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V TYRŠOVÝCH SADECH 

      DENNĚ OD 21:30 HODIN

PROGRAMČERVENEC
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

I N F O R M A Č N Í  B U L L E T I N  M ě s t s k é h o  o b v o d u  P a r d u b i c e  I ,  U  D i v a d l a  8 2 8 ,  5 3 0  0 2  P A R D U B I C E

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

											Na	březnovém	zastupitelstvu	našeho	obvodu	byla	projednána		
a	schválena		aktualizace	materiálu	„Program	rozvoje	Městského	obvo-
du	Pardubice	I	na	léta	2011	–	2014“,	kde	jsou	navrženy	investiční	akce	
na	toto	volební	období	a	shrnuty	potřeby	oprav	a	rekonstrukcí	v	našem	
obvodu.	

											V	návaznosti	na	tento	materiál	proběhlo	v	uplynulém	období	něko-
lik	výběrových	řízení	prostřednictvím	internetu	dle	„Zadávacího	řádu	ve-
řejných	zakázek“.	Ve	druhé	polovině	května	bylo	firmě	„Hřiště	s.r.o.	Brno“	
předáno	staveniště	za	účelem	vybudování	Dětského	hříště	u	restaurace	
Rybárna.	Výstavba	zatím	probíhá	dle	harmonogramu.	Nic	tedy	nebrání	
tomu,	abychom	slavnostně	uvedli	hříště	do	provozu	27.června	ve	14.30	
hod.	odpoledne.	V	tento	den	se	v	Bubeníkových	sadech	zároveň	bude	
konat	tradiční	akce	našeho	obvodu	„Hurá	na	prázdniny“.		Budu	potěšen,	
když	se	s	vámi	na	této	příjemné	akci	potkám.	

Vážení a milí spoluobčané, přátelé,

Blahopřejeme
jubilantům 
Blahopřejeme jubilantům 
za období duben a květen 2014

98 let
Miroslav Kuběnka

97 let
Anna Ryzová
Jaroslava Petráňová

96 let
Marie Štoková

94 let
Jaroslav Půlpán

93 let
Jiřina Kužmiaková
Jarmila Bošková
Květuše Pleskotová
Bořena Hořejší 
Jana Vernerová
Antonín Chlebný
Zorka Legnerová

92 let
Helena Vondřejcová
Blažena Maťátková 
Věra Harapátová

91 let
Anděla Novotná
Pavlína Barvířová
Zora Beníšková
Jan Zámečník
Jan Dvořák

90 let
Jaroslav Kosatík
Věra Brandýská
Josef Pokorný
Jaroslav Černý
Jaroslava Knapešová
Karel Klusáček
Lucie Malínská
Miloš Lovicar
Emilie Hušková
Vladimír Hrubý
Margareta Tucauerová
Zdenka Kašparová

85 let
Jindřiška	Jičínská
Miloň	Olmr
Ludmila	Štěpánková
Josef	Jeník
Jiřina	Kuntová
Marie	Němcová
Lydie	Knížková
Hana	Kloučková
Josef	Cimburek
Miroslav	Kundl
Květuše	Řehořová
Marta	Strnadová
Marie	Zálabská
Hanna	Gabrišová
Věroslav	Baďura
Miroslava	Hvězdová	
Jarmila	Kubátová
Marie	Snášelová
Zdeněk	Řehák

80 let
Marie	Mitášová
Marta	Fenyková
Věra	Borůvková
Jiřina	Slavíčková
Jaroslava	Šťovíčková
Zdeněk	Jelínek
Hana	Kvasníková
Jindřich	Všetička
Boleslava	Dalecká
Marie	Burešová
Božena	Svobodová
Věra	Halbrštátová
František	Šeffl
Karel	Pazdera
Jiří	Pazdera
Miloslav	Malinský
Bohumil	Prchal
Gustinka	Danešová
Jaroslav	Hedvičák
Květa	Novotná
Stanislav	Zachař

2 /  20 1 4                                                      L É T O

															
										Na	závěr	vám	přeji	hezké	léto,	příjemně	prožité	dovolené	a	dětem	
dlouhé	a	dobrodružné	prázdniny.

		

©
	M

at
ěj

	J
ou

da
l

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta

27.6. pátek  Hořící keř, drama, Česko, 2013, 206 min, režie: Agnieszka Holland
28.6.  sobota  Gravitace, drama, USA, 2013, 91 min, režie: Alfonso Cuarón
29.6. neděle Rivalové, drama, USA, 2013, 123 min, režie: Ron Howard
30.6. pondělí Lásky čas, komedie, Velká Británie, 2013, 123 min, režie: Richard Curtis
  1.7. úterý Velká nádhera, drama/komedie, Itálie/Francie, 2013, 141 min, režie: Paolo Sorrentino
  2.7. středa LEGO® příběh, animovaný, USA, 2014, 100 min, režie: Phil Lord, Chris Miller
  3.7. čtvrtek  Čtvrtek s HBO
  4.7. pátek Příběh kmotra, drama, Česko, 2013, 99 min, režie: Petr Nikolaev
  5.7. sobota Velký Gatsby, drama, Austrálie, 2013, 142 min, režie: Baz Luhrmann
  6.7. neděle Světová válka Z, sci-fi, USA, 2013, 123 min, režie: Marc Forster
  7.7. pondělí Nejvyšší nabídka, drama, Itálie, 2013, 124 min, režie: Giuseppe Tornatore
  8.7. úterý Život Adele, drama, Francie, 2013, 180 min, režie: Abdellatif Kechiche
  9.7. středa Hobit: Šmakova dračí poušť, dobrodružný, USA, 2013, 161 min, režie: Peter Jackson
10.7.  čtvrtek Čtvrtek s HBO
11.7. pátek Revival, komedie, Česko, 2013, 111 min, režie: Alice Nellis
12.7. sobota 12 let v řetězech, drama, USA, 2013, 134 min, režie: Steve McQueen
13.7. neděle Plán útěku, akční, USA, 2013, 115 min, režie: Mikael Håfström
14.7. pondělí Walesa: člověk naděje, životopisný, Polsko, 2013, 127 min, režie: Andrzej Wajda
15.7. úterý Pěna dní, drama, Francie, 2013, 131 min, režie: Michel Gondry
16.7. středa Jack a obři, fantasy, USA, 2013, 114 min, režie: Bryan Singer
17.7. čtvrtek Čtvrtek s HBO
18.7. pátek Trabantem až na konec světa, dokumentární, Česko, 2014, 98 min, režie: Dan Přibáň
19.7. sobota Vlk z Wall Street, drama, USA, 2013, 180 min, režie: Martin Scorsese
20.7. neděle Pot a krev, krimi, USA, 2013, 130 min, režie: Michael Bay
21.7. pondělí Jasmíniny slzy, drama, USA, 2013, 98 min, režie: Woody Allen
22.7. úterý Před půlnocí, drama, USA, 2013, 108 min, režie: Richard Linklater
23.7. středa Já, padouch 2, animovaný, USA, 2013, 98 min, režie: Pierre Coffin
24.7. čtvrtek Čtvrtek s HBO
25.7. pátek Kandidát, thriller, Česko, 2013, 106 min, režie: Jonáš Karásek
26.7. sobota Podfukáři, thriller, USA, 2013, 125 min, režie: Louis Leterrier
27.7. neděle Muž z oceli, sci-fi, USA, 2013, 143 min, režie: Zack Snyder
28.7. pondělí Ať žije svoboda, drama, Itálie, 2013, 93 min, režie: Roberto Andå
29.7. úterý Konečná, akční, USA, 2013, 107 min, režie: Ji-un Kim
30.7.  středa Oggy a škodíci, animovaný, Francie, 2013, 80 min, režie: Olivier Jean Marie
31.7. čtvrtek Čtvrtek s HBO

www.letni-kino.cz
v případě nepřízně počasí kino nehraje

Velké investiční akce letošního roku:
•	Na	 jaře	 jsme	 začali	 obnovovat	 stromořadí	 v	 ul.	 Smilova,	 které	 bylo	
	 napadeno	škůdcem	štítenka.	Stromy	jsou	odstraněny	a	nová	výsadba		
	 byla	provedena	v	úseku		od	ul.	Jindřišská	(pěší	zóna)	po	ul.	Sladkov-	
	 ského.	Zbývající	část	ulice	(od	ul.	Sladkovského	po	ul.	17.	listopadu)		
	 bude	dosázena	na	podzim	letošního	roku.	Práce	jsme	časově	rozplá-	
	 novali	tak,	abychom	koordinovali	uzavírky	ve	středu	města	a	dalším	
	 dopravním	 opatřením	 v	 ul.	 Smilova	 nezhoršili	 komplikovaný	 provoz		
	 dopravy	středu	města	v	letošním	roce.	

•	Dokončujeme	opravu	chodníku	v	ul.	Sezemická	v	části	od	ul.	Gebaue-	
	 rova	po	Pospíšilovo	nám.

•	U	Matičního	jezera	v	tuto	chvíli	probíhá	rekonstrukce	dětského	hřiště		
	 (u	restaurace	Rybárna).	O	jeho	slavnostním	otevření	se	dočtete	v	tomto		
	 vydání	Pardubické	jedničky.

•	V	současné	době	probíhá	výběrové	řízení	na	dodavatele	Rekonstrukce	
	 	vnitrobloku	Karla	IV.	za	parkovacím	domem.	Naším	zájmem	je	provést		
	 opravu	v	době	 letních	prázdnin,	ale	budeme	závislí	na	možnostech	
	 vítězného	dodavatele.	

Do	konce	roku	plánujeme:
•	opravit	druhou	stranu	chodníku	v	ul.	Benedettiho,

•	pokračovat	 opravou	 další	 částí	 chodníku	 v	 ul.	 Na	 Okrouhlíku		
	 (část	od	ul.	Schulhofova	po	ul.	Wintrova),

•	opravit	chodník	na	severní	straně	nám.	Čs.	legií,

•	upravit	bezbariérově	přechody	U	Kostelíčka	v	trase	do	Bubeníkových	
	 sadů.



NA NAŠEM ÚŘADU ZAŘÍDÍTE BEZ FRONTY
OVĚŘOVÁNÍ
•	Provádíme	ověřování	podpisů	(legalizace)	a	listin	(vidimace).
				podpis	Kč	30,-	,	1	strana	A4,	A5	Kč	30,-	

•	Provádíme	ověřování	podpisů	na	území	Městského	obvodu		
	 Pardubice	 I	 pro	 nemohoucí	 občany	 přímo	 v	 místě	 jejich		
	 pobytu.

VÝSTUPY ZE SYSTÉMU CZECH POINT

•	Rejstřík	trestů	
•	Rejstřík	trestů	právnických	osob
•	Obchodní	rejstříku	
•	Živnostenský	rejstřík	
•	Výpis	z	katastru	nemovitostí
•	Výpis	z	insolvenčního	rejstříku
•	Výpis	ze	seznamu	kvalifikovaných	dodavatelů
•	Výpis	z	bodového	hodnocení	řidiče

•	Zřízení	datové	schránky
•	Zneplatnění	a	vydání	nových	přístupových	údajů	
				k	datové	schránce
•	Přidání	pověřené	osoby	k	přístupu	do	datové	schránky
•	Zneplatnění	přístupových	údajů	pověřené	osoby

Zprávičky od „Veverků“
Na základní škole bratranců Veverků se 
stále něco děje! Jinak tomu nebylo ani na 
jaře. Jeho příchod jsme oslavili skvělou 
akcí Vítání jara. Bylo to dopoledne plné her 
a barev. Ve hravém duchu se nesla také 
akce škola hrou s Janem Amosem. Malé 
děti přišel přivítat sám Jan Amos Komen-
ský v historické učebně. Děti si připravily 
oblečení ze 17. století. Všechny hodiny byly 
zábavné, děti učení zážitkovou metodou 
bavilo. 

V	 dubnu	 se	 naše	 škole	 připojila	 k	 akci	 Noc		
s	 Andersenem.	 Děti	 řešily	 zajímavé	 literární		
i	 hudební	 úkoly	 a	 hrály	 si	 na	 detektivy	 s	 ko-
misařem	 Vrťapkou.	 Při	 nočním	 putováním		
s	baterkou	v	prostorách	půdy	získávaly	indicie	
a	luštily	heslo,	jak	jinak	než	pohádkové.	Po	spo-
lečném	čtení	usínaly	ve	třídách	ve	spacácích,	
což	se	nepřihodí	každý	den.	

Hned	nato	proběhl	na	škole	již	podruhé	„multi-
kulturní	týden“.	V	průběhu	pěti	dnů	děti	čekala	
spousta	 zajímavých	 aktivit,	 například	 ukázka	
netradiční	přípravy	kávy	spojené	s	 její	ochut-
návkou,	 či	 basketbal	 s	 profesionály	 z	 BK	 JIP	
Pardubice.	Zajímavé	bylo	také	povídání	o	rom-
ské	 kultuře	 a	 výuka	 tradičních	 latinskoame-
rických	tanců.	Nově	nabyté	taneční	kreace	si	
děti	mohly	společně	s	 rodiči	vyzkoušet	 ještě	
při	Latinskoamerickém	společenském	večeru	
plném	 tance,	 zpěvu	 a	 ochutnávek.	 Akce	 se	
konala	za	mimořádného	zájmu	rodičů	a	žáků.

O	 Velikonocích	 se	 na	 naší	 škole	 uskutečnil	
tradiční	 velikonoční	 jarmark.	 Na	 návštěvní-
ky	 tentokráte	 čekalo	 sedm	 jarních	 zastavení		
v	podobě	dílniček,	kde	si	děti	vyráběly	deko-

•	Autorizovaná	konverze	z	elektronické	do	listinné	podoby
•	Autorizovaná	konverze	z	listinné	do	elektronické	podoby

•	Výpis		údajů	z	registru	obyvatel
•	Výpis		údajů	z	registru	osob

PROVOZNÍ DOBA

Po	 8:00	–	17:00
Út	 8:00	–	15:30	 	 	
St		 8:00	–	17:00
Čt	 8:00	–	15:30
Pá	 8:00	–	14:30

KONTAKT

Telefon:	466	046	012

Email:	posta@umo1.mmp.cz

Adresa:	Úřad	městského	obvodu	Pardubice	I
U	Divadla	828
530	02	Pardubice

Padesát let od vyhlášení MPR Pardubice
V letošním roce si připomínáme význam-
né výročí pro naše město a tím je vy-
hlášení městské památkové rezervace  
Pardubice.

V	Praze	5.	března	 roku	1964	prohlásilo	Minis-
terstvo	školství	a	kultury	v	dohodě	s	ostatními	
zúčastněnými	úřady	vlády	podle	§	4	odst.	1	zá-
kona	č.	22/1958	Sb.	o	kulturních	památkách,	
a	podle	§	1	odst.	1	Vyhlášky	ministerstva	škol-
ství	a	kultury	č.	181/1959	Ú.I.,	o	památkových	
rezervacích,	historické	jádro	města	Pardubic	za	
památkovou	rezervaci.

Obvod	 vzniklé	 památkové	 rezervace	 byl	 vyme-
zen	 na	 jihu	 osou	 Jahnovy	 ulice	 až	 k	 budově		
divadla,	kde	se	hranice	 lomí	směrem	severním	
po	 náměstí	 Republiky	 až	 k	 bývalému	 zámec-
kému	příkopu,	dále	pokračuje	severozápadním	
směrem	 v	 chodníkovém	 tělese	 Sukovy	 třídy		
k	ulici	U	Stadionu,	kde	se	zalamuje	směrem	se-
verním	po	horní	břehové	hraně	bývalého	vodní-
ho	příkopu	–	nyní	Tyršových	sadů	až	k	ústí	Lab-
ské	ulice,	podle	níž	se	stáčí	východně	v	přibližné	
linii	břehu	bývalého	vodního	příkopu	zahradními	
parcelami	 zástavby	 Labské	 ulice	 (obrácenými		
k	 areálu	 zámku).	 Dále	 se	 hranice	 rezervace		
přiklání	 k	 Příhrádku	 jihozápadním	 směrem		
a	 odtud	 v	 ostrém	 úhlu	 probíhá	 jihovýchodně		
k	 ulici	 Na	 Třísle,	 jejíž	 osou	 postupuje	 ke	 křižo-
vatce	 ulic	 Na	 Třísle	 a	 Jahnova.	 Zde	 se	 obvod	
uzavírá.

Především	v	průběhu	70.	let	20.	století	docházelo		
k	rehabilitaci	vzhledu	průčelních	fasád	domů	na	
území	městské	památkové	rezervace.	

U	 domů	 spravovaných	 Bytovým	 podnikem	
města	Pardubice	ale	docházelo	v	rámci	moder-
nizace	 bytového	 fondu	 k	 zbytečně	 necitlivým	

zásahům	do	dispozic	a	historických	konstrukcí	
vedoucí	ke	ztrátám	autenticity	původních	prvků	
a	detailů.

Po	roce	1989	naopak	dochází	k	úbytku	obytné	
funkce	a	poklesu	počtu	zde	žijícího	obyvatelstva	
vyvolaného	 komercionalizací.	 Tento	 v	 součas-
nosti	běžný	trend	s	sebou	nese	i	rizika	nevhod-
ných	úprav	a	necitlivých	zásahů	do	památkové	
podstaty	objektů.	

V	 průběhu	 existence	 městské	 památkové	
rezervace	 docházelo	 i	 k	 větším	 stavebním	
a	 rekonstrukčním	 aktivitám,	 jako	 byla	 rekon-
strukce	renesančního	domu	č.p.	50	„Dům	u	Jo-
náše“		na	Pernštýnském	náměstí.	V	letech	1994	
–	 1997	 proběhla	 celková	 rekonstrukce	 interi-
éru	 kostela	 sv.	 Bartoloměje.	 Na	 Pernštýnském	
náměstí	 se	 od	 roku	 1954	 uskutečnilo	 několik	

oprav	fasád	a	sgrafit	a	další	výzdoby	na	budově	
radnice	 čp.	 1.	 V	 letech	 1998	 -	 2005	 se	 usku-
tečnila	 postupná	 úprava	 a	 rehabilitace	 domů	
čp.	77,	78	a	později	79	pro	Okresní	a	následně	
Krajskou	knihovnu.	

Největší	 akcí	 trvající	 v	 podstatě	 od	 60.	 let	 až	
téměř	 do	 současnosti	 je	 postupná	 obnova	 zá-
meckého	areálu,	který	v	roce	2010	získal	statut	
národní	 kulturní	 památky.	 Rekonstrukce	 byla	
zahájena	statickým	zajištěním	objektu,	opravou	
interiéru,	obnovou	fasád,	 restaurováním	maleb	
a	kamenných	prvků,	opravou	hradeb	a	úpravou	
valů	 včetně	 zeleně.	 Obnova	 zámecké	 budovy	
včetně	 přilehlých	 hospodářských	 budov	 byla	
dokončena	v	roce	2012.	Co	nás	čeká	v	dohled-
né	době?	Například	ve	zcela	nedávné	době	bylo	
provedeno	 provizorní	 zajištění	 Zelené	 brány,	
odstraňující	bezprostřední	havarijní	stav	pláště.	
Nyní	v	dohledu	3	až	4	let	by	měla	navazovat	eta-
pa	zodpovědně	řešící	trvalejší	ochranu	poškoze-
ného	zdiva	proti	povětrnostním	vlivům.

Závěrem	 lze	 říci,	 že	 jako	v	 jiných	odvětvích	se	
věci	zdařily	více	či	méně.	Mezi	největší	negativa	
se	jako	všude	řadí	nekompetentnost.	K	politová-
níhodným	činitelům	ve	věci	diskutabilních	řeše-
ní	patří	bohužel	občas	i	politická	moc.

Obecně	 bychom	 však	 měli	 mít	 na	 paměti,	 že	
hmotný	 odkaz	 minulosti	 patří	 k	 stěžejnímu		
obsahu	kulturního	dědictví	a	vyžaduje	naši	péči		
a	ochranu.	Je	nutno	si	uvědomit,	že	památková	
podstata	 historického	 fondu	 se	 neustále	 zten-
čuje	jak	vlivem	přirozeného	stárnutí,	tak	více	či	
méně	vlivem	opodstatněných	zásahů.	Snažme	
se	co	nejvíce	prodloužit	životnost	tohoto	hmot-
ného	odkazu,	protože	kopie	nikdy	nemůže	plno-
hodnotně	nahradit	originál.

J.	Kadlec	-	V.	Paukrt	-	redakčně	kráceno	

Přijdu včas
Městský obvod Pardubice I se zapojil do 
projektu „Přijdu včas“. Partnerem tohoto  
projektu je Občanské sdružení ztracené děti. 
I my jsme chtěli přispět k zajištění větší bez-
pečnosti vašich dětí. Hodiny jsou umístěny 
u dětského hřiště za Afi Palacem

Domeček	 je	 symbolem	 domova	 a	 bezpečí,	
kam	bychom	měli	chodit	včas.	Červená,	modrá	
a	 bílá	 jsou	 barvy	 naší	 vlajky.	 Číslice	 musí	 být	
dětem	 srozumitelné	 -	 žádné	 čárky	 ani	 římské	
číslice.	Heslo	„PŘIJDU	VČAS“,	vyvedené	v	pří-
jemné	zelené	barvě,	bude	dětem	neustále	při-
pomínat,	aby	byly	zodpovědné.

Hlásiče	jsou	z	důvodu	nejlepší	možné	srozumi-
telnosti	v	podobě	postaviček	policisty	a	lékaře.
Krásně	 se	 usmívající	 odpadkový	 koš	 s	 vepsa-
ným	nápisem	CO	MI	DÁŠ?	vybízí	děti	k	tomu,	
aby	udržovaly	tolik	důležitou	čistotu.

race	související	s	velikonočními	svátky.	Mohly	
si	různými	technikami	ozdobit	kraslice,	vyrobit	
zajímavá	velikonoční	přání,	udělat	si	velikonoč-
ní	věneček	z	cibulek,	místo	pomlázky	zhotovit	
zajímavou	šňůrku	a	přichystat	další	velikonoč-
ní	překvapení.

V	 květnu	 a	 červnu	 vyrazily	 všechny	 třídy	 do	
přírody.	 Když	 se	 vrátila	 poslední	 skupina	 ze	
školy	 v	 přírodě,	 proběhla	 na	 naší	 škole	 akce	
Letem	světem	s	handicapem	aneb	Den	dětí	
s	 dobrovolníky,	 kterou	 jsme	 spolupořádali	
s	neziskovou	organizací	KONEP	a	mnoha	dal-
šími	institucemi.	Děti	si	užily	hudební	vystou-
pení,	mohly	si	vyzkoušet	netradiční	sportovní	
aktivity,	 jako	 boccia,	 závěsný	 kuželník,	 jízda	
na	handbiku	a	tricyklu.	Překážkové	dráhy	pro	
vozíčky	 a	 plnění	 dalších	 praktických	 úkolů	
bylo	 skvělou	 formou,	 jak	 se	 seznámit	 s	obtí-
žemi,	 které	 každodenně	 překonávají	 osoby	
s	handicapem.	 I	do	programu	dětského	dne	
se	promítla	naše	spolupráce	s	hokejovým	klu-
bem	 ČSOB	 Pojištovna	 Pardubice.	 Hokejisté	
klubu	přišli	dětský	den	na	naší	škole	podpořit	
a	proběhla	 zde	 i	 jejich	autogramiáda.	Nebyli	
to	 ovšem	 jediní	 sportovci,	 s	 kterými	 	 jste	 se	
zde	mohli	setkat.	Zájemci	si	společně	zastříleli	
na	koš	také	s	basketbalisty	BK	JIP	Pardubice		
a	 Wheelchair	 Basket	 Studánka	 Pardubice.	
Akce	si	všichni	bezvadně	užili	a	krásně	se	tak	
rozloučili	s	končícím	školním	rokem.	

Mnozí	naši	 žáci	budou	část	 léta	 trávit	 v	ma-
lebné	 přírodě	 v	 obci	 Kořenov	 na	 rozhraní	 Ji-
zerských	hor	a	Krkonoš,	kde	se	uskuteční	náš	
školní	tábor.	Všem	přejeme	pohodové	prožití	
letních	prázdnin	a	těšíme	se	na	setkání	v	no-
vém	školním	roce.	

„Veverkovi“

ŠKOLKOVÝ VÍCEBOJ
V měsíci květnu se Mateřská škola ná-
břeží Závodu míru, Pardubice zaměřila na 
podporu zdraví, tentokrát se zaměřením 
na sport. V rámci tohoto projektu připravi-
la na středu 21. 5. 2014 na hřišti ZŠ Závo-
du míru sportovní odpoledne pod názvem 
„Školkový víceboj“. 

Děti	s	rodiči	plnily	různé	sportovní	úkoly	(míčová	
školka,	chůze	na	chůdách,	přiřazování	sportovců	
a	náčiní,	blechy	pro	nesportovce	apod.).	Po	jejich	
úspěšném	dokončení	se	dětské	oči	rozzářily	při	
přebírání	zlaté	medaile.		Akce	vyvrcholila	volejba-
lovým	turnajem	rodičů.	

Pro	 podporu	 sportovní	 kondice	 byl	 připraven	
koutek	 zdravého	 občerstvení,	 které	 připravily	
paní	 kuchařky	 mateřské	 školy	 a	 zástupce	 firmy	
Madami	 s.r.o.	 S	 organizací	 vypomohli	 studenti		
z	Fakulty	zdravotnických	studií	Pardubice,	se	kte-
rou	 MŠ	 dlouhodobě	 spolupracuje.	 Pod	 heslem	
„O	své	zdraví	dbáti	chceme,	a	proto	se	zvážit	jde-

me“	probíhalo	pracovnicí	VZP	měření	tělesných	
hodnot.	

Příjemnou	atmosféru	celé	akce	podpořilo	krásné	
slunečné	počasí.	Po	výborných	sportovních	výko-
nech	 jsme	se	s	dobrým	pocitem,	že	 jsme	něco	
udělali	pro	své	zdraví,	rozešli	do	svých	domovů.

Milé děti, vážení rodiče! 

Dovolujeme si vás pozvat na rodinné odpoledne. Připravili jsme pro vás pestrý program, tak se přijďte spolu s námi pobavit!
Při této příležitosti slavnostně otevřeme nové dětské hřiště u restaurace Na Staré rybárně. 

Marcela Jelínková místostarostka MO Pardubice I

zábavné odpoledne
spojené s otevřením nového dětského hřiště
pátek 27. června 2014 ve 14. 30 hod. u Matičního jezera.




