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Vážení a milí spoluobčané,
skončily prázdniny adoba dovolených.

Do rukou se vám dostává náš podzimní
zpravodaj. Dovolte mi, abych shrnul pod-
statné informace o letních aktivitách MO
Pardubice I a nastínil, co nás čeká dál.

Oprázdninách začaly trhy na Pernštýn-
ském náměstí. Budou probíhat každý
čtvrtek až do konce roku. Pevně věřím,

že se nám podaří vytvořit hezkou novou tradici. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I schválilo na svém

posledním zasedání záměr zřízení jednotky dobrovolných hasičů
včetně spolupráce se studenty oboru Požární ochrany Střední prů-
myslové školy chemické Pardubice. Ti by se stali rovněž členy jed-
notky a zúčastňovali se činností jednotky SDH městského obvodu
v rámci odborné praxe. Škola disponuje veškerým profesionálním
hasičským vybavením včetně plně vybaveného hasičského vozidla.
Od ledna tak budou hasiči fungovat jako organizační složka měst-
ského obvodu akromě svého hlavního poslání výpomoci při požár-
ních zásazích Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje,
budou pomáhat i na úseku ochrany obyvatelstva (evakuace, varo-
vání obyvatel), při odstraňování následků živelných pohrom atd.
Podle mých pokynů budou v rámci své odborné přípravy pomáhat
při správě svěřeného majetku městského obvodu na úseku životního
prostředí (například kácení suchých stromů nebo zálivka zeleně
v době letního období).

S potěšením konstatuji, že Park Na Špici se stává oblíbeným
cílem procházek občanů Pardubic. Na webových stránkách
www.naspici.eu si může každý zarezervovat sportoviště i veřejné
griloviště. Přibyl pingpongový stůl a boxovací pytel. Zapůjčit si
můžete pálky s míčky aboxovací rukavice. Pro rezervaci apůjčování
sportovního vybavení jsou vám v provozních hodinách k dispozici
správci.

Musím ocenit i práci správců dětských hřišť, kteří již pro náš
obvod pracují druhým rokem. Jejich zřízení se ukazuje jako velmi
přínosné – provádějí úklid, kontrolu stavu a bezpečnosti herních
prvků.

Rovněž se nám osvědčuje spolupráce se zahradní architektkou
v rámci obměny přestárlých keřů a nové nekonvenční výsadby,
což nemalou měrou přispívá k hezčímu vzhledu našeho obvodu. 

V současné době se zpracovává dokumentace k územnímu
řízení na lávku přes Labe od sídliště Poseidon. Město Pardubice
následně zařadí tuto akci do plánu investic v roce 2016–2017. Na
náměstí Čs. legií jsme vybudovali studnu pro závlahový systém,
který se osvědčil a my jsme díky němu ušetřili nemalé finanční pro-
středky. Stejný systém plánujeme na Smetanově náměstí. Fontány
budou v provozu do konce měsíce října. Pustili jsme se do gene-
rálních oprav laviček. Letos jich naše pracovní skupina mimo jiné
opravila přes čtyřicet. Opravy laviček na náměstí Bratranců Vever-
kových budeme provádět v listopadu po skončení sečí a sběru
listí. Výměnu polámaných prken provádíme v zimním období. Máme
naplánovanou i opravu a výměnu laviček na Schwarzově náměstí,
v parčíku ulice K Polabinám, v parčíku Husova před elektroučilištěm
i v dalších ulicích.  Laviček je na území MO I  přes 300. Dále je pro-
váděna inventarizace stromů odbornou firmou, která je již zčásti
hotová. O jednotlivých stromech můžete najít informace na
www.stromypodkontrolou.cz. Výsledkem inventarizace je mimo
jiné i zjištění zdravotního stavu jednotlivých stromů. V příštím roce
specializová arboristická firma provede naléhavé zásahy ošetření,
kterých je na dvou pětinách stromů necelých tisíc.

Jedna věc mě osobně mrzí již delší dobu a je předmětem jak
porad s pracovníky obvodu, tak i s ředitelem městské policie. Je
to nepořádek na veřejných prostranstvích, chodnících a autobu-
sových zastávkách, který způsobují kuřáci odhazováním nedopalků
cigaret. Pracovníci naší úklidové čety nestíhají vše po našich nepo-
řádných spoluobčanech včas uklidit. Prosím vás touto cestou
o ohleduplnost ke svému životnímu prostředí. Vás, kteří nekouříte,
prosím o aktivní přístup, setkáte-li se s neukázněným kuřákem,
nebojte se ho upozornit na nevhodnost jeho chování. Vedení měst-
ské policie jsem požádal o důraznější postihování znečišťovatelů,
kteří porušují vyhlášku města o veřejném pořádku. Věřím však, že
postihů nebude třeba. 

Závěrem chci vám všem popřát hezký pestrobarevný podzim,
dětem dobré výsledky ve škole, spokojené rodiče a prarodiče. 

Váš starosta



SLOUPEK
Stanislav Fibich se hře na varhany

věnuje i ve svých devadesáti letech.
Jako aktivní varhaník přitom nejenže
rozdává radost milovníkům hudby, ale
stále šíří věhlas pardubických potom-
ků slavného skladatele. V jeho hudeb-
ních šlépějích totiž jde i skvělý
pardubický houslař Jan František
Veselý, který k hudbě přičichnul kde
jinde, než u svého dědečka Stanislava
Fibicha. Neučarovaly mu však tolik
varhany, jako nejprve klavír a potom
housle, a tak bylo celoživotní pouto
zpečetěno. Stanislavu Fibichovi tak
patří mnoho díků, nejen za hudbu
a zpěv, které rozdával po desítky let,
ale také za to, že v našem městě stále
pokračuje muzikantská tradice slav-
ného rodu. A je dobré nevynechat
jedinou příležitost, kdy si lze takové
lidi připomenout. 

S novými charitními kontejnery je pomáhání jednodušší
Oblastní charita

Pardubice provo-
zuje sociální šat-
ník pro lidi v nouzi
z Pardubic a okolí.
Shromažďuje zde
oblečení a obuv

pro dospělé i děti, lůžkoviny a ručníky. Nej-
žádanější je ošacení a obuv pro děti od 6
do 15 let a pánské boty a oděvy. Doposud
lidé přinášeli použitelné oblečení do sídla
Charity v ulici v Ráji č. p. 732 od pondělí

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

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 charita instalovala deset nových
červených kontejnerů s logem Charity, kte-
ré jsou přístupné i v odpoledních a večer-
ních hodinách.

Do kontejnerů prosím vkládejte pouze
čisté oblečení a spárované boty, vše zaba-
lené v igelitovém pytli nebo tašce. Nene-
chávejte žádné věci vně kontejneru.
Obsah kontejnerů se bude pravidelně
odvážet. Pokud někde přesto narazíte na
plný kontejner, budeme rádi, pokud tuto

informaci předáte koordinátorce sociál-
ního šatníku na telefonním čísle
775 294 843.

Získané oblečení nebude Oblastní cha-
rita Pardubice nikomu prodávat, ale bude
sloužit výhradně sociálně znevýhodně-
ným lidem z Pardubic a okolí. Předá jej
nejen klientům Charity v rámci služeb pro
seniory a pro rodiny s dětmi, ale také dal-
ším organizacím, které pomáhají potřeb-
ným. Hlavními příjemci darovaného
oblečení budou osoby ohrožené chudo-
bou a sociálním vyloučením, osoby bez
přístřeší, matky-samoživitelky, klienti LDN
Rybitví a Zdravotně sociálního oddělení
Pardubické krajské nemocnice a osoby
opouštějící výkon trestu.

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

Rozmístění charitních kontejnerů na textil

Jak vypadají větší investiční akce
letošního roku

Rádi bychom obyvatele prvního pardubického obvodu seznámili s aktuálním
stavem významnějších investičních akcí tohoto roku. 

Co je již hotovo:
• opravili jsme asfaltové povrchy v ulicích

Smilova (mezi ul. 17. listopadu a nám. Čs.
legií) včetně předláždění parkovacích míst
a zajištění odvodnění, v ulici Mezi Mosty,
ulicích Winternitzova podél sádek, Bene-
dettiho, Štrossova pod nadjezdem, Pol-
ská v křižovatce s Bulharskou a u par-
kovacích míst. Celková plocha odfrézo-
vaných poruch a opětné zabalení asfal-
tovou směsí v letošním roce činí 6 622 metrů čtverečních,

• dokončena je také druhá část rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za parkovacím
domem v ulici Karla IV. a úprava odvodnění ulic Studánecká a Wintrova I,

• skončili jsme rekonstrukce Císařského náhonu, konkrétně úpravu zajišťující proudění
vody a samočistící funkce  včetně napojení na nový vodní systém Tyršových sadů, 

• oprava vánoční výzdoby stromu u divadla je již také hotová,
• dokončili jsme opravu fontány Bubebníkovy sady a generální opravu takzvaného

malého schodiště u Chrudimky.

Do konce roku ještě stihneme:
• rekonstrukci vnitroblokových komunikací mezi autobusovým nádražím a pivovarem

na ulici Palackého,
• opravu povrchu chodníku v ulici Havlíčkova po rekonstrukci plynovodu,
• doplníme lampy veřejného osvětlení v parčíku vedle školky na ulici K Polabinám,
• propojku mezi ulicemi Sladkovského a Pernerova, zároveň zrekonstruujeme veřejnou

účelovou komunikaci a doplníme lampy veřejného osvětlení, 
• provedeme náhradní výsadby po vymýcených přestárlých keřích a stromech v ulicích

Dašická.

Termíny konání trhů
na Pernštýnském náměstí

15. 10. 2015

22. 10. 2015

29. 10. 2015

5. 11. 2015

12. 11. 2015

19. 11. 2015

26. 11. 2015



Oslavy 120. výročí Základní školy Štefánikova
V září si připomněla  Základní škola

Štefánikova, jedna z nejstarších škol
v Pardubicích, již 120. výročí zahájení
výuky. Proto žáci a zaměstnanci školy
připravili pro všechny absolventy, sou-
časné i budoucí žáky, jejich rodiče,
pamětníky  a vůbec všechny Pardubi-
čany  program, kterým toto výročí spo-
lečně oslavili.

V pátek 18. září se konal den otevřených
dveří, kdy si zájemci prohlédli školní budo-
vu, jídelnu s družinou i místa, kam se běž-
ně rodiče ani žáci nedostanou, například
půdu a podzemní prostory. Spolu s prů-
vodci nahlédli také do expozice výrobků
našich žáků, kde na ně čekala prezentace
nejúspěšnějších projektů, kostýmy
a rekvizity z představení divadelního
kroužku a zúčastnili se i vyučování přímo
ve třídách. V tento den jsme také slav-
nostně přivítali naše prvňáčky, kteří při
svém vystoupení rodičům ukázali, co
nového už se za tak krátkou dobu ve škole
naučili.

V sobotu 19. září oslavy pokračovaly
od devíti hodin komentovanými prohlíd-
kami. Počasí se vydařilo, a proto se na
dvoře uskutečnil také jarmark. Ve velké
tělocvičně diváci zhlédli přehlídku kostý-
mů a ukázky z představení divadelního
kroužku Vánoční koleda, Sen noci svato-
jánské, Princezna ze mlejna, Sněhová krá-
lovna, Kleopatra a Tři mušketýři. Zároveň
je potěšili svým vystoupením i žáci 1. stup-
ně. Oslavy vyvrcholily představením diva-
delní hry Tři mušketýři v podání dětí
školního divadelního kroužku pod vede-
ním paní učitelky Šárky Zemanové.

Děkujeme všem absolventům i dalším
návštěvníkům za příjemně prožité spo-
lečné chvíle!

Vážení spoluobčané, v pátek 9. 10. 2015 proběhla akce „72 hodin pro město“, které se zúčastnil i náš pan starosta a v Bube-
níkových sadech jeho zásluhou přibyl jeden krásný jinan dvoulaločný.



Pardubické letní kino uzavřelo jubilejní ročník

Pan Stanislav Fibich – varhaník Pardubické farnosti

Pětašedesát promítacích dnů, přes 40 tisíc diváků, sedm filmových delegací,
desítky dalších hostů včetně několika koncertů – tak vypadal letošní jubilejní
10. ročník Pardubického letního kina Pernštejn, které narozeninovou sezonu
uzavřelo v úterý 1. září. 

Letos bylo kino nuceno přesunout se
z prostředí Tyršových sadů do méně
romantického, leč dopravně dostupněj-
šího prostoru u skateparku. Tento fakt
však nijak neuškodil jeho popularitě mezi
fanoušky open air projekcí. Hlavní orga-
nizátoři Tomáš Drechsler a Jan Motyčka
v úvodním večeru slibovali nejen dra-
maturgicky pestrý program a žánrově
specializovaná promítání, ale i řadu pře-
kvapení. Svým slovům dostáli ať už

slav Foukal představil svůj debut Ame-
rika. 

Do Letního kina Pernštejn několikrát
zavítal i česko-americký spisovatel a reži-
sér Jan Ch. Novák, jehož filmová novinka
Pivo a Pardubice, natočená pro Pardubic-
ký pivovar, lemovala celý letošní 10. ročník
letního kina – první večer se divákům před-
stavila oficiální verze filmu včetně hlavních
protagonistů z řad pardubických fanoušků
a konzumentů piva, v závěrečném večeru
byla prezentována delší, neoficiální verze,
kterou přijeli uvést nejen tvůrci snímku Jan
Ch. Novák aBohdan Zajčenko, ale i legen-
dární hokejový brankář Dominik Hašek,
který ve filmu rovněž účinkuje. 

Filmové léto se tedy v Pardubickém let-
ním kině Pernštejn vydařilo, za což patří
díky nejen organizátorům, ale zejména
statutárnímu městu Pardubice, Pardubic-
kému kraji a Městskému obvodu Pardu-
bice 1, kteří projekt dlouhodobě
podporují. Díky patří i předsedovi před-
stavenstva Pardubického pivovaru Leoši
Kvapilovi, který je deset let generálním
partnerem Pardubického letního kina.
Pardubické letní kino Pernštejn navíc pra-
videlně získává záštitu Ministerstva kul-
tury České republiky, právě proto je
dlouhodobě nejúspěšnějším prázdnino-
vým projektem Pardubického kraje. A prá-
vě proto jej  letos rada města vybrala
a schválila jako významnou tradiční akci
města Pardubice pro rok 2016. Takže za
rok v Pardubickém letním kině Pernštejn
na shledanou!

v podobě nečekaných hostů (hokejový
brankář Dominik Hašek), večerů
s úspěšnými pardubickými rodáky (filan-
trop Aleš Bárta, budující nemocnice
v Africe), mimořádných projekcí (posled-
ní živé uvedení slavného filmového opu-
su Agnieszky Hollandové Hořící keř či
speciální promítání pro školu Svítání pod
patronací senátorky Miluše Horské. Fero
Fenič uvedl svůj dnes již unikátní celo-
večerní sestřih Česká soda 1998, Jaro-

Narodil se 7. 5. 1925 do rolnické rodiny v obci Zástava u Bohu-
milče.

Už v jeho mládí se projevovaly geny známých předků. Ze
strany matky Anny zdědil vlohy  po vynálezcích ruchadla bra-
trancích Veverkových z Rybitví.  Měl kladný vztah k zemědělství
a vystudoval zemědělskou školu v Přelouči a v Kuklenách u Hrad-
ce Králové.

Ze strany otce Jaroslava získal nadání po hudebním skladateli
Zdeňku Fibichovi. Vystudoval hudební školu v Pardubicích u pro-
fesorky Březíkové a aktivně se začal věnovat varhanické čin-
nosti.

Hudba ho provázela celým mládím. Byl velmi nadaný i ve zpě-
vu, a to jak sólovém, tak i ve sborovém. Byl členem tehdejší
Lidové opery pod vedením profesora Lautnera, později zpíval

i ve spojených sborech Suk – Pernštýn – Ludmila pod vedením
sbormistrů J. Klicpery a V. Weisbauera .

Český rozhlas v Hradci Králové projevil zájem o pana Fibicha
o jeho angažmá v rozhlase, kde zpíval i naživo v éteru, ale protože
byl jediný potomek rodiny, musel zůstat pracovat s rodiči na
zemědělské usedlosti.

Nadále však pěstoval své hudební schopnosti. Jako varhaník
působil v osmi farnostech, například v Opatovicích nad Labem
nebo v Sezemicích. Zde dokonce  zastával funkci sbormistra
pěveckého spolku Bendl. V Ronově nad Doubravou byl také
aktivním korepetitorem sboru Doubrava, hrál i vHolicích, vLázních
Bohdaneč, v Mikulovicích nebo v Pardubicích, kde prožil většinu
svého života a kde stále aktivně provozuje varhanickou činnost. 

V letošním roce 2015 dovršil už sedmdesáti let působení, jako
varhaník, z toho asi 40 let v pardubické farnosti. Jeho dlouholeté
působení varhaníka ocenil pamětní listinou Svatý otec papež
František z Vatikánu, kterou mu slavnostně předal monsignore
biskup J. Kajnek.

Kromě varhanické činnosti v době totalitního režimu prošel
i mnohými  zaměstnáními. Pracoval v zemědělství, byl zaměst-
nancem pardubického muzea,  také dělal v opravně aut v Černé
za Bory a ve skladu Na Vrtálně. Všude, kde byl zaměstnán, jej
znali jako skromného člověka, který pro hudbu žije naplno a pře-
sto neopovrhuje žádnou prací.

Za svých 90 let života vychoval čtyři děti, má jedenáct vnoučat
a pět pravnoučat a svým hudebním uměním stále rozdává radost
všem kolem sebe.
Sepsala  dne 11. 5. 2015 Anna Veselá – roz. Fibichová, dcera



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

Rok 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

Šťastné dny
a Hej, Mistře!

– říjnové novinky
ve Východočeském

divadle 
Jako první premiéru 106. divadelní

sezony uvede Východočeské divadlo
absurdní grotesku Samuela Becketta
Šťastné dny, kterou zkouší mladý slo-
venský režisér Juraj Augustín, jenž se
pardubickému publiku již představil
režií scénického čtení hry Elfriede Jeli-
nek Poutník. V moderní grotesce
o životě, která bude mít premiéru
10. října na Malé scéně ve dvoře,
budou hrát Zdena Bittlová a Martin
Mejzlík. 

Diváci prožijí jeden obyčejný den
Winnie a Willieho, kteří spolu žijí již
dlouho, a to ve značně specifickém
prostředí. Široko daleko kolem nich
není zhola nic, a tak mají na světě
jenom jeden druhého. Každodenní
činnosti a spoustu času. 

„Hra Šťastné dny byla napsána roku
1961 a vedle možná známějšího
Čekání na Godota či Konce hry patří
k základním divadelním dílům převáž-
ně francouzsky píšícího autora
Samuela Becketta, který je považován
za jednoho z nejvýznamnějších dra-
matiků druhé poloviny 20. století. Pře-
sto teprve nyní vstupuje jeho dílo
vůbec poprvé také na jeviště Výcho-
dočeského divadla,“ říká dramaturg
Zdeněk Janál. 

Druhá premiéra se uskuteční o týden
později v sobotu 17. října na velkém
jevišti Městského divadla. Zde režisér
Michael Tarant připravuje autorskou
hru Věry Maškové Hej, Mistře!, která
je inspirovaná životní poutí Jakuba
Jana Ryby. Významného českého
hudebního skladatele ztvární nováček
v souboru Tomáš Lněnička, známý
však už z hostování v Baladě pro ban-
ditu, v komedii Mezi nebem a zemí či
dramatu Duše – krajina širá.

„Inscenace Hej, Mistře! se pokusí
zprostředkovat nový pohled na osob-
nost Jakuba Jana Ryby, bez nánosů
a klišé, které v minulosti tohoto skla-
datele postihly. Navíc v roce 2015,
kdy si připomínáme 250 let od jeho
narození a 200 let od jeho úmrtí,“ uvá-
dí Zdeněk Janál. 

Život a dílo Jakuba Jana Ryby při-
blíží inscenace především prostřed-
nictvím jevištních obrazů, v nichž
nebudou chybět hudební ukázky
samotných Rybových skladeb – jed-
nak za přítomnosti živých muzikantů
a jednak s využitím sborových zpě-
vů.

Radek Smetana, PR manažer VČD



Zprávičky od Veverkových

Žáci Základní školy Bratranců Vever-
kových se nenudili ani o letních prázd-
ninách. Padesátka z nich spolu
s několika vyučujícími vyjela do Koře-
nova na tradiční „tábor s veverkami“
a společně se zúčastnili zajímavé celo-
táborové hry „Za tajemstvím víly Izeríny“,
při níž poznávali krásy a taje Jizerských
hor. 

Koncem prázdnin škola pořádala již
potřetí adaptační kurz pro žáky budou-
cích prvních ročníků „Škola nanečisto“.
Ti se seznámili nejen mezi sebou, ale
i se svými budoucími paními učitelkami
a vychovatelkami, a v neposlední řadě
i s novým prostředím. Všichni se pak
mnohem více těšili na první školní den,
který je výjimečný pro všechny děti, ale
mimořádně významný je právě pro ně.
Mnoho úspěchů do nového roku nejen
jim popřál ředitel školy Mgr. Leoš Šebe-
la, Ing. Jaroslav Menšík, starosta Měst-
ského obvodu Pardubice 1, a radní
Pardubického kraje René Živný. Děti
přivítali i pardubičtí hokejisté a předali
jim pamětní listy.  Na památku si děti
také odnesly krásné šerpy.

Stejně jako v letech minulých jsme
přes prázdniny opět řádně „nakynuli“ –
naše řady se rozrostly o dalších 55 žáků
(na celkových 565) a v pedagogickém
sboru jsme přivítali 11 nových kolegů.

V neděli 20. září jsme pozvali rodiče
a jejich dítka na tradiční „školní“ výlet,

tentokrát do Besedických skal nachá-
zejících se v Českém ráji. Zde pro ně
přichystal Černý rytíř dvacet dva více
či méně záludných úkolů. Po jejich
splnění a vyluštění tajenky se celá sku-
pina vypravila na zříceninu hradu Rot-
štejn a následně všichni účastníci (řádně
znavení) nasedli do autobusu a vydali
se na cestu domů…

Mnohé akce nás teprve čekají. Tou
první je tajuplná noční hra Tajemství
Mysteria, která se uskuteční v pátek
13. listopadu a na kterou všechny
srdečně zveme. K dalším významným
akcím patří Multikulturní týden a ples,
tradiční jarmarky, adventní zpívání, vítá-
ní jara a oslavy Dne dětí. V průběhu roku
pořádáme i jiné zajímavé akce pro žáky,
rodiče, ale i pro veřejnost. Žáci se pra-
videlně zúčastňují ozdravných pobytů
a škol v přírodě, adaptačních a team-
buildingových kurzů, výletů a exkurzí.
Získané zkušenosti a vědomosti využí-
vají nejen při vyučování, ale i při studij-
ních výjezdech do zahraničí. 

Vaši „Veverkovi“



Snažíme se o hezké a rozkvetlé město

Luční kvítí před Domem hudby

Rozkvetlé krokusy na Palackého třídě

Karla IV. 

Upravený vnitroblok v ul. K Polabinám

Zelenající se Karlovina

Nové ostrůvky
na ulici Karla IV.

Realizace několika nových ostrůvků na ulici Karla IV. se mnoha
řidičům nelíbí, protože tato změna místní úpravy se jim jeví jako
nepotřebná a navíc ještě komplikující dopravu na této rušné
místní komunikaci. Náš městský obvod Pardubice I tyto úpravy,
schválené speciálním stavebním úřadem odboru dopravy Magi-
strátu města Pardubic, nepodpořil, protože byl přesvědčen, že
stávající úprava je vyhovující. Přesto se  občané již od začátku
měsíce srpna obracejí na nás a kritizují výše uvedené změny.
Téměř dva měsíce trvající průběh realizace se nám velmi těžko
vysvětloval, zejména skutečnost, proč bylo řadu dnů zbytečně
umístěno dopravní značení, když žádné práce neprobíhaly. Po
uvedení do provozu nyní zase vytýkají našemu obvodu toto pro-
vedení, ptají se, proč byl tento záměr vůbec realizován, zda neví-
me co s penězi, apod.

Opakovaně vysvětlujeme, že městský obvod Pardubice I zde
žádné prostředky neinvestoval, ani dané úpravy na komunikaci
nenavrhl. Vybudováním několika ostrůvků bylo zřejmě sledováno
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci. Chtěli
bychom prostřednictvím tisku  požádat veřejnost, ať své připo-
mínky a žádosti o vysvětlení adresuje na Magistrát města Par-
dubic a nikoliv na městský obvod.

Ing. arch. Jaroslav Menšík, starosta MO Pce I



Vážení a milí spoluobčané,
z předchozích vydání našeho Zpravo-

daje jste zvyklí na to, že jsme pravidelně
zveřejňovali seznam seniorů, kteří se doží-
vají významného životního jubilea. 

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

Rádi bychom však zachovali tuto tra-
dici, stejně jako předání malé pozornosti
našim starším spoluobčanům, dovoluje-
me si tedy oslovit vás, příbuzné a přátele
jubilantů.   

Pokud máte ve svém okolí člověka trva-
lým bydlištěm v našem městském obvo-

du, a  v letošním roce se dožívá 80, 85,
90 nebo více let, zkrátka významného
životního jubilea,  máte nyní možnost spo-
lu s námi udělat radost svému partnerovi,
mamince, tatínkovi, babičce, dědečkovi,
či kamarádovi. Stačí, pokud nám sdělíte
jeho jméno, adresu a datum narození,
abychom 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.matu-
chova@umo1.mmp.cz. 

Děkujeme za vaši pomoc.
Ing. Gabriela Křížková

tajemnice UMO Pardubice I

Pardubickou 1 si můžete přečíst také na webové adrese http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-i-stred-1/ostatni/zpravodaj/. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává:
Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046. Redakce: Ing. Gabriela Křížková, tel.: 466 046 007. Příjem příspěvků: martina.tomanova@umo1.mmp.cz. Příjem inzerce v úřední
hodiny nebo po předchozí domluvě u Ing. Gabriely Křížkové, dv. č. 1, přízemí ÚMO I, U Divadla 828, Pardubice, e-mail: Gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz. Sazba: Grafické studio SAMAB PRESS GROUP, a. s. Tiskne: SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14,
Brno, tel.: 543 210 364. Distribuci zajišťuje: městský obvod Pardubice I. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravy. Periodicita: 4× ročně. Místo vydání: Brno. Toto číslo vyšlo 12. 10. 2015. Náklad: 10 000 ks.

Blahopřejeme
k diamantové
svatbě

Pan Vladimír Štěpánek
a Blažena Štěpánková
oslavili 5. září v kruhu rodin-
ném diamantovou svatbu.
Již šedesát let žijí společně
v Pardubicích v Palackého
ulici. Přejeme jim hodně
zdraví, štěstí a klidné stáří. 

Syn Miroslav s rodinou
a pravnoučata Tomáš

a Martinka 

Základní škola Pardubice-Spořilov a společnost rodičů vás zvou dne 28. listo-
padu na Adventní dílny na den otevřených dveří.

Přijďte si vyrobit drobné vánoční ozdoby a dárky do našich tradičních vánočních
dílniček. Zároveň vám rádi ukážeme prostory a vybavení naší školy včetně nového
gymnastického sálu. Těší se na vás pracovníci ZŠ – Spořilov.

Je to přibližně rok, co jsem se, i díky
některým z vás, stal zastupitelem
našeho obvodu. Některá očekávání,
která jsem od politiky měl, se nena-
plnila, jiná se trochu upravila a na
něco nazírám z jiného úhlu. Jednu
věc ale vidím minimálně jako „zají-
mavou.“ Před volbami je politiků všu-
de plno, slibuje se tolik, že byste si
ze slibů postavili činžovní dům.

Jakmile se dveře volebních míst-
ností zavřou, tak aktivita politiků upa-
dá, až u některých nakonec zcela
vyhasne. 

Chtěl jsem být zastupitelem, abych
byl jiný. Nechci v aktivitě vyhasnout.
Proto bych se chtěl seznámit s tím,
co vás v našem obvodu trápí. Nemám
výkonné pravomoci, takže nemohu
slíbit, že změním vše, ale když v tom
budu vidět smysl, tak se o to alespoň
pokusím. Máte-li zájem, napište mi.
E-mail:Sedlak@nasepardubice.cz

Filip Sedlák

BLAHOP¤ÁNÍ

VáÏení spoluobãané,
vám v‰em, ktefií jste se
doÏili ãi v nejbliÏ‰ích

dnech doÏijete
v˘znamného Ïivotního

jubilea srdeãnû
blahopfiejeme a do dal‰ích
let pfiejeme pevné zdraví,

hodnû pohody,
spokojenosti a ‰tûstí.


