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Vážení a milí spoluobčané,
přátelé,

Jaro je v plném proudu, brzy nás
čeká nejteplejší období roku, blíží se
prázdniny a doba dovolených. Dovolte
mi říci vám několik málo slov z pohledu
starosty.

Na konci měsíce dubna byla dokon-
čena dlouho připravovaná oprava

Macanovy ulice. Zkolaudována byla rovněž 1. etapa regenerace
vnitrobloku za autobusovým nádražím podél ulice Palackého.
Byl vysoutěžen dodavatel poslední etapy rekonstrukce vnitro-
bloku za parkovacím domem na Karlovině. Akce bude probíhat
vprůběhu prázdnin. Ve výběrovém řízení na rekonstrukci chod-
níku a cyklostezky na Sukově třídě byl vybrán dodavatel, který
provede stavební práce v měsíci červnu. Ve veřejné soutěži byla
vybrána firma Služby města Pardubic a. s., která bude pečovat
o Tyršovy sady. V Tyršových sadech byla v těchto dnech zko-
laudována a otevřena pro veřejnost Kavárna firmy HOLFLOR. 

Přesto, že město Pardubice neobdrželo dotaci od Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR na první část regenerace pane-
lového sídliště „nábřeží Závodu míru“, jednám za náš obvod
s vedením města o způsobu společného financování akce
z prostředků MO 1 a města. Pevně věřím, že shodu najdeme
a na podzim se začne se stavebními pracemi.

V našem městském obvodu probíhala ve dnech od 15. 6.
do 17. 6. 2016 přehlídka amatérských umělců „Zrcadlo umění“.
Akce se odehrávala v prostorách Pernštýnského náměstí, Na
Příhrádku, na třídě Míru, v Machoňově pasáži, v Tyršových
a Bubeníkových sadech. Nová pódia byla u Paláce Pardubice
a na zámku.

V pátek 24. 6. 2016 budeme v Bubeníkových sadech pořá-
dat od 15.00 do 18.00 hod. tradiční akci pro děti „Hurá na
prázdniny“. Rád se tam s vámi osobně setkám.

Dne 1. července bude zahájen prázdninový provoz letního
kina na ploše vedle Skate parku za lihovarem.

Toto léto v Pardubicích bude něčím výjimečné. Od 5. 8. do
21. 8. 2016 otevře své brány pro širokou veřejnost „Olympijský
park“. V prostorách centra města bude probíhat sledování pří-
mých přenosů z vrcholného sportovního klání v Riu. Sportovní
část bude okořeněna doprovodným programem. Srdce „Olym-
pijského parku“ bude situováno do parku Na Špici. Věřím, že
to bude i pro vás zpestření léta ve městě.

A na závěr mi dovolte popřát vám hezké
léto, příjemně prožité dovolené a dětem
dlouhé a dobrodružné prázdniny.

Váš starosta

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás na následující uza-
vírky místních komunikací: 
■ Plánovaná uzavírka ul. Štefánikova z důvodu rekonstrukce

kanalizační sítě v termínu od 13. června do 16. září 2016
a práce by byly rozděleny do čtyř etap, kdy v níže uvedených
termínech bude probíhat samotná rekonstrukce a následně
pak i pokládky povrchů:

1. etapa od 13. 6.–29. 6. – pokládky povrchů 22. 8.–31. 8.
uzavřena  ulice Štefánikova v části mezi křižovatkou s ul.
Smilova a severní částí nám. Čs. legií

2. etapa od 30. 6.–13. 7. – pokládky povrchů 22. 8.–31. 8.
uzavřena křižovatka ulic Štefánikova a Smilova (krátká část
ulice Smilova nebude průjezdná na nám. Čs. legií

3. etapa od 14. 7.–27. 7. – pokládky povrchů 22. 8.–31. 8.
uzavřena ul. Štefánikova v části od křižovatky s ul. Smilova
(křižovatka průjezdná) po ul. Hlaváčova 

4. etapa od 28. 7.–31. 8. – pokládky povrchů 1. 9.–16. 9.
uzavřena ul. Štefánikova v úseku od křižovatky s nám. Čs.
legií (jižní část) – křižovatka průjezdná

■ Zhruba od září do konce roku 2016 a následně i v roce
2017 bude firma Vodovody a kanalizace Pardubice,
a. s. provádět rekonstrukce svých sítí i v ulici Sakařova,
kde též bude nutné provést uzavírku celé této místní komu-
nikace.



Pardubická Charita přivítala
firemní dobrovolníky

V pátek 13. května se v sídle Oblastní charity Pardubice
v Češkově ulici sešli dobrovolníci z různých společností,
aby pomohli při úpravách charitní zahrady a s přípravou
materiálu na tradiční listopadovou výrobu adventních věnců.
Dobrovolníci Charitě svoji práci věnovali v rámci akce
Give & Gain Day, která se konala při příležitosti Mezinárod-
ního dne firemního dobrovolnictví.

Dobrovolníci vytřídili okrasné stuhy, instalovali nové pískoviště pro děti, vypleli zahra-
du, vyklidili kůlny a společně se zaměstnanci Charity pokáceli a zpracovali několik
stromů. Upravená zahrada bude k dispozici dětem pěstounů a dětem z rodin v nouzi
v době, kdy jejich pěstouni a rodiče budou vyřizovat nutné záležitosti s pracovnicemi
ze Služeb pro rodiny s dětmi. Děti si mezitím budou moci hrát nebo třeba ochutnat
čerstvé maliny a rybíz. Vladimíra Karlová, PR pracovník

Oblastní charita Pardubice
rozšiřuje svůj hospicový tým

V poslední době se stále více diskutuje
o potřebnosti domácí hospicové péče.
Většina lidí si totiž přeje zemřít doma, jejich
blízcí se však obávají, že se o umírající
nedokážou postarat. S přispěním profe-
sionálních zdravotních a sociálních pra-
covníků to mohou dokázat. V prvním
čtvrtletí tohoto roku mohlo třicet těžce
nemocných pacientů z Pardubic a okolí
zůstat v domácím prostředí díky Oblastní
charitě Pardubice. Kromě pravidelných
návštěv zdravotních sester, pečovatelek
a lékařů zajišťuje Charita umírajícím i jejich
rodinám také psychologickou a duchovní
podporu.

Myšlenku domácí hospicové péče pod-
poruje řada zkušených lékařů. Hospicový
tým pardubické Charity například nedáv-
no posílila MUDr. Lenka Madurkayová,
specialistka na paliativní medicínu a léčbu

bolesti. Spolupráci se podařilo navázat
na semináři o domácí hospicové péči,
který 25. dubna uspořádala Pardubická
nemocnice. Tohoto semináře se kromě
MUDr. Madurkayové aktivně zúčastnili
odborníci v oblasti onkologie, geriatrie či
klinické psychologie. Z diskuze na semi-
náři vyplynulo, že domácí hospicová péče
je komplexní služba, která vyžaduje mezi-
oborovou spolupráci. Zájem odborné
veřejnosti o toto téma je dobrým příslibem
pro další rozvoj této služby v našem regio-
nu.

Pokud vás zajímá, v jakém složení aktu-
álně pracuje hospicový tým Oblastní cha-
rity Pardubice, navštivte webovou stránku
www.pardubice.charita.cz.

Mgr. Vojtěch Homolka

PR pracovník,

vedoucí dobrovolnického centra

Pohybujete se obtížně
a potřebujete se někam dopravit?
Oblastní charita Pardubice rozšiřuje
služby o dopravu pro vozíčkáře, špat-
ně se pohybující a imobilní spoluob-
čany. Bezpečný převoz je zajištěn
speciálně upravenými automobily.
Odborně vyškolená posádka vás i váš
doprovod doveze a  doprovodí k léka-
ři, za přáteli, za rodinou, nebo i na kul-
turní akce. Služba je určena klientům
s bydlištěm v pardubickém okrese.
Pro více informací kontaktujte
dispečerku Oblastní charity Pardubi-
ce Annu Čevorovou na telefonech:
775 296 843, 466  335 026, nebo na
e-mail: info@charitapardubice.cz. Více
informací se také dozvíte na www.par-
dubice.charita.cz v sekci Doprovod
a doprava osob.

Hledáme dobrovolníky
na šití plášťů
Baví vás šít a chcete se podílet na zají-
mavé akci? Oblastní charita Pardubi-
ce právě hledá dobrovolníky na šití
plášťů pro koledníky na Tříkrálovou
sbírku. Jistě jste v našem městě
začátkem ledna potkali koledníky
a všimli si, že mají na hlavě korunu
a na sobě plášť. Právě těchto plášťů
máme málo. Pomozte nám, prosím,
vyrobit další. Materiál dodáme a pří-
padně i poradíme co a jak. Kontaktujte
koordinátora dobrovolníků Václava
Pituchu na tel.: 730 572 959 nebo na
e-mailu: dobrovolnik@charitapardu-
bice.cz.

Vladimíra Karlová

PR a koordinátor dobrovolníků

Oblastní charita Pardubice

Češkova 1247, 530 02 Pardubice

tel.: 731 635 860

Oblastní charita Pardubice
V Ráji 732, 530 02 Pardubice

IČ: 464 92 160
Tel.: + 420 461 335 026

E-mail: info@charitapardubice.cz,
www.pardubice.charita.cz

Vážení spoluobčané!
Rádi bychom vás upozornili na nově založené facebookové stránky Městského obvodu Pardubice I.

Naleznete zde stručný přehled informací, zajímavostí, akcí atd.

Stránky naleznete na: www.facebook.com/Městský-obvod-Pardubice-I

Autor fotografie Dita Valachová



Stop domácímu násilí
Již 10 let pomáhá Intervenční centrum

SKP-CENTRUM o.p.s. osobám, které jsou
ohroženy domácím násilím. Obrátit se na
Intervenční centrum může každý člověk
starší 16 let, který se cítí být osobou ohro-
ženou domácím násilím. Násilí může mít
mnoho podob – fyzické, psychické, sociál-
ní, ekonomické a sexuální. Služby posky-
tujeme v rámci celého Pardubického kraje. 

V poslední době se v  Intervenčním
centru stále častěji setkáváme se seniory

a osobami odkázanými na pomoc jiných.
Bohužel i tyto osoby jsou ohro-
ženy různými formami násilí, ať už od
svých partnerů nebo potomků. Věk nebo
zdravotní stav velmi často znemožňuje
či znesnadňuje vyhledání pomoci. Klienti
IC mohou vystupovat i anonymně, zaru-
čujeme profesionalitu, bezplatnost
a mlčenlivost.

V Intervenčním centru poskytujeme
odbornou pomoc a podporu v sociální,

psychologické aprávní oblasti. Cílem služ-
by je napomáhat uživateli vyřešit krizovou
životní situaci a vrátit se k běžnému životu
bez násilí.

Více se dozvíte na www.skp-
centrum.cz. Případné dotazy zodpovíme
na telefonním čísle 466 083 162,
774 755 744. 

Najdete nás na adrese, Erno Košťála
1014, 530 12 Pardubice – Dubina (budova
pohotovosti pro dospělé). 

Stromy v parcích
Bezpečnost na prvním místě

Péče o stromy patří na našem měst-
ském obvodě mezi důležité povinnosti.
V městském prostředí je ale posuzujeme
trochu přísněji než ty, které rostou ve vol-
né krajině. Je tomu tak z mnoha důvodů.
Jedním z nejdůležitějších je bezpečnost
pro své okolí. Díky tomu, že v intravilánu
obcí je vyšší koncentrace obyvatel
a majetku, je zde i případné riziko selhání
stromů nebezpečnější a dá se předpo-
kládat vyšší pravděpodobnost způsobe-
ní škody třetím osobám. Aby ke škodám
na majetku či na zdraví obyvatel nedo-
cházelo, je třeba stromy v pravidelných
intervalech kontrolovat a řádně se o ně
starat. Tuto činnost provádí Městský
obvod Pardubice I, který také přebírá
veškerou zodpovědnost za stromy v jeho
obvodě. 

Péče o stromy je rozmanitá. Patří sem
například zálivka, hnojení, ořezy, atd.
Nedílnou součástí je však i kácení.
K tomuto kroku se přistupuje tehdy,
pokud stav stromu je natolik vážný, že

ho již nelze bezpečně stabilizovat jiným
způsobem.

K takovému případu bohužel došlo
i v Bubeníkových sadech, kde byly poká-
ceny dva jírovce (kaštany). Tyto stromy
napadla dřevokazná houba dřevomor
kořenový (Ustulina deusta). U stromů
napadených touto dřevokaznou houbou
je extrémní riziko statického selhání.
Stromy jsou náchylné k vylomení v oblas-
ti báze kmene, a to i bez zapříčinění kli-
matických vlivů (větru, námrazy, atd.).
Stromy jsou na pohled přirozeně olistěné,
nevykazují sníženou vitalitu, která by na
tuto houbu upozorňovala. Vzhledem
k tomu, že stromy rostly v dopadové
vzdálenosti u komunikace, rozhodl se
obvod tyto stromy pokácet. Jako náhra-
du zde plánuje vysadit dva jírovce.

Obdobná situace je nyní i v parku Tyr-
šovy sady, kde jste si mohli povšimnout
tří stromů ohraničených páskou. Jedná
se o dvě vrby a jednu lípu. Na stromy
bylo zadáno vypracování znaleckého
posudku, který potvrzuje jejich špatný

zdravotní stav. V současné době odborní
pracovníci úřadu řeší, jakým vhodným
způsobem by se stromy mohly ošetřit,
nebo zda budou muset být pokáceny.

Závěrem bychom chtěli obyvatele ujis-
tit, že případné kácení stromů bereme
vždy jako krajní řešení, je naší povinností
zachovat každý strom co nejdéle
a pokud to není možné, vždy je nařízena
v plném rozsahu náhradní výsadba.
Nelze však za každou cenu lpět na
zachování stromu, protože vždy bude
na prvním místě bezpečnost obyvatel,
ochrana jejich zdraví a majetku.

Již v červenci uvítá Dukla nejlepší
mladé softbalistky Evropy
Mistrovství Evropy žen do 22 let
pořádané pardubickým softbalovým
a basebalovým klubem Pasos Par-
dubice startuje 4. července!

V Krtkově aréně v městské části Duk-
la se budou od 4. do 9. července
o vítězství prát reprezentace z 8 evrop-
ských zemí. Konkrétně z Řecka, Ukra-
jiny, Litvy, Ruska, Polska, Slovenska,
Nizozemí a České republiky. Ačkoliv
jsou obhájkyněmi softbalistky Ruska,
k největším favoritům bude patřit právě
česká reprezentace. V květnu Evropská
softbalová federace zveřejnila softba-
lový žebříček zemí a Češi kralují na
prvním místě jak v mužském tak žen-
ském hodnocení. 
Reprezentace žen do 22 let je složena
z hráček ročníků 1994 – 1996 se zku-
šenostmi z mládežnických reprezentací
a z nejvyšších domácích soutěží (Extra-
liga žen, Extraliga juniorek, 2. české

softballové ligy žen). Finální nominace
hráček bude zveřejněna během června
před generálkou na Mistrovství Evropy,
kterou bude turnaj v rámci pražského
softballového týdne.
V Pardubicích má softbal více než 30
letou historii. „Hostit reprezentační
výběr je vždy svátek. Sami máme
v Pasos Pardubice dva juniorské repre-
zentanty – Martina Turka a Filipa Koblíž-
ka. Pavel Kožený a Marek Fibiger se
starají o reprezentaci smíšeného týmu
České republiky,“ přibližuje motivaci
k pořádání turnaje Hana Fabíková.

Pasos mají s pořádáním mezinárodních
turnajů bohaté zkušenosti. V roce 2013
pořádali mistrovství Evropy smíšených
týmů, v roce 2014 byli pořadateli
mistrovství Evropy mužů. Ženské
mistrovství bude mít v Pardubicích svoji
premiéru. „Samozřejmě víme, že
mistrovství Evropy je organizačně velmi
náročné. Právě díky velmi dobré zpětné
vazbě z minulých turnajů jsme byli
vybráni jako pořadatelé i letošního
mistrovství. Náš areál díky kompletní-
mu zázemí splňuje nejvyšší parametry
pro takto velkou událost, včetně osvět-
lení, které umožňuje hrát atraktivní
večerní zápasy,“ doplňuje Hana Fabí-
ková. „Chceme našim divákům ukázat
možná nejatraktivnější ženskou věko-
vou kategorii. Ženský softball je v Evro-
pě na vzestupu a my uvidíme nejlepší
mladé evropské hráčky přímo v Pardu-
bicích.“
www.pasos.cz



Vážení spoluobčané, 
stejně jako v předchozích letech

jsme pro vás připravili tradiční pro-
menádní koncerty v Bubeníkových
sadech. Při slavnostním zahájení
jsme se sešli v hojném počtu a těšíme
se, že se budeme setkávat i nadále. 

PhDr. Andrea Troníčková

místostarostka MO Pardubice I

29. 6. 2016
Živaňanka 17.00–19.00 h.

6. 7. 2016
Pernštejnka 17.00–19.00 h.

3. 8. 2016
Pardubická Šestka 17.00–19.00 h.

17. 8. 2016
Pernštejnka 17.00–19.00 h.

31. 8. 2016
Živaňanka 17.00–19.00 h.

7. 9. 2016
Pardubická Šestka 17.00–19.00 h.

21. 9. 2016
DO Jana Kvíčaly 17.00–19.00 h.

28. 9. 2016
Pernštejnka 17.00–19.00 h.

Promenádní
koncerty

Toastmasteři mají novou prezidentku
Toastmasters International je nezisková

vzdělávací organizace, která je aktivní ve
135 zemích včetně České republiky. Jediný
pardubický klub této organizace si na konci
května zvolil nové vedení. Novou prezi-
dentkou se na členské schůzi stala Vlaďka
Janů, která ve funkci vystřídá dosavadního
prezidenta Tomáše Hofmana.

Pardubický klub Toastmasters (název lze
volně přeložit do češtiny jako „mistři pří-

pitků“) má v současnosti přes dvacet aktiv-
ních členů, kteří se pravidelně scházejí, aby
zdokonalili svoje komunikační dovednosti
v angličtině. Schůzky se konají každé
pondělí od 18 do 20 hodin v klubovně
Evropského spolkového domu v centru
Pardubic. Setkání jsou otevřená pro kaž-
dého – i bez předchozího ohlášení. Více na
www.9854.toastmastersclubs.org.

Vojtěch Homolka



Chceme vědět,
jak to je a jak to
všechno funguje
aneb „Jak získat titul
„mistr stavitel“

Sportovní hrátky s tátou
Příjemně laděné květnové odpoledne

prožili tatínkové se svými dětmi z MŠ
Závodu míru na „Sportovních hrátkách
s tátou“.

Na zahradě školky si kromě sportov-
ních disciplín – jako košíkové a hokej-
balu, mohli vyzkoušet i vázání uzlů,
účastnit se kuličkiády nebo si slo-
žit z papíru opravdu hodně daleko letící
vlaštovku. Kdo si chtěl zarybařit nane-
čisto – jistě se mu podařilo vylovit ba-
revnou rybku a ti, co chtěli vidět vše
kapku z jiného pohledu, se snažili udr-

žet rovnováhu pár centimetrů nad zemí,
na chůdách.

Dospěláci si mohli po celou dobu akce
pochutnat na výborné kávě, a ti odváž-
nější měli možnost si nechat změřit své
tělesné hodnoty ve spolupráci s VZP
Pardubice.

Na samý závěr zdařilého odpoledne
v duchu hesla „Po sportovním výkonu,
dej si sladkou odměnu“ čekaly na všech-
ny drobné odměny.

Eva Flamíková,

MŠ Závodu míru, Pardubice

Děti z předškolních tříd Mateřské školy
Závodu míru v Pardubicích se během
celého školního roku zapojily do projektu
„Malá technická univerzita“. 

Celý program, který byl připravován
pedagogy, psychologem aprojektanty, tvo-
řilo osm na sebe logicky navazujících částí.
Paní učitelky obsah těchto lekcí dále využí-
valy v činnostech, které dětem prohlubo-
valy a upevňovaly získané poznatky.

Děti si postupně pod vedením lektora
vyzkoušely práci různých profesí, dostalo
se jim vyčerpávajících informací. Na chvíli
se staly staviteli města, architekty, elek-
trikáři, instalatéry, projektanty, energetiky,
zpracovateli odpadu nebo staviteli věží
či mostů. Zkusily si podle nákresu postavit
dům, nainstalovat potrubí a nakonec
celou stavbu, která byla součástí města,
i rozsvítily. Dále si rozšířily znalosti, jak
zacházet a využívat odpady, aby se z naší
planety jednou nestala nebezpečná
skládka, osvojily si pojem recyklace.
S využitím technických výkresů, meto-
dických listů, stavebnic a skládaček si
děti vytvářely vztah k reálnému světu.
Základem každého bloku byla stavba
a manipulace s Lego kostkami.

Všechny lekce představovaly pro peda-
gogy a lektora náročnou přípravu, ale pro
děti to bylo jedno velké příjemné hraní, kde
se nenásilně učily nové věci, nová slova,
nové pojmy, rozvíjely logické myšlení, tvořily
podle vzoru, zdokonalovaly jemnou moto-
riku. Především se také procvičily ve vzá-
jemné spolupráci, práci ve skupině,
sebehodnocení ihodnocení práce druhých. 

Na konci každé lekce děti obdržely
diplom a na závěr celého projektu si
vysloužily ocenění „Mistr stavitel“.



Zprávičky od Veverků
Na Základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích

žáci velice intenzivně vítali jaro, i když počasí jarně vůbec
nevypadalo. Akce stíhala akci. Hned 21. března ráno se ve
třídách po domácím úklidu nazvaném „Vetešnictví“ prodá-
valy dětské hračky, plyšáci, autíčka, náramky, přívěsky a další
předměty, s nimiž si velké děti už nehrají. Výtěžek 14 619 Kč
a k tomu 13 pytlů plných PET víček byl věnován zdravotně
znevýhodněné Terezce. Na sbírku přispěla i paní senátorka
Miluše Horská, které moc děkujeme. Toho dne byla na škole
vztyčena vlajka na počest olympijského parku, který bude
vybudován v Pardubicích. Odpoledne se děti společně
s rodiči i prarodiči zastavovaly v tradičně perfektně připra-
vených velikonočních dílničkách a samozřejmě úspěšně
zdobily nevídanými vzory kraslice, vyráběly si úžasné bře-
zové a cibulové věnečky, navlékaly korálky, tvořily veliko-
noční zápichy a přáníčka. Prvně se pokoušely neobvykle,
ale zajímavě filcovat. Školou celé odpoledne příjemně voněl
trdelník.

V noci z prvního na druhého dubna se již tradičně spalo
ve škole. Zúčastnili jsme se totiž již poněkolikáté akce Noc
s Andersenem. Zájem dětí byl samozřejmě obrovský, protože
spát ve škole je něco úžasného. Paní učitelky společně
s rodiči připravily na večer a noc velice pestrý program spo-
jený s hodováním. Četly se pohádky, děti si připomínaly
pohádkové postavy, předvídaly děj, kreslily plány pohád-
kových zemí, musely zapojit fantazii, rozšiřovaly si slovní
zásobu. Spát se jim samozřejmě nechtělo. 

Sedmisté výročí narození českého krále a římského císaře
Karla IV. si připomněli žáci 28. dubna. Pomohli panu Jaro-
slavu Menšíkovi, starostovi Městského obvodu Pardubi-
ce I, a panu řediteli Leoši Šebelovi zasadit před školou lípu.
K tradičním květnovým akcím pochopitelně patřila i sběrová
akce. Celkově jsme nasbírali téměř 20 tun starého papíru
a kartonů.

Samozřejmě se celé jaro neúnavně a s vervou sportovalo.
Na startovní čáru se 16. dubna při lidovém běhu postavilo
126 dětí, všechny zvládly trať 1900 m. V květnu se děti mimo
jiné zúčastnily McDonald´s Cupu, štafetového poháru
a hokejbalu, z jehož republikového finále přivezly „brambo-
rovou“ medaili. Někteří žáci úspěšně reprezentovali školu
při vědomostních soutěžích, Ester Hrubá z 8. B získala čestné
uznání v literární soutěži O pardubický pramínek.

V průběhu měsíců května a června vyjely děti do škol v pří-
rodě na Vysočinu, do Krkonoš, Jizerských hor či na Brou-
movsko. Ke konci roku na děti čeká velká oslava Dne dětí
v duchu letních olympijských her.

Všem příznivcům naší školy přejeme hezké a slunečné
léto a v září při slavnostním zahájení nového školního roku
2016–2017 na viděnou.

Veverkovi



Co se nám na Štefánikovce povedlo ve druhém pololetí?

Nové charitní kontejnery na oblečení

S velkým zájmem
se jako každý rok
setkaly Velikonoční
dílny, které proběhly
jak ve škole, tak ve
školní družině, a na

Velikonoce se přišly naladit desítky dětí
i jejich rodičů.

V dubnu jsme si připomněli výročí úmrtí
Williama Shakespeara acelý květen škola
žila výročím narození Karla IV. V rámci
projektu Karel IV. nebyl na facebooku, ale
… vznikly krásné prezentace, třírozměrný
model Karlova mostu a korunovačních
klenotů, papírové chrámy s barevnými
vitrážovými okny i portréty Karla IV. a jeho
manželek. Při češtině se děti zamýšlely,
co by jim asi Karel IV. napsal a co by ony
napsaly jemu, jak by asi vypadal jeho sou-
kromý deník a deváťáci zkusili našeho
největšího panovníka vyzpovídat a zjistit,
co si o některých věcech myslel. 

Při dějepise děti zjišťovaly, jaké byly
vědomosti lidí té doby o světě, jak se
cestovalo, jak se lidé léčili, co vařili, jak
se oblékali. V hodinách počítačové gra-

Oblastní charita Pardubice provozuje
sociální šatník pro lidi v nouzi z Pardubic
a okolí. Shromažďuje oblečení a obuv
pro dospělé i děti, lůžkoviny a ručníky.
Nejžádanější je ošacení a obuv pro děti
od 6 do 15 let a pánské boty a oděvy.
Doposud lidé přinášeli použitelné oble-
čení do sídla Charity v ulici v Ráji č. p.
732 od pondělí do pátku od 6.30 do 15
hodin. Dárci tedy museli všechny věci
nosit ve stanoveném čase na jedno kon-
krétní sběrné místo.

Od března je proces věnování šatstva
do charitního sociálního šatníku mno-
hem jednodušší a pohodlnější. Na území
města Pardubic je instalováno deset
nových červených kontejnerů s logem
Charity, které jsou přístupné i v odpo-
ledních a večerních hodinách.  
Rozmístění charitních kontejnerů na
textil
MO Pardubice I
■ K Polabinám u č. p. 1957 (zadní vjezd

do bývalé TMS)
MO Pardubice II
■ Varšavská x Prodloužená (za prodej-

nou COOP) 
■ Partyzánů 
■ Okrajová 297 
■ Sedláčkova u č. p. 433 
■ Valčíkova u č. p. 327 
■ Družby za č. p. 379
MO Pardubice III
■ Bartoňova u č. p. 839 

■ Na Drážce u č. p. 1558 
■ Jana Zajíce – u nákladové rampy Pen-

ny Marketu
MO Pardubice IV
■ Staročernská (Slovany točna MHD)
MO Pardubice V
■ Chrudimská 145 
■ Pichlova 1573 (u výměníku tepla) 
■ Dukelských hrdinů před č. p. 2601

Do kontejnerů prosím vkládejte pouze
čisté oblečení a spárované boty, vše
zabalené v igelitovém pytli nebo tašce.
Nenechávejte žádné věci vně kontejne-
ru. Obsah kontejnerů se bude pravidelně
odvážet. Pokud někde přesto narazíte
na plný kontejner, budeme rádi, pokud
tuto informaci předáte koordinátorce
sociálního šatníku (tel.: 775 294 843).

Získané oblečení nebude Oblastní
charita Pardubice nikomu prodávat, ale
bude sloužit výhradně sociálně znevý-
hodněným lidem z Pardubic a okolí.
Bude předáno nejen klientům Charity
v rámci služeb pro seniory a pro rodiny
s dětmi, ale také dalším organizacím,
které pomáhají potřebným. Hlavními pří-
jemci darovaného oblečení budou osoby
ohrožené chudobou a sociálním vylou-
čením, osoby bez přístřeší, matky samo-
živitelky, klienti LDN Rybitví a Zdravotně
sociálního oddělení Pardubické krajské
nemocnice a osoby opouštějící výkon
trestu.

Vážení a milí spoluobčané, z před-
chozích vydání našeho Zpravodaje jste
zvyklí na to, že jsme pravidelně zveřej-
ňovali seznam seniorů, kteří se dožívají
významného životního jubilea. 

Vzhledem ke stávajícím výkladům
Zákona o ochraně osobních údajů již
nemůžeme od Evidence obyvatel
žádat jméno a datum narození těchto
lidí, neboť by se mohlo jednat ozneužití
citlivých údajů.

Rádi bychom však i nadále navště-
vovali naše starší spoluobčany, pobla-
hopřáli jim a předali malou pozornost,
dovolujeme si tedy oslovit vás, příbuz-
né a přátele jubilantů. 

Prosíme vás, kteří máte ve svém okolí
člověka, který trvale bydlí v našem
městském obvodu a v letošním roce
se dožije 80, 85, 90 a více let a chtěli
byste spolu snámi udělat radost svému
partnerovi, mamince, tatínkovi, babič-
ce, dědečkovi, tetě, strýčkovi, kama-
rádce či kamarádovi – sdělte nám jeho
jméno, adresu a datum narození, aby-
chom mu mohli jménem našeho pana
starosty poblahopřát. Údaje nám
můžete nahlásit osobně, telefonicky,
písemně či prostřednictvím e-mailu na
sekretariát UMO Pardubice I, paní Haně
Matuchové, tel. č.466 046 011, e-mail:
hana.matuchova@umo1.mmp.cz.

Děkuji za vaši pomoc.
Ing. Gabriela Křížková

tajemnice UMO Pardubice I

Když se ohlédneme za právě uplynu-
lými měsíci, vidíme, že se na naší škole
uskutečnila celá řada zajímavých
a úspěšných projektů.

fiky pak následně vznikaly prezentace
na daná témata. Naši žáci vytvořili
i webovou stránku, na níž si vše můžete
prohlédnout: http://karel4-stefaniko-
va-pce.hys.cz/.

V květnu jsme také přivítali milou
návštěvu – pardubickou rodačku paní
Leu Skácelovou. Ta zavzpomínala na
život v Pardubicích za okupace, kterou
vnímala očima židovské holčičky.

Velmi úspěšní jsme byli i v soutěžích
– patřila nám přední místa v okresních,
krajských i celostátních kolech. V soutěži
O nejlepšího mladého chemika se naše
škola umístila v konkurenci 143 škol na
4. místě a paní učitelka Miroslava Čer-
nohorská byla vyhodnocena jako 4. nej-
lepší učitelka chemie. 

V jazykových soutěžích jsme bodovali
v krajských i celostátních kolech.
V Olympiádě z ruského jazyka obsadila
naše žákyně 1. místo, v předčítání
německého textu byl náš zástupce také
nejlepší, i v soutěžích v anglickém jazyce
jsme obsazovali 1.–3. místa.

Už tradičně jsme postoupili do celo-
státního kola soutěže Battlefield – obě
naše družstva vyhrála – Battlefield Jiřího
Potůčka i Battlefield Jaroslava Klemeše. 

Některé třídy 1. stupně si užily krásné

chvíle na pobytu v přírodě a všechny děti
vyjely na výlety a exkurze.

V červnu se všichni těšíme na spor-
tovní Štefiádu na Olšinkách. Jednotlivé
třídy budou reprezentovat vybrané země
a již nyní jsou naše učebny vyzdobeny
barvami a symboly olympijských zemí.

Prvňáčky čeká také velká sláva –
pasování na čtenáře v Krajské knihovně
v Pardubicích.

Náš tým projektu Post Bellum se při-
pravuje na veřejnou prezentaci své práce
– zpracování osudů paní Ley Skácelové
nejen za druhé světové války, ale
i v poválečných letech.

Na konci června se rozloučíme s devá-
ťáky, utřeme možná nějakou tu slzičku
a pak se rozejdeme na prázdniny s vědo-
mím, že máme za sebou velmi úspěšný
a zajímavý školní rok.



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 byl zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 14481. Vydává: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046.
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Pardubice I. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravy. Periodicita: 4× ročně. Místo vydání: Brno. Toto číslo vyšlo 15. 6. 2016. Náklad: 10 000 ks.

Letní festival v Tyršových sadech 26. 6. – 24. 7. 2016
Novinka – léto v Tyršových sadech
Městský obvod I společně s Kulturním

centrem přichází s žhavou letní novin-
kou, kterou, doufáme, ocení nejenom
obyvatelé centrální části Pardubic. Do
Tyršových sadů se po letech vrací spo-
lečenský život, který měl své kouzlo a tra-
dici v podobě kdysi oblíbených
Odpoledních čajů u rotundy.

„Při hledání zajímavého konceptu,
jsme mysleli nejenom na to, jak využít
potenciál relaxační zóny a zúročit inves-
tici do revitalizace Tyršových sadů, ale
především, jak nejlépe zdejším obyva-
telům pobyt v parku zpříjemnit, vytvořit
zde novou tradici, která bude mít své
nezaměnitelné kouzlo a skvělou atmo-
sféru,“ sdělil Ing. arch. Jaroslav Menšík,
hlavní iniciátor projektu.

Nový projekt se jmenuje Letní festival
v Tyršových sadech a je programově
navržen tak, aby oslovil zejména ty oby-
vatele, kteří tráví letní prázdniny ve městě
se svými rodinami.

„Programovým zaměřením chceme
oslovit rodiny s dětmi, nebo prarodiče
s vnoučaty a vůbec všechny, kteří v tom-
to čase zůstávají kvůli svým povinnos-
tem v Pardubicích a přes to si chtějí užít
odpočinek a zábavu. Vytvořili jsme atrak-
tivní hudební náplň napříč žánry, aby-
chom uspokojili celé generační
spektrum. Zároveň se snažíme, aby bylo
v rámci workshopů a dílen postaráno
během podvečera o děti, které se mohou
těšit na soutěže, zážitkové programy
a kreativní tvoření. Rodiče se tím pádem
budou moci věnovat poslechu hudby,
relaxaci a vzájemné komunikaci“,
popsala stručně záměr ředitelka kultur-
ního centra Mgr. Markéta Ondroušková.

První neděle v kubánském rytmu 
Letní festival v Tyršových sadech bude

probíhat v koncové části promenády
počínaje poslední červnovou nedělí po
všechny neděle v červenci od 16.00 do
22.00 hod a nabídne kromě zmíněných
kreativních akcí pro děti i vystoupení veli-
ce kvalitních hudebních těles. 

„První neděle 26. 6. 2016 slibuje mimo-
řádný start, kdy se park rozezní kubán-
skými a latinsko-americkými rytmy
v podání kvarteta vynikajícího muzikanta
Petra Smetáčka. Dalšími exkluzivními
kapelami, které v rámci letního nedělního
open – air festivalu vystoupí, jsou napří-
klad hradečtí Online session, našlapaná
fusion kapela hrající autorskou muziku
na pomezí jazzu a funku nebo  pardu-
bická formace Trio Chou Chou, která
hraje tak skvělý šanson, že si budete při-
padat jak ve Francii. Nezapomněli jsme

ani na vyznavače folku, který bude
reprezentovat mimo jiného kapela
Trdlo“, prozradila k programu Markéta
Ondroušková.

To ale není zdaleka vše, vyjma hudby
zde bude v rámci workshopů s dětmi
pracovat zkušená a velmi kreativní
výtvarnice Nikola Březinová a zajištěno
bude i příjemné posezení a občerstve-
ní.

První ročník ukáže směr
Jedná se o první ročník, ale jsme pře-

svědčeni, že si své publikum velmi brzo
získá, a to proto, že se odehrává v nád-

herném prostředí vzrostlého parku nabí-
zejícího dostatek volného a zároveň bez-
pečného prostoru pro dovádění dětí
a mimořádně kvalitní a pestrá hudební
vystoupení. 

„Každá novinka přináší určité riziko,
ale pokud nic nezkusíme, nemůžeme
soudit o úspěchu či neúspěchu projektu.
Chceme se programem přiblížit co nej-
širšímu počtu lidí a sázíme na léty osvěd-
čené tradice. To co zde fungovalo před
léty, si zdejší lidé určitě rychle osvojí .
Jsem také velmi rád, že se podařilo navá-
zat fungující a plodnou spolupráci s Kul-
turním centrem Pardubice, které tuto
akci s MO I spolupořádá“, komentuje
záměr Jaroslav Menšík. 

Více informace o Letním festivalu v Tyr-
šových sadech a jeho celý program
naleznete na www.tyrsovysady.cz a na
facebooku Kulturního centra Pardubice.
Všichni jste srdečně zváni.
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