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	 jsem	 rád,	 že	 i	 v	 roce	 2013	 se	 potkáváme	 prostřednictvím	
našeho	 zpravodaje,	 který	 dostáváte	 každé	 tři	 měsíce	 do	 svých	
schránek.	 I	nadále	bychom	chtěli	 „Jedničku“	využívat	ke	komu-
nikaci	 s	 vámi.	 Ze	 stránek	 tohoto	 periodika	 se	 budete	 dozvídat		
o	novinkách	a	o	dění	v	našem	obvodě.	Rádi	bychom	znali	i	vaše	
názory,	abychom	postupně	zkvalitňovali	naší	činnost	ku	prospě-
chu	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).	Pro	rok	2012	byl	městem	náš	rozpočet	snížen	o	pět	milionů	
korun	v	oblasti	péče	o	zeleň	a	veřejná	prostranství.	Pokles	příjmů	
na	této	kapitole	o	téměř	30	procent	jsme	vyřešili	zřízením	pracov-
ní	skupiny	s	využitím	alternativních	zdrojů	pracovní	síly	(veřejná	
služba,	práce	odsouzených,	veřejně	a	obecně	prospěšné	práce)	
a	náklady	se	nám	vlastní	činností	podařilo	snížit	v	této	oblasti	již	
o		20	procent.	Od	letošního	roku	je	náš	rozpočet	navíc	ochuzen		
o	poplatky	a	odvody	výtěžku	z	provozu	výherních	a	podobných	
přístrojů,	což	v	našem	případě	činí	12	milionů	korun.	Z	 těchto		
peněz	 byly	 každoročně	 hrazeny	 větší	 investiční	 akce.	 Tyto		

Vážení a milí spoluobčané, přátelé, 

Blahopřejeme jubilantům 
Blahopřejeme jubilantům za období prosinec 2012 až březen 2013

98 let
Marie Adamcová

97 let
Sylvie Špačková

96 let
Olga Křivková

95 let
Marie Antošová
Josef Hanuš
Antonia Václavíková

93 let
Prokop Jícha
Anežka Melounová
Růžena Kalendová
Růžena Richterová
Zdeňka Hochmanová

92 let
Vlasta Brabencová
Zorka Kučerová
Jindřich Bareš
Věra Svatoňová
Anna Jušková
Jiří Potěšil
Marie Kulhavá
Irena Fiedlerová
Soňa Řehounková
Josefa Svobodová
Hermína Marková

91 let
Eva Zázvorková
Věra Krtičková

Jaroslav Vilím
Božena Doležalová
Danuška Leharová
František Huška
Antonie Kozáková
Anna Šimová
Marie Plačková
Miroslav Koller
Josef Neuman
Josef Jeništa
Vlasta Kmoníčková
Stanislav Kukla

85 let
Josef	Latinák
Marie	Kejlová
Jaroslava	Řeháková
Marie	Chvojková
Lada	Polívková
František	Zderadička
Jiří	Vít
Alois	Jána
Růžena	Kadaňková
Miroslav	Svoboda
Josef	Pfeifer
Maria	Hradilová
Bohumíra	Špačková
Marie	Kropáčková
Viluše	Mückeová
Jaruška	Čížková
Ludmila	Honigová
Růžena	Skalická
Květuška	Kočová
Věra	Hrdinová
Ludmila	Šubrová
Miloslava	Formánková
Vlasta	Hrdličková
Libuše	Jirmanová
Věra	Skalová
František	Novotný
Zdeněk	Lehký
Draga	Součková
Blažena	Zumrová
Milada	Šteříková
Jarmila	Šklubalová
Libuše	Klimplová
Josef	Bohucki
Zdeněk	Novotný
Marie	Šrámková
Alžběta	Formánková

80 let
Blanka	Horáčková
Věra	Sedláčková
Jindřiška	Rabasová
Drahomíra	Hemerková
Marie	Valentová
Jaroslava	Hrabinská

Helena	Karpickaja
Milada	Kvačková
Ján	Ĺuptovský
Irena	Dovrtělová
Alenka	Bayerová
Otakar	Zdražil
Božena	Junková
Eliška	Ryšánová
Milada	Pokorná
Věra	Kloučková
Alois	Štěpánek
Lumír	Sokol
Viktorie	Navrátilová
Jiřina	Veselá
Vladimír	Borůvka
Otakar	Tvrdý
Alena	Machačová
Miluška	Veselková
Vilemína	Machová
Bohumil	Líbal
Marie	Mojžíšová
Jiří	Krásný
Miloslava	Machová
Anna	Flídrová
Dagmar	Syrová
Josef	Kamenický
Květa	Kopecká
Zdenka	Marešová
Jiří	Staněk
Vladimír	Vlk
Jaroslav	Bartoš
Josef	Kalaš
Václav	Bůžek
Jaroslav	Liska
Jaromír	Němeček
Jaroslava	Dolanská
Lydie	Ruprechtová
Božena	Flégrová
Blažena	Jírková
Marie	Červinková
Božena	Krejčová
Bohumila	Novotná
Věra	Setínková
Jan	Tilgner
Věra	Beránková
Věra	Králová
Emil	seifert
Vladislav	Volejník
Viktorie	Truncová
Drahoslava	Hlaváčová
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prostředky	bude	rozdělovat	město	do	oblasti	sportu	apod.

	 Nejsou	to	malé	částky,	o	které	je	rozpočet	vašeho	obvodu	sní-
žen,	ale	 i	přes	tyto	nemalé	překážky	se	snažíme	plnit	program	
rozvoje	 městského	 obvodu.	 Ten	 vychází	 především	 z	 podnětů		
a	potřeb	vás,	občanů.	Proto	je	naším	hlavním	cílem		vaše	spoko-
jenost,	stejně	tak	jako	snaha	vytvářet	a	udržovat	čisté	a	upravené	
prostředí,	ve	kterém	žijete.	

	 Jak	jistě	víte	z	denního	tisku,	uložili	zastupitelé	města	magist-
rátním	úředníkům	přípravu	konání	místního	referenda,	které	má	
dát	 odpověď	 na	 otázky	 dalšího	 členění	 města.	 Zastupitelstvo	
města	na	svém	mimořádném	jednání	dne	4.	4.	2013	schválilo	
konání	místního	referenda	dne	13.	6.	2013.	Jediná	otázka,	kte-
rá	bude	položena	je	:	„Souhlasíte	s	členěním	statutárního	města	
Pardubice	na	městské	obvody?“	Jsem	přesvědčen	o	tom,	že	naše	
činnost	v	rámci	městského	obvodu	Pardubice	I,	je	ze	strany	vás	
–	jeho	občanů	vnímána	pozitivně.	Nedomnívám	se,	že	případné	
zrušení	obvodů	by	přineslo	městu	tolik	proklamované	úspory	a	že	
by	to	vedlo	ke	zvýšené	spokojenosti	našich	občanů.	

	 	Věřím,	že	si	v	prvním	letošním	čísle	„Jedničky“	naleznete	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

Východočeské divadlo 
začalo prodávat vstupenky na 
představení na Kunětické hoře!

Zatím	pravděpodobně	ještě	nepomýšlíte	na	večerní	posezení	ven-
ku	pod	hvězdami,	ale	čas	plyne	velmi	rychle,	jaro	je	tu	a	po	něm	si	
už	budeme	moci	opět	vychutnávat	příjemné	letní	noci…	A	s	nimi	
samozřejmě	i	oblíbená	víkendová	představení	pardubického	diva-
dla	na	Kunětické	hoře.

Letos	bude	mít	na	vyhlídce	hradu	premiéru	legendární	Balada pro 
banditu –	muzikálové	zpracování	příběhu	zbojníka	Nikoly	Šuhaje	
v	režii	Michaela	Taranta.	

„Muzikál,	jehož	mnohé	písně	již	zlidověly,	napsal	Milan	Uhde	na	
motivy	románu	Ivana	Olbrachta	Nikola	Šuhaj	loupežník.	Společně	
s	hudebním	skladatelem	Milošem	Štědroněm	vytvořili	dílo	trvalé	
hodnoty,	které	poprvé	spatřilo	světlo	světa	v	brněnském	Divadle	
na	 provázku	 v	 roce	 1975.	 Jen	 o	 tři	 roky	 později	 natočil	 režisér	
Vladimír	Sís	jeho	filmovou	verzi,	která	je	stylizovaným	záznamem	
divadelního	představení	v	hlavních	rolích	s	Miroslavem	Donutilem	
a	Ivou	Bittovou.	Od	svého	vzniku	Balada	pro	banditu	zaznamenala	
nebývalý	úspěch	a	byla	nesčetněkrát	inscenována	v	mnoha	diva-
dlech,	neboť	neustále	vábí	a	přitahuje	další	a	další	inscenátory	a	
diváky.	Naši	inscenaci	jsme	se	rozhodli	umístit	do	exteriérového	
prostředí	 letní	 scény	 na	 Kunětické	 hoře,	 kde	 může	 tento	 lidový	
příběh	z	koločavských	polonin	vhodně	korespondovat	s	přírodní	
scenérií.	 Zároveň	 připravujeme	 i	 její	 pozměněnou	 podobu	 pro	
uvedení	v	Městském	divadle,	kde	ji	budeme	uvádět	od	září	2013,“	
říká	dramaturg	Zdeněk	Janál.

Na	dva	víkendy	se	do	magického	prostoru	pod	hradem	navrátí		
i	oblíbená	komedie	Sen noci svatojánské,	kterou	v	loňském	roce	
nazkoušel	slovenský	režisér	Marián	Pecko.	Úspěch	inscenace	do-
kládá	Cena	novinářů	pro	nejlepší	inscenaci	VČD	roku	2012!	A	lá-
kadlem	pro	diváky	jistě	bude	i	ústřední	dvojice	Titánie	a	Oberona,	
kterou	ztvárňují	nejoblíbenější	herci	roku	2012	Petra	Janečková		
a	Ladislav	Špiner.

Pokud	tedy	máte	rádi	plenérová	představení,	neváhejte	a	zastavte	
se	v	předprodeji	divadla,	protože	vstupenky	na	jeviště	na	rondelu	
Kunětické	hory	jsou	již	měsíc	v	prodeji…

Radek	Smetana,	tiskový	mluvčí	VČD

Termíny představení na Kunětické hoře
25.,	26.	a	31.	května	 W.	Shakespeare	/	Sen	noci	svatojánské

1.	a	2.	června	 W.	Shakespeare	/	Sen	noci	svatojánské	

14.	června	 M.	Uhde	–	M.	Štědroň	/	Balada	pro	banditu	
	 (Veřejná	generální	zkouška)

15.	a	16.	června	 M.	Uhde	–	M.	Štědroň	/	Balada	pro	banditu
	 	(Premiéry)

21.,	22.	a	23.	června	 M.	Uhde	–	M.	Štědroň	/	Balada	pro	banditu

28.,	29.	a	30.	června	 M.	Uhde	–	M.	Štědroň	/	Balada	pro	banditu

Josef Skalický
Jiřina Doležalová
Jaroslav Horňáček
Miloslava Chudá

90 let
Jaroslava Beránková
Štěpánka Procházková
Věra Machačová

Sen	noci	svatojánské
Hana	Kubinová,	Petra	
Janečková,	Lída	Vlášková
foto	Michal	Klíma

Balada	
pro	banditu
Režisér	
Michael	Tarant.
foto	Radek	
Smetana

Jan	Konečný	j.	h.,	Lída	Vlášková	
foto	Michal	Klíma

DRAMA LETNÍHO KINA 
NAŠLO HAPPY END

U„Veverků“ 
Se stále něco děje.

Sen noci svatojánské 



Kontejner na sběr použitého textilu 
a dalších věcí pro humanitární pomoc 

	 I	v	letošním	roce	poslouží	pro	odkládání	
odpadu	 přistavené	 velkoobjemové	 kontej-
nery	 –	 harmonogram	 přistavení	 najdete	
v	tomto	čísle	„jedničky“	a	na	našich	webo-
vých	stránkách.	

Všem	„zahrádkářům	a	majitelům	zahrad	či	
trávníků“	 připomínám	 možnost	 zapůjčení	
HNĚDÉ		popelnice	na	bioodpad	za	částku	
300,-	 Kč	 na	 rok,	 kterou	 poskytují	 Služby	

Ve	spolupráci	s	Městským	obvodem	Pardubice	I	a	Magistrátem	města	Pardubic	umístí	
Služby	města	Pardubic	velkokapacitní	kontejner	na	použité	oblečení,	textil,	obuv,	kabel-
ky,	dětské	hračky	a	další	věci,	následně	určené	pro	humanitární	pomoc.		

Kontejner bude umístěn v ulici K Polabinám – ve slepé odbočce k bývalé továrně 
TMS (Prokopka). Ke kontejneru pohodlně zajedete i autem.	

Obdobné	kontejnery	jsou	již	umístěny	v	ulici	Družby	za	čp.379	v	lokalitě	městského	ob-
vodu	MO	II	a	Jana	Zajíce	 -	centrum	v	 lokalitě	městského	obvodu	MO	III,	na	náměstí	
Dukelských	hrdinů	v	lokalitě	MO	V.	

Kontejnery	jsou	určeny	na	níže	uvedené	položky	a	volně	přístupny	denně	24	hodin.	Po-
užité	věci	následně	přebírá	Diakonie	Broumov.	Tato	organizace	poskytuje	sociální	služby	
pro	občany	z	okraje	společnosti	–	materiální	pomoc	sociálně	potřebným,	azylové	ubyto-
vání	i	pracovní	příležitosti.

Boj s odpadky města	Pardubic	a.s.	a	každý	pátek	zdarma	
vyvážejí.	 Je	 škoda,	 že	 tuto	 službu	 využívá	
velmi	 málo	 občanů.	 Moc	 by	 to	 pomohlo	
vzhledu	všech	ulic	zejména	na	Bílém	Před-
městí,	 kde	 je	 odkládán	 odpad	 ze	 zahrad	
na	 veřejné	 prostranství,	 které	 musí	 uklidit	
obec.	Ve	spolupráci	s	Městskou	policí	bu-
dou	 letos	 postupně	 a	 náhodně	 jednotlivé	
ulice	 monitorovány.	 Úklid	 odpadů	 ze	 sou-
kromých	zahrad	nám	ročně	ukrojí	z	rozpoč-
tu	téměř	100	tis.	Kč.	Je	to	částka,	za	kterou		
například	 dokážeme	 zajistit	 seč	 na	 ploše	
160	000	m2		.	

	 Boj	s	tunami	odpadků	všeho	druhu	svá-
díme	 každý	 den.	 Např.	 kolem	 panelového	
domu	čp.	1823	na	Závodu	míru	při	každém	
úklidu	najdeme	na	 trávníku	nebo	v	keřích	

	 Zima	skončila	a	zahájili	jsme	jarní	opravy	a	úklid.	Naše	pracovní	skupina	opravuje	
průběžně	výtluky	ve	vozovkách.	Od	ledna	uložili	do	děr	téměř	2	tuny	studené	asfaltové	
směsi.	Nepořádek	schovaný	pod	sněhem	na	travnatých	plochách	i	chodnících	vykukuje	
všude,	i	když	ulice	i	chodníky	čistíme	od	odpadků	stále.		Postupně	prořezáváme	a	čistíme	
pás	zeleně	mezi	tratí	ČD	a	rychlodráhou	ul.	Hlaváčova.	

pod	okny	vyhozené	igelitové	tašky	s	odpad-
ky	a	přitom	kontejnerů	je	u	domu	dost.	

	 V	loňském	roce	jsme	slíbili	doplnění	od-
padkových	košů:dva	nové	odpadkové	koše	
a	dva	koše	na	psí	exkrementy	do	Bulharské	
ulice,	jeden	odpadkový	koš	na	chodník	uli-
ce	Polská		dva	odpadkové	koše	přidáme	na	
Masarykovo	náměstí	k	lavičkám	za	zastáv-

kou	 MHD,	 jeden	 odpadkový	 koš	 do	 Holu-
bovy	ulice,	tři	koše	na	psí	exkrementy	roz-
místíme	 na	 Hlaváčovu	 podél	 rychlodráhy	
v	úseku	mezi	ul.		Sladkovského	a	Jungma-
nnovu,	jeden	koš	na	PE	do	ulice	Za	Pasáží.	

	 Občany	bydlící	v	Jiráskově	ulici	a	U	Hu-
sova	sboru		chceme	informovat	o	tom,	že	
kontejnery	 na	 tříděný	 odpad	 byly	 přemís-

těny		do	stání	proti	admin.	budově	Enteria		
čp.	169	Jiráskova	ulice,	před	parkoviště	Pla-
veckého	areálu.	

	 Závěrem	děkujeme	všem,	kdo	se	chova-
jí	ohleduplně	a	nejsou	líní	udělat	pár	kroků	
ke	koši	nebo	uklidí	po	svém	psovi.

Lenka	Tobolková	

	 Znovu	bychom	chtěli	zdůraznit,	že	pod	
slovy	„péče	o	stromy“	je	nutné	vidět	nejen	
jejich	 potřebnou	 údržbu,	 týkající	 se	 zdra-
votních	či	bezpečnostních	řezů	a	vazeb,	ale	
také	kácení	dožilých	jedinců	a	zabezpečení	
nové	 výsadby	 tak,	 aby	 i	 v	 centru	 velkého	
města	byla	krásná	a	zdravá	zeleň.	

					I	v	letošním	roce	se	počítá	s	novou	výsad-
bou	více	 jak	sto	kusů	dřevin,	které	budou	
jednak	vysázeny	jako	náhradní	v	ulici	Smi-
lova	za	katalpy,	jejichž	zdravotní	stav	je	vel-

mi	špatný,	dále	pak	za	několik	proschlých	
stromů	ve	stromořadí	v	ulici	JUDr.	Krpaty.	
Zbývající	část	bude	jednotlivě	dosazena	do	
míst,	kde	stromy	z	nějakého	důvodu	chybí	
(vykácené	suché	dřeviny,	apod.).	Zmínit	se	
musíme	i	o	stromořadí	stříbrných	javorů	na	
Sukově	třídě,	kde	sice	již	povolení	ke	kácení	
bylo	vydáno	v	minulém	roce,	ale	s	odstra-
něním	 těchto	 stromů	 a	 výsadbou	 nových	
se	počítá		v	návaznosti	na	celkovou	rekon-
strukci	přilehlého	chodníku	a	parku	v	Tyršo-
vých	sadech.

	 V	současné	době	probíhají	správní	jed-
nání	 ve	 věci	 kácení	 28	 kusů	 náletových	
dřevin	 (převážně	 topoly)	 v	 prostoru	 okolo	
nedostavěné	sportovní	haly	v	ulici	U	Stadio-
nu	z	důvodu	umožnění	přístupu	k	objektu	
za	účelem	plánované	demolice.	

	 Odstraněné	 stromy	 budou	 nahrazeny	
cca	stovkou	nových	jedinců,	téměř	deseti-
tisícem	různých	keřů	a	v	lokalitě	doplníme	
více	jak	dva	tisíce	trvalek.	Nově	rekonstruo-
vaný	prostor	by	mělo	zkrášlit	i	více	než	pět	
set	kusů	růží	a	popínavých	rostlin.	

Péče o stromy v letošním roce 	 Tak,	 jako	 každý	 rok,	 dojde	 ke	 kácení	
uschlých	 	 a	 poškozených	 stromů	 na	 po-
zemkových	parcelách	ve	vlastnictví	města	
Pardubic	 v	 rámci	 běžné	 údržby.	 Jedná	 se	
o	 17	 dřevin,	 převážně	 bříz,	 	 nacházejících	
se	zejména	v	lokalitě	sídliště	Dašická	ulice	
a	 přilehlém	 okolí,	 dále	 pak	 na	 sídlišti	 ná-
břeží	 Závodu	 místu,	 v	 ulici	 Jungmannova		
a	Palackého	třídě.	Jak	jsme	zmínili	již	v	úvo-
du,	počítá	se	samozřejmě	i	s	pravidelnými	
průklesty	korun	stromů,	stříháním	větví	na	
přijatelné	výšky	na	chodnících,	úpravou	pře-
rostlých	větví	z	důvodu	zakrývání	dopravní-
ho	 značení,	 případně	 jejich	 přerůstání	 do	
drátů	elektrického		vedení,	apod.	Z	důvodu	
bezpečnosti	občanů	a	jejich	majetku	budou	
koncem	 letošního	 roku	 provedeny	 odbor-
nou	firmou	tzv.	tahové	zkoušky	u	vzrostlých	
starých	stromů	tam,	kde	může	hrozit	nebez-
pečí	jejich	vyvrácení	z	kořenů.	
	
				Kácení	probíhá	samozřejmě	i	na	pozem-
cích	soukromých	vlastníků,	kde	je	důvodem	
převážně	 ohrožení	 zdraví	 a	 majetku,	 dále	
pak	 z	 důvodů	 nových	 staveb,	 kdy	 žadatel	
musí	vždy	zajistit	přiměřenou	náhradní	vý-
sadbu	na	svém	nebo	městském	pozemku	
dle	stanovené	ekologické	újmy.	

Odbor	dopravy	a	životního	prostředí	
ÚMO Pardubice I

Ve	Zpravodaji	našeho	městského	obvodu	pravidelně	sdělujeme	veřejnosti	informace	o		
naší	činnosti	na	úseku	životního	prostředí	-		péče	o	stromy.	

	 První	únorovou	novinkou	bylo	spuštění	
zbrusu	nového	školního	webu,	který	si	mů-
žete	prohlédnout	na	adrese	www.zsbrve.cz.	
V	polovině	měsíce	se	uskutečnil	netradiční	
zápis	 „Letem	světem“,	při	kterém	budoucí	
prvňáčci	virtuálně	navštívili	 všechny	konti-
nenty,	plnili	spousty	úkolů	a	na	závěr	si	na	
památku	odnesli	několik	hezkých	dárečků.	
Všem	rodičům	děkujeme	za	jejich	důvěru.	

	 Velice	zdařilou	akcí	byla	recitační	soutěž	
žáků	naší	školy,	šest	dětí	bude	školu	repre-

zentovat	v	okresním	kole.	Šikovní	žáci	se	zú-
častňují	vědomostních	soutěží	a	olympiád,	
v	okresním	kole	olympiády	v	českém	jazyce	
jsme	získali	třetí	místo.		

	 Ve	dnech	25.	února	-	1.	března	2013	se	
na	naší	škole	ve	spolupráci	s	Centrem	pro	
integraci	 cizinců	 v	 Pardubicích	 uskutečnil	
MULTIKULTURNÍ	 TÝDEN,	 jehož	 posláním	
bylo	seznámit	děti	 s	některými	vybranými	
kulturami,	s	nimiž	se	mohou	denně	setká-
vat	 jak	ve	škole,	 tak	 i	mimo	ni.	Tentokráte	
jsme	 poznali	 Mongolsko,	 Vietnam,	 Ango-
lu,	 Rusko	 a	 Ugandu.	 První	 den	 týdne	 nás	
poctili	 svou	 návštěvou	 domorodci	 z	 Mon-
-golska.	Dověděli	 jsme	se	mnoho	novinek		

U „VEVERKŮ“
SE STÁLE NĚCO DĚJE

o	 této	 krásné	 a	 pro	 nás	 velice	 exotické	
zemi,	 ochutnali	 tradiční	 pečivo	 a	 věnovali	
se	mongolské	kaligrafii.	V	úterý	nás	navští-
vila	 delegace	 z	 Vietnamu.	 Děti	 si	 zahrály	
tamější	 tradiční	 pohádku	 a	 zhlédly	 módní	
přehlídku	 našich	 děvčat	 ve	 vietnamských	
krojích.	 Ve	 středu	 navštívil	 školu	 angolský	
student	 studující	 pardubickou	 univerzitu	
a	seznámil	děti	se	zvyky,	tradicemi	a	přírodou	
své	 rodné	ze-mě.	Předposlední	den	přijela	
do	školy	návštěva	z	Ruska.	Při	prezentacích	
se	děti	seznámily	s	tradicemi	a	zvyklostmi	
Ruska,	také	si	zazpívaly	známé	ruské	písně.		
V	 tělocvičně	 společně	 s	 ruskou	 baletkou	
žijící	 v	 Česku	 nacvičovaly	 některé	 třídy	
jazzbalet.		V	pátek	přišla	návštěva	až	z	dale-
ké	Ugandy!	Úžasný	byl	nejen	malý	černou-
šek,	ale	i	úchvatné	černošské	tance,	rituály,	
ozdoby,	 zpěv	 a	 bubnování.	Skvělý	 zážitek!	
Všichni	byli	velice	překvapeni,	že	školu	na-
vštívila	dokonce	i	televize.	Všem	organizáto-
rům	děkujeme	za	zprostředkování	skvělých	
a	 netradičních	 zážitků.	 Na	 našem	 školním	
webu	jsou	k	prohlédnutí	videa	a	fotografie	
z	této	akce.

Od	 začátku	 roku	 jsme	 toho	 už	 stih-
li	 dost	 a	 dost.	 V	 lednu	 se	 na	 škole	
uskutečnilo	 krajské	 kolo	 Kin-ballu.	
Naši	 žáci	 obsadili	 krásné	 druhé	 mís-
to.	Koncem	 ledna	vyjelo	 třicet	odváž-
ných	 lyžařů	 na	 zimní	 školu	 v	 přírodě.	
V	Janských	Lázních	si	týden	v	klidu	a	
pohodě	užívali	zimních	radovánek.	

JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DO KONTEJNERU ODEVZDAT?

-		 letní	a	zimní	oblečení	(dámské,	pánské,	dětské)	
-		 lůžkoviny,	prostěradla,	ručníky,	utěrky,	záclony,	…
-	 látky	(minimálně	1m2,	prosíme,	nedávejte	odřezky	a	zbytky	látek)	
-		 peří,	péřové	a	vatované	přikrývky,	polštáře,	deky,	spací	pytle,..
-		 obuv	–	svázanou,	aby	se	páry	nerozhodily,
-		 tašky,	kabelky,	batohy	-	ale	jen	funkční
-		 plyšové	hračky

Savý	textil	může	být	 i	potrhaný,	 jelikož	se	upo-
třebí	na	čistící	hadry.	Nesavé	(umělé,	silonové)	
věci,	které	jsou	roztrhané	nebo	mají	rozbité	za-
pínání	(zip,	chybí	knoflíky)	do	kontejneru	prosím	
nedávejte,	 Diakonie	 Broumov	 nemá	 možnost	
věci	opravovat.

Veškeré	věci	musí	být	čisté,	 suché	a	zabalené	
do	igelitových	tašek	či	pytlů,	aby	se	transportem	
nepoškodily!	Věci	nedávejte	do	velkých	pytlů	ani	
krabic,	kontejner	má	menší	vhozy,	a	to	z	důvodu	
zamezení	vybírání	věcí	z	kontejneru.

CO SE DÁLE DĚJE S POUŽITÝM 
OBLEČENÍM, TEXTILEM A OBUVÍ?

Po	 odvozu	 do	 Diakonie	 Broumov	 se	 vše	 dále	
přetřídí:
-	na	věci	použitelné	k	humanitárním	účelům,	kte-
ré	budou	předány	do	výdejních	středisek	Diako-
nie	pro	sociálně	potřebné	občany	nebo	pro	další	
sociální	organizace

-	na	věci	neupotřebitelné	k	humanitárním	úče-

lům,	 které	 se	 použijí	 k	 dalšímu	 průmyslovému	
zpracování	(např.	v	automobilovém	a	stavebním	
průmyslu	nebo	na	výrobu	přikrývek	a	úklidových	
hadrů)

Na	celém	procesu	se	podílejí	lidé	z	okraje	spo-
lečnosti,	kteří	mají	v	Diakonii	azylové	ubytování	
a	i	pracovní	uplatnění	(cca	60	klientů).	Jedná	se	
převážně	o	osoby	bez	přístřeší,	které	by	jinak	prá-
ci	nikde	nedostaly.	

Dalším	 pozitivním	 faktorem	 je	 ochrana	 životní	
prostředí,	 jelikož	 textil	 neskončí	 na	 skládkách,	
ale	je	ještě	z	90	procent	dále	využitý.

Čistý	použitý	textil	a	další	věci	pro	humanitární	
pomoc	 již	 nebude	 potřeba	 nosit	 až	 na	 sběrný	
dvůr,	ale	každý	ho	bude	moci	kdykoliv	a	pohodl-
ně	odevzdat	do	připraveného	kontejneru.

Další	informace	Vám	rádi	sdělí	pracovníci	Služeb	
města	Pardubic	na	tel.	č.	466	260	831-33.

Ing.	Jiří	Strouhal

SLOUPEK
Až	budete	probírat	šatník	...

Nikoho	není	třeba	dlouze	přesvědčovat	
o	tom,	že	staré	a	nepotřebné	oblečení	
nemá	končit	v	kamnech	ani	v	popelni-
cích.	 K	 ekologickým	 důvodům	 se	 nyní	
díky	kontejnerům	společnosti	Diakonia	
přidávají	 i	 další.	 Šest	 desítek	 lidí	 bez	
přístřeší	 díky	 vaší	 pomoci	 najde	 nejen	
práci,	ale	také	pocit,	že	nejsou	zcela	na	
okraji	společnosti.	Textil,	který	roztřídí,	
najde	navíc	další	uplatnění	tam,	kde	by	
se	jinak	musely	používat	jiné	materiály.	
Zmiňovaní	lidé	dokáží	odevzdaný	textil	
připravit	 k	 dalším	 účelům	 takřka	 beze	
zbytku	–	z	devadesáti	procent.	Zkuste		
si	 tedy	 při	 probírání	 šatníku	 vzpome-
nout	 na	 ty,	 kterým	 můžete	 několika	
kroky	navíc	ke	sběrnému	místu	pomoci	
k	jejich	vlastní	sebeúctě	a	pocitu	užiteč-
nosti.	Ostatně	ani	vy	nebudete	škodni	–	
dobrý	pocit	z	pomoci	jiným	lidem	přece	
také	není	k	zahození.	A	co	teprve	toho	
volného	místa	v	šatní	skříni	...



Vážení	spoluobčané,	

stejně	jako	vloni	bych	vás	ráda	pozvala	na	letošní	pro-
menádní	 koncerty	 dechové	 hudby,	 které	 se	 budou	
konat	v	Bubeníkových	sadech	na	již	tradičním	místě	
u	bistra	Marina.			

První	 koncert	 zahájí	 letošní	 sezónu	 dne	 8.	 května	
v	15.00	hodin	a	dále	budeme	pokračovat	podle	níže	
uvedeného	programu.	

Těším	se,	že	se	spolu	budeme	setkávat	a	užijeme	si	
hezké	odpoledne
	 	 Marcela	Jelínková

místostarostka UMO Pardubice I

Promenádní koncerty dechové hudby

	 Přestože	na	stříbrném	plátně	Pardubického	
letního	kina	se	za	dobu	jeho	fungování	už	ode-
hrála	nejrůznější	dramata,	 to	největší	 zažívají	 v	
posledních	letech	každoročně	touto	dobou	jeho	
pořadatelé	v	zákulisí.	Po	loňské	anabázi,	kdy	ani	
dva	týdny	před	startem	sedmého	ročníku	nebylo	
jasné,	kde,	a	zda	vůbec,	bude	biograf	promítat,	si	
podobně	strastiplnou	cestou	prošli	organizátoři	i	
letos.	Osud	prázdninových	projekcí	visel	doslova	
na	vlásku.	Dnes	mohou	všichni	příznivci	tohoto	
ojedinělého	 projektu,	 který	 Pardubákům	 závidí	
lidé	po	celé	republice	slavit.	Dohadům	a	deba-
tám	o	dalším	bytí	a	nebytí	Pardubického	letního	
kina	je	definitivní	konec.	Alespoň	pro	tento	rok.	
Pardubičtí	zastupitelé	doslova	v	hodině	dvanác-
té,	 na	 svém	 čtvrtečním	 mimořádném	 jednání	
odsouhlasili	 požadovanou	 dotaci,	 potřebnou	
pro	provoz	biografu.	Tím	dali	projektu	zelenou.	
Je	 tedy	víc	než	 jisté,	 že	 i	 letos	 zpříjemní	 všem	
Pardubákům	prázdninové	večery	téměř	šedesát	
filmových	lahůdek	romanticky	promítaných	pod	
širým	nebem.	Navíc	úplně	zadarmo.

	 Další	 dobrou	 zprávou,	 alespoň	 pro	 pořada-
tele	letních	filmových	projekcí,	je	fakt,	že	rekon-
strukce	Tyršových	sadů	odstartuje	až	začátkem	

září,	a	tak	nic	nebrání	tomu,	aby	se	kino	vrátilo	na	
své	původní	místo,	kde	před	sedmi	lety	začínalo,	
a	kde	proběhlo	šest	úspěšných	ročníků.	„I	když	
se	nám	loni	po	dlouhém	hledání	nakonec	poda-
řilo	zajistit	adekvátní	náhradu,	Tyršovy	sady,	jsou	
Tyršovy	sady.	Mají	své	kouzlo,	navíc	jde	o	místo	
vzdálené	jen	pár	kroků	od	rušného	centra	města.	
To	hovoří	za	vše,“	říká	pořadatel	letního	kina	To-

DRAMA LETNÍHO KINA NAŠLO HAPPY END

máš	Drechsler,	který	věří,	že	návrat	do	Tyršových	
sadů	letošní	ročník	ještě	zatraktivní.	

	 Velký	 úspěch	 si	 pořadatelé	 ze	 společnosti	
Cinema	Time	připsali	 již	 začátkem	března,	kdy	
dlouhodobý	význam	a	kulturní	přínos	Pardubic-
kého	 letního	 kina	 ocenilo	 Ministerstvo	 kultury,	
které	 převzalo	 záštitu	 nad	 chystaným	 osmým	
ročníkem.	Vedle	Grand	festivalu	smíchu	jde	vů-
bec	o	jedinou	kulturní	akci	na	Pardubicku,	která	
se	něčím	podobným	může	chlubit.	

	 Pardubické	letní	kino,	to	je	sedm	úspěšných	
ročníků,	420	filmových	 lahůdek	a	bezmála	půl	
milionu	spokojených	návštěvníků.	

	 Prázdninový	biograf	pod	širým	nebem	začal	
ve	 městě	 promítat	 v	 roce	 2006.	 Z	 Tyršových		
sadů,	kde	byl	dlouhá	léta	doma	se	loni	kvůli	plá-
nované	opravě	parku	musel	přesunout	na	louku	
mezi	bývalým	lihovarem	a	skateparkem	nedale-
ko	hlavního	nádraží.		Ani	to	mu	však	neubralo	na	
diváckém	zájmu.

Jan	Motyčka
promotér Pardubického letního kina

www.letni-kino.cz

JE	KONEC	NEJISTOTĚ.	ZASTUPITELÉ	SE	DOHODLI.	PARDUBÁCI	SE	I	LETOS	MOHOU	TĚŠIT	NA	PRÁZDNINOVÉ	PROMÍTÁNÍ	
FILMŮ	POD	ŠIRÝM	NEBEM.	PROMÍTAČKY	SE	NAVÍC	VRÁTÍ	DO	TYRŠOVÝCH	SADŮ.

 Program promenádních koncertů dechové hudby 
 v Bubeníkových sadech
	 8.5.2013	 Pardubická	šestka		 15:00	h	-	17:00	h
	 22.5.2013	 Živaňanka	 17:00	h	-	19:00	h
	 29.5.2013	 BAŠAPA	-	dětská	dechová	hudba	 17:00	h	-	19:00	h
	 5.6.2013	 Barevná	muzika	 17:00	h	-	19:00	h	 	 	 	
	 19.6.2013	 Dechový	orchestr	KD	Holice	 17:00	h	-	19:00	h
	 3.7.2013	 Pernštejnka	 17:00	h	-	19:00	h	 	 	 	
	 17.7.2013	 Živaňanka	 17:00	h	-	19:00	h
	 14.8.2013	 Dechový	orchestr	Jana	Kvíčaly	 17:00	h	-	19:00	h
	 28.8.2013	 Barevná	muzika	 17:00	h	-	19:00	h
	 11.9.2013	 Pardubická	šestka		 17:00	h	-	19:00	h
	 28.9.2013	 Pernštejnka	 15:00	h	-	17:00	h

	 I	březen	byl,	je	a	bude	u	„Veverků“	hek-
tický	 –	 spousta	 kulturních	 akcí,	 návštěva	
Festivalu	smíchu,	svíčkárny,	výlet	do	České	
televize,	karneval	ve	školní	družině,	projekt	
„Zdravé	zuby“	pro	naše	nejmenší,	 turnaj	v	
basketbalu	 dívek	 „O	 pohár	 bratranců	 Ve-
verkových“	 a	 konečně	 krátce	 před	 Veliko-
nocemi	akce	s	„Devatero	zastaveními	jara“	
zaměřená	na	představení	a	tvorbu	výrobků	
spojených	s	těmito	jarními	svátky.	Ke	konci	
měsíce	také	vyjde	první	číslo	našeho	nového	
školního	časopisu.	Už	se	na	něj	moc	těšíme!
	 A	co	nás	ještě	čeká	do	konce	školního	
roku?	V	dubnu	se	žáci	zúčastní	Malé	ener-
getické	 akademie	 Mise	 PLUS+,	 květen		
a	 červen	 budou	 věnovány	 školám	 v	 pří-

rodě	 a	 školním	 výletům.	 Zejména	 druhá	
část	května	bude	velice	náročná.	Čeká	nás	
druhá	velká	sběrová	akce	–	tentokrát	bude-
me	sbírat	papír,	PET	láhve	a	víčka.	Posled-
ní	 květnový	 den	 budeme	 pořádat	 velkou	
oslavu	Dne	dětí.	Ke	konci	června	bychom	
rádi	uspořádali	první	školní	turistickou	jed-
nodenní	 akci	 pro	 rodiče	 s	 dětmi.	 Termín		
a	 místo	 budou	 včas	 oznámeny.	 V	 posled-
ním	červnovém	týdnu	se	tradičně	rozloučí-
me	s	našimi	„deváťáky“.

	 Na	letošní	prázdniny	plánujeme	čtrnác-
tidenní	školní	letní	dětský	tábor	ve	Stříbrni-
cích	v	Jeseníkách	a	 také	 týdenní	příměst-
ský	tábor.	Dokonce	ani	v	srpnu	nebudeme	

zahálet.	 Na	 budoucí	 prvňáčky	 čeká	 dvou-
denní	 prázd-ninový	 projekt	 „Škola	 nane-
čisto“,	 ve	 kterém	 se	 formou	 hry	 seznámí	
se	školou,	s	novou	paní	učitelkou	a	svými	
budoucími	spolužáky.	Pro	žáky	budoucích	
6.	tříd	máme	připraven	adaptační	kurz.	Na	
ně	čeká	novinka	v	podobě	specializace	na	
větev	všeobecnou,	větev	se	zaměřením	na	
všeobecnou	sportovní	přípravu	a	větev	se	
zaměřením	na	informatiku.	

	 Rádi	vás	v	naší	škole	uvítáme.	Nabízíme	
možnost	setkání	s	vedením	školy.	Schůzku	
si	 můžete	 dohodnout	 na	 telefonním	 čísle	
466	 052	 550	 nebo	 na	 e-mailové	 adrese	
reditel@zsbrve.cz.	

„Veverkovi“

V	 průběhu	 měsíce	 března	 byly	 adresně	
rozeslány	 poštovní	 poukázky	 k	 zaplace-
ní	 této	 částky.	 Připomínáme,	 že	 zasílání	
těchto	 poukázek	 není	 povinností	 obvodu.		
I	bez	poštovní	poukázky	je	možné	poplatek	
uhradit	v	hotovosti	na	pokladně	ÚMO	Pce	I,
případně	 bankovním	 převodem	 na	 účet		
č.	78-9145760247/0100	(variabilní	symbol	
zůstává	 stejný	 jako	 v	 předchozích	 letech).	
Poplatek	 platí	 fyzická	 osoba,	 která	 má		
v	MO	Pardubice	I	trvalý	pobyt	a	v	letošním	
roce	 dosáhne	 6	 let,	 bez	 ohledu	 na	 to,	 že	
ve	skutečnosti	pobývá	jinde.	Dále	má	tuto	
povinnost	cizinec	s	přechodným	pobytem	
nebo	pobývající	na	území	města	po	dobu	
delší	než	12	měsíců.	Poplatníkem	je	také	fy-

Informace k platbám místního poplatku za „komunální odpad“ -	 fyzické	 osoby,	 které	 v	 kalendářním	 roce,	
tj.	od	1.	1.	do	31.	12.	žijí	po	dobu	6	a	více	
po	sobě	jdoucích	měsíců	v	zahraničí,	pokud	
tuto	skutečnost	prokazatelně	doloží,
-	fyzické	osoby	po	dobu	výkonu	trestu	odně-
tí	svobody,	pokud	tuto	skutečnost	prokaza-
telně	doloží,
-	fyzické	osoby,	žijící	na	základě	rozhodnutí	
správního	orgánu	v	domovech	důchodců,	
ústavech	 sociální	 péče	 a	 obdobných	 zaří-
zeních,	pokud	tuto	skutečnost	prokazatelně	
doloží,
-	třetí	a	další	nezaopatřené	dítě,	žijící	ve	spo-
lečné	 domácnosti,	 pokud	 tuto	 skutečnost	
poplatník	prokazatelně	doloží,
-	 fyzické	 osoby,	 které	 mají	 ve	 vlastnictví	
stavbu	nacházející	se	na	území	statutárního	
města	Pardubice,	určenou	k	individuální	re-
kreaci,	byt	nebo	rodinný	dům,	ve	které	není	
hlášena	 k	 trvalému	 pobytu	 žádná	 fyzická	
osoba,	a	zároveň	mají	všichni	vlastníci	trvalý	
pobyt	ve	městě	Pardubice.

Upozorňujeme	občany	našeho	obvodu,	že	místní	poplatek	za	provoz	systému	shromaž-
ďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů,	který	na	
rok	2013	zůstává	ve	stejné	výši,	tj.	500,-	Kč,	je	splatný	do	30.	4.	2013.	

zická	osoba,	která	má	ve	vlastnictví	stavbu	
nacházející	se	na	území	statutárního	města	
Pardubic	 určenou	 k	 individuální	 rekreaci,	
byt	nebo	rodinný	dům,	ve	které	není	hláše-
na	k	trvalému	pobytu	žádná	fyzická	osoba.	
Poplatek	 se	 řídí	 zák.	 č.	 565/1990	 Sb.,		
o	místních	poplatcích,	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	obecně	závaznou	vyhláškou	měs-
ta	č.	9/2012	o	místním	poplatku	za	provoz	
systému	 shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	
třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	 komunál-
ních	odpadů,	a	zákonem	č.	280/2009	Sb.,	
daňový	řád,	ve	znění	pozdějších	předpisů.

Od poplatku jsou osvobozeny:

	 Poplatníci,	 kteří	 mají	 náhradní	 adresu	
trvalého	 bydliště	 Pernštýnské	 náměstí	 1,	
budou	 mít	 složenku	 uloženou	 na	 odboru	
ekonomickém	 ÚMO	 Pardubice	 I,	 kde	 si	 ji	
mohou	vyzvednout.	V	případech,	kdy	správ-
ci	 poplatku	 není	 známa	 kontaktní	 adresa	
těchto	 poplatníků,	 provádí	 se	 tzv.	 doručo-
vání	 veřejnou	 vyhláškou,	 tj.	 oznámením	 o	
doručované	 písemnosti	 daňovým	 dlužní-
kům	vyvěšením	na	úřední	desce	(§	49	zák.	
280/2009	 Sb.).	 Upozorňujeme,	 že	 daňo-
vým	dlužníkům	s	náhradní	adresou	trvalé-
ho	bydliště	Pernštýnské	náměstí	1	nezaniká	

roku	 jsou	 dlouhodobí	 dlužníci	 předáváni	
k	 výkonu	 exekuce	 soudnímu	 exekutorovi.		
Kdo	má	zájem	své	dluhy	uhradit	a	je	toho	
času	ve	finanční	tísni,	může	se	dohodnout	
se	 správcem	 poplatku	 na	 splátkovém	 ka-
lendáři.	Dlužník	se	tak	vyhne	nepříjemnos-
tem	exekučního	řízení	a	v	neposlední	řadě	
i	 nemalým	 exekučním	 nákladům.	 Veškeré	
doplňující	 informace	 lze	 získat	 na	 odboru	
ekonomickém	ÚMO	Pardubice	I,	U	Divadla	
828	nebo	na	tel.	č.	466	046	032.																																			

Bc.	Petr	Víšek
vedoucí odboru ekonomického      

povinnost	platit	místní	poplatek	za	provoz	
systému	 shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	
třídění,	využívání		a	odstraňování	komunál-
ních	odpadů	a	v	případě	nezaplacení	bude	
dluh	 vymáhán	 exekučním	 řízením	 podle	
zák.	280/2009	Sb.,	daňový	 řád,	ve	znění	
pozdějších	 předpisů.	 Tato	 exekuce,	 která	
se	týká	všech	hlavně	dlouhodobých	daňo-
vých	 dlužníků,	 může	 probíhat	 srážkou	 ze	
mzdy,	z	důchodu,	jiné	odměny	za	závislou	
činnost,	přikázáním	pohledávky	na	peněžní	
prostředky	z	účtu	dlužníka	a	v	neposlední	
řadě	prodejem	movitých	věcí.	Od	loňského	

Vážení	spoluobčané,	

ráda	bych	vás	seznámila	s	prací	komise	pro	školství,	kulturu	a	 tělovýchovu	 rady	
městského	obvodu	Pardubice	I.	Naše	práce	spočívá	především	v	projednávání	žá-
dostí	o	dotace	z	rozpočtu	MO	Pardubice	I,	které	následně	předkládáme	městského	
obvodu.	Naším	cílem	je	podpořit	kulturní	a	sportovní	dění	v	našem	obvodě	a	tímto	
způsobem	zpříjemnit	život	dětem	i	dospělým.	

V	roce	2012	jsme	se	sešli	osmkrát.	Projednali	jsme	množství	žádostí	o	poskytnutí	
dotací	z	rozpočtu	Městského	obvodu	Pardubice	I,	rozdělili	jsme	přitom	419	tis.	Kč	
na	nejrůznější	akce.	Namátkou	jmenujme	například	Pardubickou	devítku,	Vinařský	
půlmaratón	a	v	neposlední	řadě	také	kulturní	a	sportovní	akce,	které	jsou	pořádány	
mateřskými	a	základními	školami,	sídlícími	na	našem	území.	Závěr	roku	patřil	tradič-
ně	Vánocům	a	ve	spolupráci	s	panem	Janem	Motyčkou	se	nám	v	pardubické	Hell	
Yeah	Gallery	podařilo	připravit	výstavu	prací	dětí	z	mateřských	škol.	Ta	se	setkala	s	
četnými	ohlasy	veřejnosti.	

Nastavený	trend	bychom	rádi	dodrželi	i	v	letošním	roce.	Proto,	jste-li	pořadateli	kul-
turních	či	sportovních	akcí,	a	ty	jsou	pro	obyvatele	našeho	obvodu	přínosem	a	záro-
veň	jsou	v	souladu	se	zásadami	pro	poskytování	dotací	,	upozorňuji	vás	na	možnost	
naší	drobné	podpory.		

PhDr.	Andrea	Troníčková
Předsedkyně komise pro školství, kulturu a tělovýchovu   

Činnost komise pro školství, kulturu a tělovýchovu

Krajský	úřad	Pardubického	kraje	provedl	v	prosinci	2012	a	březnu	
2013	přezkoumání	hospodaření	Městského	obvodu	Pardubice	I	za	
rok	2012	se	závěrem,	že	nebyly	zjištěny	chyby	a	nedostatky.

Odbor ekonomický

Kontrola hospodaření MO Pardubice I 
za rok 2012 bez závad

Vážení občané,	

Magistrát	 města	 Pardubice	 ve	 spolupráci	 se	 Službami	 města		
Pardubic,	a.s.	připravují	pro	letošní	rok	navýšení	počtu	kontejnerů	na	
separovaný	odpad	–	papír,	sklo,	plasty.	

Uvítali	bychom	vaše	zprávy	nebo	podněty	o	potřebě	posílení	nebo	
umístění	kontejnerů	na	separovaný	odpad.	Jako	každodenní	uživa-
telé	máte	nejlepší	přehled	o	množství	ukládaného	odpadu	ve	vzta-
hu	na	počet	kontejnerů.	

Děkujeme	za	spolupráci	.	

Zprávu můžete podat telefonicky našemu úřadu 
na	 číslo	 466 046 007 (sekretariát)	 na	 číslo	 466 046 044  
(Ing.	Tichá)	e-mailem	:	Hana.Matuchova@umo1.mmp.cz	;	Renata.
Ticha@umo1.mmp.cz		nebo	přímo	Službám	města	Pardubic,	a.s.		na	
číslo		466 260 835	(odpady)		e-mailem	:	suchankova@smp-pce.cz 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na území Městského obvodu Pardubice I v roce 2013

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	za	parkov.	domem	 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	Benedettiho)	 Pátek	 37;	42;	46;	48
Havlíčkova	 Čtvrtek	 9;	14;	23;	36;	49




