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Vážení a milí spoluobčané, přátelé

 jsem rád, že i v roce 2012 se potkáváme prostřednictvím našeho zpravodaje , který stejně jako loni budete 
každé tři měsíce dostávat zdarma do svých schránek. Nadále bychom rádi „Jedničku“ využívali ke komunikaci 
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 naši činnost ku prospěchu co nejširší veřejnosti. 
           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 a hokejistům titul mistra České republiky.

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta

100 let
Jaromíra Šutová

98 let
Milada Oupická

96 let
Sylvie Špačková

95 let
Olga Křivková

94 let
Marie Antošová
Josef Hanuš
Vlasta Krouželová
Antonia Václavíková

92 let
Prokop Jícha
Anežka Melounová
Růžena Rychterová
Františka Radoušová
Růžena Kulendová

91 let
Vlasta Brabencová
Zorka Kučerová
Jindřich Bareš
Věra Svatoňová
Anna Jušková
Jiří Potěšil
Marie Kulhavá
Irena Fiedlerová
Zdeněk Klinkáček
Soňa Řehounková

90 let
Eva Závorková
Jaroslava Marxová
Věra Krtičková
Josef Skalický
Jiřina Doležalová
Miloslava Chudá

85 let
Karel Kašpar
Věra Spanlangová
Božena Říhová
Dagmar Hájková

Vladimír Šťastný
Josef Schejbal
Zděnka Vachková
Věra Mašková
Miroslav Klimpl
Marie Švecová
Ladislav Chvojka
Jaroslava Judová
Miloslava Kočitá
Václav Samek
Jaroslav Říha
Blažena Štěpánková
Danuše Karbanová
Jaroslav Novák
Jindřiška Svobodová
Jiří Zástěra

80 let
Jiřina Filková
Jan Lovák
Marie Sokolová
Alenka Nováková
Marie Pašťalková
Vlasta Havelková
Ladislav Fanta

Lubomír Vandas
Vladislav Horák
Oldřich Votruba
Hana Klívarová
Jarmila Bednářová
Jarmila Fremutová
Anežka Dvořáková
Milan Černík
Dagmar Hamplová
Jaroslav Koníř
Vladimír Šorf
Josef Kratochvíl
Hana Ezrová
Miroslav Kopecký
Věra Hatlová
Pěvuška Krištofová
Alena Daníčková
Zdeněk Toman
Ladislav Horák
Antonín Rejlek
Jaroslava Suchánková
Danuše Nekvasilová
Eva Trubačová
Drahuše Kubíková
Hana Nekvapilová 

Blahopřejeme jubilantům (za období prosinec 2011 až únor 2012)



Co v letošním roce plánujeme:
• Dokončíme rekonstrukci chodníků v části za řekou Chrudimkou. Jedná se 

 o opravu chodníků:

 - v ulici Sezemická (v části mezi ulicemi Ve Lhotkách a Bezdíčkova), 

 - v ulici Dašická (v části mezi ulicemi Winterova I a  Sezemická), 

 - v ulici Spořilov (v části mezi ulicemi Sezemická a Počápelská),

 - v ulici Na Okrouhlíku (v části mezi ulicemi Dašická a Schulhoffova).

• Upravíme vnitroblok ulice Pernerova, Sukova a Sladkovského. V loňském roce se

  nám díky nepřízni počasí nepodařilo akci realizovat.

• Budeme pokračovat poslední, 3. etapou rekonstrukce vnitrobloku U Marka

  (ohraničeného domy v ulicích Hlaváčova, Palackého a Macanova).

• Požádali jsme o dotaci na „Regeneraci sídliště Karla IV. – 5. etapu“. Pokud dotaci

  náš obvod získá, tak opravíme chodník a parkoviště podél ulice Arnošta z Pardubic.

• Dokončíme rekonstrukci vnitrobloku Dašická (ohraničený ulicemi Dašická

  a Ke Kamenci) – 7. etapa.

• Opravíme zbývající část chodníku na zastávce městské hromadné dopravy

  v ulici Karla IV. u podchodu.

• Vybudujeme nový chodník spojující budovu IDEONU v místě vchodu do baru

  Gimlet se stávajícím chodníkem.

• Provedeme rekonstrukci sportovního hřiště za parkovacím domem v ul. Karla IV. 

Přehled investičních akcí letošního rokuSLOUPEK                     
V popelnici mohou skončit i Vaše peníze.
Účinné přitvrzení ve vymáhání pe-
něz za odvoz odpadu není jen feno-
ménem Pardubic. Naopak, přistupují k 
němu všechna větší města. Dluhy ros-
tou do závratných výšek a proč by po-
ctiví a slušní (a rozumní) lidé měli do-
plácet na ty, kteří si myslí, že se jich 
tyto poplatky netýkají?  Přitom je to 
tak jednoduché: stačí dojít na úřad, do-
hodnout se a … Teď asi čekáte slovo 
“zaplatit”. Kdepak, ušetřit, a to peníze 
nikoliv malé. O tom, jak se dnes prodra-
žuje exekuce, již jistě slyšel každý a unik-
nout před poplatkem, který stanovu-
je zákon, je těžké. Ale hlavně zbytečné. 
Pokud totiž bude někdo zatvrzelý a zů-
stane v přesvědčení, že vyměřenou pěti-
stovku ušetří, může se dočkat nemilého 
překvapení. V popelnici, za kterou ne-
chtěl platit, se totiž rychle octnou i jeho 
peníze. Jak také jinak nazvat situaci, kdy 
si k uvedené pětistovce bude někdo mu-
set přičíst ještě další tisíce na poplatcích?

Tradiční promenádní koncerty dechové hudby v Bubeníkových sadech
Vážení spoluobčané, 

je mou milou povinností oznámit vám, že i v letošním roce budeme pokračovat v pořádání oblíbených promenádních 
koncertů dechové hudby v Bubeníkových sadech. 

Pro letošek pro vás připravujeme jedenáct koncertů. Vzhledem k reakcím veřejnosti pro vás chystáme novinky – jednáme 
s novými hudebními tělesy, abychom vám středeční odpoledne co nejvíce zpestřili. Konečné obsazení koncertní sezóny 
bude známo v průběhu měsíce dubna, program bude distribuován do vašich schránek, popřípadě k vyzvednutí v podatelně 
Úřadu městského obvodu Pardubice I. 

Koncerty se budou pořádat na obvyklém místě, u bistra Marina v Bubeníkových sadech.

První koncert se koná mimořádně v úterý, 1. května od 15 do 17 hodin.

Další vždy ve středu od 17 do 19 hodin v těchto termínech: 

16.5.2012, 30.5.2012, 13.6.2012, 27.6.2012, 9.7.2012, 30.7.2012, 13.8.2012, 27.8.2012, 10.9.2012, 24.9.2012, 

Všichni jste srdečně zváni, těším se na setkání s vámi. 

Marcela Jelínková
místostarostka MO Pardubice I

Martina Tomanová 
OE UMO Pardubice I

Připravujeme
Rodinné odpoledne s Městským obvodem Pardubice I
Již 2. ročník této akce proběhne 15. června od 14  do 18 hodin v prostoru před budovou obchodního centra 
MAGNUM a v parku bratranců Veverkových.

Marcela Jelínková
místostarostka MO Pardubice I



V tomto předjarním počasí pravděpodobně ještě nikdo nepo-
mýšlí na večerní posezení venku pod hvězdami, ale příjemné 
letní noci opět přijdou a s nimi i oblíbená víkendová představení 
na Kunětické hoře.
Letos bude mít na vyhlídce hradu premiéru inscenace ma-
gické komedie Williama Shakespeara Sen noci svatojánské, 
dále zde odehrajeme dobrodružnou parodii podle Jula Verna 
Tajemný hrad v Karpatech o podivínech z Drákulova 
kraje a krvavou legendu Čachtická paní o jedné z nejstrašlivěj-
ších hradních paní, která měla na svědomí mučení a smrt více 
než šesti set mladých děvčat. S Tajemným hradem v Karpatech
 a Čachtickou paní se na Kunětické hoře rozloučíme. Derniéry čas-
to slibují i bonusy navíc, proto si představení, i když jste je třeba již
viděli, určitě nenechte ujít!
Pokud máte rádi plenérová představení, neváhejte a zastavte 
se v předprodeji divadla, protože vstupenky na naše jeviště na
rondelu Kunětické hory jsme již začali prodávat!

Termíny představení na Kunětické hoře
25., 26. a 27. května          P. Abraham / Čachtická paní (derniéry)
8., 9. a 10. června           W. Shakespeare / Sen noci svatojánské 
            (veřejná generální zkouška a premiéry)
Magická komedie. Vedle Hamleta, Krále Leara či Macbetha jed-
na z nejbohatších Shakespearových her, jež nikdy nepřestane 
lákat a nabízet nové interpretační možnosti. Les plný kouzel, 
krásy i divokosti, bytostí éterických i těch, z nichž sálá erotická
touha… Režie Marián Pecko j. h.
15., 16. a 17. června         Sen noci svatojánské
22., 23. a 24. června         Sen noci svatojánské
29. a 30. června                 J. Verne / Tajemný hrad v Karpatech
1. července                Tajemný hrad v Karpatech (derniéra)

Kromě open-air představení na Kunětické hoře divadlo na-
bízí také mimořádné abonentní skupiny G a D, v rámci kte-
rých diváci během roku 2012 zhlédnou čtyři divácky nejob-
líbenější inscenace – silný středověký příběh o lásce Zvoník 
Matky Boží, světový muzikál Muž z kraje La Mancha, dobrodruž-
nou parodii pro celou rodinu Tajemný hrad v Karpatech a drama 
Mefisto v hlavní roli s Ladislavem Špinerem, který byl za ztvárnění 
Hendrika Höfgena nominován na Cenu Thálie 2011 a za stejnou 
roli získal také Cenu za nejlepší mužský herecký výkon festivalu
České divadlo 2011. 

Předplatné navíc abonentům zaručuje výhodnou cenu vstup-
ného na jednotlivé tituly, navíc bez čekání, rezervací či front
v předprodeji.
Představení předplatitelského cyklu G budou odehrána v pá-
tek nebo v sobotu vždy od 18.00 hodin, prvním lákadlem 
bude Tajemný hrad v Karpatech, který uvedeme 29. června na 
Kunětické hoře! 
Po loňském úspěchu nové abonentní skupiny D toto senior-
ské předplatné otevíráme i v letošním roce. Představení toho-
to cyklu budou začínat v 10.00 hodin dopoledne ve všední dny. 
Více o jednotlivých inscenacích a předplatném naleznete
na www.vcd.cz.

Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD

Východočeské divadlo již prodává vstupenky na Kunětickou horu a nabízí i 
mimořádné abonentní skupiny



Upozorňujeme občany našeho obvodu, že místní poplatek za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů, který na rok 2012 
činí 500,- Kč, je splatný do 30. 4. 2012. V průběhu měsíce břez-
na budou adresně rozeslány poštovní poukázky k zaplace-
ní této částky. Připomínáme, že zasílání těchto poukázek není 
povinností obvodu. I bez poštovní poukázky je možné popla-
tek uhradit v hotovosti na pokladně ÚMO Pce I, případně ban-
kovním 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 věku šesti let, bez ohledu na 
to, že ve skutečnosti pobývá jinde, a dále fyzická osoba, která 
má ve vlastnictví stavbu nacházející se na území statutárního 
města Pardubic určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

Poplatek se řídí zákonem o místních poplatcích, obecně závaz-
nou vyhláškou města č. 8/2010 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2011, a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů.

Od poplatku jsou osvobozeny:
• Fyzické osoby, které v kalendářním roce, tj. od 1. 1. 
do 31. 12. žijí po dobu 6 a více měsíců v zahraničí, pokud tuto 
skutečnost prokazatelně doloží.
• Fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobo-
dy, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží.
• Fyzické osoby, žijící na základě rozhodnutí správního 
orgánu v domovech důchodců, ústavech sociální péče a ob-
dobných zařízeních, pokud tuto skutečnost prokazatelně do-
loží.
• Třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné do-
mácnosti, pokud tuto skutečnost poplatník prokazatelně doloží.

• Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu na-
cházející se na území statutárního města Pardubice, určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které se na území sta-
tutárního města Pardubice, určenou nebo sloužící k individu-
ální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve 
městě Pardubice.
 
Poplatníci, kteří mají náhradní adresu trvalého bydliště Pern-
štýnské náměstí 1, budou mít složenku uloženou na odboru 
ekonomickém ÚMO Pardubice I, kde si ji mohou vyzvednout. 
V případech, kdy správci poplatku není známa kontaktní adre-
sa těchto poplatníků, provádí se tzv. doručování veřejnou vy-
hláškou, tj. oznámením o doručované písemnosti daňovým 
dlužníkům vyvěšením na úřední desce (§ 49 zák. 280/2009 Sb.). 
Upozorňujeme, že daňovým dlužníkům s náhradní adresou 
trvalého bydliště Pernštýnské náměstí 1 nezaniká povinnost 
platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a v případě nezaplacení bude dluh vymáhán řízením 
s daňovou exekucí podle zák. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Tato exekuce, která se týká všech hlavně dlouhodobých da-
ňových 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 pro-
dejem movitých věcí. Od počátku letošního roku jsou dlouho-
dobí dlužníci předáváni k výkonu exekuce. Kdo má zájem své 
dluhy uhradit a je toho času ve finanční tísni, může se dohod-
nout se správcem poplatku na splátkovém kalendáři. Dlužník 
se tak vyhne nepříjemnostem exekučního řízení a v neposled-
ní řadě i nemalým exekučním nákladům. Veškeré doplňující 
informace lze získat na odboru ekonomickém ÚMO Pce I na 
tel. č. 466 046 032.                                   

      Odbor ekonomický

Informace k platbám místního poplatku za „komunální odpad“

Stromy jsou nedílnou součástí životního prostředí
     Téměř denně se z novinových článků dozvídáme o kácení zdravých i nezdravých dřevin, o cílených likvidacích některých par-
ků, čili o téměř bezdůvodném ničení životního prostředí v centru města.  Rádi bychom  občany našeho obvodu ujistili, že tomu tak 
samozřejmě ve skutečnosti není. Všichni víme, že obnova dřevin jako živého organismu je nutná, kácet se bohužel  občas musí 
také  z důvodu nových staveb, ale rozhodně se pouze neničí, ale také se zeleň obnovuje. Tyto skutečnosti média bohužel už tolik 
nezajímají, a tak bychom rádi naše občany informovali prostřednictvím tohoto zpravodaje.
       V minulém roce jsme vysadili 42 ks stromů v blízkosti míst, kde byly odstraněny z výše uvedených důvodů staré stromy, dalších 
23 ks stromů bylo vysázeno jako kostra budoucího prostoru pro volnočasové aktivity a byl vysázen v předstihu základ izolačního 
pásu dřevin podél budoucí komunikace, která se bude realizovat v prostoru za autobusovým nádražím. Vyjma stromů byly v loň-
ském roce vysázeny také keřové skupiny v místech, kde byly keře zničené většinou vandalismem některých bezohledných občanů, 
jako například v ulici Nerudova a Jindřišská. Nové keře byly také vysázeny okolo výměníkové stanice na Masarykově náměstí a v ulici 
Na Okrouhlíku a Štolbova, kde bohužel byly opět zničeny.
       Do konce vegetačního období bude  na městských pozemcích našeho obvodu cíleně vykáceno 25 stromů, které již z funkčního 
hlediska nejsou pro  další existenci perspektivní. Jedná se převážně o stromy ve špatném zdravotním stavu, dále pak o dřeviny  poničené 
silnými větry či takové, které by mohly ohrozit zdraví  nebo majetek našich občanů. 
       V měsíci dubnu pak začíná další etapa péče o dřeviny, spočívající v nových výsadbách a úpravách zelených ploch. Např. přerostlý 
živý plot v ul. Karla IV. bude nahrazen záhonem nižších keřů, které již nebudou bránit řidičům ve výhledu na hlavní komunikaci,  před 
základní školou Spořilov  bude vysazeno nové stromořadí kvetoucích sakur,  na podzim se uvažuje o obnově uličního stromořadí v 
ul. Wintrova II. Dále budou realizovány dosadby jednotlivých stromů nebo keřů, které většinou nahradí odstraněné původní dřeviny. 
        Pro letošní rok počítáme i s úpravou zeleně ve vnitrobloku ulic Sladkovského, Sukova, Pernerova, potřebná je i revitalizace zelených 
ploch na Pospíšilově nám. 
          Stejně jako každé jaro, začínáme postupně s úpravami přerostlých keřů, stříháním živých plotů, odstraňováním suchých větví 
stromů a výsevem letniček do trvalkových záhonů tak, aby nezbytné úspory  co nejméně ovlivnily  životního prostředí v našem
 městském obvodu.

                                                                                                      Odbor dopravy a životního prostředí
                                                                                                                          ÚMO Pardubice I

Starosta    telefon:                    
Ing. arch. Jaroslav Menšík  466 046 009
Tajemnice   
Ing. Gabriela Křížková   466 046 007
Kancelář úřadu   
Sekretariát   
Hana Matuchová   466 046 011
Odbor ekonomický   
Bc. Petr Víšek - vedoucí odboru  466 046 030
Úsek ekonomický   
Miriam Šotková   466 046 031
Martina Tomanová   466 046 032
Jitka Krátká   466 046 033
Pokladna   
Alena Hlásná   466 046 037
Odbor dopravy a životního prostředí
Hana Pechmanová - vedoucí odboru   466 046 040

Úsek dopravy    telefon: 
Ing. Silvie Vágenknechtová        466 046 041
Lenka Bochová         466 046 043
Mgr. Michal Desenský        466 046 042
Úsek životního prostředí   
Ing. Iňa Bernardová         466 046 044
Odbor majetku a správních činností   
Lenka Tobolková - vedoucí odboru   466 046 050
Ing. Jiří Zmítko          466 046 051
Podatelna, ověřování   
Pavlína Stuchlíková          466 046 012
Úsek přestupků   
Mgr. Ivana Macharová         466 046 021
Pavel Kupka          466 046 022
   
   
e-mail: jméno.přijmení@umo1.mmp.cz   
e-mail: posta@umo1.mmp.cz   

Nový telefonní seznam pro rok 2012  - Úřad městského obvodu Pardubice I (U Divadla 828, 530 02  Pardubice)


