Úřad městského obvodu
Pardubice I

číslo: 26
červen 2009

SLOVO STAROSTKY
Chrudimku zařazena do integrovaného programu města. Byla
ustavena pracovní skupina, která se přípravě potřebných dokumentů věnuje. S vlastní
přestavbou se počítá v le-

Vážení spoluobčané,
akce, které jsme měli naplánované na
první polovinu roku se blíží do finále
(které to jsou a kdy budou dokončeny
si můžete přečíst uvnitř Zpravodaje).
V tuto dobu však již věnujeme plnou
pozornost tomu, co budeme budovat
a opravovat v druhé polovině roku. Nejdříve zcela „čerstvá“
informace, která nám udělala radost – opět jsme získali dotaci
z Fondu pro regeneraci panelových sídlišť, což znamená, že
obyvatelé „Karloviny“ se mohou ještě letos těšit na pokračování regenerace, tentokrát až po ulici Žitnou.
V roce 2007 jsme realizovali první část úpravy vnitrobloku ulic
Palackého – Hlaváčova, vybudovali jsme zde dětské hřiště
a sportoviště. Letos budeme pokračovat druhou etapou, opravou komunikace, vybudováním nových parkovacích stání
a osvětlení. Jsem ráda, že se k naší akci připojili obyvatelé
přilehlých domů a vybudují si nové vodovodní přípojky.
Další dotace, kterou náš obvod získal, bude použita na opravu
vnitrobloku ulic Nerudova – Macanova. I zde vzniknou klidné,
odpočinkové prostory pro děti i dospělé.
Již čtyři roky postupně opravujeme sídliště na Dašické ulici.
Mohu ujistit tamnější obyvatele, že i letos budeme pokračovat,
tentokrát ve větším rozsahu. Je samozřejmé, že souběžně
s těmito akcemi zajišťujeme po celý rok opravy vozovek
a chodníků, které jsou v našem obvodu ve vlastnictví města.
Nedávno jsem četla kritický článek na neupravený a nepřehledný kruhový objezd za Hypernovou. Jeho údržbu nemá
na starost ani město, ani obvod, my můžeme pouze upozornit vlastníka na nedostatky a požádat ho o nápravu. Další kritické články jsou ke stavu Tyršových sadů. Jejich přestavba
byla společně s parkem Na soutoku (Čičákem) a lávkou přes

tech 2010 – 2011. Horší však je narůstající
vandalismus nočních návštěvníků parku – nejen že v zadní
části parku zbourali zídky, dnes jsme se byli podívat na další „ukázku jejich síly a úcty k cizímu majetku“ – rozkopané
lavičky, jejichž oprava nás před dvěma roky stála více než
150 tisíc korun.
Obyvatelům sídliště nábř. Závodu míru jsme slíbili, že letos
zahájíme práce na přípravě podkladů pro budoucí regeneraci. V průběhu června rozešleme zdejším občanům dotazníky,
ve kterých se budou moci vyjádřit ke stavu sídliště, sdělit
svoje představy a přidat návrhy pro zlepšení. Touto cestou
chci požádat všechny, aby vyplnění dotazníku věnovali pozornost a vrátili nám ho v daném termínu zpět.
A na závěr k volbám, tentokrát do Evropského parlamentu.
Děkuji všem, kteří jste se přihlásili do volebních komisí
a pomůžete nám zajistit zdárný průběh voleb.
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program
2009
Datum
Den na mČsíc ýerven
Dopoledne
1.6. pondČlí
Datum
Den
1.6. pondČlí
2.6. úterý
1.6. s
pondČlí
3.6.
tĜeda
3.6. s tĜeda
4.6. úterý
þtvrtek
2.6.
4.6. þtvrtek
5.6. s
pátek
3.6.
tĜeda
6.6.
obota
5.6. s
pátek
7.6.
6.6.
s
obota
4.6. nedČle
þtvrtek
7.6. nedČle
5.6. pátek
8.6. pondČlí
6.6. s obota
8.6.
7.6. pondČlí
nedČle
9.6. úterý
10.6.
s
tĜeda
9.6. úterý
8.6. s
pondČlí
10.6.
tĜeda
11.6. þtvrtek
12.6.
11.6.
þtvrtek
9.6. pátek
úterý
13.6.
12.6.
pátek
10.6. s
s obota
tĜeda
14.6. s
nedČle
13.6.
obota
14.6.
11.6. nedČle
þtvrtek
15.6.
12.6. pondČlí
pátek

15.6.
13.6. pondČlí
s obota
16.6.
14.6. úterý
nedČle
16.6. úterý
17.6.
tĜeda
15.6. s
pondČlí
17.6. s tĜeda
18.6. úterý
þtvrtek
16.6.
19.6.
18.6. pátek
þtvrtek
20.6.
obota
19.6.
pátek
17.6. s
tĜeda
21.6. s
nedČle
20.6.
obota
22.6.
pondČlí
21.6.
18.6. nedČle
þtvrtek
22.6.
19.6. pondČlí
pátek
23.6.
20.6. úterý
s obota
23.6.
21.6. úterý
nedČle
24.6.
tĜeda
22.6. s
pondČlí
24.6. s tĜeda
25.6.
23.6. þtvrtek
úterý
25.6. þtvrtek
24.6. s tĜeda
26.6. pátek
27.6.
s
obota
26.6.
25.6. pátek
þtvrtek
28.6. s
nedČle
27.6.
obota
28.6. nedČle
29.6.
26.6. pondČlí
pátek
30.6. pondČlí
úterý
29.6.
27.6.
s
obota
30.6. nedČle
úterý
28.6.

Veþer

Baby š kolka
(16,00-18,00)
Odpoledne

Veþer

Mim iklub
(9,00-11,30)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
TvoĜení
pro
dČti „Výroba
rakety“
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)

Baby š kolka (16,00-18,00)
Zpívánky (16,00-18,00)

Zdravotní cviþení (20,00-21,00)

:: program na mČsíc ýerven 2009
2.6. úterý
Datum
Den

Odpoledne

Mim iklub
(9,00-11,30)
Dopoledne

TvoĜení
pro
dČti „Výroba
rakety“
Dopoledne
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Mim
iklub
TvoĜení
pro
dČti(9,00-11,30)
„Výroba
rakety“
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)

Zpívánky
(16,00-18,00)
Odpoledne
Baby š
kolka (16,00-18,00)
Canis
terapie
(14,00-18,00)

Zdravotní cviþení (20,00-21,00)
Veþer

Pilates (19,30-20,30)

Canis terapie
(14,00-18,00)
TvoĜení
pro
dČti „Výroba
rakety“
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Pohádka
„O dvou
sestrách“
Zpívánky
(9,00–11,30)
(16,30
– 17,30)
Zpívánky
TvoĜení
pro dČti
„Výroba rakety“
Pohádka
„O (16,00-18,00)
dvou
sestrách“
Bambiriáda 2009 – Chrudim
Zpívánky
(9,00–11,30)
(16,30 – 17,30)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Cviþeníþko
Volná
herna (16,00-18,00)
Canis
terapie
(14,00-18,00)
TvoĜení
pro dČti (9,00-11,30)
„Výroba
rakety“
Bambiriáda
2009 –
Chrudim

Pilates
(19,30-20,30)
Zdravotní
cviþení
(20,00-21,00)
Zdravotní
cviþení
– Ohrazenice
(20,30-21,30)
Zdravotní
cviþení – Ohrazenice

Cviþeníþko (9,00-11,30)
Volná herna
(16,00-18,00)
Pohádka
„O dvou
sestrách“
Zpívánky (9,00–11,30)
(16,30 – 17,30)
Mimiklub (9,00-11,30)
Bambiriáda 2009 – Chrudim
PĜednáška
dČtí a
Klub
pro
dČti (16,00-18,00)
s e zdravotním
Mimiklub „Masáže
(9,00-11,30)
Cviþeníþko
(9,00-11,30)
Volná
herna
kojencĤ
„
(10,00-11,00)
pos tižením
PĜednáška „Masáže dČtí a
Klub
pro dČti(16,00-18,00)
s e zdravotním
kojencĤ „ (10,00-11,00)
pos tižením (16,00-18,00)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Cviþeníþko (16,00-18,00)
Mimiklub
(9,00-11,30)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Canis
terapie
Cviþeníþko
PĜednáška
„Masáže
dČtí a
Klub
pro
dČti(16,00-18,00)
s(14,00-18,00)
e zdravotním
kojencĤ
„ (10,00-11,00)
pos tižením
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Canis
terapie(16,00-18,00)
(14,00-18,00)
Zpívánky (9,00–11,30)
Zpívánky (16,00-18,00)
Cviþeníþko
(9,00-11,30)
Zpívánky
(9,00–11,30)
Zpívánky (16,00-18,00)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Cviþeníþko
(16,00-18,00)
Cviþeníþko
(9,00-11,30)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Canis terapie (14,00-18,00)

Zdravotní cviþení – Ohrazenice
(20,30-21,30)
TvoĜivá dílna pro dospČlé
„Pletení
Pedigu“
TvoĜivá košíþkĤ
dílna prozdospČlé
(19,00-21,00)
„Pletení
košíþkĤ z Pedigu“

Zpívánky (9,00–11,30)
Mim iklub (9,00-11,30)
Cviþeníþko
(9,00-11,30)
Mim iklub (9,00-11,30)
Šikovné ruþiþky (9,00–11,30)

Zpívánky (16,00-18,00)
Baby š kolka (16,00-18,00)

Šikovné ruþiþky
(9,00–11,30)
PĜednáška
„PĜipravenost
dítČte
na vstup
do
MŠ“
(10,00-11,00)
Mim iklub
(9,00-11,30)
PĜednáška
„PĜipravenost
dítČte
na vstup do MŠ“ (10,00-11,00)
Zpívánky
(9,00–11,30)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Cviþeníþko
(9,00-11,30)
Zpívánky
(9,00–11,30)
PĜednáška
„PĜipravenost
dítČte
Cviþeníþko
(9,00-11,30)
na vstup
do MŠ“
(10,00-11,00)

Zpívánky (16,00-18,00)
Canis
terapie
(14,00-18,00)
Baby š
kolka (16,00-18,00)
Canis terapie (14,00-18,00)
Šikovné
ruþiþky
(16,00-18,00)
Zpívánky
(16,00-18,00)

Mim
iklub (9,00–11,30)
(9,00-11,30)
Zpívánky
Mim iklub (9,00-11,30)
Cviþeníþko
(9,00-11,30)
Šikovné ruþiþky (9,00–11,30)

Baby š kolka
(16,00-18,00)
Šikovné
ruþiþky
(16,00-18,00)
Baby
š kolka (16,00-18,00)
Konzultace
„Orofaciální
regulaþní„Orofaciální
terapie“
Konzultace

Šikovné ruþiþky (9,00–11,30)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Mim iklub
(9,00-11,30)
Šikovné ruþiþky (9,00–11,30)
Zpívánky
(9,00–11,30)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
(9,00–11,30)
Výlet Zpívánky
na kolech
pod KunČtickou
horu
– „Perníková
chaloupka“
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Výlet
na
kolech
pod
KunČtickou
(9,00-12,00)
horu – „Perníková
chaloupka“
(9,00-12,00)
Zpívánky
(9,00–11,30)
Výlet na kolech pod KunČtickou
horu – „Perníková chaloupka“
Mim iklub
(9,00-11,30)
(9,00-12,00)
Šikovné
ruþiþky
(9,00–11,30)
Mim iklub
(9,00-11,30)
Šikovné ruþiþky (9,00–11,30)

Baby š kolka (16,00-18,00)
Zpívánky (16,00-18,00)

Šikovné ruþiþky (16,00-18,00)
Canis terapie (14,00-18,00)

regulaþní
terapie“
Canis
terapie (14,00-18,00)
Skupinka
(17,00
a 17,30)
Baby
š
kolka
(16,00-18,00)
Canis
terapie
(14,00-18,00)
Skupinka
(17,00
a 17,30)
Konzultace
„Orofaciální
Zpívánky
(16,00-18,00)
regulaþní
terapie“
Zpívánky
(16,00-18,00)
Canis
terapie
(14,00-18,00)
Skupinka (17,00 a 17,30)
Volná herna (16,00-18,00)
Volná
herna
(16,00-18,00)
Zpívánky
(16,00-18,00)

(20,30-21,30)
Pilates (19,30-20,30)

Zdravotní(19,00-21,00)
cviþení (20,00-21,00)
Zdravotní
(20,00-21,00)
TvoĜivácviþení
dílna pro
dospČlé
Pilates
(19,30-20,30)
„Pletení
košíþkĤ
z Pedigu“
(19,00-21,00)
Pilates
(19,30-20,30)
Zdravotní
cviþení
– Ohrazenice
(20,30-21,30)
Zdravotní
cviþení (20,00-21,00)
– Ohrazenice
Zdravotní
cviþení
(20,30-21,30)
Pilates (19,30-20,30)

Zdravotní cviþení – Ohrazenice
(20,30-21,30)
Zdravotní cviþení (20,00-21,00)
Zdravotní cviþení (20,00-21,00)
Pilates (19,30-20,30)
Pilates
(19,30-20,30)
Zdravotní
cviþení
– Ohrazenice
Zdravotní
cviþení
(20,00-21,00)
(20,30-21,30)
Zdravotní
cviþení – Ohrazenice
(20,30-21,30)
Pilates (19,30-20,30)
Zdravotní cviþení – Ohrazenice
(20,30-21,30)
Zdravotní cviþení (20,00-21,00)
Zdravotní cviþení (20,00-21,00)
Pilates (19,30-20,30)
Pilates
(19,30-20,30)
Zdravotní
cviþení
– Ohrazenice
Zdravotní
cviþení
(20,00-21,00)
(20,30-21,30)
Zdravotní
cviþení – Ohrazenice
(20,30-21,30)
Pilates (19,30-20,30)
Zdravotní cviþení – Ohrazenice
(20,30-21,30)

Konzultace „Orofaciální
regulaþní
terapie“
Volná
herna (16,00-18,00)
Konzultace
„Orofaciální
Zpívánky
(16,00-18,00)
regulaþní
terapie“
Zpívánky (16,00-18,00)
Konzultace „Orofaciální

Výuka
jazyka:
Pro dČti:
úterý 15.00 – 15.30 regulaþní
hod., Proterapie“
rodiþe: pokroþilí – þtvrtek 19.00 – 20.00 hod.
29.6.anglického
pondČlí
Mim iklub
(9,00-11,30)
Výuka
jazyka:
dČti:
úterý 15.00 – 15.30
hod., Pro
rodiþe: pokroþilí – þtvrtek 19.00 – 20.00 hod.
30.6.anglického
úterý
Šikovné Pro
ruþiþky
(9,00–11,30)
Zpívánky
(16,00-18,00)
Doprovázení a péþe o dítČ se zdravotním postižením: prĤbČžnČ pondČlí – nedČle od 7.00 – 22.00 hod.
Doprovázení
a péþe o dítČcviþení:
se zdravotním
postižením:
prĤbČžnČ pondČlí
– nedČle od 7.00 – 22.00 hod.
Alternativní logopedická
individuálnČ.
Hiporehabilitace:
individuálnČ
Výuka
anglického
jazyka:cviþení:
Pro dČti:
úterý 15.00Hiporehabilitace:
– 15.30 hod., ProindividuálnČ
rodiþe: pokroþilí – þtvrtek 19.00 – 20.00 hod.
Alternativní
logopedická
individuálnČ.

2 prĤbČžnČ pondČlí – nedČle od 7.00 – 22.00 hod.
Doprovázení a péþe o dítČ se zdravotním postižením:
Alternativní logopedická cviþení: individuálnČ. Hiporehabilitace: individuálnČ

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009
Volby do Evropského parlamentu se konají
v pátek 5. června 2009 od 14:00 do 22:00 h
a v sobotu 6. června 2009 od 8:00 do 14:00 h

SLOUPEK
REDAKTORA
Jít k volbám s hrdostí, že volím skutečnou

- volební místnosti zůstávají stejné jako v předchozích volbách. Úplný seznam
čísel popisných v Městském obvodě Pardubice I a příslušných volebních
místností je přílohou tohoto vydání zpravodaje. Příslušnost k volebnímu okrsku
si můžete ověřit na tel.: 466046007 nebo na internetových stránkách města
www.mmp.cz

osobnost,

se

nemusí

každému podařit.
V době, kdy se člověk
stává

osobností

díky

billboardům a profesionálním agenturám, je

- voličem je každý občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb
(6. 6. 2009) dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden
v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu;
- voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti;
- volič může požádat do 5. června 2009 do 12:00 h ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů náš úřad na tel. 466046007 (a v den voleb příslušnou
okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

asi těžké najít vnitřní
přesvědčení,

že

kan-

didát na europoslance
(poslance, senátora) je
skutečně tak pracovitý
a čestný, jak hlásají billboardy. O to více je pak
s podivem, že skutečné
osobnosti jsou přehlíženy a postupem času
i zapomenuty. Emil Ar-

KONCERTY V BUBENÍKOVÝCH SADECH
Populární koncerty dechové hudby opět v Bubeníkových sadech!

tur Pitterman je jedním
z nich. Všestranně na-

Městský obvod Pardubice I opět

Termín

Učinkující :

pořádá již tradiční promenádní kon-

3. 6. 2009

DH Živaňanka

certy, které se konají v Bubeníkových

ale v osobním životě

10. 6. 2009

DH Perštejnka

sadech, a to každou středu od 17.00

také neukázněný flou-

17. 6. 2009

30 th Coffee

do 19.00 hodin.

tek, rozhodně osobnos-

24. 6. 2009

DH Živaňanka

tí byl. Fámy a legendy,

1. 7. 2009

DH Pernštejnka

které o něm v době jeho

8. 7. 2009

Orchestr Jana Kvíčaly

života kolovaly to jen

15. 7. 2009

Pardubická šestka

22. 7. 2009

DH Přelouč

29. 7. 2009

30 th Coffee

5. 8. 2009

DH Pernštejnka

12. 8. 2009

DH Živaňanka

novinku

19. 8. 2009

DH Pernštejnka

a pozvali nové hudebníky – skupinu

26. 8. 2009

30 th Coffee

30th Coffe, která Vás potěší jazzovou

2. 9. 2009

DH Živaňanka

tům do evropského par-

a swingovou hudbou a Orchestr Jana

9. 9. 2009

DH Pernštejnka

lamentu, než slavným

Kvíčaly.

16. 9. 2009

Orchestr Jana Kvíčaly

rodákům. Doufejme jen,

23. 9. 2009

DH Živaňanka

že

30. 9. 2009

30 th Coffee

osobnosti.

Koncerty se budou konat jako obvykle
přes celé léto až do podzimu, a k poslechu zde  budou vyhrávat nejen dechové orchestry Pardubicka. Poslední
koncert je plánován na 30. září 2009.
Na žádost Vás, posluchačů, jsme
na

letošní

rok

připravili

Všichni jste srdečně zváni!

3

daný člověk a umělec,

dokazují. Že je jeho postava takřka zapomenuta a v Pardubicích by jej  
málokdo označil za rodáka je ale pochopitelné. V záplavě útoků PR
agentur se musíme nyní
věnovat spíše kandidá-

zvolíme

skutečné

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY ÚŘADU V PONDĚLÍ DNE 8. 6. 2009
Z organizačních důvodů bude v tento den provoz úřadu plně zajištěn
pouze od 13.00 h do 17.00 h.
V plném rozsahu bude fungovat po celý den pouze podatelna úřadu
(ověřování a výpisy) a pokladna.
PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2009 NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE I
luúčasti firmy Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Předání
těchto staveb k trvalému užívání se předpokládá rovněž
do konce měsíce května.
Poslední zahájenou stavbou je rekonstrukce stávajícího

Vážení spoluobčané,
jak už jste mnozí z Vás zaznamenali, v současné době
probíhají na území našeho obvodu tři investiční akce.
Podrobně jsme Vás již o nich informovali v minulém
čísle našeho zpravodaje, nyní bychom naše informace
ještě rádi doplnili několika řádky textu a fotodokumentací. Jednou z těchto akcí je zahájená výstavba chodníku, respektive stezky pro chodce a cyklisty, za účelem
propojení ulice Labská se zámeckým parkem. Výstavba

Druhá část chodníku v ulici Jiráskova.
dětského hřiště na sídlišti Závodu míru u bytového domu
č.p. 1883. V současné době jsou již nové herní prvky
instalovány, v nejbližších dnech se provede pokládka
Chodník a stezka pro cyklisty od Zámku do Labské ulice.
chodníku včetně veřejného osvětlení je již zrealizována,
zbývá jen dokončit navazující zpomalovací práh přes
vozovku a konečnou úpravu terénu. Předpokládaný termín předání této stavby je konec měsíce května.
Další probíhající akcí je II. etapa rekonstrukce pravostranného chodníku v ulici Jiráskova, a to v úseku od
ulice U Husova sboru po ulici kpt. Jaroše. V současné
době je již proveden nový povrch chodníku a řeší se
dokončovací práce na přilehlé místní komunikaci. Vzhledem k tomu, že v této ulici, v místě parkoviště, jsou
nevhodně umístěny kontejnery na komunální odpad
a jejich manipulací docházelo k častému omezování silničního provozu, rozhodli jsme se zde vybudovat
i kontejnerové stání, které se realizuje za finanční spo-

Dětské hřiště na sídlišti nábř. Závodu míru.
speciální pryžové dlažby, umístí se ještě nové lavičky,
zahradní stůl a odpadkové koše. Hřiště bude zpřístupněno ve druhé polovině června
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