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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém dubnovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpočtové opatření č. 3, jímž se
navyšuje položka investic v dopravě o 580 tis. Kč,
přičemž větší část z přidaných financí je určena na
rekonstrukci chodníků v ulici Ke Koupališti. Aktuální
znění rozpočtu včetně rozpočtového opatření č. 4
schváleného následně RMO je k dispozici na
stránkách www.pardubice2.cz.
RMO v rámci vyjádření městského obvodu jako
účastníka územního řízení nesouhlasila se stavbou

„Business Class Fáblovka“ investora 2 ShelfCo
s.r.o. z následujících důvodů. Celková koncepce a
dispozice objektů svědčí o tom, že deklarovaná
funkce lehké výroby je uvedena účelově kvůli
souladu s územním plánem a skutečným záměrem
je funkce bydlení. V tomto očividném rozporu RMO
spatřuje potenciálně vážný problém do budoucna,
neboť lokalita je uvnitř průmyslového areálu a
bydlení je zde nevhodné a nežádoucí. Plocha je
příliš zahuštěna zástavbou, která má nepřiměřeně
vysokou podlažnost vzhledem k okolním objektům.
Není dořešeno komunikační napojení na ul.
Fáblovka – průjezd v místě křížení horkovodu je
užší než navržená komunikace.
Dále RMO souhlasila se záměrem osazení 1 ks
informačního sloupu v ul. Kunětická nedaleko
zdymadla v rámci akce Revitalizace městského
navigačního systému pro pěší.
RMO projednala předložený návrh obecně

závazné vyhlášky o údržbě veřejné zeleně, který
předpokládá stanovení povinných termínů sekání
veřejně přístupných pozemků a nesouhlasí se
zahrnutím území MO Pardubice II do této
vyhlášky. Konečné slovo v této věci však bude mít
zastupitelstvo města.
RMO souhlasila se zavedením veřejné služby
v městském obvodě od května 2017 v rozsahu 2
pracovních míst a výkonu prací v délce 4 hodiny
denně. Práce bude organizovat Středisko
úklidových prací.
Na jednání RMO se dostavil majitel nedokončené stavby v ul. Gagarinova, která je
předmětem kritiky občanů. Byl upozorněn na
možné sankce ze strany městského obvodu za
narušování vzhledu obce. Uvedl, že požádal
stavební úřad o prodloužení platnosti stavebního
povolení do května 2018 a přislíbil, že termín
dokončení stavby dodrží.
TŘ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jarní měsíce utekly jako voda a zanedlouho
začne léto. Počasí bylo doposud poměrně
rozmanité, zažívali jsme jak velmi pěkné a slunečné
dny, tak i ty zatažené a studené. Jeden z těch
horších bohužel připadl i na termín Polabinských
čarodějnic, které jsme s ohledem na déšť museli
zrušit. Nepodařilo se nám je zorganizovat ani
v náhradním termínu a proto si s pálením
čarodějnice musíme počkat na příští rok. Snad nám
bude počasí přát více.
Na začátku května se uskutečnilo již druhé
setkání občanů našeho obvodu s primátorem
města Pardubic Martinem Charvátem. Jsem rád, že
se primátor zajímá o dění v našem obvodu a
účastní se besed, kde se občané mohou ptát na
záležitosti, které je zajímají. Další setkání
plánujeme na podzim tohoto roku a budeme Vás
informovat prostřednictvím webových stránek,
facebooku a vývěsek obvodu.
V dubnu započala dlouho připravovaná, ale i
z různých důvodů odkládaná, rekonstrukce ulice
Družby. Současně s rekonstrukcí komunikací v této
lokalitě proběhne i rekonstrukce veřejného
osvětlení. Zároveň budou nainstalovány nové
lampy podél plotu DDM Alfa na západní straně. Na
začátku prázdnin započne rekonstrukce ulice
Mladých a Rosická. Tato akce má nejen zlepšit
vzhled těchto ulic, ale rovněž má zvýšit bezpečnost dětí z přilehlých mateřských škol a základní
školy. Součástí této akce bude i oprava plotu podél
základní školy a nový vstup do školy ve směru od
náměstíčka na Polabiny 1. Další investiční akcí
letošního léta bude dopravní zklidnění ulice Lidická.
Zde se jedná zejména o vyvýšené přechody
(současně budou odstraněny montované retardéry) a rozšíření stávajícího parkoviště směrem
k ulici Kpt. Bartoše. Projektovou dokumentaci
k těmto, ale i k dalším připravovaným akcím, si
můžete prohlédnout na webových stránkách
obvodu.
Na konci května jsme slavnostně otevřeli psí
park na křižovatce ulic Kosmonautů a Karla Šípka.
Tento prostor umožní všem pejskařům z okolí
bezpečně a legálně pustit svého psa z vodítka. Celý

Výtvarná soutěž

park je rozdělen na dva sektory, aby se zde mohli
současně pohybovat i psi, u kterých by mohlo
hrozit riziko vzájemného napadení. Bezpečný
provoz nyní již záleží pouze na samotných
„pejskařích“. Věřím, že v tomto prostoru nám i
ukáží, že dovedou po svých svěřencích uklízet.
Poslední neděli v květnu začaly tradiční
koncerty na Pergole a letošní program najdete na
konci zpravodaje. Letos jsme se snažili koncertní
program žánrově zpestřit. Musím Vás však
upozornit na změnu vystupujících v neděli 30.
července, kdy z důvodu nemoci místo skupiny
Klapeto zahraje Duo Scarabeus. Novou akcí
v našem obvodu, kterou se podařilo zajistit ve
spolupráci s Veterán klubem Pardubice, bude
v sobotu 12. srpna jízda řemenových motocyklů.
Tyto historické stroje, některé i více než 100 let
staré, se nám představí v Parku Jiřího Srbka. Více
informací, k této jistě zajímavé podívané zejména
pro malé i velké „kluky“, najdete uvnitř zpravodaje.
Poslední informace z kulturní oblasti se týká
Staročeské polabinské pouti. Její již 18. ročník se
uskuteční v sobotu 23. 9. 2017 na tradičním místě
v Parku Jiřího Srbka v Mozartově ulici. Její program
již máme z velké části připraven a seznámíme Vás
s ním v příštím čísle našeho zpravodaje.
Závěrem bych chtěl popřát všem žákům a
studentů ale i jejich pedagogům, úspěšný a
bezproblémový konec školního roku a krásné
prázdniny. Vám všem ostatním přeji nádherné léto
se spoustou slunečných dní a pohodovou
dovolenou dle Vašich přání a představ.
Váš Radek Hejný

V knihovně Polabiny proběhla výtvarná soutěž
pro dětské čtenáře a žáky 1. – 5. tříd ZŠ na téma
„Moje nejoblíbenější pohádková postava“.
Oceněny byly tyto děti: Adéla Schauerová, Ondřej
Bureš, Běla Rathouská, Elen Koldinská, Jan Outrata,
Lucie Stočková, Veronika Heroková, Hana
Schoberová, Martina Černá, Bety Anderlová,
Ondřej Hrdlička, Magdaléna Fuchsová, Veronika
Cachová, Ema Ryšánková a Magdaléna Zímová.
Vítězům byly předány ceny. Nyní v knihovně
probíhá výstava všech prací.

Pasování prvňáčků
V průběhu června probíhá v knihovně Polabiny
akce Pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovnu
navštíví první třídy ze Základní školy Polabiny 1. a 3.
Děti se seznámí se službami a uspořádáním
knihovny a po splnění tří čtenářských úkolů budou
v pohádkovém království pasováni na čtenáře. Na
památku obdrží knihu a získají roční členství
v knihovně.

Prázdninové hraní
Každou prázdninovou středu od 10 do 12 hodin
zveme děti do knihovny, přijďte si zahrát
společenské hry, vybarvit omalovánky nebo
skládat puzzle. Čekají na vás tyto hry: Veselá
farma, Skákající králíček, Tučňáci, Labyrint, Padající
opičky, Hladový hroch a další. Společného trávení
volného času v knihovně o prázdninách se mohou
zúčastnit nejen čtenáři naší knihovny, ale i děti,
které naši knihovnu nenavštěvují.
Vladislava Launerová

Provozní doba úřadu
a knihovny městského
obvodu o prázdninách

výstavba ul. Pionýrů
(nyní Mladých)

Úřad městského obvodu Pardubice II bude
dne 7. 7. 2017 uzavřen.
Provozní doba v knihovně městského obvodu
ul. Družby 334 bude v prázdninových měsících
omezena ve dnech: v pondělí 3. 7., 24. 7., 31. 7.,
28. 8. do 17 hodin a ve čtvrtek 29. 6., 27. 7., 3. 8. do
15 hodin. V ostatních dnech zůstává provoz
knihovny nezměněn.
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Téma: Mladých - Rosická
Na prázdninové měsíce je připravena
realizace akce Dopravní zklidnění okolí ZŠ
Polabiny 1, která v podstatě znamená
rekonstrukci částí ulic Mladých a Rosická.
Bude se jednat konkrétně o úsek začínající
u přechodu pro chodce u křižovatky
Mladých - Ohrazenická (u Rosignana) a
končící u křižovatky Rosická - Stavbařů.
Jak bude rekonstruovaná ulice vypadat,
jsme zveřejnili již v PZ 4/2015, takže neuškodí
stručně připomenout základní cíle projektu.
Nejprve ovšem shrneme, jaký je současný
stav. V lokalitě se nachází základní škola a dvě
mateřské školy (ZŠ Polabiny 1, MŠ Pastelka Rosická a MŠ Mladých), chybí zde bezpečná
místa pro přecházení a zejména v ranní špičce
je zde neúnosná dopravní situace - velká
frekvence chodců v kombinaci s množstvím
vozidel přivážejících děti do ZŠ a MŠ.
Před samotným vyhotovením návrhu bylo
provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření
v rámci projektu Bezpečné cesty do škol, který
pro odbor hlavního architekta Magistrátu
města Pardubic zpracovala Nadace Partnerství. Na přelomu května a června 2015
probíhal na zúčastněných školách dotazníkový průzkum spojený s identifikací míst, které
žáci při své cestě do školy vnímají jako riziková.
10. listopadu 2015 se v 17 hodin v jídelně ZŠ
Polabiny 1 (Družstevní) uskutečnila veřejná
prezentace výsledků projektu a návrhu
dopravních opatření v lokalitě.
Projekt navrhuje celou ulici v zóně Tempo
30, vozovka bude mít nový živičný kryt a
jednotnou šíři 5 m. Jeden stávající přechod pro
chodce (u Rosignana) bude osvětlen a dále
budou zřízeny dva nové přechody včetně
osvětlení (na zvýšených plochách, které
současně slouží jako zpomalovací prvek). První
nový přechod bude v ulici Rosické v blízkosti
křižovatky s ul. Mladých a druhý bude
navazovat na centrum Polabin 1 s tím, že bude

foto

směřovat do nově navrženého doplňkového
vchodu do areálu základní školy
Parkovací místa budou po obou stranách
vozovky, v ulici Rosické to budou zálivy na
podélné stání, v části ulice Mladých navazující
na ulici Družstevní to pak budou zálivy na
šikmé stání, které je z hlediska rychlého
parkování nejpraktičtější. V zatáčkách, kde by
auta překážela v rozhledu, nebude parkování
umožněno.
Chodníky budou rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě podobně jako v ulici
Družstevní. V místech nežádoucího parkování
a pohybu chodců bude z bezpečnostních
důvodů umístěno zábradlí a před nově
navrženým vchodem do ZŠ přibudou lavičky.
Podrobnou situaci naleznete na stránkách
www.pardubice2 v rubrice Připravované akce.
Dodáváme, že výběrové řízení na dodavatele
celé akce již proběhlo a nejvýhodnější nabídku
předložila firma MIROS Majetková a.s.
v celkové výši 12,2 mil. Kč včetně DPH. Termín
realizace je 13 týdnů od zahájení stavby.
Když jsme zmínili ulici Družstevní, musíme
upozornit ještě na jeden aspekt, který s letošní
plánovanou rekonstrukcí souvisí. Obyvatelé a
návštěvníci ulice Družstevní si jistě pamatují
výměnu kanalizace a vodovodu, která
z důvodu havarijního stavu těchto vedení
probíhala v roce 2015. Bohužel v podobném
stavu je kanalizace a vodovod i v ulici Mladých,
takže samotné rekonstrukci musí předcházet
rozsáhlé výkopové práce v režii Vodovodů a
kanalizací a.s. Tím se bohužel rozplývá naše
původní představa, že dopravní omezení se
uskuteční zejména v prázdninových měsících a
už nyní je zřejmé, že druhá polovina letošního
roku bude v dotčené lokalitě náročná.
Kromě všeho výše uvedeného dojde letos
ještě k celkové rekonstrukci oplocení ZŠ
Polabiny 1 v úseku těsně přiléhajícím k chodníku, který bude také rekonstruován.
TŘ
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VOLBY - distribuce
hlasovacích lístků
Dne 20. a 21. října 2017 se konají volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jedním
z úkolů starosty je zajistit dodání hlasovacích
lístků voličům s trvalým pobytem na území
městského obvodu Pardubice II nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. V souvislosti s roznáškou
hlasovacích lístků bychom vás chtěli požádat
o spolupráci spočívající v řádném označení vašich
poštovních schránek. Pokud schránka nebude
řádně označena, není možné obálku doručit.
Obálky s hlasovacími lístky, které nebude možno
doručit, budou uloženy na úřadě městského
obvodu a občané budou mít možnost si je zde
v době provozu úřadu vyzvednout. Žádáme vás
tímto o označení vašich schránek a o ulehčení
práce těm, kteří budou roznášku hlasovacích lístků
provádět. V případě, že se ve vašem domě nachází
více schránek osob se stejným příjmením, prosíme
o označení schránek i křestními jmény. Děkujeme.

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb
do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a
21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek
stanovených zákonem o volbách do Parlamentu
České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Zákon o volbách do Parlamentu upravuje dva
způsoby, jak lze již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2.
května 2017, požádat obecní úřad příslušný podle
místa trvalého pobytu voliče (pro voliče s trvalým
pobytem na území MO Pardubice II je to Úřad
městského obvodu Pardubice II) o vydání
voličského průkazu, a to
• osobně; v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, neboť úřad o žádosti voliče po
prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve
kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání
voličského průkazu lze požádat do okamžiku
uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října
2017 do 16.00 hodin.
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 13. října 2017 (do 16.00 hodin),
Úřadu městského obvodu Pardubice II. Podání
může být učiněno v této formě:
a) v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu
lze využít osvobození od správního poplatku podle
zákona o správních poplatcích, kde se stanoví, že
od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely
využití volebního práva)
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Úřad městského obvodu Pardubice II voličský
průkaz, nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj.
5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
(jedná se pouze o plnou moc k převzetí / vyzvednutí
voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o
vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle
na jím uvedenou adresu.
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Psí park otevřen
V pondělí 29. 5. 2017 byl v Polabinách, v ulici
Kosmonautů v prostoru točny před poliklinikou
slavnostně otevřen psí park. V tomto oploceném
prostoru můžete bez obav pustit své psí miláčky,
aby si užili pohybu buď sami nebo se svými
čtyřnohými kamarády. Pokud by se někteří psi
nekamarádili, tak je zde možnost dvou oddělených
výběhů. Celková oplocená plocha má přibližně
2 000 metrů čtverečních, přičemž její tvar musel
být přizpůsoben vedení podzemních inženýrských
sítí. Celkem tři vstupní branky nejsou zamčené, ale
jsou zdvojené, aby se eliminovalo riziko nechtěného úniku psů. Psí park je vybaven lavičkami,
odpadkovými koši na psí exkrementy a psími
pisoáry. Slavnostní otevření moderovala Majka
Schillerová, která měla připravené soutěže pro děti
a městská policie předvedla ukázku zásahu
služebního psa Bivoje. Rovněž zde byla k vidění
vodicí fenka Karin a vítězka "voříškiády" Bára.
Na slavnostní otevření si udělal čas i primátor
města Pardubic Martin Charvát.
RH

O pohár starosty
V sobotu 1. dubna 2017 se konal třetí ročník
amatérského charitativního volejbalového turnaje
O pohár starosty MO Pardubice II. Turnaj se konal
ve sportovní hale Univerzity Pardubice, která byla
společně s naším obvodem organizátorem turnaje.
Sportovního klání se zúčastnilo 14 smíšených
družstev. Výtěžek akce, který v letošním roce činil
16 420 korun, byl věnován Rodinnému Integračnímu Centru v Polabinách. Z rukou starosty městského obvodu Radka Hejného a kvestora univerzity
Petra Gabriela převzala symbolický šek s uvedenou
částkou ředitelka centra Hana Janíková.
Vítězem turnaje se stalo družstvo Opaťáci,
před družstvy Sešlost a USK Pardubice.
RH

Městská policie
přijme strážníky
Hledáme nové kolegy. Rozšiřte naše řady.
Městská policie Pardubice vypisuje výběrové
řízení na pozici Strážník.
Požadujeme: bezúhonnost, spolehlivost,
minimální věk 21 let, zdravotní způsobilost,
střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Nabízíme: zajímavou práci v mladém
kolektivu, 25 dní placené dovolené, příspěvek
na stravování, příspěvek na penzijní nebo
životní pojištění, ozdravný program, 4 dny
hrazeného volna při zdravotní indispozici,

příspěvek na očkování, získání zbrojního
průkazu, aj. Více informací naleznete na:
www.mppardubice.cz.
Pokud jste již dnes rozhodnuti o podání
přihlášky, vyplněný dotazník a čestná
prohlášení (naleznete na webových stránkách
městské policie) spolu s ručně psaným
životopisem doručte na adresu: Městská
policie Pardubice, Pernerova 443, 530 02
Pardubice. V případě zájmu se Vám ozve náš
personalista.

Obnova hřiště

Vyšlapaný a nerovný trávník na
fotbalovém hřišti v ul. Npor. Eliáše (mezi
ulicemi Gagarinova a Družby) se obnovuje.
Prosíme tedy obyvatele a čtyřnohé
miláčky, aby na tuto plochu nevstupovali.
Až trávník opět vzejde a bude dostatečně
odolný, tak budou na hřiště vráceny
fotbalové branky. To nastane pravděpodobně až v podzimních měsících. Letní
fotbalová sezona je tedy pro letošní rok
bohužel zrušena. Děkujeme za pochopení.
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Stavební ruch v ulici
Ke Koupališti
Rok 2017 je ve znamení velkého stavebního
ruchu v ulici Ke Koupališti (tj. ulice na Cihelně od
kruhového objezdu směrem ke Žlutému psovi), kde
probíhají rekonstrukce inženýrských sítí a
následovat bude rekonstrukce celé ulice.
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
provádějí rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve
dvou etapách. První etapa (po ul. Brozanskou)
právě probíhá, do konce června by měla být hotová.
Na druhou etapu je vybrán zhotovitel a předpoklad
realizace je do září s tím, že rekonstrukce komu-

Hasiči SPŠCH
V Ostravě, kde se konalo 26. a 27.
dubna Otevřené akademické mistrovství
ČR v požárním sportu, a kam se díky svému
vítězství na Středoškolském mistrovství
ČR ve stejných disciplínách dostala i
družstva ze SPŠCH Pardubice, panovalo
opravdu nevlídné počasí. První den
propršel a ráno a dopoledne druhého dne
se z oblohy sypaly sněhové vločky. Zima,
která provázela tuto soutěž, poznamenala
částečně i výkony sportovců. Ovšem
reprezentanty a reprezentantky Střední
průmyslové školy chemické Pardubice ani
tato okolnost nemohla zastavit v jejich
snažení. Jako první proběhla ve středu
disciplína výstup na cvičnou věž, kde obě
družstva získala 5. místo. Vzhledem k tomu, jak žebříky a parapety klouzaly, to byl
opravdu úspěch. Dále se jednotlivci všech
družstev utkali v běhu na 100 m s překážkami. Závěrem prvního soutěžního dne
proběhly štafety 4 x 100 m s překážkami.
To už se všichni ale těšili na odpočinek a
celí zkřehlí opouštěli areál hasičské
stanice v Porubě.
Ráno se Ostrava probudila do zimního
dne – padal sníh a počasí připomínalo víc
leden než duben! Za těchto podmínek se
pořadatelé rozhodli, že požární útoky
proběhnou pouze na jeden pokus. To se
stalo některým družstvům osudným, ne
však našim středoškolákům! Děvčata
zvládla svůj jediný pokus s nejlepším
časem ve své kategorii a kluci v této
disciplíně skončili na druhém místě.
Za svoje výkony byli nakonec ocenění
při vyhlašování celkových výsledků:
družstvo žen si odvezlo trofej za druhé
místo a družstvo mužů skončilo celkově
třetí. V konkurenci soupeřů z vysokých
škol (a jednoho družstva SŠ z Hranic na
Moravě) si reprezentanti SPŠCH Pardubice
určitě neudělali ostudu. Jménem svým i
jménem vedení školy bych jim chtěla
vyslovit obrovskou pochvalu a velmi
poděkovat za jejich zápal a nasazení.
Klobouk dolů před jejich výkony!
Markéta Oprchalská
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nikací by mohla být zahájena následně.
Zároveň se rekonstruuje i plynovod – první
etapa se uskutečnila již loni a dokončení druhé se
předpokládá do konce září.
Během 2. etapy rekonstrukce kanalizace není
reálné zajistit průjezd ulicí, a proto bylo přislíbeno
zřízení náhradní zpevněné objízdné komunikace
(od koupaliště) v šíři 3-3,5 m s povrchem z asfaltového frézingu. Tato komunikace umožní i provoz
nákladních vozidel včetně zásobování stavby.
Po dokončení inženýrských sítí provede město
rekonstrukci vozovky a chodníků v celé ulici. Nový
chodník bude z barevné betonové dlažby stejného
typu, jako je v přilehlých ulicích Kunětická a
Brozanská. Navíc bude postaven i zpevněný

chodník propojující ulici Ke Koupališti s ulicí Mezi
Zahradami, kde je dosud jen pěšina. Současně
dojde i na nový asfaltový koberec vozovky.

Jízda řemenových
motocyklů 2017
v Polabinách

jízdy řemenových motocyklů je také doprovodná
výstava historických vozidel a techniky členů
Veterán klubu Pardubice.
V letošním roce se tento závod bude konat ve
spolupráci s MO Pardubice II v sobotu 12. 8. 2017
v Parku Jiřího Srbka v Polabinách 4. Časový program začíná v 9 hodin prezencí účastníků a technickou přejímkou, v 10 hodin pokračuje rozpravou
s jezdci. První jízda startuje v 11 hodin, druhá jízda
v 11:30 a třetí ve 13:30 po přestávce na oběd.
Vyhlášení výsledků a předání cen je ve 14:30.

Veterán klub Pardubice byl založen v roce 1960
a je nejstarším klubem historických vozidel v ČR. Ve
svých počátcích byl klub zaměřen především na
historické motocykly. A to je snad i jeden z důvodů,
proč před několika lety začal pořádat závod
zaměřený úzce na nejstarší typ motocyklů, na
motocykly poháněné řemenem, jejichž éra vrcholila
okolo roku 1925.
Každý rok se na tento speciální závod vrací do
Pardubic více než dvě desítky strojů, které
reprezentují tu nejstarší část motoristické historie
a představují většinu dosud zachovalých a
pojízdných strojů v naší republice. K nejstarším
strojům pravidelně se účastnícím závodu patří
francouzský motocykl Werner z roku 1900 a řada
strojů značky Laurin a Klement.
Na rozdíl od běžných statických výstav zde
uvidíte stroje v akci a plném nasazení. Součástí

Bench press
Ve dnech 29 - 30.4. 2017 se členové
Berserk Security Power Team zúčastnili
mezinárodního mistrovství České a Slovenské
republiky v bench pressu ve slovenském městě
Trnava. Výprava byla velice úspěšná.
David Zdražil získal první místo v bench
press EQ výkonem 245 kg, Petr Svoboda, první
místo výkonem 207,5 kg, národní rekord a třetí
místo v absolutním pořadí juniorů druhé místo
výkonem 250 kg EQ. Irena Dvorská první místo
výkonem 110 kg, druhé místo v absolutním
pořadí, národní rekord a ocenění za nejvyšší

Kroužky v DDM ALFA
S koncem května každoročně přichází i konec
pravidelné zájmové činnosti v DDM ALFA, smutek
dětí však netrvá dlouho. Nejen, že se hned 7. 6.
mohou těšit na Dětský den, který pro ně pořádáme,
ale téhož dne se již otvírá možnost přihlášení na
zájmové útvary pro nový školní rok 2017/2018!
Všichni se tak mohou znovu přihlásit na své
oblíbené kroužky, nebo vyzkoušet nové neotřelé

zvednutou váhu v kategorii žen. Nyní se tým
připravuje na podzimní mistrovství světa,
které se tento rok koná v Trutnově.

zájmové útvary, kterých je více než 250 a které pro
ně již více než 40 let připravují zaměstnanci DDM
ALFA v Pardubicích – Polabinách.
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Cesta na sever Evropy
Naše škola ve spolupráci se ZŠ Pardubice
Josefa Ressla a CK SCANDIA CZECH TOUR
z Jablonce nad Nisou uspořádaly 9denní zájezd do
jižního Švédska. Účastnilo se ho 26 žáků osmých a
devátých tříd z naší školy a 25 ze ZŠ Resslova.
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v zábavném parku Liseberg. Poznali jsme zemi,
která nám je v mnohém podobná, ale zároveň
klidná, pohodová, čistá, s krásnou přírodou.
A na závěr připomenu : „Kdo se jednou vydá na
Sever, vrátí se, kdo se vrátí, chce zůstat“. Tak se
snad někdy zase na Sever vrátíme.
František Němec, ředitel školy

Co jsme viděli: Öresundský most do města
Mälmo, městečko Grännu známé výrobou
mentolových špalků Polkagrís, město Jönkkoping
s muzeem výroby zápalek, muzeum Husqvarny,
hlavní město Stockholm, sídlo švédského krále
Drottningholm, loď Vasa ze 17. století, druhé
největší švédské město Goteborg, kde jsme
navštívili expozici značky Volvo, přírodní a vědecké
centrum Universeum a na závěr jsme si užili

První ročník
Polabinské trojky běželi jsme pro
hospicovou péči

se koná ve středu dne 28. 6. 2017 v 17:30
hodin v salonku restauruace Na Palubě
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty a
místostarosty, závěrečný účet hospodaření za rok 2016, rozpočtové opatření
č. 5, diskuse.

Výtěžek ze startovného byl věnován na
podporu domácí hospicové péče Oblastní
charity Pardubice. Akce se vydařila a byla
úspěšná. Věříme, že příští rok přijde více
závodníků.

V sobotu 20. 5. 2017 se pod záštitou
starosty MO Pardubice II Radka Hejného
uskutečnil první ročník běhu Polabinská trojka.
Běh připravila ZŠ Pardubice-Polabiny, npor.
Eliáše 344 společně s Oblastní charitou
Pardubice. Pro malé i velké závodníky byly
připraveny čtyři závody v délce od 500 metrů
až po 3 kilometry.

TAEKWONDO
17. – 19. 3. se uskutečnila v Nymburku
mezinárodní soutěž Czech open 2017. Letos se
sjelo více jak 500 taekwondistů z 16-ti evropských
zemí. Prestiž této soutěže zvýšila i návštěva
prezidenta mezinárodní federace ITF prof. Ri Yongson. Pro všechny reprezentanty to je poslední
ostrý start před mistrovstvím Evropy v Liverpoolu
v polovině dubna a pro naše bojovnice a bojovníky
možnost poměřit síly s evropskou špičkou. A to se
nám předvedenými výkony povedlo.
Další zlatou po mistrovství ČR v technických
sestavách přidala Lucie Kratochvílová. Ve
sportovním boji Lucka v silné kategorii 3
reprezentantek ČR, Bulharska a Estonka neprošla
přes první kolo, ale dlouhou dobu svůj boj vedla.
Opačný průběh boje než Lucka měl Jirka Lukšík.
Ten v dramatickém semifinále většinu času svého
zápasu remízoval nebo prohrával a stav zápasu
zvrátil v posledních 4 sekundách. Ve finále stále
dotahoval vedení soupeře, ale podobný zvrat se
mu už nepovedl, ale předvedený výkon mu stačil na
stříbrnou medaili. Jirka se nominoval ještě v silovém přerážení. Ale dvě přeražené techniky a jedna
nalomená z pěti technik mu na žádnou medaili
nestačila.
Poslední naší medaili vybojovala Denisa
Tkáčová. Byla bronzová a byla ze sportovního boje.
V prvním kole si Denisa musela urvat vítězství v
poslední chvíli. V semifinále narazila na Slovinku,

16. jednání
Zastupitelstva
městského obvodu
Pardubice II

která měla ke konci zápasu více sil než Denisa.
Dále určitě stojí ocenit bojovnost Tomáše
Růžičky, který v technických sestavách v prvním
kole porazil Poláka a v druhém kole vypadl s Ukrajincem, kterého potkal i ve sportovním boji. Tam
předvedl chytrý taktický boj proti silovému pojetí
Ukrajince, který o kousek na vítězství nestačil.
V silovém přerážení Jakub Koutský nepotvrdil
formu z tréninku a nominoval se pouze do hlavní
soutěže. Ve sportovním boji vypadl proti zkušenému reprezentantovi z Řecka. Pro všechny určitě
velmi cenné mezinárodní zkušenosti, které určitě
v budoucnu cenně zhodnotíme.
Kdo si chce s námi zacvičit, nalezne informace
na www.pardubice.taekwondo.cz.
Radek Kolář, 5. Dan / mezinárodní instruktor

AUDIOHELP
V Pardubicích, v ulici Bělehradská 389
v Polabinách, se nachází středisko
odborných služeb pro osoby se sluchovým
postižením AUDIOHELP z.s. (dříve Český
klub nedoslýchavých HELP). Služba je
zaměřena především na osoby nedoslýchavé, seniory. Poskytujeme pomoc a
podporu při řešení problémů vzniklých
v důsledku ztráty sluchu. Hlavním cílem
naší činnosti je, aby tito lidé dosáhli co
největší míry samostatnosti a nezávislosti
odstraněním komunikační bariéry, v jejímž
důsledku nemohou prožívat plnohodnotný společenský a kulturní život.
Rádi zodpovíme veškeré dotazy a
doporučíme, jakým způsobem postupovat
v určitých situacích - vyšetření sluchu,
předání kontaktů na lékařská pracoviště,
jak získat sluchadlo nebo kompenzační
pomůcky pro osoby nedoslýchavé, kterými
jsou např. bezdrátová zařízení na poslech
televize, zesílený telefon, vibrační budík a
světelná signalizace bytového zvonku či
telefonu. Naše středisko se specializuje
na výběr vhodné kompenzační pomůcky,
kterou předvedeme a můžeme některé i
zapůjčit k osobnímu vyzkoušení v domácím prostředí. Při výběru pomůcky také
poradíme, jak je možné si požádat o příspěvek na krajské pobočce úřadu práce.
Dále provádíme základní servis
sluchadla a dalších kompenzačních
pomůcek popřípadě poradíme jak
postupovat v dalších činnostech
souvisejících s problémy sluchadla a
ostatních kompenzačních pomůcek. Naše
služby zahrnují i instalace u klienta přímo
v domácím prostředí.
Jestliže máte problém se sluchem,
nebojte se jej začít řešit. Můžete nás
kontaktovat telefonicky na čísle 466 301
888 nebo prostřednictvím e-mailu na
adrese: shw@email.cz. Provozní doba
střediska je PO, ÚT 8:00 – 15:00 hod., ST
8:00 – 14:00 hod.
Jindřich Socha
odborný sociální pracovník
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Program letního kina na červenec 2017
30.6. pátek
1.7.

Anděl Páně 2, pohádka/komedie/rodinný/fantasy, Česko, 2016, 99 min, režie: Jiří Strach

sobota La La Land, drama/muzikál, USA/HKG, 2016, 128 min, režie: Damien Chazelle, titulky

2.7. neděle

Warcraft: První střet, fantasy/akční, USA, 2016, 123 min, režie: Duncan Jones, dabing

3.7. pondělí Pat a Mat ve filmu, animovaný/rodinný, Česko, 2016, 80 min, režie: Marek Beneš
4.7. úterý

Kolonie, drama/historický, DEU/LUX/FRA, 2015, 110 min, režie: F. Gallenberger, dabing

5.7. středa

Hledá se Dory, animovaný/komedie, USA, 2016, 103 min, režie: Andrew Stanton, dabing

7.7.

pátek

Masaryk, životopisný/drama/historický, ČR/Slovensko, 2016, 113 min, režie: Julius Ševčík

8.7. sobota Moonlight, drama, USA, 2016, 111 min, režie: Barry Jenkins, dabing
9.7. neděle

X-Men: Apokalypsa, akční/dobrodružný, USA, 2016, 143 min, režie: Bryan Singer,dabing

10.7. pondělí Putování tučňáků: Volání oceánu, dokumentární, Francie, 2017, 82 min, dabing
11.7. úterý

T2 Trainspotting, drama, Velká Británie, 2017, 117 min, režie: Danny Boyle, dabing

12.7. středa

Kniha džunglí, dobrodružný/rodinný, USA, 2016, 105 min, režie: Jon Favreau, dabing

14.7. pátek

Pohádky pro Emu, romantický/komedie, Česko, 2016, 112 min, režie: Rudolf Havlík

15.7. sobota Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny,válečný,USA/AUS,2016,139 min,režie:M.Gibson,dabing
16.7. neděle

Příchozí, drama/mysteriózní/sci-fi , USA, 2016, 117 min, režie: Denis Villeneuve, dabing

17.7. pondělí Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, fantasy, USA, 2016, 128 min, dabing
18.7. úterý

Sully: Zázrak na řece Hudson, drama, USA, 2016, 96 min, režie: Clint Eastwood, dabing

19.7. středa

Alenka v říši divů: Za zrcadlem, rodinný, USA, 2016, 113 min, režie: J. Bobin, dabing

21.7. pátek

Bezva ženská na krku, komedie/romantický, Česko, 2016, 97 min, režie: Tomáš Hoffman

22.7. sobota Lion, drama, Austrálie/USA/Velká Británie, 2016, 118 min, režie: Garth Davis, dabing
23.7. neděle

Rychle a zběsile 8,akční,USA/FRA/CAN/GBR/WSM,2017,136 min,režie:F.G.Gray,dabing

24.7. pondělí Kubo a kouzelný meč, animovaný/rodinný, USA, 2016, 101 min, režie: T. Knight, dabing
25.7. úterý

Dítě Bridget Jonesové, komedie/romantický, GBR/FRA/IRL/USA, 2016, 123 min, dabing

26.7. středa

Želvy Ninja 2, dobrodružný, USA/HKG/CAN/CHN, 2016, 112 min, režie: D. Green, dabing

28.7. pátek

Špunti na vodě, rodinný/komedie, Česko, 2017, 83 min, režie: Jiří Chlumský

29.7. sobota Místo u moře, drama, USA, 2016, 137 min, režie: Kenneth Lonergan, dabing
30.7. neděle

Star Trek: Do neznáma, sci-fi/dobrodružný, USA, 2016, 122 min, režie: Justin Lin, dabing

31.7. pondělí Zpívej, animovaný/muzikál/komedie, USA, 2016, 110 min, režie: Garth Jennings, dabing
každý čtvrtek Čtvrtek s HBO
Pardubické letní kino chystá 12. ročník a bude v ulici U Stadionu (vedle Tyršových sadů).
Promítat se bude každý prázdninový večer - v červenci od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
Vstup je zdarma. S vystřiženou poukázkou získáte slevu na limonádu.
Změna programu vyhrazena. V případě nepřízně počasí kino nepromítá.

Platnost do 3. září 2017 v areálu Pardubického letního kina
vedle Tyršových sadů.

Jaro v polabinské
„zušce“
V jarních měsících je program v ZUŠ
Polabiny velmi bohatý. Vrcholí interpretační soutěže, ze kterých si letos žáci
hudebního oboru přivezli skvělá ocenění 1. a 3. místo z Mezinárodní akordeonové
soutěže v Ostravě, 1. místo z Ústředního
kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na
smyčcové nástroje a 3. místo z Ústředního
kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na
kytaru.
Pozadu nezůstal ani výtvarný obor a
dva projekty postoupily do Celostátní
přehlídky výtvarných oborů ZUŠ. Z krajského kola přehlídky ve scénickém tanci
dětí postoupily dvě choreografie a ostatní
tanečníci se pilně připravovali na tradiční
závěrečný koncert, který se letos konal
v pondělí 5. 6. ve VČD. Mladí divadelníci se
zúčastnili přehlídek Svitavský Fanda a
Prima sezóna v Náchodě.
V červnu jsme ještě spolupořádali
festival Zrcadlo umění a tak není divu, že
všichni už netrpělivě vyhlížejí prázdninový
odpočinek. 30. 5. jsme podpořili svými
akcemi celostátní happening na podporu
škol našeho typu ZUŠ OPEN, ke kterému se
za vydatné spolupráce s Nadací Magdalény Kožené přihlásilo 355 „zušek“ z celé
České republiky.
A pokud vám i vašim dětem je naše
umělecké vzdělávání blízké, podrobnosti
o škole nebo zápisu na nový školní rok
najdete na internetových stránkách
www.zuspardubice.cz.
Ředitelství ZUŠ
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Pergola Polabiny
Promenádní koncerty 2017
termín účinkující | vedoucí | žánr
28. 5.
DH Živaňanka | Jindra Vašíček | dechová hudba
KV Band | Karel Vávra | taneční a lidová hudba
4. 6.
11. 6.
Orchestr Jana Kvíčaly | Petr Čížek | taneční hudba 40. let
18. 6.
Medvědi | Milan Dufek | country hudba
25. 6.
DH Pernštejnka | Laďa Černý | dechová hudba
Pardubická šestka | Laďa Šauer | lidová hudba
2. 7.
9. 7.
Country kapela Hotovo | Miloš Kratochvíl | country hudba
16. 7.
KV Band | Karel Vávra | taneční a lidová hudba
DH Živaňanka | Jindra Vašíček | dechová hudba
23. 7.
30. 7.
Duo Scarabeus | Vlastislav Liška | taneční hudba (ZMĚNA)
Pardubická šestka | Laďa Šauer | lidová hudba
6. 8.
13. 8.
DH Pernštejnka | Laďa Černý | dechová hudba
20. 8.
The Friends | Pavel Králíček | rocková hudba
Orchestr Jana Kvíčaly | Petr Čížek | taneční hudba 40. let
27 8.
3. 9.
Techniks | Pepa Pecka | lidová a taneční hudba
10. 9.
DH Živaňanka | Jindra Vašíček | dechová hudba
Změna programu vyhrazena.

vždy v neděli od 16 - 18 hodin
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém červnovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpočtové opatření č. 5. Největší
změnou je navýšení položky určené na 2. etapu
rekonstrukce ulice Družby tak, aby stavba mohla
být v letošním roce kompletně dokončena. Kromě
jiných drobnějších úprav rozpočtu došlo ještě k zařazení podílu MO na rekonstrukci ulice Ke Koupališti
ve výši 300 tis. Kč a položka na vánoční výzdobu
byla navýšena o 120 tis. Kč, které budou použity
zejména na nové prvky v centru Polabin 1.

RMO stanovila, že podmínkou souhlasu ke
zvláštnímu užívání veřejného prostranství, včetně
místních komunikací, za účelem umístění dočasné
stavby a zařízení sloužícího pro poskytování
prodeje a služeb, umístění reklamy nebo zřízení
vyhrazeného parkování, je prokázání bezdlužnosti
žadatele vůči MO Pardubice II k datu podání
žádosti a tato bezdlužnost musí trvat po celou
dobu užívání veřejného prostranství.
V rámci vyjádření městského obvodu jako
účastníka územního řízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou Relaxační centrum Lonkovka
(investor Služby města Pardubic, a.s.) s podmínkou,
že provedení hřišť a mobiliáře bude samostatně
odsouhlaseno odborem životního prostředí a
dopravy ÚMO Pardubice II. Dále RMO nesouhlasila
se stavbou se stavbou Parkoviště u ZUŠ Polabiny,
Lonkova 510 (investor město), z důvodů
stísněného příjezdu mezi BD č.p. 494 a objektem

č.p. 510 a dále proto, že dojde k narušení přímé linie
páteřní stezky pro pěší, která protíná Polabiny 3 a 4
(Npor. Eliáše - Mozartova).
RMO schválila zařazení nové investice Úpravy
okolí Bajkalu do rozpočtu na rok 2017 s tím, že ZMO
bude předložen návrh na financování této akce
přesunem finančních prostředků z podílu MO
Pardubice II na realizaci 1. etapy rekonstrukce
ulice Družby, na níž byla získána státní dotace.
Na základě uskutečněných výběrových řízení
RMO souhlasila s uzavřením následujících smluv:
na stavbu „Družby - 2. etapa“ se společností
Agrostav Pardubice, a.s. v ceně 3 912 919,80 Kč
včetně DPH a na realizaci „Živičných oprav 2017“
s firmou HOLD, s.r.o. v ceně 2 066 795,- Kč včetně
DPH. RMO rovněž schválila záměr nového vybavení
dětského hřiště za domem čp. 327-9 v ul. Valčíkova
zadáním přímo jednotlivým výrobcům prvků v celkové ceně do 510 tis. Kč včetně DPH.
TŘ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí období prázdnin a dovolených a pro většinu z nás to znamená po dnech odpočívání, lenošení či cestování návrat k běžným starostem a pracovním povinnostem. Během dovolené a slunečných dní jsme nabrali energii, která se nám
v podzimních a zimních měsících bude určitě hodit.
Během léta probíhalo nebo ještě probíhá
v našem obvodu několik investičních akcí. Především byla realizována dlouho připravovaná rekonstrukce ulice Družby. První etapa této velké akce je
již v současné době dokončena. Děkuji místním
obyvatelům i zhotoviteli (firma Miros) za vzájemně
bezkonfliktní průběh stavby. Pro obyvatele byl jistě
velmi nepříjemný stavební ruch a prašné prostředí
a pro zhotovitele byla realizace náročná zejména
v tom, že s ohledem na parkovací možnosti v této
lokalitě byla vždy část parkoviště řidičům k dispozici.

Také v ulici Ke Koupališti se již delší dobu staví.
Jedná se o poměrně velkou akci tří investorů.
Probíhá zde rekonstrukce vodovodu a kanalizace
(VAK Pardubice a.s.), plynovodu (Innogy a.s.) a
komunikace (Statutární město Pardubice). Práce
neprobíhají tak, jak bychom si přáli, ale podle
posledního harmonogramu by rekonstrukce sítí
měly být hotovy do poloviny října. Následně bude
provedena rekonstrukce chodníku a vozovky (od
kruhového objezdu U Josefa ke Žlutému psovi).
V době, kdy se Vám dostává do rukou toto číslo
zpravodaje, by se měla dokončovat ještě jedna
větší akce týkající se dopravy - opravy živičných
komunikací. Letos jsme se zaměřili na chodníky a
vozovku v centrální části ulice Prodloužená
(nedotčené nedávnou regenerací předprostoru ZŠ
Polabiny 2), vozovku od Lidlu k malobytům (čp. 513)
a hotelu, vozovku na točně Kosmonautů a chodník
u čp. 436 (Brožíkova). Tolik k našim akcím.
Z prostředků odboru dopravy Magistrátu města
Pardubic se navíc ještě opravuje stezka pro pěší a
cyklisty podél ulice Poděbradské a dva zastávkové
zálivy - Kosmonautů a Sluneční.
Během léta se v našem obvodu nejen
pracovalo. Kromě již tradičních nedělních koncertů
na Pergole bych se rád zmínil o akci, která se
v Polabinách uskutečnila poprvé. V sobotu 12.
srpna se v Parku Jiřího Srbka konala Jízda řemenových motocyklů. K vidění zde byly nádherné
historické stroje a všechny byly provozuschopné.
Přítomní viděli tyto muzejní exponáty v pohybu a
jak diváci, tak i jezdci si sobotní akci příjemně užili.
Věřím, že tuto soutěžní jízdu veteránů přivítáme
v Polabinách i příští rok.
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Týden knihoven
V době od 2. do 6. 10. 2017 zveme všechny do
knihovny v Polabinách na nezávaznou prohlídku
knihovního fondu. Dále zveme čtenáře i ostatní
zájemce v úterý 3. 10. od 9 hodin, pojďte s námi na
vycházku do parku Nová Trnová s tématem autoři
Východních Čech. Ve středu 4. 10. od 13 do 17
hodin pak zveme všechny děti, přijďte si vyrobit
zvířátko z korálků.

Beseda s cestovatelem
Ve středu 18. 10. 2017 proběhne další z besed
o cestování s panem Ing. Václavem Richtrem.
Tentokrát nám bude vyprávět své zážitky z cest po
Mexiku. Akce se bude konat od 16:45 hodin
v kavárně Archa, Lonkova 512, v Pardubicích.
Všechny srdečně zveme.

Keramická dílna pro dospělé
Dospělé čtenáře i ostatní zájemce zveme
v pondělí 13. 11.2017 od 9:00 hodin na akci, kterou
knihovna pořádá ve spolupráci s DDM Alfa Vyrobte si vánoční dekoraci z keramiky. Rezervace
míst na akci probíhá v knihovně, poplatek činí 40 Kč
(keramická hlína, vypálení v peci). V případě dotazů
nás kontaktujte na tel. 466 952 135.
Vladislava Launerová

Nyní se připravuje realizace druhé etapy, která
by měla začít ve druhé polovině září. Rozdělení na
dvě etapy bylo způsobeno duplicitním vlastnictvím
části pozemku, který odděluje obě části. Sporný
pozemek je součástí druhé etapy, a proto pro ni
bylo časově náročnější získat stavební povolení.
Důvodem bylo i financování akce, které se nyní
vyřešilo získáním čtyřmilionové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Další velkou investiční akcí, která začala v červenci, je dopravní zklidnění v ulici Mladých a Rosická. Tato akce byla dopředu připravovaná tak, aby
proběhla převážně v období prázdnin. Bohužel se
na poslední chvíli objevil požadavek společnosti
VAK Pardubice a.s. na rekonstrukci vodovodu a
kanalizace. Koordinace těchto dvou akcí způsobila
zdržení a v současné době je dokončena ulice Rosická a práce pokračují v ulici Mladých. Tato stavba
komplikuje provoz dvou mateřských škol a jedné
základní školy, které se zde nachází. Žádám tedy
rodiče, aby pokud možno k těmto školám nezajížděli po dobu rekonstrukce autem.

Pozvání do Archy
V září začíná nový školní rok a já bych rád
popřál všem žákům a studentům, aby ten letošní
byl co nejúspěšnější. Přeji jim hodně pevné vůle a
odhodlání při získávání nových vědomostí a při
překonávání případných školních neúspěchů. Všem
rodičům a učitelům přeji pevné nervy, trpělivost a
co nejlepší vzájemnou spolupráci při vzdělávání a
výchově jejich dětí.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat na dvě akce,
které se v našem obvodu ještě na podzim
uskuteční. Jedná se především o 18. Staročeskou
polabinskou pouť, která se koná v sobotu 23. září
v Parku Jiřího Srbka. Věřím, že si z programu, který
jsme pro Vás připravili, vyberete (viz zadní strana).
Druhou akcí, na kterou bych Vás a Vaše děti
chtěl pozvat, je drakiáda. Uskuteční se v sobotu 14.
října na pravém břehu Labe poblíž Wonkova mostu
(více podrobností na str. 6).
Přeji krásné babí léto a těším se na setkání
s Vámi.
Váš Radek Hejný

Seniorklub Archa: středa 4. 10.
videosnímek z nejkrásnějších míst Floridy |
středa 11. 10. Divoká Čína 1 - videosnímek
| středa 18. 10. Mexiko - krása přírody,
cestopisná přednáška pana V. Richtra,
program je připraven ve spolupráci
s Knihovnou MO Pardubice II | středa 25.
10. Divoká Čína 2 - videosnímek | pondělí
30. 10. Cestopisná přednáška - v jednání |
středa 1. 11. Nový Zéland - videosnímek |
středa 8. 11. Velká Británie - památky a
majáky, cestopisná přednáška pana
J. Soukupa | středa 15. 11. Irsko videosnímek | středa 22. 11. Norsko videosnímek | středa 29. 11. Francouzské
pobřeží - Francouzská Riviéra a Azurové
pobřeží, videosnímek.
Začátky programů vždy v 16:45 v kavárně Sborového domu Archa v Lonkově
ulici.
Vladimír Lukáš
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Téma: Pravý břeh Labe
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Centrum bydlení
pro seniory
Na části nezastavěné plochy u Bělehradské
ulice mezi hotelem a Zelenou terasou by mělo
vyrůst Centrum bydlení pro seniory. Jedná se o záměr soukromé investice firmy EBM Partner a.s.,
která si pozemek pronajala od města. Podobný
objekt investor již provozuje např. v Hradci Králové
(podrobněji na www.ebmpartner.cz). Níže
otiskujeme vizualizace pardubického projektu.

Jak jsme informovali již v PZ 1/2017,
město Pardubice zadalo zpracování územní
studie Pravý břeh Labe. V březnu byla s rozpracovanou koncepcí seznámena veřejnost
na setkání v polabinské Arše a tamtéž se
uskuteční i veřejná prezentace dokončené
studie ve středu 27. září 2017 v 17 hodin.
Cílem studie je využití významného
fenoménu Pardubic - pronikání přírodních
ploch navazujících na řeku plynule až do
vlastního centra města. Zelené plochy na
pravém břehu Labe by měly být řešeny
koncepčně s vědomím celku tak, aby byla
dokonale využita jejich významná městotvorná funkce.
Řešené území je dle stávajícího územního
plánu (i nově připravovaného) prvek územního
systému ekologické stability a i tak se snaží
územní studie k němu přistupovat. Jako k hodnotné krajině, která má prvky volné přírody, ale
přeci jen je součástí města. Jedná se však
o část území pravého břehu řeky Labe, které
dále pokračuje a tvoří zelený pás skrz město.
Tato místa dále nesou prvky původního říčního
koryta, které je patrné slepými rameny řeky
Labe a lužními porosty okolo nich. Tato

Svatojakubská poutní
cesta
Camino de Santiago patří mezi nejznámější
pěší túry na světě. Cesty z celé Evropy se sbíhají na
španělských hranicích, odkud vedou do Galicie
k hrobu sv. Jakuba ve městě Santiago de
Compostela. Zdejší katedrála je jedním z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa.
Název Svatojakubská cesta je odvozen od
apoštola Jakuba Staršího, který je v Santiagu de
Compostela pohřben. Santiago se stalo významným poutním místem, ve středověku patřilo
společně s Římem a Jeruzalémem ke třem hlavním
křesťanským poutním cílům.
V roce 1993 byla svatojakubská cesta zapsána
na seznam světového dědictví UNESCO. Kancelář
poutníků v Santigu de Compostela vede podrobné

skutečnost se stala jedním z hlavních nositelů
celkového návhu.
Územní studie lokalitu formálně dělí na tři
funkční celky s vlastními centry. První část
západní jako relaxačně sportovní s centrem
Lonkovka, střední část území jako kulturně
společenskou s občanskou vybaveností u Bajkalu a s místy pro pořádání příležitostních akcí.
V poslední řadě pak část východní, která svým
charakterem a hodnotou je určena jako
přírodně nejhodnotnější část lokality se spíše
vzdělávacím centrem u slepého ramene a je
územní studií navržena k registraci jako
významný krajinný prvek. Všechna tato centra
jsou vzájemně propojena cestní sítí a vytváří
tak i pomyslné korálky, které jsou navěšeny na
historickou osu původního koryta řeky.
V prvních dvou celcích jsou vytipována volná
prostranství s intenzivnějším charakterem
údržby pro posezení u řeky či na dece. Počítá
se i s výhledovým zklidněním Hradecké ulice.
Podrobněji se se studií můžete seznámit,
kromě výše zmíněné veřejné prezentace, i na
internetových stránkách www.pardubice.eu
v záložce Projekty a dále pak Architektonické
projekty.
TŘ
statistiky o poutnicích, kteří dorazí do města.
Svatojakubské cesty vedoucí z Polska dnes
končí na státní hranici u Zdoňova na Náchodsku a
právě odtud členové spolku Ultreia značí poutní
trasu přes Královehradecký a Pardubický kraj a
cílovým místem Východočeské trasy je Vlašim (zde
cesta navazuje na Jihočeskou trasu). Spolek
Ultreia (zastoupen paní Zorou Voženílkovou) spolupracuje s Klubem českých turistů a při vytyčování
trasy využívají jejich značených cest a rozcestníků.
V současné době připravují vyznačení trasy od
Hradce Králové přes Kunětickou horu do Pardubic a
dále na Přelouč. V našem obvodu trasa povede po
zelené turistické trase okolo koupaliště a dále po
pravém břehu Labe směrem do Rosic. Trasy
svatojakubské pouti jsou značeny symbolem
mušle a žlutou šipkou.
Pokud tedy na procházce po pravém břehu
Labe v Polabinách narazíte na žlutou šipku se

17. jednání Zastupitelstva
městského obvodu
Pardubice II
se koná ve středu dne 20. 9. 2017 v 17:30
hodin v salonku restauruace Na Palubě
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
vyhodnocení hospodaření MO Pardubice
II za I. pololetí 2017, rozpočtové opatření
č. 7, prezentace územní studie Pravý břeh
Labe, informativní zprávy, diskuse.

symbolem mušle nebo na vyobrazenou mušli
hřebenatku, tak jste se ocitli na poutní Svatojakubské cestě. Do Santiaga de Compostela vám
zbývá „pouhých“ 3 tisíce kilometrů. První směrovka
s tímto symbolem se již nachází u jezu.
RH
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Rekonstrukce ulice
Družby pokračuje
První etapa rekonstrukce ulice Družby byla
v době přípravy tohoto článku prakticky
dokončena. Nejprve nás sice mrzelo, že se ji
nepodařilo zahájit v původně plánovaném roce
2016, ale mělo to i své výhody - stavbu nebylo
nutno přerušovat na zimu a k její realizaci bylo
využito i klidnějších prázdninových měsíců.
Nakonec se ve druhém kole podařilo získat i státní
dotaci z programu Regenerace sídlišť ve výši 4 mil.
Kč, což nám umožní se letos pustit i do druhé
etapy. Ta první vyšla celkem na 10,8 mil. Kč, podíl
MO Pardubice činil 4 mil. Kč a zbývajících 2,8 mil. Kč
bylo uhrazeno z rozpočtu města.
Druhá etapa bude stát necelé 4 mil. Kč, bude
hrazena kompletně z rozpočtu MO Pardubice II,
zahájena by měla být koncem září a pokud to
klimatické podmínky dovolí, měla by být dokončena
ještě letos. Stavební práce plynule navážou na
dokončenou část a skončí zvýšenou plochou
křižovatky. V posledním úseku ulice budou kolmá

Další akce
k realizaci
Probíhající rekonstrukce ulice Mladých a
Rosické je zmíněna již ve Slově starosty, takže
doplníme jen, že náklady na akci činí 11,7 mil. Kč
a jsou kompletně hrazeny z rozpočtu MO
Pardubice II.
Další akcí, kterou jsme na letošek plánovali,
je dopravní zklidnění ulice Lidické (blíže viz PZ
4/2016). Výběrové řízení na realizaci se
uskutečnilo již v květnu, ale stavba dosud
nebyla zahájena vinou zaneprázdněnosti
vítězného dodavatele. Toto neplánované

stání i chodník po obou stranách vozovky a přibude
zde ještě třetí přístřešek na kontejnery.
Nad rámec projektu rekonstrukce ulice Družby
bylo provedeno ještě doplnění několika lamp
veřejného osvětlení v okolí areálu DDM Alfa
(investice Služeb města Pardubic a.s.) a v režii MO
Pardubice II probíhá rekonstrukce dětského hřiště
za domem v ulici Valčíkově. Původní betonová
prolézačka, která bohužel byla v rozporu se současnými bezpečnostními požadavky na dětská
hřiště, bude nahrazena novou herní sestavou pro
menší děti (viz obrázek). Oválná dopadová plocha
bude z lité pryže. Sousední sportovní hřiště bylo
mírně zmenšeno kvůli prorůstajícím kořenům
nedalekých stromů.
TŘ

zdržení má však i nečekaný pozitivní efekt v souvislosti se zahájením prací na projektu
Ležáků - Partyzánů došlo k úpravě návrhu
zvýšené křižovatky Lidická - Ležáků. Nové
řešení bude lépe funkční (bude zde i přechod
pro chodce) a estetičtější. V době přípravy
článku ovšem ještě nebyla ukončena jednání
o termínu realizace stavby.
Na závěr zmíníme jednu akci města, která
by se měla ještě letos uskutečnit - je jí osvětlení přechodu pro chodce v ulici Kpt. Bartoše
v blízkosti křižovatky Brožíkova. Součástí akce
bude i zpevnění vyšlapané zkratky (na popud
MO) a umístění semaforu pro chodce (nikoliv
na popud MO).
TŘ
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Dětský den
Ve středu 7. 6. 2017 se uskutečnil den
dětí v Polabinách. Již podruhé proběhl pod
heslem "Ať jsi holka nebo kluk, integraci je
to fuk". Společně s městským obvodem se
na organizaci podílel DDM ALFA, Speciální
škola Svítání, integrační školka Lentilka a
Univerzita Pardubice.
Poděkování patří všem, kteří se na
přípravě celodenního programu podíleli a
především pracovníkům DDM ALFA a jejich
řediteli Miloši Adamů, kteří se postarali
o organizaci celého dne.
RH

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice
Vás srdečně zve do svých řad. Od 4. 9.
2017 jsme zahájili další kolo náborů do
našich zájmových útvarů. Těch je pro Vás
připraveno jako každý rok více než 250!
Neváhejte a navštivte nás v průběhu
měsíce září na adrese Družby 334
Pardubice Polabiny. Každý všední den od
8:00 do 16:30 hod. se Vám bude věnovat
tým zkušených pedagogů a pomůže Vám s
výběrem a přihlášením do zájmových
útvarů. Můžete také využít elektronického
přihlašování na www.ddmalfa.cz, kde
naleznete všechny potřebné informace.
Těšíme se na Vás!
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Kosmonautů

Rosická

Stavbařů

V současné době připravuje městský obvod
Pardubice II mimo jiné následující dva projekty.
Prvním z nich je rekonstrukce ulic Stavbařů a
Rosická. O záměru jsme informovali již v PZ
2016/2, kde jsme představili architektonickou
studii. Ta se však u řady obyvatel lokality setkala se
značně negativním ohlasem, který vyústil dokonce
do podpisových protestních akcí. Z tohoto důvodu
jsme záměr radikálně přehodnotili a vypustili z něj
zejména kontroverzní řešení prostorů mezi domy.
Nyní se tedy projekt týká především komunikací
(chodníky, vozovky, parkování), přičemž koncepčně
navazuje na právě rekonstruovanou část ulice
Rosické nebo již dokončený úsek ulice Varšavské
(viz přiložený výkres). Rekonstruovaná lokalita
bude tedy zahrnuta do zóny Tempo 30, která bude
začínat již u křižovatky s ulicí Kosmonautů širokým
zpomalovacím prahem, na němž bude umístěn
přechod pro chodce. V ulici Rosické je směrem
k domu navrženo kolmé stání vozidel, na protější
straně pak ještě záliv na podélné stání. V ulici
Stavbařů se chodník přesune až za parkovací místa
a vzniknou zde nové přístřešky na kontejnery
(obdobného typu jako v ulici Družstevní).

Chemiků

Připravované projekty

Stavbařů

Ležáků

Lidická

Další řešenou lokalitou jsou ulice Ležáků a
Partyzánů. V ulici Ležáků bylo letos provizorně
umožněno parkování na širokém chodníku, do
budoucna se však počítá s kompletní rekonstrukcí,
jejíž návrh je na přiloženém výkresu. Koncepce
území se nijak zásadně nemění, ve slepé části ulice
Ležáků je navrženo oboustranné kolmé parkování,
v ulici Partyzánů je optimalizováno využití
stávajícího parkoviště u garáží a přibývá chodníček
podél parkovacích míst u domu. Nové bude i
zastřešené stání pro kontejnery. Podobně jako při
nedávné rekonstrukci vnitrobloků v ulici Brožíkově
nebo Družby se počítá s využitím stávajících
betonové vozovky jako podkladní vrstvy.
S popsanými i dalšími záměry se můžete blíže
seznámit osobně na úřadě nebo na webu
www.pardubice2.cz.
TŘ

Partyzánů

Ležáků
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Gymnázium
Mozartova
slaví 20 let
Gymnázium sídlící ve Vašem městském
obvodu na polabinské „čtyřce“ běžně již v Pardubicích označované jako „Mozarťák“ rekapituluje
uplynulý školní rok. Byl první, ve kterém měla naše
škola v každém z ročníků čtyřletého gymnázia tři
třídy. Jsme tak stabilizovanou školou s více jak 360
žáky. Díky nadání svých studentů i práci kvalitních
a nadšených pedagogů dosáhla škola v uplynulém
roce řady významných úspěchů. Můžeme se
pochlubit druhým nejlepším francouzštinářem
v ČR, kterým je náš student Jakub Vondrouš. Třetí
místo v celostátním kole olympiády ze španělštiny
potom získala Tereza Sevránková. Rozvíjíme ale
poznání žáků i v oblasti přírodovědné a technické.
Veronika Zavřelová s prací „Alzheimerova choroba
a moderní diagnostické metody“ vyhrála krajské
kolo Středoškolské odborné činnosti a úspěšně nás
reprezentovala v ústředním kole. Právě ona je
i jedním z příkladů přínosné spolupráce gymnázia
s vysokými školami, kde probíhá odborná supervize
jejich badatelských projektů. Jedná se o zdejší
Univerzitu Pardubice, Univerzitu Palackého
v Olomouci, Univerzitu Hradec Králové či Akademii
věd ČR. Tolik jenom vrchol pyramidy letošních
úspěchů našich studentů. Velmi si vážíme jejich
zájmu a píle stejně jako nasazení pedagogů, kteří
jsou garanty jejich projektů.
Gymnázium v uplynulém roce také navštívila
celá řada zajímavých osobností, které se setkaly se
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studenty v rámci přednášek, diskusí či našeho
tradičního Dne osobností. Jen namátkou zmiňme
velvyslance státu Izrael v ČR Daniela Merona,
poslance Evropského parlamentu Pavla Svobodu,
ředitele holdingu CONTIPRO a podnikatele roku
v PKj Vladimíra Velebného či moderátora ČT Marka
Wollnera. Vítáme všechna tato setkání. Díky širokému záběru a pestrosti témat i hostů se nám daří
rozšiřovat znalosti a vědomosti našich studentů a
motivovat je k dalšímu profesnímu vzdělávání a
celkově přispět k jejich osobnostnímu růstu.
Jsou to pouze střípky z pestrého života
našeho gymnázia. Jeden důležitý do mozaiky
historie školy ale vložíme již v září, kdy si škola
připomene první malé kulaté výročí, 20 let od
okamžiku, kdy do školy nastoupili první studenti.
Gymnázium, tehdy ještě na Komenského náměstí
v budově tzv. „Reálky“, bylo sice oficiálně založeno
v roce 1996, ale první studenty přijalo k 1. září 1997.
Proto jsme se rozhodli považovat za vznik školy
tento okamžik. Rádi si tak nejen se zaměstnanci a
studenty, ale i všemi absolventy, hosty i obyvateli
Polabin, kam se škola do objektu bývalé ZŠ Polabiny
4 přestěhovala v roce 2000, připomeneme toto
výročí. Oficiální oslavy se uskuteční v sobotu
4. listopadu a následně vyvrcholí v pondělí 6. listopadu v Sukově síni Domu hudby od symbolických 10:20 hodin. Přijměte naše pozvání,
informace i program budou včas zveřejněny. Je
nám ctí a děkujeme za 17 let bezproblémového
soužití s obyvateli Polabin, vzájemnou podporu i od
představitelů místní samosprávy. Věříme, že takto
zde spolu budeme spolupracovat i nadále a
srdečně zveme na oslavy našeho malého výročí.

Školení na
počítači
Jste osoba se zdravotním postižením,
nebo senior? Rádi byste se naučili na
počítači nebo si jen osvěžili své znalosti?
Nemáte se na koho obrátit? Neznáte
nikoho, kdo by Vás seznámil se základní
obsluhou počítače? Chcete komunikovat
s blízkými pomocí e-mailové pošty, nebo
facebooku?
Pokud máte zájem, seznámit se se
základy práce na počítači, vyhledáváním
informací, které Vás zajímají např. jak si
vyhledat práci, ubytování nebo bydlení.
Doporučíme Vám webové portály, které
můžete při vyhledání informací využít.
Centrum pro zdravotně postižené a
seniory Pardubického kraje o.p.s. - v rámci
služby Sociální rehabilitace je činnost
poskytována zdarma. K dispozici máme
počítačovou učebnu a nabízíme individuální přístup ke každému uživateli.
Neváhejte se na nás obrátit od
pondělí do pátku v čase od 8 do 16 hodin.
Pracoviště Pardubice: Bělehradská 389,
530 09 Pardubice. Kontaktujete nás na
tel. čísla 775 693 984 nebo na email
narcisa.jelinkova@czp-pk.cz
Denisa Křivková, sociální pracovnice

Marek Výborný, ředitel gymnázia

Drakiáda
Kurzy pro rodinné
pečovatele
Společnost JHS – Centre o.p.s. získala
dotaci ESF na konání kurzů zaměřených na
pečování o blízké osoby. Jedná se o bezplatné
semináře doplněné ukázkami z praxe a
odbornými stážemi.
V kurzu se naučíte: jak předejít proleženinám,
jak zvedat a polohovat Vašeho blízkého,
abyste si neublížili, jak pracovat s pomůckami,
jak připravit a podávat stravu, jak komunikovat
s osobami s onemocněním demence, jak
fungují sociální služby, jaké jsou možnosti

dávek apod. Lze se účastnit celého kurzu tj. 5
setkání nebo si vybrat jen jednotlivé semináře.
Délka jednoho semináře je cca 2,5 hod.
Na odbornost kurzů dohlíží pracovníci
Domova u fontány z Přelouče, LDN Rybitví a
další zkušení pracovníci. Kurzy se budou konat
v okrese Pardubice v období září 2017 – srpen
2018. Informační schůzka o kurzech proběhne
10. 10. 2017 od 17:00-18:00 hod v Budově TString, Masarykovo nám. 1484, 5. patro.
Srdečně Vás zveme.
Kontakt pro více informací a přihlášení do
kurzu: Pavlína Valentová, valentova@jhscentre.cz, tel. 775 500 622.

V sobotu 14. října od 14.00 do 16.00
hodin se na pravém břehu Labe poblíž
mostu Pavla Wonky uskuteční druhá
Polabinská drakiáda. Kromě pouštění
draků, kdy nejlepší draci obdrží odměnu,
bude pro děti připraven skákací hrad a
opékání buřtů. Buřty, nejen pro děti, bude
možno zakoupit na místě.
Současně s drakiádou budou na Labi
probíhat rybářské závody.
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Výběrové třídy
Základní škola v Polabinách 2 (Prodloužená
283) bude ve školním roce 2017/2018 opět otevírat
první třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy
a první třídu s rozšířenou výukou angličtiny. Do
obou tříd se děti hlásí předem a výběr probíhá již
před zápisem. Do hudební třídy vybírají děti naše
paní sbormistryně v mateřských školách a oslovují
rodiče dopisem. Přezkoušet je mohou i v naší škole.
Rodiče mohou volat na 604 356 933 a domluvit si
schůzku již od 4. září.
Do třídy s rozšířenou výukou angličtiny
přihlašují rodiče své děti od 1. září do 31. ledna
2018. Přihláška je ke stažení na webu školy
www.zsprodlouzenapce.cz v bílém obdélníku v dolní části stránek. Přihlášku stačí odeslat e-mailem,
rodiče obdrží potvrzení o přijetí a číslo přihlášky.

Dvojnásobná
mistryně světa
Johana Klecová
Ve dnech 30. 6. - 4. 7. 2017 se konalo 1.
mistrovství světa žáků a dorostu v radiovém
orientačním běhu (ROB) v Turčianských
Teplicích na Slovensku. Samotné centrum
závodu slibovalo krásné a náročné běžecké
terény. Českou výpravu doplnila i čtveřice
pardubických borců. V kategorii žáků nás
reprezentovala Johana Klecová, Jakub Klec a
Tomáš Ráliš. Mezi dorostence se probojoval
Jakub Křen. Všichni jmenovaní jsou z oddílu
ROB Pardubice.
Závodilo se ve třech dnech. První den se
běžel klasický závod v pásmu 3,5 MHz
v podhůří Velké Fatry. Hned v tomto závodě se
pardubákům zadařilo. Johanka si s velkým
náskokem téměř šesti minut doběhla pro titul
mistryně světa. I Tomášovi se na první velké
akci zadařilo a doběhl si pro bronzovou medaili.
Jejich výkony pak podpořili na 6. místě Jakub
Křen a na 8. místě Jakub Klec. V soutěži týmu
pak v kategorii žákyň i žáků putuje zlato do
České Republiky.
Druhý den se na okraji Turčianských Teplic
v rovinatém lesoparku běžel srint. V mládežnických kategoriích jde o dosti náročnou
disciplínu. Nárok je kladen nejen na rychlý běh,
ale hlavně na rychlé a správné rozhodování.
Jakákoli malá chyba závodníka odsune až do
druhé poloviny výsledkové listiny. Ale i v tomto
závodě Johanka potvrdila výbornou formu,
všem svým soupeřkám ukázala záda a doběhla
si pro druhý titul. Svým výkonem ji podpořila
Alžběta Sobotová z Prahy, která skončila na
2. místě. Jakubovi Křenovi na 6. místě chyběla
k medaili necelá minuta.
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V únoru a v březnu absolvují děti pohovor u školní
psycholožky, která zjišťuje školní zralost. Škola
nabízí dětem kromě rozšířené výuky i prvky
programu Začít spolu, příjemné a bezpečné
prostředí, družinu pro děti z 1. – 3. tříd i pestrou
zájmovou činnost. Bližší informace podá ředitelka
školy.
Jana Smetanová

Poslední soutěžní den se závodníci vrátilii
do podhůří Velké Fatry, kde v náročném terénu
bojovali na klasické trati v pásmu 144 MHz.
Jestliže je při sprintu třeba hodně zkušeností,
o tomto pásmu to platí dvojnásob. A právě
tato zkušenost v žákovských a dorosteneckých kategoriích ještě často pokulhává za
fyzickou připraveností závodníků. Přesto se
tohoto závodu Češi nezalekli a v kategorii
žákyň si pro titul mistryně světa doběhla
tentokrát Alžběta Sobotová z Prahy. Společně s Johankou, která doběhla šestá, vybojovaly
naše žákyně týmové zlato. Tomáš Ráliš se
svým dobrým výkonem obsadil 5. místo a
Jakub Klec 11. místo.
Bezkonkurenčním celkovým vítězem ale
byla reprezentace Ruska, která posbírala
celkem 23 cenných kovů, s odstupem
následována Ukrajinou (15) a Českem (13),
přičemž Češi mají lepší bilanci zlatých.

Babičky a
dědečkové, přijďte
za námi do školy a
do školky!
Po uplynulých prázdninách opět
uvítáme aktivní seniory, kteří by se
uplatnili jako dobrovolníci v pardubických
mateřských nebo základních školách.
S nejmenšími dětmi si zde mohou hrát, číst
pohádky, pomáhat jim při oblékání, jídle, na
vycházkách a výletech. Větším žákům je
pak možné předávat své zkušenosti při
doučování či vedení zájmových kroužků.
Za dva roky fungování se do tohoto
unikátního projektu statutárního města
Pardubice, jenž podporuje setkávání
nejstarší a nejmladší generace, zapojilo
celkem 24 dobrovolníků ve 14 školách.
Přináší veliké potěšení nejen dětem, které
se na svoje „babičky“ vždy těší, ale hlavně
samotným seniorům. Ti stráví část svého
dne smysluplně a v milé společnosti,
načerpají pozitivní energii a cítí se
potřební.
Pokud chcete svůj volný čas také
obohatit o podobné zážitky, neváhejte
kontaktovat Dobrovolnické centrum
Koalice nevládek Pardubicka, které se o dobrovolníky stará, a to na tel.: 775 551 412
nebo email: krivkova@konep.cz. Rádi Vás
uvidíme a sdělíme k této činnosti další
potřebné informace. Stačí třeba jen jedna
hodina týdně, kdy uděláte radost sobě i
druhým! Lucie Křivková, www.konep.cz

Jitka Šimáčková

ZUŠ otevírá
již 50. školní rok
Polabinská „zuška“ vstupuje do
nového školního roku, ve kterém oslaví 50.
výročí od založení.
Pokud máte zájem o umělecké
vzdělávání dětí v hudebním, tanečním,
výtvarném nebo literárně-dramatickém
oboru, kontaktujte nás na tel. č. 466 400
310 nebo se zastavte na ředitelství ZUŠ
v Lonkově ulici. Na některých oborech jsou
ještě poslední volná místa. Informace ke
studiu naleznete na webových stránkách
www.zuspardubice.cz. Ředitelství ZUŠ
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém zasedání 20. 9. 2017 ZMO projednalo
mimo jiné rozpočtové opatření č. 7, v němž byl
s ohledem na získání státní dotace o 4 mil. Kč
snížen podíl městského obvodu na rekonstrukci
ulice Družby. Příslušné finanční prostředky byly
přesunuty do položek Úpravy okolí Bajkalu, Družby
- 2. etapa a péče o zeleň. Na zasedání ZMO se
rovněž uskutečnila prezentace územní studie
Pravý břeh Labe (blíže viz minulé číslo PZ), přičemž
ZMO poté zrušilo záměr discgolfového hřiště

v lokalitě. Záměr sice není v rozporu s celkovou
koncepcí studie, avšak z diskusí vyplynuly obavy
z možné kolize discgolfu s budoucí sítí komunikací.
Jako doporučení zaznělo vyčkat s případným
zřízením discgolfového hřiště až po dokončení
cestní sítě a následném novém posouzení
vhodnosti takové aktivity v lokalitě.
RMO schválila mimo jiné rozpočtové opatření
č. 8, kde došlo k mírnému navýšení příjmů (poplatky
za odpady a sankční platby) a dalším drobným
úpravám (kompletní rozpočet je k dispozici na
www.pardubice2.cz).
RMO odsouhlasila dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci „Dopravní zklidnění okolí ZŠ
Polabiny 1“ se společností MIROS MAJETKOVÁ a.s.,
kterým se navyšuje cena díla o 206 tis. včetně DPH
z důvodu rozšíření opravy povrchu ulice Mladých
oproti projektu a dalších dílčích změn. RMO dále
rozhodla o zrušení výběrových řízení na akce

„Lidická“ (dopravní zklidnění) a „Družby - 2. etapa“
z důvodu nepodepsání smluv o dílo vybranými
dodavateli. Budou vypsána nová výběrová řízení
s tím, že realizace se uskuteční s ohledem na
klimatické podmínky zkraje roku 2018.
V rámci vyjádření k územnímu řízení RMO
projednala záměr „Fáblovka jihovýchod - etapa 1“,
spočívající zejména ve výstavbě objektů pro prodej
a služby v ulici Poděbradské mezi plynárenským
učilištěm a stávajícím obchodním centrem.
Součástí akce bude i přestavba křižovatky
Kosmonautů - Poděbradská na kruhový objezd
včetně doplnění čtvrtého ramena křižovatky
(prodloužení ul. Kosmonautů). Platný územní plán
v lokalitě vyžaduje i určitý podíl bydlení.
RMO v neposlední řadě připomínkovala návrh
novely vyhlášky města o místním poplatku za
odpad, která pro příští rok opět zachovává stávající
výši poplatku.
TŘ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2017 se chýlí ke svému závěru, babí léto se
úplně nevydařilo a Martin na bílém koni letos také
nepřijel. Nezbývá, než doufat, že alespoň Vánoce
budou bílé, nikoli blátivé. Nejen počasí však
rozhoduje o tom, zda uplynulé období bylo, či
nebylo úspěšné.
Pozitivní je, že se nám podařilo zrealizovat dvě
velké investiční akce - rekonstrukci ulice Družby
(1. etapa) a dopravní zklidnění v ulici Mladých Rosická. V druhé polovině září jsme v ulici Družby
chtěli pokračovat druhou etapou, ale bohužel
těsně před zahájením prací nám firma vybraná ve
výběrovém řízení oznámila, že z kapacitních
důvodů odstupuje od smlouvy. S ohledem na termín jsme výběrové řízení zrušili a zakázku budeme
realizovat na jaře 2018.
Druhá dokončená investiční akce v ulici
Mladých a Rosická byla velmi pečlivě připravována
a v rámci přípravy proběhlo i dotazníkové šetření
na obou mateřských školách a základní škole, které
se v daném místě nachází. V listopadu 2015 se
uskutečnilo veřejné projednání návrhu na zvýšení
bezpečnosti v lokalitě a získané podněty dle
možností projektantka zapracovala do projektu.
Cílem rekonstrukce bylo zvýšit bezpečnost dětí
v okolí škol a zklidnit automobilovou dopravu.
V rámci akce základní škola získala nové oplocení a
novou přístupovou cestu do školy, která školáky
navede na jeden z přechodů. Tři nově vybudované
přechody pro chodce jsou nasvíceny, v zatáčkách
je osazeno zábradlí a to vše by mělo přispět k větší
bezpečnosti nejen dětí. Zároveň v okolí škol vzniklo
přes 20 nových parkovacích míst pro rodiče
školáků a předškoláků.

V době, kdy budete číst tyto řádky, by měla být
těsně před dokončením rekonstrukce ulice Ke Koupališti. Tato akce je dokladem toho, že se nevěnujeme pouze regeneraci panelového sídliště, ale
že nezapomínáme ani na tento kus původní
zástavby. Stavební práce v této ulici trvaly rok,
neboť se zde měnila kanalizace, vodovod i vedení
plynu a na závěr se zde zhotovuje nová komunikace a chodníky. Všem dotčeným obyvatelům,
živnostníkům ale i návštěvníkům této části našeho
obvodu se omlouváme za způsobené komplikace.
Kromě druhé etapy ulice Družby se nám
nepodařilo zrealizovat ani bezpečnější přechody
v ulici Lidické. Firma, která vyhrála výběrové řízení,
nám v měsíci září oznámila, že z kapacitních
důvodů není schopna zakázku realizovat.
Mám velkou radost, že se nám letos podařilo
připravit k realizaci již dlouho slibovaný chodník

mezi Bajkalem a slepým ramenem Labe. Sice se
chodník nepodařilo letos postavit, jak jsem
původně doufal, ale v současné době probíhá
stavební řízení i výběrové řízení na dodavatele
s tím, že hned na jaře bychom chtěli zahájit stavbu.
O dalších akcích realizovaných v roce 2018 se
dočtete uvnitř zpravodaje.
Rád bych se zmínil o problému, na který mne
mnozí z Vás při různých příležitostech upozorňují a
který mne trápí stejně jako Vás. Jedná se o nepořádek okolo kontejnerů na domovní odpad. Někdy
je tento problém způsobován lidmi bez domova,
kteří zde hledají pro ně ještě použitelné věci nebo
například ptactvem, zejména havrany, kteří při
hledání potravy dokážou z popelnic vytahat
spoustu nepořádku. Dalšími znečišťovateli jsou ti,
kteří si kontejnerové ohrádky pletou se skládkou.
Auty sem vozí jakýkoli nepořádek, a když se jim
nevejde do kontejneru, tak ho klidně pohodí vedle
na trávu či chodník. Ani obyvatelé okolních domů
nejsou bez viny. Při nákupu nového vybavení do
bytu se někteří vůbec nestydí staré a nepotřebné
lednice, televize, nábytek, matrace a mnohé další
pohodit vedle kontejnerů. Pro všechny tyto
nepotřebné věci jsou určeny sběrné dvory, v Polabinách například v Lonkově ulici. Zde můžete výše
zmiňované předměty odložit legálně a zcela
zdarma. Ti, kteří toto nedodržují, se dopouští
přestupkového jednání.
Po dlouhé době nám letos bohužel nevyšlo
počasí na 18. Staročeskou polabinskou pouť.
Dopolední soutěže pro děti jsme zvládli bez deště,
odpoledne však propršelo celé. Nepršelo sice nijak
intenzivně, ale zato vytrvale. Skalní fanoušci však
na své oblíbené kapely přišli a i poslední dvě
vystoupení Vlasty Horvátha a Báry Basikové měla
slušnou návštěvu a výbornou atmosféru. Děkuji
všem, kteří i přes nepříznivé počasí na letošní
polabinskou pouť dorazili. Již nyní začínáme
připravovat devatenáctý ročník a věřím, že příští
rok počasí vyjde opět na jedničku, tak jak jsme byli
v minulých letech zvyklí.
Z letošních akcí bych Vás chtěl ještě pozvat na
tradiční koncert dechové hudby Živaňanka na
Pergole, který se koná na Štědrý den od 11.00
hodin. Dále jsme pro Vás společně s ELIM
Pardubice a Církví bratrskou připravili v letošním
roce ještě jeden Vánoční koncert. Ten se uskuteční
11. 12. od 17.00 hodin v Arše a vystoupí na něm
pěvecký sbor Návrat.
Začátkem prosince jsme tradičně rozsvítili
vánoční stromek na náměstí Polabiny 2. Při rozsvícení nám zde zahráli a zazpívali malí hudebníci
z polabinských škol. Pro nejmenší je letos
u vánočního stromu nově umístěna schránka pro
Ježíškovu poštu. Malé děti zde mohou vhodit svá
přání, my je Ježíškovi předáme, a děti se mohou
těšit, zda některá ze svých přání doma u stromečku najdou.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
s blížícím se koncem roku popřál pohodové svátky
vánoční v kruhu Vašich blízkých. Nenechme se
otrávit záplavou negativních zpráv od nás i ze světa, které se na nás každodenně valí z médií a sociálních sítí. Soustřeďme se na to, co je pro nás a naše
nejbližší podstatné a zároveň buďme ohleduplní
a tolerantní ke svému okolí.
Ještě jednou krásné Vánoce a hodně zdraví
a štěstí v novém roce.
Váš Radek Hejný

strana 2

Keramická dílna
Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Alfa
v Polabinách připravila Knihovna městského
obvodu Pardubice II v listopadu pro čtenáře i
veřejnost akci Keramická dílna pro dospělé.
Účastníci měli možnost vyrobit si keramického
andílka a různé vánoční dekorace.

Společný průkaz
Od října platí zajímavá novinka, kromě běžného
čtenářského průkazu může knihovna vydat i tzv.
společný čtenářský průkaz, který opravňuje
uživatele k výpůjčce a vrácení v kterékoli knihovně
v Pardubicích včetně Krajské knihovny.

Babička čte pohádku
Milé děti, ve středu 10. 1. 2018 od 15 hodin vás
zveme do knihovny v Polabinách na akci Babička
čte pohádku.
Poslechnete si pohádku z knížky od Eduarda
Petišky Martínkova čítanka. Těšíme se na vás.

Provozní doba úřadu
a knihovny městského
obvodu koncem roku
V pátek 29. 12. bude na Úřadě městského
obvodu Pardubice II uzavřena pokladna a nebudou
se provádět služby Czechpoint včetně ověřování.
Knihovna městského obvodu bude uzavřena ve
dnech 27. - 29. 12. Děkujeme za pochopení.

18. jednání Zastupitelstva
městského obvodu
Pardubice II
se koná ve středu dne 13. 12. 2017 v 17:30
hodin v salonku restauruace Na Palubě
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
čerpání rozpočtu, pravidla sociálního
fondu, podmínky dotací na rok 2018,
střednědobý výhled, rozpočet městského
obvodu na rok 2018, diskuse.
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Téma: Mladých
- Rosická
Téma:
Stavbařů,
Rosická
Na rok 2018 připravujeme realizaci
investiční akce Stavbařů, Rosická.
Akce bude navazovat na letos uskutečněnou rekonstrukci první části ulice Rosické a
bude pokračovat ve stejném duchu. V minulém
čísle PZ jsme otiskli návrh řešení v domnění, že
již k žádným větším změnám nedojde, ale opak
je pravdou. Při podrobnějším projednání
záměru s Elektrárnami Opatovice a.s. se
ukázalo, že kolmá parkovací místa v ulici
Rosické z technických důvodů není možné
realizovat kvůli mělko uloženému horkovodního kanálu. Řešením by byla pouze
přeložka tohoto vedení do větší hloubky, která
by však akci prodražila až o miliony korun, což
je zcela neadekvátní nárůst ceny oproti počtu
parkovacích míst. Projekt jsme tedy nechali
přepracovat a místo 28 kolmých stání bude
zhruba polovina stání podélných. Řešení ulice
bude tedy zcela sjednoceno s již rekonstruovanými částmi jak ulice Rosické, tak
navazující Varšavské.

Po obou stranách Rosické tedy bude
podélné parkování, zatímco v ulici Stavbařů
bude zachován koncept kolmého parkování po
obou stranách vozovky. Chodník dosud
umístněný před parkovacími místy se přestěhuje až za ně. Vzniknou nové přístřešky na
kontejnery, nezbytných úprav se dočká i
veřejné osvětlení. Stávající zpomalovací práh
v blízkosti křižovatky Rosická - Stavbařů bude
prodloužen a rozšířen na celou plochu
křižovatky. Drobné úpravy se dočká i vjezd do
ulice Chemiků, kde vznikne záliv pro dvě vozidla
s cílem eliminovat nevhodné parkování aut
ve křižovatce. Nedávno opravená dětská
hřiště u domů v ulici Stavbařů zůstanou beze
změny, rekonstruovány budou ale chodníky
podél domů a chodník v ulici Kosmonautů
podél západních štítů domů.
Jednáme s Vodovody a kanalizacemi
Pardubice a.s., aby před zahájením stavby
rekonstruovaly svá podzemní vedení v řešeném území.
TŘ

Rosická
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Nové výsadby
Počátkem listopadu byly dokončeny
nové výsadby v celkové hodnotě 100 tis.
Kč. Jednalo se o následující dřeviny.

Prunus fruticosa Globosa - třešeň na
jižní straně náměstí Polabiny 1 (viz foto),
2 ks Acer rubrum Scanlon - javor v ulici
Stavbařů, severně před domy čp. 159
a 160, 2 ks Tilia cordata Rancho - lípa v ul.
J. Potůčka, do travnaté refýže mezi silnicí
a chodníkem, 2 ks Robinia pseudoacacia
Umbraculifera - akát (kul. koruna) v ul. Lonkova na okraji parkoviště jižně od domu čp.
482-486, 2 ks Acer campestre Elsrijk javor babyka v ulici Družby, jižně z boku
domu čp. 340 do travnaté plochy, 3 ks
Acer platanoides Olmsted - javor mléč
v ul. Kpt. Bartoše, do travnaté refýže mezi
chodníkem a silnicí východně za domem
čp. 409-410, Sorbus intermedia Brouwers
- jeřáb prostřední v ul. Kpt. Bartoše, do jižní
části refýže v parkovišti západně před
domem čp. 410. Tyto výsadby jsou
vesměs náhrady za uhynulé či poškozené
stromky, které musely být pokáceny.
Kromě výše uvedených stromů bylo
dále vysázeno 73 ks keřů na území Polabin:
6 ks Rhododendron hybridum - pěnišník,
vzrůst 2-2,5 m, barvy květů fialová,
červená, tm. růžová, min. 2 druhy v ul.
Prodloužená, vedle vchodů do domu čp.
262, 263, 266 a 267, 45 ks Cotoneaster
dammeri Coral Beauty - skalník v ul. Lonkova, na rohu obchodního domu čp. 510,
do 45 ks betonových tvarovek, 5 ks
Parthenocissus tricuspidata Veitchii - přísavník a 10 ks Hedera helix - břečťan
v ul. Lidická, v blízkosti nové kontejnerové
ohrádky mezi domy čp. 356 a čp. 374, 7 ks
Pyracantha hybr. Orange Glow - hlohyně
v ulici npor. Eliáše, do mezery v živém plotu
podél oplocení areálu Služby škole.
Dále pak bylo vysázeno dalších
bezmála 300 ks keřů rozličných druhů na
různých místech městského obvodu
Pardubice II jako náhrada za uhynulé či
odcizené keře.
OŽPD
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Co se udělalo
a za kolik
Jako obvykle koncem roku přinášíme přehled
nejpodstatnějších výdajů městského obvodu
Pardubice II z rozpočtových kapitol životní
prostředí a doprava v roce 2017. Výčet
neobsahuje úplně všechny položky, některé jsou
kumulované a některé částky odhadnuté,
protože čerpání dosud probíhá.
Kromě dobře viditelných větších investičních
akcí a zajišťování nezbytných opakujících se
činností, považovaných za samozřejmý standard, každoročně provádíme velké množství
drobnějších oprav a úprav na přímé žádosti
obyvatel, zástupců samospráv nebo společenství vlastníků domů. V tom vidíme jeden z hlavních smyslů existence městských obvodů.

ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE ŽP 2017
sekání trávníků a sběr listí
2 285 000,každoročně se provádí 5 sečí trávníků se
sběrem, z nichž poslední je včetně sběru listí,
některé exponované plochy (náměstí, refýže
podél důležitých komunikací apod.) jsou
sekány častěji, některé louky méně častěji;
městský obvod je pro potřeby sečí rozčleněn
na 4 bloky, fakturace je prováděna za
jednotlivé seče po jejich převzetí a kontrole
údržba trávníků mimo pravid. sečí 138 000,jedná se o údržbu trávníků mimo rámec výše
uvedených dlouhodobých smluv (seče luk,
mimořádná seč v Lonkově ul. (Čarodějnice),
odstranění různých ruderálních porostů na
Fáblovce, za koupalištěm, u jezu apod.)
zahradnické služby
1 278 000,služby na základě roční smlouvy se SmP prořezy keřů, živých plotů aj. v celkovém
objemu 4 904 hodin ročně
údržba dřevin a související služby 669 000,jednotlivě zadávané zakázky (prořez stromů,
ošetření dřevin, posudky dřevin, výchovný řez
mladých stromků, kácení stromů, odstranění
pařezů, údržba a řez živých plotů Bělehradská
a Polabiny, obnova kotvení mladých dřevin,
ochranný postřik proti klíněnce apod.)
nové výsadby dřevin + zálivka
296 000,jednotlivě zadávané zakázky - obnovy a
dosadby záhonů, výsadba stromů a keřů,
dodání květinového stojanu na nám. Polabiny
2, borka do záhonů, údržba záhonů trvalek
nátěry, opravy laviček a mobiliáře 510 000,jednotlivě zadávané zakázky (lavičky - nátěry,
výměna prken, kompletní repase v Lonkově ul.,

oprava ukotvení, kontejnerové ohrádky oprava vrat, dřevěných fošen, opravy po
nehodě a po požáru, zajištění odvodnění,
opravy soklu, plocha pro separovaný odpad,
vodní prvky - oprava vnitřních rozvodů,
výměna čerpadla, opravy dalšího mobiliáře sušáky, zídka, klepač, pamětní deska J. Srbka,
hodiny apod.)
opravy a údržba hřišť
460 000,jednotlivě zadávané zakázky (oprava lanového
mostu na letadle, beton. pískoviště Brožíkova
436, údržba a odplevelení ploch na hřištích,
obnova travního porostu na sportovišti Npor.
Eliáše, přeložení pryžových dlaždic u slona,
údržba dřevěné konstrukce slona, oprava
streetbal. košů Valčíkova, další opravy a běžná
údržba dětských hřišť a sportovišť, průběžné
opravy na základě provedených kontrol hřišť)

fontána na Pergole
201 000,celková oprava nádrže
ohrádka na kontejnery
200 000,celková oprava ohrádky v ul. J. Tomana
provoz fontán a pítek
30 000,pravidelné kontroly dle roční objednávky
výsyp odpadkových košů
528 000,výsyp celkem 175 košů 3x týdně na základě
roční smlouvy
výsyp košů na psí exkrementy 218 000,výsyp celkem 41 košů 2x týdně na základě
roční smlouvy
velkoobjemové kontejnery
327 000,přistavování na 7 stanovišť dle harmonogramu
a roční smlouvy
nový mobiliář
100 000,stojan na kola v ul. Brožíkova, lavičky na
Cihelně, stojany na kola v ul. Mozartova
Psí park
241 000,oplocení plochy, lavičky, mobiliář
Oplocení ZŠ Družstevní
910 000,nový plot u rekonstruovaného chodníku
nové vybavení hřiště Valčíkova 498 000,herní sestava Piccolo, pryžová dopadová
plocha, herní prvky Zingo
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ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
2017
Družby - 1. etapa
4 019 000,podíl MO na nákladech realizace akce (podíl
státní dotace z programu Regenerace sídlišť
činil 4 mil. Kč a podíl rozpočtu města 2,8 mil. Kč)
Družby - 2. etapa (PD)
60 000,Mladých, Rosická
12 518 000,realizace investiční akce Dopravní zklidnění
okolí ZŠ Polabiny 1

Lidická - dopravní zklidnění (PD)
24 000,Stavbařů, Rosická (PD)
162 000,Ležáků, Partyzánů (PD)
236 000,úpravy okolí Bajkalu (PD)
125 000,investice ostatní
73 000,projektové dokumentace stezky od křižovatky
U Josefa k tělocvičnám Univerzity
Ke Koupališti (chodníky)
300 000,podíl MO na realizaci rekonstrukce ulice
(celková cena 4,2 mil. Kč)
živičné opravy
1 987 000,jednorázová zakázka zahrnující opravu ucelených úseků asfaltových komunikací v následujících lokalitách: Brožíkova 436 (chodník
před domem), Prodloužená (vozovka, chodníky
u domů 257-61, 262-7, komunikace za ZŠ),
Kosmonautů (vozovka na točně), Bělehradská
(vozovka od Lidlu k čp. 513)

oprava dílčích závad na komun. 1 627 000,jednotlivě zadávané zakázky (výtluky Kpt.
Bartoše, Okrajová Kosmonautů, Bělehradská,
rosický nadjezd, Lonkova, Bělehradská - pásy
asfaltu podél zastávek u hotelu, chodník u býv.
Meinlu, vstup do MŠ Odborářů, doplnění
kalových košů do vpustí a řada dalších
drobných oprav), odvodnění chodníku na zast.
Kosmonautů, oprava vpustí Lonkova, Sluneční,
oprava propadu na chodníku J. Potůčka,
oprava vjezdu ke garážím Fáblovka, odvodňovací žlábek Chemiků, údržba sorbčních
vpustí, doplnění kalových košů do vpustí a řada
dalších drobných oprav)
OŽPD
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Kácení v Hradecké
V ulici Hradecká, na svahu vpravo podél
chodníku (směrem k mostu), v úseku od vodní
plochy tzv. „Bajkalu“ k odpočívadlu se nachází
rozvolněný pás dřevin. Stromy byly již v minulosti
předmětem několika odborných posudků, z nichž
ten poslední z června letošního roku zpracovaný
Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR
některé z nich označil za dřeviny ve zhoršeném
zdravotním stavu a s narušenou vitalitou. Nebyly
hodnoceny jako havarijní, ale bylo doporučeno
zvážit odstranění části dřevin z bezpečnostních a
části z pěstebních důvodů.
Při vichřici Herwart, která zasáhla naše území
29. října 2017, došlo k přelomení topolu v blízkosti
zastávky MHD (viz foto). Díky tomu, že poškozený
kmen se opřel o sousední strom, nedošlo ke
škodám na zdraví nebo majetku.
Městský obvod Pardubice II již před touto
událostí podal žádost o kácení 11 topolů, jedné
vrby a jedné jabloně. Vybrané dřeviny jsou
navrženy ke kácení z bezpečnostních a pěstebních
důvodů.
Jedná se o stromy výrazně vykloněné nad
frekventovanou silnici (nad trolejové vedení),
cyklostezku a chodník v Hradecké ulici. Vykloněné
mimo těžiště jsou buď celé stromy nebo část jejich
kmenů, jsou nevyvážené a nestabilní - hrozí jejich
vývrat nebo přelomení a pád na rušnou komunikaci
a následně možný vznik škody na zdraví nebo
majetku.
Dále se jedná o stromy s výraznými defekty,

Propojení stezek
Jak už jsme dříve informovali, máme připraveny dva projekty, které mají za cíl umožnit pěším a
cyklistům komfortnější spojení mezi zdymadlem a
lokalitou Stavařova a Cihelny. Jednak je to
cyklistická a pěší stezka v úseku od hráze podél
Labe u zdymadla směrem k areálu tělocvičny
Univerzity Pardubice. Stezka naváže na stávající
veřejně přístupnou komunikaci v areálu Univerzity
Pardubice, která nyní vyúsťuje na dlážděnou

např. riziková úžlabí s prasklinami kmenů
(s bakteriálním výtokem), tlakové vidlice,
vyhnívající dutiny, otevřená poranění kmenů
s tlející dřevní hmotou, výskyt plodnic
dřevokazných hub - hrozí selhání dřevin z důvodu
snížené pevnosti dřeva a mechanické odolnosti.
Stromy mají sníženou vitalitu nevratného
charakteru, kdy významná část objemu korun není
olistěna (defoliace korun), stromy prosychají buď
v celém objemu nebo lokálně, především od vršku
nebo na periferiích korun – hrozí odlomení
poškozených částí korun a jejich pád na přilehlé
komunikace.

Část z dožívajících topolů roste v těsné
blízkosti mladých kvalitních dubů, z důvodu jejich
vzájemné konkurence jsou koruny některých dubů
jednostranně deformované a hrozí trvalé
poškození kvalitnějších dřevin.
Vzhledem k uvedeným defektům a jejich
souběhu je možné očekávat sníženou provozní
vozovku ke zdymadlu. Druhým záměrem je
propojení až do prostoru okružní křižovatky
U Josefa. Oba úseky plánovaných stezek jsou
patrné z přiloženého obrázku.
Realizaci zatím komplikují nedořešené
majetkoprávní vztahy k pozemkům. Většina z nich
je zatím v majetku Univerzity Pardubice, s níž byla
již v červnu 2016 dohodnuta směna pozemků, ale
dosud ještě nejsou ukončeny všechny formální
procesy s ní spojené. Druhý úsek se dotýká pro
změnu pozemku ve vlastnictví státu, přičemž
jednání o jeho převodu do vlastnictví města
probíhají také již od roku 2016. Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových již má
téměř všechny potřebné podklady připravené, nyní
ještě zbývá, aby převod schválilo ministerstvo.
Pokud se v nejbližších měsících podaří všechny
potřebné pozemky získat do majetku města, byla
by šance na využití evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Termín
realizace zatím není stanoven, nicméně obě stezky
jsou zařazeny do návrhu rozpočtu MO Pardubice II
na rok 2018, který bude projednán 13. 12. 2017.
V souvislosti se stezkami se ještě zmíníme
o dalším záměru, kterým je stezka od Žlutého psa
ke koupališti. Projekt na tuto stezku připravilo
město a její trasa odpovídá současné provizorní
objízdné komunikaci, která vznikla při rekonstrukci
ulice Ke Koupališti. Dále pak má stezka navazovat
na další zamýšlenou stavbu města, a to lávku přes
Labe pro pěší a cyklisty směrem k parku Na Špici.
I na tuto akci je připraven projekt, ale jak v případě
lávky, tak v případě stezky u koupaliště není znám
termín realizace.
TŘ
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bezpečnost daných dřevin.
Teoreticky by bylo možné zvýšit provozní
bezpečnost topolů realizací bezpečnostních řezů,
obvodových redukčních řezů a umístěním
bezpečnostních vazeb do korun. Tato řešení by
však nebyla stoprocentní, byla by pouze
krátkodobá (s nutným pravidelným opakováním),
finančně značně náročná a neefektivní. Radikální
obvodový redukční řez korun by jistě vedl
k výraznému snížení estetické hodnoty dřevin
včetně omezení jejich dalších funkcí (ekologické,
hygienické). Proto se městský obvod Pardubice II
rozhodl v této exponované lokalitě přistoupit
k obnově zeleně a náhradě neperspektivních
dožívajících stromů novými kvalitnějšími
dlouhověkými dřevinami. Ve svahu podél chodníku
rostou mladé náletové stromky (duby, jasany) již
silnějších kmínků (o obvodech kmenů 50-250 cm),
které je zde vhodné zachovat jako základ budoucí
zeleně. Podél svahu nelze tak vytvořit novou
liniovou výsadbu s pravidelnými rozestupy. Do
vzniklých mezer po skácených stromech je
navrženo vysadit 4 lípy a 2 javory babyky, což
přispěje k rozmanitosti druhů v místě. Výsadba
stromků bude následně po skácení topolů
doplněna ještě keřovým patrem (volně rostoucí
keře v druzích přírodě blízkých), které budou plnit
izolační funkci mezi rušnou komunikací a cennou
lokalitou v okolí slepého ramene Labe a blízkých
luk. Plánovaná obnova zeleně tak nejen zvýší
provozní bezpečnost v Hradecké ulici, ale především je krokem ke zlepšení životního prostředí
v dané lokalitě z dlouhodobého pohledu.
JSc

Investice města
v obvodu
Kromě investičních akcí zmíněných na
str. 4, které připravil a z větší či menší části
financoval městský obvod Pardubice II, se
letos na území obvodu uskutečnilo i několik akcí připravených a financovaných
pouze městem Pardubice.
Jednalo se o rekonstrukci zálivů a
chodníků u zastávek Bělehradská - hotel
v obou směrech (2,96 mil. Kč), rekonstrukci zastávky Hradecká směr centrum
(1,25 mil. Kč), opravu povrchu stezky pro
pěší a cyklisty od této zastávky podél ulice
Poděbradské až ke křižovatce Kosmonautů, opravu zálivu MHD Kosmonuatů
(z centra) a akci nazvanou Nasvícení
přechodu pro chodce u zastávky Lidická.
Z celkové ceny 2 mil. Kč však samotné
nasvícení stojí jen 211 tis. Kč, chodník
v místě vyšlapané pěšiny je za 580 tis. Kč
a zbývající náklady připadají na semafor.
Ten se, ještě než byl zprovozněn, stal
předmětem vášnivých diskusí. My se
kloníme k názoru, že má smysl. Zatím však
není v provozu, protože k jeho spuštění
chybí jeden podstatný dokument - tzv.
stanovení místní úpravy provozu. Ukončení tohoto procesu lze očekávat až
začátkem příštího roku.
TŘ
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Svoz odpadu
na přelomu roku
V době vánočních svátků, které letos připadají
na pondělí a úterý 25. a 26. 12. 2017, bude
zachován standardní harmonogram svozu komunálního odpadu i separovaných složek odpadu pro
občany města, firmy i obce. Všechny separační
dvory budou v době vánočních svátků v tyto dny
uzavřeny.
Za pondělní svoz odpadu na Nový rok 1. 1. 2018
bude probíhat náhradní svoz až v úterý 2. 1. 2018,
stejně tak budou o 1 den svozu posunuty veškeré
standardně plánované svozy nádob, tzn., že
nádoby, které by se standardně sypaly v úterý,
budou svezeny ve středu, středeční svoz bude
realizován ve čtvrtek, čtvrteční v pátek a nádoby,
které se standardně sváží v pátek, budou na
začátku ledna mimořádně svezeny až v sobotu 6. 1.
2018. Tímto prosíme ty občany a zákazníky SmP,

Kamerový systém
v Polabinách
V rámci postupného budování městského
kamerového systému byly v letošním roce
umístěny i nové kamery na území II.
městského obvodu. Hustá sídlištní zástavba a
mnoho vzrostlých stromů nedává moc
příležitostí na efektivní umístění kamer pro
sledování veřejného pořádku. Většina již
realizovaných nebo připravovaných kamer
jsou tak kamery dopravní.

kterých se tato změna dotkne, aby toto brali
v potaz a nádoby připravili k výsypu v průběhu
1. kalendářního týdne roku 2018 o den déle, než
jsou obvykle zvyklí. Od 2. kalendářního týdne roku
2018 bude již svoz probíhat beze změn a
pravidelně tak, jak je nastaven standardní
harmonogram svozů nádob.
Dále připomínáme, že ti, kteří nemohou
dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na
separační dvůr, mají možnost odložit živé
odstrojené vánoční stromky ke stanovištím
kontejnerů. Stromky odložené k popelnicím
u rodinných domků nebudou svezeny. Žádáme, aby
stromky byly zbaveny veškerých ozdob, protože
jsou poté odvezeny na městskou kompostárnu do
Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou na
výrobu kompostu.
V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících
informací či dalších dotazů mohou občané
kontaktovat pracovníky společnosti Služby města
Pardubic na telefonních číslech 466 260 831-33.
dvory a odkládají ke kontejnerům vše
nepotřebné. Na žádost ÚMO 2 zde byla
umístěna kamera, kterou nazýváme mobilní
kamerový bod. Na rozdíl od klasických
umístění nepotřebuje ani napájení, ani
připojení na optickou síť.
Sledování kontejnerových míst je jednou
z mnoha situací, kdy tento typ kamery najde
své uplatnění. Někteří „nepořádníci“ tak
mohou očekávat výzvu z úřadu, aby své
jednání vysvětlili přestupkovému orgánu.
Petr Kvaš, Městská policie Pardubice

Kompletní přehled všech kamer ve městě
včetně jejich popisu - k čemu jsou určeny a kam
vidí (polygony viditelnosti) - lze najít na:
http://mapy.pardubice.eu/MyCity/kamery.
To, co je v rámci města unikátní, je nové
umístění kamerového bodu v ulici Karla Šípka.
Zdejší kontejnerové stání je bohužel neslavně
známé jako „výhodné“ místo pro občany,
kterým je zatěžko odvést odpad na separační

Volba prezidenta distribuce
hlasovacích lístků
a členství v komisích
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo
ve dnech 26. a 27. ledna 2018) se bude konat volba
prezidenta České republiky. Jedním z úkolů
starosty je zajistit dodání hlasovacích lístků
voličům s trvalým pobytem na území městského
obvodu Pardubice II nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V souvislosti s roznáškou hlasovacích lístků
bychom vás chtěli požádat o spolupráci spočívající
v řádném označení vašich poštovních schránek.
Pokud schránka nebude řádně označena, není
možné obálku doručit. Obálky s hlasovacími lístky,
které nebude možno doručit, budou uloženy na
úřadě městského obvodu a občané budou mít

možnost si je zde v provozní době úřadu
vyzvednout.
Žádáme vás tímto o označení vašich schránek
a o ulehčení práce těm, kteří budou roznášku
hlasovacích lístků provádět. V případě, že se ve
vašem domě nachází více schránek osob se
stejným příjmením, prosíme o označení schránek
i křestními jmény. Děkujeme.
Dalším úkolem starosty je jmenování členů
volební komise na neobsazená místa. Pokud tedy
do 13. prosince 2017 nebude naplněn minimální
počet členů okrskových volebních komisí z řad
politických stran, hnutí nebo koalic, bude starosta
městského obvodu jmenovat členy z řad veřejnosti. V případě, že byste měli o členství v komisi
zájem, kontaktujte nás telefonicky na telefonním
čísle 466 798 637. Berte však, prosím, v potaz, že
členství v okrskové komisi trvá i pro případné druhé
kolo volby, které by se konalo ve dnech 26. a 27.
ledna 2018.
OVV

strana 6

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb prezidenta České republiky ve dnech
12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve
dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu,
může hlasovat za podmínek stanovených
zákonem o volbě prezidenta republiky na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku
v zahraničí.
Zákon o volbě prezidenta republiky
upravuje dva způsoby, jak lze již ode dne
vyhlášení voleb, tj. od 28. srpna 2017,
požádat obecní úřad příslušný podle místa
trvalého pobytu voliče (pro voliče s trvalým pobytem na území MO Pardubice II je
to Úřad městského obvodu Pardubice II)
o vydání voličského průkazu, a to
• osobně; v tomto případě není
písemná žádost vyžadována, neboť úřad
o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém
veškeré potřebné údaje uvede; o vydání
voličského průkazu lze požádat do
okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 10. ledna 2017 do 16.00 hodin
(pro případné II. kolo nejpozději 24. ledna
2018 do 16.00 hodin).
• podáním doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018
do 16.00 hodin (pro případné II. kolo
nejpozději 19. ledna 2018 do 16.00 hodin)
Úřadu městského obvodu Pardubice II.
Podání může být učiněno v této formě:
a) v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče (při
ověření podpisu lze využít osvobození od
správního poplatku podle zákona o správních poplatcích, kde se stanoví, že od
poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely
využití volebního práva)
b) v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.
Úřad městského obvodu Pardubice II
voličský průkaz, nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb tj. 28. prosince 2017, předá
osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu (jedná se pouze o plnou moc
k převzetí / vyzvednutí voličského
průkazu, nikoliv však k podání žádosti
o vydání voličského průkazu), anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu. OVV
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Gymnázium
Mozartova 2018/2019
Pardubické Gymnázium, Mozartova 449 si
letos připomnělo 20 let své existence, během
kterých se stalo nedílnou součástí pardubických
škol a vyhledávaným místem přípravy ke studiu na
vysoké škole. Vážíme si toho. Jsme úplné čtyřleté
gymnázium, které má v každém ročníku tři třídy.
Nejinak tomu bude i pro školní rok 2018/2019,
kdy opět přijmeme 90 žáků. Přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky jsou povinné pro
všechny obory zakončené maturitní zkouškou.
Budou se konat ve dvou termínech, 12. a 16. 4.
2018. Součástí kritérií, shodných pro obě pardubická gymnázia, budou i výsledky na vysvědčení na
konci 8. a v pololetí 9. třídy ZŠ. Body bude možné
získat také za úspěchy v olympiádách a soutěžích
a za aktivity žáků nad rámec standardních školních
povinností.
Všechny zájemce o studium na našem
gymnáziu, jehož hlavním cílem je poskytnout
studentům všeobecné vzdělání a připravit je
kvalitně ke studiu na vysokých školách v ČR i
v zahraničí, zveme na Den otevřených dveří v úterý
30. 1. 2018 od 14:00 do 18:00. Přijďte si
prohlédnout budovu školy, odborné učebny s moderním vybavením, zrekonstruované a modernizované laboratoře chemie, fyziky a biologie,

Pardubické
Taekwon-Do ITF
mezi českou a
moravskou elitou
Rekordních 588 taekwondistů se sjelo do
Nymburku na Mistrovství České republiky a
mezi nimi nechybělo ani našich 9 statečných.
3 stříbrné a 4 bronzové je horší výsledek než
v loňském roce, ale naše porovnání s členy
státní reprezentace, kteří skončili letos na ME
na celkovém druhém místě a na MS na třetím,
nebylo vůbec snadné. Možná proto se každá
medaile počítá dvojnásobně.
Naši nejúspěšnější závodnicí byla Lucka
Kratochvílová, která získala stříbro v technických sestavách a bronz ve sportovním boji.
I ona narazila na reprezentantku. Bylo to
v semifinále a získala další cenné zkušenosti.
Lucka zjistila, že po ztracení počátečního
respektu se dá vyrovnaně bojovat i s medailistkou z ME a MS. Ve sportovním boji ještě
získal stříbro Denis Ježek, který si finále prohrál

moderní aulu či studentské respirium, 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 gymnázium
realizuje. Z těch nejaktuálnějších jsou to zahraniční
pobyty žáků a rozšířená výuka cizích jazyků včetně
spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
(SRN, Francie, Polsko, Ukrajina).
Díky nedávno dokončené generální rekonstrukci máme jednu z nejmodernějších školních
jídelen v Pardubickém kraji, studentům je k dispozici fitness zóna v tělocvičně školy. Podporujeme mimo jiné přírodovědné a technické vzdělávání nebo projekty z oblasti moderních dějin.
Aktuálně také připravujeme rekonstrukci a
vybavení dvou odborných učeben matematiky,
deskriptivní geometrie a výpočetní techniky.
Naše škola prostě žije. Přijďte se přesvědčit!
Těšíme se na Vás.
Marek Výborný, www.gymozart.cz

velkým počtem napomínání za techniky na
nepovolené části těla. Poslední stříbro přidal
Dan Šulák v technických sestavách. Bronzové
medaile měli ještě Denisa Tkáčová a Tomáš
Růžička ze sportovního boje. I oni měli ve
svých kategoriích státní reprezentanty a
o finále se rvali do poslední sekundy. Bronzovou medaili přidala ještě juniorka Barča
Brchelová v technických sestavách.
Každopádně velké poděkování za předvedené výkony patří všem medailistům i těm,
kteří nevystoupili na nejvyšší příčky.
Cvičíme na Gymnázium Mozartova, tak se
nebojte přijít si s námi zacvičit. Radek Kolář
www.pardubice.taekwondo.cz.
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Bezplatné sociální
poradenství
Nevíte si rady a potřebujete poradit?
Obraťte se na Centrum pro zdravotně
postižené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s. Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy.

Jedná se například o pomoc v orientaci
v systému sociálního zabezpečení ČR a to
zejména v oblasti státní sociální podpory,
příspěvku na péči, dávek pomoci v hmotné
nouzi, průkazů osob se zdravotním
postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd. Můžete se
na nás také obrátit při sepisování žádostí,
námitek, odvolání a s vyplňováním formulářů. Naše pomoc také spočívá v podpoře
při hledání vhodného pracovního místa a
při sepisování strukturovaného životopisu. Při řešení situace vám bude umožněna práce na počítači, využití scanneru,
tiskárny a telefonu.
Neváhejte se na nás obrátit od
pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin. Adresa
centra: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice. Můžete také zavolat na tel. čísla 775
693 986, 466 335 630. Denisa Křivková

Pozvání do Archy
Seniorklub Archa
středa 13. 12. Arménie - cestopisná
přednáška Josefa Soukupa | středa 10. 1.
2018 Perly jihozápadní Francie - video |
pondělí 15. 1. Venezuela - cestopisná
přednáška Martina Adámka | Začátky
v 16.45 | Programy Seniorklubu se konají
za podpory MO Pardubice II
Advent a Vánoce v Arše
neděle 24. 12. a pondělí 25. 12. vždy v 9.30
Vánoční bohoslužby | neděle 7. 1. 2018
v 17.00 Tříkrálový koncert komorního
orchestru Bona Nota

Termíny jednání
zastupitelstva 2018
Do podzimních komunálních voleb Zastupitelstvo MO Pardubice II zasedne čtyřikrát, a to
28. února, 25. dubna, 27. června a 19. září 2018.
Jedná se vždy o středy, jednání zastupitelstva se
konají obvykle v 17.30 hodin v salonku restaurace
Na Palubě v Polabinách 2 a jsou veřejná.

Cvičení pro seniory 60+
Ve čtvrtek 11. 1. 2018 začne druhý cyklus
protahovacího cvičení pro seniory 60+
v Arše. Cvičíme každý čtvrtek od 9.30 do
10 hodin. Zájemci o cvičení se mohou hlásit v kavárně v Arše ve všedních dnech
úterý - pátek (do 20. 12.) od 14 do 18 hodin.
Všechny akce se konají ve sborovém domě
Církve bratrské Archa v Lonkově ulici 512
(u Bajkalu).
Vladimír Lukáš
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Pozvánka na besedu
o parkování
a o budoucí podobě
centra na Cihelně
Ve čtvrtek 4. ledna 2018 v 17 hodin se v Aule
Univerzity Pardubice (u zastávky MHD Hradecká)
v učebně A3 uskuteční beseda na téma budoucího
systému parkování na Cihelně. Besedy se zúčastní
primátor města Martin Charvát, starosta měst-

ského obvodu Radek Hejný, vedoucí odboru
dopravy Magistrátu města Pardubic Vladimír
Bakajsa a zástupci společnosti EUROANALYTICS
s.r.o., která pro město zpracovává návrh regulace
parkování na Cihelně. Předmětem návrhu by měl
být systém parkování od rezidentního, přes
návštěvnické až po studentské. Cílem besedy je
kromě informování veřejnosti i zjištění jejího
názoru na problematiku parkování na Cihelně.
Tématem druhé části besedy bude shromáždění
námětů a představ obyvatel o budoucí podobě
centra sídliště Sever, které poslouží jako podklad
pro přípravu jeho budoucí rekonstrukce.
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Nová tržní místa
Od letošního roku došlo k rozšíření
nabídky tržních míst v našem městském
obvodě, konkrétně na náměstí v Polabinách 2. V období od 1. 10. běžného roku
do 30. 4. roku následujícího mohou prodejci využívat k nabídce svého zboží
kromě původních 24 prodejních míst na
tržišti na západní straně náměstí také 15
nových tržních míst na severní straně
prostranství, před samoobsluhou. Jedná
se o zastřešený prostor, který mimo toto
období slouží jako zahrádka restaurace.
Podrobné podmínky prodeje na tržišti
a tržních místech v obvodu upravuje
Provozní řád tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice II, který je k dispozici na vývěskách městského obvodu a
na stránkách www.pardubice2.cz, v sekci
Informace občanům, Ostatní informace.

Rozsvícení
vánočního stromu

Vánoční koncert
na Pergole

Městský obvod Pardubice II Vás zve na Štědrý
den 24. 12. 2017 od 11 - 12 hodin zve na
tradiční vánoční koncert s koledami na
Pergole. Hraje dechová hudba Živaňanka.

Počátkem listopadu byl ozdoben
vánoční strom na náměstí v Polabinách 2
(u pošty) a v pátek 1. 12. 2017 v 17 hodin se
konalo jeho slavnostní rozsvícení. V rámci
kulturního programu vystoupila následující hudební tělesa: Žesťový soubor
Zaviband (ZUŠ Polabiny), Flétnový sbor
Polabinské píšťalky (ZŠ Polabiny 3) a Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek (ZŠ Polabiny
2). Dodáváme, že od loňska na stromku
přibyla čtyřcípá hvězda na špičce a LED
girlandy (padající světlo). Tak se přijďte
podívat, jak strom svítí!
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