
2  /  2 0 1 8

Vážení a milí spoluobčané, přátelé,
jaro (nebo již léto?) je v plném prou-

du, blíží se prázdniny a doba dovo-
lených. Dovolte mi sdělit vám několik
málo slov z pohledu starosty.

Na konci měsíce května byla
dokončena oprava chodníků v ulicích
Wintrova, Na Okrouhlíku a Počápel-
ská. Ve výběrovém řízení byli vybráni

dodavatelé na úpravu povrchového odvodnění ulicích Jin-
dřišská a Jiřího z Poděbrad, na opravu chodníku v ulici Jung-
mannova. Připravuje se výběrové řízení na pokračování
regenerace vnitrobloku ulic Dašická, Na Okrouhlíku, Stu-
dánecká a dokončení opravy chodníku v ulici Arnošta z Par-
dubic, čímž bude dokončena regenerace sídliště Karla IV.

V sobotu 23. 6. 2018 se bude od 13.00 hodin konat na
břehu řeky Labe naproti přístavu lodě Arnošt z Pardubic
společné sportovní odpoledne MO I a MO II. Podrobnosti
najdete v dnešní jedničce.

Ve čtvrtek 28. 6. 2018  budeme na třídě Míru u sochy Jana
Kašpara pořádat od 15.30 do 18.00 hodin tradiční akci pro
děti „Hurá na prázdniny“. Rád se tam s vámi osobně setkám.

V pátek 29. 6. 2018 bude zahájen prázdninový provoz let-
ního kina. 

Příjemnou tradiční akcí se stává „Sportovní park Pardu-
bice“. Ten se bude konat od 11. do 19. 8. 2018 v parku Na
Špici. Věřím, že to bude i pro vás zpestření léta ve městě.

Na závěr mi dovolte popřát vám hezké léto, příjemně pro-
žité dovolené a dětem dlouhé a dobrodruž-
né prázdniny.

20. 6. DO Kulturního domu 17–19 hodin
města Holic

4. 7. Pernštejnka 17–19 hodin

18. 7. Pardubická šestka 17–19 hodin

1. 8. Živaňanka 17–19 hodin

15. 8. DO Kulturního domu 17–19 hodin
města Holic

29. 8. Pardubická šestka 17–19 hodin

12. 9. DO Jana Kvíčaly 17–19 hodin

26. 9. Pernštejnka 17–19 hodin
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Opravy a investice 2018
Na základě odborného posouzení stavu

chodníků na Bílém Předměstí a žádostí
občanů, byla v roce 2017 zpracována pro-
jektová dokumentace azajištěno stavební
povolení a hlavně finanční prostředky na
nejpotřebnější chodníky: 

Wintrova II – pravostranný, který umo-
žňuje přístup maminkám k mateřské škole
z ulice Na Okrouhlíku 

Počápelská – úsek mezi ulicemi Ke
Kamenci aSpořilov, který slouží jako přístup
k ZŠ Spořilov od Galanty

Na Okrouhlíku – jižní strana, v úseku od
ulice Wintrova II po nadjezd Štrossova, kte-
rým pokračujeme v rekonstrukci 

Všechny tyto chodníky jsou nyní těsně
před dokončením a kolaudací. Chodníky
Wintrova a Na Okrouhlíku, které na sebe
navazují nárožím, provedla firma MIROS
Majetková a. s. Staré Hradiště. Nyní chybí

pouze 6m zábradlí před mateřskou školou,
které bude dodáno a namontováno do 4
týdnů. Vybrali jsme moc pěkné, proto je
dodací lhůta delší. Bude pro malé děti dale-
ko bezpečnější než obyčejné svařené trub-
ky. Chodník v ulici Počápelská zhotovila
firma TIMRA s. r. o. Pardubice – Nemošice. 

V současnosti máme v rozpočtu na rok
2018 a k zahájení připraveny ještě akce:

Rekonstrukci ulice Arnošta z Pardubic –
III. Část, 5 etapa (MIROS Majetková a.s.)
– chodník a parkoviště před č. p. 2614–16
včetně osvětlení přechodu u parkoviště
(zahájení v červenci). Jde o pokračování
rekonstrukce sídliště Karla IV. 

Úpravu odvodnění Jindřišská a Jiřího
z Poděbrad (Chládek & Tintěra) – výměna
dožilých hauratonů včetně zpevnění boč-
nic, část nahrazena povrchovým korytem
svedeným do vpusti. Zahájení v červenci.
Výměnu si vynutilo postupné popraskání
azhroucení betonových žlabů pod odvod-
ňovacími mřížemi. K devastaci systému
došlo nejen stářím , ale i pojížděním auto-
mobilů pro zásobování prodejen. Celková
délka odvodnění je 207 m v šíři 1,20 m. 

Chodník v ulici Jungmannova – úsek od
Palackého třídy ke křižovatce s ulicí Neru-
dova, západní strana, zahájení plánujeme
v červenci. Výměnou asfaltového povrchu
za zámkovou dlažbu bude zamezeno zaté-
kání do sklepů přilehlých domů a chodník
plynule naváže na již opravenou Nerudovu
ulici a v budoucnu i na rekonstruovanou
Palackého třídu. 

Vnitroblok ulic Dašická, Na Okrouhlíku,
Studánecká – III. etapa, prostor mezi byto-
vými domy, možná i II. etapa (zahájení září
- říjen po vydání stavebního povolení)

Jistě jste si všimli, že poslední čtyři roky
se snažíme postupně revitalizovat park
Bubeníkovy sady. Začali jsme fontánou,

Važení občané,
často se snažím své názory, či pod-

něty ke zlepšení města psát sem, do
novin, na facebook (stránka Naše Par-
dubice) asnažím se získat zpětnou vaz-
bu. Protože politiku a tím pádem i sebe
nevidím jako vládce, který chce prosa-
zovat to, co si myslí, že je správné, ale
měl by vycházet vstříc především voli-
čům a lidem, kvůli kterým zde jeho funk-
ce vznikla.  

Sleduji vývoj města a vidím, jak jsou
často investiční akce nesynchronizova-
né. Udělá se nový chodník aza pár měsí-
ců nebo příští rok ho někdo znova
rozkope adává tam kabely. Chci dosáh-
nout koordinace při plánování a realizaci
staveb. Další věcí je nespolupráce při
uzavírkách, když se začne opravovat
vše naráz a často ani veřejnost není
informována. Vadí mi, že stoupá nároč-
nost údržby města aže se město zadlu-
žuje stamilionovými úvěry, pro zbytečné
akce jako stavba fotbalového stadionu
uprostřed města. Budou to muset splá-
cet další generace, uvědomuje si to
někdo? A nejvíce mi vadí, že politici,
kteří po léta vládnou městu myslí na jeho
rozvoj jen pár let dopředu, ale nikdo
nechce vidět, že o věci, které si draze
postavíme, se musíme umět také pos-
tarat. Rozpadající se nadjezd k nemoc-
nici je dokladem, že toho současní
politici schopni nejsou. Tento most, ze
kterého ještě minulý rok rostly několi-
kaleté stromky, to dokládá. A já, vážení
obyvatelé našeho města, potřebuji od
vás slyšet, zda chcete ve vedení města
či obvodu lidi, kteří si zmíněné uvědomují
a je pro ně hlavní smysl politiky. Tedy
hospodárně, účelně, efektivně a udrži-
telně řídit chod a rozvoj města. Ocením,
když mi napíšete nebo i zavoláte. 

Váš zastupitel Mgr. Filip Sedlák 
tel. č. 605 910 794,

sedlak@nasepardubice.cz

Ulice Wintrova Na Okrouhlíku

Ulice Počápelská

pokračovali opravou kamenických částí
(schodiště), obnovou mlatových cest, kte-
rou letos dokončíme. Systematicky se
věnujeme údržbě a zlepšování stavu zele-
ně. Například na příští rok chceme park tro-
chu rozsvítit výsevem menších ploch
s lučním kvítím. Další na řadě jsou kovové
lavičky, které budeme od letošního roku
postupně opravovat – je jich v parku přes
70, takže opravy budou probíhat tři roky.
Příští rok bychom rádi začali s postupnou
výměnou dožilých 50 odpadkových košů.
Typ a barvu košů ovšem musíme konzul-
tovat s autorem parku, Ing. Seidlerem
z Brna. 

Tento park v centru města, našimi pra-
covníky důvěrně nazývaný „Bubu sady“,
si péči po 17 letech fungování určitě zaslou-
ží. Vždyť nemine od dubna do září den, kdy
si v parku nehrají děti z mateřinek, oprázd-
ninách příměstské tábory. Konají se zde
nejen pravidelné koncerty pro občany, ale
celá řada dalších akcí. 

Centrálních parků máme v obvodu víc
a iv těch nových provádíme postupně zlep-
šení, která při jejich rekonstrukci nebyla
realizována. Nyní máme před dokončením
závlahový systém relaxačních trávníků
v parku Na Špici. Připravujeme na příští rok
vrtanou studnu i pro závlahy na Předná-
draží. V parku na náměstí Čs. Legií a Sme-
tanově náměstí jsou již vrtané studny
hotové a úspora pitné vody je značná.
Kytičky a trávníky nepotřebují chemicky
upravenou vodu, stačí jim ta podzemní.
V Tyršových sadech jsme začali s úpravou
stávajícího závlahového systému - bude
výkonnější a spotřebuje méně vody. I zde
musíme kvůli finančním prostředkům upra-
vovat postupně, každý rok něco. 

V průběhu dubna byly provedeny revize
dětských hřišť i revize elektrozařízení včetně
fontán. Nyní je dokončováno odstranění
zjištěných závad. Naše fontána na třídě
Míru je známá celorepublikově díky médiím
aakátům kvetoucím přímo nad bazény fon-
tány. Důvod je jednoduchý – akáty jsou na
stanovišti čtvrtým rokem a pěkně se jim
daří, proto bohatě kvetou. Bohužel pro fon-
tánu, protože spadané květy zcela zahltí
filtry ačerpadla. V dalších letech tedy bude
fontána spouštěna až po odkvětu akátů
koncem května. Vaše Lenka Tobolková,

vedoucí Odboru majetku
a správních činností 



Okénko zahradního architekta – plné jaro 2018
Letošní průběh počasí je opět trochu

oříškem také pro zahradnické práce.
Dlouho zmrzlá půda zabraňovala zapo-
četí zahradnických prací a prudký
nástup vysokých teplot zase limitoval
dobu vhodnou pro výsadby a expedice
rostlin. Proto jsme se rozhodli část výsa-
deb plánovaných na letošní rok přesu-
nout na podzimní termín – jedná se
například o dosadbu živého plotu v ulici
Dašická. Přesto jsme řadu plánovaných
dosab provedli – mezi nimi výsadbu živé-
ho plotu v ulici Macanova, dosadby ve
vnitrobloku Na Hrádku, realizovali jsme
okrasnou výsadbu ve vyvýšeném záho-
ně na nábřeží Závodu míru. Všechny
nově vysazené dřeviny (i ty starší) jsou
pečlivě sledovány, zalévány a udržová-
ny. Přesto už nyní jsou patrné úhyny.
Všechny uschlé dřeviny budou nahra-
zeny novými v podzimním termínu.

Průběh jarního počasí měl vliv také na
vzhled cibulových výsadeb, které byly
jako každý rok velmi pěkné, ale oproti
předešlým rokům minimálně o týden až
14 dní dříve odkvétaly.

Velkou radost nám udělal loni mírně
provizorně upravený záhon před Domem
hudby. Přes špatný technický stav záho-
nů a omezené možnosti jejich úpravy
oživuje předpolí významné kulturní
budovy Pardubic nová výsadba okras-
ných třešní doplněná o okrasné česneky.
Ty už se pomalu zatahují a svůj půvab
ukazují vonné a nostalgické levandule.

Na jaře nás také odměnily za pravidel-
nou péči starší výsadby – například pro-
stor vnitroloku K Polabinám se zakvetlými
sloupovitými třešněmi a podsadbou cibu-
lovin a travin nebo pokusné štěrkové
záhony v ulici Arnošta z Pardubic s krás-
ným jarním aspektem cibulovin. Nyní se
už na záhoně projevují trvalky – rozrazily,
divizny, mateřídoušky, len, řebříček a dal-
ší. V ulici Arnošta z Pardubic krásně pro-
speruje sytě červená růže.
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Ve spolupráci s LUNAPARKEM ROCHL

Vás srdečně zve na zábavné letní odpoledne

Hurá na prázdniny
ČTVRTEK 28. ČERVNA 2018
PARDUBICE – TŘÍDA MÍRU (u fontány)

15.30–18.30 hodin 
Skákací hrad – malování na obličej – dětské kolotoče

Tvarování balónků – dětská diskotéka – hasičská technika
(hasiči MO Pardubice 1) – soutěže pro děti

Všechny atrakce pro děti ZDARMA

Přijďte s námi otevřít první dny prázdnin. Těšíme se.
LUNAPARK ROCHL, kontakt: 605 323 117 

Při běžných kontrolách výsadeb
a ploch zeleně na území městského
obvodu byl také letos zmapován výskyt
nežádoucího motýla zavíječe zimostrá-
zového a jeho housenek. Jedná se o pro
naše podmínky nepůvodního škůdce,
který k nám byl zavlečen a speciálně na
zimostrázech (Buxus sempervirens)
dokážou jeho zelenočerné housenky
napáchat nesmírné škody. Citelné je
poškození zejména zimostrázů kolem
sochy svlékající se dívky v ulici Karla IV.,
v mobilní nádobě před ZŠ Závodu míru,
či ve výsadbách v Dašické. Zatím jediný
známý účinek na tyto škůdce tvoří
postřik proti savému a žravému hmyzu.
Letos už byl postřik aplikován dvakrát.

Po zkušenostech z předchozích let
jsme si hlídali vhodnou dobu pro řez
živých plotů především v ulici Dašická.
K tvarování došlo už v polovině května
s ohledem na viditelnost v křižovatkách.
Následně je stále provádět řez živých plo-
tů na celém území MO Pardubice I.

Zaměstnanci městského obvodu mají na
starost Zelené Předměstí, soukromá firma
se nám dále stará o živé ploty na Bílém
Předměstí. Začalo se přednostně s keři
podél frekventované ulice Dašická,
v oblasti Zeleného Předměstí jsou to
především lokality s odkvetlým tavolní-
kem Spirea cinerea cv. – kruhový objezd
na nábřeží Závodu míru, podél cyklostez-
ky na Palackého třídě, ulice U Husova
sboru, Winterova II, kolem hřiště ve vni-
trobloku Na Hrádku a v okolí. Začalo se
s úpravou živých plotů v ulici Arnošta
z Pardubic. V červnu se potom budou
průběžně upravovat všechny zbylé loka-
lity, protože v tomto měsíci má většina
keřů ukončený svůj maximální jarní pří-
růstek a řez je v tomto období pro rostliny
v živých plotech většinou vhodný.

Zahradnická sezona je na samém
vrcholu, čeká nás neustálé odplevelo-
vání, zalévání, odstraňování výmladků
a kontroly výsadeb. Naše pracovnice
jsou denně v terénu a poctivě upravují
a odplevelují každý záhon. Nemohou být
na všech lokalitách najednou, proto se
tu a tam objeví nějaká více či méně
zarostlá plocha. Zahradnice se ale na
plochy vracejí v pravidlených interva-
lech, a tak zatím velmi úspěšně s pleve-
lem bojují. 



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-
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Blahopřejeme!

Paní Jana Vernerová oslavila v květnu
97. narozeniny

Už jste někdy viděli skoro 319,60 m
dlouhého hada? Jestli ne, tak něco
podobného bylo k vidění na zahradě
Mateřské školy Pardubice, nábřeží Závo-
du míru. Paní učitelky s dětmi společně
navlékaly pet lahve různých velikostí, tvarů
a barev v jednoho velkého hada. „Hadí
akce“ byla vyvrcholením bloku, který byl
zaměřený na ochranu přírody, životního
prostředí a na třídění odpadu. Součástí
tématického bloku byly i jarní besídky
a s nimi spojené ekodílničky, kde se vyrá-
běly věci z odpadového materiálu pro
potěšení oka i duše. Nejdelším hadem se
mohla pochlubit třída Houbiček s hadem
dlouhým 89,7 metrů. Eva Flamíková

EKO hrátky ve školce

Pardubice na Labi

V sobotu 23. června od 13.00 hodin pořá-
dá náš obvod společně s MO Pardubice II
zábavné sportovní odpoledne pro děti
i dospělé na břehu Labe uWonkova mostu
(naproti přístavišti výletní lodě Arnošt). 

Pro děti budou připraveny zábavné
atrakce na břehu i ve vodě, kde si budou
moci vyzkoušet paddleboard. Všechny
atrakce pro děti budou zdarma. K vidění
bude rovněž ukázka práce jednotlivých
složek integrovaného záchranného sys-
tému (potápěči HZS, výcvik psů městské
policie, technika IZS, motorové vodní člu-
ny HZS a PČR, … ). 

Pro veřejnost bude určen závod čtyř-
členných družstev na raftu, který začne
v 15.30 hodin. Mottem tohoto závodu
bude známé heslo Pieree de Coubertina
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Příchozí se mohou hlásit na místě.

Celé odpoledne bude zakončeno
hudebním vystoupením skupiny „105“
ze ZUŠ Lonkova (18.00 hodin) v Polabi-
nách a folkové kapely Pamflet 19.30
hodin).

Přijďte si užít letní odpoledne na břeh
řeky, která naším městem protéká. 

Všichni jste srdečně zváni.

Věc, která trápí nejen nás, ale i řadu sluš-
ných občanů, je stav chodníků před
obchody, restauracemi a kancelářemi a na
náměstí před nádražím ČD (Přednádraží).
Jde o stovky nedopalků, které kuřáci hází
kam je napadne. Zaměstnanci, zákazníci,
cestující autobusy, trolejbusy i vlakem,
chodí kouřit na chodník před budovu. Vaj-
glík potom hodí na chodník, nejlépe do
spáry mezi mozaikové kostky, do zahrad-
ního záhonu, do ochranné mříže pod
strom. Neuvědomují si, že z těchto prostor
nedopalek nejde vysát, vyndat např. bez
pracného rozebrání stokilové ocelové mří-
že. Přitom by stačilo tak málo – každý
kuřák, který si chodí „zapálit“ před obchod
nebo kancelář pravidelně, by měl mít
u vchodu popelník a jednou za čas ho
vysypat do odpadkového koše na ulici.

Kdo mě zná ví, že také kouřím – vyřešila
jsem to zavařovací sklenicí se šroubova-
cím víčkem, kterou čas od času vysypu
do použité obálky a šup s tím do kontej-
neru nebo koše. Nic nikde nepáchne,
nedělám nepořádek ve svém okolí. Na
Přednádraží stačí udělat 2–3 kroky k nej-
bližšímu koši a nehodit to na zem nebo
přidat stromu výživu nikotinem. 

Proto prosím všechny, kteří se stejně jako
já nedokázali odnaučit svému zlozvyku –
buďme ohleduplní ke svým sousedům,
chodcům icestujícím i k těm, kdo se starají
o pořádek ve městě a šup s „vajglíkem“
tam, kam patří. Do koše nebo popelníku! 

Dobré tipy naleznete zde: www.stopne-
dopalkum.cz.

Vaše Lenka Tobolková, vedoucí Odbo-
ru majetku a správních činností 

Nedopalky na chodnících

NEJVĚTŠÍ FILMOVÉ HITY KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ VEČER,
CELÉ LÉTO VSTUP ZDARMA

NEJVĚTŠÍ LETNÍ KINO
V ČESKÉ REPUBLICE

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ
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