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Vážení a milí spoluobčané,
tak jako každý rok se potkáváme
prostřednictvím našeho zpravodaje,
který dostáváte každé tři měsíce do
svých schránek. I nadále bychom
chtěli „Jedničku“ využívat ke komunikaci s vámi. Ze stránek tohoto zpravodaje se dozvídáte o novinkách
a o dění v našem obvodě. Rádi
bychom znali i vaše názory, abychom postupně zkvalitňovali
naši činnost ku prospěchu co nejširší veřejnosti.
I přes stále nedostačující objem finančních prostředků se
snažíme plnit program rozvoje našeho městského obvodu,
který vychází především z podnětů a potřeb vás občanů. Naším
hlavním cílem je vaše spokojenost, stejně tak jako snaha vytvářet a udržovat čisté a upravené prostředí, ve kterém žijete.
V současné době je středem vaší pozornosti rekonstrukce
prostoru přednádraží, která by měla být dokončena podle
uzavřené smlouvy s dodavatelem stavby do června letošního
roku. Podrobnosti o této akci naleznete na webu města Pardubic. Rovněž úprava nadjezdu u Parama komplikuje dopravu
ve městě. Podle informace odpovědných pracovníků ŘSD
budou stavební úpravy dokončeny do 31. 12. 2017.
V týdnu od 20. 3. 2017 do 24. 3. 2017 proběhla výsadba
19 kusů platanů podél chodníku a cyklostezky na Sukově

třídě. Rekonstrukci chodníku a cyklostezky včetně výsadby
nových stromů zajišťoval náš městský obvod.
Od 27. 3. 2017 do 30. 8. 2017 proběhne první část regenerace sídliště nábřeží Závodu míru. Jedná se o společnou
akci města a našeho obvodu. Realizací dojde k revitalizaci
části sídliště, která je vymezena BD č. p.1888, cyklostezkou
podél Labe, nábřežím a parkovištěm mezi BD č. p.1884
a 1883. Budou provedeny stavební úpravy komunikací, parkovacích stání, chodníků a dalších zpevněných ploch. Nově
budou vybudovány přístřešky pro kontejnery, dětské hřiště.
V rámci sadových úprav bude doplněn mobiliář.
Do konce června 2017 bude dokončena úprava vnitrobloku
„U Kutila“ mezi ulicemi Sladkovského a Na Hrádku.
Během letních prázdnin chceme dokončit regeneraci vnitrobloku u autobusového nádraží.
Věřím, že si v prvním letošním čísle „Jedničky“ naleznete
své téma, které vás zajímá. Neváhejte se k těmto tématům
vyjádřit sami. Můžete využít nejen stránek
našeho zpravodaje, ale také webové stránky
našeho obvodu.
Závěrem mi dovolte vám popřát hodně
jarního sluníčka, zdraví a optimismu.

Vážení a milí spoluobčané,
stejně jako v předchozích letech si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na tradiční promenádní koncerty v Bubeníkových
sadech.
10. 5. Pernštejnka
24. 5. DO Jana Kvíčaly
7. 6. DO Kulturního domu města Holic
21. 6. DO Jana Kvíčaly
5. 7. Pardubická šestka
19. 7. Pernštejnka
Těšíme se na setkání s vámi.

17.00–19.00

2. 8. DO Kulturního domu města Holic

17.00–19.00

17.00–19.00

16. 8. DO Jana Kvíčaly

17.00–19.00

17.00–19.00

30. 8. Pernštejnka

17.00–19.00

17.00–19.00

13. 9. Pardubická šestka

17.00–19.00

17.00–19.00

28. 9. Pernštejnka

15.00–17.00

17.00–19.00
PhDr. Andrea Troníčková, zastupitelka MO Pardubice I

Otevřený dopis Mgr. Filipa Sedláka
„Vážení spoluobčané, jistě víte, že
v našem obvodu se nachází hned vedle
nádraží bytový dům. Je tam téměř šedesát let. Před několika lety byl rekonstruován za asi 14 milionů korun. Za posledních
15 let do něho bylo investováno okolo 20
milionů korun. Některé byty byly zrekonstruovány a v létě minulého roku se za asi

půl milionu investovalo do vytápění. Teď
se má dům zbourat, protože se to vedení
našeho města v čele s náměstkyní Dvořáčkovou (ANO 2011) prostě rozhodlo.
Dům je schopen při plném obsazení generovat na nájmu 2-3 miliony ročně. A o tyto
peníze město jeho demolicí přijde a nezíská nic. Vůbec nic, žádnou hodnotu navíc.

Ještě asi 6 milionů korun zaplatí. Ač jsem
se snažil přesvědčit vedení našeho města,
že demolice není nutná, tak jsem neuspěl.
Zaslepeně si vedou svou. Proto prosím,
pokud i Vám přijde tato demolice jako
nesmyslná, tak prosím napište členům
vedení našeho města svůj názor.“
Děkuji.
Mgr. Filip Sedlák

Reakce na dopis pana Sedláka
K článku pana zastupitele Sedláka
bych chtěla uvést, že ne vždy lze
všechno přepočítávat na peníze.
K demolici bytového domu je potřeba
přistupovat z dlouhodobého hlediska,
kdy záměrem města je vybudovat
v těsné blízkosti multimodální uzel,
kde se bude potkávat železniční
doprava, městská a příměstská (terminál A a rekonstrukce přednádraží)
a doprava regionální – dálková (terminál B). V horizontu několika let (připusťme i dlouhých let) se podoba
veřejného prostranství proti OC Albert

změní – jak funkčně, tak svojí podobou. Bytový dům z hlediska komfortu
pro uživatele a především z hlediska
funkce „optického uzavření náměstí“
ztratí smysl. Z dlouhodobého hlediska
dává smysl neinvestovat do protihlukové zdi a jakýchkoliv dalších opatření
a ušetřit tak městské peníze. Nechali
jsme si vyhodnotit všechny možnosti.
Zachovat bytový dům s protihlukovou
stěnou (v budoucnu ze dvou stran),
přestavba na ubytovnu, hotel či kancelářské prostory a demolice. Při zvážení všech pro a proti vyšla demolice

nejvýhodněji. Navíc kdyby se z bytového domu měla stát administrativní
budova či hotel, nebude v blízkosti
parkoviště s dostatečnou kapacitou.
V tuto chvíli je rozumné situaci řešit.
Je logické, jednodušší a řekněme
„komfortnější“ provést demolici
v době, kdy tento veřejný prostor prochází rekonstrukcí. Bourat dům, když
kolem je staveniště, je lepší, než ho
bourat ve chvíli, kdy kolem máte nově
zrekonstruované prostranství.
Ing. Helena Dvořáčková,
náměstkyně primátora

Informace k platbám místního poplatku
za „komunální odpad“
Upozorňujeme občany našeho obvodu,
že místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, který na rok 2017 zůstává ve stejné výši, tj. 500 Kč, je splatný do 30. 4.
2017. V průběhu nejbližších dní budou
adresně rozeslány poštovní poukázky
k zaplacení této částky. Připomínáme, že
zasílání těchto poukázek není povinností
obvodu. I bez poštovní poukázky je možné
poplatek uhradit v hotovosti na pokladně
ÚMO Pardubice I, případně bankovním
převodem na účet MO Pardubice I
č. 78-9145760247/0100 (variabilní symbol
zůstává stejný jako v předchozích letech).
Poplatek platí fyzická osoba, která má
v MO Pardubice I trvalý pobyt a v letošním
roce dosáhne 6 let, bez ohledu na to, že
ve skutečnosti pobývá jinde, a dále cizinec
s povoleným trvalým pobytem na území
města. Poplatníkem je také fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům nacházející se na území statutárního
města Pardubice, ve kterých není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek se řídí zák. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, obecně závaznou vyhláškou města č. 11/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a zákonem č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Od poplatku jsou mimo jiné osvobozeny:
• fyzické osoby, které v kalendářním roce,
tj. od 1. 1. do 31. 12. žijí po dobu 6 a více
po sobě jdoucích měsíců v zahraničí,
pokud tuto skutečnost prokazatelně
doloží,
• fyzické osoby po dobu vazby a výkonu
trestu odnětí svobody, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží
• fyzické osoby umístěné v domově pro
osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
pokud tuto skutečnost prokazatelně
doloží
• třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve
společné domácnosti, pokud tuto skutečnost poplatník prokazatelně doloží
• fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Pardubice.
Poplatníci, kteří mají náhradní adresu
trvalého bydliště Pernštýnské náměstí 1, budou mít složenku uloženou na
odboru ekonomickém ÚMO Pardubice
I, kde si ji mohou vyzvednout. V případech, kdy správci poplatku není známa
kontaktní adresa těchto poplatníků, provádí se tzv. doručování veřejnou vyhláškou, tj. oznámením o doručované
písemnosti daňovým dlužníkům vyvěše-

ním na úřední desce (§ 49 zák. 280/2009
Sb.). Upozorňujeme, že daňovým dlužníkům s náhradní adresou trvalého bydliště Pernštýnské náměstí 1 nezaniká
povinnost platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a v případě nezaplacení bude dluh vymáhán exekučním
řízením podle zák. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato
exekuce, která se týká všech hlavně
dlouhodobých daňových dlužníků, může
probíhat srážkou ze mzdy, z důchodu,
jiné odměny za závislou činnost, přikázáním pohledávky na peněžní prostředky
z účtu dlužníka a v neposlední řadě prodejem movitých věcí. Od roku 2012 jsou
dlouhodobí dlužníci předáváni k výkonu
exekuce soudnímu exekutorovi. Dále
upozorňujeme, že od roku 2016 odpovídá za zaplacení poplatku za nezletilého poplatníka jeho zákonný
zástupce. Kdo má zájem své dluhy uhradit a je toho času ve finanční tísni, může
se dohodnout se správcem poplatku na
splátkovém kalendáři. Dlužník se tak
vyhne nepříjemnostem exekučního řízení
a v neposlední řadě i nemalým exekučním nákladům. Veškeré doplňující informace lze získat na odboru ekonomickém ÚMO Pardubice I, U Divadla
828 (dveře č. 2 nebo 3) nebo na tel. č. 466
046 032 – paní Tomanová.
Odbor ekonomický

Charitní ples letos počtvrté a opět úspěšně
V pátek 24. února roztančil Skautské centrum Vinice již 4. charitní ples. Hosty nejprve
přivítala ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková a pak už nastalo pravé plesové veselí. K výborné atmosféře
tradičně přispěla kapela The Five Band a při
svěžím předtančení své taneční umění opět
předvedly dívky z Pohybového studia
Hroch. Letos se plesu zúčastnilo 151 hostů,
kteří podpořili domácí hospicovou péči
koupí občerstvení a lístků do tomboly. Společně s tržbou za prodané vstupenky činí
letošní výtěžek 38 330 Kč. Ve srovnání s loňským rokem je tento výsledek lepší o více
než 13 tisíc Kč. „Rádi bychom poděkovali
všem hostům a našim skvělým dobrovol-

níkům, kteří nám pomohli s přípravou sálu,
s organizací samotného plesu i s následným úklidem. Svou obětavostí významně
přispěli k neopakovatelné atmosféře a hladkému průběhu celé akce,“ uvedl vedoucí
Dobrovolnického centra pardubické Cha-

rity Vojtěch Homolka, který charitní ples
moderoval.
Myšlenka hospicové péče vychází z úcty
k člověku jako jedinečné a neopakovatelné
bytosti. Vychází důsledně z individuálních
potřeb a přání nemocného a klade důraz
na nenahraditelnost rodiny a přátelských
vztahů každého člověka. Oblastní charita
Pardubice tento způsob péče poskytuje již
od roku 1992. Svoji činnost zaměřuje na
pomoc seniorům, aby i v nejtěžších chvílích
života mohli zůstat v důvěrně známém prostředí svého domova obklopeni svými blízkými.
Vladimíra Karlová
PR pracovník, koordinátor dobrovolníků

Okénko zahradního architekta – leden – březen 2017
Ačkoliv se za našimi okny už o slovo
pomalu hlásí první jarní květiny a benjamínek ročních období pomalu přebírá
svoji vládu, letošní zima si pro bystrého
a všímavého Pardubáka připravila dlouho
v našich podmínkách nevídané a nezapomenutelné obrazy. Na ponechaných
uschlých květenstvích okrasných keřů,
trvalek a travin rozehrála berla Mrazilka
opravdu jedinečný a dechberoucí koncert
sněžných pavučin a ostrých ledových
krystalků bělavé námrazy. Takřka všude to
vypadalo jako v pohádce. Za připomenutí
stojí například scenérie z náměstí Čs. legií,
kde se ledová krása odrážela na pozadí
pečlivě udržovaného tisového živého plotu,
nebo z vnitrobloku K Polabinám či ze
záhonů Arnošta z Pardubic.

kůra tak provoněla zejména záhony na
Dašické, nám. Legií, záhony Arnošta
z Pardubic, záhon před ZŠ Závodu míru,
živý plot ve Winterově ulici, záhony
Karla IV., Čechovo nábřeží u Katastrálního
úřadu a zbývají dokončit ještě vyvýšené
záhony v ulici Hronovická.

Parčík u MŠ Kamínek (Ke Kamenci)
Kromě čerstvě mulčem doplněných
záhonů nám velkou radost dělají také další
záhony, o něž se pravidelně staráme
v průběhu celého roku, a které se nám za
naši péči odvděčují pestrou paletou barev,
tvarů a vůní.

Náměstí Čs. legií
Milosrdný a bělavý sníh však s koncem
února roztál a na zahradnicích opět byla
velká práce s jarním úklidem, odklizením
posledního listí z trávníků, úpravou
trvalkových záhonů a přípravou na jaro.
Kromě zmiňovaného úklidu listí
a popadaných větví, zaměstnával zahradnice po dlouhé týdny také sběr různě
poházených a odložených vánočních
stromků. Ještě v nyní, v březnu, nalézají
všelijak poschovávaná torza smrčků,
jedliček a boroviček ve stávajících keřích...
K plánovaným pozdně zimním zahradnickým činnostem patřilo mimo jiné
kůrování záhonů a dlouholetých výsadeb.
Objednáno bylo 100 m3 kůry na dosypání
mulče ke stávajícím výsadbám. Borová

Záhony v ulici Jiřího z Poděbrad
Základní úlohou zahradnického týmu je
udržet reprezentativnost centrálního městského prostoru. Proto se pravidelně
a opakovaně vrací do všech významných
náměstí a parků – např. na náměstí Komenského, kde neustále sbírají popadané
proschlé větve, vyhrabávají opadané
a nafoukané listí. I zde už je možné v trávníku
pozorovat první barvy jara – krokusy.
Dalším neméně důležitým náměstím je

Smetanovo náměstí, kde už netrpělivě
očekáváme, jak dopadne podzimní snaha
s cibulovou výsadbou. I zde byl již trávník
několikrát uhrabán.
Nemalou měrou se provádějí také úklidové a zahradnické práce v parčíku
U Kostelíčka, Schwarzově náměstí,
Kotkově náměstí či Pospíšilově náměstí.
Přestože celkový obraz těchto prostranství
kazí především nedostatečná a nekvalitní
cestní sítˇ, nekvalitní, zastaralý či poničený
mobiliář a časté sdružování bezdomovců,
snažíme se, aby zde trávníky byly včas
a dobře uhrabány, živé ploty sestřiženy
a prostor dostatečně přehledný.
Velice děkujeme všem laskavým a všímavým lidem, kteří naši práci bez ostychu
ohodnotí a nejednou přijdou s pochvalou
a uznáním s provedenými pracemi.
Samozřejmě máme před sebou ještě
lokality, které je potřeba doklidit a upravit,
navíc se rozjíždí jaro, a tak se nám do 14
dnů začne bohatě objevovat na všech
lokalitách plevel. Plánujeme jeho pravidelné odstraňování, ale nemůžeme být všude
najednou. Zahradnické party tak začaly
od konce března postupně plet v živých
plotech a záhonech nejprve Zelené předměstí a centrum a následně Bílé předměstí.
Na podzim 2016 byl vypracován plán
dosadeb pro rok 2017 na základě sumarizace uhynulých, poškozených či
odstraňovaných rostlin na pozemcích
ÚMČ. Se začátkem března proto byly
objednány první rostliny pro jarní výsadby.
Ve druhé polovině března tak byl nahrazen
na podzim odstraněný živý plot v ulici
Sezemická, již delší dobu děravý živý plot
na Čechově nábřeží či doplněna výsadba
u Katastrálního úřadu. Další dosadby budou
pokračovat na přelomu března a dubna.
Velkou radost nám udělal kladný ohlas
na jarní práce v Bubeníkových sadech,
kde bylo provedeno jarní vyhrabání
trávníku. Krásně se v něm nyní zrcadlí
první jarní poslové – krokusy, talovíny,
ladoňky. V trvalkovém záhoně zatím
vévodí tajemná čemeřice.

Základní škola Bratranců
Veverkových, Pardubice

Naši jubilanti

Na Základní škole Bratranců Veverkových neznají nudu ani
v zimě. Počátek roku 2017 byl opět plný skvělých akcí, ale
také nabitý cílevědomým získáváním vědomostí, neboť žáky
čekalo pololetní vysvědčení. Některé děti dostaly vysvědčení
přímo z rukou pana ředitele, protože se koncem ledna zúčastnily zimního soustředění na horách a pan ředitel se na ně
přijel podívat.
Získané vědomosti, často z oblíbeného projektového vyučování, uplatnili mnozí žáci na Dni jazyků na Gymnáziu v Pardubicích nebo na vědomostních olympiádách. Pro žáky
druhého stupně byla zajímavá smutná exkurze do Osvětimi,
pro vycházející žáky znamenal obrovskou zkušenost přijímací
pracovní pohovor nanečisto se skutečnými personalisty.
Rodiče jsou na naší škole vždy vítáni, a tak byla 15. března
škola otevřena všem zájemcům. Přišli nejen rodiče prvňáčků,
ale i šesťáků. Byli nadšeni vybavením interaktivními tabulemi,
počítačovou učebnou, ateliérem, jídelnou, tělocvičnami i hřištěm u školy.
Tradiční první jarní den znamená velký domácí úklid, a tak
žáci přinesli do školy okoukané hračky a různé drobné předměty a stali se z nich prodavači. Získané peníze, bylo to přes
20 tisíc, dali do společné kasičky na podporu Rebeky, která
se narodila s nemocí motýlích křídel.
Dne 31. března spaly vybrané třídy spolu s Andersonovými
pohádkami ve škole. Byl to úžasný zážitek.
Samozřejmě se sportovalo, hrál se především basketbal
a kin-ball.
Krásné 100. narozeniny oslavila v únoru paní Olga Křivková.
Srdečně blahopřejeme.

Mnoho skvělých akcí na žáky i jejich rodiče čeká, a to školy
v přírodě, výlety, exkurze, oslava Dne dětí a další.

Provádíme ověřování podpisů (legalizace) a listin (vidimace).
podpis
30 Kč
1 strana A4, A5 30 Kč
Provádíme ověřování podpisů na území Městského obvodu Pardubice I
pro nemohoucí občany.
Pracovní doba: Po
Út
St
Čt
Pá

8.00–17.00
8.00–15.30
8.00–17.00
8.00–15.30
8.00–14.30

Adresa:
Úřad městského obvodu Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice
kontakt tel.: 466 046 012
e-mail: posta@umo1.mmp.cz

Výstupy ze systému Czech POINT
• Rejstřík trestů
• Rejstřík trestů právnických osob
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Výpis z katastru nemovitostí
• Výpis ze snímku katastrální mapy
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Zřízení datové schránky
• Zneplatnění a vydání nových přístupových
údajů k datové schránce

• Přidání pověřené osoby k přístupu
do datové schránky
• Zneplatnění přístupových údajů pověřené
osoby
• Autorizovaná konverze z elektronické
do listinné podoby
• Autorizovaná konverze z listinné
do elektronické podoby
• Výpis údajů z registru obyvatel
• Výpis údajů z registru osob

Pardubickou 1 si můžete přečíst také na webové adrese http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-i-stred-1/ostatni/zpravodaj/. www.facebook.com/Městský-obvod-Pardubice-I. Pardubická 1 byl zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 14481. Vydává: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046.
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