bývalé
Hypernovy a když se prodá lihovar, tak

občané si u nádraží nezaparkují. Jak jsem
byl na jednání komise pro rozvoj městské-
ho obvodu informován, tak se změnil vlast-
ník pozemků v lihovaru a městu dal výpo-
věď z pronájmu parkovacích ploch. Za toto
parkování město platilo asi devadesát tisíc
měsíčně. S tím je teď, jak to vypadá, konec.
Kde budou parkovat auta lidí, kteří vlak
využívají? Cítím obrovskou frustraci azmar.
Ty, kteří se staví do pozice nejchytřejších
ve městě a město vedou, několikrát varuji,

že je třeba zabránit negativnímu vývoji,
dokud je čas a oni jen sedí a nechají černé
scénáře naplnit. Toto varování jsem opa-
koval na zastupitelstvech, na veřejném
projednání přednádraží apsal jsem to novi-
nářům. A to je pro mě nejhorší pocit. Dělat
vše proto, aby se černé scénáře nenaplnily
a přitom sledovat, jak se stávají realitou.
Minimálně u nádraží líp nebude. 

Mgr. Filip Sedlák,

zastupitel MO Pardubice I

Mikroinjektáž
stromů

V letošní vegetační sezoně je bohužel
opět v celorepublikovém měřítku zazna-
menán zvýšený výskyt klíněnky jírov-
cové. Klíněnka jírovcová, která se
rozšířila po celém území ČR v devade-
sátých letech 20. století, je škůdcem
jehož housenky vyžírají vnitřní pletivo
listů. Jsou schopny zdecimovat listovou
plochu natolik, že napadený jedinec
jírovce (kaštanu) předčasně ztratí listy.
Stromy jsou tímto způsobem oslabo-
vány. Připočteme-li k tomuto faktoru již
několikaleté katastrofální sucho, je sou-
čet těchto dvou faktorů pro další exis-
tenci jírovců již závažným problémem.
Z tohoto důvodu MOI plánuje v jarním
období aplikaci tzv. mikroinjektáže na
podporu vitality napadených jírovců.
Jde o aplikaci vhodné chemické látky
do vodivých pletiv stromu za účelem
usmrcení housenek klíněnky jírovcové.
Vizuálně se celé ošetření podobá apli-
kaci infuze do lidského těla. Malé
navrtané otvory se po injektáži ošetří. 

Obdobný zásah je plánován i u jilmů,
které jsou již desítky let decimovány
grafiózou. Jde o houbové onemocnění,
které prakticky ucpává vodivé cévy
stromu. Jilmy bývaly ozdobou měst-
ských parků a v současnosti jich zbývá
již opravdu minimum. Na území MOI
jsou dodnes mohutní jedinci v Bube-
níkových sadech, na náměstí Čs. legií
a Tyršových sadech. Pro všechny tyto
stromy je taktéž plánováno ošetření
obdobnou metodou na podporu jejich
vitality.

Ošetření je plánováno v období před
narašením listů, což je optimální doba
pro účinnost mikroinjektáže. 



Finančně jsme se podíleli částkou ve výši
6 mil. Kč na revitalizaci části sídliště Závodu
míru (označená jako IV. etapa), která upravila
veřejné plochy kolem bytových domů č. p.
1884, 1885, 1886 a 1888. 

Dokončujeme II. etapu Regenerace vni-
trobloku Palackého třídy mezi autobusovým
nádražím a pivovarem. První část byla rea-
lizována v roce 2015, letos se podařilo sta-
tutárnímu městu odkoupit potřebné
soukromé pozemky a úpravy mohly být
dokončeny. Obě etapy jako dodavatel pro-
vedla firma MIROS Majetková a. s.

Ještě v letošním roce zahájíme další etapu
Regenerace sídliště Dašická – část mezi uli-
cemi Dašická a Na Okrouhlíku kolem byto-
vých domů č.p. 1182–83, č. p. 1186–87 a č.
p. 1184–85. Na tomto sídlišti nás velmi mile
překvapila aktivní spolupráce všech Spole-
čenství bytových domů i firmy Vodovody
a kanalizace a. s. Pardubice. V současné
době právě dokončují potřebné výměny
vodovodních a kanalizačních přípojek. Pří-
prava takové akce je potom pro nás odmě-
nou za vynaložený čas a finanční prostředky.
V současné době probíhá výběrové řízení
zhotovitele stavby. 

Dohodli jsme se s firmou Vodovody
a kanalizace a. s. Pardubice a v rámci uza-
vírky pro výměnu kanalizačního řadu a pří-
pojek v ulici Sakařova, pro nás Sdružení firem
zastoupené firmou KVIS a. s. Pardubice pro-
vedlo výměnu 49 dešťových vpustí a jejich
přípojek, odfrézování a opětné položení
asfaltů v úseku komunikace Štrossova –
Wintrova. V celém úseku byla výškově urov-
nána tzv. čtyřlinka, která slouží k odvodnění
vozovky do vpustí. Na finančně náročné akci

se podílelo ze svého rozpočtu i statutární
město Pardubice částkou 4 mil. Kč. 

Před začátkem léta jsme dokončili úpravu
spojovací ulice mezi Sladkovského a ul. Na
Hrádku. Nyní zbývá ještě dokončit rekon-
strukci ulice Na Hrádku a celé území od ul.
Pernerova včetně vnitrobloků bude uprave-
né, čisté. Práce, náročné na zábory, množství
uložených sítí, zásobování a dopravu pro-
vedla firma Agrostav Pardubice, a. s. 

V období červenec – září jsme jako kaž-
doročně provedli opravy vozovek frézováním
aopětným položením asfaltové směsi. Práce
na základě výběrového řízení provádí firma
HOLD s. r. o. Jednalo se především o hlavní
průjezdové komunikace pro Integrovaný
záchranný systém (Sukova, náměstí Repu-
bliky, Jahnova, Dašická). Plánovanou opravu
asfaltů na nadjezdu k nemocnici jsme museli
odvolat kvůli jeho špatnému stavu. Dále jsme
provedli položení nového asfaltu na spojo-
vací komunikaci Bezdíčkova – V. Junkové
ave spolupráci s MO III Dubina opravu části
ulice Na Okrouhlíku. 

Nejen v autě živ je člověk, takže nemalé
prostředky apéči věnujeme i zeleni. Dokon-
čili jsme Revitalizaci Tyršových sadů výsad-
bou stromořadí platanů na Sukově třídě, typ
Platanus acefolia „Tremonia“ . Společně
s opraveným chodníkem a cyklostezkou
podél sadů je tato strana Sukovy třídy
dokončena. Pro zvýšení efektu byly na stře-
dovém pásu pomocí mechanizace vysazeny
i modřence a krokusy. Doufejme, že na jaře
2018 se objeví v celé své kráse. 

V roce 2016 byla realizována díky dotaci
revitalizace zeleně na Pospíšilově náměstí.
Městský obvod letos zajistil položení nových

mlatových cest a instalaci herních prvků.
Mlatové cesty byly obnoveny i na polovině
Bubeníkových sadů, v roce příštím budou
dokončeny. 

Průběžně po celý rok se staráme i o revi-
talizované parky – Tyršovy sady, park Na
Špici a od června i o prostor Přednádraží.
Postupně provádíme obnovu trávníků
a výsadeb i ve „starých“ parcích na náměstí
Legií, Smetanově náměstí, v Bubeníkových
sadech. Velkou péči věnujeme i stavu fontán
azlepšujeme nejen technologickou část, ale
odbornou kamenickou firmou pana Frýdy
z Hořic v Podkrkonoší provádíme pravidelné
čištění a impregnace kamene. 

Již třetím rokem pro nás firma Safe Trees
s. r. o. provádí inventarizaci všech stromů
na území obvodu, posouzení jejich stavu
a navrhuje rozsah ošetření. Každý rok pak
provádíme podle tohoto odborného návodu
ošetření ucelených částí zeleně. Po celý rok
postupně podle pokynů Odboru životního
prostředí Krajského úřadu Pardubického
kraje provádíme zásahy a ošetření lipové
aleje pod Zámkem. 

Bohužel, předchozí léta s vysokými teplo-
tami a bez dešťových srážek způsobila
masivní úhyny vzrostlých stromů, zejména
bříz a lip. Nárůst nákladů na potřebné kácení
oproti předchozím letům vzrostl. Podle
odborných arboristických posudků tento
trend bude pokračovat nejméně další tři roky
– stromy reagují na nepříznivé podmínky s až
pětiletým zpožděním. Náhradní výsadby
v letošním roce byly provedeny za cca 100
tis. Kč, na jaře 2018 budou pokračovat. 

Přesto se snažíme hodnotné a perspek-
tivní stromy zachránit. Příští rok budeme pro-
vádět na kaštanech a jilmech tzv.
mikroinjektáž látek, které zlepší jejich zdra-
votní stav a doufejme, že je zachovají po
další období. Lenka Tobolková,

vedoucí Odboru majetku

a správních činností 

V roce 2017 jsme realizovali v souladu s Programem rozvoje MO Pardubice I
a schváleným rozpočtem tyto akce: 

Investiční akce a opravy MO
Pardubice I realizované v roce 2017
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Okénko zahradního architekta – léto 2017
Letošní léto bylo suché, přesto se dařilo

udržet záhony a výsadby v městském
obvodu Pardubice 1 v reprezentativním
stavu. 

Zahradnickým pracem dominovalo
především tvarování živých plotů, pletí ros-
tlin, zaznamenávání uhynulých rostlin
a odstraňování odkvetlých částí. Velice
pěkně obrazil přes zimu promrzlý živý plot
z hlohyně kolem krajského úřadu na Jah-
nově třídě, či Smetanově náměstí. Také
ponechaná skupina tohoto jistě pěkného,
ale trnitého keře vytváří s příchodem pod-
zimu neopakovatelnou scénu oranžových
plodů. Díky pravidelné péči a tvarování
nepřerůstá, bohatě plodí a vytváří příjem-
nou kulisu na náměstí Legií.

Pravidelně tvarovaným živým plotům vel-
mi prospěl deštivější achladnější charakter
počasí v září. Velice pěkně obrostl tavolník
v ulici Ke Stadionu, který zde roste
v extrémních podmínkách, přesto vytváří
krásný růžově kvetoucí koberec. 

S koncem prázdnin byly pečlivě
upravovány prostory před všemi školami,
abychom alespoň částečně přispěli ke
klidnému a příjemnému vkročení do
nového školního roku jak pedagogům, tak
dětem. Tradičně proběhly úpravy
parkoviště a předprostoru u ZŠ Závodu

Míru, Bratranců Veverkových, na náměstí
Legií, na Sukově třídě před Domem hudby
a SPŠPT.

Prostor náměstí Legií zakvétal postupně
celé léto. Dominovaly na něm červené
monardy, růžové třapatky, červené denivky,
bílé gaury. Soše T. G. Masaryka vytváří
dokonalé pozadí krásně tvarovaný živý plot
z tisu, který se nám díky důslednosti
podařilo po třech letech dopěstovat do
jednotné výšky.

Záplavou barev, postupně nakvétajících
taxonů a různých struktur rostlin poutala
a stále poutá pozornost výsadba na
Dašické. Přitahuje nejen pohledy lidí, ale
především je pastvou pro hmyz. Neúnavně
kvetoucí motýlí keř je neustále v obležení
našich domácích motýlů. Záhony hrají
širokou paletou barev, struktur a textur.

Zahradnice poctivě během léta prošly
a vyplely všechny lokality našeho obvodu.
Opakovaně je ale třeba se na všechna
místa vracet a nepolevovat z intenzity
údržby. Postupně se na různých plochách
města objevuje čím dál více rostlin kve-
toucích, trvalek a cibulovin, které doplňují,
nebo někde zcela nahrazují původní
masivní výsadby jehličin a trnitých
hlochyní. 

Během léta se zahradnice postupně sez-
namovaly také s nově rekonstruovanými
prostory – svnitroblokem Na Hrádku apro-
storem Přednádraží. Tyto plochy už jsou
zapojeny do pravidelného plánu údržby
a tak by tu minimálně 1x za měsíc mělo
dojít ke kontrole aúdržbě. Tyto plochy jsou
ještě v režimu povýsadbové zvýšené péče,
je třeba zapěstovat živé ploty a pravidelně
kontrolovat úhyny rostlin.

Smetanovu náměstí dominovaly jiřiny
a kany, z nižších letniček se nejvíce uplatnil
aksamitník, přestože zde byly dosazovány
ještě krásnoočka, okrasné traviny
a hledíkovka.

Velice pěkně působí celoročně úprava
v ulici Karla IV, kolem sochy svlékající se
dívky. Létu vévodily bílé květy monardy,
modrý kakost a bílá gaura, červené
minirůže. 

V plném létě nás mile překvapila louka
na svahu před poliklinikou Kolf. Letos jsme
již neopakovali letničkovou výsadbu z mi-
nulých let. O to více nás potěšila síla
přírody samotné, kdy se celá řada letniček
samovolně vysemenila, přezimovala
a v plném létě vytvořila půvabný detail.
V louce dominovaly červené vlčí máky.

V nadcházejícím období nás čeká
především výsadba cibulovin, plán
výsadeb na příští rok a odklízení listí. 

Naši jubilanti

Paní Marie Kuldová oslavila v červnu

98. narozeniny

Kurzy pro rodinné pečovatele – Zdarma
Společnost JHS – Centre o. p. s. získala dotaci ESF na konání kurzů zaměřených na pečování

o blízké osoby. Jedná se o bezplatné semináře doplněné ukázkami z praxe a odbornými stážemi. 
V kurzu se naučíte: jak předejít proleženinám, jak zvedat a polohovat vašeho blízkého,

abyste si neublížili, jak pracovat s pomůckami, jak připravit a podávat stravu, jak komunikovat
s osobami s onemocněním demence, jak fungují sociální služby, jaké jsou možnosti dávek

apod. Lze se účastnit celého kurzu tj. 5 setkání nebo si vybrat jen jednotlivé semináře. Délka
jednoho semináře je cca 2,5 hodiny.

Na odbornost kurzů dohlížejí pracovníci Domova u fontány z Přelouče,
LDN Rybitví a další zkušení pracovníci.

Kurzy se budou konat v okrese Pardubice v období září 2017 – srpen 2018.

Informační schůzka o kurzech proběhne 10. 10. 2017 od 17.00–18.00 hodin v Budově
T-String, Masarykovo nám. 1484, 5. patro. Srdečně vás zveme.

Kontakt pro více informací a přihlášení do kurzu:
Pavlína Valentová, e-mail: valentova@jhs-centre.cz, tel. 775 500 622
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