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z denního tisku jste se již určitě dozvěděli o ko-
nání referenda  dne 13. června 2013, jehož  
výsledek rozhodne o budoucnosti měst-
ských obvodů v našem městě. Otázka, na 
kterou budete v případě účasti odpovídat, 
zní: „Souhlasíte s členěním statutárního měs-
ta Pardubic na městské obvody?“

 Referendum bude probíhat ve stejných 
volebních okrscích a objektech jako při  
standardních komunálních volbách. Svou 
účastí na hlasování máte možnost ukázat 
svůj vztah ke svému okolí a místu, kde žijete.

	 Městský	 obvod	 Pardubice	 1	 zahájil	 svoji	 činnost	 	 v	 roce	 	 2002.	 Začal	 se	 tak	
postupně	 naplňovat	 jeden	 z	 hlavních	 cílů	 zřízení	 obvodu	 -	 	 příprava	 postupných	 re-
konstrukcí	 	 sídlišť	 ,	 vnitrobloků	 a	 parků	 nejen	 	 v	 centru	 města,	 ale	 zejména	 opravy	
chodníků,	 parkovišť,	 zeleně,	 veřejného	 osvětlení,	 dětských	 hřišť	 v	 dlouhodobě	 opo-
míjené	části	města	za	řekou	Chrudimkou.	 I	když	uplynula	pouhá	dvě	volební	období,	
změny	na	území	našeho	obvodu	se	 již	 znatelně	projevují.	Při	 svých	procházkách	 jste	
jistě	 zaznamenali,	 jak	 se	 veřejná	 prostranství	 mění	 postupně	 k	 lepšímu.	 Nelze	 si	 ne-
všimnout	upravené	pěší	zóny	na	sídlišti	 „Karlovina“,	 regenerace	obytných	vnitrobloků		
„U	Marka“,	v	ul.	Macanova,	Havlíčkova	–	Palackého	a	na	sídlišti	 v	ul.	Dašická.	Každý	
se	rád	zastaví	v	krásném	parku	na	nám.	Čs.	legií,	na	Smetanově	náměstí,	popř.	na	Ko-
menského	 náměstí.	 Velká	 pozornost	 je	 věnována	 i	 nejmladší	 generaci.	 	 Byla	 zrekon-
struována	všechna	dětská	hřiště	a	sportoviště	nebo	vybudována	nová.	Za	všechny	lze	
připomenout	vnitroblok	v	ul.	K	Polabinám,	hřiště	na	nábř.	Závodu	míru,	několik	hřišť		
a	sportovišť	na	sídlišti	Karla	IV.,	na	sídlišti	okolo	ulice	Dašická	a	v	ul.	Macanova.	Posled-
ní,	poměrně	nákladnou,	celkovou	rekonstrukcí	prošlo	v	minulém	roce	hřiště	v	Bubení-
kových	 sadech.	 V	 uplynulých	 letech	 se	 podařilo	 opravit	 všechny	 chodníky	 na	 území	
obvodu,	 které	byly	 řadu	 let	 vedeny	 jako	havarijní.	Největší	 zanedbanost	byla	bohužel		
u	chodníků	v	části	města	za	Chrudimkou.	Právě	na	ty	bylo	od	počátku	existence	obvodu	
nejvíce	našimi	občany	oprávněně	upozorňováno.		Opravám	chodníků	věnujeme	toto	vo-
lební	období	velkou	pozornost		a	přibližně	do	pěti	let	by	neměl	být	na	našem	území	žádný	
povrch	chodníku	ve	špatném	pochůzném	stavu.		

	 Pokud	se	týká	výhledu	na	úseku	investic	v	dalším	období,	chtěl	bych	vás	informo-
vat	 o	 připravovaném	 dokončení	 regenerace	 sídliště	 Karla	 IV.,	 pokračování	 v	 postup-
né	 regeneraci	 sídliště	okolo	ulice	Dašická,	 	 v	 roce	2014	zahájení	celkové	 revitalizace	
sídliště	nábř.	Závodu	míru.	Řada	dalších	investičních	akcí	je	uvedena	v	materiálu	„Pro-
gram	 rozvoje	 Městského	 obvodu	 Pardubice	 I	 do	 roku	 2014	 včetně	 výhledu	 na	 další	
období“.	S	tímto	pracovním	materiálem	včetně	dvou	příloh	se	můžete	blíže	seznámit	na	
našich	 webových	 stránkách	 http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/	
mestsky-obvod-pardubice-i-stred-1/informace-obcanum/program-rozvoje/.	
Dozvíte	 se	 tak	 podrobnosti	 o	 činnostech,	 které	 obvod	 realizoval	 od	 roku	 2010	 do		
současnosti	a	v	poslední	příloze	i	plánované	záměry	na	další	roky.

	 O	realizaci	investic	na	úseku	životního	prostředí	jsem	se	již	krátce	zmínil,	ale	podstat-
né	náklady	v	této	oblasti	je	nutné	věnovat	i		na	pravidelnou	celoroční	péči,	která	se	týká	
zejména	sečí	trávy,	údržby	dřevin,	květinových	záhonů,	zajišťování	zálivek	nových	výsa-
deb,	fontán.	Je	nutné	zmínit	i	denní	úklid		veřejných	prostranství	formou	ručního	sběru	
drobného	odpadu	včetně	práce	několika	vysavačů,	z	toho	jednoho	na	psí	exkrementy.	
Oblast	tzv.	„životního	prostředí“	je	opravdu	velmi	obsáhlá.	Kromě	výše	uvedeného	je	zde	
zahrnut	i	pravidelný	výsyp	několika	stovek	odpadkových	košů,	likvidace	černých	skládek,	
opravy	a	údržba	městského	mobiliáře	včetně	prvků	na	dětských	hřištích	a	sportovištích.	
Do	našich	povinností	patří	i	zajišťování	provozu	císařského	náhonu.	Z	důvodu	pomoci	na-
šim	občanům	zajišťujeme	dle	harmonogramu	přistavování	velkoobjemových	kontejnerů	
na	odpad	z	domácností,	který	nelze	ukládat	do	nádob	na	TKO.	Těší	mě,	že	většina	občanů	

Vážení a milí spoluobčané,

tuto	činnost	nad	rámec	zákonných	povinností	oceňuje,	protože	každý	nemá	možnost	od-
vozu	nepotřebných	věcí	na	centrální	skládky	na	Hůrkách	nebo	v	Dražkovicích.	

	 Velmi	 citelně	 se	 našeho	 obvodu	 dotklo	 v	 roce	 2012	 rozhodnutí	 „hlavní	 radnice“		
o	snížení	přidělovaných	finančních	prostředků	právě	na	nákladnou	péči	o	životní	prostře-
dí.	Ročně	tak	obvod	přichází	o	téměř		5	mil.	Kč.	Naše	argumenty	na	výjimečnost	území	
v	centru	velkého	města	se	snahou	o	zachování	původních	dotací,	poukazující	na	velikost	
území	obvodu,	nutnost	stálé	péče	o	několik	velkých	parků,	fontán,	třicet	dětských	hřišť,	
stovky	laviček,	tisíce	dřevin,	se	nesetkaly	s	pochopením.	Přesto	právě	do	středu	města,	
kde	se	nachází	obě	multikina,	plavecký	areál,	hokejový	stadion,	vlakové	i	autobusové	ná-
draží,	nákupní	centra,	divadla	a	centrální	úřady,	se	„stahuje“		velké	množství		obyvatel		
Pardubic	a	příměstských	obcí.	Nezbylo		nám	tedy	nic	jiného,	než	hledat	cesty,	jak	za	dvě	
třetiny	původních	financí	zajistit	stejně	kvalitní	péči	na	tomto	úseku.		V	rámci	snižování	
nákladů	byla	vytvořena	pracovní	četa	z	odsouzených,		nezaměstnaných	a	z	těch,	kteří	si	
musí	odpracovat	svůj	trest	formou	veřejných	prací.	Značně	narostl	i	objem	administra-
tivní	činnosti,	protože	i	práce	za	několik	desítek	tisíc	korun	soutěžíme	a	zadáváme	tomu,	
kdo	nabídne	nejnižší	cenu.	Těmito	opatřeními		se	podařilo	v	minulém	roce	snížit	náklady	
oproti	roku	předcházejícímu	o	3,75	mil.	Kč.

	 Již	několik	měsíců	se	celkem	pravidelně	objevují	v	tisku	informace	o	provedených	
auditech	na	městských	obvodech	a	o	vážných	problémech,	které	se	objevily	při	zadávání	
veřejných	zakázek.	Vzhledem	k	tomu,	že	auditory	uváděné	skutečnosti	vždy	neodpovída-
ly	realitě,	požádala	rada	obvodu	o	zpracování		odborného		právního	stanoviska	ke	všem	
posuzovaným	veřejným	zakázkám.	Na	základě	nezávislého	zjištění	odborníků	–	právníků	
a	auditorů	z	Advokátní	kanceláře	KVB	Pardubice,	zabývajícími	 	se	veřejnými	zakázka-
mi,	bylo	zpracováno	podrobné	stanovisko,	které	je	k	dispozici	veřejnosti	na	webových	
stránkách	úřadu	městského	obvodu.	Formální	nedostatky	a	administrativní	pochybení	
zřejmě	orgány	činné		v	trestním	řízení	řešit	nebudou.	Zjištěné	nedostatky	byly	okamžitě	
odstraněny	a	přijata	taková	opatření,	aby	v	těchto	záležitostech	obvod	již	nechyboval.	Při	
zadávání	zakázek	byla	vždy	na	prvním	místě	sledována	hospodárnost,	zakázky	dostaly	
firmy	s	nejnižšími	cenovými	nabídkami	a	vždy	na	základě	výběrových	řízení.		

Vážení	občané,	chtěl	bych	vás	ujistit,	že		hlavním	zájmem	nás	všech,	ať	už	volených	zá-
stupců	nebo	úředníků	a	pracovníků,	je	řešit	důležité	problémy	celého	obvodu	bez	ohledu	
na	lokalitu,	pokračovat	v	úspěšné	práci	našich	předchůdců	tak,	abychom	v	tomto	obvodě	
a	městě	žili	rádi	a	byli	hrdí	na	to,	že	jsme	z	Pardubic.		Už		Jan	Werich	říkal:	„Každý	člověk	
má	odněkud	bejt“.

	 Jsem	přesvědčen,	že	v	rámci	daných	možností	městský	obvod	pracuje	dobře.	Dokla-
dem	toho	jsou	pozitivní	reakce		jednotlivých	obyvatel,	podnikatelů	i	společenství	vlastníků	
bytových	domů,	které	vyjadřují	poděkování	za	práci	nás	všech.	Konkrétně	oceňují	vstřícný	
přístup	našich	úředníků	při	řešení	jejich	záležitostí.		Doufám,	že	mi	pan	Hájek	i	ostatní		pro-
minou,	ale	budu	citovat	pár	vět	z	jejich	poděkování.	„Byl	jsem	skutečně	mile	překvapen,	
že	všechny	mé	připomínky,	které	jsem	adresoval	na	ÚMO	I	byly	beze	zbytku	vyřešeny.	
Přiznám	se,	že	mě	to	velmi	mile	překvapilo.	Časy	se	asi	mění	k	lepšímu“.		Obdobně	po-
chvalně	se	vyjádřil	po		vyřešení	podnětů	za	sebe	i	další	účastníky	silničního	provozu	pan	
Leoš	Šťastný.		Pan	Martin	Bulva	poděkoval	za	ochotu	při	vyřizování	jeho	žádosti	na	zábor	
pozemku	a	píše:	„musím	říci,	že	takové	jednání	s	jakým	jsem	se	setkal	u	Vás	(na	úřadě)	
je	ojedinělé	a	měli	by	si	z	Vás	brát	příklad	na	všech	státech	vytvořených	funkcích.	Takto	
si	člověk	představuje	služby	ve	státním	sektoru	…“.	Společnost	Prague	International	Ma-
rathón	též	vyjádřila	poděkování	za	pomoc	při	řešení	charitativního	projektu	na	podporu	
nadačního	fondu	dětské	onkologie.	A	bylo	by	možné	ještě	citovat	desítky	dalších	vyjád-
ření	podpory	naší	práce.	Většina	obyvatel	si	váží	nového	chodníku	před	svým	bytovým	
domem,		těší	se	na	rekonstrukci	svých	vnitrobloků,	podílejí	se	svými	radami	na	přípra-
vě	nových	investic	a	pozitivně	oceňují	viditelný	rozvoj	obvodu.	Setkávám	se	však	často		
i	s	kritikou,	někdy	bohužel	i	oprávněnou.	Není	však		v	našich	možnostech	vyhovět	všem	
tak,	jak	by	si	představovali,	i	když	bych	tomu	byl	velmi	rád.		Za	uplynulé	období	jsem	zjistil,	
že	dotazů,	připomínek,	stížností	a	námětů	ze	strany	veřejnosti	stále	přibývá.	Řada	z	nich	
je	totožná	a	pokud	na	jeden	dotaz	odpovíme,	další	den	přijde	dotaz	na	stejné	téma.	Roz-
hodl	jsem	se	proto	vytvořit	v	našem	zpravodaji	pravidelnou	rubriku,	kde	budu	odpovídat	
na	podněty	našich	občanů	tak,	aby	veřejnost	byla	pravdivě	a	hlavně	včas	informována.	
Podněty	lze	zasílat	na	emailovou	adresu:	martina.tomanova@umo1.mmp.cz,	podat	úst-
ně	nebo	písemně	na	kterémkoliv	odboru	úřadu,	či	telefonicky	některému	z	pracovníků	
úřadu.	Podněty	i	odpovědi	budou	uveřejňovány	v	jednotlivých	číslech	zpravodaje,	nebo	v	
případě	naléhavosti	na	našich	webových	stránkách.

	 Touto	cestou	bych	ještě	chtěl	ujistit			obyvatele		Benedettiho	ulice,	že	od	loňského	
roku	slibovaná	rekonstrukce	jejich	chodníku,	včetně	prověření	stávajících	dřevin,	bude	
realizována	nejpozději	do	dvou	měsíců.	

	 Na	závěr	bych	vám	chtěl	popřát	mnoho	letní	pohody	plné		slunce	a	hodně	příjem-
ných	zážitků	na	dovolené	dospělým	i	dětem.	

Ing. arch. Jaroslav Menšík - starosta 

REFERENDUM 13. 6. 2013

Blahopřejeme jubilantům 
za období duben 2013 až květen 2013

99 let
Růžena Knolová

97 let
Miroslav Kuběnka

96 let
Anna Ryzová
Jaroslava Petráňová

95 let
Marie Štoková

93 let
Jaroslav Půlpán
Jaroslav Štěpán
Olga Lejhancová

92 let
Jiřina Kužmiaková
Jarmila Bošková
Květuše Pleskotová
Božena Hořejší
Jana Vernerová
Jaroslav Váňa
Věra Vrátná
Antonín Chlebný
Zorka Legnerová

91 let
Helena Vondřejcová
Antonín Spěvák
Blažena Maťátková
Věra Harapátová
Milada Jančáková

90 let
Anděla Novotná
Pavlína Barvířová
Zora Beníšková
Jan Zámečník
Jan Dvořák
Jiřina Hlavsová

85 let
Anna	Šotolová
Drahomíra	Vaňásková
Jaroslava	Dufková
Blanka	Janderová
Marie	Capoušková

Eugen	Jiránek
Jara	Pilařová
Růžena	Tycová
Ludmila	Doležalová
Zdeněk	Heřman
Jiřina	Bláhová
Věra	Svobodová
Anna	Jordánová
Věroslav	Frodl
Zdeňka	Formánková
Ludmila	Lovicarová
Josef	Folbrecht
Ladislav	Vopelák
Jaroslav	Veverka
Věra	Alexová
Zdeňka	Skokanová
Vladimír	Strnad
František	Farkač
Růžena	Marešová
Milada	Dušková
Zdeňka	Kašparová

80 let
Ludmila	Seidlová
Vratislav	Velich
Jaromír	Závodský
Hana	Dobiášová
Marie	Králová
Marie	Vodová
Hana	Kudláčková
Josef	Mareš
Rut	Hlásková
Jiří	Mudruňka
Vlasta	Dvořáková
Stanislav	Pilný
Emilie	Štěpánková
František	Tománek
Arnošt	Edler
Jaroslav	Klázar
Jaroslav	Pejskar
Marie	Štefková
Marie	Kárníková
Dana	Kratochvílová
Miloš	Havrda
Zdeněk	Prchlík
Josef	Mrázek

Co máme za sebou….

Po Velikonočních dílnách, při kterých nás mile překvapil velký zájem z řad našich žáků, 
rodičů i široké veřejnosti, nás čekala celá řada dalších akcí. Děti z I.stupně se velmi 
úspěšně zúčastnily turnajů ve vybíjené, hokejbalu, fotbalu a školních soutěží v recitaci  
a vlastivědě. První třídy se zapojily do preventivních programů Veselé zoubky, Zdravá 
pětka a procvičily si tenis společně s trenéry Tenisové akademie Siesta Resort ze Sta-
rých Čivic. Na začátku května se ve škole uskutečnil projektový den a mladší žáci měli 
jedno veliké téma – sport. Závodilo se úplně všude, pro nepřízeň počasí dokonce i na 
chodbách. V jednotlivých třídách probíhaly soutěže ve znalostech z různých oblastí sportu.

Ani	starší	žáci	nezůstali	pozadu.	Zapojili	se	do	soutěží	Zdravá	pětka,	ať	už	se	snažili	vy-
myslet	a	vytvořit	nejoriginálnější	recept	v	rámci	vaření	Zlaťáci	v	kuchyni	nebo	vyhrát	ve	
stolní	hře	Košík	plný	rozumu.	A	protože	naší	silnou	stránkou	jsou	především	jazyky,	dvě	
největší	akce	se	týkaly	této	oblasti.	Na	konci	března	se	nejzdatnější	jazykáři	8.	a	9.	roč-
níku	vydali	na	Den	jazyků	na	Pedagogickou	fakultu	Univerzity	Hradce	Králové.	Podmín-
kou	účasti	byla	znalost	minimálně	tří	jazyků	a	všichni	naši	soutěžící	si	vedli	skvěle.	Do	
Hradce	jsme	se	vydali	ještě	jednou,	tentokrát	ruštináři	na	exkurzi	a	didaktickou	vycház-
ku	po	městě	společně	se	studenty	ruského	jazyka	PF	UHK.	Projektový	den	II.stupně	
jsme	nazvali	„Den	se	záchranáři“.	Sedmý	ročník	navštívil	Hasičskou	záchrannou	stanici	
v	Teplého	ulici.	Ostatní	si	vyzkoušeli	s	pracovníky	Českého	červeného	kříže	poskytování	
první	pomoci	–	nepřímou	srdeční	masáž,	zastavení	krvácení,	stabilizovanou	polohu	atd.

Všichni	společně	jsme	si	užili	pohody	a	legrace	během	Teplákového	týdne	a	Klobou-
kového	dne.

V	uplynulém	týdnu		9.A,	9.B	i	9.C	navštívily	v	rámci	předmětu	Výchova	ke	zdraví	Dětské	
centrum	Veská	a	předaly	dětem	finanční	obnos,	na	který	se	složily	třídy	II.stupně	a	5.C.

A co nás ještě čeká… 

Kromě	třídních	výletů	a	exkurzí	se	v	červnu	těšíme	na	partnerský	den	se	Základní	ško-
lou	Štefánikova	z	Hradce	Králové.	Naše	poslední	setkání	proběhlo	v	Pardubicích,	nyní	
nás	čeká	sportovní	klání	v	atletice	a	plavání	v	Hradci	Králové.	

12.6.	budou	prvňáčci	v	Krajské	knihovně	slavnostně	pasováni	na	čtenáře.

Na	 konci	 školního	 roku	 se	 ve	 Společenském	 sále	 pardubické	 radnice	 rozloučíme		
s	našimi	deváťáky.	

A	na	závěr	bychom	rádi	pozvali	širokou	veřejnost	na	naši	školní		adaptaci	divadelní	hry	
Sen	noci	svatojánské,	která	se	bude	konat	v	úterý	25.6.v	17.30	v	budově	školy.
																																																																																													

																	Mgr. Renata Janecká, ředitelka školy
	

JARO na Štefánikovce



Činnost městského obvodu 
v oblasti investic za uplynulých deset let

Rekapitulace velkých investičních akcí: 

Rok 2003
-		 Rekonstrukce	ul.	Jindřišská
-		 rekonstrukce	vnitrobloku	-	vybudování	dětských	hřišť	v	ul.	K	Polabinám
-		 rekonstrukce	dětských	hřišť	na	sídlišti	Karlovina	za	parkovacím	domem

Rok 2004
-	 Rekonstrukce	Smetanova	nám.
-	 rekonstrukce	ul.	U	Husova	sboru
-	 regenerace	panelového	
	 sídliště	Karla	IV.	–	I.	etapa

Rok 2005
-	 regenerace	panelového	sídliště	Karla	IV.	–	II.	etapa
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	Dašická	–	I.	etapa
-	 rekonstrukce	parkoviště	nám.	Čs.	Legií	–	I.	etapa

Rok 2006
-	 regenerace	panelového	sídliště	Karla	IV.	–	III.	etapa
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	Dašická	–	II.	etapa
-	 rekonstrukce	park.	nám.	Čs.	Legií	–	II.	etapa
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	U	Marka	–	I.	etapa
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	Macanova

Rok 2007
-	 regenerace	panelového	sídliště	
	 Karla	IV.	–	IV.	etapa
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	
	 Dašická	–	III.	etapa
-	 rekonstrukce	parku	nám.	
	 Čs.	Legií	–	I.	etapa
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	U	Marka	–	II.	etapa

Rok 2008
-	 regenerace	panelového	sídliště	Karla	IV.	–	V.	etapa
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	Dašická	–	IV.	etapa
-	 rekonstrukce	parkoviště	nám.	Čs.	Legií	–	dokončení

Rok 2009
-	 vybudování	parkoviště	u	polikliniky	KOLF
-	 rekonstrukce	dětského	hřiště	
	 za	Závodu	míru
-	 oprava	chodníku	v	ul.	Jiráskova
-	 oprava	chodníku	v	ul.	Smilova	
	 (u	nám.	Čs.	Legií)
-	 regenerace	panelového	
	 sídliště	Karla	IV.	–	VI.	etapa
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	Dašická	–	V.	etapa
-	 rekonstrukce		vnitrobloku	U	Marka	–	III.	Etapa
-	 sportovní	hřiště	u	Základní	školy	Spořilov

Rok 2010
-	 regenerace	panelového	sídliště	Karla	IV.	–	VII.	Etapa
-	 rekonstrukce	křižovatky	ul.	Jahnova	a	Na	Třísle
-	 rekonstrukce	Komenského	nám.

Rok 2011
-	 oprava	chodníku	v	ul.	Dašická	
	 (od	Wintrova	I	po	Sezemická)
-	 oprava	chodníku	v	ul.	Spořilov	
	 (od	Sezemická	po	ul.	Počápelská)
-	 oprava	chodníku	v	ul.	Sezemická	
	 (od	Bezdíčkova	po	ul.	Ve	Lhotkách)
-	 oprava	chodníku	v	ul.	Na	Okrouhlíku	
	 (od	ul.	Dašická	po	ul.	Schulhoffova)
-	 rekonstrukce	dvou	dětských	hřišť	
	 v	Bubeníkových	sadech
-	 rekonstrukce	panelového	sídliště	
	 Karla	IV.	–	VIII

okrsky, ve kterých se voliči zúčastňují voleb 
podle místa trvalého bydliště.	Územní	vymeze-
ní	 jednotlivých	hlasovacích	okrsků	bude	zveřej-
něno	 na	 úřední	 desce	 jednotlivých	 městských	
obvodů,	na	jejich	webových	stránkách	a	na	úze-
mí	každého	hlasovacího	okrsku.

Občané	 mohou	 hlasovat	 v	 hlasovacím	 okrsku		
v	místě	trvalého	bydliště,	a	to	buď	přímo	v	hla-
sovací	místnosti	anebo	výjimečně	ze	závažných,	
zejména	 zdravotních	 důvodů,	 na	 vyžádání	 do	
přenosné	 hlasovací	 schránky.	 V	 tom	 případě	
může	občan	požádat	o	návštěvu	členů	okrskové	
komise	s	přenosnou	hlasovací	schránkou.	Pokud	
se	 však	 v	 takovém	 případě	 občan	 nenachází		
v	rámci	hlasovacího	okrsku,	kde	má	trvalý	pobyt,	
musí	hlasovat	na	hlasovací	průkaz.	

Občan,	který	se	nebude	zdržovat	v	době	hlaso-
vání	 v	 místním	 referendu	 v	 hlasovacím	 okrsku	
v	místě	svého	trvalého	pobytu,	může	hlasovat 
na hlasovací průkaz	 v	 jakémkoliv	 hlasovacím	
okrsku	na	území	statutárního	města	Pardubice.	
O	 vydání	 hlasovacího	 průkazu	 může	 požádat	
občan	s	trvalým	bydlištěm	na	území	příslušného	
městského	obvodu	na	úřadu	tohoto	městského	
obvodu,	a	to	písemně	do	6.	6.	2013	nebo	osob-
ně	až	do	11.	6.	2013.

Žádost	o	hlasovací	průkaz	v	listinné	podobě	lze	
podat	 opatřenou	 úředně	 ověřeným	 podpisem	
občana	(ověření	podpisu	na	žádosti	není	osvo-
bozeno	od	správního	poplatku).	Vydávat	hlaso-
vací	průkazy	je	možné	neprodleně	na	adresy	dle	
požadavků	občanů	nebo	osobně.

Hlasování
•	 Občan	 po	 příchodu	 do	 hlasovací	 místnosti	
prokáže	okrskové	komisi	svou	totožnost	a	státní	
občanství	České	republiky,	popř.	státní	občanství	
jiného	státu	platným	občanským	průkazem,	jde-
-li	o	cizince	průkazem	o	povolení	k	pobytu	nebo	
platným	cestovním,	diplomatickým	nebo	služeb-
ním	 pasem	 České	 republiky	 anebo	 cestovním	
průkazem.	Občanu, který tak neučiní, nebude 
hlasování umožněno. 

Informace pro občany o hlasování v místním referendu

•	 Občan,	který	se	dostavil	do	hlasovací	míst-
nosti	s	hlasovacím	průkazem	mimo	místo	svého	
trvalého	bydliště,	odevzdá	tento	průkaz	okrskové	
komisi,	bude	zapsán	do	seznamu	oprávněných	
osob	(občanů)	a	bude	mu	umožněno	hlasovat.

•	 Občan	obdrží	od	hlasovací	komise	hlasovací	
lístek	a	úřední	obálku	a	v	prostoru	určeném	pro	
úpravu	hlasovacího	 lístku	označí	 křížkem	v	pří-
slušném	rámečku	předtištěnou	odpověď	„ANO“	
nebo“NE“,	pro	kterou	hlasuje	a	vloží	tento	hlaso-
vací	lístek	do	úřední	obálky.	Pokud	se	občan	ne-
odebere	do	prostoru	určeného	pro	úpravu	hlaso-
vacích	lístků,	nebude	mu	hlasování	umožněno.		
V	 prostoru	 určeném	 pro	 úpravu	 hlasovacího	
lístku	nesmí	být	nikdo	přítomen	zároveň	s	opráv-
něnou	osobou.	S	oprávněnou	osobou,	která	ne-
může	sama	upravit	hlasovací	lístek	pro	tělesnou	
vadu	 anebo	 nemůže	 číst	 nebo	 psát,	 může	 být		
s	 jejím	 souhlasem	 v	 prostoru	 určeném	 pro	
úpravu	 hlasovacího	 lístku	 přítomna	 jiná	 opráv-
něná	osoba,	nikoliv	však	člen	okrskové	komise,	
a	hlasovací	lístek	za	ni	upravit	a	vložit	do	úřední	
obálky.

•	 Po	 opuštění	 prostoru	 určeného	 pro	 úpravu	
hlasovacích	 lístků	 vhodí	 občan	 úřední	 obálku		
s	hlasovacím	lístkem	do	hlasovací	schránky.	Za	
oprávněnou	 osobu,	 která	 není	 schopna	 vložit	
úřední	obálku	s	hlasovacím	lístkem	do	hlasovací	
schránky,	tak	může	učinit	jiná	oprávněná	osoba,	
nikoliv	však	člen	okrskové	komise.

•	 Oprávněná	osoba	může	požádat	i	v	den	refe-
renda	ze	závažných,	zejména	zdravotních,	důvo-
dů	náš	úřad	na	tel.	466	046	011	o	to,	aby	mohl	
hlasovat	mimo	volební	místnost.

K	 platnosti	 rozhodnutí	 v	 místním	 referendu	 je	
třeba	účasti	alespoň	35	%	občanů.	Rozhodnutí	
v	místním	referendu	je	závazné,	hlasovala-li	pro	
ně	nadpoloviční	většina	občanů,	kteří	se	místní-
ho	referenda	zúčastnili,	a	alespoň	25	%	občanů	
zapsaných	v	seznamech	oprávněných	osob.	

Zastupitelstvo města Pardubice rozhodlo dne 4. dubna 2013 o konání místního  
referenda, které se bude konat na celém území statutárního města Pardubice,  
a občanům v místním referendu bude k rozhodnutí předložena jednotná otázka:

„Souhlasíte	s	členěním	statutárního	města	Pardubice	na	městské	obvody?“

-	 úprava	prostranství	před	poliklinikou	KOLF
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	Dašická	–	VI.	etapa
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	U	Marka	IV.	etapa
-	 rekonstrukce	účelové	komunikace	ve	vnitrobloku	ul.	Jiráskova	
-	 studie	regenerace	sídliště	Závodu	míru

Rok 2012
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	Dašická	–	VII.	etapa	-	dokončení
-	 rekonstrukce	vnitrobloku	U	Marka	V.	etapa	-	dokončení
-	 oprava	chodníku	Pospíšilovo		nám.	–	pravá	strana	mezi	ul.	Sezemická	
	 a	Spořilov		
-	 oprava	chodníku	v	ul.		Ve	Lhotkách	–	pravá	strana	mezi	ul.	Sezemická	
	 a	Sakařova
-	 oprava	chodníku	v	ul.	Sezemická	–	pravá	strana	mezi	Pospíšilovým	nám.	
	 a	ul.	Na	Okrouhlíku
-	 oprava	dětských	hřišť	a	sportoviště	na	sídlišti	Karla	IV.	za	parkovacím	domem
-	 rekonstrukce	traťového	odvodnění	v	ul.	Smilova,	Br.	Veverkových,	Sladkovského	
-	 obnova	parkové	úpravy	vnitrobloku	ulic	Sladkovského,	Sukova,	Pernerova	–	1.
	 	část	–chodníky
-	 vybudování	nového	chodníku		u		IDEONU	(od	bočního	vchodu		k	chodníku
	 u	lávky	přes	Chrudimku

Za tyto investiční akce byly v letech 2003 – 2012 vynaloženy 
finanční prostředky v celkové výši Kč 279.800.000,- 

Záměr realizace 
investičních akcí v letošním roce: 

-	 oprava	chodníku	v	ul.	Na	Okrouhlíku	směrem	od	ul.	Dašická	(levá	strana	
	 od	ul.	Schulhoffova	po	ul.	Wintrova	II)
-	 oprava	chodníku	v	ul.	Benedettiho	(levá	strana	od	ul.	Štrossova)
-	 oprava	chodníku	v	ul.	Karla	IV.	(od	ul.	U	Husova	sboru	po	ul.	Jiráskova)
-	 oprava	odvodnění	–	vybudování	nových	uličních	vpustí	v	ul.	Bulharská
-	 oprava	odvodnění	-	vybudování	nových	uličních	vpustí	v	ul.	Jiráskova
-	 oprava	asfaltových		vozovek	ve	větším	rozsahu
-	 vybudování	nového	dětského	hřiště	ve	vnitrobloku	ulic	Sladkovského,	
	 Sukova	tř.,	Pernerova
	-			oprava	chodníku	v	ul.		Sezemická	–	pravá	strana	od	ul.	Gebauerova	
	 po	Pospíšilovo	nám.	
-	 pokračování		rekonstrukce	sídliště	Karla	IV.
-	 a)			ul.	Arnošta	z	Pce	(chodník	+	parkovací	místa)
	 b)			rekonstrukce	vozovek,	chodníků,	osvětlení,	zeleně	ve	vnitrobloku	za	čp.	2749
	 a	čp.	801	–	I.	část
-	 celková	rekonstrukce	ul.	Macanova	–	chodníky,	vozovka,	zeleň,	atd.	
	 (ve	spolupráci	s	městem	Pce)
						
Další připravované akce k realizaci:
-	přístřešek	na	kontejnery	v	ul.	Mezi	Mosty
-	vybudování	odvodnění	na	křiž.	ulic	Studánecká	a	Kotkova,	
	 ulic	Studánecká	-	Na	Okrouhlíku
-	veřejné	osvětlení	a	oprava	komunikace	na	spojnici	ul.	Pernerova	a	Sladkovského
-	řešení	kontejnerového	stání	v	ul.	Havlíčkova
-	rekonstrukce		v	ul.	Na	Hrádku	v	části	od	tř.	Míru	po	průchod	do	ul.	Sladkovského

Připravované záměry – investiční akce na léta 2014 – 2018:

revitalizace panelového sídliště nábř.  Závodu míru 
Jedná	se	o	další	panelové	sídliště	v	lokalitě	městského	obvodu,	kde	by	při	rekon-
strukci	mohlo	být	využito	státní	dotace.	

rekonstrukce vnitrobloku ulice Palackého
Jedná	se	o	vnitroblok	ohraničený	ulicí	Palackého,	mezi	autobusovým	nádražím		
a	komunikací	vedoucí	k	pivovaru,	za	bytovým	domem	čp.	2406	–	2410.

rekonstrukce parku v ulici Husova
Park	je	v	současné	době	v	nevyhovujícím	stavu,	stávající	dřeviny	jsou	dožilé	a	po-
stupně	dochází	k	jejich	nutnému			kácení,		nezbytná	obnova	mobiliáře,	přístupo-
vých	cest	a	sportovního	hřiště.

vybudování parkoviště v ulici Labská		

rekonstrukce chodníků v ul. Sakařova – obě strany 

rekonstrukce chodníků v ul.:
Na	Okrouhlíku	–	levá		strana	mezi	ul.	Wintrova	II	a	ul.	Štrossova	–	směr	
od	ul.	Dašická																
Štrossova	–	pravá	strana	od	ul.	Bubeníkova	až	po	ul.	U	Kamenné	vily
Gebauerova	–	obě	strany	od	ul.	JUDr.	Karpaty	po	ul.	Sakařova
U	Kamenné	vily	–	levá	strana	od	ul.	Štrossova	po	ul.	Bulharská
Holubova	–	pravá	strana	od	ul.	Husova	po	ul.	JUDr.	Krpaty

regenerace sídliště Dašická ulice (pravá strana od ul. Dašická)
Jedná	se	o	lokalitu	sídliště	ohraničenou	ulicemi	Dašická,	Ke	Kamenci,	Wintrova	
II,	kde	jde	o	pokračování	rekonstrukce	další	části	sídliště	Dašická	ul.	

regenerace sídliště Dašická ulice (levá strana od ul. Dašická)
Jedná	se	o	lokalitu	ohraničenou	ul.	Dašická,	Na	Okrouhlíku,	Studánecká

rekonstrukce parku na Pospíšilově nám.
Jedná	se	park	menších	rozměrů,	kde	předmětem	rekonstrukce	by	byla	hlavně	
stávající	zeleň,	případně	vybudování	menšího	dětského	hřiště	a	odpočinkových	zón.

vozovka, chodník v ulici U Kamenné vily
Dokončení	vozovky,	která	je	dosud	nezpevněná,	a	to	včetně	chodníků	a	veřejné-

ho	osvětlení.	V	roce	2004	byla	v	této	ulici	dokončena	výstavba	dvou	
rodinných	domů,	které		nejsou	připojeny	k	místní	komunikaci.

vybudování parkovacích stání  v ul. Hlaváčova
Vybudování	 nových	 parkovacích	 míst	 na	 místní	 komunikaci	 souběžné	 s	 ulicí	
Hlaváčova,		v	úseku	od	ulice	Havlíčkova	po	ulici	Jungmannova,	včetně	úpravy	
chodníku	

vybudování parkoviště v ulici Hronovická	
Jedná	se	o	výstavbu	nových	parkovacích	míst	v	prostoru	za	objektem	finančního	
úřadu.

rekonstrukce Bělobranského nám.
Příprava	rekonstrukce	uvedeného	náměstí,	kde	 je	nutno	řešit	stávající	povrch,	
parkovací	místa,	zeleň,	chodníky.	

rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty
Celková	oprava	chodníků,	vozovky,	obnova	aleje,	atd.	–	ve	spolupráci	s	městem	
Pardubice

Současně	 bylo	 rozhodnuto	 o	 tom,	 že	 místní		
referendum	 se	 bude	 konat	 ve	 čtvrtek		
13. června 2013 od 10:00 do 22:00 hodin.
Místní	 referendum	 je	 organizováno	 a	 probíhá	
obdobně	 jako	 volby.	 Je	 upraveno	 zákonem		
č.	 22/2004	 Sb.,	 o	 místním	 referendu.	 Místní		
referendum	je	ze	zákona	jednodenní.	

Právo	hlasovat	v	místním	referendu	má	občan	
statutárního	 města	 Pardubice	 za	 předpokladu,	
že	jde	o	státního	občana	České	republiky	nebo	
státního	občana	jiného	státu,	jemuž	právo	volit	
přiznává	 mezinárodní	 úmluva,	 který	 alespoň		
v	 den	 hlasování	 dosáhl	 věku	 nejméně	 18	 let,		
a	 který	 je	 přihlášen	 k	 trvalému	 pobytu	 ve	 sta-
tutárním	 městě	 Pardubice,	 resp.	 v	 příslušném	
městském	 obvodu.	 Pro	 umožnění	 hlasování	
musí	být	občan	cizího	státu	zapsán	do	dodat-
ku	stálého	seznamu	oprávněných	osob,	a	to	na	
základě	žádosti	u	příslušného	úřadu	městského	
obvodu.	

Překážkou	pro	hlasování	v	místním	referendu	je	
skutečnost,	že	oprávněná	osoba	je	zapsána	ve	
zvláštním	 seznamu	 Ministerstva	 zahraničních	
věcí	 ČR	 pro	 volbu	 na	 některém	 ze	 zastupitel-
ských	úřadů	v	zahraničí.

Překážkami ve výkonu práva hlasovat v míst-
ním referendu jsou také:
a)	omezení	osobní	svobody	stanovené	na	zákla-
dě	zákona	z	důvodu	vazby	nebo	výkonu	trestu	
odnětí	svobody,
b)	zbavení	způsobilosti	k	právním	úkonům,
c)	omezení	osobní	svobody	stanovené	na	zákla-
dě	zákona	z	důvodu	ochrany	zdraví	lidu	nebo
d)	 výkon	 vojenské	 činné	 služby,	 neumožňuje-li	
účast	 v	 místním	 referendu	 plnění	 povinností		
z	této	služby	vyplývajících.

Hlasovací	 lístky	 nebudou	 občanům	 doručeny	
do	schránek	místa	trvalého	bydliště,	ale	budou		
k	dispozici	přímo	v	hlasovací	místnosti.

Hlasovací okrsky jsou shodné s volebními 



Městský	obvod	PARDUBICE	1,	pořádá:
Promenádní koncerty dechové hudby

 v Bubeníkových sadech

Vážení spoluobčané,

za	několik	dní	budete	mít	možnost	„jedním	škrtem“	
zrušit	nebo	nechat	dál	pracovat	městské	obvody,	
které	po	dlouhých	jednáních	zřídilo	v	 	r.	1992	za-
stupitelstvo	města.	Obvody	vznikaly	postupně,		po-
slední	v	r.	2002,	po	dobrých	zkušenostech	s	prací	
již	stávajících	obvodů.

Je	 škoda,	 že	 diskuze	 o	 existenci	 obvodů	 se		
vedou	 hlavně	 o	 financích,	 které	 by	 mohlo	 město	
zrušením	obvodů		získat,		a	už	ne	o	tom	jakou	práci		
obvody		odvádějí	a		jak		s	přidělenými		financemi	
nakládají.		Ještě	nikde	jsem	se	také		nedočetla,	jak	
by	 	 zrušením	 obvodů	 „ušetřené“	 finance	 	 využilo	
město.

Při	 svém	 rozhodování	 bychom	 v	 prvé	 řadě	 	 měli		
myslet		na	naše		starší	občany	–	a	stále	jich	přibývá.		
Naši	lidé	„z	jedničky“	to	prý	na	Magistrát	nemají	tak	
daleko,		ale	co	ti	z	Dubiny,		Rosic,	Svítkova,	Černé	
za	Bory	aj.	Pojem	daleko	je	relativní	a	dojít	na	měs-
to	může	být	obtížné	i	pro	některé	občany	od	nás,	
z	jedničky.		Už	teď,	po	převedení	stavebních	úřadů	
na	město	si	někteří	stěžují,	jak	musí	stát	fronty,	jak	
všechno	 dlouho	 trvá.	 Je	 možné,	 že	 budeme	 mít	
všechno	na	počítačích,	jako	teď	na	dopravě!!!

Před	 svým	 rozhodováním	 si	 najděte	 chvil-
ku	 času	 a	 projděte	 se	 po	 okolí.	 Podívejte	 se		
kolem	a	uvědomte	si,	jak	se	každý	městský	obvod	
mění	k	lepšímu,	jak	se	opravují	sídliště,	parky,	staví	
dětská	hřiště,	parkoviště,	opravují	se		chodníky.	My	
už	to	ani	nevnímáme,	ale	kdokoliv	k	nám	přijede	po	
delší	době	říká,	jak	se	Pardubice	mění	k	lepšímu.	

Nechci	upřít	městu,	že	máme	opravený	zimní	sta-
dión,	 lázně,	Pasáž,	ale	realizace	všech	těchto	akcí	
proběhla	nebo	byla	připravena	již	v	minulých	voleb-
ních	obdobích.		A	já	se	ptám,	čím	se	může	pochlu-
bit		toto	vedení	radnice?

Příští	rok	budou		opět	komunální	volby.		Kde	je	stále	
slibované	zahájení	opravy	 	Tř.	míru,	 	přednádraží,	
Tyršových	sadů?	 	Za	obvody	 je	práce	vidět.	Už	si	
na	tu	„žabomyší	válku“		vedenou	městem		zvykly.	
Dál	opravují	sídliště,	chodníky,	hřiště,	natírají	lavič-
ky,	prostě	dělají	to,	co	je	jejich	úkolem	-	starají	se	
o		svůj	obvod!		

Uvědomte	si,	že	zrušit	více	jak	10	let	fungující	orga-
nizaci	je	jednoduché,	ale	co	když	se	nám	ta	nová	
nebude	líbit???

PaedDr. Hana Tomanová   

názory osobností

29.	5.	2013	 BAŠAPA	-	dětská	dechová	hudba	 17:00	h	-	19:00	h
19.	6.	2013	 Dechový	orchestr	KD	Holice	 17:00	h	-	19:00	h
		3.	7.	2013	 Pernštejnka	 17:00	h	-	19:00	h
17.	7.	2013	 Živaňanka	 17:00	h	-	19:00	h
14.	8.	2013	 Dechový	orchestr	Jana	Kvíčaly	 17:00	h	-	19:00	h
28.	8.	2013	 Barevná	muzika	 17:00	h	-	19:00	h
11.	9.	2013	 Pardubická	šestka	 17:00	h	-	19:00	h
28.	9.	2013	 Pernštejnka	 15:00	h	-	17:00	h

Jako vedoucí odboru majetku a správních činností, 
odpovědná za kontrolu a plnění údržby zeleně, se 
Vám chci jménem Městského obvodu Pardubice 
I omluvit za současný stav dosud neposekaných 
travnatých ploch. 

Extrémní	 výkyvy	 počasí	 od	 počátku	 dubna,	 nám	 nedaly	
možnost	provést	první	seč	v	obvyklém	termínu	do	30.4.	
Termín	máme	smluvně		zajištěn	u	Služeb	města	Pardubic,	
a.s.,	které	jsou	k	této	činnosti		vybaveny	mechanizací	i	per-
sonálně.	 Tráva	 po	 odeznění	 zimy	 vyrostla	 během	 týdne		
i	o	30	cm,	posečená	plocha	během	týdne	opět	zarostla.		
Práce	byly	na	území	MO	Pardubice	I	zahájeny	až	s	10ti	den-
ním	zpožděním.	Neustálý	déšť	způsobuje	podmáčení,	vy-
soká	tráva	se	nedá	většinou	mulčovat,	musí	se	sbírat,	odvá-
žet	na	kompostárnu	a	doba	sečí	se	neúměrně	prodlužuje.	
Rozmary	počasí	způsobily,	že	v	době	druhé	seče	(smluvně	
do	31.5.),		není	dokončena	ani	seč	první.			

Služby	města	Pardubic,	a.s.	 seč	na	vašem	předměstí	 za-
hájily	z	provozních	a	klimatických	podmínek	až	27.5.	a	do	
týdne	ji	dokončí	–	pokud	nebude	silně	pršet.		Doufám,	že	
ke	dni	vydání	a	distribuce	Zpravodaje	bude	celé	Bílé	před-
městí	posekáno	ke	spokojenosti	obyvatel.	

Naše	pracovní	četa	se	snaží	pomoci	ze	všech	sil,	ale	na	ten	
příval	zeleně	nestačí.	Takto	se	snažíme	již	třetí	týden.	Naší	
snahou	je	spokojenost	občanů	obvodu,	ale	počasí	nám	le-
tos	udělalo	čáru	přes	rozpočet.	

Pro představu několik čísel : 
Plocha sečených trávníků na Zeleném Předměstí 

Smluvně	SMP	a.s.	-	11x/rok	 49	331	m2	 542	641	m2/rok
Smluvně		SMP	a.s.	-		7x/rok	 225	271	m2	 1	576	897	m2/rok	
Plocha	sečených	trávníků	na	Bílém	Předměstí	
Smluvně	SMP	a.s.	–	7x/rok	 124	496	m2		 622	480	m2/rok

Celkem	SMP	a.s	 2	742	018	m2/rok	
Pracovní	četa	MO	Pardubice	I		 20	000	m2	 700	000	m2/rok	

Chápu,	 že	 obyvatelé	 Bílého	 předměstí	 jsou	 touto	 situa-
cí	 rozladěni.	 Bohužel,	 počasí	 nám	 nedovoluje	 dodržovat	
smluvní	harmonogramy.			

Lenka Tobolková   

Vážení	spoluobčané,	milé	děti,	

dovolujeme	si	vás	srdečně	pozvat	na	3.	ročník	rodin-
ného	odpoledne	s	Městským	obvodem	Pardubice	I“	
Hurá	na	prázdniny“.		

Tato	 akce	 se	 bude	 konat	 v	 pátek	 14.6.2013	 od	
15:00	 h	 do	 18:00	 h	 v	 prostoru	 před	 obchodním	
domem	Magnum	a	v	parku	před	Základní	školou	
Bratranců	Veverků.	

HURÁ NA PRÁZDNINY

PaedDr. 
Hana 
Tomanová 	

Jako	 ředitel	 divadla	 i	 občan	 pracující	 a	 bydlící		
v	 prvním	 pardubickém	 obvodu	 mám	 s	 míst-
ním	 úřadem	 ty	 nejlepší	 zkušenosti.	 Je	 to	 rych-
lý	 servis	 městské	 správy,	 kde	 mi	 bez	 front		
a	dlouhých	průtahů	vyřídí	vše,	co	v	této	komunikaci	
potřebuji.	Otázkou	je,	kolik	tento	luxus	stojí	a	zda	by	
v	Pardubicích	nestačily	třeba	jen	tři	obvody,	které	by	
potřeby	občanů	a	firem	zvládly	stejně	účinně.		Ale	na	
to,	kolik	práce	obvody	zastanou	a	 jestli	 se	některé	
činnosti	 nezdvojují	 s	 magistrátem	 neodpoví	 žádné	
lidové	referendum,	nýbrž	odborný	audit.	Navíc	-	kaž-
dý	šéf	firmy	nebo	ředitel	podniku	si	přece	musí	umět	
spočítat,	 nakolik	 se	 mu	 zaměstnanci	 a	 	 intenzita		
a	objem	jejich	práce	vyplatí.

Mgr. Petr Dohnal 

Mgr. 
Petr Dohnal 
ředitel Východočeského 
divadla Pardubice 

Budoucnost pardubických obvodů

Ze	všeho	nejjednodušší	je	13.	června	přijít	a	odpo-
vědět	 na	 otázku	 referenda	 „Souhlasíte	 s	 členěním	
statutárního	města	Pardubice	na	městské	obvody?“	
Vše,	co	bude	následovat	potom,	bude	už	o	hodně	
složitější.

A	 to	 i	 v	 případě,	 že	 se	 nedostaví	 požadovaných		
35	%	občanů	a	tudíž	výsledek	bude	hrát	roli	pouze	
poradní.	Protože	pak	„velká“	radnice	sice	může	(ale	
nemusí)	 v	 zájmu	 ušetření	 desítek	 miliónů	 obvody	
zrušit,	avšak	ty	z	nich,	které	trvají	na	svém	zachování,	
mohou	vyhlásit	obranná	referenda	a	svou	si	prosadit.	
Což	platí	i	v	případě,	že	se	požadovaných	35%	lidí	do-
staví	a	většina	z	nich	s	členěním	na	obvody	souhlasit	
nebude.

Jenže	nic	nebude	vyřešeno	ani	v	případě,	kdy	se	plat-
ná	většina	vysloví	pro	zachování	obvodů.	Vyvstane	
totiž	další	otázka:	zachovat	stávajících	osm	obvodů	
nebo	je	nějak	redukovat	či	modifikovat?	A	jak?	Roz-
dílné	pohledy	obyvatel	jednotlivých	městských	částí,	
politických	stran,	občanských	uskupení	už	jsou	něja-
kou	dobu	na	stole	a	nebude,	než	jednat	o	nich.	Zkrát-
ka,	samotná	otázka	referenda	nic	nevyřeší.

Avšak	přesto	je	dobře,	že	byla	položena.	Už	teď	vyvo-
lala	veřejnou	debatu,	která	jistě	po	13.	červnu	ještě	
zesílí.	Jen	v	takové	debatě	se	tříbí	stanoviska	a	hledá	
konsensus,	který	bude	nejblíž	prospěchu	města	jako	
celku	 i	 jeho	 jednotlivých	částí	a	–	nezapomínejme	
sami	na	sebe	–	i	nás	občanů	jako	jednotlivců.

A	jak	bude	vypadat	lístek,	který	13.	června	do	hla-
sovací	urny	vhodím	já	sama?	Hlasování	v	referendu	
je	tajné	a	tak	jen	napovím:	zastávám	názor,	že	čím	
blíž	je	správa	věcí	veřejných	lidem,	tím	líp	se	jim	žije.

Mgr. Miluše Horská

Mgr. 
Miluše 
Horská 	
nestranická senátorka 
parlamentu ČR 
pro Pardubicko 
a Chlumecko

Od	roku	1979	bydlím	na	sídlišti	„Karlovina“.	V	po-
sledních	deseti	 letrech	vnímám	pozitiovně	úpravy	
svého	okolí	v	rámci	regenerace	sídliště.	Vím	že	tyto	
práce	 iniciativně	 zajišťuje	 samospráva	městského	
obvodu	Pardubice1,	která	by	měla	dostat	prostor		
v	této	činnosti	ve	prospěch	obyvatel	dále	pokračo-
vat.

Vladimír Martinec

Vladimír 
Martinec
hokejista

S	MO	I	přicházím	do	styku	pravidelně	především	
jako	 zástupce	 bikrosového	 oddílu	 sídlícího	 na	
sídlišti	nábřeží	Závodu	míru	a	musím	říci,	že	nám	
obvod	vyšel	vždy	vstříc	s	veškerou	problemati-
kou	a	naše	žádosti	byly	vyřízeny	velice	ochotně	
a	rychle.t.

René Živný 

René 
Živný 
reprezentační trenér BMX

V	současné	době	se	hovoří	o	tom,	zdali	městské	ob-
vody	ano,	či	ne.	Jednak	si	myslím,	že	jde	o	otázku	
postavenou	zcela	špatně,	protože	řada	politických	
stran	 měla	 zřízení	 městských	 obvodů	 ve	 svých	
volebních	 programech.	 Legitimní	 je	 diskuse	 nad	
zefektivněním	 jednotlivých	 agend	 vykonávaných	
magistrátem,	 ale	 i	 městskými	 obvody.	 Konkrétně	
tento	 městský	 obvod	 pod	 vedením	 starosty	 Ing.	
arch.	Jaroslava	Menšíka	a	místostarostky	Marcely	
Jelínkové,	 dle	 mého	 soudu	 je	 vzorovou	 ukázkou,	
jak	by	obvody	měly	pracovat.	Občané	 tady	 jasně	
cítí	konkrétní	péči	o	ně	samotné.	Nejen	osobními	
návštěvami	při	životních	výročích,	ale	i	pořádáním	
celé	 řady	 akcí,	 které	 jsou	 zaměřené	 na	 lidi	 žijící		
v	tomto	obvodu.	Zde	lidé	skutečně	žijí	velmi	pest-
rým	 společenským,	 kulturním	 a	 sportovním	 živo-
tem.	Pořádá	se	zde	celá	řada	akcí	i	pro	ty	nejmenší	
občánky	a	pro	seniory.	Osobně	jsem	se	zúčastnil	se	
starostou	 i	 místostarostkou	 některých	 akcí,	 které	
byly	vzorně	organizačně	zajištěné	s	bohatým	pro-
gramem	pro	děti,	ale	i	pro	dospělé	a	sám	jsem	si	
tak	mohl	vyzkoušet,	že	zájem	lidí	byl	opravdu	velký.	
Takový	obvod	si	zaslouží	svoji	existenci,	protože	je	
to	obvod	pro	svého	občana.

Miroslav Váňa

Miroslav 
Váňa
Poslanec PS Parlamentu ČR

Vážení občané - obyvatelé Bílého předměstí!

MÍŘÍ DO PARDUBIC
Dvojitá	kuchařská	show	Zdeňka	Pohlreicha,	„Kluci	
v	akci“	v	podání	Ondřeje	Slaniny	a	Filipa	Sajlera,	de-
gustační	menu	z	cvrčků,	sarančat	a	sušených	červů		
v	podání	Petra	Ocknechta,	menu	připravené	dvoj-
násobným	 držitelem	 michelinské	 hvězdy	 Roma-
nem	Paulusem,	Petr	Koukolíček	s	molekulární	ku-
chyní	a	Veronika	Koko	Kokešová,	známá	z	pořadu	
MENUdomu.cz.	To	je	jen	malá	ochutnávka	toho,	
co	návštěvníkům	prvního	ročníku	Apetit	Festivalu	

nabídne	hlavní	pódium	na	dostihovém	závodišti	v	Synthesia	
parku.	Festival	se	uskuteční	ve	dnech	29.	a	30.	června	a	bude	opravdu	
co	ochutnávat	i	popíjet.	Celý	festival	totiž	bude	soutěžní	a	návštěvníci	budou	moci	
vybírat	ve	dvou	kategoriích	–	„Východočeská	restaurace	roku	2013“	a	„Pivovar	roku	2013“.	

Připraven	je	také	nabitý	zábavný	program,	kdy	se	na	pódiu	představí	například	Vladimír	Mišík,	Richard	
Nedvěd	a	trapnomagie	či	komici	z	projektu	„Na	Stojáka“.	

„Nenechte	si	ujít	svátek	všech	gurmánů	a	labužníků	a	zavítejte	poslední	červnový	víkend	na	dostihové	
závodiště	v	Pardubicích,“	vyzývají	pořadatelé.

w w w . a p e t i t f e s t i v a l . c z

Jsou	pro	vás	připraveny	následující	akce	a	dětské	
atrakce:	skákací	hrad,	kadeřnický	crazy	salon,	do-
časné	tetování	a	malování	na	obličej,	pouťové	atrak-
ce,	soutěže,	ukázky	kin	ballu,	malování	a	taneční	vy-
stoupení.	Připraveny	jsou	i	stánky	s	cukrovinkami		
a	občerstvením.	

Těšíme	se	na	shledání	s	vámi!
Marcela Jelínková

místostarostka MO  Pardubice I



Konec	května	byl	velice	náročný	–	fotografování	
třídních	 kolektivů,	 tvorba	 virtuálních	 prohlídek	
školy	 na	 náš	 školní	 web,	 velká	 sběrová	 akce		
o	fotoaparát	a	zážitkovou	akci	pro	nejlepší	sběra-
če.	Tentokráte	jsme	sbírali	papír,	kartony,	tříděné	
PET	lahve	a	víčka.	Za	spolupráci	děkujeme	spo-
lečnostem	SK-EKO	Systems	a	McDonald´s	Par-
dubice	–	třída	Míru,	které	věnovaly	některé	z	cen.	
							
Poslední	květnový	den	jsme	pro	naše	žáky	uspo-
řádali	velký	dětský	den,	s	bohatým	programem.	
Úvod	 obstaralo	 aerobikové	 vystoupení	 děvčat,	
poté	jsme	se	seznámili	s	činností	dopravní	policie	
a	ukázkami	první	pomoci.	Velice	zajímavý	byl	také	
program	BESIP.	Dostatečně	jsme	se	také	vyřádili	
na	nafukovacích	atrakcích	–	největším	lákadlem	
byl	elektronický	býk.	Dále	na	nás	čekalo	10	sou-
těžních	 disciplín,	 za	 jejichž	 absolvování	 jsme	 si	
mohli	 „koupit“	za	vysoutěžené	penízky	sladkosti	
ve	stánku	se	sladkostmi	a	různými	odměnami.	Na	
závěr	na	nás	čekalo	překvapení	v	podobě	diskoté-
ky	v	tělocvičně.	Akce	se	uskutečnila	ve	spoluprá-
ci	s	Městským	obvodem	Pardubice	I,	Policií	ČR,	
BESIPem,	 Českým	 červeným	 křížem	 Pardubice	
a	 společnostmi	 GoAgency	 a	 Alfredo	 Catering.	
Všem	našim	partnerům	děkujeme.

V	pátek	14.	června	Vás	srdečně	zveme	na	Rodin-
né	odpoledne	aneb	Hurá	prázdniny	,	které	již	tra-
dičně	pořádá	Městský	obvod	Pardubice	I	v	parku	
před	naší	školou	a	před	domem	Magnum	na	třídě	

Zprávičky od „Veverků“

Na	 konci	 března	 jsme	 ve	 škole	 pořádali	 Veliko-
noční	 jarmark	 s	 názvem	 „Devatero	 zastavení	
jara“.	Této	zdařilé	akce	se	zúčastnilo	více	než	150	
návštěvníků	 z	 řad	 žáků	 naší	 školy,	 jejich	 rodičů		
a	prarodičů,	ale	i	náhodných	kolemjdoucích.	Na	
ně	čekalo	v	krásně	nazdobené	škole	devět	tvoři-
vých	dílniček	-	pletly	se	pomlázky,	zdobily	kraslice	
(na	několik	způsobů),	soutěžilo	se	o	nejhezčí	ma-
lované	vajíčko,	tvořily	se	věnečky	z	malých	cibu-
lek,	dělaly	se	ozdobné	zápichy,	skládaly	origami,	
lepila	 velikonoční	 koláž...	 Jako	občerstvení	 jsme	
dostali	 jidášek	 a	 čaj,	 ale	 hlavně...	 	 přijel	 stánek		
s	trdelníkem!	Ten	k	nám	zajíždí	tradičně	na	naše	
školní	akce	již	několik	let.	Stála	na	něj	dlouhá	fron-
ta.	Ten	byl	výborný!!!	Však	také	voněla	škola	ještě	
několik	dní	poté.	V	posledním	březnovém	týdnu	
vyšlo	 první	 číslo	 našeho	 nového	 školního	 časo-
pisu	„BrVe	Times“	a	ohlas	na	něj	byl	mimořádný.

Duben	se	ve	škole	nesl	ve	znamení	energetické	
„MisePlus“,	které	se	zúčastnili	žáci	4.	až	6.	roční-
ků.	Také	se	nám	podařilo	otevřít	pro	 žáky	nový	
výtvarný	 ateliér.	 Ani	 v	 květnu	 jsme	 však	 nezá-
haleli.	Prvňáčci	jeli	na	svou	první	školu	v	přírodě		
a	 mnoho	 tříd	 navštívilo	 zajímavá	 místa	 a	 akce		
v	rámci	školních	výletů.	Pro	rodiče	malých	hoke-
jistů	 jsme	 připravili	 den	 otevřených	 dveří.	 Naše	
škola	se	domluvila	na	spolupráci	s	hokejovým	klu-
bem	HC	ČSOB	Pojišťovna	Pardubice	a	počínaje	
příštím	školním	rokem	přivítáme	v	našich	řadách	
mnoho	mladých	hokejistů.

Míru.	I	naše	škola	se	podílí	na	realizaci	programu.	
Připravujeme	pro	Vás	ukázky	nového	alternativní-
ho	sportu	–	kin-ballu,	vystoupení	roztleskávaček		
a	dětí	navštěvujících	kroužek	sebeobrany.	Nemé-
ně	zajímavou	„atrakcí“	bude	také	skupinové	malo-
vání	s	našimi	výtvarníky.	V	parku	před	školou	se	
také	uskuteční	soutěžní	odpoledne	pro	děti,	kde	
budou	moci	vyhrát	nějaké	drobné	ceny.	

Do	 konce	 prázdnin	 ještě	 plánujeme	 pobyty		
v	přírodě	pro	žáky	z	jedenácti	tříd,	několik	školních	
výletů,	turistický	výlet	pro	rodiče	s	dětmi,	několik	
sportovních	turnajů,	kvízový	den	a	vyřazení	žáků	
devátých	ročníků.	V	červenci	jedeme	s	dětmi	na	
první	školní	letní	dětský	tábor,	který	se	letos	bude	
konat	 ve	 Stříbrnicích.	 Každodenní	 zpravodajství	
z	 tábora	 budete	 moci	 sledovat	 na	 webu	 školy.	
Ještě	před	začátkem	školního	roku	absolvují	naši	
budoucí	prvňáčci	„školu	nanečisto“	a	žáci	budou-
cích	šestých	ročníků	také	adaptační	kurz.

Od	 začátku	 školního	 roku	 jsme	 ve	 spolupráci		
s	naším	obvodem	a	dalšími	partnery	zorganizo-
vali	mnoho	akcí	-	šerpování	prvňáčků,	noční	akci	
Tajemství	 mystéria,	 Adventní	 zpívání	 v	 kostele,	
Vánoční	 jarmark,	 Multikul-turní	 týden,	 Devatero	
zastavení	 jara,	 energetickou	 misi,	 dětský	 den		
a	některé	další.	I	v	následujícím	školním	roce	plá-
nujeme	pro	naše	žáky,	jejich	rodiče	i	pro	veřejnost	
spoustu	akcí,	o	nichž	pravidelně	a	s	předstihem	bu-
deme	informovat	na	webu	školy	www.zsbrve.cz.
	
Závěrem	nám	dovolte,	abychom	Vám	popřáli	pří-
jemné	prožití	léta	a	dětem	hezké	prázdniny.	2.	září	
se	těšíme	na	viděnou	při	slavnostním	šerpování	
prvňáčků!	Děkujeme,	že	nám	i	nadále	zachovává-
te	svou	přízeň.

„Veverkovi“

Na základní škole bratranců Veverků je stále rušno! Po velice zdařilém únorovém 
multikulturním týdnu „Letem světem se školou“ jsme ve spolupráci s naším měst-
ským obvodem a za jeho finančního přispění uspořádali tradiční turnaj dívek v bas-
ketbale „O pohár bratranců Veverků“, kterého se zúčastnilo 9 týmů z pardubických 
základních škol. 

28. 6. pá Šmejdi, ČR, 2013, režie: Silvie Dymáková, 78 min
29. 6. so Hledá se prezident, ČR, 2013, režie: Tomáš Kudrna, 110 min
30. 6. ne Anna Karenina, Velká Británie/Francie, 2012, režie: Joe Wright, 130 min
  1. 7. po Bídníci, Velká Británie, 2012, režie: Tom Hooper, 157 min
  2. 7. út Čtyřlístek ve službách krále, ČR, 2012, režie: Michal Žabka, 90 min
  3. 7. st Madagaskar 3, USA, 2012, režie: E. Darnell, T. McGrath, C. Vernon, 90 min
  4. 7. čt Čtvrtek s HBO 
  5. 7. pá Největší přání, ČR, 2012, režie: Olga Špátová, 80 min
  6. 7. so Svatá čtveřice, ČR, 2012, režie: Jan Hřebejk, 78 min
  7. 7. ne Atlas mraků, Německo/USA/Hong Kong/Singapur, 2012, režie: T. Tykwer, L. Wachowski, A. Wachowski, 172 min
  8. 7. po Twilight sága: Rozbřesk | 1. část, USA, 2011, režie: Bill Condon, 112 min
  9. 7. út  Twilight sága: Rozbřesk | 2. část, USA, 2012, režie: Bill Condon, 115 min
10. 7. st   Alvin a Chipmunkové 3, USA, 2011, režie: Mike Mitchell, 84 min
11. 7. čt   Čtvrtek s HBO 
12. 7. pá   Perfect Days | I ženy mají své dny, ČR, 2011, režie: Alice Nellis, 105 min
13. 7. so  Vendeta, ČR, 2011, režie: Miroslav Ondruš, 86 min
14. 7. ne   Rychle a zběsile 5, USA, 2011, režie: Justin Lin, 130 min
15. 7. po   Croodsovi, USA, 2013, režie: Chris Sanders, Kirk De Micco, 90 min
16. 7. út  Super 8, USA, 2011, režie: J.J. Abrams, 107 min
17. 7. st  Lorax, USA, 2012, režie: Chris Renaud, Kyle Balda, 94 min
18. 7. čt  Čtvrtek s HBO 
19. 7. pá   Můj pes Killer, Slovensko/ČR, 2013, režie: Mira Fornayová, 87 min
20. 7. so   Okresní přebor|Poslední zápas P.H., ČR, 2012, režie: J. Prušinovský, 102 min
21. 7. ne   X-Men: První třída, USA, 2011, režie: Matthew Vaughn, 126 min
22. 7. po  Johnny English se vrací, USA/VB/Francie, 2011, režie: O. Parker, 101 min
23. 7. út  Láska, Francie/Německo/Rakousko, 2012, režie: Michael Haneke, 125 min
24. 7. st   Rio, USA, 2011, režie: Carlos Saldanha, 92 min
25. 7. čt   Čtvrtek s HBO 
26. 7. pá  Probudím se včera, ČR, 2012, režie: Miloslav Šmídmajer, 120 min
27. 7. so   Váňa, ČR, 2012, režie: Jakub Wagner, 75 min
28. 7. ne  Transformers 3, USA, 2011, Režie: Michael Bay, 148 min
29. 7. po   Je to jen vítr, Maďarsko/Německo/Francie, 2012, režie: B. Fliegauf, 87 min
30. 7. út   Expendables: Postradatelní 2, USA, 2012, režie: Simon West, 103 min
31. 7. st   Rango, USA, 2011, režie: Gore Verbinski, 103 min


