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Vážení a milí spoluobčané,

 z nového volebního období již 

uplynulo 10 měsíců, skončily prázdniny 

a doba dovolených. Dovolte, abych se 

pokusil zhodnotit toto období z pohle-

du starosty.

 Dne 17.6.2011 jsme uspořáda-

li dětský den v prostorách třídy Míru 

a parku Bratranců Veverkových. Mile 

mě překvapila hojná účast rodičů s dět-

mi. K pozitivním ohlasům občanů našeho obvodu přispělo jistě i 

nádherné slunečné počasí. Poděkování za organizaci této akce 

patří naší místostarostce, paní Marcele Jelínkové.

 O  plnění „Programu rozvoje Městského obvodu Par-

dubice I na léta 2011 – 2014“, kde jsou navrženy investiční akce 

na toto volební období a shrnuty potřeby oprav a rekonstrukcí

 v našem obvodu, vás informujeme na následujících stránkách.              

Rád bych tento výčet doplnil několika vlastními postřehy.

 Těsně před začátkem letních prázdnin jsme slavnost-

ně otevřeli  nové dětské hřiště v Bubeníkových sadech. Jsem mile 

překvapen a zároveň potěšen tím, jak se rodiče starají mimo jiné 

i o to, aby plachta zakrytí dětského pískoviště byla pravidelně za-

tahována a tím bylo zabráněno znečištění písku.

           Rád bych ještě přispěl k dalšímu oživení překrásného 

parku v Bubeníkových sadech. Za spolupráce s projektantem 

Ing. Sendlerem, autorem  rekonstrukce z konce devadesátých let 

minulého století, připravujeme doplnění o plochy a vybavení pro 

volnočasové aktivity dospělých. 

 Doufám, že postupně dokážeme i občanům bydlících 

za řekou Chrudimkou, že do našeho obvodu patří, ať už postup-

nou regenerací dalších vnitrobloků na sídlišti Dašická, tak prů-

běžnou opravou chodníků dle jejich technického stavu.

 V našem městském obvodu se rovněž připravují akce 

celoměstského významu, které nejsou financovány naším roz-

počtem, ale z rozpočtu Statutárního města Pardubic za využi-

tí státních, evropských a případně dalších fondů. Jedná se pře-

devším o úpravu přednádražního prostoru včetně vybudování 

nové komunikace mezi křižovatkou ulic Palackého a Hlaváčova, 

kde město usiluje o získání dotace ze švýcarských fondů. 

 Závěrem Vám chci popřát hezký podzim, všem dětem 

dobré výsledky ve škole, spokojené rodiče i prarodiče. Příští za-

myšlení starosty už bude mít vánoční a novoroční nádech. Tak ať 

se toho všichni ve zdraví dočkáme. 

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta

Městský obvod Pardubice I má nové internetové stránky:

http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo1.html



97 let
Eduard Michna

96 let
Johanna Vojtová

Ludmila Poláková

94 let
Josef Rejnek

Růžena Tichá

František Kotek

93 let
Ladislav Papoušek

Věra Špačková

Ludmila Peřinová

Marie Přibíková

92 let
Marie Kuldová

Anna Pospíchalová

Anna Králová

Marie Zaoralová

Augusta Bohdálková

Libuše Kubcová

Emil Hrdlička

91 let
Vlastimila Nováková

Miroslav Máslo

Milada Úcová

Anna Kořínková

Olga Šustová

Ladislav Lehar

Štěpán Jakubovič

Helena Čejková

Zdenka Heřmanová

90 let
Milena Dvořáková

Libuše Kupková

Vlasta Trojanová

Anna Svobodová

Dagmar Copová

Květuše Pelikánová

85 let
Lubomil Zetek

Libuše Rakoušová

Ján Kusin

Helena Mahelová

Zdenka Obrová

Hana Zitková

Emilie Trávníčková

Zdenka Dastlíková

Jaroslav Váňa

Anna Stopková

Marie Vojířová

Vlastimil Kubík

Bohuslav Ulrich

Hedvika Habartová

Dagmar Bednářová

Jiří Koubek

Karel Matoušek

Vladislav Paďour

Jaroslav Menčík

Růžena Komárková

Stanislav Halbich

Zdeňka Procházková

Marie Duckeová

Jiřina Votrubová

Miloš Zboženský

Božena Čtvrtečková

Věra Komárková

Marie Joštová

80 let
Stanislav Vašek

Milada Šimková

Libuše Škopová

Helena Němcová

Irena Černá

Jiří Tomášek

Jaroslava Horáková

František Klouček

Dagmar Šibravová

Josef Veselka

Adolf Dufek

Jindřich Melichar

Karel Miller

Josef Slavík

Ludovít Varinský

Adriana Tichá

Hana Jírková

Marta Dvořáková

Vladimír Syrový

Anna Fibichová

Vilém Smetana

Ladislav Krejčík

Rudolf Crha

Imrich Drotár

Jarmila Krpatová

Soňa Růžková

Miroslav Straka

Helena Berglová

Blanka Říhová

Margita Pravcová

Zdeňka Burianová

Růžena Volejníková

Dagmar Zahradilová

Jiřina Limprechtová

Ileana Marečková

Blahopřejeme jubilantům (za období červen 2011 až srpen 2011)

Vyhlašuji tímto soutěž o nejlepší návrh na pojmenování nové lodi (herního prvku) na dětském hřišti v Bubeníkových sadech.

Návrhy zasílejte nejpozději do 30. 11. 2011 na adresu:

Starosta Městského obvodu Pardubice I
U Divadla 828
530 02  PARDUBICE

nebo e-mailem na adresu: 

jaroslav.mensik@umo1.mmp.cz

nebo osobně na sekretariát úřadu.

Autora či autorku nelepšího návrhu oceníme a v příštím vydání naší pardubické 
jedničky zveřejníme nejlepší návrh jména lodi, fotografii s výhercem či výherkyní.

Starosta Městského obvodu Pardubice I 

Vyhlášení soutěže pro všechny děti Městského obvodu Pardubice I:  Pojmenujte loď

Brdičková Marie 
15. 9. 2011 oslavila 99 narozeniny



Co jsme letos vybudovali:
•	 Zrekonstruovali	jsme	dětské	hřiště	v	Bubení-
kových sadech. Stávající hřiště bylo v havarijním sta-
vu a bylo nahrazeno herními prvky z akátu. Akát je 
nejvhodnější dřevina pro dětská hřiště díky maxi-
mální odolnosti proti hnilobě, vysoké stabilitě povr-
chu vůči povětrnostním podmínkám a tvorbě třísek. 
V kombinaci s dalšími kvalitními materiály vzniklo 
téměř bezúdržbové dětské hřiště s dlouhou život-
ností. 
 Pro nejmenší děti bylo sestaveno hřiště z her-
ních prvků - domečku se skluzavkou, pružinových 
houpadel, houpačkou (hnízdem), na které se mo-
hou zhoupnout i ti nejmenší a pískoviště. Po celém 
povrchu hřiště pro nejmenší byl položen speciální 
litý bezpečnostní povrch, který je vyroben ze směsi 
gumových granulátů a speciálních pojiv. Tento po-
vrch je odolný, trvalý, výborně tlumí otřesy a je pro-
veden v několika barvách a tvarech, aby byl pro děti 
atraktivní. Z dlouhodobého hlediska jsou náklady 
na údržbu tohoto povrchu minimální.
 Zhotovitelem byla vybrána společnost 
SK-EKO Systems s.r.o. Cena celého hřiště byla 
1,428.405,-Kč. Finanční prostředky na výstav-
bu hřiště poskytli: společnost ENDL+K a.s.ve výši 
1,200.000,-Kč a společnost MERKUR CZECH REPUBLIC 
Praha ve výši 200.000,-Kč.

•	 Pokračovali	jsme	druhou	etapou	rekonstrukce	vnitrobloku	U	Marka.	Jedná	se	o	vni-
troblok ohraničený ulicemi Macanova, Palackého a Hlaváčova. Zpevnila se obslužná komuni-
kace, vybudovala se nová parkovací stání, dokončila se rekonstrukce veřejného osvětlení a od-
vodnění celého vnitrobloku. Realizace třetí, poslední etapy je plánováno na začátek příštího 
roku.
 Předpokládaná cena (dle projektu) byla 2,500.000,-Kč. Městský obvod v soutěži o vy-
brání nejvhodnějšího zhotovitele vybral nabídku od společnosti Služby města Pardubic a.s. ve 
výši 1,539.581,-Kč 

Přehled investičních akcí 
letošního roku

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

           Po rekonstrukci

Před rekonstrukcí



   

Máme za sebou prázdniny, díky počasí dosti prapodivné léto 
a před sebou konec činnosti stavebních úřadů na městských 
obvodech. Od 1. ledna 2012 bude veškerou činnost týkají-
cí se stavebního zákona řešit výlučně stavební úřad Magistrá-
tu města Pardubic ve Štrossově ulici včetně vedení spisoven. 
Někteří pracovníci z městských obvodů budou ve své činnosti 
na magistrátu pokračovat, někteří si našli jiné uplatnění, mezi 
nimi i já. Myslím, že mohu za všechny pracovníky našich „ma-
lých“ stavebních úřadů říci jediné – je nám to líto. Stálo nás 
nemalé úsilí vybudovat tak složitý odbor prakticky z ničeho a 
doufám, že fungoval ke spokojenosti Vás, občanů. 

Stavební úřady městských obvodů budou přijímat žádosti a 
podání až do 30.12.2011, většinu prosincových podání bude 
řešit už bude nové pracoviště – budou postoupeny na počát-
ku ledna 2012.  

V uplynulých týdnech byla dokončena řada staveb, které  slou-
ží veřejnosti: 
- přístavba křídla se 40 lůžky Domova pro seniory ve 
Štrossově ulici, která se podle mého mínění povedla nejen 
vzhledem, ale i funkční úpravou pro občany postižené Alzhei-
merovou chorobou. Budovat ji v tak exponovaném místě, stís-
něném prostoru bez narušení chodu Domova nebylo jedno-
duché.  Sloužit veřejnosti začne začátkem příštího roku, 
- nová sportovní hala Gymnázia Dašická ulice, která 
bude sloužit nejen studentům, ale i ostatním sportovním od-
dílům, pro veřejné zápasy příp. výstavy apod.  Prostory jsou 
vybaveny i z hlediska bezbariérového užívání kabinami WC, 
schodišťovou plošinou atd. Součástí stavby je i úprava ven-
kovních sportovišť gymnázia, 
- stavební úprava bývalé sýpky na Příhrádku, která 
nyní slouží v přízemí jako galerie a v patře pro potřeby Národ-
ního památkového ústavu. Galerijní prostory jsou  bezbarié-
rově vybaveny. Mají překrásnou atmosféru a úžasnou ozvěnu 
díky zachovaným klenbám a podpěrným sloupům,
- novostavba centra Kosatec ve Sladkovského ulici
o jehož slavnostním otevření se psalo před nedávnem a kte-
ré slouží jako důstojné sídlo pro Českou abilympijskou asocia-
ci, pro zajištění výuky osob s různým tělesným omezením, zá-
jmové činnosti  dětí i dospělých. Jsou zde i byty, kde se bu-
dou lidé na vozíčku učit samostatně bydlet a starat se o sebe.
Je zde velmi krásný a dobře vybavený sál pro pořádání růz-
ných akcí otevřený všem, dokonce kuchyně, malá restaurace
a kavárnička s obsluhou zajištěnou tělesně postiženými, 

- byla dokončena příprava nové lokality zvané
Halda II (ulice Na Haldě a Winternitzova)  pro výstavbu 32 ro-
dinných domů, tzn. navážky  jako ochrana proti 100leté vodě, 
Spojilského odpadu, všechny sítě a nová komunikace, jejíž ná-
zev bude  určen Zastupitelstvem města Pardubic. Stavba prv-
ního domu je již zahájena, 
- ke konci se blíží stavba pro veřejnost nenápadná, ale 
rozsahem a důležitostí  „velká“ – výměna vrchního vedení VN 
od rozvodny sídliště Sever až po trafostanici u sídliště Dubi-
na. Zajímavé bylo pozorovat protlak prováděný pod korytem 
Labe od koupaliště do parku Na Špici, tedy alespoň pro stavaře,
- na parkovišti  u HyperAlberta (bývalá Hypernova) už 
funguje nové občerstvení Mac Donald´s, zajímavá je prode-
jem do okénka auta.

Rovněž bylo zahájeno projednávání nebo povolování několi-
ka bytových domů v uličních  prolukách včetně zástavby v are-
álu bývalých tiskáren ve Smilově ulici. Co nevidět bude zaháje-
na stavba bytového domu na místě bývalé továrny na čokolá-
du Melartos na ulici 17. listopadu. 

Až do konce roku bude pokračovat demolice v areálu bý-
valé „Prokopky“, kde doslova nezůstane kámen na kameni. 
V době distribuce Pardubické jedničky by již měly být odstra-
něny všechny nadzemní objekty a probíhá i odstranění pod-
zemních částí objektů. Zde jsme doslova narazili na „festov-
ní“ práci vašich pradědů a dědů – pozemní patky a betonové 
rámy pod původními halami jsou obrovské, beton je tak kvalit-
ní, že pod bouracím kladivem doslova jiskří. Kvůli hluku ome-
zil stavební úřad jejich rozpojování bouracím kladivem pou-
ze na určené dny a hodiny. V současné době jsou zvažovány 
i jiné způsoby jejich rozpojení tak, aby okolní byty byly obtě-
žovány co nejméně. Okolní bydlící si jistě všimli, že před de-
molicí administrativní budovy  byly přeloženy opěrné body 
trolejového vedení na nové sloupy. Ve spolupráci s odborem 
hlavního architekta magistrátu se pracuje i na studii nové zá-
stavby nejen areálu, ale celé lokality od lihovaru až po ulici 
K Polabinám tak, aby byly dány parametry, kapacity a omezení 
budoucích staveb. Tuto studii zajišťuje současný vlastník areá-
lu Prokopky,  bez ní nelze pokračovat na dalším stupni projek-
tové dokumentace. 

Lenka Tobolková. 
vedoucí stavebního úřadu

Informace ze stavebního úřadu 

Co právě stavíme:
•	 Probíhá	rekonstrukce	další,	šesté	etapy	rekonstrukce	vnitrobloku	ulic	Dašická	a	Ke	Kamenci	před	domy	č.	p.	1214-1218.	
Předmětem rekonstrukce je vyřešení příjezdu k bytovým domům a modernizace zpevněných ploch umožňujících příjezd a parko-
vání. Součástí stavby je přeložení kabelového vedení a svítidel veřejného osvětlení, zřízení ploch s živičným povrchem a parkova-
cích stání s povrchem ze zámkové dlažby, nových kontejnerových stání, obnova zelených ploch. 
•	 Upravujeme	nevzhlednou	plochu	v	prostoru	mezi	budovami	AFI	Palace	a	polikliniky	KOLF.	Jedná	se	o	dočasnou	stavbu,	
která je dočasným řešením pouze do doby, kdy bude rozhodnuto o definitivní podobě zástavby území. Stavíme zde nové chodní-
ky a upravujeme zeleň.
•	 V	polovině	měsíce	září	byly	zahájeny	práce	na	realizaci	druhé	části	IV.	etapy	Regenerace	panelového	sídliště	Karla	IV.	Před-
mětem této etapy je dokončení rekonstrukce ulice Jindřišská (od budovy restaurace „Myslivna“ směrem k ul. Arnošta z Pardubic), 
vybudování kontejnerového stání v rohu ulic Žitná a Hronovická a rekonstrukce chodníku v ul. Karla IV. (od budovy parkovacího 
domu po zastávku MHD)

Co ještě do konce roku postavíme: 
•	 Připravujeme	rekonstrukci	sportovního	hřiště	za	parkovacím	domem	v	ul.	Karla	IV.
•	 Opravíme	část	vnitrobloku	v	ul.	Jiráskova	za	budovou	č.	p.	1275,	1286,	a	1295.	Jedná	se	především	o	rekonstrukci	chodníků.
•	 V	letošním	roce	jsme	nechali	zpracovat	zhodnocení	stavu	chodníků	v	části	za	řekou	Chrudimskou.	V	letošním	roce	začne-
me s opravami chodníků v ul. Dašická (v části mezi ul. Winterova I a  Sezemická), chodník v ul. Spořilov (v části mezi ulicemi Seze-
mická a Počápelská), chodník v ul. Sezemická (v části mezi ulicemi Věry Junkové a Bezdíčkova), chodník v ul. Na Okrouhlíku (v části 
mezi ul. Dašická a Schulhoffova).



102. divadelní sezóna Východočeského divadla nese podtitul 
Pardubice, co znamenají svět, proto se témata spojená s naším 
městem prolnou jako červená nit celým nadcházejícím divadel-
ním rokem. Hned první premiéra se nechala inspirovat Velkou 
pardubickou, neboť co jiného se vedle hokeje či perníku každé-
mu v Čechách vybaví, když se řekne Pardubice? Přece dostihy! Z 
tohoto zajímavého prostředí vychází týmová autorská komedie 
Utíkej, Váňo, utíkej! aneb Velká divadelní steeplechase, jejíž pre-
miéra se uskuteční v sobotu 8. října na Malé scéně ve dvoře – v 
předvečer startu 121. ročníku nejznámějšího českého dostihu. 
 Novou hru pardubického divadla přibližuje dramaturg 
Zdeněk Janál: „Velká pardubická je odrazem českých dějin i od-
razem lidských osudů. Každý člověk a každý národ se potýká s 
překážkami a se soupeři a ubírá se ke svému cíli. Jsou Josef Váňa, 
Václav Chaloupka, Lata Brandisová a další z žokejů hrdinové? Co 
je to hrdinství? Zvítězit? Doběhnout do cíle? Naše inscenace je 
poctou všem hrdinům, kteří se dostavili na start, protože vedle 
touhy zvítězit je zdobí i odvaha prohrát. V prostoru, který bude 
obyčejným pískovištěm, a s výpravou ne nepodobnou dětským 
hračkám vytvoříme dějiště přelomových událostí a scénu pro 
velké lidské příběhy.“ 
 Na divadelní závodiště pod trenérským dohledem 
hostující Terezy Karpianus vyběhnou Martina Sikorová, Lída 
Vlášková, Jan Musil, Zdeněk Rumpík, Ladislav Špiner a Radek Žák.
 

 Následující premiéra v Městském divadle pak podpo-
ří divadelní sbírku na schody ke zvonům ve zvonici vedle koste-
la sv. Bartoloměje. K popularizaci této sbírky vznikla nová adap-
tace známého románu Victora Huga Chrám Matky Boží v Paří-
ži, kterou bude pardubické divadlo uvádět pod titulem Zvoník 
Matky Boží. Velký romantický příběh o různých podobách lásky 
zhlédnou první diváci v sobotu 15. října. V režii Petra Novotného 
se představí Martin Mejzlík, Petra Tenorová, Miloslav Tichý, Josef 
Vrána, Pavel Novotný, Josef Pejchal, Kristina Jelínková a mnoho 
dalších.
 „Ve středu zájmu silného středověkého příběhu z kon-
ce 15. století stojí kněz Frollo, člověk, který směřuje k absolut-
nímu ideálu čistoty a pravdy, a proto se vší sílou své osobnosti 
uzavírá před láskou k ženě. Ale láska ho stejně dostihne a rozme-
tá jeho duši na kusy. Frollo sloužil pravdě a Bohu, přesto se zami-
luje do Esmeraldy, mladičké cikánské tanečnice. A zradí všech-
no, co mu bylo svaté. Esmeraldu však miluje také Quasimodo, 
znetvořený a hluchý zvoník, kterého okolí považuje za stvůru, 
obludu, démona…,“ nastiňuje výchozí témata připravované in-
scenace dramaturgyně Jana Uherová. 

Radek Smetana
tiskový mluvčí VČD

Podzimní pozvánka do Východočeského divadla 

Připravujeme pro Vás
Vážení spoluobčané,
 tak jako jsme v červnu letošního roku uspořáda-
li pro naše děti s rodiči zábavné odpoledne, tak připravu-
jeme společné setkání pod názvem „Předvánoční punč s 
Městským obvodem Pardubice I“.
 Na programu budou vánoční koledy v podání 
pěveckých a hudebních těles, stánky s punčem, svařákem 
a dalším sortimentem, který neodmyslitelně patří k váno-
cům. Tato akce se bude konat v sobotu 17. prosince 2011 
od 15:00 na náměstí Republiky před budovou Východo-
českého divadla.

Místostarostka MO Pce I - Marcela Jelínková

Zajištění podchodné výšky nad 
komunikacemi.
S nadcházejícím podzimem se, jako každoročně, vrací 
problém přerostlých větví dřevin na pozemcích soukro-
mých vlastníků sousedících s veřejnými komunikacemi, 
nad které tyto větve zasahují. Chtěli bychom opět tím-
to způsobem požádat vlastníky zeleně, aby sami proved-
li kontrolu a v případě potřeby zajistili ořezání větví, kte-
ré nepřiměřeně zasahují do komunikací (vozovek i chod-
níků). Nad chodníky by větve dřevin měly být v minimál-
ní podchodné výšce 2,4 m a nad vozovkou  v průjezdné 
výšce	min.	3,6	m.

Odbor dopravy a životního prostředí



Posledních pět let věnuje náš úřad zvýšenou pozornost zdra-

votnímu stavu sloupovitého topolu černého (Populus nigra 

`Italica`), jehož průměr kmene dosahuje 170 cm a jeho výš-

ka je 33 m. Strom roste ve zvýšené kořenové míse uprostřed 

parkoviště na křižovatce ulic Arnošta z Pardubic a Anenská. 

Tento vzrostlý topol byl zachován z původní zeleně při vý-

stavbě sídliště Karla IV. a celá další léta rostl v nově vytvořené 

zvýšené kořenové míse, která výrazně limitovala prokořeni-

telný prostor. V posledních letech se zhoršila fyziologická vi-

talita stromu, v koruně je zřejmý výrazný podíl suchých větví, 

které průběžně opadávají. Obvodové prosychání se neproje-

vuje jen proto, že koruna je pravidelně obvodově redukova-

ná, na což strom reaguje vývojem sekundárních výhonů.

 Daný druh se vyznačuje krátkou dobou dožití a to-

pol na parkovišti je výrazně za zenitem průměrného věku da-

ného kultivaru. Další charakteristikou kultivaru jsou velmi 

špatné mechanické vlastnosti dřeva, což se projevuje vyso-

kou mírou zlomu větví i bez předem zřejmého defektu, kte-

ré ohrožují na parkovišti zdraví procházejících občanů i za-

parkovaná auta. Na zdravotní stav tohoto topolu bylo v prů-

běhu let zpracováno několik posudků a poslední posudek 

ze září letošního roku doporučuje pokácení stromu z bez-

pečnostních důvodů. V případě tohoto topolu byly již vy-

čerpány všechny možnosti stabilizace pěstebním zásahem. 

V důsledku dlouhodobě realizovaného sesazovacího řezu je 

nutné počítat s masivním rozvojem houbové infekce jak ve 

kmeni, tak i v oblasti kořenového systému. Kromě lokálních 

selhání větví je tak stále pravděpodobnější i komplexní se-

lhání celého stromu, a proto dojde ke konci letošního roku

k jeho pokácení.

         

        Odbor dopravy a životního prostředí

Zmizí nebezpečná dominanta parkoviště v ulici Arnošta z Pardubic.


