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Vážení a milí spoluobčané,
jsou za námi tři čtvrtiny volebního

období a je čas se poohlédnout za tím,
co se nám za tuto dobu podařilo a co
nikoliv. Podařilo se nám splnit alespoň
něco z předvolebních slibů? 

V rámci regenerace panelového síd-
liště nábřeží Závodu míru byla dokon-
čena 1. část – prostor mezi domy č.

p. 1884, 1885, 1886 a 1888. 
V polovině října byla dokončena 2. etapa rekonstrukce vni-

trobloku za autobusovým nádražím na Palackého třídě.
Před dokončením je první etapa „Regenerace vnitrobloku

ohraničeného ulicemi Dašická, Na Okrouhlíku a Studánecká“.
V příštím roce chceme pokračovat další etapou.

Ve spolupráci s městem připravujeme projektovou doku-
mentaci a v první polovině příštího roku dojde konečně k rekon-
strukci celé ulice U Kamenné vily. 

V příštím roce bychom chtěli podle finančních možností pokra-
čovat s rekonstrukcí chodníků v ulici Arnošta z Pardubic.

Podle finančních možností postupně opravujeme chodníky
hlavně v prostoru za Chrudimkou. V tomto trendu chceme
dále pokračovat.

Projekt na revitalizaci Matičního jezera již je zpracován včet-
ně potřebných povolení. Akce zatím nezískala takovou prioritu,
aby byla zařazena do rozpočtu města na rok 2018.

Vím, že je potřeba naši práci stále zlepšovat a že nikdy
nebudou všichni občané obvodu spokojeni. Přesto za svoji
osobu i za kolektiv mých spolupracovníků a zaměstnanců
úřadu, kterým touto cestou děkuji, slibuji, že budeme v nasto-
leném trendu pokračovat i v příštím roce.

Závěrem mi dovolte vám popřát zklidňující adventní čas,
krásné a pohodové vánoční svátky plné klidu
a lásky v kruhu vašich nejbližších a do nové-
ho roku 2018 vám všem přeji hodně štěstí,
zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracov-
ním životě.

Informace o volbách v roce 2018

O voličský průkaz je možné požádat:
Písemně:
Pro první kolo volby nejdéle do 5. 1. 2018 do 16.00 hodin.
Pro druhé kolo volby nejdéle do 19. 1. 2018 do 16.00 hodin. 
Osobně:
Pro první kolo volby nejdéle do 10. 1. 2018 do 16.00 hodin.
Pro druhé kolo volby nejdéle do 24. 1. 2018 do 16.00 hodin. 

Hlasovací lístky budou dodány voličům do schránek nej-
déle do 9. 1. 2018.

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 nej-
déle do 12. 1. 2018 do 11 hodin. Poté je možné ve dny voleb
požádat přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Na začátku roku 2018 proběhne volba prezidenta České republiky

Konání voleb – doba hlasování: 

I. kolo Pátek – 12. 1. 2018 (14–22 hodin) • Sobota 13. 1. 2018 (8–14 hodin)
případné II. kolo – Pátek 26. 1. 2018 (14–22 hodin) • Sobota 27. 1. 2018 (8–14 hodin)  



Na území našeho města se občas naj-
de zaparkované osobní vozidlo, kterému
chybí registrační značka, nemá v pořádku
technickou kontrolu nebo kontrolu emisí,
případně má „prázdnou“ některou pneu-
matiku. Majitel takové vozidlo nepoužívá,
nechává jej stát i dlouhodobě na stejném
místě a vozidlo ani není technicky způso-
bilé k užívání. Občané pak tuto skutečnost
hlásí Městské policii Pardubice nebo na
městské obvody a požadují odstranění
„vraku“ vozidla, které jeho vlastník nechal
na pozemní komunikaci a které navíc
zabírá tolik potřebné parkovací místo. 

Na první pohled se takovéto vozidlo
může jevit jako vrak – je vlastně nepojízd-
né, protože není naplněn zákon o provozu
na pozemních komunikacích – chybí regi-
strační značka nebo doklad o technické
kontrole vozidla, případně je na vozidle
jiná drobná závada. Tyto znaky však ve
většině případů nenaplňují definici vraku,
kdy vrakem je „… silniční vozidlo, které

je pro závady v technickém stavu zjev-
ně technicky nezpůsobilé k provozu na
pozemních komunikacích a obnovení
způsobilosti by si vyžádalo výměnu,
doplnění nebo opravu podstatných
částí mechanismu nebo konstrukce
silničního vozidla…“. Určení, zda před-
mětné vozidlo umístěné na místní komu-
nikaci je skutečně vrakem, je v kompe-
tenci vlastníka pozemní komunikace,
který rozhodne, zda vozidlo odpovídá
definici vraku podle § 19 odst. 2 písm. g)
zákona o pozemních komunikacích. 

V případech, kdy je tato skutečnost pro-
kázána, je provozovatel vraku vyzván
k jeho odstranění na místo mimo pozemní
komunikaci. Následně pak po marném
uplynutí dvouměsíční lhůty ode dne ulo-
žení této povinnosti, zajistí vlastník
pozemní komunikace předání vraku na
náklady jeho provozovatele k likvidaci. 

Odbor dopravy a životního prostředí
Úřadu městského obvodu Pardubice I

Je „vrak“ osobního vozidla vždy
vrakem?

Pozorní kolemjdoucí  jistě zaznamenali
kmeny stromů natřené bílou barvou. Jde
o záměrnou aplikaci přípravku ARBO-
FLEX, který zamezí poškození pletiv
kmenů mrazem v zimě a sluncem v létě.
K těmto poškozením jsou zvláště
náchylné stromy s hladkou a tmavou
borkou (mladé lípy, javory, habry). V eta-
pě realizované tento podzim jsme
vytipovali perspektivní stromy na pro-
stranství mezi ulicemi U Marka a Hlavá-
čova, lípy lemující ulici kpt. Bartoše a lípy
za konečnou zastávkou MHD Závodu
míru.

Přípravek ARBO-FLEX je pro stromy
naprosto nezávadný a je garantována
trvanlivost až pět let. U větších stromů
plně postačí aplikace z nejrizikovější
jihozápadní strany a je vhodnějším
typem ochrany než omotání kmene juto-
vým pásem či rákosovou rohoží. Barva
je trvanlivější, „ztrácí“ se postupně
a odpadá zde šok z náhlého odhalení
kořenů při ovinu kmene  jutou či ráko-
sovou rohoží.

Věříme, že se aplikace přípravku setká
s pochopením a chceme ho aplikovat ve
větší míře i v dalších letech. Stále se sna-
žíme uplatňovat,  i při našich omezených
finančních možnostech ,  moderní metody
a poznatky arboristiky v péči o stromy. 

Martin Brejník, DiS 
Odbor majetku a správních činností 

Proč natíráme kmeny stromů na bílo?

Problematické parkování v Pardubicích
Lidé si všímají, že v našem městě je stá-

le větší problém najít parkování. Parko-
vacích karet se prodá více než je
parkovacích míst a mě konkrétně znepo-
kojuje situace okolo hlavního nádraží. Je
sice fajn, že máme nové přednádraží, ale
problém je, že parkovat zde za nějaký čas
nebude možné. Konkrétně hovořím o po-
zemcích v lihovaru, ze kterých město
dostalo výpověď a tak se zde ruší i to par-
kování pro veřejnost, které město stálo

zhruba 90 tis. Kč měsíčně. Takový vánoční
dárek. Pokud se ještě uzavře pro veřejnost
parkování u bývalé Hypernovy, tak si ti,
co jezdí vlakem, zaparkují možná někde
v Polabinách.

Když pan primátor představoval veřej-
nosti projekt přednádraží a i na našem
zastupitelstvu, jsem varoval, před neře-
šením této situace. Vyzýval jsem ty, kteří
řídí naše město, že to je věc, kterou je
potřeba řešit. Bohužel je pro mě frustrující,

že vidím neblahý vývoj a přes veškeré úsilí
před ním varovat a zamezit mu, tak ti, kteří
mu mohou zabránit, jen sedí a čekají.
Nechají si pod rukama prodat pozemky
a pro příznivý a smysluplný rozvoj města
neudělají v podstatě nic. A nějaké plány,
jak bude někdy možná parkoviště na stra-
ně Dukly, neberu v potaz. Je to klasická
pardubická sci-fi. 

Mgr. Filip Sedlák,
zastupitel MO Pardubice I

Svoz odpadu
v období svátků

v roce 2017
V době vánočních svátků, které letos

připadají na pracovní dny na pondělí
a úterý 25. a 26. 12. 2017, bude zacho-
ván standardní harmonogram svozu
komunálního odpadu i separovaných
složek odpadu pro občany města, firmy
i obce. Všechny separační dvory budou
v době vánočních svátků v tyto dny
uzavřeny. 

Za pondělní svoz odpadu na Nový
rok 1. 1. 2018 bude probíhat náhradní
svoz až v úterý 2. 1. 2018, stejně tak
budou o 1 den svozu posunuty veškeré
standardně plánované svozy nádob,
tzn., že nádoby, které by se standardně
sypaly v úterý, budou svezeny ve stře-
du, středeční svoz bude realizován ve
čtvrtek, čtvrteční v pátek a nádoby, kte-
ré se standardně sváží v pátek, budou
na začátku ledna mimořádně svezeny
až v sobotu 6. 1. 2018. Tímto prosíme
ty občany a zákazníky, kterých se tato
změna dotkne, aby toto brali v potaz
a nádoby připravili k výsypu v průběhu
1. kalendářního týdne roku 2018 o den
déle, než jsou obvykle zvyklí. 

Od 2. kalendářního týdne roku 2018
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 vánoč-
ní stromky ke stanovištím kontejnerů.
Žádáme, aby stromky byly zbaveny
veškerých ozdob, protože jsou poté
odvezeny na městskou kompostárnu
do Dražkovic, kde se stávají vstupní
surovinou na výrobu kompostu. 

Závěrem nám dovolte poděkovat za
spolupráci v roce 2017 a popřát všem
klidné a spokojené svátky prožité ve
zdraví ave společnosti těch nejbližších.

V případě potřeby jakýchkoliv
doplňujících informací či dalších dotazů
mohou občané kontaktovat pracovníky
společnosti Služby města Pardubic na
telefonních číslech 466 260 831–33.



Pro příští rok byly do rozpočtu městského obvodu zařazeny následující větší
investiční akce:
• projektová dokumentace k rekonstrukci

další, III. etapy vnitrobloku ohraničeném
ulicemi Dašická, Na Okrouhlíku a Stu-
dánecká

• vybudování závlahového systému v par-
ku Na Špici

• regenerace sídliště Karla IV. – V. etapa
- 3. část ul. Arnošta z Pardubic

• další etapa opravy chodníků na Bílém
Předměstí v ul. Na Okrouhlíku a přilehlý
chodník ul. Wintrova II

• vybudování nového chodníku v ul.
Počápelská

• vybudování osvětlení na parkovišti za
Domem hudby

Plánované investice pro rok 2018

Palackého třídarozpracovaná ulice Dašická

Dětské hřiště nábřeží Závodu míruDětské hřiště nábřeží Závodu míru

Jednotka vyjela v dopoledních hodinách
do centra Pardubic, kZelené Bráně. Postu-
povala dle pokynů velitele směny apomoh-
la zabezpečit plechy na střeše u domu ul.
Zelenobranská č. p. 74 a75, dále odstranila
poškozené dopravní značení na náměstí
Republiky. Velitel směny jednotku odeslal
na stanici HZS pro další pokyny. 

Krátce před polednem jednotka Pardu-
bice vyjela z HZS na odklízení oplocení na
Masarykově náměstí mezi budovami
ČSOB pojišťovnou a OC Magnum. Po
ukončení prací odjela zpět na HZS.

Téměř bezprostředně poté byl uskuteč-
něn výjezd do obce Mikulovice, kde bylo
třeba zajistit uvolněné plechy na střeše. Na
místě bylo provedeno zabezpečení uvol-
něné střechy aodstranění volného plechu.

Následoval výjezd do ul. S.K.Neumanna,
kde byla uvolněná střecha vareálu bývalých
kasáren. Jeden plech byl vrácen za plot,
zbytek byl za plotem, proto nebylo řešeno.
Bezprostředně následoval odjezd k další
události, a to do ul. Jana Zajíce čp. 986, kde
byl spadlý a nakloněný strom u dětského
hřiště. Stromy byly rozřezány a odstraněny
z chodníku a plotu hřiště. Ihned následoval
výjezd do ul. Bartoňova č. p. 837 odstranění
nakloněných stromů na hřišti. Čtyři vyvrá-
cené stromy na dětském hřišti byly rozře-
zány. Poté se jednotka vrátila na HZS.

Další zásah proběhl v ul. Jana Palacha
1093, kde byl uvolněný plech v 5. patře
podkrovního bytu. Na místě byl proveden
průzkum a po konzultaci s majitelkou bytu

Pomoc jednotky SDH MO Pardubice I při likvidaci následků
vichřice 29. 10. 2017, nejen na území MO Pardubice I

Nedělní vichřice 29. října zasáhla i náš
obvod. Poničeno bylo nejen téměř 40 stro-
mů, které máme svěřené do správy, ale
náporům větru neodolaly i některé mohut-
nější keře.  Nejničivěji se vichřice projevila
v pásu zeleně v Okružní ulici pod „rychlo-
dráhou“, kde původní porost borovice lesní
a dalších dřevin připomínal regulérní lesní
polom.  Další stromy byly poškozeny vylo-
mením větví a tím i degradací  koruny.  

Důležitým mementem pro nás jsou pří-
pady vývratů stromů na místech s omeze-
ným prokořenitelným prostorem. Riziko
vývratu na těchto stanovištích je třeba brát
vážně již při volbě taxonu stromu před
výsadbou azvažujeme, zda nebude dobré
oživit pozapomenutý funkční prvek zeleně
– solitérní keř vyššího vzrůstu či keř na
kmínku.  Pro tento druh výsadby mluví
téměř stoprocentní zasíťování zelených
pásů podél komunikací a tím i další ome-
zování kořenového systému stromů. 

Velmi nemilou ztrátou pro nás byla
mohutná borovice vejmutovka, která rostla
vcentrálním prostoru Bubeníkových sadů.
Kmen stromu byl již delší dobu napaden
dřevokaznou houbou a náporu větru

neodolal. Vzniklá situace již nebyla řešitelná
pěstebním zásahem atorzo stromu muselo
být pokáceno.  

Musíme poděkovat všem spoluobča-
nům za podněty, které vedly k lokalizaci
poškozených stromů na území prvního
městského obvodu. Odstraňování násled-
ků vichřice bylo náročné a tato pomoc nám
velmi pomohla.

V průběhu  zimy  bude ještě probíhat fré-
zování a trhání pařezů po uschlých i vyvrá-
cených stromech a to nám umožní
realizovat alespoň část náhradních výsa-
deb na jaře 2018.  Martin Brejník, DiS,

Odbor majetku a správních činností 

Následky vichřice 29. 10. 2017

byla událost odložena – jednotka se nebyla
schopna kplechu dostat přes zařízení bytu.
Následoval návrat na HZS.

Kolem 16. hodiny jednotka vyjela do ul.
Erno Košťála č. p.  991 (mateřská škola),

kde byl zaznamenán pád stromu na budo-
vu MŠ. Na místě byl proveden průzkum
a následně byl odstraněn strom z budovy
MŠ a plotu a byl rozřezán.

Jiří Chmelík, velitel jednotky
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Okénko zahradního architekta – podzim 2017
Podzimní práce byly především ve znamení

příprav na zimu a výsadby cibulovin. Letos
bylo na našem území v polovině měsíce října
postupně vysazeno 3450 kusů nově za-
koupených cibulovin určených především na
záhon na Smetanově náměstí, náměstí Legií
a do štěrkového záhonu před Dům hudby.
Opět se nám podařilo uchovat cibuloviny
z loňského roku. Byly rovněž použity na dosad-
by po městském obvodu – zejména v záhoně
před ZŠ nábřeží Závodu míru, ve vnitrobloku
Jindřišská či v nově zakládaném štěrkovém
záhoně před kostelem sv. Bartoloměje.

Na Smetanovo náměstí byla pro příští
sezonu zvolená kombinace tulipánů, sněženek
a sasanek v barevném ladění růžovo – bílo –
fialovém. Na jaře uvidíme, jak se nám to poved-
lo. Na náměstí Čs. legií bude tradičně převládat
barva červená. 

Již druhým rokem se také snažíme vytipovat
místa, kde se o péči o zeleň na veřejném pros-
tranství starají především místní obyvatelé aza
tuto jejich činnost jim velice děkujeme.
Vybraným obyvatelům byly na začátku
listopadu předány drobné balíčky z cibulo-
vinami z jarního záhonu na Smetanově
náměstí. Příkladem může být udržovaná
předzahrádka u bytového domu v ulici U Mar-
ka.

Ještě začátkem října jsme se mohli těšit
z pestrých květů dokvétajících trvalek přede-
vším na náměstí Čs. legií, kde se velice pěkně
rozrostly japonské sasanky a vínově červené
podzimní astry. Nezapomínáme ani doplňovat
rostliny uhynulé či zmizelé, a tak právě v říjnu
byla vhodná doba na jejich dosadbu. Na
zmiňovaném náměstí Čs. legií přibyl na podzim
sytě tmavě modře kvetoucí ořechokřídlec.

Na prázdných místech v záhonech v ulici
Arnošta z Pardubic byla pro změnu a barevné
oživení doplněna karmínová plazivá růže.

Kromě těchto drobných dosadeb byly

dokončeny ještě plánované výsadby na
letošní rok, které jsme již nestihli v jarních
měsících – zejména jde o 30 m živého plotu
na rohu ulice Sezemická a Ve Lhotkách
z ptačího zobu v kombinaci s červenolistou
tavolou, 30 m živého plotu podél frekvento-
vané ulice Hlaváčova – opět z ptačího zobu,
5 m živého plotu u bytového domu v ulici
Arnošta z Pardubic z červenolisté tavoly
a v neposlední řadě byly provedeny dosadby
ve vnitrobloku Na Hrádku – doplnění stáva-
jícího živého plotu z tavolníku a drobná sadová
úprava vstupního prostoru do bytového
domu. U všech těchto výsadeb zatím není
výrazně patrný výsadbový materiál, sázely se
už opadané keře. Těšíme se ale, že pravidel-
nou a cílenou péčí zapěstujeme vysazené ros-
tliny do požadovaných velikostí a kvality
a zpříjemníme a zpestříme tím veřejná pros-
tranství.

Velice nás těší, jak se pravidelná péče pro-
jevuje na kvalitě udržovaných rostlin.
V přiměřeně velké skupině hlohyní na náměstí
Čs. legií proto byla k vidění úžasná hra pod-
zimních barev v podobě bohatého nasazení
nápadných plodů.

Již od konce října jsme také průběžně
odklízeli a vyhrabávali listí a především pláno-
vali další práce na nadcházející sezonu. Vplánu
máme především tradiční dosadby uhynulých
a jinak vypadlých rostlin v ulici Arnošta z Par-
dubic, Dašické, kolem Domu hudby, dosadby
keřů do prostorů pod stromy v ulici Jindřišská,
dosadbu živého plotu v ulici Macanova,
doplnění mezernatého živého plotu v ulici
Dašická, dosadby v ulici Husova, v ulici Jiřího
z Poděbrad a revizi mobilních nádob.

V nadcházejícím období začneme s před-
stihem plánovat letničkové výsadby,
provedeme revizi pasportu zeleně na našem
obvodu a budeme se těšit na nadcházející
zahradnickou sezonu.

Blahopřejeme!

Doc. MUDr. Jan Iserle, CSc., emeritní pri-
mář očního oddělení nemocnice v Par-
dubicích, oslavil v říjnu 98. narozeniny

Letošní vegetační sezonu je bohužel opět
v celorepublikovém měřítku zaznamenán
zvýšený výskyt klíněnky jírovcové. Klíněnka
jírovcová, která se rozšířila po celém území
ČR v devadesátých letech 20. století, je
škůdcem, jehož housenky vyžírají vnitřní
pletivo listů. Jsou schopny zdecimovat lis-
tovou plochu natolik, že napadený jedinec
jírovce (kaštanu) předčasně ztratí listy. Stro-
my jsou tímto způsobem oslabovány. Při-
počteme-li k tomuto faktoru již několikaleté
katastrofální sucho, je součet těchto dvou
faktorů pro další existenci jírovců již záva-
žným problémem. Z tohoto důvodu MO I
plánuje v jarním období aplikaci tzv . mikro-
injektáže na podporu vitality napadených
jírovců. Jde o aplikaci vhodné chemické lát-
ky do vodivých pletiv stromu za účelem

usmrcení housenek klíněnky jírovcové. Vizu-
álně se celé ošetření podobá aplikaci 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 houbovém onemocnění, které prak-
ticky ucpává vodivé cévy stromu. Jilmy
bývaly ozdobou městských parků a v sou-
časnosti jich zbývá již opravdu minimum.
Na území MO I jsou dodnes mohutní jedinci
v Bubeníkových sadech, na náměstí Čs.
legií a Tyršových sadech. Pro všechny tyto
stromy je taktéž plánováno ošetření obdob-
nou metodou na podporu jejich vitality.

Ošetření je plánováno v období před nara-
šením listů, což je optimální doba pro účin-
nost mikroinjektáže. 

Mikroinjektáž stromů

Opět je tu podzim a s ním i první spo-
lečné setkání rodičů a dětí v Mateřské
škole nábřeží Závodu míru – Pardubice
vtomto školním roce. Letos začalo oprav-
du netradičně, a to „Prvním podzimním
kloboukovým bálem“. Celému odpoledni
vládly klobouky – jak malé, na kterých se
vyřádila dětská fantazie, tak slušivé
dospělácké. Taneční vystoupení dětí, kte-
ré kbálům neodmyslitelně patří, vystřídaly
vtipné rodinné soutěže a závěr zdařilého
odpoledne patřil občerstvení anetradiční
kloboukové tombole. Eva Flamíková

MŠ Závodu Míru Pardubice

Kloboukový bál

Paní Dagmar Praxová oslavila v listopadu
95. narozeniny

Všem občanům našeho obvodu, kteří
oslavili či oslaví v říjnu, listopadu a prosinci
významné životní jubileum, blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví, poho-
du a spokojenost.
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