
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

	 vstupujeme	 do	 druhé	 poloviny	 volebního	 období	 a	 může-
me	tedy	bilancovat	výsledky	naší	práce.	Podařilo	se	nám	splnit		
alespoň	něco	z	předvolebních	slibů?	Udělali	jsme	dost	pro	občany	
našeho	obvodu?
	
	 Dá	se	 říci,	 že	 se	nám	dařilo	úspěšně	plnit	program	 rozvoje		
našeho	 obvodu.	 Uvnitř	 tohoto	 zpravodaje	 najdete	 	 výčet	 akcí,	
které	jsme	dokončili	v	roce	2012.	V	příštím	roce	ale	očekáváme	
snížení	 rozsahu	 podobných	 akcí	 z	 důvodu	 výrazného	 snížení		
příjmové	části	rozpočtu	našeho	obvodu.	Oproti	roku	2011	a	2012	
nebudeme	moci	využít	příjmů	z	poplatků	za	provozované	výherní	
hrací	přístroje	a	z	odvodů	části	výtěžku	z	provozování	výherních	
hracích	přístrojů,	videoloterijních	terminálů	a	elektronických	rulet.	
Tyto	prostředky	ve	výši	zhruba	12	milionů	korun	budou	využity	
v	rámci	rozpočtu	města	Pardubic	jako	celku	především	v	oblasti	
sociální,	sportu	a	městské	policie.		
	
	 I	 v	oblasti	péče	o	životní	prostředí	musíme	hledat	možnosti	
úspor	 vynaložených	 nákladů.	 Na	 našem	 obvodu	 jsme	 vytvořili	
Odbor	majetku	a	správních	činností,	jehož	pracovníci	mají	kromě	
jiného	 na	 starosti	 využití	 pracovníků	 z	 alternativních	 zdrojů		

Vážení a milí spoluobčané, 

Blahopřejeme jubilantům 
Blahopřejeme jubilantům za období září 2012 až listopad 2012

96 let
Emilie Karbanová
Marie Kohoutková

95 let
Věra Hübnerová

94 let
Marie Turková
Ludmila Janečková
Miloslav Čeřenský

93 let
Jaroslav Franc
Jaroslava Adamcová
Jan Iserle
Ludmila Černohousová

92 let
Marie Bezdíčková
Jarmila Pořádková
Marie Poláková

91 let
Ludmila Novotná
Marie Durfey
Danuše Stixová
Ludmila Kellerová
Miroslav Petráň
Marie Jakubičová
Lumír Dvořáček
Emilie Fuchsová

90 let
Miluše Černá
Miloslav Aubrecht
Marie Bečvářová

Jiřina Břehovská
Libuše Meclová
Václav Jireš
Jaroslav Holeček
Bohumíra Mašková
Miroslav Potůček
Václav Tomáš
Vojeslav Štěrba
Tomáš Spanlang
Dagmar Praxová

85 let
Josef Šedivka
Jaroslava Slavíková
Jarmila Matějková
Irena Slavíková
Marie Jílková
Marie Vejmanová
Jarmila Kučerová
Helena Jaroušková
Zdenka Millerová
Eva Hostašová
Jolana Kotková
František Kraus
Anežka Smereková
Jaruška Reisingerová
Ludmila Kožená
Miloslava Dvořáková
Jan Kunt
Vlasta Rezková
Marie Barešová
Ludmila Růžičková
Milada Holubová
Miroslav Strouhal

80 let
Josef Krčil
Zdeňka Řezníčková
Ludmila Sedláčková
Marie Guldánová
Alena Dlouhá
Marie Morávková
Božena Svobodová
Stanislava Horáková
Zdenka Kňavová
Zdenka Frodlová
Jaroslava Čiháková
Zdenka Morávková
Vlasta Rusiniková
Jiří Hrnčíř
Eva Francová
Radmila Formanová
Miluše Krpatová
Drahomíra Musilová
Věra Palasová
Ilja Filip
Drahomíra Marková
Jiřina Čabaňová
Blanka Ježková
Karel Srb
Marie Weisbauerová
Katarína Čáslavská
Zdeněk Bažant
Věnceslava Šilhartová
Marie Sokolová
Jaroslava Randáčková
Jarmila Komárková
Jiří Lohr
Věra Zachařová
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UPOZORNĚNÍ
Provozní doba úřadu dne 31.12.2012

Pokladna uzavřena
Provoz úřadu 8:00 h – 12:00 h

–	 vězeňské	 služby	 a	 prostřednictvím	 úřadu	 práce	 veřejně	
prospěšných	 	 prací	 či	 veřejné	 služby.	 V	 příštím	 roce	 Vás	 pro-
střednictvím	zpravodaje	seznámíme	s	úsporami	oproti	minulým	
obdobím,	kdy	byly	služby	v	této	oblasti	zadávané	v	plném	rozsahu	
u	Služeb	města	Pardubic.	

											Vím,	že	je	potřeba	naší	práci	stále	zlepšovat	a	že	nikdy	
nebudou	všichni	občané	obvodu	spokojeni.	Přesto	za	svoji	osobu	
i	za	kolektiv	mých	spolupracovníků	a	zaměstnanců	úřadu,	kterým	
touto	 cestou	 děkuji,	 slibuji,	 že	 budeme	 v	 nastoleném	 trendu	
pokračovat	i	v	příštím	roce.
	
											Věřím,	že	se	s	mnohými	z	vás	setkám	na	předvánočních	
selských	 trzích	 před	 AFI	 palácem	 a	 především	 15.	 prosince		
v	15	hodin	u	vánočního	punče	s	Městským	obvodem	I.
		
										Závěrem	mi	dovolte	Vám	popřát	zklidňující	adventní	poho-
du,	krásné	a	pohodové	vánoční	svátky	plné	klidu	a	lásky	v	kruhu	
Vašich	nejbližších	a	do	nového	roku	2013	Vám	všem	přeji	hodně	
štěstí,	zdraví,	mnoho	úspěchů	v	osobním	i	pracovním	životě.		

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta

Pomoc z Bílého kruhu 
Pardubická pobočka Bílého kruhu bezpečí, která v Pardubicích působí více jak  
13 let, od měsíce září 2012 rozšířila svoji činnost na dva dny v týdnu 
- úterý a čtvrtek v době od 17.00 do 19.00 hodin.

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou, nestrannou a diskrétní (na přání 
klienta anonymní) pomoc obětem trestných činů, pozůstalým po obětech trest-
ných činů, osobám ohrožených domácím násilím, obětem obchodů s lidmi, oso-
bám v krizi a svědkům trestných činů. Tato pomoc je poskytována dvojicí odborně 
vzdělaných a k této činnosti speciálně vyškolených poradců, a to právního poradce 
a poradce z oboru psychologie (více na www.bkb.cz).

Prosincové novinky 
Východočeského divadla 

který překračuje všech-
ny hranice, režírovala 

Kateřina Dušková. Titulní 
roli vášnivého svůdce žen 

ztvárnil Ladislav Špiner, jemuž v roli sluhy Sganarela 
výtečně sekunduje Petr Borovec.

15. prosince se v Městském divadle odehraje premiéra laskavé  
a dojemné komedie HOLKY Z KALENDÁŘE, kterou nazkoušel 
Petr Novotný. Spolu s herečkami Východočeského divadla se jed-
né z hlavních rolí zhostí Jana Paulová. Hra podle skutečné udá-
losti pojednává o ženách středního věku, které se pro charitativ-
ní účely rozhodnou nafotit akty do každoročního kalendáře, což  
v poklidném anglickém městečku vyvolá skandál, ale o kalendář 
je enormní zájem a výnos z prodeje předčí všechna očekávání. 

Inscenace byla inspirací i pro kalendář Východočeského diva-
dla na rok 2013, který nabízí akty pardubických hereček a který 

a bronzové pa-
mětní medaile, stol-
ní hru Premiéra, oblíbené dárkové poukázky 
a v neposlední řadě cenově výhodné roční abonmá. Milým dárkem 
mohou být i vstupenky na komedie XIII. ročníku GRAND Festivalu 
smíchu, které se již začaly prodávat.

Do konce roku pozve divadlo ještě na mnoho představení, ze kte-
rých zmiňme alespoň tradiční půlnoční ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁ-
NÍ v divadle, silvestrovské představení komedie BLBEC K VEČEŘI  
s vyhlášením divácky nejoblíbenější inscenace roku či derniéry  
mimořádných BLÁZNOVÝCH ZÁPISKŮ, komedie S CIZÍ DÁMOU 
V CIZÍM POKOJI a nesmrtelného muzikálu MY FAIR LADY.

Závěrem už jen poděkování všem návštěvníkům Východočeského 

může být zají-
mavým vánoč-
ním dárkem pro 
vaše blízké. Mi-
mochodem ob-
chodní oddělení 
divadla nabízí 
řadu originál-
ních (nejen) vá-
nočních dárků 
– CD muzikálo-
vých hitů, knihy, 
DVD o historii 
divadla, stříbrné 

divadla za jejich ce-
loroční přízeň a přá-
ní všeho dobrého 
do roku 2013!

Radek Smetana, 
tiskový mluvčí VČD

Na předvánoční čas 
Východočeské divadlo 
připravilo řadu výji-
mečných akcí. První 
se uskutečnila již 1. 
prosince, kdy se divá-
kům v Městském diva-
dle poprvé představil 
DON JUAN. Vrcholnou 
komedii velikána světo-
vého divadla o člověku, 

V Pardubicích Bílý kruh bezpečí 
najdete na adrese ul. 17. listopadu 
237 (v Pardubicích dobře známé 
jako Dům služeb), konkrétně v pá-
tém patře. Před návštěvou je vhod-
né se objednat: 

tel. 732 923 462, 
příp. mailové adrese: 
bkb.pardubice@bkb.cz.



Volba prezidenta České republiky
Termín konání:   
Pátek 11. ledna 2013 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 12. ledna  2013 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  

Případné druhé kolo volby prezidenta se koná:
v pátek 25. ledna 2013 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 26. ledna 2013 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 V polovině listopadu jsme v rámci sbě-
rové akce sbírali starý papír a karton. Ve 
spolupráci se společnostmi McDonald´s  
a SK-EKO Systems a pod záštitou naše-
ho obvodu jsme dokázali zaplnit tři velké 
kontejnery! Sběr se uskutečnil i ve vybra-
ných ulicích obvodu, ze kterého jsme do 
školy spolu se svými učiteli nanosili neu-
věřitelných 8 tun papíru. Nejlepší sběrači 
a nejúspěšnější třídy byly odměněny. Malé 
drobnosti se ale dostaly pro několik dalších  
z nás. Další sběr plánujeme na jaro.

 Poslední listopadový týden byl velice 
hektický. Byli jsme na adventním zájezdu v 
Drážďanech a Míšni, uspořádali jsme Den 
otevřených dveří, při kterém jsme přivítali 
nejen děti z blízkých mateřských škol, ale 
i mnohé rodiče či pamětníky, kteří k nám 
škole v minulosti chodili do školy. Budou-
cí prvňáčci navštívili své bývalé spolužáky  
v prvních třídách, aby se podívali, jak se jim 
ve škole daří. Zkusili si také svou první vy-
učovací hodinu v životě. Za odměnu čekal 
na všechny dětské návštěvníky na závěr 
prohlídky perníček a nějaké pamlsky. 

SLOUPEK
	 Věřte	 nebo	 nevěřte,	 ale	 je	 tomu	
skutečně	 tak.	 Pokud	 se	 někde	 objeví	
na	 kraji	 cesty	 nebo	 v	 křoví	 odhozená	
pneumatika,	 za	 pár	 dnů	 se	 kolem	 ní	
vrší	 několikametráková	 černá	 skládka.	
Psychologové	by	jistě	dokázali	tento	jev	
nějak	zdůvodnit:	třeba	snížením	pocitu	
viny,	když	 tu	skládku	onou	odhozenou	
pneumatikou	 	 vlastně	 “založil”	 někdo	
jiný.	 Škoda,	 že	 psychologie	 nefungu-
je	 také	 obráceně.	 Třeba	 tak,	 že	 by	 ve	
chvíli,	kdy	někdo	z	černé	skládky	uzme	
jednu	 odhozenou	 pneumatiku,	 za	 pár	
dnů	je	hromada	odpadků	pryč,	protože	
ji	lidé	rozeberou,	poté	co	si	všimli	dob-
rého	skutku	v	podobě	zmizelé	pneuma-
tiky.	Nechme	ale	 fantazie,	která	se	asi	
těžko	 naplní,	 je	 tu	 ještě	 střední	 cesta:		
I	tu	první	odhozenou	pneumatiku	nebo	
pytel	 s	 odpadem	 lze	 totiž	 odvézt	 do	
sběrného	dvora.	Při	zachování	stejného	
principu	se	pak	další	pytle	a	nepořádek	
budou	vršit	kolem	ní.	Sběrných	míst	na	
to	máme	dost.

 Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby prezidenta (tj. 12. ledna 
2013) dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který 
alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 
18 let.
 Místo konání volby a příslušnost k volebnímu okrsku můžete ověřit na tel.: 466046011 

nebo na webových stránkách MO Pardubice I, sekce volby.
 Volič může požádat do pátku 11. ledna 2013 do 11:00 hod ze závažných, zejména 

zdravotních, důvodů náš úřad na tel. 466046011 (a v den voleb příslušnou okrskovou 
volební komisi) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
 voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby hlasovací lístky.  

V den volby volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti;

Zásady hlasování:
 každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné
 volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky
 volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento 

průkaz odevzdat okrskové volební komisi

Způsob hlasování: 
 po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího 

lístku. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek.  Tento hlasovací lístek se 
nijak neupravuje. Poté volič osobně vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před komisí 
do volební schránky.

Voličské průkazy 
Pro volbu prezidenta České republiky může volič požádat o vydání voličského průkazu, 
a to na Úřadu městského obvodu Pardubice I, sekretariát starosty a tajemnice, paní 
Matuchová (tel.: 466 046 011)  

Žádost lze podat pro první i případné druhé kolo volby
 písemně s ověřeným podpisem žadatele, žádost je nutno doručit nejpozději 4. ledna 

2013 na adresu Úřadu městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 PARDU- 
BICE. (Ověření podpisu na obecních úřadech je osvobozeno od správního poplatku) 
 osobně nejpozději do 9. ledna 2013 do 16.00 hodin 

Žádost pro druhé kolo volby lze podat
 písemně s ověřeným podpisem žadatele, žádost je nutno doručit nejpozději 18. ledna 

2013 na adresu Úřadu městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 PAR-
DUBICE. (Ověření podpisu na obecních úřadech je osvobozeno od správního poplatku) 
 osobně nejpozději do 23. ledna 2013 do 16.00 hodin 

U „VEVERKŮ“ SE STÁLE NĚCO DĚJE  Už od září jsme všichni moc těšili na „ta-
jemnou“ večerní akci ve škole, kterou nám 
pan ředitel slíbil na začátku roku. Poslední 
listopadový den jsme se konečně dočkali. 
Akce s názvem „Tajemství mystéria“ byla 
skvělá! Krátce před začátkem akce se před 
vchodem do školy tísnilo více než pět sto-
vek zvědavých návštěvníků! Budova školy 
byla zvenčí krásně nasvícená a což teprve 
vnitřek! Přízemí školy vypadalo velice tajem-
ně, v podzemí (suterénu) nás čekala skvělá 
laserová show s mlhovými efekty a mys-
tickou hudbou. Krátce po šesté hodině to 
konečně začalo. Průvod účinkujících s lou-
čemi v rukách (z řad učitelů a několika žáků 
z naší školy) v čele se záhadným mnichem, 
který byl na letáčcích propagujících tuto 
akci, přišel přivítat návštěvníky na nádvoří 

U nás na základní škole Bratranců Veverkových se v posledních době 
dějí věci!!! Máme za sebou spoustu výletů, soutěží, turnajů a jiných akcí.

školy za doprovodu „plivačů“ ohňů a kejklí-
řů, kteří se po celou dobu starali o zábavu 
přicházejících. A pak to konečně začalo. Na 
děti čekalo v útrobách školy třináct úkolů a 
vstup do tajemné komnaty, ve které nikdo 
ze školáků nikdy nebyl… Před odchodem 
všichni účastníci dostali na cestu nějaké las-
kominy. Akce se nám všem moc líbila a už 
teďka se moc těšíme na další… Copak to asi 
bude?

Vánoce přicházejí, lidé se navštěvují a setká-
vají. Proto Vás, maminky, tatínkové, babičky, 
dědečkové, ale i ostatní srdečně zveme na 
předvánoční posezení do naší školy. Spo-
lečně budeme vyrábět ozdoby na vánoční 
stromeček, zdobit perníčky a pro dobrou 
náladu si poslechneme vánoční koledy. Je-

denáctého prosince (od 14,30 do 17 hodin) 
budeme ve škole pořádat tradiční Vánoční 
jarmark.

 Rádi bychom co nejsrdečněji pozvali 
budoucí prvňáčky se svými rodiči k zápisu 
na naši školu. Zápis se uskuteční ve dnech 
13. a 14. února 2013 a už nyní se máte 

na co těšit! Tentokráte budeme cestovat… 
Ve školním roce 2013 – 2014 plánujeme 
otevřít tři první třídy. Od šestých tříd nabí-
zíme dětem nově možnost specializace na 
větev všeobecnou, větev se zaměřením na 
všeobecnou sportovní přípravu a větev se 
zaměřením na informatiku. Rádi Vás v naší 
škole uvítáme. Nabízíme možnost setkání  
s vedením školy. Schůzku si můžete dojed-
nat na telefonním čísle 466 052 550 nebo 
na e-mailové adrese info@zsbrve.cz. 

 Závěrem bychom Vám rádi popřáli pří-
jemné prožití adventní doby, radostné Vá-
noce s bohatou nadílkou pro děti a do nové-
ho roku vše dobré.

„Veverčata“

 Přijímací zkoušky, které proběhnou 22. 
a 23.4. 2013, budou složeny ze tří písem-
ných testů připravených spol. SCIO (český 
jazyk, matematika, obecné studijní předpo-
klady) s maximálním možným ziskem 130 
bodů. Pro studium na kterémkoli gymnáziu 
zřizovaném Pardubickým krajem je nutné 

dosáhnout hranice minimálně 58 bodů. 
Doplňujícím kritériem pro obě pardubická 
gymnázia bude výsledek na vysvědčeních 
na konci 8. a v pololetí 9. třídy ZŠ. Body 
bude možné získat také za úspěchy v olym-
piádách a soutěžích.

 Všechny zájemce o studium na na-
šem gymnáziu, jehož hlavním cílem je po-
skytnout studentům všeobecné vzdělání  
a připravit je kvalitně ke studiu na vysokých 
školách v ČR i v zahraničí, zveme na Dny 
otevřených dveří ve čtvrtek 6.12. 2012 od 

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 otevře příští rok tři třídy!

14:00 do 18:00 a ve středu 30.1. od 16:00 
do 18:00. Přijďte si prohlédnout budovu 
školy, odborné učebny s moderním vyba-
vením, setkat se se studenty i pedagogy 
školy. Rádi Vám poskytneme podrobnější 
informace jak o studiu, tak i o bohatých 
aktivitách školy, úspěších našich studentů i 
rozmanitých projektech, které naše gymná-
zium realizuje.

Mgr. Marek Výborný
ředitel školy

více najdete na www.gymozart.cz

Nejen pro žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiče máme dobrou zprávu. Pro školní rok 2013/2014 otevře naše gymnázium tři třídy, 
do kterých přijme 90 žáků. 

 O tom, že Vánoce jsou magické, není jis-
tě pochyb. Jsou však i pohádkově kouzelné 
a především hravé.  Právě proto patří přede-
vším těm nejmenším. Stačí jedno zacinkání 
rolniček v dálce a v dětských srdcích ihned 
vzplanou ohníčky touhy a očekávání, jaké 
že překvapení na ně letos bude čekat pod 
kouzelným stromkem. Než se ale naplno 
rozhoří svíčky a zavoní purpura, bude to pře-
ci jen ještě chvíli trvat. 

 Nekonečné týdny, které zbývají do ono-
ho vytouženého Štědrého dne, všem žáč-
kům svých mateřských škol zpříjemní první 
pardubický městský obvod.  Přichází s vel-
kou výtvarnou soutěží na téma „Vánoce“. 

 Akce, nad kterou převzali osobní záštitu 
starosta „pardubické jedničky“ Ing. arch. 

Jaroslav Menšík a předsedkyně komise pro 
školství, kulturu a tělovýchovu PhDr. Andrea 
Troníčková, chce v maximální míře podpořit 
dětskou kreativitu a fantazii. Proto také není 
nikterak omezena. Zúčastnit se jí mohou 
jakékoliv výtvarné a umělecké práce, vyro-
bené libovolnou technikou.  

 Soutěž určená žáčkům všech mateř-
ských škol v prvním městském obvodu 
končí magickým datem 12. 12. 2012 ve 
dvanáct hodin. Tehdy budou nejlepší práce 
ze všech školek vybrány, ohodnoceny a vy-
staveny v pardubické Hell Yeah Gallery ve 
Sladkovského ulici čp 484. Slavnostní za-
hájení výstavy, která potrvá do konce roku, 

Malované kouzlo Vánoc proběhne v pondělí 17. prosince 2012 v 16 
hodin.  Z šikovných předškoláků se tak, jako 
kouzlem, na dva týdny stanou malí umělci, 
jejichž výtvory budou moci ve skutečných 
výstavních prostorách obdivovat nejen rodi-
če a kamarádi. 

 A protože Vánoce jsou hlavně časem 
dárků a radosti, dostane každá ze zúčast-
něných školek od prvního pardubického 
obvodu pro své šikovné žáky malý dáreček 
v podobě finančního příspěvku. Ale největ-
ším dárkem bude pro všechny  jedinečný 
zážitek a neopakovatelná předvánoční at-
mosféra.

 Než opět naplno propukne předvánoční 
shon a ruch, než se obchody promění v bi-
tevní pole a strhne se vřava o ten nej, nej dá-
rek, než domácnosti pohltí velký úklid, peče-
ní a smažení, je tu čas na chvilku se zastavit 
a plnými doušky nasát ty báječné okamžiky 
ticha a klidu. Ta pravá sváteční pohoda totiž 
přichází nenápadnými krůčky, bez velkých 
slov a bombastických darů, přichází s drob-
nými, často neprávem přehlíženými radost-
mi a pozornostmi.

I když svatý Martin nechal tentokrát 
svého bílého koně doma, jeho tradiční 
příchod minulou neděli ohlásil, že se 
pomalu, ale jistě blíží jedno z nejkou-
zelnějších období roku. Doba snění  
a splněných přání. Čas Vánoc. 



Přijďte se podívat do naší školy!
 Po celý den budete mít možnost pro-
hlédnout si učebny i další prostory a odpo-
ledne od 15,00 do 18,00 hodin navštívit 
vánoční dílny:

 • Korálkovou • Panáčkovou • Ubrousko-
vou • Perníčkovou • Přáníčkovou atd.

 Těšíme se na zájemce z řad rodičů a bu-
doucích prvňáčků a také budoucích žáků 6. 
ročníku, kterým od loňského roku nabízíme 
nové zaměření Počítačová grafika.

A co si můžete vyzkoušet a vyrobit ve vá-
nočních dílnách?
 Společně s našimi učiteli si budete moci 
vyrobit ozdoby z korálků, z látek, ze šišek, 
vyzkoušet si práci s Fimo hmotou, ozdobit 
perníčky, vytvořit přáníčka ručně, na počíta-
či nebo třeba ubrouskovou metodou.

Den otevřených dveří a Vánoční dílny na ZŠ Štefánikova

 Ke společnému posezení s čajem,  
kávou, cukrovím a zajímavou činností Vás 
zvou 

Učitelé a žáci ZŠ Štefánikova

Zveme širokou veřejnost, rodiče (i pra-
rodiče) s dětmi na Vánoční dílny spoje-
né se Dnem otevřených dveří, který se 
uskuteční ve středu 19. 12. 2012. 

Vážení spoluobčané, 

 jsem opravdu ráda, že vás mohu, stejně jako vloni, jménem 
městského obvodu Pardubice I, srdečně pozvat na „Vánoční punč 
s MO I“. Ke zpříjemnění předvánoční atmosféry přispějí skupiny 
dechové hudby Barevná muzika a Pernštejnka, které vám zahrají  
a zazpívají vánoční koledy, součástí nejen tohoto odpoledne bude  
i živý betlém, kde si naši nejmenší mohou prohlédnout zvířátka. Pro 
dospělé návštěvníky budou připraveny předvánoční selské trhy. 

 Vánoce jsou především o setkávání se s blízkými, klidu a poho-
dě. Přijďte se tedy svátečně naladit, zazpívat si a připít si voňavým 
vánočním punčem. Pro každého návštěvníka máme připravenou 
malou pozornost.  

 Těším se, že se s vámi setkám v sobotu 15. prosince 2012  
v 15:00 hodin před Afi Palácem. 

Marcela Jelínková
místostarostka UMO Pardubice I  

Vánoční punč s MO I
Vážení spoluobčané, milí příznivci dechové hudby, 

 ráda bych vám touto cestou poděkovala za přízeň, kterou jste 
na jaře a v létě letošního roku věnovali koncertům dechové hudby v 
Bubeníkových sadech. Zahrála pro vás různá hudební tělesa a vaše 
četné ohlasy svědčí o tom, že vám tento příspěvek k vaší dobré zá-
bavě udělal radost. Pevně věřím, že se budeme setkávat i v následu-
jících letech.   

 Poslední, svatováclavský koncert byl pojat jako rozloučení s le-
tošní sezónou a aby to nebylo loučení smutné, zpříjemnili jsme si je 
sladkým koláčem. 

 Jedna fotografie vydá za sto slov, pojďme si je tedy prohlédnout 
a zavzpomínat si. 

Na shledanou v příštím roce se těší  

Marcela Jelínková
místostarostka UMO Pardubice I  

Koncerty dechové hudby v Bubeníkových sadech

 Od 15. prosince se nejrušnější místo v cent-
ru města, prostranství před obchodním centrem 
AFI Palace, promění ve velkou tržnici. Den co 
den vždy od devíti hodin ráno do devíti večer tu 
lidé zažijí jedinečnou předvánoční atmosféru, 
spojenou s kouzlem netradičních nákupů. Žád-
né bezduché bloudění mezi regály přeplněný-
mi různorodou směsicí pochybných náhražek, 
tajemných éček, výtvory chemiků či šikovných 
asijských dělníků. Nové selské trhy zaručují kvali-
tu. Lidé na ně přijdou s jasnou představou. Vědí, 
co chtějí a také mají jistotu, že si to skutečně od-
nesou.

 Pětadvacet stylových stánků přinese tu nej-
rozmanitější nabídkou z celého kraje. Na pultech 
nebudou chybět voňavé výrobky z masa a uzeni-
ny, oblíbené produkty z čerstvého mléka, vejce  
z podestýlky, sladké i slané pečivo, domácí ovo-
ce a zelenina přímo od farmářů. Zkrátka nepři-
jdou ani příznivci biopotravin, vyznavači kozích 
sýrů nebo milovníci čerstvých ryb. Najde se tu i 
med, koření, nešizené alkoholické nápoje, sirupy, 
džemy a marmelády nebo poctivé ruční výrobky 
ze skla, dřeva, keramiky, kůže, kovu i proutí. Vše 

od prověřených zemědělců, řemeslníků a výrob-
ců z Pardubického kraje. Vše čerstvé, ušetřené 
dlouhé přepravy a několikaměsíčního povalování 
po nejrůznějších skladech a chladicích boxech. 

 Jedinečnou sváteční atmosféru blížících se 
Vánoc, umocní nejen tematické zboží ve stán-
cích, ale také zvuk koled v produkci Městského 
obvodu Pardubice 1.

Cílem organizátorů, Městského obvodu Pardubi-
ce 1, AFI Palace, obecně prospěšné společnosti 

VÁNOČNÍ SELSKÉ TRHY 2012

Agrovenkov a společnosti Starbuck, je umožnit 
lidem návrat k tradici. Oživit časy, kdy soukromí 
zemědělci, pěstitelé a zruční řemeslníci dávali 
přednost dobrému jménu a spokojenosti svých 
zákazníků. Jde o návrat k nákupům, které se mě-
nily ve společenskou událost. Skutečná tržnice, 
to není jen místo obchodu, ale také veřejný pro-
stor pro setkávání. Místo, odkud člověk odchází 
spokojený. Místo, kde nejen kvalitně nakoupí, ale 
kde také získá mnoho užitečných rad, nápadů  
a v neposlední řadě i nejčerstvější novinky z celé-
ho města a širokého okolí. 

 A i když silvestrovská půlnoc definitivně od-
zvoní letošnímu roku, v žádném případě nebude 
znamenat konec Selských trhů. Tento projekt 
bude pokračovat i v příštím roce. To nejlepší  
z místních produktů najdou zájemci na stáncích 
pravidelně dvakrát v týdnu, vždy ve středu a v pá-
tek. A aby si nákup mohli užít skutečně všichni, 
otevřeno bude od deváté hodiny ranní, do devá-
té večerní.

Více informací na www.selsketrhy.cz

Vůně punče, perníčků a svařeného vína, kádě plné kaprů, pestrobarevné vánoční ozdoby. K tomu koláče jako od babičky, 
šťavnatý bůček vytažený přímo z udírny, čertovsky ostré klobásy, čerstvě nadojené mléko nebo poctivý český česnek, co 
zažene všechny neduhy. To je jen malý výčet z bohaté nabídky Vánočních selských trhů.

 Kromě běžné údržby a oprav zajišťují 
technický dozor investora na investičních 
akcích městského obvodu. Například 
opravy chodníků na Bílém Předměstí byly 
zahájeny již v roce 2011 a jejich úprava – 
výměna povrchu za zámkovou dlažbu, pro-
bíhá stále. I v listopadu a prosinci jsou ještě 
prováděny tyto větší opravy ve třech ulicích. 
Chodníky jsou opravovány postupně dle od-
borného posouzení, které nechal městský 
obvod zpracovat a  jsou zařazeny do Progra-
mu rozvoje  MO Pardubice I. 

 Mimo tento program rozvoje se nám po-
dařilo díky výsledkům z výběrových řízení o 
zakázky obnovit asfaltový povrch na hava-
rijních částech chodníků v ulici Havlíčkova, 
Palackého proti OD Tesco, Hlaváčova po-
jízdný chodník, Bulharská před MŠ Koníček 
. Dále jsme zajistili opravu jízdního pruhu 
komunikace Jahnova od SPŠ Elektrotech-
nické k Prokopovu mostu. Asfaltová vrstva 
byla zdeformována  vlivem těžké dopravy. 

 Nemalé finanční prostředky jsme vyna-
ložili i na opravy chodníků a vozovek meto-
dou turbozástřiků, které prodlužují životnost 
povrchu až o pět let. Zástřik byl proveden 
na chodníku Závodu míru od kruhového 
objezdu až po točnu MHD, na chodníku v 
Palackého ulici, oboustranně 17. listopadu. 
Dále byl proveden na zhruba 2/5  místních 
komunikací Bílého Předměstí. 

 Ke komunikacím patří i jejich odvodně-
ní, tedy dešťové vpusti, které místy nejsou 
vůbec a voda z vozovky neodtéká nebo 
jsou funkční jen zčásti. Kromě nově prová-
děných vpustí téměř nikde nejsou osazeny 
čistící koše, které umožňují rychlé vyčiště-
ní od spadaného listí a nečistot.  Během 

roku jsme provedli celkovou výměnu nebo 
opravu 40 vpustí, které se rozpadly nebo 
propadly. Rovněž jsme provedli úpravu 
odvodnění Smilovy ulice od Karloviny po 
křižovatku s ul. Sladkovského. Na příští rok 
máme zpracovány projektové dokumen-
tace na doplnění jedenácti vpustí v ulici 
Bulharská, dvou na Pospíšilově náměstí u 
křižovatky s ulicí Kotkova, jedné v ulici Seze-
mická, dvou v ulici Wintrova II a čtyř v ulici 
Jiráskova k odvodnění parkoviště. Dokonče-
ní tohoto záměru je samozřejmě závislé na 
finančních možnostech.  

 Vlastními silami provádí „naši pracovní-
ci“ ruční sběr odpadu, drobné opravy vozo-
vek i chodníků studenou asfaltovou směsí, 
které bylo spotřebováno za 6 měsíců přes 
3 tuny a čištění dešťových vpustí. Těch se 
nám podařilo vyčistit přes 20 ručním vybrá-
ním a dalších 25 pomocí strojního čištění 
tlakovou vodou. Zde dochází ke změně – od 
ledna 2013 čištění dešťových vpustí bude 
centrálně zajišťovat odbor dopravy Magis-
trátu města Pardubic prostřednictvím Slu-
žeb města Pardubic. 

 Odstraňování černých skládek, mezi kte-
ré patří i „nocležny“ lidí bez domova budova-
né pod keři, mostky, v kanálech a podobně, 
je též ve vlastní režii tohoto odboru.  Jsme 
často překvapeni, kam všude jsou „občané“ 
schopni zajet s autem a vyhodit odpadky, 
nábytek, stavební suť, vyklizený sklep... Kaž-
dý občan Pardubic má možnost bezúplatně 
odložit svůj odpad, který nepatří do kontej-
nerů TKO, na skládku v Dražkovicích, na 
sběrný dvůr SMP na Hůrkách atd. Když je 
odpad naložený v autě nebo na přívěsném 
vozíku není  problém zajet na sběrný dvůr 
a odpad včetně nebezpečného se zbavit 

NOVÝ ODBOR V AKCI
legální cestou, bez zatěžování veřejných 
prostranství, přírody, hyzdění okolí. Věřte 
nebo ne, stačí jedna pneumatika odhozená 
v křoví a do 14 dnů je kolem navršen odpad 
o hmotnosti i několika set kilogramů. 

 V tomto podzimním čase má naše pra-
covní skupina nejvíce práce se spadaným 
listím. Někteří občané našemu obvodu po-
máhají tím, že shrabou listí spadané ze stro-
mů na veřejném prostranství a obvod zajistí 
odvoz. Ale někteří občané zneužívají této 
služby a uklidí si zahradu od listí a shnilého 
ovoce, prostříhají stromy, růže a všechno vy-
vozí na „obecní“ a odpad ze zahrady zakryjí 
listím ze stromů. Nakládat tuto směsku na 
auto není rozhodně příjemné. Shnilá rajča-
ta, jablka, hrušky, ořechy se musí posbírat 
ručně. Jen z ulice Gebauerova jsme na 
kompostárnu Dražkovice  vyvezli 1,3 tuny 
bioodpadů. Těmto občanům bychom chtěli 
připomenout možnost pořídit speciální po-
pelnici na bioodpad – každý občan si může 
za 300 Kč na rok zapůjčit tzv. hnědou po-
pelnici, kterou mu Služby dopraví a budou 
bezúplatně každý pátek vyvážet. Stačí dojít 
do budovy Magistrátu města ve Štrossově 
ulici na odbor životního prostředí a u pana 
Slacha si vyzvednout složenku. Nebo je 
možné zajít přímo do Služeb města Pardu-
bic na Hůrkách na oddělení Odpady a služ-
bu si dojednat tam. 

 Chceme poděkovat těm občanům - 
majitelům vilek i Společenstvím, kteří i na 
chodníku nebo trávníku před svým domem 
udržují vzorný pořádek a bioodpad likvidují 
v zapůjčených popelnicích. 

 Do nového roku bychom mohli jít s před-
sevzetím  - chovat se zodpovědněji vůči své-
mu okolí. Je to velmi důležité vhledem ke 
stále se snižujícím finančním možnostem 
našeho městského obvodu. Peníze vynalo-
žené na opravy vandaly zničených dětských 
hřišť, laviček, polámaných nebo odcizených 
keřů, likvidaci černých skládek jsou peníze, 
které mohou zajistit opravu dalšího chodní-
ku, opravu rozbité vozovky nebo rozšíření 
dětského hřiště pro nás všechny. 

Lenka Tobolková, 
vedoucí Odboru majetku a správních činností

 Od letošního roku byl na našem úřadě zřízen nový odbor – odbor majetku  
a správních činností. Do jeho činnosti, jak již z názvu vyplývá, patří i péče o ma-
jetek svěřený městskému obvodu. Jedná se hlavně o opravy, údržbu v oblasti do-
pravy (vozovky, chodníky) a životního prostředí (městský mobiliář, dětská hřiště, 
fontány, péče o veškerou zeleň, seč trávy adt.) a zajištění úklidu. 


