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Vážení a milí spoluobčané,
z nového volebního období již uplynulo

půl roku. Díky vašim hlasům v komunál-
ních volbách, které se konaly na podzim
loňského roku, mohu další čtyři roky
pokračovat ve své práci ve prospěch
našeho městského obvodu.

Máme za sebou již čtyři zasedání
zastupitelstva MO I. Ustavující zasedá-

ní, kde proběhla volba starosty a členů rady, se konalo již
10. 11. 2014. Schvalováním rozpočtu na rok 2015 se zabývalo
zastupitelstvo 17. 12. 2014. První změnu rozpočtu řešilo zastu-
pitelstvo dne 29. 1. 2015. Důvodem byla žádost o poskytnutí
dotace na realizaci 1. etapy Regenerace sídliště „nábřeží Závodu
míru“. Zatím poslední jednání našeho zastupitelstva se konalo
11. 3. 2015. Byl schválen Program rozvoje MO I na roky 2015
až 2018, kde jsou navrženy investiční akce na toto volební
období a shrnuty potřeby oprav a rekonstrukcí v našem obvodu.
Rovněž jsme schválili žádost o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí z Programu „Zeleň do měst a jejich
okolí“ pro revitalizaci zeleně na Pospíšilově náměstí.

Než jsme se nadáli, už se blíží prázdniny a doba dovolených
a za námi je spousta práce. Dovolte tedy, abych se pokusil zhod-
notit uplynulé období z pohledu starosty.

V prosinci 2014 byla dokončena rekonstrukce parku Na Špici
za využití dotací z Evropské unie. Náš obvod park převzal na základě
platného statutu města do své péče. Výsledek rekonstrukce lze
hodnotit kladně, i když některé věci nebyly dotaženy. Dodnes nebyla
v některých místech navezena ornice pro založení nového a kva-
litního trávníku. Ze strany poskytovatele dotace jsme výrazně ome-
zováni v rozsahu využívání parku hlavně pro masové akce. Po dobu
udržitelnosti investice nesmí být park využíván pro komerční účely.
V současné době jednáme se zodpovědnými pracovníky magistrátu
ozpůsobu zajištění občerstvení, neboť v hlavním dřevěném objektu
dostatečný prostor není. Zatím mohu pouze konstatovat, že v parku
jsou dva správci, kteří se střídají a zajišťují péči o park i návštěvníky
sedm dní v týdnu v době od 8.00 do 21.00 hodin.

V únoru proběhlo již několik let avízované kácení stromů na
Sukově třídě. Práce proběhly rychle a byly provedeny v požado-
vané kvalitě. Nedošlo ani k žádným komplikacím v dopravě.

V zimním období proběhla výběrová řízení na opravy asfaltových
i dlážděných povrchů, na kácení dřevin, na projektovou doku-
mentaci na rekonstrukci chodníku v Havlíčkově ulici, na seče trávy
a řezy živých plotů, na zpracovatele Zpravodaje, na regeneraci
trávníků v parcích, na rekonstrukci vnitrobloku Karla IV – 2. část.
Byla zadána oprava fontány v Bubeníkových sadech.

Na jaře jsme provedli zahradní úpravy v ulici Karla IV. mezi par-
kovacím domem a bytovým domem č. p. 2591.

Problémy nastaly v průběhu měsíce dubna a května se zajiš-
ťováním sečí trávy. Zlínská firma, která byla vybrána v rámci výbě-
rového řízení pro nejnižší cenu, zjistila až v průběhu prací, že na
smluvený rozsah sečí nestačí. Dohodli jsme se na ukončení smlou-
vy auzavřeli jsme smlouvu z další firmou v pořadí podle výběrového
řízení. Chci se touto formou všem občanům našeho obvodu omlu-
vit za způsobené komplikace a doufám, že v dalším období roku
2015 tento stav napravíme. 

Další informace určitě nepotěší obyvatele sídliště nábřeží Závodu
míru. Dne 12. května jsme obdrželi informaci o tom, že ministryně
pro místní rozvoj rozhodla, že naší žádosti o poskytnutí dotace
na zahájení regenerace sídliště nebylo vyhověno. Vzhledem
k tomu, že Městský obvod Pardubice I nemá dostatek finančních
prostředků, aby mohl práce na regeneraci sídliště zahájit bez
pomoci města a dotačních prostředků, jsme nuceni zatím od
zahájení prací upustit. 

Pro obyvatele Macanovy ulice mám však příjemnou zprávu.
Po prázdninách začne konečně rekonstrukce jejich ulice podle
projektové dokumentace, kterou zajistil náš obvod. 

V prostorách Bubeníkových sadů uspořádáme 19. června tra-
diční akci Hurá na prázdniny. Všichni jste zváni a doufám, že se
na této akci potkáme.

Přeji vám všem hezké letní slunečné počasí, dětem samé pěkné
známky na vysvědčení, rodičům vydařenou dovolenou podle
jejich přání aseniorům hlavně zdraví, aby si mohli toho léta patřičně
užít.

S pozdravem Váš starosta



SLOUPEK
I po čtvrtstoletí je v některých z nás

zakořeněn pocit, že nahlásit někoho pří-
slušným orgánům, přesněji řečeno
nějakou jeho nekalou činnost, je cosi
špatného, přímo udavačského. A na-
opak zejména v „divokých“ devadesá-
tých letech jsme byli opakovaně pře-
svědčováni o tom, že podnikat se dá
všelijak, třeba útokem na lidskou naivitu.
Možná i právě proto můžeme ještě dva
roky po zavedení vyhlášky o zákazu
podomního prodeje vidět tu a tam
obchodníčka, který nabízí tu levnou
energii, jinde zase ohromující úspory
za telefonní účty. Bohužel, pokud tito
podnikatelé vidí, že je k nim okolí lho-
stejné, zaměřují se na ty nejdůvěřivější
občany – seniory. Řada z nich totiž stále
ještě nechápe, že se dnes podvodníci
mohou volně pohybovat po městě
a domech, a tak klidně uvěří tomu, že
si právě kupují za hromadu tisíc skvělý
bezpečnostní zámek nebo skutečně
luxusní parfém, zcela mimořádně za
pouhých sedm stovek. Třeba se vám
některý z nich vybaví, až zase uvidíte
na Karlovině nebo ve vašem domě seri-
ózně oblečeného podnikatele, který sli-
buje vaší staré sousedce elektřinu
takřka zadarmo. Martin Ťopek 

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE I

P O Ř Á D Á

TRADIČNÍ PROMENÁDNÍ
KONCERTY

V BUBENÍKOVÝCH SADECH

Vážení spoluobčané, příznivci hudby a dobré zábavy!
I pro letošní rok jsme pro vás připravili tradiční promenádní koncerty dechové

hudby v Bubeníkových sadech. 
Věříme, že strávíte příjemná odpočinková odpoledne v hezkém prostředí, kde

si zazpíváte, pobavíte se a třeba i zavzpomínáte.
Srdečně vás zve

PhDr. Andrea Troníčková
místostarostka UMO Pardubice I 

Program koncertů pro rok 2015
17. 6. 2015 DO Jana Kvíčaly 17.00–19.00 hodin

1. 7. 2015 Živaňanka 17.00–19.00 hodin

15. 7. 2015 Pernštejnka 17.00–19.00 hodin

5. 8. 2015 Pardubická šestka 17.00–19.00 hodin

26. 8. 2015 DO KD Holice 17.00–19.00 hodin 

9. 9. 2015 Živaňanka 17.00–19.00 hodin

16. 9. 2015 Pernštejnka 17.00–19.00 hodin 

28. 9. 2015 Pardubická šestka 15.00–17.00 hodin 

Nové charitní kontejnery na oblečení
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 apánské boty aoděvy. Doposud lidé přinášeli
použitelné oblečení 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 konkrétní sběrné místo.

Od března je proces věnování šatstva do charitního sociálního šatníku mnohem
jednodušší a pohodlnější. Na území města Pardubic je instalováno deset nových čer-
vených kontejnerů s logem Charity, které budou přístupné i v odpoledních a večerních
hodinách. Informace o umístění kontejnerů naleznete na webu a na webu města
www.pardubice.charita.cz/socialni-satnik.

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

Získané oblečení nebude Oblastní charita Pardubice
nikomu prodávat, ale bude sloužit výhradně sociálně
znevýhodněným lidem z Pardubic a okolí. Předáme je
nejen klientům Charity v rámci služeb pro seniory a pro
rodiny s dětmi, ale také dalším organizacím, které pomá-
hají potřebným. Hlavními příjemci darovaného oblečení
budou osoby ohrožené chudobou a sociálním vylou-
čením, osoby bez přístřeší, matky-samoživitelky, klienti
LDN Rybitví a Zdravotně sociálního oddělení Pardubické
krajské nemocnice a osoby opouštějící výkon trestu.

Pouze pokud použijete tento kontejner, můžete
si být jisti, že pomůžete potřebným a vaše odložené
šatstvo a obuv nebude nikdo dál prodávat. 

Neváhejte
oznámit

protiprávní
podomní prodej
Podomní prodej je na území města

Pardubic zakázán od října 2013 naří-
zením statutárního města Pardubice
o tržním řádu. Pokud je někdo po-
domním prodejcem osloven a ten mu
nabízí jakýkoliv produkt či službu,
neměl by na takového prodejce rea-
govat a ihned by měl volat městskou
(tel.: 156) či státní (tel.: 158) policii
a toto jednání oznámit. Dále je možné
předat oznámení na Úřad městského
obvodu Pardubice I, U Divadla 828.
K tomu, aby radnice mohla protipráv-
ní jednání řešit, je nutné doložit jméno
a příjmení podomního prodejce, nej-
lépe jeho vizitku, z níž je patrné, jmé-
nem které obchodní společnosti
vystupuje.

Nejúčinnější prevencí proti těmto
prodejcům je nepouštět je vůbec do
domů či bytů a v žádném případě
s nimi nejednat a zejména nic nepo-
depisovat. 

Mgr. Ivana Macharová



„Jezdíme
bezpečně“

Je název tradiční každoroční akce
Mateřské školy Koníček, kterou
škola pořádá v Bubeníkových
sadech. Vlastní akci předchází sezna-
mování dětí s dopravní tématikou.
Předškoláci dokonce na základě zís-
kaných vědomostí a dovedností sklá-
dají dětské řidičské průkazy.

Ve čtvrtek 21. 5. 2015 vyjely nej-
starší děti na svých kolech podle
dopravních značek a pokynů přísluš-
nic Městské policie Pardubice, po
cestičkách v Bubeníkových sadech.
Mladší děti z MŠ Koníček se také
aktivně účastní. Nejmenší jezdí jako
vláček přes silnici, starší ovládají
semafory a zkoušejí praktikovat první
pomoc.

Do akce je zapojena celá škola, při-
hlíží rodiče dětí a zvána je i široká
veřejnost.

Bc. Dagmar Jičínská,
ředitelka MŠ Koníček

Kniha nad zlato 2015 – Měsíc pro školní knihovnu

Jak tedy celý knižní měsíc probíhal a co
se během něj událo?

První týden pod názvem Čteme pro
charitu v rámci projektu Čtení pomáhá
děti podporovaly konkrétní charitu – léč-
bu pro Patrika, chlapce na vozíku. Během
tří dní se podařilo přidat na jeho konto
zbývajících 40 tisíc korun, což mu umož-
nilo splnit jeho sen a odjet na léčení do
Piešťan. Další charitou, kterou jsme zvo-
lili, je sprchové lehátko pro postižené děti.
I tady se konto pěkně plní zásluhou
našich čtenářů. 

Ve druhém týdnu s podtitulem Týden
s bratry Čapky jsme si společně připom-
něli 125. výročí narození Karla Čapka
a 70. výročí úmrtí Josefa Čapka. Každý

V březnu na Základní škole Štefánikova proběhl už tradičně celoškolní projekt
Kniha nad zlato, tentokrát s podtitulem Měsíc pro školní knihovnu. Každý týden
jsme věnovali knihám a nějakému konkrétnímu tématu.

den se děti setkaly a pracovaly s textem
těchto autorů, menší děti například četly
Devatero pohádek. Pozvání už tradičně
přijali herci Východočeského divadla Mar-
tin Mejzlík a Alexandr Postler, kteří v pří-
jemné podvečerní atmosféře předčítali
z Čapkových povídek. Děti, které měly
zájem, se se svými učiteli sešly na pod-
večerní (i trochu i noční) setkání s knížkou
a ve škole dokonce mohly i přespat.

Následující týden s vesmírem v pátek
korunovalo zatmění Slunce. Vesmíru se
věnovaly exkurze do planetária, v litera-
tuře si žáci přečetli sci-fi texty a přírodou
se zabývaly i individuální projekty a pre-
zentace ve všech předmětech.

Poslední týden nás opět pod názvem
Život s handicapem vrátil k beletrii. Čte-
náři se pomocí příběhů handicapovaných
hrdinů seznámili s pocity chlapce
s naslouchátkem (Útěk Kryšpína N.), sle-
pé holčičky (Jak voní týden) nebo dívky,
jejíž bratříček má Downův syndrom
(Domov pro Marťany). Nahlédli do světa
dítěte po obrně (Už zase skáču přes kalu-
že), chlapce se znetvořeným obličejem
(/Ne/obyčejný kluk) nebo autisty (Podivný
případ se psem). S příběhy se pak dále
pracovalo v dalších hodinách. Osudy
hrdinů děti většinou natolik zaujaly, že si
knížky chodily půjčovat do knihovny, aby
zjistily, jak příběh skončil.

Práci s knihami zpestřily besedy v Kraj-
ské knihovně a se spisovatelkami, které
přijely k nám do školy – paní Ivonou Bře-
zinovou, Kateřinou Pojkarovou a Petrou
Braunovou. Ty si s námi povídaly o svých
knížkách, jak vůbec vzniká kniha a zod-
pověděly zvědavé otázky našich dětí.
Nejmenší děti měly možnost setkat se se
spisovatelkou Klárou Smolíkovou.

Celý měsíc probíhala literární soutěž
pod názvem V hlavní roli kniha – kniha,
která mě oslovila. A protože podtitul zněl
Měsíc pro školní knihovnu, žáci při češ-
tině vymýšleli slogany zvoucí do knihovny
a následně je výtvarně zpracovávali. Také
mezi pozvánkami byly vyhlášeny tři nej-
zdařilejší.

Byli jsme moc rádi, že jsme díky ochotě
rodičů opět mohli doplnit knihovnu o další
zajímavé knížky pro menší i zdatnější čte-
náře.

Věříme, že projekt pomohl zvýšit zájem
dětí o čtení, o knížky i o život kolem nás. 

Mgr. Renata Janecká, ředitelka školy

Dobrý den, vážení občané našeho obvodu,
jmenuji se Filip Sedlák a na podzim jsem byl některými z vás zvolen za vašeho

zastupitele.
Jistě jste si všimli, že během zimy zmizela řada stromů a keřů. Podle plánu

má kácení pokračovat. Pro mě je to bolestné téma. Zeleň totiž, aniž to někteří
vědí, odvádí pro lidi obrovskou službu. Zachytává škodlivý prach, který pak
nemáme na plicích, ochlazuje okolí, což je v parném létě neocenitelné. 

Větrolamná funkce je také zřejmá a o tom, že některé keře nádherně kvetou,
se netřeba zmiňovat. 

Potřeboval bych od vás, obyvatel našeho obvodu, vědět, jak se na problematiku
zeleně díváte vy. Vadí vám mýcení keřů a stromů, které jsou zdravé, třeba jen
proto, že nezapadají do nové koncepce? Chcete se dívat na stromy a keře nebo
holé pláně?

Chcete být informováni o kácení dopředu? Napište mi na e-mailovou adresu:
Sedlak@nasepardubice.cz  

Děkuji.
Filip Sedlák

Hurá na prázdniny!
Milé děti, vážení rodiče, 

stejně jako v předchozích letech jsme pro vás připravili rodinné odpoledne,
které se bude konat dne 19. 6. 2015 od 15.00 hodin v Bubeníkových sadech.
Můžete se těšit na nafukovací atrakce, soutěže, hudební vystoupení, malování

na obličej a mnoho dalšího. 
Těšíme se na vás! 

PhDr. Andrea Troníčková, místostarostka MO Pardubice I



Zahradnické úpravy
V letošním roce jsme ve spolupráci se zahradní architektkou Ing. Lenkou Mar-

kovou zahájili novou koncepci péče o zeleň a celkový vzhled svěřeného území.
Prvním místem, které jsme zrekultivovali byl prostor v ul. Karla IV. u parkovacího
domu kolem sochy svlékající se dívky včetně plochy u podchodu. Byla zde vysá-
zena nová zeleň a upraveny chodníčky.

Ostatní práce provádíme s nově zříze-
nou pracovní skupinou údržby zeleně
a komunikací. Jedná se především o kli-
enty úřadu práce či odsouzené. Jistě si
všímáte postupných proměn našeho ob-
vodu. 

Několik příkladů:
Upravili jsme středový pás mezi jízd-

ními pruhy u spojovací komunikace svě-
telné křižovatky u Arény a kruhovým
objezdem Závodu míru. Odstraněny byly
neprospívající keříky. Plochy byly vyplně-
ny štěrkem a kačírkem s plošnou vý-
sadbou letniček a okrasných trav nevy-
žadujících zálivku a pletí. 

Prostor před poliklinikou KOLF od AFI
upravíme na podzim. Vymýtíme nevhod-

Ve vnitrobloku K Polabinám jsme
odstranili přehoustlá a typově nevhodná
keřové patra se zachováním a ošetřením
hodnotných typů. Byla zde doplněna
výsadba nové zeleně včetně stromů, kte-
rá je do takových prostor vhodnější. 

V parčíku ulice K Polabinám vedle
mateřské školy jsme odstranili dožilé
betonové záhony. Plochu upravíme
zadlážděním, zřízením trávníků a doplní
se veřejné osvětlení cesty napříč parkem. 

Sídliště Závodu míru je projekčně při-
praveno k zahájení regenerace, ale bohu-
žel nám nebyla přiznána dotace.
Prozatím dokončíme odstranění náletové
zeleně podél oplocení bouraniště Pro-
kopových mlýnů, na valu mezi sídlištěm
u základní školy a autobusovým nádra-
žím, podél oplocení pivovaru a bývalého
lihovaru. 

Na náměstí Čs. Legií jsme upravili a pro-
řezali přehoustlé keřové patro. Vyměnili
jsme výsadbu v betonovém záhonu ze
Smilovy ulice a v záhonu z Nerudovy ulice
vysadili letničkové záhony kolem sochy
T. G. M. a před univerzitou.

Z Nerudovy ulice jsme odstranili typově
nevhodné části živého plotu od náměstí
Čs. Legií. Doplnili jsme kvetoucí keře na
kmínku k oživení ulice. 

Na Smetanově náměstí pravidelně
obměňujeme letničkové výsadby. Po
odkvětu tulipánů je zde kvetoucí koberec
plný barevných květů.

Schwarzovo náměstí též prošlo změ-
nami. Prořezali jsme zde přerostlé a pře-
houstlé keře skalníků a provedli základní
údržbu ostatních křovin. Zejména pře-
houstlých zlatých dešťů po odkvětu.
Zároveň zde byly provedeny opravy lavi-
ček. 

né výsadby, upravíme trasy chodníků.
Nová výsadba se zde objeví na jaře 2016. 

Na travnaté ploše u Arény podél Sukovy
třídy po křižovatku ul. U Stadionu jsme
odstranili nevhodné výsadby a přestárlé
živé ploty u cyklostezky. Nová výsadba
okrasných stromů by měla nahradit původ-
ní. Prostor bude doplněn novými lavičkami
u sochy hokejisty a trámovými lavičkami
na okraji travnaté plochy. Na této ploše jsme
vysázeli jarní cibuloviny podél chodníku.
Určitě si každý, kdo projížděl vdubnu okolo,
všiml rozkvetlé louky narcisů. Těšit se může-
me zase příští rok na jaro, kdy cibulky opět
ožijí. Dalšími místy, kde jsou velkoplošně
vysázeny cibuloviny, jsou proti autobuso-
vému nádraží či u IDEONU. A připravujeme
další místa s výsadbou semínek. 

Foto: Filip Sedlák



Sídliště ul. Dašická je připraveno
k obnově zeleně, která bude dosazena
na podzim letošního roku podle návrhu
architektky. Odstranění přestárlých
a typově nevhodných druhů keřů bylo
provedeno před bytovými domy č. p.
1176–77, č. p. 1178–79, č. p. 1180–81,

č. p. 1182–83. Na podzim zde nasadíme
novou zeleň podle návrhu zahradní archi-
tektky. 

V parku Bubeníkovy sady bude letos
dokončena hloubková rekonstrukce fon-
tány včetně nového nátěru. Spuštěna by
mohla být v průběhu června. V případě,

že nám město poskytne finanční pro-
středky, obnovíme mlatové cesty. 

I v ulici Husova probíhaly úpravy.
V parku proti restauraci Na Haldě byl
odstraněn přestárlý živý plot v křižovatce
s ulicí. Na Haldě i v dalších částech této
ulice.

Vážení spoluobčané, našim cílem je co největší čistota, bezpečnost a hezké rozkvetlé město. Naše snažení je však
mařeno tím, že někteří si ze záhonů odnášejí novou výsadbu ve velkém množství. Prosíme vás o ohleduplnost
a zachování hezkého životního prostředí pro všechny obyvatele našeho obvodu. Ti, kterých se to týká by si měli
uvědomit, že kazí životní prostředí nejen svým sousedům, ale hlavně sobě.

Investiční akce letošního roku
• V letošním roce opět využijeme volnějších prázdninových měsíců k provedení druhé části rekonstrukce vnitrobloku Karla IV.

za parkovacím domem.

• Po rekonstrukci plynovodu v ulici. Havlíčkova dokončíme rekonstrukcí chodníku na pravé straně
ve směru od ulice Nerudova po Hlaváčovu ulici.

• V podzimních měsících doplníme chybějící odvodnění v ulicích Studánecká a ulice Winterova I.

• A v neposlední řadě po získání stavebního povolení zahájíme první etapu rekonstrukce vnitrobloku
icel. Palackého mezi autobusovým nádražím a pivovarem.



Představujeme
nové zastupitele
MO Pardubice I

Úřad městského obvodu Pardubice I
U Divadla 828, 530 02  Pardubice

Rok 2015
Rada MO Pardubice I:

 Ing. arch. Jaroslav Menšík
– starosta (ANO 2011)

 PhDr. Andrea Troníčková
– místostarostka (ANO 2011) 

 Mgr. Marie Hubálková
– radní (KDU-ČSL)

 Vladimír Martinec
– radní (bez PP, za SPP)

 Ing. Jiří Lejhanec
– radní (bez PP, Patrioti Pardubic)

Ostatní zastupitelé: 

 Bc. Alena Stehnová
– zastupitelka
(bez PP, za ANO 2011)

 Mgr. Filip Sedlák
– zastupitel (Naše Pardubice)

 Dušan Salfický
– zastupitel (ANO 2011)

 Ludmila Ministrová
– zastupitelka (bez PP, za TOP 09)

 Mgr. Libor Malý
– zastupitel (ČSSD)

 Jiří Komárek
– zastupitel (ČSSD)

 Ing. Petr Klimpl
– zastupitel (ODS)

 Karel Hron
– zastupitel (ANO 2011)

 Mgr. Klára Moravcová
– zastupitelka
bez PP, za PARDUBÁCI)

 Mgr. Kateřina Snopková
– zastupitelka (bez PP, za KSČM)

Termíny zasedání
Zastupitelstva

MO Pardubice I
rok 2015

9. září 2015

9. prosince 2015

pevná linka mobil

Starosta
Ing. arch. Jaroslav Menšík 466 046 009 603 259 584

Tajemnice
Ing. Gabriela Křížková 466 046 007 737 276 380

Kancelář úřadu
Sekretariát

Hana Matuchová 466 046 011 603 458 428

Odbor ekonomický
Bc. Petr Víšek – vedoucí odboru 466 046 030 603 458 429

Úsek ekonomický

Miriam Šotková 466 046 031 731 675 702

Martina Tomanová 466 046 032 603 458 436

Jitka Krátká 466 046 033

Pokladna

Lenka Kindlová 466 046 037 730 554 550

Podatelna, ověřování

Pavlína Stuchlíková 466 046 012 731 675 701

Odbor dopravy a životního prostředí
Hana Pechmanová – vedoucí odboru 466 046 040 731 450 713

Úsek dopravy

Ing. Silvie Vágenknechtová 466 046 041 731 450 714

Lenka Bochová 466 046 043 603 458 434

Simona Kaválková 466 046 042 605 227 752

Úsek životního prostředí

Bohdana Pešavová 466 046 044 734 821 524

Odbor majetku a správních činností
Lenka Tobolková – vedoucí odboru 466 046 050 737 276 379

Petr Janata - vedoucí oddělení 466 046 051 602 117 025

Úsek přestupků

Mgr. Ivana Macharová 466 046 021 603 458 433

Pavel Kupka 466 046 022 603 458 430

e-mail: jméno.přijmení@umo1.mmp.cz

e-mail: posta@umo1.mmp.cz

Park Na Špici
Správce parku 731 643 100

www.naspici.eu



„Zprávičky od Veverků“

Počátek roku 2015 byl na Základní
škole Bratranců Veverkových přímo
nabitý akcemi. Škola získala certifikát
„Rodiče vítáni“, a tak hned 15. ledna
byla otevřena všem, kteří se chtěli
seznámit s tím, jak a v jakém prostředí
se ve škole vyučuje. Rodiče i děti byli
nadšeni vybavením tříd moderními inte-
raktivními pomůckami, líbily se jim
odborné učebny, ateliér, knihovny, tělo-
cvičny, jídelna, a tak k zápisu přišlo 97
budoucích prvňáčků. Při něm se děti
i rodiče přenesli do kosmu, provázely
je tedy nejen paní učitelky, ale i obrázky
a makety kosmonautů, mimozemšťanů,
raket, planet a všeho, co souvisí s ves-
mírem. 

Leden se nesl v multikulturním duchu,
protože školu navštěvují žáci dvaceti
národností. Dne 23. ledna přijela do
školy kapela Chayag z Ekvádoru, která

vystupuje v kostýmech indiánů. Týž den
odpoledne zájemci z řad dětí i rodičů
mohli navštívit ABC klub a rázem se
ocitli v příjemném prostředí workshopu
v multikulturním duchu, večer škola
pořádala první multikulturní ples. Celý
den se mimořádně vydařil.

Vyučující, žáci i někteří rodiče se
zapojili do celosvětového programu
Edison, a tak v průběhu prvního břez-
nového týdne navštívilo školu několik
studentů, kteří vedli výuku v anglickém
jazyce a prezentovali své země s jejich
tradicemi a zvyky, učili děti písně a tan-
ce. Děti byly nadšené.

Již několik let škola finančně podpo-
ruje malého chlapce Jeana z Conakry
v Guineji. Od letošního roku děti pomá-
hají také Rebece, která trpí nemocí
motýlích křídel. V pátek 20. března se
při charitativní akci „Vítání jara“ podařilo

mezi žáky na „bleším trhu“ 1.–4. tříd
vybrat neuvěřitelných 10 444 korun.
Celou částku společně s víčky od PET
lahví jsme předali rodičům Rebeky Čihá-
kové.

Koncem března si učitelé i žáci při-
pomněli odkaz Jana Amose Komenské-
ho v projektu „Škola hrou s Janem
Amosem“. Také došlo na známé autory
pohádek akcí „Noc s Andersenem“,
a tak i v noci 27. března byla škola plná
dětí. 

Poslední březnovou akcí bylo již tra-
diční Devatero zastavení jara aneb Veli-
konoční jarmark. Na něm si návštěvníci
vyzkoušeli malování kraslic voskem,
tvořili věnečky, zápichy, přáníčka, pletli
a zdobili pomlázky a společně kreslili
velikonoční slepičku. 

Vaši „Veverkovi“

Malí výtvarníci z mateřské školy Závodu míru slavili úspěch
V prosinci 2014 se třída předškolních

dětí „Kytiček“ přihlásila do výtvarné sou-
těže Zdravá a nemocná příroda Pardu-

bického kraje. Pro ně byla připravena
témata, která jsou dětskému světu blízká
a k dětem patří – Pohádková cesta pro
auta a Mašinka a příroda.

Děti s velkým zaujetím vyprávěly, vybí-
raly výtvarný materiál a svoje nápady
a představy přenášely na papír. Rodičům
děti připravily minivýstavku s informace-
mi o soutěži (doufali jsme totiž v jejich
podporu při internetovém hlasování)
a pak už výkresy putovaly k organizáto-
rům a porotcům celé soutěže.

Velkou radost jsme všichni zažili po
obdržení pozvánky na slavnostní vyhlá-
šení výsledků této soutěže. A měli jsme
se proč radovat!

Sedm dětí se se svými obrázky umístilo
mezi deset nejlepších a to v I. kategorii
do šesti let. Byli to: Dominika Zárubová,
Natálie Višňovská, Petr Zákoutský, Andrej
Fecko, Hana Harvánková, Lucie Horáko-

vá a Alice Fajmonová. Součástí soutěže
bylo i veřejné internetové hlasování, kde
první místo obsadil Marcel Keřt s obráz-
kem na téma Pohádková cesta.

Děti si při předávání cen, které proběh-
lo na Krajském úřadě v Pardubicích, užily
opravdu slavnostní atmosféry, nešetřily
úsměvy do objektivů fotoaparátů a do-
konce jedna z finalistek poskytla statečně
krátký rozhovor pro místní média.



„Mami, mamko,
maminko“,

tak vítala začátkem května upou-
távka všechny příchozí při vstupu
do naší školky. Nejen děti, coby spo-
luautoři zmíněné upoutávky, ale
všichni zaměstnanci zvali na netra-
diční oslavu svátku maminek, který
byl součástí projektu spolufinanco-
vaného MŠMT: „Den pro mou
mámu“.

Třídy se potom proměnily v různo-
rodé pracovní dílničky. Zde si mohli
kluci i holčičky spolu se svými
maminkami, ale i s tatínky a souro-
zenci, zkusit třeba kreslení a malo-
vání na textil, a získat tak originální
povlak na polštářek. V jiné dílně si
vyzkoušeli zajímavou výtvarnou
techniku zvanou enkaustika (malo-
vání horkým voskem). Pro tancechti-
vé a neposedné nožičky se
tělocvična rázem proměnila v taneč-
ní parket s líbivými melodiemi. Kdo
se rád parádí a zkrášluje, ten určitě
nevynechal vyrábění náramků a líče-
ní od firmy Avon. A pokud někdo
zatoužil být na pár hodin „zmalovaný
k nepoznání“? To se určitě podařilo
šikovným rukám a pestré paletě
barev při malování na obličej.
Nemohla chybět ani dílnička – OK –
keramika tady si mohli zájemci
vytvořit z keramické hlíny originální
jarní výtvor k výzdobě bytu, terasy
nebo zahrady.

Jestliže přišel někdo jen tak pose-
dět – i pro něho byl připraven koutek
plný společenských her, stánek se
zdravou výživou a měření tělesných
hodnot s VZP.

Všichni, kdo se na přípravě tvoři-
vého odpoledne podíleli, doufali, že
si každá maminka spolu se svojí
ratolestí našla to, co pro ni bylo pří-
jemné a užila si u nás hezké odpo-
ledne.

Eva Flamíková
Mateřská škola Závodu míru,

Pardubice

Vážení a milí spoluobčané,
z předchozích vydání našeho Zpravo-

daje jste zvyklí na to, že jsme pravidelně
zveřejňovali 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 o zneužití citlivých
údajů.

Rádi bychom však zachovali tuto tradici,
stejně jako předání malé pozornosti našim
starším spoluobčanům, dovolujeme si tedy
oslovit vás, příbuzné a přátele jubilantů.  

Prosíme vás, kteří máte ve svém okolí člo-
věka, který trvale bydlí v našem městském

obvodu a v letošním roce se dožije
80, 85, 90 a více let, a chtěli byste
spolu s námi udělat radost svému
partnerovi, mamince, tatínkovi,
babičce, dědečkovi, ale třeba také
kamarádce či kamarádovi – sdělte
nám jeho jméno, adresu a datum
narození, abychom mu mohli jmé-
nem našeho pana starosty pobla-
hopřát. Údaje nám můžete nahlásit
osobně, telefonicky, písemně či
prostřednictvím e-mailu na sekre-
tariát UMO Pardubice I, paní Haně
Matuchové, tel.: 466 046 011,
e-mailovou adresu: hana.matu-
chova@umo1.mmp.cz.

Děkuji za vaši pomoc.

Ing. Gabriela Křížková
tajemnice UMO Pardubice I

12. března oslavila
paní Marie Adamcová 100. narozeniny
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Trhy na Pernštýnském náměstí
Městský obvod Pardubice I připravuje

obnovu prodejních trhů na Pernštýnském
náměstí. V současné době je vypsáno
výběrové řízení na jejich provozovatele
a organizátora. První trhy se budou konat
již 2. 7. 2015 a dále pravidelně každý
čtvrtek v době od 8.00 do 17.00 hodin.

Převážná část sortimentu by měla nabízet
produkty od drobných zemědělců
a malovýrobců. Zejména ovoce, zelenina,
pekárenské, mlékárenské  a masné pro-
dukty, dárkové předměty a spoustu dal-
ších výrobků.


