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	 jsem	 rád,	 že	 i	 v	 roce	 2014	 se	 potkáváme	 prostřednic-
tvím	 našeho	 zpravodaje,	 který	 dostáváte	 každé	 tři	 měsíce	 do	
svých	 schránek.	 I	 nadále	 bychom	 chtěli	 „Pardubickou	 jedničku“		
využívat	ke	komunikaci	s	vámi.	Ze	stránek	tohoto	periodika	se	dozvídáte	
o	novinkách	a	o	dění	v	našem	obvodě.	Rádi	bychom	znali	i	vaše	názory,	
abychom	postupně	zkvalitňovali	naší	činnost	ku	prospěchu	co	nejširší	
veřejnosti.	

	 I	 přes	 stále	 se	 snižující	 objem	 	 finančních	 prostředků	 se	 sna-
žíme	 plnit	 program	 rozvoje	 vašeho	 městského	 obvodu	 (program		
i	 jeho	 plnění	 naleznete	 na	 webových	 stránkách	 městského	 obvo-
du).	 Program	 rozvoje	 našeho	 obvodu	 vychází	 především	 z	 pod-
nětů	 a	 potřeb	 vás,	 občanů.	 Proto	 je	 naším	 hlavním	 cílem	 	 vaše	
spokojenost,	 stejně	 tak	 jako	 snaha	 vytvářet	 a	 udržovat	 čisté		
a	upravené	prostředí,	ve	kterém	žijete.	

		 	 	 	 	 	 	 	 	Chtěl	bych	vás	všechny	poprosit	o	shovívavost	a	trpělivost	po	
nadcházející	 měsíce,	 kdy	 bude	 probíhat	 v	 souběhu	 několik	 akcí,	 a	 to	
„rekonstrukce	třídy	Míru,	oprava	povrchů	v	ulicích	Jana	Palacha	a	tř.17.
listopadu		a	výměna	stromů	ve	Smilově	ulici.“

Vážení a milí spoluobčané, 

Blahopřejeme jubilantům 
Blahopřejeme jubilantům za období prosinec 2013 až březen 2014

99 let
Marie Adamcová

97 let
Olga Křivková

96 let
Marie Antošová
Josef Hanuš

94 let
Prokop Jícha
Zdeňka Hochmanová

93 let
Vlasta Brabencová
Zorka Kučerová
Jindřich Bareš
Anna Jušková
Jiří Potěšil
Irena Fiedlerová
Soňa Řehounková

92 let
Eva Závorková
Věra Krtičková
Josef Skalický
Jiřina Doležalová
Jaroslav Horňáček
Miloslava Chudá
Josefa Svobodová
Hermína Marková

91 let
Jaroslava Beránková
Štěpánka Procházková
Věra Machačová
Jaroslav Vilím
Božena Doležalová
Danuška Leharová
František Huška
Anna Šímová 
Marie Plačková
Josef Neuman
Josef Jeništa
Vlasta Kmoníčková
Stanislav Kukla

90 let
Františka Peciválová
Zdeněk Fidler
Jaroslava Štípková
Jaroslav Kočvara
Libuše Mazurová
Jiřinka Oravcová
Dagmar Kapičková
Josef Čížek
Jiří Šindler
Jitka Provazníková
Květuše Pleštilová
Antonín Eichler
Boris Gol
Jiří Klas

85 let
Jarmila	Ješinová
Jiří	Brož
Zbyněk	Skřivánek
Zdenka	Měchurová
Vlasta	Čejková
Jindřich	Charvát
Josef	Vlk
Vladimír	Hromádko
Stanislav	Bořek
Josef	Hoffman
Marie	Halamková
Olga	Klasová	
Růžena	Hromádková
Růžena	Nováková
František	Kuhn
Lubor	Nekvapil
Jiřina	Kubešová
Radmila	Freiberková
Magdalena	Pfeiferová
Dobroslav	Bureš
Libuše	Heinová
Jiří	Veselý
Ileana	Dvořáková
Marie	Pravdová
Radim	Fukátko
Růžena	Forštová
Čeněk	Korbář
Marie	Olechová
Marie	Havlová
Milada	Kysilková
Jiří	Smutný
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											Věřím,	že	si	v	prvním	letošním	čísle	„Pardubické	jedničky“	nalez-
nete	své	téma,	které	vás	zajímá.	Neváhejte	se	k	těmto	tématům	vyjádřit	
sami.	Můžete	využít	nejen	stránek	našeho	zpravodaje,	ale	také	webové	
stránky	našeho	obvodu.

											Závěrem	mi	dovolte	vám	popřát	hodně	jarního	sluníčka,	zdraví		
a	optimismu.
		

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta

©
	M

at
ěj

	J
ou

da
l

Paní Marie Adamcová oslavila v březnu 99. narozeniny.	Jménem	měst-
ského	obvodu	jí	byla	poblahopřát	paní	místostarostka	Marcela	Jelínková.

Juniorský maraton dosáhl plnoletosti
v dubnu 2014 startuje již 18. ročník!
Za 17 let svého života Juniorský 
maraton hodně vyrostl a dospěl po 
všech stránkách. Od roku 1997, 
kdy se konal první ročník, byl s 5 
zúčastněnými školami pouze ma-
lým bratříčkem slavného Prague 
International Marathonu. Obliba 
Juniorského maratonu však rychle 
stoupala a počet týmů každým ro-
kem narůstal. V roce 2013 se jich 
zúčastnilo již rekordních 188!

Juniorský	maraton	 je	 jedinečný	pro-
jekt	organizátorů	RunCzech	běžecké	
ligy,	 který	 je	 určený	 výhradně	 stu-
dentům	středních	škol.	Ve	13	krajích	
České	republiky	se	v	průběhu	celého	
dubna	poběží	13	semifinálových	kol,	
kde	si	desetičlenné	 týmy	středoško-
láků	 vyzkouší,	 jaké	 to	 je	 uběhnout	
maraton.	 Každého	 člena	 tedy	 čeká	
4,2	km	dlouhý	úsek.	Ti	nejlepší	z	nich	
postoupí	 do	 finále,	 které	 se	 koná	
11.	května	2014	v	rámci	věhlasného	
Volkswagen	 Maratonu	 Praha.	 Stu-
denti	tak	dostanou	možnost	startovat	
po	boku	nejlepších	vytrvalců	světa.

„Na	Juniorském	maratonu	je	nejhez-
čí,	jak	se	studenti	vzájemně	podporují	
a	užívají	si	závod.	Řada	škol	se	účastní	
pravidelně	a	my	jsme	rádi,	že	se	nám	
díky	podpoře	ze	strany	města,	kraje	a	
našich	partnerů	daří	pořádat	největší	
běžeckou	akci	v	České	republice	pro	
studenty	středních	škol,“	říká	Marké-
ta	 Balcarová	 z	 organizačního	 týmu	
Juniorského	maratonu.

Organizátoři	 chtějí	 touto	akcí	podpo-
řit	boj	proti	obezitě	mladých,	zároveň	
si	slibují	zvýšení	zájmu	o	vytrvalostní	
běh	 a	 o	 sport	 obecně.	 U	 mnohých	
běžců	se	jim	tento	záměr	daří	a	už	se	
s	nimi	dokonce	potkávají	na	startu	zá-
vodů	RunCzech	běžecké	ligy.	Zářným	
příkladem	 je	Jan	Rejmiš	z	Gymnázia	
Jana	Nerudy	v	Praze.	Jeho	tým	vyhrál	
v	 rámci	Juniorského	maratonu	 letoš-
ní	pražské	semifinálové	kolo	a	na	O2	
Grand	Prix	Praha	se	s	 týmem	„Ještě	
nerudnější	 běžci“	 umístil	 v	 celkovém	
pořadí	na	druhém	místě	ve	fantastic-
kém	čase	38:46	na	10	km.	

V	 Pardubicích	 startuje	 Juniorský	
maraton	 22.	 dubna	 2014.	 V	 roce	
2013	 maratonskou	 trasu	 nejrychleji	
zdolalo	 Sportovní	 gymnázium	 Par-
dubice	 v	 čase	 2:35:04,	 na	 druhém	
místě	skončilo	Gymnázium	Žamberk	
(2:41:23)	 a	 třetí	 doběhli	 studenti	
z	Gymnázia	Dašická	(2:46:20).	Uvidí-
me,	 jestli	 se	 jim	 letos	 podaří	 obhájit	
a	opět	se	postaví	na	stupně	vítězů.	

Registrace	 jsou	 již	 otevřené,	 navštiv-
te	 proto	 stránky	 www.runczech.com	
a	 přihlaste	 se!	 Startovné	 je	 zdarma,	
takže	stačí	dát	dohromady	partu	de-
seti	 lidí,	nazout	boty	a	začít	trénovat.	
Obsazenost	 týmu	 je	 možné	 měnit	
až	 do	 samotného	 závodu.	 Nezáleží	
na	tom,	jestli	 jste	zdatnými	sportovci	
nebo	se	s	během	teprve	chystáte	za-
čít.	V	tomto	závodě	je	hlavní	týmový	
duch	a	jde	o	to	si	ho	užít!

Obnova stromořadí v ulici Smilova
V minulých letech jsme již několikrát  infor-
movali v našem „Zpravodaji“ o záměru obno-
vy stromořadí v ulici Smilova v části od ulice  
Jindřišská po tř. 17. listopadu. V letošním roce 
se nám  konečně podařilo zajistit potřebné  
finanční prostředky a v souladu s pravomoc-
ným rozhodnutím na kácení stromů bylo 
v uplynulých dnech odstraněno několik de-
sítek  katalp, které rostly na obou stranách 
ulice. 

Zároveň	obnovujeme	i	keře	ve	zvýšených	záho-
nech	 v	 části	 směrem	 k	 ulici	 Jindřišská.	 Důvo-
dem	této	rekonstrukce	je	již	dlouhodobě	špatný	
zdravotní	 stav	 dřevin	 vlivem	 silného	 napadení	
škůdcem.	 To	 vedlo	 k	 prosychání	 korun	 stro-

mů,	čímž	byla	značně	snížena	i	 jejich	estetická		
hodnota.

Předmětné	stromy	byly	bohužel	vysázeny	v	těs-
né	 blízkosti	 inženýrských	 sítí,	 čímž	 se	 značně	
komplikuje	 ruční	 odstranění	 zbylých	 pařezů	
a	umístění	ochranných	folií	k	zamezení	prorůs-
tání	 kořenů,	 proto	 jsou	 přípravné	 práce	 oproti	
běžné	 výsadbě	 nového	 stromořadí	 poměrně	
časově	náročné.

Z	 těchto	 důvodů	 a	 v	 návaznosti	 na	 podzimní	
uzavírku	tř.	17.	listopadu	bude	realizace	rozděle-
na	do	dvou	částí.	Práce	již	byly	zahájeny	v	části	
od	ulice	Jindřišská	po	křižovatku	s	ulicí	Sladkov-
ského,	kde	postupně	dochází	nejen	k	odstraně-
ní	 poměrné	 části	 dřevin,	 ale	 do	 konce	 měsíce	

května	by	zde	měla	být	dokončena	i	nová	výsad-
ba.	Zbývající	část	ulice	Smilova	v	části	od	křižo-
vatky	s	ul.	Sladkovského	by	měla	být	dokončena	
v	 listopadu	2014	(po	skončení	 	úprav	povrchu	
vozovky	na	tř.	17.	listopadu).

Věříme,	 že	 nově	 vytvořené	 oboustranné	 uliční	
stromořadí	v	této	ulici		i	výsadba	40	ks	kvetou-
cích	keřů	ve	vyvýšených	záhonech	značně	zlep-
ší	 životní	prostředí	obyvatelům	 i	návštěvníkům	
ulice.	Skončí	tím	i	několikaleté	problémy	s	pada-
jícími	větvemi	a	nová	vhodná	výsadba	tuto	ulici	
více	oživí.

	Odbor	dopravy	a		životního	prostředí
		ÚMO	Pardubice	I

Východočeské divadlo 
Divadlo již láká na plenérová představení 
na Kunětické hoře
Východočeské divadlo sice letos na Kuňce neuvede žádnou novinku, na tu 
si musíme počkat do příštího léta, kdy by se pod hradem měla uskutečnit 
premiéra slavného Limonádového Joea v režii Milana Schejbala (režiséra 
divácky velmi úspěšné Charleyovy tety), těšit se však můžeme na reprízy 
legendární Balady pro banditu. 

Termíny představení na Kunětické hoře

30.	a	31.	května	 20:30	 M.	Uhde	–	M.	Štědroň	/	Balada	pro	banditu
1.	června	 20:30	 M.	Uhde	–	M.	Štědroň	/	Balada	pro	banditu	
6.,	7.	a	8.	června	 20:30	 M.	Uhde	–	M.	Štědroň	/	Balada	pro	banditu	
20.,	21.	a	22.	června	 20:30	 M.	Uhde	–	M.	Štědroň	/	Balada	pro	banditu	
27.,	28.	a	29.	června	 20:30	 W.	Shakespeare	/	Sen	noci	svatojánské

Radek Smetana, PR manažer VČD

Pardubickou verzi zbojnického muzikálu režíroval Michael Tarant, jenž za-
městnal téměř celý herecký soubor Východočeského divadla, který doplnil i 
početným sborem tanečníků a zpěváků a folk-folklórní kapelou Trdlo. 

Na jeden víkend se do magického prostoru pod hradem navrátí také oblí-
bená komedie Sen noci svatojánské, kterou nazkoušel slovenský režisér 
Marián Pecko. O úspěchu jeho nastudování svědčí nejen velký divácky  
zájem, ale i Cena novinářů pro nejlepší inscenaci VČD roku 2012! 

Pokud tedy máte rádi plenérová představení, neváhejte a zastavte 
se v předprodeji divadla, protože vstupenky na Kunětickou horu jsou již  
v prodeji!

80 let
Luboš	Konečný
Ladislav	Krša
Dagmar	Stožická
Helena	Šrámková
Zdenka	Šimková
Vlasta	Novotná
Ivo	Sýkora
Marie	Vlachová
Jiří	Kubát
Zdeňka	Čečerová
Jiří	Huml
Jiří	Navrátil
Anna	Demlová
Helena	Krátká
Zdenka	Topolská
Marta	Vosáhlová
Danuška	Kaplanová
Jitřenka	Kňourková
Vlasta	Navrátilová
Věra	Štětovská
Zdenka	Hassmanová
Miloslava	Tilgnerová
Růžena	Padyásková
Milada	Poddaná
Zdeněk	Sýkora
Zdeňka	Kuchařová
Ludmila	Votrubová
Milan	Šíma
Josef	Linek
Zdeňka	Honesová
Josef	Poljáček
Ervín	Krtěn
Zdeňka	Kučerová
Naděžda	Jeníková
Josef	Klinecký
Věra	Styblíková
Helena	Galkinová
Miroslava	Dočkalová
Věra	Malinská
Zdeňka	Poludová
Josef	Novák
Ladislav	Fadrhonc
Miluška	Hanudelová
Jiří	Krejdl



Volby do Evropského parlamentu 2014  

Co je nového v Mateřské škole KONÍČEK

PRÁVO VOLIT 
občané jiných členských států EU
Kromě	 voliče	 -	 občana	 ČR	 (18	 let	 ke	 dru-
hému	dni	voleb,	není	omezen	na	svobodě	
z	důvodu	ochrany	zdraví	lidu,	nemá	omeze-
nu	svéprávnost	k	výkonu	volebního	práva)	
má	právo	volit	do	Evropského	parlamentu	
na	území	ČR	také	volič	-	občan	jiného	člen-
ského	státu	EU,	a	to	za	podmínky,	že	bude	
nejpozději	ve	středu	9.	dubna	2014	přihlá-
šen	 k	 TRVALÉMU	 nebo	 PŘECHODNÉMU	
pobytu	 na	 území	 ČR.	 Aby	 volič	 -	 občan		
jiného	členského	státu	EU	(dále	jen	„cizinec	
EU“)	mohl	být	v	ČR	voličem	do	Evropské-
ho	 parlamentu,	 musí	 současně	 splňovat	
podmínku,	že	nejpozději	v	neděli	13.	dub-
na	2014			do	16:00	hodin	SÁM	POŽÁDÁ		
u	 obecního	 úřadu	 příslušného	 dle	 místa	
jeho	pobytu	o	zápis	do	seznamu	voličů	pro	
volby	 do	 Evropského	 parlamentu.	 Znovu	
žádat	o	zápis	do	 tohoto	seznamu	však	 již	
nebudou	muset	 ti	cizinci	EU,	kteří	o	zápis	
požádali	již	v	r.	2004	nebo	2009	při	před-
chozích	volbách	do	Evropského	parlamen-
tu.	Ti	tak	budou	do	tohoto	seznamu	zapsáni	
automaticky,	pokud	sami	mezitím	nepožá-
dali	o	vyškrtnutí,	popř.	nepozbyli	práva	volit.	

Druhou	 možností	 zápisu	 cizince	 EU	 do	
seznamu	 voličů	 pro	 volby	 do	 Evropského	
parlamentu	 je	 ta,	 že	 	 tento	 je	 již	 zapsán		
v	 DODATKU	 stálého	 seznamu	 voličů,	

obecní	 úřad	 jeho	 údaje	 přenese	 z	 tohoto	
dodatku	 do	 seznamu	 voličů	 pro	 volby	 do	
Evropského	 parlamentu,	 požádá-li	 SÁM	
o	takový	přenos,	a	to	opět	nejpozději	v	neděli	
13.	dubna	2014	do	16:00	hodin	

Pro zápis cizinců EU bude zajiš-
těna služba na Úřadu městské-
ho obvodu Pardubice I v neděli 
13. dubna  v době od 8.00 
do 16.00 hodin.  

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič,	který	nemůže	nebo	nehodlá	hlasovat	
ve	 svém	 „domovském“	 volebním	 okrsku,	
může	na	základě	vydaného	voličského	prů-
kazu	hlasovat	v	kterémkoliv	volebním	okrs-
ku,	avšak	pouze	na	území	České	republiky.	

Voličské	průkazy	budou	vydávány	pouze	na	
základě	 PÍSEMNÉ	 žádosti	 podané	 Úřadu	
městského	obvodu	Pardubice	I	nejdéle	do	
čtvrtka	8.	května	2014		do	16:00	hodin.	Pí-
semná	žádost	musí	být	opatřena	ověřeným	
podpisem	voliče	(je-li	žádost	podávána	poš-
tou,	popř.	doručována	jinou	osobou).	Ově-
ření	podpisu	u	správních	úřadů	je	v	daném	
případě	 osvobozeno	 od	 správního	 poplat-
ku.	 V	 případě	 osobního	 doručení	 žádosti	
voličem	 postačí,	 pokud	 pracovník	 úřadu	
ověří	totožnost	voliče	pomocí	platného	ob-

Dne 19. února 2014 byly rozhodnutím prezidenta republiky 
č. 24/2014 Sb. vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které 
se uskuteční v pátek 23. května (14:00 - 22:00 hod.) a v sobotu 
24. května 2014 (8:00 - 14:00 hod.).

čanského	průkazu	nebo	cestovního	dokla-
du	a	učiní	o	tom	záznam.	Žádost	lze	zaslat	
(podat)	 též	 v	elektronické	podobě,	bude-li	
tato	 opatřena	 uznávaným	 elektronickým	
podpisem	 voliče	 nebo	 bude	 zaslána	 pro-
střednictvím	datové	schránky.	

Voličské průkazy se mohou VYDÁ-
VAT nejdříve ve čtvrtek 8. května 
2014. 

Pro vydávání voličských průkazů 
bude zajištěna služba na Úřadu 
městského obvodu Pardubice I  
ve  čtvrtek 8. května v době 
od 8.00 do 16.00 hodin.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ 
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič	 může	 požádat	 ze	 závažných	 (zejmé-
na	 zdravotních)	 důvodů	 Úřad	 městského	
obvodu	 Pardubice	 I	 na	 tel.:	 466046011	
a	ve	dnech	voleb	okrskovou	volební	komi-
si	 o	 to,	 aby	 mohl	 hlasovat	 mimo	 volební	
místnost,	 a	 to	 pouze	 v	 územním	 obvodu	
volebního	okrsku,	pro	který	byla	okrsková	
volební	komise	zřízena.	V	takovém	případě	
okrsková	volební	komise	vyšle	k	voliči	dva	
své	členy	s	přenosnou	volební	schránkou,	
úřední	obálkou	a	hlasovacími	lístky.

Nepořádek
na soukromých pozemcích obvod nemůže uklízet za veřejné prostředky

MŠ Koníček se jako jediná mateřská škola v Pardubicích sta-
la školou spolupracující s Mensou ČR; od září 2013 začala ve 
všech třídách pracovat metodou Mensa NTC systém učení.

Metoda	využívá	soubor	technik	a	speciálně	sestavených	cvičení,	které	
vedou	ke	zvýšení	intelektových	schopností	u	dětí	předškolního	věku.	Tré-
nink	je	založený	na	poznatcích	neurologického	výzkumu	mozku.	Tyto	vý-
zkumy	mimo	jiné	poukazují	na	fakt,	že	lidský	mozek	zakládá	75%	všech	
neuronových	synapsí	do	věku	7	let.

Autorem	metody	je	srbský	lékař	–	neurolog	MUDr.	Ranko	Rajovič,	který	
se	zabývá	rozvojem	mentálních	schopností	dětí	předškolního	věku.

Mimo	systematické	práce	s	dětmi	podle	této	metody	navázala	předškol-
ní	–	Písmenková	 třída	Mateřské	školy	Koníček	spolupráci	 se	Základní	
školou	Staňkova,	která	také	pracuje	s	metodou	Mensa	NTC	systém	uče-
ní,	a	spolupráce	vyústila	v	projektu	„SVĚTADÍLY“:	

Dne	20.	března	dopoledne	pracovalo	pět	skupin	dětí	z	Písmenkové	třídy	
MŠ	Koníček	vždy	s	jedním	dítětem	ze	ZŠ	Staňkova	na	jednom	světadí-
le.	Podstatou	práce	dětí	bylo	samostatné	vyhledávání	informací	/atlasy,	
encyklopedie,	časopisy,	apod./,	 jejich	různorodé	zpracování	/mozaiky,	
stavby	 z	 nejrůznějších	 stavebnic,	 navlékání	 korálků,	 vytváření	 objektů		
z	 odpadových	 materiálů,	 apod./	 i	 uplatnění	 vlastních	 poznatků	 o	 za-
daném	 tématu.	 Výstupem	 byl	 plakátek	 charakterizující	 daný	 světadíl,	

jehož	 obrysy	 byly	 naznačeny	
barvou	 světadílu	 a	 do	 něhož	
děti	 umístily	 kresbu	 postavy	
příslušné	 rasy	 a	 řadu	 dalších	
kreseb	 a	 výstřižků	 typických	
zvířat	či	míst.

Mnohem	důležitější	než	výsle-
dek	práce	dětí	však	byl	vlastní	
proces	 vytváření.	 Každé	 dítě	

mělo	vlastní	úkol,	který	si	v	rámci	skupiny	samo	vybralo,	kdo	na	úkol	ne-
stačil,	tomu	ostatní	děti	přirozeně	pomohly.	Kooperace	ve	skupinách	byla	
až	obdivuhodná.

Projekt	měl	velký	úspěch	především	díky	motivaci	dětí,	kdy	nedávno	v	celé	
MŠ	Koníček	proběhly	dva	prožitkové	multikulturní	týdny	i	se	zapojením	
školní	jídelny.	Velmi	dobře	byly	paní	učitelkou	Mgr.	Pravcovou	připraveny		
i	děti	ze	ZŠ	Staňkova	jak	vědomostmi,	tak	přinesenými	materiály.

Projekt	jsme	vyhodnotily	jako	velice	zdařilý	a	ve	spolupráci	budeme	rády	
dále	pokračovat.

Za	MŠ	Koníček	ředitelka	Bc.	Dagmar	Jičínská

Chceme  reagovat na tiskovou zprávu města Pardubic nazvanou: 
„Na nepořádek na soukromých pozemcích upozorněte obvod“. Jed-
ná se o skládky na soukromých pozemcích v ul. Na Okrouhlíku.

„Alibistický	přístup	magistrátu	a	města	při	řešení	problému	mne	již	ne-
překvapuje.“	 reaguje	starosta	městského	obvodu	Pardubice	 I	Jaroslav	
Menšík.

Pan	 náměstek	 primátorky	 František	 Brendl	 se	 mýlí.	 Aplikování	 §	 47b	
odst.	1	písm.	d)	zákona	o	přestupcích	na	udělení	pokuty	za	přestupek	ne-
udržování	čistoty	a	pořádku	na	soukromém	pozemku	je	spíše	podpůrné,	
neboť	za	přestupek	může	být	uložena	pokuta	pouze	do	výše	10,000,--	
Kč,	která	však	neřeší	samotné	odstranění	skládky.	Z	hlediska	přestup-
kového	zákona	nelze	nařídit	její	odstranění,	v	tomto	případě	má	obvod	
pouze	represívní	možnosti.	

Bohužel,	 ani	 vedoucí	 odboru	 životního	 prostředí	 Miroslav	 Míča	 nemá	
v	 této	 věci	 úplně	 jasno.	 Městské	 obvody	 mají	 statutem	 města	 určen	
rozsah	samostatné	působnosti,	který	se	týká	zajištění	čistoty	a	vzhledu	
„VEŘEJNÝCH“	prostranství,	nikoliv	pozemků	ve	vlastnictví	soukromých	

subjektů.	I	výše	finančních	prostředků	je	obvodu	stanovena	s	ohledem	na	
rozlohu	veřejného	prostranství,	z	čehož	jasně	vyplývá,	že	na	úklid	a	odstra-
nění	odpadů	ze	soukromých	pozemků	opravdu	městské	obvody	nedostá-
vají	od	města	žádné	finanční	prostředky.		

„Nerad	bych,	aby	se	naši	občané	řídili	doporučením	města	a	obraceli	se	na	
obvody	s	tím,	ať	jim	zlikvidují	nepotřebné	odpady	z	jejich	soukromých	dvo-
rečků,	protože	přímo	na	tuto	činnost	obvody	dostávají	finanční	prostředky	
od	města.	To	by	se	asi	nelíbilo	občanům,	kdyby	bylo	takto	mrháno	veřej-
nými	prostředky“,	zdůraznil	starosta	městského	obvodu	Jaroslav	Menšík.

V	reportáži	pro	Českou	televizi	(Události	regionu	(Ostrava)	dne	9.	2.	2014)	
nazvané	„Černé	skládky	v	Pardubicích“	a	následně	i	20.	2.	2014	již	pan	
starosta	Jaroslav	Menšík	naprosto	srozumitelně	uvedl,	že	se	nebrání	řeše-
ní	celé	situace.	Pokud	si	s	tímto	problémem	odbory	magistrátu	neví	rady,	
tak	on	tento	úkol	převezme	a	ve	spolupráci	se	zástupci	jednotlivých	slo-
žek	(hygieny,	životního	prostředí,	stavebního	úřadu	a	městského	obvodu	
apod.)	se	pokusí	nalézt	vyřešení	tohoto	dlouholetého	problému.

MOI

20.	2.	2014

Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory
V lednu letošního roku byl Městský obvod Pardubice I  
požádán paní Mgr. Renatou Janeckou, ředitelkou Zá-
kladní školy Pardubice, Štefánikova 448 o spolupráci 
při zajištění kurzů počítačové gramotnosti pro seniory. 
Všechny nás překvapil váš obrovský zájem. Původní ka-
pacita 40 míst byla okamžitě naplněna, celkem se přihlá-
silo 178 lidí a proto jsme museli zajistit pořádání kurzů  
i na dalších školách. 

Velké	poděkování	patří	Mgr.	Renatě	Janecké,	která	okamžitě	
otevřela	další	2	třídy,	celkem	se	tedy	ujala	80	lidí,	Mgr.	Le-
oši	Šebelovi,	řediteli	Základní	školy	Bratranců	Veverků,	kte-
rý	do	kurzu	přijal	40	lidí,	 Ing.	Ladislavu	Štěpánkovi,	řediteli	
Střední	 průmyslové	 školy	 elektrotechnické	 a	 jeho	 zástupci	
Ing.	Ivanu	Kudrnovi,	kteří	zajistili	místo	pro	30	lidí	a	Mgr.	Luď-
ku	Burianovi,	řediteli	Gymnázia	Pardubice,	který	přijal	28	lidí.	
Zapomenout	nesmíme	ani	na	paní	učitelky,	pány	učitele,	žáky		
a	praktikanty	ze	všech	jmenovaných	škol,	bez	jejichž	práce	
by	nebylo	možné	tyto	kurzy	realizovat.	

Stále	dostáváme	pozitivní	reakce	od	lektorů	i	od	účastníků	
kurzu.	Všem	vám	velice	děkujeme,		jsme	rádi,	že	jsme	mohli	
pomoci	dobré	věci.

Zprávičky od „Veverků“
Na základní škole bratranců Veverků se 
stále něco děje! Od počátku kalendář-
ního roku jsme na škole zorganizovali 
mnoho zajímavých kulturních i sportov-
ních akcí.

Mimořádně	úspěšný	byl	pro	nás	únorový	zá-
pis	do	prvních	tříd	se	zaměřením	„Letem	pod-
mořským	světem“,	kdy	jsme	do	školy	zapsali	
rekordních	 106	 prvňáčků.	 Děti	 procházely	
obdivuhodným	 podmořským	 světem,	pozná-
valy	 mořské	 živočichy,	 určovaly	 barvy,	 tvary,	
počítaly,	 skládaly	 tangramy...	 Na	 památku	 si	
každý	prvňáček	odnesl	svůj	vlastní	obraz	pod-
mořského	světa	a	pár	drobných	dárečků.

Koncem	února	se	děti	zúčastnily	akce	„Moje	
olympiáda“,	 dostaly	 se	 do	 finále	 mezi	 pět	
nejlepších	škol	v	kraji	a	za	odměnu	navštívily	
Olympijský	park	Soči	v	Praze	na	Letné.	Děti	si	
vyzkoušely	hokej,	biatlon,	snowboard	a	sáhly	
si	na	pravé	skokanské	lyže.	Dokonce	se	setkaly	
s	několika	olympioniky.	Dále	 jsme	uspořádali	
tradiční	 turnaj	 dívek	 v	 basketbale	 „O	 pohár	
bratranců	Veverků“,	kterého	se	zúčastnilo	12	
týmů	z	pardubických	základních	škol.	Na	škole	
také	proběhlo	krajské	kolo	v	kin-ballu	„O	pohár	
bratranců	 Veverků“	 za	 účasti	 14	 týmů.	 Naši	
žáci	obsadili	vynikající	druhé	místo	a	postupu-
jí	do	celostátního	kola.		Žáci	druhého	stupně	
se	 zúčastnili	 různých	 vědomostních	 soutěží,	
olympiády	 v	 českém	 jazyce,	 pythagoriády,	
recitační	soutěže.	Také	děti	ve	školní	družině	

provázely	 zajímavé	 akce	 -	 karneval,	 módní	
přehlídka,	veselé	pouštění	padáčků	a	mnoho	
jiných	akcí.	

V	 nejbližších	 týdnech	 nás	 čeká	 Vítání	 jara,	
zbrusu	 nová	 akce	 na	 počest	 Učitele	 národů	
s	 názvem	 „Škola	 hrou	 s	 Janem	 Amosem“.	
Velice	zajímavý	bude	pro	naše	žáky	měsíc	du-
ben	–	pořádat	budeme	již	tradiční	Velikonoční	
jarmark	s	názvem	Devatero	zastavení	jara	a	zú-
častníme	se	Noci	s	Andersenem.	Již	podruhé	
se	uskuteční	Multikulturní	 týden,	 jehož	cílem	
je	seznámení	žáků	se	životem,	kulturou	a	tradi-
cemi	různých	etnik.

V	loňském	roce	jsme	započali	spolupráci	s	ho-
kejovým	klubem	ČSOB	Pojišťovna	Pardubice,	
jejímž	hlavním	smyslem	je	zefektivnění	výcho-
vy	nových	sportovních	talentů.	Spolupráce	je	
však	 výhodná	 oboustranně	 –	 pro	 nejmenší	
žáčky	organizujeme	bezplatné	kurzy	bruslení,	
dále	 pak	 bruslení	 pro	 starší,	 klub	 věnuje	 do	
školních	soutěží	drobné	odměny,	 volné	vstu-
penky	na	vybraná	hokejová	utkání.	Před	Váno-
cemi	 jsme	 uspořádali	 pro	 žáky	 diskobruslení	
v	aréně	spojené	s	laserovou	show.

Závěrem	nám	dovolte,	abychom	Vám	popřáli	
příjemné	prožití	 jara.	Děkujeme,	že	nám	i	na-
dále	zachováváte	svou	přízeň.	Dovolujeme	si	
vám	 připomenout,	 že	 pro	 vás	 téměř	 denně	
aktualizujeme	 naše	 webové	 stránky	 www.
zsbrve.cz.

„Veverkovi“

Velikonoční dílny
Zveme všechny zájemce, rodiče, prarodiče  i děti na Velikonoční dílny, 

které se na naší škole uskuteční  v pondělí  14. dubna 2014 od 15 – 18 hodin.
A co konkrétně si můžete vyzkoušet na našich dílnách?

•	netradiční	zdobení	vajíček	-	stužkování,	mramorování,		drátkování	-	zdobení	ubrouskovou	
metodou,	tuší	i	voskem	•	pletení	pomlázek	z	proutků	i	papíru•	výroba	zvířátek	z	pěnové	

hmoty	a	panáčků	z	vajíček	•	zdobení	perníčků	•	vytvoření	přání	podle	vlastní	fantazie	
z	papíru	nebo	na	počítači	•	velikonoční	zápich	nebo	magnet

Těšíme se na všechny návštěvníky, budoucí prvňáčky i žáky, kteří k nám v budoucnu 
budou přicházet, vítáni jsou i současní či bývalí žáci. Ke společnému 

velikonočnímu posezení nad voňavým čajem, mazancem a zajímavou činností 
Vás zvou děti a učitelé ZŠ Štefánikova

Městský	obvod	PARDUBICE	1,	pořádá:
Promenádní koncerty dechové hudby

 v Bubeníkových sadech

8.	5.	2014	 Pardubická	šestka		 15:00	h	-	17:00	h
21.	5.	2014	Pernštejnka	 17:00	h	-	19:00	h
4.	6.	2014	 Harmonie	Pce	-	dechový	orchestr	při	ZUŠ	Havlíčkova	 17:00	h	-	19:00	h
18.	6.	2014	Jane´S	beet	-	hity	pro	všechny	generace	 17:00	h	-	19:00	h
	2.	7.	2014	 Živaňanka																		 17:00	h	-	19:00	h
16.	7.	2014	Pardubická	šestka	 17:00	h	-	19:00	h
13.	8.	2014	Pernštejnka	 17:00	h	-	19:00	h
27.	8.	2014	Pardubická	šestka													 17:00	h	-	19:00	h
10.	9.	2014	Živaňanka						 17:00	h	-	19:00	h
17.	9.	2014	Technics	(staré	pecky	a	fláky	+	dechovka)	 17:00	h		-	19:00	h
24.	9.	2014	Jane´S	beet	–	hity	pro	všechny	generace	 17:00	h		-	19:00	h


