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Vážení a milí spoluobčané,
skončily prázdniny a doba dovolených. Do rukou se vám dostává
poslední zpravodaj MO Pardubice I před dalšími komunálními volbami do zastupitelstev města i obvodu.
Informace o volbách se dozvíte na
dalších stránkách uvnitř tohoto zpravodaje. Já bych se chtěl zaměřit na
zhodnocení uplynulých čtyř let, kdy
jsem pokračoval ve funkci starosty prvního pardubického
obvodu.
Z akcí volebního programu jsme splnili dokončení regenerace panelového sídliště „Karlovina“, provedli jsme první
ze čtyř etap regenerace sídliště nábřeží Závodu míru, pokračovali jsme v opravách chodníků za řekou Chrudimkou i v centrální části MO I, v listopadu by měla začít akce Odbahnění
Matičního jezera, stavební povolení bylo vydáno na Lávku
pro pěší a cyklisty ze sídliště nábřeží Závodu míru do Polabin.
Z významnějších akcí dále uvádím rekonstrukci vnitrobloku
u autobusového nádraží, rekonstrukci chodníku na Sukově
třídě včetně výsadby nové aleje, opravu chodníků a vnitrobloku v Sezemické ulici, propojovací ulici mezi ul. Sladkovského a Na Hrádku, opravu ulice Sakařova, rekonstrukci
vnitrobloku ohraničeného ulicemi Dašická, Na Okrouhlíku
a Studánecká – 1. etapa, úpravu povrchového odvodnění
v ulicích Jindřišská a Jiřího z Poděbrad. Na podzim bude
zahájena rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ulicemi
Dašická, Na Okrouhlíku a Studánecká – 3. etapa.
Samozřejmostí pro občany je zajišťování úklidu veřejných
prostorů, sekání trávy, údržby zeleně a péče o fontány.
Oproti minulému volebnímu období se výrazně zlepšila
komunikace mezi magistrátem města a naší malou radnicí.

Došlo konečně k opravě chodníků v ul. 17. listopadu a v prostoru před budovou ČSOB na Masarykově náměstí.
Ale nechci se jen ohlížet za tím co bylo, je třeba si říci, že
když něco končí, něco jiného začíná.
Do příštího volebního období jsme pro nově zvolené
zastupitelstvo, které vzejde z voleb 5. a 6. října 2018 připravili:
1. ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic pokračovat
v regeneraci sídliště nábřeží Závodu míru
2. pokračovat v realizaci dalších etap regenerace sídliště
„Dašická“
3. pokračovat v postupných opravách chodníků za řekou
Chrudimkou i v centrální části obvodu, podle schváleného
programu rozvoje městského obvodu
4. pokračovat v péči o vzrostou zeleň podle koncepčních
materiálů odboru dopravy a životního prostředí Úřadu
městského obvodu Pardubice I a inventarizace zeleně
5. zvýšenou pozornost věnovat úklidu veřejného prostoru,
údržbě a zvelebování parků a zeleně vůbec
6. pravidelně provádět údržbu městského mobiliáře a dětských hřišť
7. podle finančních možností instalovat cvičební prvky do
veřejného prostoru v Bubeníkových sadech, v parku Na
Špici a na sídlišti nábřeží Závodu míru.
Závěrem chci všem popřát hezký podzim, dětem dobré
výsledky ve škole, spokojené rodiče a prarodiče. Příští zamyšlení starosty už bude po komunálních volbách a o tom, kdo
k vám bude z těchto stránek hovořit rozhodnete pouze vy
naši občané – voliči. Věřím, že se rozhodnete správně.

Volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
a Zastupitelstva města Pardubic
Termín konání:
5. října (od 14.00 do 22.00 hod.)
a 6. října (od 8.00 do 14.00 hod.) 2018.
Voličem je
• státní občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den
voleb v městském obvodu Pardubice I
přihlášen k trvalému pobytu a
• státní občan členského státu EU –
který v den voleb dosáhl věku 18 let, je
v den voleb v městském obvodu Pardubice I přihlášen k trvalému pobytu.
Tento volič musí sám požádat u obec-

ního úřadu o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů do středy 8. října do
16.00 hodin.
• Místo konání voleb a příslušnost
k volebnímu okrsku můžete ověřit na
telefonu: 466 046 011 nebo na
www.pardubice.eu (sekce digitální
mapa města nebo na stránkách městského obvodu).
• Volič může požádat do 5. října 2018 do
11.00 hod ze závažných, zejména zdravotních, důvodů náš úřad na tel.
466046011 (a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi) o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost.

• voličům budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem konání (do 2. října 2018)
voleb hlasovací lístky. V den voleb 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
Ing. arch. Jaroslav Menšík

Zklidňování dopravy v obytných částech měst
– TEMPO zóna 30
Počty vozidel, zejména osobních, se
neustále zvyšují, nastává problém pro
obyvatele, kam svá vozidla vůbec zaparkovat a pokud to je možné, tak co nejblíže svému domu. Někteří řidiči pak již
neřeší, zda po odstavení vozidla zůstane
vozovka dostatečně průjezdná, nevadí
jim, že parkují v rozhledových trojúhelnících křižovatek, na chodnících, na
vjezdech, travnatých plochách, při jízdě
často nerespektují ani stanovenou rychlost. Jakékoliv omezení množství vozidel
v provozu i v klidu je bohužel odmítáno.
Tímto přístupem je tak dávána přednost
automobilové dopravě před cyklisty
a chodci, parkovacím místům před zelení. Následkem je pak zvyšování hlučnosti
a množství nečistot v ovzduší, nárůst
počtu dopravních nehod, apod. Automobilová doprava se tak obecně stává
velkým problémem, a to nejen ve velkých městech.

Informace
odboru sociálních
věcí Magistrátu
města Pardubice
Dostali jste se vy nebo vaši blízcí do
těžké životní či sociální situace?
Můžete se obrátit na Magistrát města Pardubice, odbor sociálních věcí,
oddělení sociálních služeb a prevence
se sídlem U Divadla 828, Pardubice,
případně telefonicky na číslech:
466 859 136, 736 519 089
Provozní hodiny:
pondělí, středa: 8.00–17.00,
úterý, čtvrtek: 8.00–15.30,
pátek: 8.00–14.30.

Všechny tyto aspekty vytvářejí v rušném dopravním provozu nebezpečné
situace a značně ovlivňují bezpečnost
a plynulost dopravy na vozovkách. Obce
proto přijímají opatření ke zvýšení
dopravní bezpečnosti. Největší efekt přináší plošné zklidnění dopravy v rezidenčních oblastech. Jedná se o soubor
opatření a nástrojů, které mají vést ke
zlepšení životního prostředí a zvýšení
bezpečnosti především cyklistů a chodců na úkor automobilové dopravy. Omezení rychlosti na 30 km/hod. je finančně
nenáročný a zároveň nejjednodušší způsob, jak zvýšit bezpečnost dopravy
v některých lokalitách. Samotné snížení
rychlosti však nestačí a je nutné toto
řešení doplnit dalšími vhodnými prvky,
jako je svislé a vodorovné dopravní značení, optické zúžení komunikací, zřízení
parkovacích pruhů, umístění zpomalovacích prahů, vytvoření šikan, příp.
řadou dalších.
Tento cíl byl také sledován při přípravě
návrhu na zřízení tzv. „TEMPO zóny 30“
v lokalitě za řekou Chrudimkou, do níž
by byly zahrnuty ulice JUDr. Krpaty, Wintrova I, Gebauerova, Holubova, Na
Bukovině, Ve Lhotkách a Bezdíčkova
tak, jak bylo vyznačeno na situačním
nákresu, který byl součástí Informace
pro obyvatele této části města. Zdůrazňujeme, že tento návrh nemůže zahrnovat ulice Husova a Sakařova, protože se
jedná o obslužné místní komunikace.
V písemné informaci pro obyvatele
výše uvedených a přilehlých ulic bylo
zdůrazněno, že se v této fázi jedná o přípravu záměru a nikoliv okamžitou realizaci. Dopravní odborník, městský obvod
Pardubice I a Úřad městského obvodu
Pardubice I obdrželi téměř stovku
různých podání, která z velké části obsahovala negativní postoje obyvatel
k navrhovanému záměru. Byly i kladné

odezvy občanů, kteří naopak vítali opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti
a zklidnění této lokality. Řada obyvatel
se téměř vůbec nezabývala řešeným
problémem, ale vznesla připomínky,
náměty a stížnosti na vše možné, co se
jim na území města nelíbí. Pokud se soustředíme na požadavky, týkající se území
městského obvodu Pardubice I a předmětné lokality, tak občané nejvíce, většinou oprávněně, kritizovali špatný stav
povrchů chodníků a vozovek v celé
oblasti. Zde bychom doporučili, aby se
seznámili s materiálem „Program rozvoje
městského obvodu Pardubice I na léta
2015–2018“ (webové stránky MO Pardubice I), kde v Příloze č. 1 jsou uvedeny
veškeré připravované i realizované
investiční akce na území obvodu, a to
nejen na úseku dopravy. Zájemci zde
najdou chodníky i vozovky z této lokality,
připravované k realizaci v příštích letech.
Veškeré podněty byly vyhodnoceny,
oprávněné požadavky občanů budou
přínosem při přípravě programu rozvoje
městského obvodu na příští období.
Části veřejnosti ze jmenované lokality
bylo již písemně, telefonicky nebo osobně vysvětleno, že „Informace pro obyvatele …“, zaslaná starostou městského
obvodu v měsíci květnu 2018, byla
opravdu jen informací o záměru. Kompetence na provádění změn v dopravních opatřeních patří do působnosti
odboru dopravy Magistrátu města Pardubic a o případné realizaci bylo uvažováno v roce 2019. Městský obvod
Pardubice I posoudil názory obyvatel
předmětných ulic, vzal v úvahu požadavky několika desítek občanů, kteří
trvali na zachování stávajícího stavu
a tento záměr nebude nadále prosazovat.
Odbor dopravy a životního prostředí
Úřadu městského obvodu Pardubice I

Vážení čtenáři, jsem čtyři roky zastupitelem a setkáváme se pravidelně
v mých příspěvcích ve zpravodaji. Se spoustou z vás jsem hovořil osobně
nebo po telefonu, protože moje číslo je veřejné. Získal jsem tak řadu informací
k tomu, jak město a obvod zlepšit. Ale teď vás spolu s mými kolegy budu
potřebovat, abych ona opatření mohl přivést k životu.
Chceme lepší propojení částí města pomocí lávek v parku Na Špici a na
Závodu míru, vycházkovou promenádu a dva mostky přes Haldu v oblasti
sádek na Ležánkách. Rozkvetlé město se o své květiny musí starat, takže
je zalévá když schnou a sekání suché trávy odloží. Rozkvetlé město se ptá
svých občanů na změny, které se jich týkají, dříve než s nimi začne. Jak
v dopravě, tak parkování, rekonstrukcích. Rozkvetlé město se nezadlužuje,
ale investuje do oprav základní infrastruktury a parkovišť. Rozkvetlé město
dbá o pořádek, bezpečnost a měří všem stejným metrem. Město musí brát
své obyvatele jako spolupracovníky a ne jako obtížný hmyz. Rozkvetlé
město postaví pro své obyvatele písák na letní radovánky přímo ve městě
a ještě tím ušetří asi 250 milionů Kč.
Nechme město rozkvést jak obrazně, tak fakticky. Protože jen rozkvetlé
město přinese své plody ve spokojenosti svých obyvatel. Spokojenost
a radost ze života v Pardubicích je totiž ta nejvyšší hodnota, které zde můžeme
a chceme dosáhnout. Více najdete na www.nasepardubice.cz.
Mgr. Filip Sedlák, lídr kandidátky
NAŠE PARDUBICE – „Nechme město rozkvést“

Srdečně blahopřejeme
všem jubilantům,
kteří v období červen až září
oslavili nebo oslaví své narozeniny.
ÚMO Pardubice I

Babičky ve školkách
od září opět vítány!
Často slýcháme o dobrovolnících, kteří pomáhají seniorům.
Jak to ale vypadá, když seniorům pomáhá naopak to, že se
z nich stanou dobrovolníci? Stačí se zeptat v některé z 13
pardubických škol, kde v loňském školním roce působilo celkem 16 dobrovolnických „babiček“. Ty si chodí za malými
dětmi do školek hrát, číst jim pohádky nebo vypomoci při
běžných činnostech jako je jídlo, oblékání a vycházky. Na
základních školách se podílí na zájmových aktivitách žáků,
působí hlavně v doučování či vedení kroužků. Děti odměňují
babičky za jejich obětavou, avšak smysluplnou práci velkou
dávkou nadšení a náklonnosti, doslova rozzáří jejich den
a naplní je pozitivní energií. Vzhledem k úspěchům, jaké tento
jedinečný projekt statutárního města Pardubice zaznamenává,
má o babičky zájem mnoho pardubických škol. Nyní zcela
chybí také dědečkové, jež by dětem předávali zase třeba pro
změnu technické dovednosti. Proto hledáme další aktivní
seniory, kteří by se po prázdninách chtěli zapojit do milé společnosti nejmladší generace a zpestřit si tak svůj volný čas
novými zážitky. Zájemci mohou kontaktovat Dobrovolnické
centrum Koalice nevládek Pardubicka na tel.: 775 551 412
nebo e-mailu: krivkova@konep.cz. Rádi vám sdělíme k této
činnosti další potřebné informace a se vším poradíme. Stačí
třeba jen jedna až dvě hodiny týdně, kdy uděláte radost sobě
i druhým!
Lucie Křivková, koordinátorka
Dobrovolnického centra KONEP, www.konep.cz

Bezplatné
rekvalifikace
„Šance pro
padesátníky a OZP“
Evropská unie v rámci projektu
„Ještě chci pomáhat,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/000402“,
podporuje skupinu obyvatelstva,
která je znevýhodněna na trhu
práce. Jedná se o lidi, kterým je více
než 50 let, jsou v evidenci Úřadu
práce Pardubického kraje nebo
jsou osobami se zdravotním
postižením (OZP).
Těmto osobám umožňuje
bezplatnou rekvalifikaci a možnost
nastoupit na dotované místo.
Možnosti rekvalifikací:
• Pracovník v sociálních službách
• Sanitář
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní
docházky
• Pedikérka – manikérka
• Masérský kurz
• Počítačové kurzy
• ...případně další rekvalifikace
podle vlastního výběru
Termíny zahájení kurzů: září/říjen
2018, rezervujte si své místo co nejdříve.
Kontakt pro více informací:
Pavlína Valentová, tel.: 775 500 622,
e-mail: valentova@jhs-centre.cz

Okénko zahradního
architekta – léto 2018
Stejně jako vloni bylo i letošní léto ve znamení velkého sucha.
Snahou zahradníků bylo především udržet na jaře vysazené záhony a rostliny a zajistit kvalitní zálivku. Pravdou je, že ne všude se
tato snaha povedla. Proto pro příští roky zvažujeme opatření pro
kvalitnější zajištění zásobení rostlin potřebnou vodou. V tomto
směru si velice vážíme pomoci občanů, kteří v perném létě neváhali
a sami pomohli zalévat některé nově vysazené prostory – např.
štěrkový záhon na Karlovině v Žitné ulici před domem
č. p. 2600–2601. Druhý záhon u domu 2604 zaznamenal vlivem
sucha propad některých rostlin, proto bude na podzim doplněn.
Přesto bilance uhynulých a přeživších rostlin hovoří ve prospěch
těch žijících a to se týká také nově vysazených dřevin.
Bohužel je v naší lokalitě řada zcela suchých jedinců – zejména
bříz, které jsou určeny ke kácení. Jejich úhyn bude samozřejmě adekvátně nahrazen novou výsadbou, která proběhne v příštím roce.
S ohledem na průběh léta byl upraven režim sečení trávníků,
které takřka nepřirůstaly a plánovaná pravidelná seč by pro ně
znamenala další stres. Zahradnice procházely území a prováděly
potřebné pletí, prořezy keřů a větví na podchodnou výšku, odklízení suchých větví.
Zahradnickým pracem konce srpna dominovalo především
tvarování živých plotů, které nadále pokračuje i v měsíci září.
Součástí našich prací je kontrola v terénu a objednání nových
keřů pro podzimní výsadbu – zejména v místech neúplných či
odumírajících živých plotů (pro letošek v ulici Sezemická, Husova
a Dašická). S podzimem se v těchto ulicích objeví doplněná výsadba a bude nás čekat zapěstovávání kvalitního živého plotu.
S příchodem září a trochou deště jasně ožily nejen trávníky, aIe
i všechny rostliny. Záhony se budou postupně přihnojovat.
S koncem prázdnin byly opět přednostně upravovány prostory
před všemi školami. Tradičně
proběhly základní úpravy parkoviště a předprostoru u ZŠ
nábřeží Závodu míru, Bratranců
Veverkových, na náměstí Čs.
legií, na Sukově třídě před
Domem hudby a u Střední průmyslové školy potravinářství
a služeb.
Živý plot U Stadionu
Nepřehlédnutelnou akcí letošního léta bylo instalování několika soch ve veřejném prostoru
na pozemcích městského obvodu. Vtipné spojení s živým plotem vytvořila instalace Koně,
který jakoby přeskakoval keř
jalovce na Palackého třídě.
Bohatost letních květů byla
Instalace Koně na Palackého třídě vlivem sucha omezena, přesto,
zejména na začátku léta, efektně
působil záhon na Smetanově
náměstí, tradičně zakvetly
některé části výsadeb na Dašické a ve vnitroblocích. Vlivem
instalovaných závlah kvetl také
záhon na Přednádraží, včetně
neúnavných růží.
Záhon na Smetanově náměstí
V nadcházejícím období nás
čeká především dotvarování živých plotů, výsadba cibulovin
a podzimní výsadba keřů, plán výsadeb na příští rok a odklízení
listí.

Informace OMSČ
Vážení občané, chtěla bych vás informovat o dalším průběhu
sečí na území našeho obvodu.Všichni vidíme, že tráva není, je
spálená, a do konce roku zřejmě už neporoste. Přesto uvidíte
na zelených plochách sekačky. Budou totiž sbírat listí, a to až
do konce září. Tropické teploty způsobily i předčasný spad listí
a je nutné ho z trávníků i chodníků odstranit. V parcích se bude
listí částečně i mulčovat na prohnojení.
Vždycky jsem se na podzim těšila kvůli barevné nádheře stromů. Letos ale „barevný podzim“ se žlutým a červeným listím
nebude, stromy jsou spálené do hněda. Nezbývá než doufat,
že se příští rok dočkáme normálního „českého“ léta.
Další věcí, o které vás chci informovat, je dočasná oprava
chodníků v ulici Sezemická v úseku Štrossova – Wintrova, v parčíku u Vatikána, v ulici Bulharská a na Dašické od Kostelíčka
k Domovu pro seniory.
Jde o chodníky, kde byly pokládány sdělovací kabely a povinností stavebníka bylo uvést chodníky do původního stavu. Problém je v tom, že povrch byl tvořen 2–4 cm litého asfaltu na
betonovém povrchu. Asfalt byl silně porušený, popraskaný
a požadované uvedení výkopové rýhy do původního stavu bylo
nereálné. Přesto se nám podařilo zajistit vám do doby řádné
úpravy (povrch ze zámkové dlažby) rovný povrch, na kterém
se nemusíte dívat neustále pod nohy. Stavebník na své náklady
odstranil porušený asfalt v celé šířce chodníků a zajistil uložení
na skládku nebezpečných odpadů. To je hodně drahá záležitost.
S firmou HOLD s. r. o., která letos pro nás provádí frézování
asfaltových vozovek, bylo nad rámec původního rozsahu
dohodnuto položení asfaltové směsi. Chodníky tak budou do
úpravy zámkovou dlažbou alespoň bezpečné. Nyní začišťujeme
kraje asfaltového povrchu, upravíme vjezd do průjezdu č. p.
44 a postupně v zimním období budeme upravovat výškové
osazení obrubníků tam, kde to bude nutné.
Vaše Lenka Tobolková,
vedoucí Odboru majetku a správních činností

Rozloučení se školním rokem

Tradičně se se školním rokem rozloučily děti z mateřské
školy Závodu míru.Navázaly tak na celoroční projekt zaměřený
na ochranu přírody a životního prostředí.
Zahradní slavnost – letos jubilejní patnáctá – se nesla
v duchu přírodních živlů, které jak zaznělo v ústřední písničce
„tvoří svět“.
Se svým vystoupením se představily třídy i zájmové aktivity
od nejmenších až po předškoláky.Právě jim patřilo slavnostní
šerpování a přání štastného vykročení do školy.
Eva Flamíková
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