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Vážení občané,
dnes dostáváte do ruky

první číslo Pardubické jed-
ničky po komunálních vol-
bách. Jako nová starostka
vám proto chci především
poděkovat za účast ve vol-
bách i za hlasy, které stano-
vily celé zastupitelstvo
a nám umožnily sestavit

nové vedení radnice. Jsem si jista, že nejenom my
ve vedení městského obvodu, ale všech patnáct
zastupitelů udělá vše pro to, aby střed Pardubic
v příštích letech nadále vzkvétal a nám občanům
se zde ještě lépe žilo.

Čeká nás mnoho práce, vždyť  v městském obvo-
du Pardubice I nás žije více než 21 000. A cílem
vedení radnice a, jak věřím i všech zastupitelů je,
aby se nám všem zde po čtyřech letech žilo ještě
lépe než dnes. Věřím, že některé změny poznáte již
brzy na vlastní oči, přestože problémů máme rovněž
dost. Ale nechybí nám ani odbornost ani chuť do
práce.

Dnes bych vám však především chtěla popřát
krásné a klidné Vánoce ve městě, které máme všich-
ni rádi, a každému z nás pevné zdraví a mnoho štěstí
v nadcházejícím roce 2019.



Když jsme jako nově zvolení zastupitelé
dostali nabídku napsat pár slov k Váno-
cům, pocítili jsme nejprve rozpaky. Komu
by se dnes chtělo číst přání politiků, navíc
o něčem, co patří do sféry rodinné
a duchovní, o čem se nedá napsat nic, co
už by nebylo mnohokrát napsáno? 
Jsme liberálové. Nechceme vám tedy
říkat, jak je máte slavit ani moralizovat
o hektickém tempu nakupování, pečení,
úklidu a dalších předvánočních příprav.
Ať si každý slaví Vánoce podle svého.
Pokud se přece jen v tomto textu dopus-
tíme nějakého zobecnění, pak je to snad
obecně sdílená představa Vánoc jako času
pospolitosti a radosti v dětských očích
v hřejivém teple domova.
Tento obraz acelá pestrá pospolitost u jes-
liček nám ale připomíná i naši odpovědnost
za druhé, zvláště ty, pro které je teplo domo-
va nebo pohoda v kruhu nejbližších těžko
dosažitelným snem. Jelikož obec je jednou
takovou velkou pospolitostí, společenstvím
občanů, chtěli bychom přispět k tomu, aby
naše městská část pozvala k pomyslnému
svátečnímu stolu ty nejslabší a nejohrože-
nější, tedy lidi bez domova. Snad se nám
to podaří prosadit. A nezapomínejme také,
že advent a Vánoce nejsou jediným časem

v roce, kdy lidé potřebují pomoc, podporu,
nebo blízkost. 
Přejeme vám klidný advent, krásné Vánoce
a vše dobré v novém roce, milí sousedé.
vaší pirátští zastupitelé,
Jiří Čáslavka, Vojtěch Jirsa, Ondřej Beran

Nejhezčí dárky ty nejsou v krabicích,
ale jsou ukryté v našich srdcích. Ze srd-
ce vám, občanům, přeji pohodové pro-
žití vánočních svátků a v novém roce
pevné zdraví a osobní štěstí. 

Ivana Dolečková,
zastupitelka MO Pardubice I

Přeji všem občanům našeho města, aby jim
Vánoce vnesly do domu radost a pohodu,
ať se plní jejich přání v celém novém roce.

Ing. arch. Jaroslav Menšík,
radní MO Pardubice I

Přeji všem spoluobčanům MO1 klidné
Vánoce, mnoho štěstí a pevné zdraví
v roce 2019, čistý a dobře udržovaný
městský obvod.
Promyslete si, prosím, co pociťujete
jako nejpalčivější problém obvodu
a napište nám o tom.

PhDr. Jiří Kotyk, zastupitel

Všem občanům města Pardubice přeji pří-
jemné prožití svátků vánočních a úspěšné
dny v nadcházejícím roce 2019.

Vladimír Martinec, radní

Občanům jedničky přeji hodně vánoční
radosti, pohody, dobré zdraví a Boží
požehnání. 

Marie Hubálková, radní

Vážení občané a obyvatelé našeho obvo-
du,
v prvním čísle Pardubické jedničky, kam
mohu něco napsat, by se především slu-
šelo Vám poděkovat za Vaše hlasy, kte-
rými jste mi vyjádřili podporu a důvěru
ve volbách, kterou se pokusím v násle-
dujících letech nezklamat a slibuji vám,
že se budeme společně se všemi zastu-
piteli snažit vykonávat co nejlepší práci
pro náš obvod.
Především bych vám však v tomto čísle
rád popřál krásné prožití vánočních svát-
ků a do nového roku jenom to nejlepší,
pevné zdraví a spoustu nezapomenutel-
ných okamžiků.

Patrik Dospěl, zastupitel

Přání od zastupitelů

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si upozornit,

že dne 31. 12. 2018
je Úřad městského
obvodu Pardubice I

uzavřen.

V době vánočních svátků, které letos
připadají na pracovní dny pondělí
24. 12., úterý 25. 12 a středu 26. 12.
2018, bude zachován standardní har-
monogram svozu komunálního odpa-
du i separovaných složek odpadu pro
občany města, firmy i obce. Všechny
separační dvory budou v době vánoč-
ních svátků v tyto dny a na Nový rok
naopak uzavřeny.

Za úterní svoz odpadu na Nový rok
1. 1. 2019 bude probíhat náhradní svoz
ve středu 2. 1. 2019, stejně tak budou
o 1 den svozu posunuty veškeré stan-
dardně plánované svozy nádob v prů-
běhu 1. kalendářního týdne roku 2019.
Tzn., že nádoby, které by se standardně
sypaly v úterý, budou svezeny ve středu,
středeční svoz bude realizován ve
čtvrtek, čtvrteční v pátek a nádoby, které
se běžně sváží v pátek, budou na začát-
ku ledna mimořádně svezeny až v sobo-
tu 5. 1. 2019. Tímto prosíme ty občany
a zákazníky, kterých se tato změna
dotkne, aby toto brali v potaz a nádoby
připravili k výsypu v průběhu 1. kalen-
dářního týdne roku 2019 o den později
než obvykle.  

Od 2. kalendářního týdne roku 2019
bude již svoz probíhat beze změn a pra-
videlně tak, jak je nastaven standardní
harmonogram svozů nádob.

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.
Stromky odložené k popelnicím u rodin-
ných domků nebudou svezeny. Žádá-
me, aby stromky byly zbaveny
veškerých ozdob, protože jsou poté
odvezeny na městskou kompostárnu
do Dražkovic, kde se stávají vstupní
surovinou pro výrobu kompostu. 

V souvislosti s výše uvedeným si také
dovolujeme upozornit na další zkvalit-
nění a zpřístupnění našich poskytova-
ných služeb, a to otevřením dalšího, již
devátého sběrného dvora na území
města Pardubic od 21. 1. 2019. Tento
nový separační dvůr se nachází v ulici
Na Staré poště a bude poskytovat plný
servis v možnosti ukládání odpadů
i elektrozařízení. 

Závěrem nám dovolte poděkovat za
spolupráci v roce 2018 a popřát všem
klidné a spokojené svátky prožité ve
zdraví a společnosti těch nejbližších.

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

Svoz odpadu v období vánočních
svátků 2018 a v novém roce

Představujeme
nové zastupitele
MO Pardubice I 

Bc. Alena STEHNOVÁ, starostka

Mgr. Ondřej ŠEBEK, místostarosta

Ing. arch. Jaroslav MENŠÍK, radní

Mgr. Marie HUBÁLKOVÁ, radní 

Vladimír MARTINEC, radní

Mgr. Ondřej BERAN, Ph.D.

Mgr. Jiří ČÁSLAVKA

Ivana DOLEČKOVÁ

Ing. Patrik DOSPĚL

Bc. Michal DRENKO

Roman HARMAT

Mgr. Vojtěch JIRSA, Ph.D.

PhDr. Jiří KOTYK, Ph.D.

Ing. Jiří LEJHANEC

Mgr. Filip SEDLÁK



Akce připravované na rok 2019 Vážení občané,
v říjnových vol-
bách jste si mě
mnozí z Vás zvolili
za svého zastupi-
tele. Je to již po-
druhé, ovšem nyní
jsou Naše Pardu-
bice – „Nechme

město rozkvést“ nejsilnější strana s jed-
ním zastupitelem na městském obvo-
du jedna. Věřte, že hlas každého z Vás
pro mě má smysl a Vaše podpora mě
motivuje k tomu, se snažit prosazovat
body programu bez ohledu na to, že
nejsem součástí koalice, ale pouze jed-
ním opozičním zastupitelem. V nad-
cházejícím období se budu snažit
i nadále prosazovat pravidla transpa-
rence a otevřenosti jako doposud. Dále
se chci přičinit o stavbu mostů pro pěší
a cyklisty přes Labe v oblasti Závodu
míru a v parku Na Špici. Dále lávky přes
Haldu v oblasti sádek a zajištění prů-
chodu skrze území bývalé Prokopky.
Důležité pro mě je také veřejné projed-
nání dopravních změn s lidmi žijícími
v oblasti Židova a rozhodně nezapo-
mínám na zeleň, řádnou péči o ní
a hlavně výsadbu nových stromů, aby
i další horká a suchá léta byla pro naše
občany lépe snesitelná. S tím souvisí
i zavádění opatření na vsakování deš-
ťové vody při rekonstrukcích našich
chodníků či silnic. Ještě jednou děkuji
za vloženou důvěru do mojí osoby a do
naší volební strany Naše Pardubice –
„Nechme město rozkvést“.

Zastupitel Mgr. Filip Sedlák
sedlak@nasepardubice.cz

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů na území MO Pardubice I – rok 2019
Stanoviště VOK Den přistavení Přistavení v týdnech

Bubeníkovy sady – Bulharská chodník k lávce 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 – ulice Na Haldě, pondělí, středa 9; 12; 14*; 16*; 18 *;20*; 23; 24; 26; 29; 32; 35; 36*;

zpevněná plocha za mostkem přes Haldu 38*; 40*; 41*; 42*; 44*; 46; 47; 50 

Sezemická – nám. Pospíšilovo středa 10; 12; 14; 16; 17; 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 u věžáku u čp. 445 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

Tak jako každý rok chceme informovat
naše občany o akcích připravovaných na
následující rok. Do rozpočtu městského
obvodu bude určitě zařazeno pokračování
Rekonstrukce sídliště Dašická – vnitroblok
Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci.
Jedná se oprostory kolem bytových domů
č. p. 1184–85, 1180–81, 349 (III. etapa)
akolem č. p. 1188–89 a1232–33 (II. etapa).
Zahájeno by mělo být v březnu až dubnu
2019. 

Další velkou akcí bude stavební úprava
pravostranného chodníku Štrossova od
přechodu k budově Magistrátu č. p. 44,
podél parčíku adále až po ulici UKamenné
vily. V březnu by měla firma RWE a. s.
v tomto úseku provádět výměnu dožilého
plynovodu a následovat by měla úprava
chodníku. Projektová dokumentace se
zpracovává. Součástí bude iúprava chod-
níku U Kostelíčka podél domů č. p. 1115,
437 a 443, který je porušený po výkopech
sítí. Jde o úsek v délce kilometru a tudíž
ovelký finanční náklad. Připravujeme před-
běžný informační dopis pro všechny vla-
stníky nemovitostí podél plánované trasy
opravy. 

V současné době je připravena projek-
tová dokumentace na úpravu veřejného
účelového chodníku avybudování opěrné
zdi ve vnitrobloku bytového domu čp.
130–131 Na Třísle. Zde termín stavby závisí
na dohodě se Společenstvím vlastníků –
podmínkou souhlasu VAK a. s. Pardubice
je výměna dožilé kanalizační přípojky
domu. 

Ve spolupráci s Vodovody akanalizace-
mi Pardubice pracujeme rovněž na přípra-
vě projektové dokumentace k realizaci
stavby „Rekonstrukce ulice JUDr.Krpaty,“

a to v celé délce i šířce. VAK letos provedl
revizi kanalizace a vodovodu – obě sítě
nutně vyžadují výměnu včetně přípojek
k většině nemovitostí. Prozatím zajistil
městský obvod provedení sond ke zjištění
kvality a únosnosti podloží komunikace
aVAK zpracovává projektovou dokumen-
taci pro výměnu obou řadů. Vzhledem
k délce ulice bude oprava probíhat po eta-
pách (od křižovatky ke křižovatce včetně
budování nových šachet kanalizace), pro-
tože není možné uzavřít celou ulici. Odha-
dovaný náklad pro VAK bude přes 100
mil.Kč, pro město přes 30 mil.Kč. Za obec
má stavba zahrnovat nové stromořadí,
uspořádání parkovacích míst, nové chod-
níky, vozovku i odvodnění komunikace.
Investici by mělo převzít město (jedna eta-
pa přes 6 mil. Kč), městský obvod zajistí
projektovou přípravu a stavební povolení.
Pokud Vak i město zařadí akci do svého
rozpočtu, realizace 1. etapy by mohla být
zahájena v roce 2020. 

Dalším připravovaným projektem jsou
chodníky na Pospíšilově náměstí podél uli-
ce Sezemická. Jsou narušené kořeny stro-
mů, asfaltový povrch se drobí. Zde by
projekt měl být hotov koncem prázdnin,
následovat bude stavební řízení. Časově
by oprava (povrch ze zámkové dlažby)
mohla být realizována v listopadu 2019. 

Projekčně připravujeme i další akce na
rekonstrukce chodníků, např. Na Okrou-
hlíku, Wintrova II levostranný atd. Upřes-
nění a pořadí oprav bude vycházet
z pasportu chodníků, který by měl být
hotov v půlce roku 2019. Klasifikaci stavu
chodníků provede autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby. 

pokračování na str. 4



V říjnu oslavil 99. narozeniny docent
Jan Iserle – na návštěvu k panu staros-
tovi dorazil na kole

Blahopřání
Okénko zahradního architekta – podzim 2018

Letošní podzim byl opravdu teplý, takže
jsme mohli poměrně dlouho chodit do
ulic, vytrvale plet, vyklízet živé ploty,
odstraňovat výmladky rostlin a připravo-
vat plány na další rok. V polovině měsíce
jsme již tradičně vysadili celkem téměř
3500 kusů nově zakoupených cibulovin
určených především na záhon na Sme-
tanově náměstí a na náměstí Čs. legií. 

Další cibuloviny byly slavnostně vysa-
zeny za nadšené spoluúčasti dětí ze ZŠ
Závodu míru u příležitosti výsadby lípy
Svobody. Do celorepublikové akce se náš
obvod přihlásil již na začátku letošního
roku a nově vysazená lípa je tak evidována
spolu s dalšími 2570 novými stromy
v České republice. Bližší informace k celé
akci jsou k nahlédnutí na www.stromy-
svobody.cz. Pečlivě uschované cibulovi-
ny z loňské výsadby byly opět využity pro
zkrášlení smíšených záhonů v našem
obvodu, zejména ve vyvýšených záho-
nech v ul. Bratranců Veverkových, Bube-
níkových sadech, náměstí Čs. legií. 

Již třetím rokem pokračuje tradice
odměňování spoluobčanů drobným dár-
kovým balíčkem cibulovin. Malou pozor-
nost poskytujeme zejména těm oby-
vatelům našeho obvodu, kteří se starají
o zeleň na veřejném prostranství před svý-
mi bydlišti. Těmto obyvatelům byly v prů-
běhu října předány drobné balíčky
s cibulovinami z jarního záhonu na Sme-
tanově náměstí. 

Významným počinem, který se snad
projeví v jarních měsících záplavou květů,
byla mechanizovaná výsadba cibulovin
v předprostoru Gymnázia Dašická
a v trávníku na točně autobusů na nábřeží

Závodu míru. Na jaře by tyto trávníky měly
sršet pestrými barvami tulipánů, narcisů
a modřenců.

Vzhledem k suchému a teplému pod-
zimu jsme zaznamenali pomalý nástup
kvetení některých trvalek a zejména v par-
ku na náměstí Čs. legií se jejich účinek
projevil mnohem později a v menší míře
než loni. Na náměstí Čs. legií jsme za
sochou T. G. M symbolicky dosadili 2
sloupovité jinany, které budou do budouc-
na u sochy prvního prezidenta držet
čestnou stráž.

Podzimní dosadby se nesly zejména
v duchu úprav a doplnění živých plotů.
Příkladem může být 1. etapa výsadby
živého plotu v Husově ulici. Původní silně
proschlé a zničené torzo živého plotu
bylo odstraněno, plocha pečlivě zrota-
vátorována a dosazen ptačí zob vejčito-
listý Ligustrum vulgare. Živý plot bude
tvořit doprovodnou vegetaci podél
komunikace a zároveň mírně odcloní ruš-
nou vozovku. Údržba se plánuje 2x roč-
ně. V prvních letech je třeba živý plot
zapěstovat. Následně bude udržován ve
výšce 50 cm.

Další úprava následovala v ulici Seze-
mická. I zde byly poškozené keře, živý
plot byl mezernatý. Celou plochu jsme
vypleli, dosadili keři a zamulčovali borkou.
Část záhonů bude domulčována borkou
hned ze začátku příštího roku. Nově jsou
v ulici vysazeny okrasné tavolníky a tra-
viny.

Již od konce října také průběžně odklí-
zíme a vyhrabáváme listí a především
plánujeme další výsadby a úpravy na nad-
cházející sezonu. 

Obyvatele ulice U Kamenné vily jistě
potěší, že rekonstrukce ulice má již
vybraného zhotovitele a měla by se
zahájit na jaře 2019. Investorem je
město prostřednictvím Odboru majet-
ku a investic Magistrátu města Pardu-
bic.

Ještě informativně – není nám lhos-
tejné životní prostředí a stav zeleně
v našem obvodě. Rozhodli jsme proto
k nově vysazeným stromům z letošního

roku i k plánované jarní výsadbě zajistit
kromě klasických zálivek i 300 ks samo-
zavlažovacích vaků Tregator. Uvidíme
zda vydrží, nebo se vzápětí „ztratí“ do
soukromých zahrádek. Jako správci
veřejné zeleně jsme předali statutárnímu
městu Pardubice podněty ke zlepšení
stavu u akcí, které nelze hradit z roz-
počtu obvodu. Jedná se zejména
o odbahnění Čičáku v parku Na Špici,
kde vrstva bahna a vodní rostliny brání

okysličování vody (úhyn ryb a ptactva),
rozšíření závlah na celé území parku Na
Špici, kde původní trávníky mají špatnou
kvalitu a hlavně výměnu stromořadí
v Jahnově ulici a na náměstí Republiky.
Stromy jsou zde ve velmi špatném zdra-
votním stavu, hynou – nemají vhodné
podmínky pro růst kořenů a pojmutí vlá-
hy. 

Lenka Tobolková, vedoucí odboru
majetku a správních činností 

Akce připravované na rok 2019 

Pardubickou 1 si můžete přečíst také na webové adrese http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-i-stred-1/ostatni/zpravodaj/. www.facebook.com/Městský-obvod-Par-
dubice-I. Pardubická 1 byla zapsána do evidence periodického tisku a bylo jí přiděleno evidenční číslo MK ČR E 14481. Vydává: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046.
Redakce: Ing. Gabriela Křížková, tel.: 466 046 007. Příjem příspěvků: martina.tomanova@umo1.mmp.cz. Příjem inzerce v úřední hodiny nebo po předchozí domluvě u Ing. Gabriely Křížkové, dv. č. 1, přízemí ÚMO I,
U Divadla 828, Pardubice, e-mail: Gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz. Sazba: Grafické studio SAMAB PRESS GROUP, a. s. Tiskne: SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel.: 543 210 364. Distribuci zajišťuje: městský obvod
Pardubice I. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravy. Periodicita: 4× ročně. Místo vydání: Brno. Toto číslo vyšlo 4. 12. 2018. Náklad: 10 000 ks.

V listopadu oslavila 95. narozeniny
paní Zdeňka Svobodová

dokončení ze strany 3
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