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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém dubnovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 3, jím# se
navy$uje polo#ka investic v doprav% o 580 tis. K!,
p"i!em# v%t$í !ást z p"idan&ch financí je ur!ena na
rekonstrukci chodník' v ulici Ke Koupali$ti. Aktuální
zn%ní rozpo!tu v!etn% rozpo!tového opat"ení !. 4
schváleného následn% RMO je k dispozici na
stránkách www.pardubice2.cz.

RMO v rámci vyjád"ení m%stského obvodu jako
ú!astníka územního "ízení nesouhlasila se stavbou

„Business Class Fáblovka“ investora 2 ShelfCo
s.r.o. z následujících d'vod'. Celková koncepce a
dispozice objekt' sv%d!í o tom, #e deklarovaná
funkce lehké v&roby je uvedena ú!elov% kv'li
souladu s územním plánem a skute!n&m zám%rem
je funkce bydlení. V tomto o!ividném rozporu RMO
spat"uje potenciáln% vá#n& problém do budoucna,
nebo( lokalita je uvnit" pr'myslového areálu a
bydlení je zde nevhodné a ne#ádoucí. Plocha je
p"íli$ zahu$t%na zástavbou, která má nep"im%"en%
vysokou podla#nost vzhledem k okolním objekt'm.
Není do"e$eno komunika!ní napojení na ul.
Fáblovka – pr'jezd v míst% k"í#ení horkovodu je
u#$í ne# navr#ená komunikace.

Dále RMO souhlasila se zám%rem osazení 1 ks
informa!ního sloupu v ul. Kun%tická nedaleko
zdymadla v rámci akce Revitalizace m%stského
naviga!ního systému pro p%$í.

RMO projednala p"edlo#en& návrh obecn%

závazné vyhlá$ky o údr#b% ve"ejné zelen%, kter&
p"edpokládá stanovení povinn&ch termín' sekání
ve"ejn% p"ístupn&ch pozemk' a nesouhlasí se
zahrnutím území MO Pardubice II do této
vyhlá$ky. Kone!né slovo v této v%ci v$ak bude mít
zastupitelstvo m%sta.

RMO souhlasila se zavedením ve"ejné slu#by
v�m%stském obvod% od kv%tna 2017 v rozsahu 2
pracovních míst a v&konu prací v délce 4 hodiny
denn%. Práce bude organizovat St"edisko
úklidov&ch prací.

Na jednání RMO se dostavil majitel nedo-
kon!ené stavby v ul. Gagarinova, která je
p"edm%tem kritiky ob!an'. Byl upozorn%n na
mo#né sankce ze strany m%stského obvodu za
naru$ování vzhledu obce. Uvedl, #e po#ádal
stavební ú"ad o�prodlou#ení platnosti stavebního
povolení do kv%tna 2018 a p"islíbil, #e termín
dokon!ení stavby dodr#í. T)
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Pergola Polabiny
Promenádní koncerty 2017
termín vedoucí #ánrú!inkující | |
28. 5. Jindra Va$í!ek dechová hudbaDH %iva&anka | |
4. 6. Karel Vávra tane!ní a lidová hudbaKV Band | |
11. 6. Petr 'í#ek tane!ní hudba 40. letOrchestr Jana Kví!aly | |
18. 6. country hudbaMedv(di |  Milan Dufek  |
25. 6. La)a 'ern* dechová hudbaDH Pern$tejnka | |
2. 7. | |Pardubická $estka La)a +auer lidová hudba
9. 7. |  Milo$ Kratochvíl  | country hudbaCountry kapela Hotovo
16. 7. Karel Vávra tane!ní a lidová hudbaKV Band | |
23. 7. Jindra Va$í!ek dechová hudbaDH %iva&anka | |
30. 7. tane!ní hudba (ZM!NA)Duo Scarabeus |  Vlastislav Li$ka  |
6. 8. | |Pardubická $estka La)a +auer lidová hudba
13. 8. La)a 'ern* dechová hudbaDH Pern$tejnka | |
20. 8. Pavel Králí!ek rocková hudbaThe Friends | |
27 8. Petr 'í#ek tane"ní hudba 40. letOrchestr Jana Kví!aly | |
3. 9. Pepa Pecka lidová a tane"ní hudbaTechniks | |
10. 9. Jindra Va$í!ek dechová hudbaDH %iva&anka | |
Zm#na programu vyhrazena.

v#dy v ned(li od 16 - 18 hodin
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Slovo starosty
Vá!ení spoluob"ané,
jarní m#síce utekly jako voda a zanedlouho

za"ne léto. Po"así bylo doposud pom#rn#
rozmanité, za!ívali jsme jak velmi p#kné a slune"né
dny, tak i ty zata!ené a studené. Jeden z t#ch
hor$ích bohu!el p%ipadl i na termín Polabinsk&ch
"arod#jnic, které jsme s ohledem na dé$' museli
zru$it. Nepoda%ilo se nám je zorganizovat ani
v� náhradním termínu a proto si s pálením
"arod#jnice musíme po"kat na p%í$tí rok. Snad nám
bude po"así p%át více.

Na za"átku kv#tna se uskute"nilo ji! druhé
setkání ob"an( na$eho obvodu s primátorem
m#sta Pardubic Martinem Charvátem. Jsem rád, !e
se primátor zajímá o d#ní v na$em obvodu a
ú"astní se besed, kde se ob"ané mohou ptát na
zále!itosti, které je zajímají. Dal$í setkání
plánujeme na podzim tohoto roku a budeme Vás
informovat prost%ednictvím webov&ch stránek,
facebooku a v&v#sek obvodu.

V dubnu zapo"ala dlouho p%ipravovaná, ale i
z� r(zn&ch d(vod( odkládaná, rekonstrukce ulice
Dru!by. Sou"asn# s rekonstrukcí komunikací v této
lokalit# prob#hne i rekonstrukce ve%ejného
osv#tlení. Zárove) budou nainstalovány nové
lampy podél plotu DDM Alfa na západní stran#. Na
za"átku prázdnin zapo"ne rekonstrukce ulice
Mlad&ch a Rosická. Tato akce má nejen zlep$it
vzhled t#chto ulic, ale rovn#! má zv&$it bezpe"-
nost d#tí z p%ilehl&ch mate%sk&ch $kol a základní
$koly. Sou"ástí této akce bude i oprava plotu podél
základní $koly a nov& vstup do $koly ve sm#ru od
nám#stí"ka na Polabiny 1. Dal$í investi"ní akcí
leto$ního léta bude dopravní zklidn#ní ulice Lidická.
Zde se jedná zejména o� vyv&$ené p%echody
(sou"asn# budou odstran#ny montované retar-
déry) a roz$í%ení stávajícího parkovi$t# sm#rem
k� ulici Kpt. Barto$e. Projektovou dokumentaci
k� t#mto, ale i k dal$ím p%ipravovan!m akcím, si
m(!ete prohlédnout na webov!ch stránkách
obvodu.

Na konci kv#tna jsme slavnostn# otev%eli psí
park na k%i!ovatce ulic Kosmonaut( a Karla *ípka.
Tento prostor umo!ní v$em pejska%(m z okolí
bezpe"n# a legáln# pustit svého psa z vodítka. Cel!

park je rozd#len na dva sektory, aby se zde mohli
sou"asn# pohybovat i psi, u kter!ch by mohlo
hrozit riziko vzájemného napadení. Bezpe"n!
provoz nyní ji! zále!í pouze na samotn!ch
„pejska%ích“. V#%ím, !e v tomto prostoru nám i
uká!í, !e dovedou po sv!ch sv#%encích uklízet.

Poslední ned#li v kv#tnu za"aly tradi"ní
koncerty na Pergole a leto$ní program najdete na
konci zpravodaje. Letos jsme se sna!ili koncertní
program !ánrov# zpest%it. Musím Vás v$ak
upozornit na zm#nu vystupujících v ned#li 30.
"ervence, kdy z d(vodu nemoci místo skupiny
Klapeto zahraje Duo Scarabeus. Novou akcí
v� na$em obvodu, kterou se poda%ilo zajistit ve
spolupráci s Veterán klubem Pardubice, bude
v�sobotu 12. srpna jízda %emenov!ch motocykl(.
Tyto historické stroje, n#které i více ne! 100 let
staré, se nám p%edstaví v Parku Ji%ího Srbka. Více
informací, k této jist# zajímavé podívané zejména
pro malé i velké „kluky“, najdete uvnit% zpravodaje.
Poslední informace z kulturní oblasti se t!ká
Staro"eské polabinské pouti. Její ji! 18. ro"ník se
uskute"ní v sobotu 23. 9. 2017 na tradi"ním míst#
v Parku Ji%ího�Srbka v Mozartov# ulici. Její program
ji! máme z velké "ásti p%ipraven a seznámíme Vás
s�ním v p%í$tím "ísle na$eho zpravodaje.

Záv#rem bych cht#l pop%át v$em !ák(m a
student( ale i jejich pedagog(m, úsp#$n! a
bezproblémov! konec $kolního roku a krásné
prázdniny. Vám v$em ostatním p%eji nádherné léto
se spoustou slune"n!ch dní a pohodovou
dovolenou dle Va$ich p%ání a p%edstav.

Vá$ Radek Hejn!

V#tvarná sout$"
V knihovn# Polabiny prob#hla v!tvarná sout#!

pro d#tské "tená%e a !áky 1. – 5. t!íd Z" na téma
„Moje nejoblíben#j$í pohádková postava“.
Ocen#ny byly tyto d#ti: Adéla Schauerová, Ond!ej
Bure$, B#la Rathouská, Elen Koldinská, Jan Outrata,
Lucie Sto%ková, Veronika Heroková, Hana
Schoberová, Martina &erná, Bety Anderlová,
Ond!ej Hrdli%ka, Magdaléna Fuchsová, Veronika
Cachová, Ema Ry$ánková a Magdaléna Zímová.
Vít#z'm byly p!edány ceny. Nyní v knihovn#
probíhá v!stava v$ech prací.

Pasování prv%á&k'
V pr'b#hu %ervna probíhá v knihovn# Polabiny

akce Pasování prv(á%k' na %tená!e. Knihovnu
nav$tíví první t!ídy ze Základní $koly Polabiny 1. a 3.
D#ti se seznámí se slu)bami a uspo!ádáním
knihovny a po spln#ní t!í %tená!sk!ch úkol' budou
v pohádkovém království pasováni na %tená!e. Na
památku obdr)í knihu a získají ro%ní %lenství
v�knihovn#.

Prázdninové hraní
Ka)dou prázdninovou st!edu od 10 do 12 hodin

zveme d#ti do knihovny, p!ij*te si zahrát
spole%enské hry, vybarvit omalovánky nebo
skládat puzzle. &ekají na vás tyto hry: Veselá
farma, Skákající králí%ek, Tu%(áci, Labyrint, Padající
opi%ky, Hladov! hroch a dal$í. Spole%ného trávení
volného %asu v knihovn# o prázdninách se mohou
zú%astnit nejen %tená!i na$í knihovny, ale i d#ti,
které na$i knihovnu nenav$t#vují.

Vladislava Launerová

Provozní doba ú!adu
a knihovny m$stského
obvodu o prázdninách

Ú!ad m#stského obvodu Pardubice II bude
dne 7. 7. 2017 uzav!en.

Provozní doba v knihovn# m#stského obvodu
ul. Dru)by 334 bude v prázdninov!ch m#sících
omezena ve dnech: v pond#lí 3. 7., 24. 7., 31. 7.,
28.�8. do 17 hodin a ve %tvrtek 29. 6., 27. 7., 3. 8. do
15 hodin. V ostatních dnech z'stává provoz
knihovny nezm#n#n.

Jaro v polabinské
„zu(ce“

V jarních m#sících je program v ZU"
Polabiny velmi bohat!. Vrcholí inter-
preta%ní sout#)e, ze kter!ch si letos )áci
hudebního oboru p!ivezli skv#lá ocen#ní -
1. a 3. místo z Mezinárodní akordeonové
sout#)e v Ostrav#, 1. místo z Úst!edního
kola celostátní sout#)e ZU" ve h!e na
smy%cové nástroje a 3. místo z Úst!edního
kola celostátní sout#)e ZU" ve h!e na
kytaru.

Pozadu nez'stal ani v!tvarn! obor a
dva projekty postoupily do Celostátní
p!ehlídky v!tvarn!ch obor' ZU". Z kraj-
ského kola p!ehlídky ve scénickém tanci
d#tí postoupily dv# choreografie a ostatní
tane%níci se piln# p!ipravovali na tradi%ní
záv#re%n! koncert, kter! se letos konal
v�pond#lí 5. 6. ve V&D. Mladí divadelníci se
zú%astnili p!ehlídek Svitavsk! Fanda a
Prima sezóna v Náchod#.

V %ervnu jsme je$t# spolupo!ádali
festival Zrcadlo um#ní a tak není divu, )e
v$ichni u) netrp#liv# vyhlí)ejí prázdninov!
odpo%inek. 30. 5. jsme podpo!ili sv!mi
akcemi celostátní happening na podporu
$kol na$eho typu ZU" OPEN, ke kterému se
za vydatné spolupráce s Nadací Magda-
lény Ko)ené p!ihlásilo 355 „zu$ek“ z celé
&eské republiky.

A pokud vám i va$im d#tem je na$e
um#lecké vzd#lávání blízké, podrobnosti
o� $kole nebo zápisu na nov! $kolní rok
najdete na internetov!ch stránkách
www.zuspardubice.cz. +editelství ZU"

30.6. pátek And$l Pán$ 2, pohádka/komedie/rodinn!/fantasy, &esko, 2016, 99 min, re)ie: Ji!í Strach

1.7. sobota La La Land, drama/muzikál, USA/HKG, 2016, 128 min, re)ie: Damien Chazelle, titulky

2.7. ned$le Warcraft: První st!et, fantasy/ak%ní, USA, 2016, 123 min, re)ie: Duncan Jones, dabing

3.7. Pat a Mat ve filmu, animovan!/rodinn!, &esko, 2016, 80 min, re)ie: Marek Bene$

4.7. Kolonie, drama/historick!, DEU/LUX/FRA, 2015, 110 min, re)ie: F. Gallenberger, dabing

5.7.

úter#

Hledá se Dory, animovan!/komedie, USA, 2016, 103 min, re)ie: Andrew Stanton, dabingst!eda

7.7. Masaryk, )ivotopisn!/drama/historick!, &R/Slovensko, 2016, 113 min, re)ie: Julius "ev%ík

8.7. Moonlight, drama, USA, 2016, 111 min, re)ie: Barry Jenkins, dabing

9.7.

sobota

X-Men: Apokalypsa, ak%ní/dobrodru)n!, USA, 2016, 143 min, re)ie: Bryan Singer,dabing

10.7.

ned$le

Putování tu&%ák': Volání oceánu, dokumentární, Francie, 2017, 82 min, dabing

11.7. T2 Trainspotting, drama, Velká Británie, 2017, 117 min, re)ie: Danny Boyle, dabing

12.7.

úter#

Kniha d"unglí, dobrodru)n!/rodinn!, USA, 2016, 105 min, re)ie: Jon Favreau, dabingst!eda

14.7. Pohádky pro Emu, romantick!/komedie, &esko, 2016, 112 min, re)ie: Rudolf Havlík

15.7.

pátek

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny,vále%n!,USA/AUS,2016,139 min,re)ie:M.Gibson,dabing

16.7.

sobota

P!íchozí, drama/mysteriózní/sci-fi , USA, 2016, 117 min, re)ie: Denis Villeneuve, dabing

17.7.

ned$le

Sirot&inec sle&ny Peregrinové pro podivné d$ti, fantasy, USA, 2016, 128 min, dabing

18.7. Sully: Zázrak na !ece Hudson, drama, USA, 2016, 96 min, re)ie: Clint Eastwood, dabing

19.7.

úter#

Alenka v !í(i div': Za zrcadlem, rodinn!, USA, 2016, 113 min, re)ie: J. Bobin, dabingst!eda

21.7. Bezva "enská na krku, komedie/romantick!, &esko, 2016, 97 min, re)ie: Tomá$ Hoffman

22.7.

pátek

Lion, drama, Austrálie/USA/Velká Británie, 2016, 118 min, re)ie: Garth Davis, dabing

23.7.

sobota

Rychle a zb$sile 8,ak%ní,USA/FRA/CAN/GBR/WSM,2017,136 min,re)ie:F.G.Gray,dabing

24.7.

ned$le

Kubo a kouzeln# me&, animovan!/rodinn!, USA, 2016, 101 min, re)ie: T. Knight, dabing

25.7. Dít$ Bridget Jonesové, komedie/romantick!, GBR/FRA/IRL/USA, 2016, 123 min, dabing

26.7.

úter#

)elvy Ninja 2, dobrodru)n!, USA/HKG/CAN/CHN, 2016, 112 min, re)ie: D. Green, dabingst!eda

ka"d# &tvrtek *tvrtek s HBO

pond$lí

pond$lí

pond$lí

pond$lí

pátek

Program letního kina na &ervenec 2017

Pardubické letní kino chystá 12. ro%ník a bude v ulici U Stadionu (vedle Tyr$ov!ch sad').
Promítat se bude ka)d! prázdninov! ve%er - v %ervenci od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
Vstup je zdarma. S vyst!i)enou poukázkou získáte slevu na limonádu.
Zm#na programu vyhrazena. V p!ípad# nep!ízn# po%así kino nepromítá.

28.7. +punti na vod$, rodinn!/komedie, &esko, 2017, 83 min, re)ie: Ji!í Chlumsk!pátek

29.7. Místo u mo!e, drama, USA, 2016, 137 min, re)ie: Kenneth Lonergan, dabingsobota

30.7. Star Trek: Do neznáma, sci-fi/dobrodru)n!, USA, 2016, 122 min, re)ie: Justin Lin, dabingned$le

31.7. Zpívej, animovan!/muzikál/komedie, USA, 2016, 110 min, re)ie: Garth Jennings, dabingpond$lí

v#stavba ul. Pion#r!
(nyní Mlad"ch)

Platnost do 3. zá!í 2017 v areálu Pardubického letního kina
vedle Tyr"ov#ch sad$.



Pravob!e"ní zpravodaj 2017 | 2 strana 6 Pravob!e"ní zpravodaj 2017 | 2 strana 3

Téma: Mlad#ch - Rosická
Na prázdninové m$síce je p!ipravena

realizace akce Dopravní zklidn$ní okolí Z%
Polabiny 1, která v podstat$ znamená
rekonstrukci &ástí ulic Mlad#ch a Rosická.
Bude se jednat konkrétn$ o úsek za&ínající
u p!echodu pro chodce u k!i"ovatky
Mlad#ch - Ohrazenická (u Rosignana) a
kon&ící u k!i"ovatky Rosická - Stavba!'.

Jak bude rekonstruovaná ulice vypadat,
jsme zve!ejnili ji" v PZ 4/2015, tak"e neu#kodí
stru$n% p!ipomenout základní cíle projektu.
Nejprve ov#em shrneme, jak& je sou$asn&
stav. V lokalit% se nachází základní #kola a dv%
mate!ské #koly (Z' Polabiny 1, M' Pastelka -
Rosická a M' Mlad&ch), chybí zde bezpe$ná
místa pro p!echázení a zejména v ranní #pi$ce
je zde neúnosná dopravní situace - velká
frekvence chodc( v kombinaci s mno"stvím
vozidel p!ivá"ejících d%ti do Z' a M'.

P!ed samotn&m vyhotovením návrhu bylo
provedeno rozsáhlé dotazníkové #et!ení
v�rámci projektu Bezpe$né cesty do #kol, kter&
pro odbor hlavního architekta Magistrátu
m%sta Pardubic zpracovala Nadace Partner-
ství. Na p!elomu kv%tna a $ervna 2015
probíhal na zú$astn%n&ch #kolách dotazníko-
v& pr(zkum spojen& s identifikací míst, které
"áci p!i své cest% do #koly vnímají jako riziková.
10. listopadu 2015 se v 17 hodin v jídeln% Z'
Polabiny 1 (Dru"stevní) uskute$nila ve!ejná
prezentace v&sledk( projektu a návrhu
dopravních opat!ení v lokalit%.

Projekt navrhuje celou ulici v zón% Tempo
30, vozovka bude mít nov& "ivi$n& kryt a
jednotnou #í!i 5 m. Jeden stávající p!echod pro
chodce (u Rosignana) bude osv%tlen a dále
budou z!ízeny dva nové p!echody v$etn%
osv%tlení (na zv&#en&ch plochách, které
sou$asn% slou"í jako zpomalovací prvek). První
nov& p!echod bude v ulici Rosické v blízkosti
k!i"ovatky s ul. Mlad&ch a druh& bude
navazovat na centrum Polabin 1 s tím, "e bude

sm%!ovat do nov% navr"eného dopl!kového
vchodu do areálu základní "koly

Parkovací místa budou po obou stranách
vozovky, v ulici Rosické to budou zálivy na
podélné stání, v #ásti ulice Mlad&ch navazující
na ulici Dru$stevní to pak budou zálivy na
"ikmé stání, které je z hlediska rychlého
parkování nejprakti#t%j"í. V zatá#kách, kde by
auta p&eká$ela v rozhledu, nebude parkování
umo$n%no.

Chodníky budou rekonstruovány v beto-
nové skladebné dla$b% podobn% jako v ulici
Dru$stevní. V místech ne$ádoucího parkování
a pohybu chodc' bude z bezpe#nostních
d'vod' umíst%no zábradlí a p&ed nov%
navr$en&m vchodem do Z( p&ibudou lavi#ky.
Podrobnou situaci naleznete na stránkách
www.pardubice2 v rubrice P&ipravované akce.
Dodáváme, $e v&b%rové &ízení na dodavatele
celé akce ji$ prob%hlo a nejv&hodn%j"í nabídku
p&edlo$ila firma MIROS Majetková a.s.
v�celkové v&"i 12,2 mil. K# v#etn% DPH. Termín
realizace je 13 t&dn' od zahájení stavby.

Kdy$ jsme zmínili ulici Dru$stevní, musíme
upozornit je"t% na jeden aspekt, kter& s leto"ní
plánovanou rekonstrukcí souvisí. Obyvatelé a
náv"t%vníci ulice Dru$stevní si jist% pamatují
v&m%nu kanalizace a vodovodu, která
z� d'vodu havarijního stavu t%chto vedení
probíhala v roce 2015. Bohu$el v podobném
stavu je kanalizace a vodovod i v ulici Mlad&ch,
tak$e samotné rekonstrukci musí p&edcházet
rozsáhlé v&kopové práce v re$ii Vodovod' a
kanalizací a.s. Tím se bohu$el rozpl&vá na"e
p'vodní p&edstava, $e dopravní omezení se
uskute#ní zejména v prázdninov&ch m%sících a
u$ nyní je z&ejmé, $e druhá polovina leto"ního
roku bude v dot#ené lokalit% náro#ná.

Krom% v"eho v&"e uvedeného dojde letos
je"t% k celkové rekonstrukci oplocení Z(
Polabiny 1 v úseku t%sn% p&iléhajícím k chod-
níku, kter& bude také rekonstruován. T)

Cesta na sever Evropy
Na"e "kola ve spolupráci se Z( Pardubice

Josefa Ressla a CK SCANDIA CZECH TOUR
z�Jablonce nad Nisou uspo&ádaly 9denní zájezd do
ji$ního (védska. Ú#astnilo se ho 26 $ák' osm&ch a
devát&ch t&íd z na"í "koly a 25 ze Z( Resslova.

Co jsme vid%li: Öresundsk& most do m%sta
Mälmo, m%ste#ko Grännu známé v&robou
mentolov&ch "palk' Polkagrís, m%sto Jönkkoping
s� muzeem v&roby zápalek, muzeum Husqvarny,
hlavní m%sto Stockholm, sídlo "védského krále
Drottningholm, lo* Vasa ze 17. století, druhé
nejv%t"í "védské m%sto Goteborg, kde jsme
nav"tívili expozici zna#ky Volvo, p&írodní a v%decké
centrum Universeum a na záv%r jsme si u$ili

v� zábavném parku Liseberg. Poznali jsme zemi,
která nám je v mnohém podobná, ale zárove!
klidná, pohodová, #istá, s krásnou p&írodou.

A na záv%r p&ipomenu : „Kdo se jednou vydá na
Sever, vrátí se, kdo se vrátí, chce z'stat“. Tak se
snad n%kdy zase na Sever vrátíme.

Franti"ek N%mec, &editel "koly

AUDIOHELP
V Pardubicích, v ulici B%lehradská 389

v Polabinách, se nachází st&edisko
odborn&ch slu$eb pro osoby se sluchov&m
posti$ením AUDIOHELP z.s. (d&íve +esk&
klub nedosl&chav&ch HELP). Slu$ba je
zam%&ena p&edev"ím na osoby nedo-
sl&chavé, seniory. Poskytujeme pomoc a
podporu p&i &e"ení problém' vznikl&ch
v� d'sledku ztráty sluchu. Hlavním cílem
na"í #innosti je, aby tito lidé dosáhli co
nejv%t"í míry samostatnosti a nezávislosti
odstran%ním komunika#ní bariéry, v jejím$
d'sledku nemohou pro$ívat plnohod-
notn& spole#ensk& a kulturní $ivot.

Rádi zodpovíme ve"keré dotazy a
doporu#íme, jak&m zp'sobem postupovat
v ur#it&ch situacích - vy"et&ení sluchu,
p&edání kontakt' na léka&ská pracovi"t%,
jak získat sluchadlo nebo kompenza#ní
pom'cky pro osoby nedosl&chavé, kter&mi
jsou nap&. bezdrátová za&ízení na poslech
televize, zesílen& telefon, vibra#ní budík a
sv%telná signalizace bytového zvonku #i
telefonu. Na"e st&edisko se specializuje
na v&b%r vhodné kompenza#ní pom'cky,
kterou p&edvedeme a m'$eme n%které i
zap'j#it k osobnímu vyzkou"ení v�domá-
cím prost&edí. P&i v&b%ru pom'cky také
poradíme, jak je mo$né si po$ádat o p&í-
sp%vek na krajské pobo#ce ú&adu práce.

Dále provádíme základní servis
sluchadla a dal"ích kompenza#ních
pom'cek pop& ípad% poradíme jak
postupovat v dal" ích # innostech
souvisejících s problémy sluchadla a
ostatních kompenza#ních pom'cek. Na"e
slu$by zahrnují i instalace u klienta p&ímo
v domácím prost&edí.

Jestli$e máte problém se sluchem,
nebojte se jej za#ít &e"it. M'$ete nás
kontaktovat telefonicky na #ísle 466 301
888 nebo prost&ednictvím e-mailu na
adrese: shw@email.cz. Provozní doba
st&ediska je PO, ÚT 8:00 – 15:00 hod., ST
8:00 – 14:00 hod.

VOLBY - distribuce
hlasovacích lístk'

Dne 20. a 21. &íjna 2017 se konají volby do
Poslanecké sn%movny Parlamentu +R. Jedním
z� úkol' starosty je zajistit dodání hlasovacích
lístk' voli#'m s trval&m pobytem na území
m%stského obvodu Pardubice II nejpozd%ji 3 dny
p&ede dnem voleb. V souvislosti s rozná"kou
hlasovacích lístk' bychom vás cht%li po$ádat
o�spolupráci spo#ívající v &ádném ozna#ení va"ich
po"tovních schránek. Pokud schránka nebude
&ádn% ozna#ena, není mo$né obálku doru#it.
Obálky s hlasovacími lístky, které nebude mo$no
doru#it, budou ulo$eny na ú&ad% m%stského
obvodu a ob#ané budou mít mo$nost si je zde
v� dob% provozu ú&adu vyzvednout. ,ádáme vás
tímto o ozna#ení va"ich schránek a o uleh#ení
práce t%m, kte&í budou rozná"ku hlasovacích lístk'
provád%t. V p&ípad%, $e se ve va"em dom% nachází
více schránek osob se stejn&m p&íjmením, prosíme
o ozna#ení schránek i�k&estními jmény. D%kujeme.

Voli&ské pr'kazy
Voli#, kter& se nebude zdr$ovat v dob% voleb

do Poslanecké sn%movny konan&ch ve dnech 20. a
21. &íjna 2017 ve volebním okrsku v míst% svého
trvalého pobytu, m'$e hlasovat za podmínek
stanoven&ch zákonem o volbách do Parlamentu
+eské republiky na voli#sk& pr'kaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území +eské republiky
nebo ve zvlá"tním volebním okrsku v zahrani#í.

Zákon o volbách do Parlamentu upravuje dva
zp'soby, jak lze ji$ ode dne vyhlá"ení voleb, tj. od 2.
kv%tna 2017, po$ádat obecní ú&ad p&íslu"n& podle
místa trvalého pobytu voli#e (pro voli#e s trval&m
pobytem na území MO Pardubice II je to Ú&ad
m%stského obvodu Pardubice II) o vydání
voli#ského pr'kazu, a to

• ; v tomto p&ípad% není písemnáosobn$
$ádost vy$adována, nebo- ú&ad o $ádosti voli#e po
prokázání jeho toto$nosti u#iní ú&ední záznam, ve
kterém ve"keré pot&ebné údaje uvede; o vydání
voli#ského pr'kazu lze po$ádat do okam$iku
uzav&ení stálého seznamu voli#', tj. do 18. &íjna
2017 do 16.00 hodin.

• doru#en&m nejpozd%ji 7 dn' p&edepodáním
dnem voleb, tj. do 13. &íjna 2017 (do 16.00 hodin),
Ú&adu m%stského obvodu Pardubice II. Podání
m'$e b&t u#in%no v této form%:

a) v listinné podob$ opat!ené ú!edn$
ov$!en#m podpisem voli&e (p&i ov%&ení podpisu
lze vyu$ít osvobození od správního poplatku podle
zákona o správních poplatcích, kde se stanoví, $e
od poplatk' jsou osvobozeny úkony pro ú#ely
vyu$ití volebního práva)

b) v elektronické podob$ zaslané pro-
st!ednictvím datové schránky.

Ú&ad m%stského obvodu Pardubice II voli#sk&
pr'kaz, nejd!íve 15 dn' p!ede dnem voleb tj.
5.� !íjna 2017 osobn$, p&edá voli#i nebo osob%,
která se proká$e plnou mocí s ov%&en&m podpisem
voli#e $ádajícího o vydání voli#ského pr'kazu
(jedná se pouze o plnou moc k p&evzetí / vyzvednutí
voli#ského pr'kazu, nikoliv v"ak k podání $ádosti o
vydání voli#ského pr'kazu), anebo jej voli#i za(le
na jím uvedenou adresu.

foto

16. jednání
Zastupitelstva
m$stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1e st&edu 28 6 7 � 7:30
hodin v salonku restauruace Na Palub%
v� Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty a
místostarosty, záv%re#n& ú#et hospo-
da&ení za rok 2016, rozpo#tové opat&ení
#.�5, diskuse.

První ro&ník
Polabinské trojky -
b$"eli jsme pro
hospicovou pé&i

V sobotu 20. 5. 2017 se pod zá"titou
starosty MO Pardubice II Radka Hejného
uskute#nil první ro#ník b%hu Polabinská trojka.
B%h p&ipravila Z( Pardubice-Polabiny, npor.
Eliá"e 344 spole#n% s Oblastní charitou
Pardubice. Pro malé i velké závodníky byly
p&ipraveny #ty&i závody v délce od 500 metr'
a$ po 3 kilometry.

V&t%$ek ze startovného byl v%nován na
podporu domácí hospicové pé#e Oblastní
charity Pardubice. Akce se vyda&ila a byla
úsp%"ná. V%&íme, $e p&í"tí rok p&ijde více
závodník'.

TAEKWONDO
17. – 19. 3. se uskute#nila v Nymburku

mezinárodní sout%$ Czech open 2017. Letos se
sjelo více jak 500 taekwondist' z 16-ti evropsk&ch
zemí. Presti$ této sout%$e zv&"ila i náv"t%va
prezidenta mezinárodní federace ITF prof. Ri Yong-
son. Pro v"echny reprezentanty to je poslední
ostr& start p&ed mistrovstvím Evropy v Liverpoolu
v polovin% dubna a pro na"e bojovnice a bojovníky
mo$nost pom%&it síly s evropskou "pi#kou. A to se
nám p&edveden&mi v&kony povedlo.

Dal"í zlatou po mistrovství +R v technick&ch
sestavách p&idala Lucie Kratochvílová. Ve
sportovním boji Lucka v silné kategorii 3
reprezentantek +R, Bulharska a Estonka nepro"la
p&es první kolo, ale dlouhou dobu sv'j boj vedla.

Opa#n& pr'b%h boje ne$ Lucka m%l Jirka Luk"ík.
Ten v dramatickém semifinále v%t"inu #asu svého
zápasu remízoval nebo prohrával a stav zápasu
zvrátil v posledních 4 sekundách. Ve finále stále
dotahoval vedení soupe&e, ale podobn& zvrat se
mu u$ nepovedl, ale p&edveden& v&kon mu sta#il na
st&íbrnou medaili. Jirka se nominoval je"t% v silo-
vém p&erá$ení. Ale dv% p&era$ené techniky a jedna
nalomená z p%ti technik mu na $ádnou medaili
nesta#ila.

Poslední na"í medaili vybojovala Denisa
Tká#ová. Byla bronzová a byla ze sportovního boje.
V prvním kole si Denisa musela urvat vít%zství v
poslední chvíli. V semifinále narazila na Slovinku,

která m%la ke konci zápasu více sil ne$ Denisa.
Dále ur#it% stojí ocenit bojovnost Tomá"e

R'$i#ky, kter& v technick&ch sestavách v prvním
kole porazil Poláka a v druhém kole vypadl s Ukra-
jincem, kterého potkal i ve sportovním boji. Tam
p&edvedl chytr& taktick& boj proti silovému pojetí
Ukrajince, kter& o kousek na vít%zství nesta#il.
V� silovém p&erá$ení Jakub Koutsk& nepotvrdil
formu z tréninku a nominoval se pouze do hlavní
sout%$e. Ve sportovním boji vypadl proti zku"e-
nému reprezentantovi z )ecka. Pro v"echny ur#it%
velmi cenné mezinárodní zku"enosti, které ur#it%
v�budoucnu cenn% zhodnotíme.

Kdo si chce s námi zacvi#it, nalezne informace
na www.pardubice.taekwondo.cz.

Radek Kolá&, 5. Dan / mezinárodní instruktor

Jind&ich Socha
odborn& sociální pracovník
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Jízda !emenov#ch
motocykl$ 2017
v Polabinách

Veterán klub Pardubice byl zalo!en v roce 1960
a je nejstar"ím klubem historick#ch vozidel v $R. Ve
sv#ch po%átcích byl klub zam&'en p'edev"ím na
historické motocykly. A to je snad i jeden z d(vod(,
pro% p'ed n&kolika lety za%al po'ádat závod
zam&'en# úzce na nejstar"í typ motocykl(, na
motocykly pohán&né 'emenem, jejich! éra vrcholila
okolo roku 1925.

Ka!d# rok se na tento speciální závod vrací do
Pardubic více ne! dv& desítky stroj(, které
reprezentují tu nejstar"í %ást motoristické historie
a p'edstavují v&t"inu dosud zachoval#ch a
pojízdn#ch stroj( v na"í republice. K nejstar"ím
stroj(m pravideln& se ú%astnícím závodu pat'í
francouzsk# motocykl Werner z roku 1900 a 'ada
stroj( zna%ky Laurin a Klement.

Na rozdíl od b&!n#ch statick#ch v#stav zde
uvidíte stroje v akci a plném nasazení. Sou%ástí

jízdy 'emenov#ch motocykl( je také doprovodná
v#stava historick#ch vozidel a techniky %len(
Veterán klubu Pardubice.

V leto"ním roce se tento závod bude konat ve
spolupráci s MO Pardubice II v sobotu 12. 8. 2017
v�Parku Ji'ího Srbka v Polabinách 4. $asov# prog-
ram za%íná v 9 hodin prezencí ú%astník( a tech-
nickou p'ejímkou, v 10 hodin pokra%uje rozpravou
s� jezdci. První jízda startuje v 11 hodin, druhá jízda
v 11:30 a t'etí ve 13:30 po p'estávce na ob&d.
Vyhlá"ení v#sledk( a p'edání cen je ve 14:30.

M%stská policie
p!ijme strá"níky

Hledáme nové kolegy. Roz"i'te na"e 'ady.
M&stská policie Pardubice vypisuje v#b&rové
'ízení na pozici Strá!ník.

Po!adujeme: bezúhonnost, spolehlivost,
minimální v&k 21 let, zdravotní zp(sobilost,
st'ední vzd&lání s maturitní zkou"kou.

Nabízíme: zajímavou práci v mladém
kolektivu, 25 dní placené dovolené, p'ísp&vek
na stravování, p'ísp&vek na penzijní nebo
!ivotní poji"t&ní, ozdravn# program, 4 dny
hrazeného volna p'i zdravotní indispozici,

p'ísp&vek na o%kování, získání zbrojního
pr(kazu, aj. Více informací naleznete na:
www.mppardubice.cz.

Pokud jste ji! dnes rozhodnuti o podání
p'ihlá"ky, vypln&n# dotazník a %estná
prohlá"ení (naleznete na webov#ch stránkách
m&stské policie) spolu s ru%n& psan#m
!ivotopisem doru%te na adresu: M&stská
policie Pardubice, Pernerova 443, 530 02
Pardubice. V p'ípad& zájmu se Vám ozve ná"
personalista.

Stavební ruch v ulici
Ke Koupali&ti

Rok 2017 je ve znamení velkého stavebního
ruchu v ulici Ke Koupali"ti (tj. ulice na Ciheln& od
kruhového objezdu sm&rem ke !lutému psovi), kde
probíhají rekonstrukce in"en#rsk#ch sítí a
následovat bude rekonstrukce celé ulice.

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
provád#jí rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve
dvou etapách. První etapa (po ul. Brozanskou)
práv# probíhá, do konce $ervna by m#la b#t hotová.
Na druhou etapu je vybrán zhotovitel a p%edpoklad
realizace je do zá%í s tím, "e rekonstrukce komu-

nikací by mohla b#t zahájena následn#.
Zárove& se rekonstruuje i plynovod – první

etapa se uskute$nila ji" loni a dokon$ení druhé se
p%edpokládá do konce zá%í.

B#hem 2. etapy rekonstrukce kanalizace není
reálné zajistit pr'jezd ulicí, a proto bylo p%islíbeno
z%ízení náhradní zpevn#né objízdné komunikace
(od koupali(t#) v (í%i 3-3,5 m s povrchem z asfal-
tového frézingu. Tato komunikace umo"ní i provoz
nákladních vozidel v$etn# zásobování stavby.

Po dokon$ení in"en#rsk#ch sítí provede m#sto
rekonstrukci vozovky a chodník' v�celé ulici. Nov#
chodník bude z barevné betonové dla"by stejného
typu, jako je v p%ilehl#ch ulicích Kun#tická a
Brozanská. Navíc bude postaven i zpevn#n#

chodník propojující ulici Ke Koupali(ti s ulicí Mezi
Zahradami, kde je dosud jen p#(ina. Sou$asn#
dojde i na nov# asfaltov# koberec vozovky.

Psí park otev!en
V pond#lí 29. 5. 2017 byl v Polabinách, v�ulici

Kosmonaut' v prostoru to$ny p%ed poliklinikou
slavnostn# otev%en psí park. V tomto oploceném
prostoru m'"ete bez obav pustit své psí milá$ky,
aby si u"ili pohybu bu) sami nebo se sv#mi
$ty%noh#mi kamarády. Pokud by se n#kte%í psi
nekamarádili, tak je zde mo"nost dvou odd#len#ch
v#b#h'. Celková oplocená plocha má p%ibli"n#
2�000 metr' $tvere$ních, p%i$em" její tvar musel
b#t p%izp'soben vedení podzemních in"en#rsk#ch
sítí. Celkem t%i vstupní branky nejsou zam$ené, ale
jsou zdvojené, aby se eliminovalo riziko necht#-
ného úniku ps'. Psí park je vybaven lavi$kami,
odpadkov#mi ko(i na psí exkrementy a psími
pisoáry. Slavnostní otev%ení moderovala Majka
Schillerová, která m#la p%ipravené sout#"e pro d#ti
a m#stská policie p%edvedla ukázku zásahu
slu"ebního psa Bivoje. Rovn#" zde byla k vid#ní
vodicí fenka Karin a vít#zka "vo%í(kiády" Bára.
Na slavnostní otev%ení si ud#lal $as i primátor
m#sta Pardubic Martin Charvát. RH

O pohár starosty
V sobotu 1. dubna 2017 se konal t%etí ro$ník

amatérského charitativního volejbalového turnaje
O pohár starosty MO Pardubice II. Turnaj se konal
ve sportovní hale Univerzity Pardubice, která byla
spole$n# s na(ím obvodem organizátorem turnaje.
Sportovního klání se zú$astnilo 14 smí(en!ch
dru"stev. V!t#"ek akce, kter! v leto(ním roce $inil
16 420 korun, byl v#nován Rodinnému Integra$ní-
mu Centru v Polabinách. Z rukou starosty m#st-
ského obvodu Radka Hejného a kvestora univerzity
Petra Gabriela p%evzala symbolick! (ek s uvedenou
$ástkou %editelka centra Hana Janíková.

Vít#zem turnaje se stalo dru"stvo Opa*áci,
p%ed dru"stvy Se(lost a USK Pardubice. RH

Obnova h!i&t%

Vy(lapan! a nerovn! trávník na
fotbalovém h%i(ti v ul. Npor. Eliá(e (mezi
ulicemi Gagarinova a Dru"by) se obnovuje.
Prosíme tedy obyvatele a $ty%nohé
milá$ky, aby na tuto plochu nevstupovali.
A" trávník op#t vzejde a bude dostate$n#
odoln!, tak budou na h%i(t# vráceny
fotbalové branky. To nastane pravd#-
podobn# a" v podzimních m#sících. Letní
fotbalová sezona je tedy pro leto(ní rok
bohu"el zru(ena. D#kujeme za pochopení.

Hasi'i SP(CH
V Ostrav#, kde se konalo 26. a 27.

dubna Otev%ené akademické mistrovství
+R v po"árním sportu, a kam se díky svému
vít#zství na St%edo(kolském mistrovství
+R ve stejn!ch disciplínách dostala i
dru"stva ze SP,CH Pardubice, panovalo
opravdu nevlídné po$así. První den
propr(el a ráno a dopoledne druhého dne
se z oblohy sypaly sn#hové vlo$ky. Zima,
která provázela tuto sout#", poznamenala
$áste$n# i v!kony sportovc'. Ov(em
reprezentanty a reprezentantky St%ední
pr'myslové (koly chemické Pardubice ani
tato okolnost nemohla zastavit v jejich
sna"ení. Jako první prob#hla ve st%edu
disciplína v!stup na cvi$nou v#", kde ob#
dru"stva získala 5. místo. Vzhledem k to-
mu, jak "eb%íky a parapety klouzaly, to byl
opravdu úsp#ch. Dále se jednotlivci v(ech
dru"stev utkali v b#hu na 100 m s p%eká"-
kami. Záv#rem prvního sout#"ního dne
prob#hly (tafety 4 x 100 m s p%eká"kami.
To u" se v(ichni ale t#(ili na odpo$inek a
celí zk%ehlí opou(t#li areál hasi$ské
stanice v Porub#.

Ráno se Ostrava probudila do zimního
dne – padal sníh a po$así p%ipomínalo víc
leden ne" duben! Za t#chto podmínek se
po%adatelé rozhodli, "e po"ární útoky
prob#hnou pouze na jeden pokus. To se
stalo n#kter!m dru"stv'm osudn!m, ne
v(ak na(im st%edo(kolák'm! D#v$ata
zvládla sv'j jedin! pokus s nejlep(ím
$asem ve své kategorii a kluci v této
disciplín# skon$ili na druhém míst#.

Za svoje v!kony byli nakonec ocen#ní
p%i vyhla(ování celkov!ch v!sledk':
dru"stvo "en si odvezlo trofej za druhé
místo a dru"stvo mu"' skon$ilo celkov#
t%etí. V konkurenci soupe%' z vysok!ch
(kol (a jednoho dru"stva S, z Hranic na
Morav#) si reprezentanti SP,CH Pardubice
ur$it# neud#lali ostudu. Jménem sv!m i
jménem vedení (koly bych jim cht#la
vyslovit obrovskou pochvalu a velmi
pod#kovat za jejich zápal a nasazení.
Klobouk dol' p%ed jejich v!kony!

Markéta Oprchalská

Krou"ky v DDM ALFA
S koncem kv#tna ka"doro$n# p%ichází i konec

pravidelné zájmové $innosti v DDM ALFA, smutek
d#tí v(ak netrvá dlouho. Nejen, "e se hned 7. 6.
mohou t#(it na D#tsk! den, kter! pro n# po%ádáme,
ale tého" dne se ji" otvírá mo"nost p%ihlá(ení na
zájmové útvary pro nov! (kolní rok 2017/2018!
V(ichni se tak mohou znovu p%ihlásit na své
oblíbené krou"ky, nebo vyzkou(et nové neot%elé

zájmové útvary, kter!ch je více ne" 250 a které pro
n# ji" více ne" 40 let p%ipravují zam#stnanci DDM
ALFA v Pardubicích – Polabinách.

Bench press
Ve dnech 29 - 30.4. 2017 se $lenové

Berserk Security Power Team zú$astnili
mezinárodního mistrovství +eské a Slovenské
republiky v bench pressu ve slovenském m#st#
Trnava. V!prava byla velice úsp#(ná.

David Zdra"il získal první místo v bench
press EQ v!konem 245 kg, Petr Svoboda, první
místo v!konem 207,5 kg, národní rekord a t%etí
místo v absolutním po%adí junior' druhé místo
v!konem 250 kg EQ. Irena Dvorská první místo
v!konem 110 kg, druhé místo v absolutním
po%adí, národní rekord a ocen#ní za nejvy((í

zvednutou váhu v kategorii "en. Nyní se t!m
p%ipravuje na podzimní mistrovství sv#ta,
které se tento rok koná v�Trutnov#.
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Jízda !emenov#ch
motocykl$ 2017
v Polabinách

Veterán klub Pardubice byl zalo!en v roce 1960
a je nejstar"ím klubem historick#ch vozidel v $R. Ve
sv#ch po%átcích byl klub zam&'en p'edev"ím na
historické motocykly. A to je snad i jeden z d(vod(,
pro% p'ed n&kolika lety za%al po'ádat závod
zam&'en# úzce na nejstar"í typ motocykl(, na
motocykly pohán&né 'emenem, jejich! éra vrcholila
okolo roku 1925.

Ka!d# rok se na tento speciální závod vrací do
Pardubic více ne! dv& desítky stroj(, které
reprezentují tu nejstar"í %ást motoristické historie
a p'edstavují v&t"inu dosud zachoval#ch a
pojízdn#ch stroj( v na"í republice. K nejstar"ím
stroj(m pravideln& se ú%astnícím závodu pat'í
francouzsk# motocykl Werner z roku 1900 a 'ada
stroj( zna%ky Laurin a Klement.

Na rozdíl od b&!n#ch statick#ch v#stav zde
uvidíte stroje v akci a plném nasazení. Sou%ástí

jízdy 'emenov#ch motocykl( je také doprovodná
v#stava historick#ch vozidel a techniky %len(
Veterán klubu Pardubice.

V leto"ním roce se tento závod bude konat ve
spolupráci s MO Pardubice II v sobotu 12. 8. 2017
v�Parku Ji'ího Srbka v Polabinách 4. $asov# prog-
ram za%íná v 9 hodin prezencí ú%astník( a tech-
nickou p'ejímkou, v 10 hodin pokra%uje rozpravou
s� jezdci. První jízda startuje v 11 hodin, druhá jízda
v 11:30 a t'etí ve 13:30 po p'estávce na ob&d.
Vyhlá"ení v#sledk( a p'edání cen je ve 14:30.

M%stská policie
p!ijme strá"níky

Hledáme nové kolegy. Roz"i'te na"e 'ady.
M&stská policie Pardubice vypisuje v#b&rové
'ízení na pozici Strá!ník.

Po!adujeme: bezúhonnost, spolehlivost,
minimální v&k 21 let, zdravotní zp(sobilost,
st'ední vzd&lání s maturitní zkou"kou.

Nabízíme: zajímavou práci v mladém
kolektivu, 25 dní placené dovolené, p'ísp&vek
na stravování, p'ísp&vek na penzijní nebo
!ivotní poji"t&ní, ozdravn# program, 4 dny
hrazeného volna p'i zdravotní indispozici,

p'ísp&vek na o%kování, získání zbrojního
pr(kazu, aj. Více informací naleznete na:
www.mppardubice.cz.

Pokud jste ji! dnes rozhodnuti o podání
p'ihlá"ky, vypln&n# dotazník a %estná
prohlá"ení (naleznete na webov#ch stránkách
m&stské policie) spolu s ru%n& psan#m
!ivotopisem doru%te na adresu: M&stská
policie Pardubice, Pernerova 443, 530 02
Pardubice. V p'ípad& zájmu se Vám ozve ná"
personalista.

Stavební ruch v ulici
Ke Koupali&ti

Rok 2017 je ve znamení velkého stavebního
ruchu v ulici Ke Koupali"ti (tj. ulice na Ciheln& od
kruhového objezdu sm&rem ke !lutému psovi), kde
probíhají rekonstrukce in"en#rsk#ch sítí a
následovat bude rekonstrukce celé ulice.

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
provád#jí rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve
dvou etapách. První etapa (po ul. Brozanskou)
práv# probíhá, do konce $ervna by m#la b#t hotová.
Na druhou etapu je vybrán zhotovitel a p%edpoklad
realizace je do zá%í s tím, "e rekonstrukce komu-

nikací by mohla b#t zahájena následn#.
Zárove& se rekonstruuje i plynovod – první

etapa se uskute$nila ji" loni a dokon$ení druhé se
p%edpokládá do konce zá%í.

B#hem 2. etapy rekonstrukce kanalizace není
reálné zajistit pr'jezd ulicí, a proto bylo p%islíbeno
z%ízení náhradní zpevn#né objízdné komunikace
(od koupali(t#) v (í%i 3-3,5 m s povrchem z asfal-
tového frézingu. Tato komunikace umo"ní i provoz
nákladních vozidel v$etn# zásobování stavby.

Po dokon$ení in"en#rsk#ch sítí provede m#sto
rekonstrukci vozovky a chodník' v�celé ulici. Nov#
chodník bude z barevné betonové dla"by stejného
typu, jako je v p%ilehl#ch ulicích Kun#tická a
Brozanská. Navíc bude postaven i zpevn#n#

chodník propojující ulici Ke Koupali(ti s ulicí Mezi
Zahradami, kde je dosud jen p#(ina. Sou$asn#
dojde i na nov# asfaltov# koberec vozovky.

Psí park otev!en
V pond#lí 29. 5. 2017 byl v Polabinách, v�ulici

Kosmonaut' v prostoru to$ny p%ed poliklinikou
slavnostn# otev%en psí park. V tomto oploceném
prostoru m'"ete bez obav pustit své psí milá$ky,
aby si u"ili pohybu bu) sami nebo se sv#mi
$ty%noh#mi kamarády. Pokud by se n#kte%í psi
nekamarádili, tak je zde mo"nost dvou odd#len#ch
v#b#h'. Celková oplocená plocha má p%ibli"n#
2�000 metr' $tvere$ních, p%i$em" její tvar musel
b#t p%izp'soben vedení podzemních in"en#rsk#ch
sítí. Celkem t%i vstupní branky nejsou zam$ené, ale
jsou zdvojené, aby se eliminovalo riziko necht#-
ného úniku ps'. Psí park je vybaven lavi$kami,
odpadkov#mi ko(i na psí exkrementy a psími
pisoáry. Slavnostní otev%ení moderovala Majka
Schillerová, která m#la p%ipravené sout#"e pro d#ti
a m#stská policie p%edvedla ukázku zásahu
slu"ebního psa Bivoje. Rovn#" zde byla k vid#ní
vodicí fenka Karin a vít#zka "vo%í(kiády" Bára.
Na slavnostní otev%ení si ud#lal $as i primátor
m#sta Pardubic Martin Charvát. RH

O pohár starosty
V sobotu 1. dubna 2017 se konal t%etí ro$ník

amatérského charitativního volejbalového turnaje
O pohár starosty MO Pardubice II. Turnaj se konal
ve sportovní hale Univerzity Pardubice, která byla
spole$n# s na(ím obvodem organizátorem turnaje.
Sportovního klání se zú$astnilo 14 smí(en!ch
dru"stev. V!t#"ek akce, kter! v leto(ním roce $inil
16 420 korun, byl v#nován Rodinnému Integra$ní-
mu Centru v Polabinách. Z rukou starosty m#st-
ského obvodu Radka Hejného a kvestora univerzity
Petra Gabriela p%evzala symbolick! (ek s uvedenou
$ástkou %editelka centra Hana Janíková.

Vít#zem turnaje se stalo dru"stvo Opa*áci,
p%ed dru"stvy Se(lost a USK Pardubice. RH

Obnova h!i&t%

Vy(lapan! a nerovn! trávník na
fotbalovém h%i(ti v ul. Npor. Eliá(e (mezi
ulicemi Gagarinova a Dru"by) se obnovuje.
Prosíme tedy obyvatele a $ty%nohé
milá$ky, aby na tuto plochu nevstupovali.
A" trávník op#t vzejde a bude dostate$n#
odoln!, tak budou na h%i(t# vráceny
fotbalové branky. To nastane pravd#-
podobn# a" v podzimních m#sících. Letní
fotbalová sezona je tedy pro leto(ní rok
bohu"el zru(ena. D#kujeme za pochopení.

Hasi'i SP(CH
V Ostrav#, kde se konalo 26. a 27.

dubna Otev%ené akademické mistrovství
+R v po"árním sportu, a kam se díky svému
vít#zství na St%edo(kolském mistrovství
+R ve stejn!ch disciplínách dostala i
dru"stva ze SP,CH Pardubice, panovalo
opravdu nevlídné po$así. První den
propr(el a ráno a dopoledne druhého dne
se z oblohy sypaly sn#hové vlo$ky. Zima,
která provázela tuto sout#", poznamenala
$áste$n# i v!kony sportovc'. Ov(em
reprezentanty a reprezentantky St%ední
pr'myslové (koly chemické Pardubice ani
tato okolnost nemohla zastavit v jejich
sna"ení. Jako první prob#hla ve st%edu
disciplína v!stup na cvi$nou v#", kde ob#
dru"stva získala 5. místo. Vzhledem k to-
mu, jak "eb%íky a parapety klouzaly, to byl
opravdu úsp#ch. Dále se jednotlivci v(ech
dru"stev utkali v b#hu na 100 m s p%eká"-
kami. Záv#rem prvního sout#"ního dne
prob#hly (tafety 4 x 100 m s p%eká"kami.
To u" se v(ichni ale t#(ili na odpo$inek a
celí zk%ehlí opou(t#li areál hasi$ské
stanice v Porub#.

Ráno se Ostrava probudila do zimního
dne – padal sníh a po$así p%ipomínalo víc
leden ne" duben! Za t#chto podmínek se
po%adatelé rozhodli, "e po"ární útoky
prob#hnou pouze na jeden pokus. To se
stalo n#kter!m dru"stv'm osudn!m, ne
v(ak na(im st%edo(kolák'm! D#v$ata
zvládla sv'j jedin! pokus s nejlep(ím
$asem ve své kategorii a kluci v této
disciplín# skon$ili na druhém míst#.

Za svoje v!kony byli nakonec ocen#ní
p%i vyhla(ování celkov!ch v!sledk':
dru"stvo "en si odvezlo trofej za druhé
místo a dru"stvo mu"' skon$ilo celkov#
t%etí. V konkurenci soupe%' z vysok!ch
(kol (a jednoho dru"stva S, z Hranic na
Morav#) si reprezentanti SP,CH Pardubice
ur$it# neud#lali ostudu. Jménem sv!m i
jménem vedení (koly bych jim cht#la
vyslovit obrovskou pochvalu a velmi
pod#kovat za jejich zápal a nasazení.
Klobouk dol' p%ed jejich v!kony!

Markéta Oprchalská

Krou"ky v DDM ALFA
S koncem kv#tna ka"doro$n# p%ichází i konec

pravidelné zájmové $innosti v DDM ALFA, smutek
d#tí v(ak netrvá dlouho. Nejen, "e se hned 7. 6.
mohou t#(it na D#tsk! den, kter! pro n# po%ádáme,
ale tého" dne se ji" otvírá mo"nost p%ihlá(ení na
zájmové útvary pro nov! (kolní rok 2017/2018!
V(ichni se tak mohou znovu p%ihlásit na své
oblíbené krou"ky, nebo vyzkou(et nové neot%elé

zájmové útvary, kter!ch je více ne" 250 a které pro
n# ji" více ne" 40 let p%ipravují zam#stnanci DDM
ALFA v Pardubicích – Polabinách.

Bench press
Ve dnech 29 - 30.4. 2017 se $lenové

Berserk Security Power Team zú$astnili
mezinárodního mistrovství +eské a Slovenské
republiky v bench pressu ve slovenském m#st#
Trnava. V!prava byla velice úsp#(ná.

David Zdra"il získal první místo v bench
press EQ v!konem 245 kg, Petr Svoboda, první
místo v!konem 207,5 kg, národní rekord a t%etí
místo v absolutním po%adí junior' druhé místo
v!konem 250 kg EQ. Irena Dvorská první místo
v!konem 110 kg, druhé místo v absolutním
po%adí, národní rekord a ocen#ní za nejvy((í

zvednutou váhu v kategorii "en. Nyní se t!m
p%ipravuje na podzimní mistrovství sv#ta,
které se tento rok koná v�Trutnov#.
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Téma: Mlad#ch - Rosická
Na prázdninové m$síce je p!ipravena

realizace akce Dopravní zklidn$ní okolí Z%
Polabiny 1, která v podstat$ znamená
rekonstrukci &ástí ulic Mlad#ch a Rosická.
Bude se jednat konkrétn$ o úsek za&ínající
u p!echodu pro chodce u k!i"ovatky
Mlad#ch - Ohrazenická (u Rosignana) a
kon&ící u k!i"ovatky Rosická - Stavba!'.

Jak bude rekonstruovaná ulice vypadat,
jsme zve!ejnili ji" v PZ 4/2015, tak"e neu#kodí
stru$n% p!ipomenout základní cíle projektu.
Nejprve ov#em shrneme, jak& je sou$asn&
stav. V lokalit% se nachází základní #kola a dv%
mate!ské #koly (Z' Polabiny 1, M' Pastelka -
Rosická a M' Mlad&ch), chybí zde bezpe$ná
místa pro p!echázení a zejména v ranní #pi$ce
je zde neúnosná dopravní situace - velká
frekvence chodc( v kombinaci s mno"stvím
vozidel p!ivá"ejících d%ti do Z' a M'.

P!ed samotn&m vyhotovením návrhu bylo
provedeno rozsáhlé dotazníkové #et!ení
v�rámci projektu Bezpe$né cesty do #kol, kter&
pro odbor hlavního architekta Magistrátu
m%sta Pardubic zpracovala Nadace Partner-
ství. Na p!elomu kv%tna a $ervna 2015
probíhal na zú$astn%n&ch #kolách dotazníko-
v& pr(zkum spojen& s identifikací míst, které
"áci p!i své cest% do #koly vnímají jako riziková.
10. listopadu 2015 se v 17 hodin v jídeln% Z'
Polabiny 1 (Dru"stevní) uskute$nila ve!ejná
prezentace v&sledk( projektu a návrhu
dopravních opat!ení v lokalit%.

Projekt navrhuje celou ulici v zón% Tempo
30, vozovka bude mít nov& "ivi$n& kryt a
jednotnou #í!i 5 m. Jeden stávající p!echod pro
chodce (u Rosignana) bude osv%tlen a dále
budou z!ízeny dva nové p!echody v$etn%
osv%tlení (na zv&#en&ch plochách, které
sou$asn% slou"í jako zpomalovací prvek). První
nov& p!echod bude v ulici Rosické v blízkosti
k!i"ovatky s ul. Mlad&ch a druh& bude
navazovat na centrum Polabin 1 s tím, "e bude

sm%!ovat do nov% navr"eného dopl!kového
vchodu do areálu základní "koly

Parkovací místa budou po obou stranách
vozovky, v ulici Rosické to budou zálivy na
podélné stání, v #ásti ulice Mlad&ch navazující
na ulici Dru$stevní to pak budou zálivy na
"ikmé stání, které je z hlediska rychlého
parkování nejprakti#t%j"í. V zatá#kách, kde by
auta p&eká$ela v rozhledu, nebude parkování
umo$n%no.

Chodníky budou rekonstruovány v beto-
nové skladebné dla$b% podobn% jako v ulici
Dru$stevní. V místech ne$ádoucího parkování
a pohybu chodc' bude z bezpe#nostních
d'vod' umíst%no zábradlí a p&ed nov%
navr$en&m vchodem do Z( p&ibudou lavi#ky.
Podrobnou situaci naleznete na stránkách
www.pardubice2 v rubrice P&ipravované akce.
Dodáváme, $e v&b%rové &ízení na dodavatele
celé akce ji$ prob%hlo a nejv&hodn%j"í nabídku
p&edlo$ila firma MIROS Majetková a.s.
v�celkové v&"i 12,2 mil. K# v#etn% DPH. Termín
realizace je 13 t&dn' od zahájení stavby.

Kdy$ jsme zmínili ulici Dru$stevní, musíme
upozornit je"t% na jeden aspekt, kter& s leto"ní
plánovanou rekonstrukcí souvisí. Obyvatelé a
náv"t%vníci ulice Dru$stevní si jist% pamatují
v&m%nu kanalizace a vodovodu, která
z� d'vodu havarijního stavu t%chto vedení
probíhala v roce 2015. Bohu$el v podobném
stavu je kanalizace a vodovod i v ulici Mlad&ch,
tak$e samotné rekonstrukci musí p&edcházet
rozsáhlé v&kopové práce v re$ii Vodovod' a
kanalizací a.s. Tím se bohu$el rozpl&vá na"e
p'vodní p&edstava, $e dopravní omezení se
uskute#ní zejména v prázdninov&ch m%sících a
u$ nyní je z&ejmé, $e druhá polovina leto"ního
roku bude v dot#ené lokalit% náro#ná.

Krom% v"eho v&"e uvedeného dojde letos
je"t% k celkové rekonstrukci oplocení Z(
Polabiny 1 v úseku t%sn% p&iléhajícím k chod-
níku, kter& bude také rekonstruován. T)

Cesta na sever Evropy
Na"e "kola ve spolupráci se Z( Pardubice

Josefa Ressla a CK SCANDIA CZECH TOUR
z�Jablonce nad Nisou uspo&ádaly 9denní zájezd do
ji$ního (védska. Ú#astnilo se ho 26 $ák' osm&ch a
devát&ch t&íd z na"í "koly a 25 ze Z( Resslova.

Co jsme vid%li: Öresundsk& most do m%sta
Mälmo, m%ste#ko Grännu známé v&robou
mentolov&ch "palk' Polkagrís, m%sto Jönkkoping
s� muzeem v&roby zápalek, muzeum Husqvarny,
hlavní m%sto Stockholm, sídlo "védského krále
Drottningholm, lo* Vasa ze 17. století, druhé
nejv%t"í "védské m%sto Goteborg, kde jsme
nav"tívili expozici zna#ky Volvo, p&írodní a v%decké
centrum Universeum a na záv%r jsme si u$ili

v� zábavném parku Liseberg. Poznali jsme zemi,
která nám je v mnohém podobná, ale zárove!
klidná, pohodová, #istá, s krásnou p&írodou.

A na záv%r p&ipomenu : „Kdo se jednou vydá na
Sever, vrátí se, kdo se vrátí, chce z'stat“. Tak se
snad n%kdy zase na Sever vrátíme.

Franti"ek N%mec, &editel "koly

AUDIOHELP
V Pardubicích, v ulici B%lehradská 389

v Polabinách, se nachází st&edisko
odborn&ch slu$eb pro osoby se sluchov&m
posti$ením AUDIOHELP z.s. (d&íve +esk&
klub nedosl&chav&ch HELP). Slu$ba je
zam%&ena p&edev"ím na osoby nedo-
sl&chavé, seniory. Poskytujeme pomoc a
podporu p&i &e"ení problém' vznikl&ch
v� d'sledku ztráty sluchu. Hlavním cílem
na"í #innosti je, aby tito lidé dosáhli co
nejv%t"í míry samostatnosti a nezávislosti
odstran%ním komunika#ní bariéry, v jejím$
d'sledku nemohou pro$ívat plnohod-
notn& spole#ensk& a kulturní $ivot.

Rádi zodpovíme ve"keré dotazy a
doporu#íme, jak&m zp'sobem postupovat
v ur#it&ch situacích - vy"et&ení sluchu,
p&edání kontakt' na léka&ská pracovi"t%,
jak získat sluchadlo nebo kompenza#ní
pom'cky pro osoby nedosl&chavé, kter&mi
jsou nap&. bezdrátová za&ízení na poslech
televize, zesílen& telefon, vibra#ní budík a
sv%telná signalizace bytového zvonku #i
telefonu. Na"e st&edisko se specializuje
na v&b%r vhodné kompenza#ní pom'cky,
kterou p&edvedeme a m'$eme n%které i
zap'j#it k osobnímu vyzkou"ení v�domá-
cím prost&edí. P&i v&b%ru pom'cky také
poradíme, jak je mo$né si po$ádat o p&í-
sp%vek na krajské pobo#ce ú&adu práce.

Dále provádíme základní servis
sluchadla a dal"ích kompenza#ních
pom'cek pop& ípad% poradíme jak
postupovat v dal" ích # innostech
souvisejících s problémy sluchadla a
ostatních kompenza#ních pom'cek. Na"e
slu$by zahrnují i instalace u klienta p&ímo
v domácím prost&edí.

Jestli$e máte problém se sluchem,
nebojte se jej za#ít &e"it. M'$ete nás
kontaktovat telefonicky na #ísle 466 301
888 nebo prost&ednictvím e-mailu na
adrese: shw@email.cz. Provozní doba
st&ediska je PO, ÚT 8:00 – 15:00 hod., ST
8:00 – 14:00 hod.

VOLBY - distribuce
hlasovacích lístk'

Dne 20. a 21. &íjna 2017 se konají volby do
Poslanecké sn%movny Parlamentu +R. Jedním
z� úkol' starosty je zajistit dodání hlasovacích
lístk' voli#'m s trval&m pobytem na území
m%stského obvodu Pardubice II nejpozd%ji 3 dny
p&ede dnem voleb. V souvislosti s rozná"kou
hlasovacích lístk' bychom vás cht%li po$ádat
o�spolupráci spo#ívající v &ádném ozna#ení va"ich
po"tovních schránek. Pokud schránka nebude
&ádn% ozna#ena, není mo$né obálku doru#it.
Obálky s hlasovacími lístky, které nebude mo$no
doru#it, budou ulo$eny na ú&ad% m%stského
obvodu a ob#ané budou mít mo$nost si je zde
v� dob% provozu ú&adu vyzvednout. ,ádáme vás
tímto o ozna#ení va"ich schránek a o uleh#ení
práce t%m, kte&í budou rozná"ku hlasovacích lístk'
provád%t. V p&ípad%, $e se ve va"em dom% nachází
více schránek osob se stejn&m p&íjmením, prosíme
o ozna#ení schránek i�k&estními jmény. D%kujeme.

Voli&ské pr'kazy
Voli#, kter& se nebude zdr$ovat v dob% voleb

do Poslanecké sn%movny konan&ch ve dnech 20. a
21. &íjna 2017 ve volebním okrsku v míst% svého
trvalého pobytu, m'$e hlasovat za podmínek
stanoven&ch zákonem o volbách do Parlamentu
+eské republiky na voli#sk& pr'kaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území +eské republiky
nebo ve zvlá"tním volebním okrsku v zahrani#í.

Zákon o volbách do Parlamentu upravuje dva
zp'soby, jak lze ji$ ode dne vyhlá"ení voleb, tj. od 2.
kv%tna 2017, po$ádat obecní ú&ad p&íslu"n& podle
místa trvalého pobytu voli#e (pro voli#e s trval&m
pobytem na území MO Pardubice II je to Ú&ad
m%stského obvodu Pardubice II) o vydání
voli#ského pr'kazu, a to

• ; v tomto p&ípad% není písemnáosobn$
$ádost vy$adována, nebo- ú&ad o $ádosti voli#e po
prokázání jeho toto$nosti u#iní ú&ední záznam, ve
kterém ve"keré pot&ebné údaje uvede; o vydání
voli#ského pr'kazu lze po$ádat do okam$iku
uzav&ení stálého seznamu voli#', tj. do 18. &íjna
2017 do 16.00 hodin.

• doru#en&m nejpozd%ji 7 dn' p&edepodáním
dnem voleb, tj. do 13. &íjna 2017 (do 16.00 hodin),
Ú&adu m%stského obvodu Pardubice II. Podání
m'$e b&t u#in%no v této form%:

a) v listinné podob$ opat!ené ú!edn$
ov$!en#m podpisem voli&e (p&i ov%&ení podpisu
lze vyu$ít osvobození od správního poplatku podle
zákona o správních poplatcích, kde se stanoví, $e
od poplatk' jsou osvobozeny úkony pro ú#ely
vyu$ití volebního práva)

b) v elektronické podob$ zaslané pro-
st!ednictvím datové schránky.

Ú&ad m%stského obvodu Pardubice II voli#sk&
pr'kaz, nejd!íve 15 dn' p!ede dnem voleb tj.
5.� !íjna 2017 osobn$, p&edá voli#i nebo osob%,
která se proká$e plnou mocí s ov%&en&m podpisem
voli#e $ádajícího o vydání voli#ského pr'kazu
(jedná se pouze o plnou moc k p&evzetí / vyzvednutí
voli#ského pr'kazu, nikoliv v"ak k podání $ádosti o
vydání voli#ského pr'kazu), anebo jej voli#i za(le
na jím uvedenou adresu.

foto

16. jednání
Zastupitelstva
m$stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1e st&edu 28 6 7 � 7:30
hodin v salonku restauruace Na Palub%
v� Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty a
místostarosty, záv%re#n& ú#et hospo-
da&ení za rok 2016, rozpo#tové opat&ení
#.�5, diskuse.

První ro&ník
Polabinské trojky -
b$"eli jsme pro
hospicovou pé&i

V sobotu 20. 5. 2017 se pod zá"titou
starosty MO Pardubice II Radka Hejného
uskute#nil první ro#ník b%hu Polabinská trojka.
B%h p&ipravila Z( Pardubice-Polabiny, npor.
Eliá"e 344 spole#n% s Oblastní charitou
Pardubice. Pro malé i velké závodníky byly
p&ipraveny #ty&i závody v délce od 500 metr'
a$ po 3 kilometry.

V&t%$ek ze startovného byl v%nován na
podporu domácí hospicové pé#e Oblastní
charity Pardubice. Akce se vyda&ila a byla
úsp%"ná. V%&íme, $e p&í"tí rok p&ijde více
závodník'.

TAEKWONDO
17. – 19. 3. se uskute#nila v Nymburku

mezinárodní sout%$ Czech open 2017. Letos se
sjelo více jak 500 taekwondist' z 16-ti evropsk&ch
zemí. Presti$ této sout%$e zv&"ila i náv"t%va
prezidenta mezinárodní federace ITF prof. Ri Yong-
son. Pro v"echny reprezentanty to je poslední
ostr& start p&ed mistrovstvím Evropy v Liverpoolu
v polovin% dubna a pro na"e bojovnice a bojovníky
mo$nost pom%&it síly s evropskou "pi#kou. A to se
nám p&edveden&mi v&kony povedlo.

Dal"í zlatou po mistrovství +R v technick&ch
sestavách p&idala Lucie Kratochvílová. Ve
sportovním boji Lucka v silné kategorii 3
reprezentantek +R, Bulharska a Estonka nepro"la
p&es první kolo, ale dlouhou dobu sv'j boj vedla.

Opa#n& pr'b%h boje ne$ Lucka m%l Jirka Luk"ík.
Ten v dramatickém semifinále v%t"inu #asu svého
zápasu remízoval nebo prohrával a stav zápasu
zvrátil v posledních 4 sekundách. Ve finále stále
dotahoval vedení soupe&e, ale podobn& zvrat se
mu u$ nepovedl, ale p&edveden& v&kon mu sta#il na
st&íbrnou medaili. Jirka se nominoval je"t% v silo-
vém p&erá$ení. Ale dv% p&era$ené techniky a jedna
nalomená z p%ti technik mu na $ádnou medaili
nesta#ila.

Poslední na"í medaili vybojovala Denisa
Tká#ová. Byla bronzová a byla ze sportovního boje.
V prvním kole si Denisa musela urvat vít%zství v
poslední chvíli. V semifinále narazila na Slovinku,

která m%la ke konci zápasu více sil ne$ Denisa.
Dále ur#it% stojí ocenit bojovnost Tomá"e

R'$i#ky, kter& v technick&ch sestavách v prvním
kole porazil Poláka a v druhém kole vypadl s Ukra-
jincem, kterého potkal i ve sportovním boji. Tam
p&edvedl chytr& taktick& boj proti silovému pojetí
Ukrajince, kter& o kousek na vít%zství nesta#il.
V� silovém p&erá$ení Jakub Koutsk& nepotvrdil
formu z tréninku a nominoval se pouze do hlavní
sout%$e. Ve sportovním boji vypadl proti zku"e-
nému reprezentantovi z )ecka. Pro v"echny ur#it%
velmi cenné mezinárodní zku"enosti, které ur#it%
v�budoucnu cenn% zhodnotíme.

Kdo si chce s námi zacvi#it, nalezne informace
na www.pardubice.taekwondo.cz.

Radek Kolá&, 5. Dan / mezinárodní instruktor

Jind&ich Socha
odborn& sociální pracovník



Pravob!e"ní zpravodaj 2017 | 2 strana 2 Pravob!e"ní zpravodaj 2017 | 2 strana 7

Slovo starosty
Vá!ení spoluob"ané,
jarní m#síce utekly jako voda a zanedlouho

za"ne léto. Po"así bylo doposud pom#rn#
rozmanité, za!ívali jsme jak velmi p#kné a slune"né
dny, tak i ty zata!ené a studené. Jeden z t#ch
hor$ích bohu!el p%ipadl i na termín Polabinsk&ch
"arod#jnic, které jsme s ohledem na dé$' museli
zru$it. Nepoda%ilo se nám je zorganizovat ani
v� náhradním termínu a proto si s pálením
"arod#jnice musíme po"kat na p%í$tí rok. Snad nám
bude po"así p%át více.

Na za"átku kv#tna se uskute"nilo ji! druhé
setkání ob"an( na$eho obvodu s primátorem
m#sta Pardubic Martinem Charvátem. Jsem rád, !e
se primátor zajímá o d#ní v na$em obvodu a
ú"astní se besed, kde se ob"ané mohou ptát na
zále!itosti, které je zajímají. Dal$í setkání
plánujeme na podzim tohoto roku a budeme Vás
informovat prost%ednictvím webov&ch stránek,
facebooku a v&v#sek obvodu.

V dubnu zapo"ala dlouho p%ipravovaná, ale i
z� r(zn&ch d(vod( odkládaná, rekonstrukce ulice
Dru!by. Sou"asn# s rekonstrukcí komunikací v této
lokalit# prob#hne i rekonstrukce ve%ejného
osv#tlení. Zárove) budou nainstalovány nové
lampy podél plotu DDM Alfa na západní stran#. Na
za"átku prázdnin zapo"ne rekonstrukce ulice
Mlad&ch a Rosická. Tato akce má nejen zlep$it
vzhled t#chto ulic, ale rovn#! má zv&$it bezpe"-
nost d#tí z p%ilehl&ch mate%sk&ch $kol a základní
$koly. Sou"ástí této akce bude i oprava plotu podél
základní $koly a nov& vstup do $koly ve sm#ru od
nám#stí"ka na Polabiny 1. Dal$í investi"ní akcí
leto$ního léta bude dopravní zklidn#ní ulice Lidická.
Zde se jedná zejména o� vyv&$ené p%echody
(sou"asn# budou odstran#ny montované retar-
déry) a roz$í%ení stávajícího parkovi$t# sm#rem
k� ulici Kpt. Barto$e. Projektovou dokumentaci
k� t#mto, ale i k dal$ím p%ipravovan!m akcím, si
m(!ete prohlédnout na webov!ch stránkách
obvodu.

Na konci kv#tna jsme slavnostn# otev%eli psí
park na k%i!ovatce ulic Kosmonaut( a Karla *ípka.
Tento prostor umo!ní v$em pejska%(m z okolí
bezpe"n# a legáln# pustit svého psa z vodítka. Cel!

park je rozd#len na dva sektory, aby se zde mohli
sou"asn# pohybovat i psi, u kter!ch by mohlo
hrozit riziko vzájemného napadení. Bezpe"n!
provoz nyní ji! zále!í pouze na samotn!ch
„pejska%ích“. V#%ím, !e v tomto prostoru nám i
uká!í, !e dovedou po sv!ch sv#%encích uklízet.

Poslední ned#li v kv#tnu za"aly tradi"ní
koncerty na Pergole a leto$ní program najdete na
konci zpravodaje. Letos jsme se sna!ili koncertní
program !ánrov# zpest%it. Musím Vás v$ak
upozornit na zm#nu vystupujících v ned#li 30.
"ervence, kdy z d(vodu nemoci místo skupiny
Klapeto zahraje Duo Scarabeus. Novou akcí
v� na$em obvodu, kterou se poda%ilo zajistit ve
spolupráci s Veterán klubem Pardubice, bude
v�sobotu 12. srpna jízda %emenov!ch motocykl(.
Tyto historické stroje, n#které i více ne! 100 let
staré, se nám p%edstaví v Parku Ji%ího Srbka. Více
informací, k této jist# zajímavé podívané zejména
pro malé i velké „kluky“, najdete uvnit% zpravodaje.
Poslední informace z kulturní oblasti se t!ká
Staro"eské polabinské pouti. Její ji! 18. ro"ník se
uskute"ní v sobotu 23. 9. 2017 na tradi"ním míst#
v Parku Ji%ího�Srbka v Mozartov# ulici. Její program
ji! máme z velké "ásti p%ipraven a seznámíme Vás
s�ním v p%í$tím "ísle na$eho zpravodaje.

Záv#rem bych cht#l pop%át v$em !ák(m a
student( ale i jejich pedagog(m, úsp#$n! a
bezproblémov! konec $kolního roku a krásné
prázdniny. Vám v$em ostatním p%eji nádherné léto
se spoustou slune"n!ch dní a pohodovou
dovolenou dle Va$ich p%ání a p%edstav.

Vá$ Radek Hejn!

V#tvarná sout$"
V knihovn# Polabiny prob#hla v!tvarná sout#!

pro d#tské "tená%e a !áky 1. – 5. t!íd Z" na téma
„Moje nejoblíben#j$í pohádková postava“.
Ocen#ny byly tyto d#ti: Adéla Schauerová, Ond!ej
Bure$, B#la Rathouská, Elen Koldinská, Jan Outrata,
Lucie Sto%ková, Veronika Heroková, Hana
Schoberová, Martina &erná, Bety Anderlová,
Ond!ej Hrdli%ka, Magdaléna Fuchsová, Veronika
Cachová, Ema Ry$ánková a Magdaléna Zímová.
Vít#z'm byly p!edány ceny. Nyní v knihovn#
probíhá v!stava v$ech prací.

Pasování prv%á&k'
V pr'b#hu %ervna probíhá v knihovn# Polabiny

akce Pasování prv(á%k' na %tená!e. Knihovnu
nav$tíví první t!ídy ze Základní $koly Polabiny 1. a 3.
D#ti se seznámí se slu)bami a uspo!ádáním
knihovny a po spln#ní t!í %tená!sk!ch úkol' budou
v pohádkovém království pasováni na %tená!e. Na
památku obdr)í knihu a získají ro%ní %lenství
v�knihovn#.

Prázdninové hraní
Ka)dou prázdninovou st!edu od 10 do 12 hodin

zveme d#ti do knihovny, p!ij*te si zahrát
spole%enské hry, vybarvit omalovánky nebo
skládat puzzle. &ekají na vás tyto hry: Veselá
farma, Skákající králí%ek, Tu%(áci, Labyrint, Padající
opi%ky, Hladov! hroch a dal$í. Spole%ného trávení
volného %asu v knihovn# o prázdninách se mohou
zú%astnit nejen %tená!i na$í knihovny, ale i d#ti,
které na$i knihovnu nenav$t#vují.

Vladislava Launerová

Provozní doba ú!adu
a knihovny m$stského
obvodu o prázdninách

Ú!ad m#stského obvodu Pardubice II bude
dne 7. 7. 2017 uzav!en.

Provozní doba v knihovn# m#stského obvodu
ul. Dru)by 334 bude v prázdninov!ch m#sících
omezena ve dnech: v pond#lí 3. 7., 24. 7., 31. 7.,
28.�8. do 17 hodin a ve %tvrtek 29. 6., 27. 7., 3. 8. do
15 hodin. V ostatních dnech z'stává provoz
knihovny nezm#n#n.

Jaro v polabinské
„zu(ce“

V jarních m#sících je program v ZU"
Polabiny velmi bohat!. Vrcholí inter-
preta%ní sout#)e, ze kter!ch si letos )áci
hudebního oboru p!ivezli skv#lá ocen#ní -
1. a 3. místo z Mezinárodní akordeonové
sout#)e v Ostrav#, 1. místo z Úst!edního
kola celostátní sout#)e ZU" ve h!e na
smy%cové nástroje a 3. místo z Úst!edního
kola celostátní sout#)e ZU" ve h!e na
kytaru.

Pozadu nez'stal ani v!tvarn! obor a
dva projekty postoupily do Celostátní
p!ehlídky v!tvarn!ch obor' ZU". Z kraj-
ského kola p!ehlídky ve scénickém tanci
d#tí postoupily dv# choreografie a ostatní
tane%níci se piln# p!ipravovali na tradi%ní
záv#re%n! koncert, kter! se letos konal
v�pond#lí 5. 6. ve V&D. Mladí divadelníci se
zú%astnili p!ehlídek Svitavsk! Fanda a
Prima sezóna v Náchod#.

V %ervnu jsme je$t# spolupo!ádali
festival Zrcadlo um#ní a tak není divu, )e
v$ichni u) netrp#liv# vyhlí)ejí prázdninov!
odpo%inek. 30. 5. jsme podpo!ili sv!mi
akcemi celostátní happening na podporu
$kol na$eho typu ZU" OPEN, ke kterému se
za vydatné spolupráce s Nadací Magda-
lény Ko)ené p!ihlásilo 355 „zu$ek“ z celé
&eské republiky.

A pokud vám i va$im d#tem je na$e
um#lecké vzd#lávání blízké, podrobnosti
o� $kole nebo zápisu na nov! $kolní rok
najdete na internetov!ch stránkách
www.zuspardubice.cz. +editelství ZU"

30.6. pátek And$l Pán$ 2, pohádka/komedie/rodinn!/fantasy, &esko, 2016, 99 min, re)ie: Ji!í Strach

1.7. sobota La La Land, drama/muzikál, USA/HKG, 2016, 128 min, re)ie: Damien Chazelle, titulky

2.7. ned$le Warcraft: První st!et, fantasy/ak%ní, USA, 2016, 123 min, re)ie: Duncan Jones, dabing

3.7. Pat a Mat ve filmu, animovan!/rodinn!, &esko, 2016, 80 min, re)ie: Marek Bene$

4.7. Kolonie, drama/historick!, DEU/LUX/FRA, 2015, 110 min, re)ie: F. Gallenberger, dabing

5.7.

úter#

Hledá se Dory, animovan!/komedie, USA, 2016, 103 min, re)ie: Andrew Stanton, dabingst!eda

7.7. Masaryk, )ivotopisn!/drama/historick!, &R/Slovensko, 2016, 113 min, re)ie: Julius "ev%ík

8.7. Moonlight, drama, USA, 2016, 111 min, re)ie: Barry Jenkins, dabing

9.7.

sobota

X-Men: Apokalypsa, ak%ní/dobrodru)n!, USA, 2016, 143 min, re)ie: Bryan Singer,dabing

10.7.

ned$le

Putování tu&%ák': Volání oceánu, dokumentární, Francie, 2017, 82 min, dabing

11.7. T2 Trainspotting, drama, Velká Británie, 2017, 117 min, re)ie: Danny Boyle, dabing

12.7.

úter#

Kniha d"unglí, dobrodru)n!/rodinn!, USA, 2016, 105 min, re)ie: Jon Favreau, dabingst!eda

14.7. Pohádky pro Emu, romantick!/komedie, &esko, 2016, 112 min, re)ie: Rudolf Havlík

15.7.

pátek

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny,vále%n!,USA/AUS,2016,139 min,re)ie:M.Gibson,dabing

16.7.

sobota

P!íchozí, drama/mysteriózní/sci-fi , USA, 2016, 117 min, re)ie: Denis Villeneuve, dabing

17.7.

ned$le

Sirot&inec sle&ny Peregrinové pro podivné d$ti, fantasy, USA, 2016, 128 min, dabing

18.7. Sully: Zázrak na !ece Hudson, drama, USA, 2016, 96 min, re)ie: Clint Eastwood, dabing

19.7.

úter#

Alenka v !í(i div': Za zrcadlem, rodinn!, USA, 2016, 113 min, re)ie: J. Bobin, dabingst!eda

21.7. Bezva "enská na krku, komedie/romantick!, &esko, 2016, 97 min, re)ie: Tomá$ Hoffman

22.7.

pátek

Lion, drama, Austrálie/USA/Velká Británie, 2016, 118 min, re)ie: Garth Davis, dabing

23.7.

sobota

Rychle a zb$sile 8,ak%ní,USA/FRA/CAN/GBR/WSM,2017,136 min,re)ie:F.G.Gray,dabing

24.7.

ned$le

Kubo a kouzeln# me&, animovan!/rodinn!, USA, 2016, 101 min, re)ie: T. Knight, dabing

25.7. Dít$ Bridget Jonesové, komedie/romantick!, GBR/FRA/IRL/USA, 2016, 123 min, dabing

26.7.

úter#

)elvy Ninja 2, dobrodru)n!, USA/HKG/CAN/CHN, 2016, 112 min, re)ie: D. Green, dabingst!eda

ka"d# &tvrtek *tvrtek s HBO

pond$lí

pond$lí

pond$lí

pond$lí

pátek

Program letního kina na &ervenec 2017

Pardubické letní kino chystá 12. ro%ník a bude v ulici U Stadionu (vedle Tyr$ov!ch sad').
Promítat se bude ka)d! prázdninov! ve%er - v %ervenci od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin.
Vstup je zdarma. S vyst!i)enou poukázkou získáte slevu na limonádu.
Zm#na programu vyhrazena. V p!ípad# nep!ízn# po%así kino nepromítá.

28.7. +punti na vod$, rodinn!/komedie, &esko, 2017, 83 min, re)ie: Ji!í Chlumsk!pátek

29.7. Místo u mo!e, drama, USA, 2016, 137 min, re)ie: Kenneth Lonergan, dabingsobota

30.7. Star Trek: Do neznáma, sci-fi/dobrodru)n!, USA, 2016, 122 min, re)ie: Justin Lin, dabingned$le

31.7. Zpívej, animovan!/muzikál/komedie, USA, 2016, 110 min, re)ie: Garth Jennings, dabingpond$lí

v#stavba ul. Pion#r!
(nyní Mlad"ch)

Platnost do 3. zá!í 2017 v areálu Pardubického letního kina
vedle Tyr"ov#ch sad$.



ro!ník 2017 | !erven | !íslo 2

Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém dubnovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 3, jím# se
navy$uje polo#ka investic v doprav% o 580 tis. K!,
p"i!em# v%t$í !ást z p"idan&ch financí je ur!ena na
rekonstrukci chodník' v ulici Ke Koupali$ti. Aktuální
zn%ní rozpo!tu v!etn% rozpo!tového opat"ení !. 4
schváleného následn% RMO je k dispozici na
stránkách www.pardubice2.cz.

RMO v rámci vyjád"ení m%stského obvodu jako
ú!astníka územního "ízení nesouhlasila se stavbou

„Business Class Fáblovka“ investora 2 ShelfCo
s.r.o. z následujících d'vod'. Celková koncepce a
dispozice objekt' sv%d!í o tom, #e deklarovaná
funkce lehké v&roby je uvedena ú!elov% kv'li
souladu s územním plánem a skute!n&m zám%rem
je funkce bydlení. V tomto o!ividném rozporu RMO
spat"uje potenciáln% vá#n& problém do budoucna,
nebo( lokalita je uvnit" pr'myslového areálu a
bydlení je zde nevhodné a ne#ádoucí. Plocha je
p"íli$ zahu$t%na zástavbou, která má nep"im%"en%
vysokou podla#nost vzhledem k okolním objekt'm.
Není do"e$eno komunika!ní napojení na ul.
Fáblovka – pr'jezd v míst% k"í#ení horkovodu je
u#$í ne# navr#ená komunikace.

Dále RMO souhlasila se zám%rem osazení 1 ks
informa!ního sloupu v ul. Kun%tická nedaleko
zdymadla v rámci akce Revitalizace m%stského
naviga!ního systému pro p%$í.

RMO projednala p"edlo#en& návrh obecn%

závazné vyhlá$ky o údr#b% ve"ejné zelen%, kter&
p"edpokládá stanovení povinn&ch termín' sekání
ve"ejn% p"ístupn&ch pozemk' a nesouhlasí se
zahrnutím území MO Pardubice II do této
vyhlá$ky. Kone!né slovo v této v%ci v$ak bude mít
zastupitelstvo m%sta.

RMO souhlasila se zavedením ve"ejné slu#by
v�m%stském obvod% od kv%tna 2017 v rozsahu 2
pracovních míst a v&konu prací v délce 4 hodiny
denn%. Práce bude organizovat St"edisko
úklidov&ch prací.

Na jednání RMO se dostavil majitel nedo-
kon!ené stavby v ul. Gagarinova, která je
p"edm%tem kritiky ob!an'. Byl upozorn%n na
mo#né sankce ze strany m%stského obvodu za
naru$ování vzhledu obce. Uvedl, #e po#ádal
stavební ú"ad o�prodlou#ení platnosti stavebního
povolení do kv%tna 2018 a p"islíbil, #e termín
dokon!ení stavby dodr#í. T)
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Pergola Polabiny
Promenádní koncerty 2017
termín vedoucí #ánrú!inkující | |
28. 5. Jindra Va$í!ek dechová hudbaDH %iva&anka | |
4. 6. Karel Vávra tane!ní a lidová hudbaKV Band | |
11. 6. Petr 'í#ek tane!ní hudba 40. letOrchestr Jana Kví!aly | |
18. 6. country hudbaMedv(di |  Milan Dufek  |
25. 6. La)a 'ern* dechová hudbaDH Pern$tejnka | |
2. 7. | |Pardubická $estka La)a +auer lidová hudba
9. 7. |  Milo$ Kratochvíl  | country hudbaCountry kapela Hotovo
16. 7. Karel Vávra tane!ní a lidová hudbaKV Band | |
23. 7. Jindra Va$í!ek dechová hudbaDH %iva&anka | |
30. 7. tane!ní hudba (ZM!NA)Duo Scarabeus |  Vlastislav Li$ka  |
6. 8. | |Pardubická $estka La)a +auer lidová hudba
13. 8. La)a 'ern* dechová hudbaDH Pern$tejnka | |
20. 8. Pavel Králí!ek rocková hudbaThe Friends | |
27 8. Petr 'í#ek tane"ní hudba 40. letOrchestr Jana Kví!aly | |
3. 9. Pepa Pecka lidová a tane"ní hudbaTechniks | |
10. 9. Jindra Va$í!ek dechová hudbaDH %iva&anka | |
Zm#na programu vyhrazena.

v#dy v ned(li od 16 - 18 hodin
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém !ervnovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 5. Nejv#t$í
zm#nou je nav%$ení polo&ky ur!ené na 2. etapu
rekonstrukce ulice Dru&by tak, aby stavba mohla
b%t v leto$ním roce kompletn# dokon!ena. Krom#
jin%ch drobn#j$ích úprav rozpo!tu do$lo je$t# k za-
"azení podílu MO na rekonstrukci ulice Ke Koupali$ti
ve v%$i 300 tis. K! a polo&ka na váno!ní v%zdobu
byla nav%$ena o 120 tis. K!, které budou pou&ity
zejména na nové prvky v centru Polabin 1.

RMO stanovila, &e podmínkou souhlasu ke
zvlá$tnímu u&ívání ve"ejného prostranství, v!etn#
místních komunikací, za ú!elem umíst#ní do!asné
stavby a za"ízení slou&ícího pro poskytování
prodeje a slu&eb, umíst#ní reklamy nebo z"ízení
vyhrazeného parkování, je prokázání bezdlu&nosti
&adatele v'!i MO Pardubice II k datu podání
&ádosti a tato bezdlu&nost musí trvat po celou
dobu u&ívání ve"ejného prostranství.

V rámci vyjád"ení m#stského obvodu jako
ú!astníka územního "ízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou Relaxa!ní centrum Lonkovka
(investor Slu&by m#sta Pardubic, a.s.) s podmínkou,
&e provedení h"i$( a mobiliá"e bude samostatn#
odsouhlaseno odborem &ivotního prost"edí a
dopravy ÚMO Pardubice II. Dále RMO nesouhlasila
se stavbou se stavbou Parkovi$t# u ZU! Polabiny,
Lonkova 510 (investor m"sto), z d#vod#
stísn"ného p$íjezdu mezi BD %.p. 494 a objektem

%.p. 510 a dále proto, &e dojde k naru'ení p$ímé linie
páte$ní stezky pro p"'í, která protíná Polabiny 3 a 4
(Npor. Eliá'e - Mozartova).

RMO schválila za$azení nové investice Úpravy
okolí Bajkalu do rozpo%tu na rok 2017 s tím, &e ZMO
bude p$edlo&en návrh na financování této akce
p$esunem finan%ních prost$edk# z podílu MO
Pardubice II na realizaci 1. etapy rekonstrukce
ulice Dru&by, na ní& byla získána státní dotace.

Na základ" uskute%n"n%ch v%b"rov%ch $ízení
RMO souhlasila s uzav$ením následujících smluv:
na stavbu „Dru&by - 2. etapa“ se spole%ností
Agrostav Pardubice, a.s. v cen" 3 912 919,80 K%
v%etn" DPH a na realizaci „(ivi%n%ch oprav 2017“
s�firmou HOLD, s.r.o. v cen" 2 066 795,- K% v%etn"
DPH. RMO rovn"& schválila zám"r nového vybavení
d"tského h$i't" za domem %p. 327-9 v ul. Val%íkova
zadáním p$ímo jednotliv%m v%robc#m prvk# v cel-
kové cen" do 510 tis. K% v%etn" DPH. T)
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V#b$rové t!ídy
Základní !kola v Polabinách 2 (Prodlou"ená

283) bude ve !kolním roce 2017/2018 op#t otevírat
první t$ídu s roz!í$enou v%ukou hudební v#chovy
a první t$ídu s roz!í$enou v%ukou . Doangli%tiny
obou t$íd se d#ti hlásí p$edem a v%b#r probíhá ji"
p$ed zápisem. Do hudební t$ídy vybírají d#ti na!e
paní sbormistryn# v mate$sk%ch !kolách a oslovují
rodi&e dopisem. P$ezkou!et je mohou i v na!í !kole.
Rodi&e mohou volat na 604 356 933 a domluvit si
sch'zku ji" od 4. zá$í.

Do t$ídy s roz!í$enou v%ukou angli&tiny
p$ihla!ují rodi&e své d#ti od 1. zá$í do 31. ledna
2018. P$ihlá!ka je ke sta"ení na webu !koly
www.zsprodlouzenapce.cz v bílém obdélníku v dol-
ní &ásti stránek. P$ihlá!ku sta&í odeslat e-mailem,
rodi&e obdr"í potvrzení o p$ijetí a &íslo p$ihlá!ky.

V�únoru a v b$eznu absolvují d#ti pohovor u !kolní
psycholo"ky, která zji!(uje !kolní zralost. !kola
nabízí d"tem krom" roz#í$ené v%uky i prvky
programu Za%ít spolu, p$íjemné a bezpe%né
prost$edí, dru&inu pro d"ti z 1. – 3. t$íd i pestrou
zájmovou %innost. Bli&#í informace podá $editelka
#koly. Jana Smetanová

Slovo starosty
Vá&ení spoluob%ané,
kon%í období prázdnin a dovolen%ch a pro v"t-

#inu z nás to znamená po dnech odpo%ívání, leno-
#ení %i cestování návrat k b"&n%m starostem a pra-
covním povinnostem. B"hem dovolené a slu-
ne%n%ch dní jsme nabrali energii, která se nám
v�podzimních a zimních m"sících bude ur%it" hodit.

B"hem léta probíhalo nebo je#t" probíhá
v�na#em obvodu n"kolik investi%ních akcí. P$ede-
v#ím byla realizována dlouho p$ipravovaná rekon-
strukce ulice Dru&by. První etapa této velké akce je
ji& v sou%asné dob" dokon%ena. D"kuji místním
obyvatel'm i zhotoviteli (firma Miros) za vzájemn"
bezkonfliktní pr'b"h stavby. Pro obyvatele byl jist"
velmi nep$íjemn% stavební ruch a pra#né prost$edí
a pro zhotovitele byla realizace náro%ná zejména
v�tom, &e s ohledem na parkovací mo&nosti v této
lokalit" byla v&dy %ást parkovi#t" $idi%'m k dis-
pozici.

Nyní se p$ipravuje realizace druhé etapy, která
by m"la za%ít ve druhé polovin" zá$í. Rozd"lení na
dv" etapy bylo zp'sobeno duplicitním vlastnictvím
%ásti pozemku, kter% odd"luje ob" %ásti. Sporn%
pozemek je sou%ástí druhé etapy, a proto pro ni
bylo %asov" náro%n"j#í získat stavební povolení.
D'vodem bylo i financování akce, které se nyní
vy$e#ilo získáním %ty$milionové dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj.

Dal#í velkou investi%ní akcí, která za%ala v %er-
venci, je dopravní zklidn"ní v ulici Mlad%ch a Rosic-
ká. Tato akce byla dop$edu p$ipravovaná tak, aby
prob"hla p$evá&n" v období prázdnin. Bohu&el se
na poslední chvíli objevil po&adavek spole%nosti
VAK Pardubice a.s. na rekonstrukci vodovodu a
kanalizace. Koordinace t"chto dvou akcí zp'sobila
zdr&ení a v sou%asné dob" je dokon%ena ulice Ro-
sická a práce pokra%ují v ulici Mlad%ch. Tato stavba
komplikuje provoz dvou mate$sk%ch #kol a jedné
základní #koly, které se zde nachází. (ádám tedy
rodi%e, aby pokud mo&no k t"mto #kolám neza-
jí&d"li po dobu rekonstrukce autem.

Také v ulici Ke Koupali#ti se ji& del#í dobu staví.
Jedná se o pom"rn" velkou akci t$í investor'.
Probíhá zde rekonstrukce vodovodu a kanalizace
(VAK Pardubice a.s.), plynovodu (Innogy a.s.) a
komunikace (Statutární m"sto Pardubice). Práce
neprobíhají tak, jak bychom si p$áli, ale podle
posledního harmonogramu by rekonstrukce sítí
m"ly b%t hotovy do poloviny $íjna. Následn" bude
provedena rekonstrukce chodníku a vozovky (od
kruhového objezdu U Josefa ke (lutému psovi).

V dob", kdy se Vám dostává do rukou toto %íslo
zpravodaje, by se m"la dokon%ovat je#t" jedna
v"t#í akce t%kající se dopravy - opravy &ivi%n%ch
komunikací. Letos jsme se zam"$ili na chodníky a
vozovku v centrální %ásti ulice Prodlou&ená
(nedot%ené nedávnou regenerací p$edprostoru Z!
Polabiny 2), vozovku od Lidlu k malobyt'm (%p. 513)
a hotelu, vozovku na to%n" Kosmonaut' a chodník
u %p. 436 (Bro&íkova). Tolik k na#im akcím.
Z� prost$edk' odboru dopravy Magistrátu m"sta
Pardubic se navíc je#t" opravuje stezka pro p"#í a
cyklisty podél ulice Pod"bradské a dva zastávkové
zálivy - Kosmonaut' a Slune%ní.

B"hem léta se v na#em obvodu nejen
pracovalo. Krom" ji& tradi%ních ned"lních koncert'
na Pergole bych se rád zmínil o akci, která se
v� Polabinách uskute%nila poprvé. V sobotu 12.
srpna se v�Parku Ji$ího Srbka konala Jízda $eme-
nov%ch motocykl'. K vid"ní zde byly nádherné
historické stroje a v#echny byly provozuschopné.
P$ítomní vid"li tyto muzejní exponáty v pohybu a
jak diváci, tak i jezdci si sobotní akci p$íjemn" u&ili.
V"$ím, &e tuto sout"&ní jízdu veterán' p$ivítáme
v�Polabinách i p$í#tí rok.

V zá$í za%íná nov% #kolní rok a já bych rád
pop$ál v#em &ák'm a student'm, aby ten leto#ní
byl co nejúsp"#n"j#í. P$eji jim hodn" pevné v'le a
odhodlání p$i získávání nov%ch v"domostí a p$i
p$ekonávání p$ípadn%ch #kolních neúsp"ch'. V#em
rodi%'m a u%itel'm p$eji pevné nervy, trp"livost a
co nejlep#í vzájemnou spolupráci p$i vzd"lávání a
v%chov" jejich d"tí.

Záv"rem si Vás dovoluji pozvat na dv" akce,
které se v na#em obvodu je#t" na podzim
uskute%ní. Jedná se p$edev#ím o 18. Staro%eskou
polabinskou pou), která se koná v sobotu 23. zá$í
v�Parku Ji$ího Srbka. V"$ím, &e si z programu, kter%
jsme pro Vás p$ipravili, vyberete (viz zadní strana).

Druhou akcí, na kterou bych Vás a Va#e d"ti
cht"l pozvat, je drakiáda. Uskute%ní se v sobotu 14.
$íjna na pravém b$ehu Labe poblí& Wonkova mostu
(více podrobností na str. 6).

P$eji krásné babí léto a t"#ím se na setkání
s�Vámi. Vá# Radek Hejn%
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Dvojnásobná
mistryn$ sv$ta
Johana Klecová

Ve dnech 30. 6. - 4. 7. 2017 se konalo 1.
mistrovství sv"ta &ák' a dorostu v radiovém
orienta%ním b"hu (ROB) v Tur%iansk%ch
Teplicích na Slovensku. Samotné centrum
závodu slibovalo krásné a náro%né b"&ecké
terény. *eskou v%pravu doplnila i %tve$ice
pardubick%ch borc'. V kategorii &ák' nás
reprezentovala Johana Klecová, Jakub Klec a
Tomá# Ráli#. Mezi dorostence se probojoval
Jakub K$en. V#ichni jmenovaní jsou z oddílu
ROB Pardubice.

Závodilo se ve t$ech dnech. První den se
b"&el klasick% závod v pásmu 3,5 MHz
v�podh'$í Velké Fatry. Hned v tomto závod" se
pardubák'm zada$ilo. Johanka si s velk%m
náskokem tém"$ #esti minut dob"hla pro titul
mistryn" sv"ta. I Tomá#ovi se na první velké
akci zada$ilo a dob"hl si pro bronzovou medaili.
Jejich v%kony pak podpo$ili na 6. míst" Jakub
K$en a na 8. míst" Jakub Klec. V sout"&i t%mu
pak v kategorii &áky+ i &ák' putuje zlato do
*eské Republiky.

Druh% den se na okraji Tur%iansk%ch Teplic
v rovinatém lesoparku b"&el srint. V mláde&-
nick%ch kategoriích jde o dosti náro%nou
disciplínu. Nárok je kladen nejen na rychl% b"h,
ale hlavn" na rychlé a správné rozhodování.
Jakákoli malá chyba závodníka odsune a& do
druhé poloviny v%sledkové listiny. Ale i v tomto
závod" Johanka potvrdila v%bornou formu,
v#em sv%m soupe$kám ukázala záda a dob"hla
si pro druh% titul. Sv%m v%konem ji podpo$ila
Al&b"ta Sobotová z Prahy, která skon%ila na
2.�míst". Jakubovi K$enovi na 6.�míst" chyb"la
k medaili necelá minuta.

Poslední sout"&ní den se závodníci vrátilii
do podh'$í Velké Fatry, kde v náro%ném terénu
bojovali na klasické trati v pásmu 144 MHz.
Jestli&e je p$i sprintu t$eba hodn" zku#eností,
o� tomto pásmu to platí dvojnásob. A práv"
tato zku#enost v &ákovsk%ch a doroste-
neck%ch kategoriích je#t" %asto pokulhává za
fyzickou p$ipraveností závodník'. P$esto se
tohoto závodu *e#i nezalekli a v kategorii
&áky+ si pro titul mistryn" sv"ta dob"hla
tentokrát Al&b"ta Sobotová z Prahy. Spole%-
n" s Johankou, která dob"hla #está, vybojovaly
na#e &ákyn" t%mové zlato. Tomá# Ráli# se
sv%m dobr%m v%konem obsadil 5. místo a
Jakub Klec 11. místo.

Bezkonkuren%ním celkov%m vít"zem ale
byla reprezentace Ruska, která posbírala
celkem 23 cenn%ch kov', s odstupem
následována Ukrajinou (15) a *eskem (13),
p$i%em& *e#i mají lep#í bilanci zlat%ch.

Jitka !imá%ková

T!den knihoven
V dob" od 2. do 6. 10. 2017 zveme v#echny do

knihovny v Polabinách na nezávaznou prohlídku
knihovního fondu. Dále zveme %tená$e i ostatní
zájemce v úter% 3. 10. od 9 hodin, poj,te s námi na
vycházku do parku Nová Trnová s tématem auto$i
V%chodních *ech. Ve st$edu 4. 10. od 13 do 17
hodin pak zveme v#echny d"ti, p$ij,te si vyrobit
zví$átko z korálk'.

Beseda s cestovatelem
Ve st$edu 18. 10. 2017 prob"hne dal#í z besed

o cestování s panem Ing. Václavem Richtrem.
Tentokrát nám bude vypráv"t své zá&itky z cest po
Mexiku. Akce se bude konat od 16:45 hodin
v� kavárn" Archa, Lonkova 512, v Pardubicích.
V#echny srde%n" zveme.

Keramická dílna pro dosp$lé
Dosp"lé %tená$e i ostatní zájemce zveme

v�pond"lí 13. 11.2017 od 9:00 hodin na akci, kterou
knihovna po$ádá ve spolupráci s DDM Alfa -
Vyrobte si váno%ní dekoraci z keramiky. Rezervace
míst na akci probíhá v knihovn", poplatek %iní 40 K%
(keramická hlína, vypálení v peci). V p$ípad" dotaz'
nás kontaktujte na tel. 466 952 135.

Vladislava Launerová

ZU+ otevírá
ji" 50. *kolní rok

Polabinská „zu#ka“ vstupuje do
nového #kolního roku, ve kterém oslaví 50.
v%ro%í od zalo&ení.

Pokud máte zájem o um"lecké
vzd"lávání d"tí v hudebním, tane%ním,
v%tvarném nebo literárn"-dramatickém
oboru, kontaktujte nás na tel. %. 466 400
310 nebo se zastavte na $editelství ZU!
v�Lonkov" ulici. Na n"kter%ch oborech jsou
je#t" poslední volná místa. Informace ke
studiu naleznete na webov%ch stránkách
www.zuspardubice.cz. -editelství ZU!

Babi%ky a
d$de%kové, p!ij,te
za námi do *koly a
do *kolky!

Po uplynul%ch prázdninách op"t
uvítáme aktivní seniory, kte$í by se
uplatnili jako dobrovolníci v pardubick%ch
mate$sk%ch nebo základních #kolách.
S�nejmen#ími d"tmi si zde mohou hrát, %íst
pohádky, pomáhat jim p$i oblékání, jídle, na
vycházkách a v%letech. V"t#ím &ák'm je
pak mo&né p$edávat své zku#enosti p$i
dou%ování %i vedení zájmov%ch krou&k'.
Za dva roky fungování se do tohoto
unikátního projektu statutárního m"sta
Pardubice, jen& podporuje setkávání
nejstar#í a nejmlad#í generace, zapojilo
celkem 24 dobrovolník' ve 14 #kolách.
P$iná#í veliké pot"#ení nejen d"tem, které
se na svoje „babi%ky“ v&dy t"#í, ale hlavn"
samotn%m senior'm. Ti stráví %ást svého
dne smyslupln" a v milé spole%nosti,
na%erpají pozitivní energii a cítí se
pot$ební.

Pokud chcete sv'j voln% %as také
obohatit o podobné zá&itky, neváhejte
kontaktovat Dobrovolnické centrum
Koalice nevládek Pardubicka, které se o do-
brovolníky stará, a to na tel.: 775 551 412
nebo email: krivkova@konep.cz. Rádi Vás
uvidíme a sd"líme k této %innosti dal#í
pot$ebné informace. Sta%í t$eba jen jedna
hodina t%dn", kdy ud"láte radost sob" i
druh!m! Lucie K$ivková, www.konep.cz

Pozvání do Archy
Seniorklub Archa: st$eda 4. 10.

videosnímek z nejkrásn"j#ích míst Floridy |
st$eda 11. 10. Divoká *ína 1 - videosnímek
| st$eda 18. 10. Mexiko - krása p$írody,
cestopisná p$edná#ka pana V. Richtra,
program je p$ipraven ve spolupráci
s�Knihovnou MO Pardubice II t$eda 25.| s
10. Divoká *ína 2 - videosnímek ond"lí| p
30. 10. Cestopisná p$edná#ka - v jednání |
st$eda 1. 11. Nov! Zéland - videosnímek |
st$eda 8. 11. Velká Británie - památky a
majáky, cestopisná p$edná#ka pana
J.� Soukupa st$eda 15. 11. Irsko -|
videosnímek st$eda 22. 11. Norsko -|
videosnímek st$eda 29. 11. Francouzské|
pob$e&í - Francouzská Riviéra a Azurové
pob$e&í, videosnímek.

Za%átky program' v&dy v 16:45 v�ka-
várn" Sborového domu Archa v Lonkov"
ulici. Vladimír Luká#
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Téma: Prav# b!eh Labe

Jak jsme informovali ji! v PZ 1/2017,
m"sto Pardubice zadalo zpracování územní
studie Prav# b$eh Labe. V b$eznu byla s roz-
pracovanou koncepcí seznámena ve$ejnost
na setkání v polabinské Ar%e a tamté! se
uskute&ní i ve$ejná prezentace dokon&ené
studie ve st$edu 27. zá$í 2017 v 17 hodin.

Cílem studie je vyu!ití v"znamného
fenoménu Pardubic - pronikání p#írodních
ploch navazujících na #eku plynule a! do
vlastního centra m$sta. Zelené plochy na
pravém b#ehu Labe by m$ly b"t #e%eny
koncep&n$ s v$domím celku tak, aby byla
dokonale vyu!ita jejich v"znamná m$sto-
tvorná funkce.

'e%ené území je dle stávajícího územního
plánu (i nov$ p#ipravovaného) prvek územního
systému ekologické stability a i tak se sna!í
územní studie k n$mu p#istupovat. Jako k hod-
notné krajin$, která má prvky volné p#írody, ale
p#eci jen je sou&ástí m$sta. Jedná se v%ak
o�&ást území pravého b#ehu #eky Labe, které
dále pokra&uje a tvo#í zelen" pás skrz m$sto.
Tato místa dále nesou prvky p(vodního #í&ního
koryta, které je patrné slep"mi rameny #eky
Labe a lu!ními porosty okolo nich. Tato

skute&nost se stala jedním z hlavních nositel(
celkového návhu.

Územní studie lokalitu formáln$ d$lí na t#i
funk&ní celky s vlastními centry. První &ást
západní jako relaxa&n$ sportovní s centrem
Lonkovka, st#ední &ást území jako kulturn$
spole&enskou s ob&anskou vybaveností u Baj-
kalu a s místy pro po#ádání p#íle!itostních akcí.
V poslední #ad$ pak &ást v"chodní, která sv"m
charakterem a hodnotou je ur&ena jako
p#írodn$ nejhodnotn$j%í &ást lokality se spí%e
vzd$lávacím centrem u slepého ramene a je
územní studií navr!ena k registraci jako
v"znamn" krajinn" prvek. V%echna tato centra
jsou vzájemn$ propojena cestní sítí a vytvá#í
tak i pomyslné korálky, které jsou nav$%eny na
historickou osu p(vodního koryta #eky.
V�prvních dvou celcích jsou vytipována volná
prostranství s intenzivn$j%ím charakterem
údr!by pro posezení u #eky &i na dece. Po&ítá
se i s v"hledov"m zklidn$ním Hradecké ulice.

Podrobn$ji se se studií m(!ete seznámit,
krom$ v"%e zmín$né ve#ejné prezentace, i na
internetov"ch stránkách www.pardubice.eu
v�zálo!ce Projekty a dále pak Architektonické
projekty. T'

Gymnázium
Mozartova
slaví 20 let

Gymnázium sídlící ve Va%em m$stském
obvodu na polabinské „!ty"ce“ b#$n# ji$ v� Par-
dubicích ozna!ované jako „Mozar%ák“ rekapituluje
uplynul" &kolní rok. Byl první, ve kterém m#la na&e
&kola v ka$dém z ro!ník' !ty"letého gymnázia t"i
t"ídy. Jsme tak stabilizovanou &kolou s více jak 360
$áky. Díky nadání sv"ch student' i práci kvalitních
a nad&en"ch pedagog' dosáhla &kola v uplynulém
roce "ady v"znamn"ch úsp#ch'. M'$eme se
pochlubit druh"m nejlep&ím francouz&tiná"em
v�(R, kter"m je ná& student Jakub Vondrou&. T"etí
místo v celostátním kole olympiády ze &pan#l&tiny
potom získala Tereza Sevránková. Rozvíjíme ale
poznání $ák' i v oblasti p"írodov#dné a technické.
Veronika Zav"elová s prací „Alzheimerova choroba
a moderní diagnostické metody“ vyhrála krajské
kolo St"edo&kolské odborné !innosti a úsp#&n# nás
reprezentovala v úst"edním kole. Práv# ona je
i�jedním z p"íklad' p"ínosné spolupráce gymnázia
s�vysok"mi &kolami, kde probíhá odborná supervize
jejich badatelsk"ch projekt'. Jedná se o zdej&í
Univerzitu Pardubice, Univerzitu Palackého
v�Olomouci, Univerzitu Hradec Králové !i Akademii
v#d (R. Tolik jenom vrchol pyramidy leto&ních
úsp#ch' na&ich student'. Velmi si vá$íme jejich
zájmu a píle stejn# jako nasazení pedagog', kte"í
jsou garanty jejich projekt'.

Gymnázium v uplynulém roce také nav&tívila
celá "ada zajímav"ch osobností, které se setkaly se

studenty v rámci p"edná&ek, diskusí !i na&eho
tradi!ního Dne osobností. Jen namátkou zmi)me
velvyslance státu Izrael v (R Daniela Merona,
poslance Evropského parlamentu Pavla Svobodu,
"editele holdingu CONTIPRO a podnikatele roku
v�PKj Vladimíra Velebného !i moderátora (T Marka
Wollnera. Vítáme v&echna tato setkání. Díky &iro-
kému záb#ru a pestrosti témat i host' se nám da"í
roz&i"ovat znalosti a v#domosti na&ich student' a
motivovat je k dal&ímu profesnímu vzd#lávání a
celkov# p"isp#t k jejich osobnostnímu r'stu.

Jsou to pouze st"ípky z pestrého $ivota
na&eho gymnázia. Jeden d'le$it" do mozaiky
historie &koly ale vlo$íme ji$ v zá"í, kdy si &kola
p"ipomene první malé kulaté v"ro!í, 20 let od
okam$iku, kdy do &koly nastoupili první studenti.
Gymnázium, tehdy je&t# na Komenského nám#stí
v�budov# tzv. „Reálky“, bylo sice oficiáln# zalo$eno
v roce 1996, ale první studenty p"ijalo k 1. zá"í 1997.
Proto jsme se rozhodli pova$ovat za vznik &koly
tento okam$ik. Rádi si tak nejen se zam#stnanci a
studenty, ale i v&emi absolventy, hosty i obyvateli
Polabin, kam se &kola do objektu b"valé Z* Polabiny
4 p"est#hovala v roce 2000, p"ipomeneme toto
v"ro!í. Oficiální oslavy se uskute!ní v sobotu
4.� listopadu a následn# vyvrcholí v pond#lí 6.� lis-
topadu v Sukov# síni Domu hudby od symbo-
lick"ch 10:20 hodin. P"ijm#te na&e pozvání,
informace i program budou v!as zve"ejn#ny. Je
nám ctí a d#kujeme za 17 let bezproblémového
sou$ití s obyvateli Polabin, vzájemnou podporu i od
p"edstavitel' místní samosprávy. V#"íme, $e takto
zde spolu budeme spolupracovat i nadále a
srde!n# zveme na oslavy na&eho malého v"ro!í.

Marek V"born", "editel gymnázia

$kolení na
po%íta%i

Jste osoba se zdravotním posti$ením,
nebo senior? Rádi byste se nau!ili na
po!íta!i nebo si jen osv#$ili své znalosti?
Nemáte se na koho obrátit? Neznáte
nikoho, kdo by Vás seznámil se základní
obsluhou po!íta!e? Chcete komunikovat
s blízk"mi pomocí e-mailové po&ty, nebo
facebooku?

Pokud máte zájem, seznámit se se
základy práce na po!íta!i, vyhledáváním
informací, které Vás zajímají nap". jak si
vyhledat práci, ubytování nebo bydlení.
Doporu!íme Vám webové portály, které
m'$ete p"i vyhledání informací vyu$ít.

Centrum pro zdravotn# posti$ené a
seniory Pardubického kraje o.p.s. - v rámci
slu$by Sociální rehabilitace je !innost
poskytována zdarma. K dispozici máme
po!íta!ovou u!ebnu a nabízíme indivi-
duální p"ístup ke ka$dému u$ivateli.

Neváhejte se na nás obrátit od
pond#lí do pátku v !ase od 8 do 16 hodin.
Pracovi&t# Pardubice: B#lehradská 389,
530 09 Pardubice. Kontaktujete nás na
tel. !ísla 775 693 984 nebo na email
narcisa.jelinkova@czp-pk.cz

Denisa K"ivková, sociální pracovnice

Drakiáda
V sobotu 14. "íjna od 14.00 do 16.00

hodin se na pravém b"ehu Labe poblí$
mostu Pavla Wonky uskute!ní druhá
Polabinská drakiáda. Krom# pou&t#ní
drak', kdy nejlep&í draci obdr$í odm#nu,
bude pro d#ti p"ipraven skákací hrad a
opékání bu"t'. Bu"ty, nejen pro d#ti, bude
mo$no zakoupit na míst#.

Sou!asn# s drakiádou budou na Labi
probíhat rybá"ské závody.

Kurzy pro rodinné
pe%ovatele

Spole!nost JHS – Centre o.p.s. získala
dotaci ESF na konání kurz' zam#"en"ch na
pe!ování o blízké osoby. Jedná se o bezplatné
seminá"e dopln#né ukázkami z praxe a
odborn"mi stá$emi.
V kurzu se nau!íte: jak p"edejít prole$eninám,
jak zvedat a polohovat Va&eho blízkého,
abyste si neublí$ili, jak pracovat s pom'ckami,
jak p"ipravit a podávat stravu, jak komunikovat
s osobami s onemocn#ním demence, jak
fungují sociální slu$by, jaké jsou mo$nosti

dávek apod. Lze se ú!astnit celého kurzu tj. 5
setkání nebo si vybrat jen jednotlivé seminá"e.
Délka jednoho seminá"e je cca 2,5 hod.

Na odbornost kurz' dohlí$í pracovníci
Domova u fontány z P"elou!e, LDN Rybitví a
dal&í zku&ení pracovníci. Kurzy se budou konat
v okrese Pardubice v období zá"í 2017 – srpen
2018. Informa!ní sch'zka o kurzech prob#hne
10. 10. 2017 od 17:00-18:00 hod v Budov# T-
String, Masarykovo nám. 1484, 5. patro.
Srde!n# Vás zveme.

Kontakt pro více informací a p"ihlá&ení do
kurzu: Pavlína Valentová, valentova@jhs-
centre.cz, tel. 775 500 622.

Svatojakubská poutní
cesta

Camino de Santiago pat"í mezi nejznám#j&í
p#&í túry na sv#t#. Cesty z celé Evropy se sbíhají na
&pan#lsk"ch hranicích, odkud vedou do Galicie
k� hrobu sv. Jakuba ve m#st# Santiago de
Compostela. Zdej&í katedrála je jedním z nejv"z-
namn#j&ích poutních míst k"es%anského sv#ta.
Název Svatojakubská cesta je odvozen od
apo&tola Jakuba Star&ího, kter" je v Santiagu de
Compostela poh"ben. Santiago se stalo v"znam-
n"m poutním místem, ve st"edov#ku pat"ilo
spole!n# s +ímem a Jeruzalémem ke t"em hlavním
k"es%ansk"m poutním cíl'm.

V roce 1993 byla svatojakubská cesta zapsána
na seznam sv#tového d#dictví UNESCO. Kancelá"
poutník' v Santigu de Compostela vede podrobné

statistiky o poutnicích, kte"í dorazí do m#sta.
Svatojakubské cesty vedoucí z Polska dnes

kon!í na státní hranici u Zdo)ova na Náchodsku a
práv# odtud !lenové spolku Ultreia zna!í poutní
trasu p"es Královehradeck" a Pardubick" kraj a
cílov"m místem V"chodo!eské trasy je Vla&im (zde
cesta navazuje na Jiho!eskou trasu). Spolek
Ultreia (zastoupen paní Zorou Vo$enílkovou) spolu-
pracuje s Klubem !esk"ch turist' a p"i vyty!ování
trasy vyu$ívají jejich zna!en"ch cest a rozcestník'.
V sou!asné dob# p"ipravují vyzna!ení trasy od
Hradce Králové p"es Kun#tickou horu do Pardubic a
dále na P"elou!. V na&em obvodu trasa povede po
zelené turistické trase okolo koupali&t# a dále po
pravém b"ehu Labe sm#rem do Rosic. Trasy
svatojakubské pouti jsou zna!eny symbolem
mu&le a $lutou &ipkou.

Pokud tedy na procházce po pravém b"ehu
Labe v Polabinách narazíte na $lutou &ipku se

symbolem mu&le nebo na vyobrazenou mu&li
h"ebenatku, tak jste se ocitli na poutní Svato-
jakubské cest#. Do Santiaga de Compostela vám
zb"vá „pouh"ch“ 3 tisíce kilometr'. První sm#rovka
s tímto symbolem se ji$ nachází u jezu. RH

Centrum bydlení
pro seniory

Na !ásti nezastav#né plochy u B#lehradské
ulice mezi hotelem a Zelenou terasou by m#lo
vyr'st Centrum bydlení pro seniory. Jedná se o zá-
m#r soukromé investice firmy EBM Partner a.s.,
která si pozemek pronajala od m#sta. Podobn"
objekt investor ji$ provozuje nap". v Hradci Králové
(podrobn#ji na www.ebmpartner.cz). Ní$e
otiskujeme vizualizace pardubického projektu.

17. jednání Zastupitelstva
m&stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1e st"edu 20 9 7 � 7:30
hodin v salonku restauruace Na Palub#
v� Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
vyhodnocení hospoda"ení MO Pardubice
II za I. pololetí 2017, rozpo!tové opat"ení
!. 7, prezentace územní studie Prav" b"eh
Labe, informativní zprávy, diskuse.
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Rekonstrukce ulice
Dru"by pokra#uje

První etapa rekonstrukce ulice Dru!by byla
v�  dob" p#ípravy tohoto $lánku prakticky
dokon$ena. Nejprve nás sice mrzelo, !e se ji
nepoda#ilo zahájit v p%vodn" plánovaném roce
2016, ale m"lo to i své v&hody - stavbu nebylo
nutno p#eru'ovat na zimu a k její realizaci bylo
vyu!ito i klidn"j'ích prázdninov&ch m"síc%.
Nakonec se ve druhém kole poda#ilo získat i státní
dotaci z programu Regenerace sídli'( ve v&'i 4 mil.
K$, co! nám umo!ní se letos pustit i do druhé
etapy. Ta první vy'la celkem na 10,8 mil. K$, podíl
MO Pardubice $inil 4 mil. K$ a zb&vajících 2,8 mil. K$
bylo uhrazeno z rozpo$tu m"sta.

Druhá etapa bude stát necelé 4 mil. K$, bude
hrazena kompletn" z rozpo$tu MO Pardubice II,
zahájena by m"la b&t koncem zá#í a pokud to
klimatické podmínky dovolí, m"la by b&t dokon$ena
je't" letos. Stavební práce plynule navá!ou na
dokon$enou $ást a skon$í zv&'enou plochou
k#i!ovatky. V posledním úseku ulice budou kolmá

stání i chodník po obou stranách vozovky a p#ibude
zde je't" t#etí p#íst#e'ek na kontejnery.

Nad rámec projektu rekonstrukce ulice Dru!by
bylo provedeno je't" dopln"ní n"kolika lamp
ve#ejného osv"tlení v� okolí areálu DDM Alfa
(investice Slu!eb m"sta Pardubic a.s.) a v re!ii MO
Pardubice II probíhá rekonstrukce d"tského h#i't"
za domem v ulici Val$íkov". P%vodní betonová
proléza$ka, která bohu!el byla v rozporu se sou-
$asn&mi bezpe$nostními po!adavky na d"tská
h#i't", bude nahrazena novou herní sestavou pro
men'í d"ti (viz obrázek). Oválná dopadová plocha
bude z lité pry!e. Sousední sportovní h#i't" bylo
mírn" zmen'eno kv%li pror%stajícím ko#en%m
nedalek&ch strom%. T!

Dal$í akce
k realizaci

Probíhající rekonstrukce ulice Mlad&ch a
Rosické je zmín"na ji# ve Slov" starosty, tak#e
doplníme jen, #e náklady na akci $iní 11,7 mil. K$
a jsou kompletn" hrazeny z� rozpo$tu MO
Pardubice II.

Dal%í akcí, kterou jsme na leto%ek plánovali,
je dopravní zklidn"ní ulice Lidické (blí#e viz PZ
4/2016). V&b"rové &ízení na realizaci se
uskute$nilo ji# v kv"tnu, ale stavba dosud
nebyla zahájena vinou zaneprázdn"nosti
vít"zného dodavatele. Toto neplánované

zdr#ení má v%ak i ne$ekan& pozitivní efekt -
v� souvislosti se zahájením prací na projektu
Le#ák' - Partyzán' do%lo k úprav" návrhu
zv&%ené k&i#ovatky Lidická - Le#ák'. Nové
&e%ení bude lépe funk$ní (bude zde i p&echod
pro chodce) a esteti$t"j%í. V dob" p&ípravy
$lánku ov%em je%t" nebyla ukon$ena jednání
o�termínu realizace stavby.

Na záv"r zmíníme jednu akci m"sta, která
by se m"la je%t" letos uskute$nit - je jí osv"t-
lení p&echodu pro chodce v ulici Kpt. Barto%e
v�blízkosti k&i#ovatky Bro#íkova. Sou$ástí akce
bude i zpevn"ní vy%lapané zkratky (na popud
MO) a umíst"ní semaforu pro chodce (nikoliv
na popud MO). T!
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P!ipravované projekty
V sou!asné dob" p#ipravuje m"stsk$ obvod

Pardubice II mimo jiné následující dva projekty.
Prvním z nich je rekonstrukce ulic Stavba!% a

Rosická. O zám"ru jsme informovali ji# v PZ
2016/2, kde jsme p&edstavili architektonickou
studii. Ta se v%ak u &ady obyvatel lokality setkala se
zna$n" negativním ohlasem, kter& vyústil dokonce
do podpisov&ch protestních akcí. Z tohoto d'vodu
jsme zám"r radikáln" p&ehodnotili a vypustili z n"j
zejména kontroverzní &e%ení prostor' mezi domy.
Nyní se tedy projekt t&ká p&edev%ím komunikací
(chodníky, vozovky, parkování), p&i$em# koncep$n"
navazuje na práv" rekonstruovanou $ást ulice
Rosické nebo ji# dokon$en& úsek ulice Var%avské
(viz p&ilo#en& v&kres). Rekonstruovaná lokalita
bude tedy zahrnuta do zóny Tempo 30, která bude
za$ínat ji# u k&i#ovatky s ulicí Kosmonaut' %irok&m
zpomalovacím prahem, na n"m# bude umíst"n
p&echod pro chodce. V ulici Rosické je sm"rem
k�domu navr#eno kolmé stání vozidel, na prot"j%í
stran" pak je%t" záliv na podélné stání. V ulici
Stavba&' se chodník p&esune a# za parkovací místa
a vzniknou zde nové p&íst&e%ky na kontejnery
(obdobného typu jako v�ulici Dru#stevní).

Dal%í &e%enou lokalitou jsou ulice Le"ák% a
Partyzán%. V ulici Le#ák' bylo letos provizorn"
umo#n"no parkování na %irokém chodníku, do
budoucna se v%ak po$ítá s kompletní rekonstrukcí,
její# návrh je na p&ilo#eném v&kresu. Koncepce
území se nijak zásadn" nem"ní, ve slepé $ásti ulice
Le#ák' je navr#eno oboustranné kolmé parkování,
v ulici Partyzán' je optimalizováno vyu#ití
stávajícího parkovi%t" u gará#í a p&ib&vá chodní$ek
podél parkovacích míst u domu. Nové bude i
zast&e%ené stání pro kontejnery. Podobn" jako p&i
nedávné rekonstrukci vnitroblok' v�ulici Bro#íkov"
nebo Dru#by se po$ítá s vyu#itím stávajících
betonové vozovky jako podkladní vrstvy.

S popsan&mi i dal%ími zám"ry se m'#ete blí#e
seznámit osobn" na ú&ad" nebo na webu
www.pardubice2.cz. T!
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D&tsk' den
Ve st&edu 7. 6. 2017 se uskute$nil den

d"tí v�Polabinách. Ji# podruhé prob"hl pod
heslem "A( jsi holka nebo kluk, integraci je
to fuk". Spole$n" s�m"stsk!m obvodem se
na organizaci podílel DDM ALFA, Speciální
%kola Svítání, integra$ní %kolka Lentilka a
Univerzita Pardubice.

Pod"kování pat&í v%em, kte&í se na
p&íprav" celodenního programu podíleli a
p&edev%ím pracovník'm DDM ALFA a jejich
&editeli Milo%i Adam', kte&í se postarali
o�organizaci celého dne. RH

D'm d"tí a mláde#e ALFA Pardubice
Vás srde$n" zve do sv!ch &ad. Od 4. 9.
2017 jsme zahájili dal%í kolo nábor' do
na%ich zájmov!ch útvar'. T"ch je pro Vás
p&ipraveno jako ka#d! rok více ne# 250!
Neváhejte a nav%tivte nás v pr'b"hu
m"síce zá&í na adrese Dru#by 334
Pardubice Polabiny. Ka#d! v%ední den od
8:00 do 16:30 hod. se Vám bude v"novat
t!m zku%en!ch pedagog' a pom'#e Vám s
v!b"rem a p&ihlá%ením do zájmov!ch
útvar'. M'#ete také vyu#ít elektronického
p&ihla%ování na www.ddmalfa.cz, kde
naleznete v%echny pot&ebné informace.
T"%íme se na Vás!
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Rekonstrukce ulice
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dokon$enou $ást a skon$í zv&'enou plochou
k#i!ovatky. V posledním úseku ulice budou kolmá

stání i chodník po obou stranách vozovky a p#ibude
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Téma: Prav# b!eh Labe

Jak jsme informovali ji! v PZ 1/2017,
m"sto Pardubice zadalo zpracování územní
studie Prav# b$eh Labe. V b$eznu byla s roz-
pracovanou koncepcí seznámena ve$ejnost
na setkání v polabinské Ar%e a tamté! se
uskute&ní i ve$ejná prezentace dokon&ené
studie ve st$edu 27. zá$í 2017 v 17 hodin.

Cílem studie je vyu!ití v"znamného
fenoménu Pardubic - pronikání p#írodních
ploch navazujících na #eku plynule a! do
vlastního centra m$sta. Zelené plochy na
pravém b#ehu Labe by m$ly b"t #e%eny
koncep&n$ s v$domím celku tak, aby byla
dokonale vyu!ita jejich v"znamná m$sto-
tvorná funkce.

'e%ené území je dle stávajícího územního
plánu (i nov$ p#ipravovaného) prvek územního
systému ekologické stability a i tak se sna!í
územní studie k n$mu p#istupovat. Jako k hod-
notné krajin$, která má prvky volné p#írody, ale
p#eci jen je sou&ástí m$sta. Jedná se v%ak
o�&ást území pravého b#ehu #eky Labe, které
dále pokra&uje a tvo#í zelen" pás skrz m$sto.
Tato místa dále nesou prvky p(vodního #í&ního
koryta, které je patrné slep"mi rameny #eky
Labe a lu!ními porosty okolo nich. Tato

skute&nost se stala jedním z hlavních nositel(
celkového návhu.

Územní studie lokalitu formáln$ d$lí na t#i
funk&ní celky s vlastními centry. První &ást
západní jako relaxa&n$ sportovní s centrem
Lonkovka, st#ední &ást území jako kulturn$
spole&enskou s ob&anskou vybaveností u Baj-
kalu a s místy pro po#ádání p#íle!itostních akcí.
V poslední #ad$ pak &ást v"chodní, která sv"m
charakterem a hodnotou je ur&ena jako
p#írodn$ nejhodnotn$j%í &ást lokality se spí%e
vzd$lávacím centrem u slepého ramene a je
územní studií navr!ena k registraci jako
v"znamn" krajinn" prvek. V%echna tato centra
jsou vzájemn$ propojena cestní sítí a vytvá#í
tak i pomyslné korálky, které jsou nav$%eny na
historickou osu p(vodního koryta #eky.
V�prvních dvou celcích jsou vytipována volná
prostranství s intenzivn$j%ím charakterem
údr!by pro posezení u #eky &i na dece. Po&ítá
se i s v"hledov"m zklidn$ním Hradecké ulice.

Podrobn$ji se se studií m(!ete seznámit,
krom$ v"%e zmín$né ve#ejné prezentace, i na
internetov"ch stránkách www.pardubice.eu
v�zálo!ce Projekty a dále pak Architektonické
projekty. T'

Gymnázium
Mozartova
slaví 20 let

Gymnázium sídlící ve Va%em m$stském
obvodu na polabinské „!ty"ce“ b#$n# ji$ v� Par-
dubicích ozna!ované jako „Mozar%ák“ rekapituluje
uplynul" &kolní rok. Byl první, ve kterém m#la na&e
&kola v ka$dém z ro!ník' !ty"letého gymnázia t"i
t"ídy. Jsme tak stabilizovanou &kolou s více jak 360
$áky. Díky nadání sv"ch student' i práci kvalitních
a nad&en"ch pedagog' dosáhla &kola v uplynulém
roce "ady v"znamn"ch úsp#ch'. M'$eme se
pochlubit druh"m nejlep&ím francouz&tiná"em
v�(R, kter"m je ná& student Jakub Vondrou&. T"etí
místo v celostátním kole olympiády ze &pan#l&tiny
potom získala Tereza Sevránková. Rozvíjíme ale
poznání $ák' i v oblasti p"írodov#dné a technické.
Veronika Zav"elová s prací „Alzheimerova choroba
a moderní diagnostické metody“ vyhrála krajské
kolo St"edo&kolské odborné !innosti a úsp#&n# nás
reprezentovala v úst"edním kole. Práv# ona je
i�jedním z p"íklad' p"ínosné spolupráce gymnázia
s�vysok"mi &kolami, kde probíhá odborná supervize
jejich badatelsk"ch projekt'. Jedná se o zdej&í
Univerzitu Pardubice, Univerzitu Palackého
v�Olomouci, Univerzitu Hradec Králové !i Akademii
v#d (R. Tolik jenom vrchol pyramidy leto&ních
úsp#ch' na&ich student'. Velmi si vá$íme jejich
zájmu a píle stejn# jako nasazení pedagog', kte"í
jsou garanty jejich projekt'.

Gymnázium v uplynulém roce také nav&tívila
celá "ada zajímav"ch osobností, které se setkaly se

studenty v rámci p"edná&ek, diskusí !i na&eho
tradi!ního Dne osobností. Jen namátkou zmi)me
velvyslance státu Izrael v (R Daniela Merona,
poslance Evropského parlamentu Pavla Svobodu,
"editele holdingu CONTIPRO a podnikatele roku
v�PKj Vladimíra Velebného !i moderátora (T Marka
Wollnera. Vítáme v&echna tato setkání. Díky &iro-
kému záb#ru a pestrosti témat i host' se nám da"í
roz&i"ovat znalosti a v#domosti na&ich student' a
motivovat je k dal&ímu profesnímu vzd#lávání a
celkov# p"isp#t k jejich osobnostnímu r'stu.

Jsou to pouze st"ípky z pestrého $ivota
na&eho gymnázia. Jeden d'le$it" do mozaiky
historie &koly ale vlo$íme ji$ v zá"í, kdy si &kola
p"ipomene první malé kulaté v"ro!í, 20 let od
okam$iku, kdy do &koly nastoupili první studenti.
Gymnázium, tehdy je&t# na Komenského nám#stí
v�budov# tzv. „Reálky“, bylo sice oficiáln# zalo$eno
v roce 1996, ale první studenty p"ijalo k 1. zá"í 1997.
Proto jsme se rozhodli pova$ovat za vznik &koly
tento okam$ik. Rádi si tak nejen se zam#stnanci a
studenty, ale i v&emi absolventy, hosty i obyvateli
Polabin, kam se &kola do objektu b"valé Z* Polabiny
4 p"est#hovala v roce 2000, p"ipomeneme toto
v"ro!í. Oficiální oslavy se uskute!ní v sobotu
4.� listopadu a následn# vyvrcholí v pond#lí 6.� lis-
topadu v Sukov# síni Domu hudby od symbo-
lick"ch 10:20 hodin. P"ijm#te na&e pozvání,
informace i program budou v!as zve"ejn#ny. Je
nám ctí a d#kujeme za 17 let bezproblémového
sou$ití s obyvateli Polabin, vzájemnou podporu i od
p"edstavitel' místní samosprávy. V#"íme, $e takto
zde spolu budeme spolupracovat i nadále a
srde!n# zveme na oslavy na&eho malého v"ro!í.

Marek V"born", "editel gymnázia

$kolení na
po%íta%i

Jste osoba se zdravotním posti$ením,
nebo senior? Rádi byste se nau!ili na
po!íta!i nebo si jen osv#$ili své znalosti?
Nemáte se na koho obrátit? Neznáte
nikoho, kdo by Vás seznámil se základní
obsluhou po!íta!e? Chcete komunikovat
s blízk"mi pomocí e-mailové po&ty, nebo
facebooku?

Pokud máte zájem, seznámit se se
základy práce na po!íta!i, vyhledáváním
informací, které Vás zajímají nap". jak si
vyhledat práci, ubytování nebo bydlení.
Doporu!íme Vám webové portály, které
m'$ete p"i vyhledání informací vyu$ít.

Centrum pro zdravotn# posti$ené a
seniory Pardubického kraje o.p.s. - v rámci
slu$by Sociální rehabilitace je !innost
poskytována zdarma. K dispozici máme
po!íta!ovou u!ebnu a nabízíme indivi-
duální p"ístup ke ka$dému u$ivateli.

Neváhejte se na nás obrátit od
pond#lí do pátku v !ase od 8 do 16 hodin.
Pracovi&t# Pardubice: B#lehradská 389,
530 09 Pardubice. Kontaktujete nás na
tel. !ísla 775 693 984 nebo na email
narcisa.jelinkova@czp-pk.cz

Denisa K"ivková, sociální pracovnice

Drakiáda
V sobotu 14. "íjna od 14.00 do 16.00

hodin se na pravém b"ehu Labe poblí$
mostu Pavla Wonky uskute!ní druhá
Polabinská drakiáda. Krom# pou&t#ní
drak', kdy nejlep&í draci obdr$í odm#nu,
bude pro d#ti p"ipraven skákací hrad a
opékání bu"t'. Bu"ty, nejen pro d#ti, bude
mo$no zakoupit na míst#.

Sou!asn# s drakiádou budou na Labi
probíhat rybá"ské závody.

Kurzy pro rodinné
pe%ovatele

Spole!nost JHS – Centre o.p.s. získala
dotaci ESF na konání kurz' zam#"en"ch na
pe!ování o blízké osoby. Jedná se o bezplatné
seminá"e dopln#né ukázkami z praxe a
odborn"mi stá$emi.
V kurzu se nau!íte: jak p"edejít prole$eninám,
jak zvedat a polohovat Va&eho blízkého,
abyste si neublí$ili, jak pracovat s pom'ckami,
jak p"ipravit a podávat stravu, jak komunikovat
s osobami s onemocn#ním demence, jak
fungují sociální slu$by, jaké jsou mo$nosti

dávek apod. Lze se ú!astnit celého kurzu tj. 5
setkání nebo si vybrat jen jednotlivé seminá"e.
Délka jednoho seminá"e je cca 2,5 hod.

Na odbornost kurz' dohlí$í pracovníci
Domova u fontány z P"elou!e, LDN Rybitví a
dal&í zku&ení pracovníci. Kurzy se budou konat
v okrese Pardubice v období zá"í 2017 – srpen
2018. Informa!ní sch'zka o kurzech prob#hne
10. 10. 2017 od 17:00-18:00 hod v Budov# T-
String, Masarykovo nám. 1484, 5. patro.
Srde!n# Vás zveme.

Kontakt pro více informací a p"ihlá&ení do
kurzu: Pavlína Valentová, valentova@jhs-
centre.cz, tel. 775 500 622.

Svatojakubská poutní
cesta

Camino de Santiago pat"í mezi nejznám#j&í
p#&í túry na sv#t#. Cesty z celé Evropy se sbíhají na
&pan#lsk"ch hranicích, odkud vedou do Galicie
k� hrobu sv. Jakuba ve m#st# Santiago de
Compostela. Zdej&í katedrála je jedním z nejv"z-
namn#j&ích poutních míst k"es%anského sv#ta.
Název Svatojakubská cesta je odvozen od
apo&tola Jakuba Star&ího, kter" je v Santiagu de
Compostela poh"ben. Santiago se stalo v"znam-
n"m poutním místem, ve st"edov#ku pat"ilo
spole!n# s +ímem a Jeruzalémem ke t"em hlavním
k"es%ansk"m poutním cíl'm.

V roce 1993 byla svatojakubská cesta zapsána
na seznam sv#tového d#dictví UNESCO. Kancelá"
poutník' v Santigu de Compostela vede podrobné

statistiky o poutnicích, kte"í dorazí do m#sta.
Svatojakubské cesty vedoucí z Polska dnes

kon!í na státní hranici u Zdo)ova na Náchodsku a
práv# odtud !lenové spolku Ultreia zna!í poutní
trasu p"es Královehradeck" a Pardubick" kraj a
cílov"m místem V"chodo!eské trasy je Vla&im (zde
cesta navazuje na Jiho!eskou trasu). Spolek
Ultreia (zastoupen paní Zorou Vo$enílkovou) spolu-
pracuje s Klubem !esk"ch turist' a p"i vyty!ování
trasy vyu$ívají jejich zna!en"ch cest a rozcestník'.
V sou!asné dob# p"ipravují vyzna!ení trasy od
Hradce Králové p"es Kun#tickou horu do Pardubic a
dále na P"elou!. V na&em obvodu trasa povede po
zelené turistické trase okolo koupali&t# a dále po
pravém b"ehu Labe sm#rem do Rosic. Trasy
svatojakubské pouti jsou zna!eny symbolem
mu&le a $lutou &ipkou.

Pokud tedy na procházce po pravém b"ehu
Labe v Polabinách narazíte na $lutou &ipku se

symbolem mu&le nebo na vyobrazenou mu&li
h"ebenatku, tak jste se ocitli na poutní Svato-
jakubské cest#. Do Santiaga de Compostela vám
zb"vá „pouh"ch“ 3 tisíce kilometr'. První sm#rovka
s tímto symbolem se ji$ nachází u jezu. RH

Centrum bydlení
pro seniory

Na !ásti nezastav#né plochy u B#lehradské
ulice mezi hotelem a Zelenou terasou by m#lo
vyr'st Centrum bydlení pro seniory. Jedná se o zá-
m#r soukromé investice firmy EBM Partner a.s.,
která si pozemek pronajala od m#sta. Podobn"
objekt investor ji$ provozuje nap". v Hradci Králové
(podrobn#ji na www.ebmpartner.cz). Ní$e
otiskujeme vizualizace pardubického projektu.

17. jednání Zastupitelstva
m&stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1e st"edu 20 9 7 � 7:30
hodin v salonku restauruace Na Palub#
v� Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
vyhodnocení hospoda"ení MO Pardubice
II za I. pololetí 2017, rozpo!tové opat"ení
!. 7, prezentace územní studie Prav" b"eh
Labe, informativní zprávy, diskuse.
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V#b$rové t!ídy
Základní !kola v Polabinách 2 (Prodlou"ená

283) bude ve !kolním roce 2017/2018 op#t otevírat
první t$ídu s roz!í$enou v%ukou hudební v#chovy
a první t$ídu s roz!í$enou v%ukou . Doangli%tiny
obou t$íd se d#ti hlásí p$edem a v%b#r probíhá ji"
p$ed zápisem. Do hudební t$ídy vybírají d#ti na!e
paní sbormistryn# v mate$sk%ch !kolách a oslovují
rodi&e dopisem. P$ezkou!et je mohou i v na!í !kole.
Rodi&e mohou volat na 604 356 933 a domluvit si
sch'zku ji" od 4. zá$í.

Do t$ídy s roz!í$enou v%ukou angli&tiny
p$ihla!ují rodi&e své d#ti od 1. zá$í do 31. ledna
2018. P$ihlá!ka je ke sta"ení na webu !koly
www.zsprodlouzenapce.cz v bílém obdélníku v dol-
ní &ásti stránek. P$ihlá!ku sta&í odeslat e-mailem,
rodi&e obdr"í potvrzení o p$ijetí a &íslo p$ihlá!ky.

V�únoru a v b$eznu absolvují d#ti pohovor u !kolní
psycholo"ky, která zji!(uje !kolní zralost. !kola
nabízí d"tem krom" roz#í$ené v%uky i prvky
programu Za%ít spolu, p$íjemné a bezpe%né
prost$edí, dru&inu pro d"ti z 1. – 3. t$íd i pestrou
zájmovou %innost. Bli&#í informace podá $editelka
#koly. Jana Smetanová

Slovo starosty
Vá&ení spoluob%ané,
kon%í období prázdnin a dovolen%ch a pro v"t-

#inu z nás to znamená po dnech odpo%ívání, leno-
#ení %i cestování návrat k b"&n%m starostem a pra-
covním povinnostem. B"hem dovolené a slu-
ne%n%ch dní jsme nabrali energii, která se nám
v�podzimních a zimních m"sících bude ur%it" hodit.

B"hem léta probíhalo nebo je#t" probíhá
v�na#em obvodu n"kolik investi%ních akcí. P$ede-
v#ím byla realizována dlouho p$ipravovaná rekon-
strukce ulice Dru&by. První etapa této velké akce je
ji& v sou%asné dob" dokon%ena. D"kuji místním
obyvatel'm i zhotoviteli (firma Miros) za vzájemn"
bezkonfliktní pr'b"h stavby. Pro obyvatele byl jist"
velmi nep$íjemn% stavební ruch a pra#né prost$edí
a pro zhotovitele byla realizace náro%ná zejména
v�tom, &e s ohledem na parkovací mo&nosti v této
lokalit" byla v&dy %ást parkovi#t" $idi%'m k dis-
pozici.

Nyní se p$ipravuje realizace druhé etapy, která
by m"la za%ít ve druhé polovin" zá$í. Rozd"lení na
dv" etapy bylo zp'sobeno duplicitním vlastnictvím
%ásti pozemku, kter% odd"luje ob" %ásti. Sporn%
pozemek je sou%ástí druhé etapy, a proto pro ni
bylo %asov" náro%n"j#í získat stavební povolení.
D'vodem bylo i financování akce, které se nyní
vy$e#ilo získáním %ty$milionové dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj.

Dal#í velkou investi%ní akcí, která za%ala v %er-
venci, je dopravní zklidn"ní v ulici Mlad%ch a Rosic-
ká. Tato akce byla dop$edu p$ipravovaná tak, aby
prob"hla p$evá&n" v období prázdnin. Bohu&el se
na poslední chvíli objevil po&adavek spole%nosti
VAK Pardubice a.s. na rekonstrukci vodovodu a
kanalizace. Koordinace t"chto dvou akcí zp'sobila
zdr&ení a v sou%asné dob" je dokon%ena ulice Ro-
sická a práce pokra%ují v ulici Mlad%ch. Tato stavba
komplikuje provoz dvou mate$sk%ch #kol a jedné
základní #koly, které se zde nachází. (ádám tedy
rodi%e, aby pokud mo&no k t"mto #kolám neza-
jí&d"li po dobu rekonstrukce autem.

Také v ulici Ke Koupali#ti se ji& del#í dobu staví.
Jedná se o pom"rn" velkou akci t$í investor'.
Probíhá zde rekonstrukce vodovodu a kanalizace
(VAK Pardubice a.s.), plynovodu (Innogy a.s.) a
komunikace (Statutární m"sto Pardubice). Práce
neprobíhají tak, jak bychom si p$áli, ale podle
posledního harmonogramu by rekonstrukce sítí
m"ly b%t hotovy do poloviny $íjna. Následn" bude
provedena rekonstrukce chodníku a vozovky (od
kruhového objezdu U Josefa ke (lutému psovi).

V dob", kdy se Vám dostává do rukou toto %íslo
zpravodaje, by se m"la dokon%ovat je#t" jedna
v"t#í akce t%kající se dopravy - opravy &ivi%n%ch
komunikací. Letos jsme se zam"$ili na chodníky a
vozovku v centrální %ásti ulice Prodlou&ená
(nedot%ené nedávnou regenerací p$edprostoru Z!
Polabiny 2), vozovku od Lidlu k malobyt'm (%p. 513)
a hotelu, vozovku na to%n" Kosmonaut' a chodník
u %p. 436 (Bro&íkova). Tolik k na#im akcím.
Z� prost$edk' odboru dopravy Magistrátu m"sta
Pardubic se navíc je#t" opravuje stezka pro p"#í a
cyklisty podél ulice Pod"bradské a dva zastávkové
zálivy - Kosmonaut' a Slune%ní.

B"hem léta se v na#em obvodu nejen
pracovalo. Krom" ji& tradi%ních ned"lních koncert'
na Pergole bych se rád zmínil o akci, která se
v� Polabinách uskute%nila poprvé. V sobotu 12.
srpna se v�Parku Ji$ího Srbka konala Jízda $eme-
nov%ch motocykl'. K vid"ní zde byly nádherné
historické stroje a v#echny byly provozuschopné.
P$ítomní vid"li tyto muzejní exponáty v pohybu a
jak diváci, tak i jezdci si sobotní akci p$íjemn" u&ili.
V"$ím, &e tuto sout"&ní jízdu veterán' p$ivítáme
v�Polabinách i p$í#tí rok.

V zá$í za%íná nov% #kolní rok a já bych rád
pop$ál v#em &ák'm a student'm, aby ten leto#ní
byl co nejúsp"#n"j#í. P$eji jim hodn" pevné v'le a
odhodlání p$i získávání nov%ch v"domostí a p$i
p$ekonávání p$ípadn%ch #kolních neúsp"ch'. V#em
rodi%'m a u%itel'm p$eji pevné nervy, trp"livost a
co nejlep#í vzájemnou spolupráci p$i vzd"lávání a
v%chov" jejich d"tí.

Záv"rem si Vás dovoluji pozvat na dv" akce,
které se v na#em obvodu je#t" na podzim
uskute%ní. Jedná se p$edev#ím o 18. Staro%eskou
polabinskou pou), která se koná v sobotu 23. zá$í
v�Parku Ji$ího Srbka. V"$ím, &e si z programu, kter%
jsme pro Vás p$ipravili, vyberete (viz zadní strana).

Druhou akcí, na kterou bych Vás a Va#e d"ti
cht"l pozvat, je drakiáda. Uskute%ní se v sobotu 14.
$íjna na pravém b$ehu Labe poblí& Wonkova mostu
(více podrobností na str. 6).

P$eji krásné babí léto a t"#ím se na setkání
s�Vámi. Vá# Radek Hejn%
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Dvojnásobná
mistryn$ sv$ta
Johana Klecová

Ve dnech 30. 6. - 4. 7. 2017 se konalo 1.
mistrovství sv"ta &ák' a dorostu v radiovém
orienta%ním b"hu (ROB) v Tur%iansk%ch
Teplicích na Slovensku. Samotné centrum
závodu slibovalo krásné a náro%né b"&ecké
terény. *eskou v%pravu doplnila i %tve$ice
pardubick%ch borc'. V kategorii &ák' nás
reprezentovala Johana Klecová, Jakub Klec a
Tomá# Ráli#. Mezi dorostence se probojoval
Jakub K$en. V#ichni jmenovaní jsou z oddílu
ROB Pardubice.

Závodilo se ve t$ech dnech. První den se
b"&el klasick% závod v pásmu 3,5 MHz
v�podh'$í Velké Fatry. Hned v tomto závod" se
pardubák'm zada$ilo. Johanka si s velk%m
náskokem tém"$ #esti minut dob"hla pro titul
mistryn" sv"ta. I Tomá#ovi se na první velké
akci zada$ilo a dob"hl si pro bronzovou medaili.
Jejich v%kony pak podpo$ili na 6. míst" Jakub
K$en a na 8. míst" Jakub Klec. V sout"&i t%mu
pak v kategorii &áky+ i &ák' putuje zlato do
*eské Republiky.

Druh% den se na okraji Tur%iansk%ch Teplic
v rovinatém lesoparku b"&el srint. V mláde&-
nick%ch kategoriích jde o dosti náro%nou
disciplínu. Nárok je kladen nejen na rychl% b"h,
ale hlavn" na rychlé a správné rozhodování.
Jakákoli malá chyba závodníka odsune a& do
druhé poloviny v%sledkové listiny. Ale i v tomto
závod" Johanka potvrdila v%bornou formu,
v#em sv%m soupe$kám ukázala záda a dob"hla
si pro druh% titul. Sv%m v%konem ji podpo$ila
Al&b"ta Sobotová z Prahy, která skon%ila na
2.�míst". Jakubovi K$enovi na 6.�míst" chyb"la
k medaili necelá minuta.

Poslední sout"&ní den se závodníci vrátilii
do podh'$í Velké Fatry, kde v náro%ném terénu
bojovali na klasické trati v pásmu 144 MHz.
Jestli&e je p$i sprintu t$eba hodn" zku#eností,
o� tomto pásmu to platí dvojnásob. A práv"
tato zku#enost v &ákovsk%ch a doroste-
neck%ch kategoriích je#t" %asto pokulhává za
fyzickou p$ipraveností závodník'. P$esto se
tohoto závodu *e#i nezalekli a v kategorii
&áky+ si pro titul mistryn" sv"ta dob"hla
tentokrát Al&b"ta Sobotová z Prahy. Spole%-
n" s Johankou, která dob"hla #está, vybojovaly
na#e &ákyn" t%mové zlato. Tomá# Ráli# se
sv%m dobr%m v%konem obsadil 5. místo a
Jakub Klec 11. místo.

Bezkonkuren%ním celkov%m vít"zem ale
byla reprezentace Ruska, která posbírala
celkem 23 cenn%ch kov', s odstupem
následována Ukrajinou (15) a *eskem (13),
p$i%em& *e#i mají lep#í bilanci zlat%ch.

Jitka !imá%ková

T!den knihoven
V dob" od 2. do 6. 10. 2017 zveme v#echny do

knihovny v Polabinách na nezávaznou prohlídku
knihovního fondu. Dále zveme %tená$e i ostatní
zájemce v úter% 3. 10. od 9 hodin, poj,te s námi na
vycházku do parku Nová Trnová s tématem auto$i
V%chodních *ech. Ve st$edu 4. 10. od 13 do 17
hodin pak zveme v#echny d"ti, p$ij,te si vyrobit
zví$átko z korálk'.

Beseda s cestovatelem
Ve st$edu 18. 10. 2017 prob"hne dal#í z besed

o cestování s panem Ing. Václavem Richtrem.
Tentokrát nám bude vypráv"t své zá&itky z cest po
Mexiku. Akce se bude konat od 16:45 hodin
v� kavárn" Archa, Lonkova 512, v Pardubicích.
V#echny srde%n" zveme.

Keramická dílna pro dosp$lé
Dosp"lé %tená$e i ostatní zájemce zveme

v�pond"lí 13. 11.2017 od 9:00 hodin na akci, kterou
knihovna po$ádá ve spolupráci s DDM Alfa -
Vyrobte si váno%ní dekoraci z keramiky. Rezervace
míst na akci probíhá v knihovn", poplatek %iní 40 K%
(keramická hlína, vypálení v peci). V p$ípad" dotaz'
nás kontaktujte na tel. 466 952 135.

Vladislava Launerová

ZU+ otevírá
ji" 50. *kolní rok

Polabinská „zu#ka“ vstupuje do
nového #kolního roku, ve kterém oslaví 50.
v%ro%í od zalo&ení.

Pokud máte zájem o um"lecké
vzd"lávání d"tí v hudebním, tane%ním,
v%tvarném nebo literárn"-dramatickém
oboru, kontaktujte nás na tel. %. 466 400
310 nebo se zastavte na $editelství ZU!
v�Lonkov" ulici. Na n"kter%ch oborech jsou
je#t" poslední volná místa. Informace ke
studiu naleznete na webov%ch stránkách
www.zuspardubice.cz. -editelství ZU!

Babi%ky a
d$de%kové, p!ij,te
za námi do *koly a
do *kolky!

Po uplynul%ch prázdninách op"t
uvítáme aktivní seniory, kte$í by se
uplatnili jako dobrovolníci v pardubick%ch
mate$sk%ch nebo základních #kolách.
S�nejmen#ími d"tmi si zde mohou hrát, %íst
pohádky, pomáhat jim p$i oblékání, jídle, na
vycházkách a v%letech. V"t#ím &ák'm je
pak mo&né p$edávat své zku#enosti p$i
dou%ování %i vedení zájmov%ch krou&k'.
Za dva roky fungování se do tohoto
unikátního projektu statutárního m"sta
Pardubice, jen& podporuje setkávání
nejstar#í a nejmlad#í generace, zapojilo
celkem 24 dobrovolník' ve 14 #kolách.
P$iná#í veliké pot"#ení nejen d"tem, které
se na svoje „babi%ky“ v&dy t"#í, ale hlavn"
samotn%m senior'm. Ti stráví %ást svého
dne smyslupln" a v milé spole%nosti,
na%erpají pozitivní energii a cítí se
pot$ební.

Pokud chcete sv'j voln% %as také
obohatit o podobné zá&itky, neváhejte
kontaktovat Dobrovolnické centrum
Koalice nevládek Pardubicka, které se o do-
brovolníky stará, a to na tel.: 775 551 412
nebo email: krivkova@konep.cz. Rádi Vás
uvidíme a sd"líme k této %innosti dal#í
pot$ebné informace. Sta%í t$eba jen jedna
hodina t%dn", kdy ud"láte radost sob" i
druh!m! Lucie K$ivková, www.konep.cz

Pozvání do Archy
Seniorklub Archa: st$eda 4. 10.

videosnímek z nejkrásn"j#ích míst Floridy |
st$eda 11. 10. Divoká *ína 1 - videosnímek
| st$eda 18. 10. Mexiko - krása p$írody,
cestopisná p$edná#ka pana V. Richtra,
program je p$ipraven ve spolupráci
s�Knihovnou MO Pardubice II t$eda 25.| s
10. Divoká *ína 2 - videosnímek ond"lí| p
30. 10. Cestopisná p$edná#ka - v jednání |
st$eda 1. 11. Nov! Zéland - videosnímek |
st$eda 8. 11. Velká Británie - památky a
majáky, cestopisná p$edná#ka pana
J.� Soukupa st$eda 15. 11. Irsko -|
videosnímek st$eda 22. 11. Norsko -|
videosnímek st$eda 29. 11. Francouzské|
pob$e&í - Francouzská Riviéra a Azurové
pob$e&í, videosnímek.

Za%átky program' v&dy v 16:45 v�ka-
várn" Sborového domu Archa v Lonkov"
ulici. Vladimír Luká#
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém !ervnovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 5. Nejv#t$í
zm#nou je nav%$ení polo&ky ur!ené na 2. etapu
rekonstrukce ulice Dru&by tak, aby stavba mohla
b%t v leto$ním roce kompletn# dokon!ena. Krom#
jin%ch drobn#j$ích úprav rozpo!tu do$lo je$t# k za-
"azení podílu MO na rekonstrukci ulice Ke Koupali$ti
ve v%$i 300 tis. K! a polo&ka na váno!ní v%zdobu
byla nav%$ena o 120 tis. K!, které budou pou&ity
zejména na nové prvky v centru Polabin 1.

RMO stanovila, &e podmínkou souhlasu ke
zvlá$tnímu u&ívání ve"ejného prostranství, v!etn#
místních komunikací, za ú!elem umíst#ní do!asné
stavby a za"ízení slou&ícího pro poskytování
prodeje a slu&eb, umíst#ní reklamy nebo z"ízení
vyhrazeného parkování, je prokázání bezdlu&nosti
&adatele v'!i MO Pardubice II k datu podání
&ádosti a tato bezdlu&nost musí trvat po celou
dobu u&ívání ve"ejného prostranství.

V rámci vyjád"ení m#stského obvodu jako
ú!astníka územního "ízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou Relaxa!ní centrum Lonkovka
(investor Slu&by m#sta Pardubic, a.s.) s podmínkou,
&e provedení h"i$( a mobiliá"e bude samostatn#
odsouhlaseno odborem &ivotního prost"edí a
dopravy ÚMO Pardubice II. Dále RMO nesouhlasila
se stavbou se stavbou Parkovi$t# u ZU! Polabiny,
Lonkova 510 (investor m"sto), z d#vod#
stísn"ného p$íjezdu mezi BD %.p. 494 a objektem

%.p. 510 a dále proto, &e dojde k naru'ení p$ímé linie
páte$ní stezky pro p"'í, která protíná Polabiny 3 a 4
(Npor. Eliá'e - Mozartova).

RMO schválila za$azení nové investice Úpravy
okolí Bajkalu do rozpo%tu na rok 2017 s tím, &e ZMO
bude p$edlo&en návrh na financování této akce
p$esunem finan%ních prost$edk# z podílu MO
Pardubice II na realizaci 1. etapy rekonstrukce
ulice Dru&by, na ní& byla získána státní dotace.

Na základ" uskute%n"n%ch v%b"rov%ch $ízení
RMO souhlasila s uzav$ením následujících smluv:
na stavbu „Dru&by - 2. etapa“ se spole%ností
Agrostav Pardubice, a.s. v cen" 3 912 919,80 K%
v%etn" DPH a na realizaci „(ivi%n%ch oprav 2017“
s�firmou HOLD, s.r.o. v cen" 2 066 795,- K% v%etn"
DPH. RMO rovn"& schválila zám"r nového vybavení
d"tského h$i't" za domem %p. 327-9 v ul. Val%íkova
zadáním p$ímo jednotliv%m v%robc#m prvk# v cel-
kové cen" do 510 tis. K% v%etn" DPH. T)
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 20. 9. 2017 ZMO projednalo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 7, v n#m$ byl
s� ohledem na získání státní dotace o 4 mil. K!
sní$en podíl m#stského obvodu na rekonstrukci
ulice Dru$by. P"íslu%né finan!ní prost"edky byly
p"esunuty do polo$ek Úpravy okolí Bajkalu, Dru$by
- 2. etapa a pé!e o� zele&. Na zasedání ZMO se
rovn#$ uskute!nila prezentace územní studie
Prav' b"eh Labe (blí$e viz minulé !íslo PZ), p"i!em$
ZMO poté zru%ilo zám#r discgolfového h"i%t#

v� lokalit#. Zám#r sice není v� rozporu s celkovou
koncepcí studie, av%ak z�diskusí vyplynuly obavy
z�mo$né kolize discgolfu s�budoucí sítí komunikací.
Jako doporu!ení zazn#lo vy!kat s p"ípadn'm
z"ízením discgolfového h"i%t# a$ po dokon!ení
cestní sít# a následném novém posouzení
vhodnosti takové aktivity v lokalit#.

RMO schválila mimo jiné rozpo!tové opat"ení
!. 8, kde do%lo k mírnému nav'%ení p"íjm( (poplatky
za odpady a sank!ní platby) a dal%ím drobn'm
úpravám (kompletní rozpo!et je k dispozici na
www.pardubice2.cz).

RMO odsouhlasila dodatek !. 1 ke smlouv#
o� dílo na akci „Dopravní zklidn!ní okolí Z"
Polabiny�1“ se spole#ností MIROS MAJETKOVÁ a.s.,
kter'm se navy$uje cena díla o 206 tis. v#etn! DPH
z�d%vodu roz$í&ení opravy povrchu ulice Mlad'ch
oproti projektu a dal$ích díl#ích zm!n. RMO dále
rozhodla o zru$ení v'b!rov'ch &ízení na akce

„Lidická“ (dopravní zklidn!ní) a „Dru'by - 2. etapa“
z� d%vodu nepodepsání smluv o dílo vybran'mi
dodavateli. Budou vypsána nová v'b!rová &ízení
s� tím, 'e realizace se uskute#ní s ohledem na
klimatické podmínky zkraje roku 2018.

V rámci vyjád&ení k územnímu &ízení RMO
projednala zám!r „Fáblovka jihov'chod - etapa 1“,
spo#ívající zejména ve v'stavb! objekt% pro prodej
a slu'by v ulici Pod!bradské mezi plynárensk'm
u#ili$t!m a stávajícím obchodním centrem.
Sou#ástí akce bude i p&estavba k&i'ovatky
Kosmonaut% - Pod!bradská na kruhov' objezd
v#etn! dopln!ní #tvrtého ramena k&i'ovatky
(prodlou'ení ul. Kosmonaut%). Platn' územní plán
v lokalit! vy'aduje i ur#it' podíl bydlení.

RMO v neposlední &ad! p&ipomínkovala návrh
novely vyhlá$ky m!sta o místním poplatku za
odpad, která pro p&í$tí rok op!t zachovává stávající
v'$i poplatku. T(
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Rozsvícení
váno!ního stromu

Po#átkem listopadu byl ozdoben
váno#ní strom na nám!stí v Polabinách 2
(u�po$ty) a v pátek 1. 12. 2017 v 17 hodin se
konalo jeho slavnostní rozsvícení. V rámci
kulturního programu vystoupila násle-
dující hudební t!lesa: )es*ov' soubor
Zaviband (ZU" Polabiny), Flétnov' sbor
Polabinské pí$*alky (Z" Polabiny 3) a D!t-
sk' p!veck' sbor +ty&lístek (Z" Polabiny
2). Dodáváme, 'e od lo,ska na stromku
p&ibyla #ty&cípá hv!zda na $pi#ce a LED
girlandy (padající sv!tlo). Tak se p&ij-te
podívat, jak strom svítí!

Pozvánka na besedu
o�parkování
a o budoucí podob%
centra na Ciheln%

Ve #tvrtek se v Aule4. ledna 2018 v 17 hodin
Univerzity Pardubice (u zastávky MHD Hradecká)
v�u#ebn! A3 uskute#ní beseda na téma budoucího
systému parkování na Ciheln!. Besedy se zú#astní
primátor m!sta Martin Charvát, starosta m!st-

ského obvodu Radek Hejn!, vedoucí odboru
dopravy Magistrátu m!sta Pardubic Vladimír
Bakajsa a zástupci spole#nosti EUROANALYTICS
s.r.o., která pro m!sto zpracovává návrh regulace
parkování na Ciheln!. P&edm!tem návrhu by m!l
b!t systém parkování od rezidentního, p&es
náv$t!vnické a' po studentské. Cílem besedy je
krom! informování ve&ejnosti i zji$t!ní jejího
názoru na problematiku parkování na Ciheln!.
Tématem druhé #ásti besedy bude shromá'd!ní
nám!t% a p&edstav obyvatel o budoucí podob!
centra sídli$t! Sever, které poslou'í jako podklad
pro p&ípravu jeho budoucí rekonstrukce.

Váno!ní koncert
na�Pergole

M!stsk! obvod Pardubice II Vás zve na "t!dr!
den zve na24. 12. 2017 od 11 - 12 hodin
tradi#ní váno#ní koncert s koledami na
Pergole. Hraje dechová hudba )iva,anka.

Nová tr#ní místa
Od leto$ního roku do$lo k roz$í&ení

nabídky tr'ních míst v na$em m!stském
obvod!, konkrétn! na nám!stí v� Pola-
binách 2. V období od 1. 10. b!'ného roku
do 30. 4. roku následujícího mohou pro-
dejci vyu'ívat k nabídce svého zbo'í
krom! p%vodních 24 prodejních míst na
tr'i$ti na západní stran! nám!stí také 15
nov!ch tr'ních míst na severní stran!
prostranství, p&ed samoobsluhou. Jedná
se o zast&e$en! prostor, kter! mimo toto
období slou'í jako zahrádka restaurace.

Podrobné podmínky prodeje na tr'i$ti
a tr'ních místech v obvodu upravuje
Provozní &ád tr'i$t! a tr'ních míst M!st-
ského obvodu Pardubice II, kter! je k dis-
pozici na v!v!skách m!stského obvodu a
na stránkách www.pardubice2.cz, v�sekci
Informace ob#an%m, Ostatní informace.
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Pozvání do Archy
Seniorklub Archa
st!eda 13. 12. Arménie - cestopisná
p!edná"ka Josefa Soukupa st!eda 10.�1.|
2018 Perly jihozápadní Francie - video |
pond#lí 15. 1. Venezuela - cestopisná
p!edná"ka Martina Adámka Za$átky|
v�16.45 | Programy Seniorklubu se konají
za podpory MO Pardubice II

Advent a Vánoce v Ar#e
ned#le 24. 12. a pond#lí 25. 12. v%dy v�9.30
Váno$ní bohoslu%by ned#le 7. 1. 2018|
v� 17.00 T!íkrálov& koncert komorního
orchestru Bona Nota

Cvi$ení pro seniory 60+
Ve $tvrtek 11. 1. 2018 za$ne druh& cyklus
protahovacího cvi$ení pro seniory 60+
v�Ar"e. Cvi$íme ka%d& $tvrtek od 9.30 do
10 hodin. Zájemci o cvi$ení se mohou hlá-
sit v kavárn# v Ar"e ve v"edních dnech
úter& - pátek (do 20. 12.) od 14 do 18 hodin.

V"echny akce se konají ve sborovém dom#
Církve bratrské Archa v Lonkov# ulici 512
(u Bajkalu). Vladimír Luká"

Pardubické
Taekwon-Do ITF
mezi $eskou a
moravskou elitou

Rekordních 588 taekwondist' se sjelo do
Nymburku na Mistrovství (eské republiky a
mezi nimi nechyb#lo ani na"ich 9 state$n&ch.
3 st!íbrné a 4 bronzové je hor"í v&sledek ne%
v� lo!ském roce, ale na"e porovnání s #leny
státní reprezentace, kte$í skon#ili letos na ME
na celkovém druhém míst% a na MS na t$etím,
nebylo v&bec snadné. Mo'ná proto se ka'dá
medaile po#ítá dvojnásobn%.

Na"i nejúsp%"n%j"í závodnicí byla Lucka
Kratochvílová, která získala st$íbro v� tech-
nick&ch sestavách a bronz ve sportovním boji.
I ona narazila na reprezentantku. Bylo to
v�semifinále a získala dal"í cenné zku"enosti.
Lucka zjistila, 'e po ztracení po#áte#ního
respektu se dá vyrovnan% bojovat i s medai-
listkou z ME a MS. Ve sportovním boji je"t%
získal st$íbro Denis Je'ek, kter& si finále prohrál

velk&m po#tem napomínání za techniky na
nepovolené #ásti t%la. Poslední st$íbro p$idal
Dan (ulák v technick&ch sestavách. Bronzové
medaile m%li je"t% Denisa Tká#ová a Tomá"
R&'i#ka ze sportovního boje. I oni m%li ve
sv&ch kategoriích státní reprezentanty a
o� finále se rvali do poslední sekundy. Bron-
zovou medaili p$idala je"t% juniorka Bar#a
Brchelová v�technick&ch sestavách.

Ka'dopádn% velké pod%kování za p$ed-
vedené v&kony pat$í v"em medailist&m i t%m,
kte$í nevystoupili na nejvy""í p$í#ky.

Cvi#íme na Gymnázium Mozartova, tak se
nebojte p$ijít si s námi zacvi#it. Radek Kolá$

www.pardubice.taekwondo.cz.

Gymnázium
Mozartova 2018/2019

Pardubické Gymnázium, Mozartova 449 si
letos p$ipomn%lo 20 let své existence, b%hem
kter&ch se stalo nedílnou sou#ástí pardubick&ch
"kol a vyhledávan&m místem p$ípravy ke studiu na
vysoké "kole. Vá'íme si toho. Jsme úplné #ty$leté
gymnázium, které má v ka'dém ro#níku t$i t$ídy.

Nejinak tomu bude i pro "kolní rok 2018/2019,
kdy op%t p$ijmeme 90 'ák&. P$ijímací zkou"ky
z�#eského jazyka a matematiky jsou povinné pro
v"echny obory zakon#ené maturitní zkou"kou.
Budou se konat ve dvou termínech, 12. a 16. 4.
2018. Sou#ástí kritérií, shodn&ch pro ob% pardu-
bická gymnázia, budou i v&sledky na vysv%d#ení na
konci 8. a v pololetí 9. t$ídy Z(. Body bude mo'né
získat také za úsp%chy v olympiádách a sout%'ích
a za aktivity 'ák& nad rámec standardních "kolních
povinností.

V"echny zájemce o studium na na"em
gymnáziu, jeho' hlavním cílem je poskytnout
student&m v"eobecné vzd%lání a p$ipravit je
kvalitn% ke studiu na vysok&ch "kolách v )R i
v�zahrani#í, zveme na Den otev$en&ch dve$í v�úter&
30. 1. 2018 od 14:00 do 18:00. P$ij*te si
prohlédnout budovu "koly, odborné u#ebny s�mo-
derním vybavením, zrekonstruované a moderni-
zované laborato$e chemie, fyziky a biologie,

moderní aulu #i studentské respirium, setkat se se
studenty i pedagogy "koly. Rádi Vám poskytneme
podrobn%j"í informace jak o studiu, tak i o boha-
t&ch aktivitách "koly, úsp%"ích na"ich student&
i� rozmanit&ch projektech, které na"e gymnázium
realizuje. Z t%ch nejaktuáln%j"ích jsou to zahrani#ní
pobyty 'ák& a roz"í$ená v&uka cizích jazyk& v#etn%
spolupráce s partnersk&mi "kolami v zahrani#í
(SRN, Francie, Polsko, Ukrajina).

Díky nedávno dokon#ené generální rekon-
strukci máme jednu z� nejmodern%j"ích "kolních
jídelen v Pardubickém kraji, student&m je k dis-
pozici fitness zóna v t%locvi#n% "koly. Podporu-
jeme mimo jiné p$írodov%dné a technické vzd%lá-
vání nebo projekty z oblasti moderních d%jin.
Aktuáln% také p$ipravujeme rekonstrukci a
vybavení dvou odborn&ch u#eben matematiky,
deskriptivní geometrie a v&po#etní techniky.

Na"e "kola prost% 'ije. P$ij*te se p$esv%d#it!
T%"íme se na Vás.

Marek V!born!, www.gymozart.cz

Slovo starosty
Vá'ení spoluob#ané,
rok 2017 se ch!lí ke svému záv%ru, babí léto se

úpln% nevyda$ilo a Martin na bílém koni letos také
nep$ijel. Nezb!vá, ne' doufat, 'e alespo! Vánoce
budou bílé, nikoli blátivé. Nejen po#así v"ak
rozhoduje o tom, zda uplynulé období bylo, #i
nebylo úsp%"né.

Pozitivní je, 'e se nám poda$ilo zrealizovat dv%
velké investi#ní akce - rekonstrukci ulice Dru'by
(1.� etapa) a dopravní zklidn%ní v ulici Mlad!ch -
Rosická. V druhé polovin% zá$í jsme v ulici Dru'by
cht%li pokra#ovat druhou etapou, ale bohu'el
t%sn% p$ed zahájením prací nám firma vybraná ve
v!b%rovém $ízení oznámila, 'e z kapacitních
d&vod& odstupuje od smlouvy. S ohledem na ter-
mín jsme v!b%rové $ízení zru"ili a zakázku budeme
realizovat na ja$e 2018.

Druhá dokon#ená investi#ní akce v ulici
Mlad!ch a Rosická byla velmi pe#liv% p$ipravována
a v rámci p$ípravy prob%hlo i dotazníkové "et$ení
na obou mate$sk!ch "kolách a základní "kole, které
se v daném míst% nachází. V listopadu 2015 se
uskute#nilo ve$ejné projednání návrhu na zv!"ení
bezpe#nosti v lokalit% a získané podn%ty dle
mo'ností projektantka zapracovala do projektu.
Cílem rekonstrukce bylo zv!"it bezpe#nost d%tí
v� okolí "kol a zklidnit automobilovou dopravu.
V�rámci akce základní "kola získala nové oplocení a
novou p$ístupovou cestu do "koly, která "koláky
navede na jeden z p$echod&. T$i nov% vybudované
p$echody pro chodce jsou nasvíceny, v zatá#kách
je osazeno zábradlí a to v"e by m%lo p$isp%t k v%t"í
bezpe#nosti nejen d%tí. Zárove! v okolí "kol vzniklo
p$es 20 nov!ch parkovacích míst pro rodi#e
"kolák& a p$ed"kolák&.

V dob%, kdy budete #íst tyto $ádky, by m%la b!t
t%sn% p$ed dokon#ením rekonstrukce ulice Ke Kou-
pali"ti. Tato akce je dokladem toho, 'e se nev%-
nujeme pouze regeneraci panelového sídli"t%, ale
'e nezapomínáme ani na tento kus p&vodní
zástavby. Stavební práce v této ulici trvaly rok,
nebo+ se zde m%nila kanalizace, vodovod i vedení
plynu a na záv%r se zde zhotovuje nová komu-
nikace a chodníky. V"em dot#en!m obyvatel&m,
'ivnostník&m ale i náv"t%vník&m této #ásti na"eho
obvodu se omlouváme za zp&sobené komplikace.

Krom% druhé etapy ulice Dru'by se nám
nepoda$ilo zrealizovat ani bezpe#n%j"í p$echody
v�ulici Lidické. Firma, která vyhrála v!b%rové $ízení,
nám v m%síci zá$í oznámila, 'e z kapacitních
d&vod& není schopna zakázku realizovat.

Mám velkou radost, 'e se nám letos poda$ilo
p$ipravit k realizaci ji' dlouho slibovan! chodník

mezi Bajkalem a slep!m ramenem Labe. Sice se
chodník nepoda$ilo letos postavit, jak jsem
p&vodn% doufal, ale v sou#asné dob% probíhá
stavební $ízení i v!b%rové $ízení na dodavatele
s�tím, 'e hned na ja$e bychom cht%li zahájit stavbu.

O dal"ích akcích realizovan!ch v roce 2018 se
do#tete uvnit$ zpravodaje.

Rád bych se zmínil o problému, na kter! mne
mnozí z Vás p$i r&zn!ch p$íle'itostech upozor!ují a
kter! mne trápí stejn% jako Vás. Jedná se o nepo-
$ádek okolo kontejner& na domovní odpad. N%kdy
je tento problém zp&sobován lidmi bez domova,
kte$í zde hledají pro n% je"t% pou'itelné v%ci nebo
nap$íklad ptactvem, zejména havrany, kte$í p$i
hledání potravy doká'ou z popelnic vytahat
spoustu nepo$ádku. Dal"ími zne#i"+ovateli jsou ti,
kte$í si kontejnerové ohrádky pletou se skládkou.
Auty sem vozí jak!koli nepo$ádek, a kdy' se jim
nevejde do kontejneru, tak ho klidn% pohodí vedle
na trávu #i chodník. Ani obyvatelé okolních dom&
nejsou bez viny. P$i nákupu nového vybavení do
bytu se n%kte$í v&bec nestydí staré a nepot$ebné
lednice, televize, nábytek, matrace a mnohé dal"í
pohodit vedle kontejner&. Pro v"echny tyto
nepot$ebné v%ci jsou ur#eny sb%rné dvory, v Pola-
binách nap$íklad v Lonkov% ulici. Zde m&'ete v!"e
zmi!ované p$edm%ty odlo'it legáln% a zcela
zdarma. Ti, kte$í toto nedodr'ují, se dopou"tí
p$estupkového jednání.

Po dlouhé dob% nám letos bohu'el nevy"lo
po#así na 18. Staro#eskou polabinskou pou+.
Dopolední sout%'e pro d%ti jsme zvládli bez de"t%,
odpoledne v"ak propr"elo celé. Nepr"elo sice nijak
intenzivn%, ale zato vytrvale. Skalní fanou"ci v"ak
na své oblíbené kapely p$i"li a i poslední dv%
vystoupení Vlasty Horvátha a Báry Basikové m%la
slu"nou náv"t%vu a v!bornou atmosféru. D%kuji
v"em, kte$í i p$es nep$íznivé po#así na leto"ní
polabinskou pou+ dorazili. Ji' nyní za#ínáme
p$ipravovat devatenáct! ro#ník a v%$ím, 'e p$í"tí
rok po#así vyjde op%t na jedni#ku, tak jak jsme byli
v�minul!ch letech zvyklí.

Z leto"ních akcí bych Vás cht%l je"t% pozvat na
tradi#ní koncert dechové hudby ,iva!anka na
Pergole, kter! se koná na (t%dr! den od 11.00
hodin. Dále jsme pro Vás spole#n% s ELIM
Pardubice a Církví bratrskou p$ipravili v leto"ním
roce je"t% jeden Váno#ní koncert. Ten se uskute#ní
11. 12. od 17.00 hodin v Ar"e a vystoupí na n%m
p%veck! sbor Návrat.

Za#átkem prosince jsme tradi#n% rozsvítili
váno#ní stromek na nám%stí Polabiny 2. P$i roz-
svícení nám zde zahráli a zazpívali malí hudebníci
z� polabinsk!ch "kol. Pro nejmen"í je letos
u�váno#ního stromu nov% umíst%na schránka pro
Je'í"kovu po"tu. Malé d%ti zde mohou vhodit svá
p$ání, my je Je'í"kovi p$edáme, a d%ti se mohou
t%"it, zda n%která ze sv!ch p$ání doma u�strome#-
ku najdou.

Vá'ení spoluob#ané, dovolte mi, abych Vám
s�blí'ícím se koncem roku pop$ál pohodové svátky
váno#ní v kruhu Va"ich blízk!ch. Nenechme se
otrávit záplavou negativních zpráv od nás i ze sv%-
ta, které se na nás ka'dodenn% valí z médií a sociál-
ních sítí. Soust$e*me se na to, co je pro nás a na"e
nejbli'"í podstatné a zárove! bu*me ohleduplní
a�tolerantní ke svému okolí.

Je"t% jednou krásné Vánoce a hodn% zdraví
a�"t%stí v novém roce. Vá" Radek Hejn!

18. jednání Zastupitelstva
m%stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1e st$edu 13 12 7 � 7:30
hodin v salonku restauruace Na Palub%
v� Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
#erpání rozpo#tu, pravidla sociálního
fondu, podmínky dotací na rok 2018,
st$edn%dob! v!hled, rozpo#et m%stského
obvodu na rok 2018, diskuse.

Keramická dílna
Ve spolupráci s Domem d%tí a mláde'e Alfa

v� Polabinách p$ipravila Knihovna m%stského
obvodu Pardubice II v listopadu pro #tená$e i
ve$ejnost akci Keramická dílna pro dosp%lé.
Ú#astníci m%li mo'nost vyrobit si keramického
andílka a r&zné váno#ní dekorace.

Spole$n& pr'kaz
Od $íjna platí zajímavá novinka, krom% b%'ného

#tená$ského pr&kazu m&'e knihovna vydat i tzv.
spole#n! #tená$sk! pr&kaz, kter! oprav!uje
u'ivatele k v!p&j#ce a vrácení v kterékoli knihovn%
v Pardubicích v#etn% Krajské knihovny.

Babi$ka $te pohádku
Milé d%ti, ve st$edu 10. 1. 2018 od 15 hodin vás

zveme do knihovny v Polabinách na akci Babi#ka
#te pohádku.

Poslechnete si pohádku z kní'ky od Eduarda
Peti"ky Martínkova #ítanka. T%"íme se na vás.

Provozní doba ú!adu
a knihovny m%stského
obvodu koncem roku

V pátek 29. 12. bude na Ú$ad% m%stského
obvodu Pardubice II uzav$ena pokladna a nebudou
se provád%t slu'by Czechpoint v#etn% ov%$ování.
Knihovna m%stského obvodu bude uzav$ena ve
dnech 27. - 29. 12. D%kujeme za pochopení.

Bezplatné sociální
poradenství

Nevíte si rady a pot$ebujete poradit?
Obra+te se na Centrum pro zdravotn%
posti'ené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s. M&'ete nás kontaktovat s nej-
r&zn%j"ími dotazy a problémy.

Jedná se nap$íklad o pomoc v orientaci
v systému sociálního zabezpe#ení )R a to
zejména v�oblasti státní sociální podpory,
p$ísp%vku na pé#i, dávek pomoci v hmotné
nouzi, pr&kaz& osob se zdravotním
posti'ením, p$ísp%vku na mobilitu, p$ís-
p%vku na zvlá"tní pom&cku atd. M&'ete se
na nás také obrátit p$i sepisování 'ádostí,
námitek, odvolání a s�vypl!ováním formu-
lá$&. Na"e pomoc také spo#ívá v podpo$e
p$i hledání vhodného pracovního místa a
p$i sepisování strukturovaného 'ivoto-
pisu. P$i $e"ení situace vám bude umo'-
n%na práce na po#íta#i, vyu'ití scanneru,
tiskárny a�telefonu.

Neváhejte se na nás obrátit od
pond%lí do pátku, od 8 do 16 hodin. Adresa
centra: B%lehradská 389, 530 09 Pardu-
bice. M&'ete také zavolat na tel. #ísla 775
693 986, 466 335 630. Denisa K$ivková

Termíny jednání
zastupitelstva 2018

Do podzimních komunálních voleb Zastupitel-
stvo MO Pardubice II zasedne #ty$ikrát, a to
28. února, 25. dubna, 27. #ervna a 19. zá$í 2018.
Jedná se v'dy o st$edy, jednání zastupitelstva se
konají obvykle v 17.30 hodin v salonku restaurace
Na Palub% v Polabinách 2 a jsou ve$ejná.
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Téma: Mlad#ch - Rosická
Svoz odpadu
na p!elomu roku

V dob! váno"ních svátk#, které letos p$ipadají
na pond!lí a úter% 25. a 26. 12. 2017, bude
zachován standardní harmonogram svozu komu-
nálního odpadu i separovan%ch slo&ek odpadu pro
ob"any m!sta, firmy i obce. V'echny separa"ní
dvory budou v dob! váno"ních svátk# v tyto dny
uzav$eny.

Za pond!lní svoz odpadu na Nov% rok 1. 1. 2018
bude probíhat náhradní svoz a& v úter% 2. 1. 2018,
stejn! tak budou o 1 den svozu posunuty ve'keré
standardn! plánované svozy nádob, tzn., &e
nádoby, které by se standardn! sypaly v úter%,
budou svezeny ve st$edu, st$ede"ní svoz bude
realizován ve "tvrtek, "tvrte"ní v pátek a nádoby,
které se standardn! svá&í v pátek, budou na
za"átku ledna mimo$ádn! svezeny a& v sobotu 6.�1.
2018. Tímto prosíme ty ob"any a zákazníky SmP,

kter%ch se tato zm!na dotkne, aby toto brali
v� potaz a nádoby p$ipravili k v%sypu v pr#b!hu
1.�kalendá$ního t%dne roku 2018 o den déle, ne&
jsou obvykle zvyklí. Od 2. kalendá$ního t%dne roku
2018 bude ji& svoz probíhat beze zm!n a
pravideln! tak, jak je nastaven standardní
harmonogram svoz# nádob.

Dále p$ipomínáme, &e ti, kte$í nemohou
dopravit po svátcích váno"ní strome"ek p$ímo na
separa"ní dv#r, mají mo&nost odlo&it &ivé
odstrojené váno"ní stromky ke stanovi'tím
kontejner#. Stromky odlo&ené k popelnicím
u�rodinn%ch domk# nebudou svezeny. (ádáme, aby
stromky byly zbaveny ve'ker%ch ozdob, proto&e
jsou poté odvezeny na m!stskou kompostárnu do
Dra&kovic, kde se stávají vstupní surovinou na
v%robu kompostu.

V p$ípad! pot$eby jak%chkoliv dopl)ujících
informací "i dal'ích dotaz# mohou ob"ané
kontaktovat pracovníky spole"nosti Slu&by m!sta
Pardubic na telefonních "íslech 466 260 831-33.

Voli$ské pr%kazy
Voli", kter% se nebude zdr&ovat v dob!

voleb prezidenta *eské republiky ve dnech
12. a 13. ledna 2018 (p$ípadné II. kolo ve
dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním
okrsku v míst! svého trvalého pobytu,
m#&e hlasovat za podmínek stanoven!ch
zákonem o volb! prezidenta republiky na
voli"sk! pr#kaz v� jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území *eské republiky
nebo ve zvlá'tním volebním okrsku
v�zahrani"í.

Zákon o volb! prezidenta republiky
upravuje dva zp#soby, jak lze ji& ode dne
vyhlá'ení voleb, tj. od 28. srpna 2017,
po&ádat obecní ú$ad p$íslu'n! podle místa
trvalého pobytu voli"e (pro voli"e s�trva-
l!m pobytem na území MO Pardubice II je
to Ú$ad m!stského obvodu Pardubice II)
o�vydání voli"ského pr#kazu, a to

• ; v tomto p$ípad! neníosobn&
písemná &ádost vy&adována, nebo+ ú$ad
o�&ádosti voli"e po prokázání jeho toto&-
nosti u"iní ú$ední záznam, ve kterém
ve'keré pot$ebné údaje uvede; o vydání
voli"ského pr#kazu lze po&ádat do
okam&iku uzav$ení stálého seznamu
voli"#, tj. do 10. ledna 2017 do 16.00 hodin
(pro p$ípadné II. kolo nejpozd!ji 24. ledna
2018 do 16.00 hodin).

• doru"en!m nejpozd!ji 7podáním
dn# p$ede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018
do 16.00 hodin (pro p$ípadné II. kolo
nejpozd!ji 19. ledna 2018 do 16.00 hodin)
Ú$adu m!stského obvodu Pardubice II.
Podání m#&e b!t u"in!no v této form!:

a) v listinné podob& opat!ené
ú!edn& ov&!en#m podpisem voli$e (p$i
ov!$ení podpisu lze vyu&ít osvobození od
správního poplatku podle zákona o�správ-
ních poplatcích, kde se stanoví, &e od
poplatk# jsou osvobozeny úkony pro ú"ely
vyu&ití volebního práva)

b) v elektronické podob& zaslané
prost!ednictvím datové schránky.

Ú$ad m!stského obvodu Pardubice II
voli"sk! pr#kaz, nejd!íve 15 dn% p!ede
dnem voleb tj. 28.�prosince 2017, p$edá
osobn& voli"i nebo osob!, která se
proká&e plnou mocí s ov!$en!m podpisem
voli"e &ádajícího o vydání voli"ského
pr#kazu (jedná se pouze o plnou moc
k� p$evzetí / vyzvednutí voli"ského
pr#kazu, nikoliv v'ak k podání &ádosti
o� vydání voli"ského pr#kazu), anebo jej
voli"i na jím uvedenou adresu. OVVza'le

Kamerov# systém
v Polabinách

V rámci postupného budování m!stského
kamerového systému byly v leto'ním roce
umíst!ny i nové kamery na území II.
m!stského obvodu. Hustá sídli'tní zástavba a
mnoho vzrostl!ch strom# nedává moc
p$íle&itostí na efektivní umíst!ní kamer pro
sledování ve$ejného po$ádku. V!t'ina ji&
realizovan!ch nebo p$ipravovan!ch kamer
jsou tak kamery dopravní.

Kompletní p$ehled v'ech kamer ve m!st!
v"etn! jejich popisu - k "emu jsou ur"eny a kam
vidí (polygony viditelnosti) - lze najít na:
http://mapy.pardubice.eu/MyCity/kamery.

To, co je v rámci m!sta unikátní, je nové
umíst!ní kamerového bodu v ulici Karla !ípka.
Zdej"í kontejnerové stání je bohu#el neslavn$
známé jako „v!hodné“ místo pro ob%any,
kter!m je zat$#ko odvést odpad na separa%ní

dvory a odkládají ke kontejner&m v"e
nepot'ebné. Na #ádost ÚMO 2 zde byla
umíst$na kamera, kterou naz!váme mobilní
kamerov! bod. Na rozdíl od klasick!ch
umíst$ní nepot'ebuje ani napájení, ani
p'ipojení na optickou sí(.

Sledování kontejnerov!ch míst je jednou
z�mnoha situací, kdy tento typ kamery najde
své uplatn$ní. N$kte'í „nepo'ádníci“ tak
mohou o%ekávat v!zvu z ú'adu, aby své
jednání vysv$tlili p'estupkovému orgánu.

Petr Kva", M$stská policie Pardubice

Volba prezidenta -
distribuce
hlasovacích lístk%
a $lenství v komisích

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (p'ípadné II. kolo
ve dnech 26. a 27. ledna 2018) se bude konat volba
prezidenta )eské republiky. Jedním z úkol&
starosty je zajistit dodání hlasovacích lístk&
voli%&m s trval!m pobytem na území m$stského
obvodu Pardubice II nejpozd$ji 3 dny p'ede dnem
voleb. V souvislosti s rozná"kou hlasovacích lístk&
bychom vás cht$li po#ádat o spolupráci spo%ívající
v 'ádném ozna%ení va"ich po"tovních schránek.
Pokud schránka nebude 'ádn$ ozna%ena, není
mo#né obálku doru%it. Obálky s hlasovacími lístky,
které nebude mo#no doru%it, budou ulo#eny na
ú'ad$ m$stského obvodu a ob%ané budou mít

mo#nost si je zde v provozní dob$ ú'adu
vyzvednout.

*ádáme vás tímto o ozna%ení va"ich schránek
a o uleh%ení práce t$m, kte'í budou rozná"ku
hlasovacích lístk& provád$t. V p'ípad$, #e se ve
va"em dom$ nachází více schránek osob se
stejn!m p'íjmením, prosíme o ozna%ení schránek
i�k'estními jmény. D$kujeme.

Dal"ím úkolem starosty je jmenování %len&
volební komise na neobsazená místa. Pokud tedy
do 13. prosince 2017 nebude napln$n minimální
po%et %len& okrskov!ch volebních komisí z 'ad
politick!ch stran, hnutí nebo koalic, bude starosta
m$stského obvodu jmenovat %leny z 'ad ve'ej-
nosti. V p'ípad$, #e byste m$li o %lenství v komisi
zájem, kontaktujte nás telefonicky na telefonním
%ísle 466 798 637. Berte v"ak, prosím, v potaz, #e
%lenství v okrskové komisi trvá i pro p'ípadné druhé
kolo volby, které by se konalo ve dnech 26. a 27.
ledna 2018. OVV

Téma: Stavba!%, Rosická

Na rok 2018 p!ipravujeme realizaci
investi"ní akce Stavba!#, Rosická.

Akce bude navazovat na letos uskute%-
n$nou rekonstrukci první %ásti ulice Rosické a
bude pokra%ovat ve stejném duchu. V minulém
%ísle PZ jsme otiskli návrh 'e"ení v domn$ní, #e
ji# k #ádn!m v$t"ím zm$nám nedojde, ale opak
je pravdou. P'i podrobn$j"ím projednání
zám$ru s Elektrárnami Opatovice a.s. se
ukázalo, #e kolmá parkovací místa v ulici
Rosické z technick!ch d&vod& není mo#né
realizovat kv&li m$lko ulo#enému horko-
vodního kanálu. +e"ením by byla pouze
p'elo#ka tohoto vedení do v$t"í hloubky, která
by v"ak akci prodra#ila a# o miliony korun, co#
je zcela neadekvátní nár&st ceny oproti po%tu
parkovacích míst. Projekt jsme tedy nechali
p'epracovat a místo 28 kolm!ch stání bude
zhruba polovina stání podéln!ch. +e"ení ulice
bude tedy zcela sjednoceno s ji# rekonstru-
ovan!mi %ástmi jak ulice Rosické, tak
navazující Var"avské.

Po obou stranách Rosické tedy bude
podélné parkování, zatímco v ulici Stavba'&
bude zachován koncept kolmého parkování po
obou stranách vozovky. Chodník dosud
umístn$n! p'ed parkovacími místy se p'est$-
huje a# za n$. Vzniknou nové p'íst'e"ky na
kontejnery, nezbytn!ch úprav se do%ká i
ve'ejné osv$tlení. Stávající zpomalovací práh
v�blízkosti k'i#ovatky Rosická - Stavba'& bude
prodlou#en a roz"í'en na celou plochu
k'i#ovatky. Drobné úpravy se do%ká i vjezd do
ulice Chemik&, kde vznikne záliv pro dv$ vozidla
s cílem eliminovat nevhodné parkování aut
ve� k'i#ovatce. Nedávno opravená d$tská
h'i"t$ u dom& v ulici Stavba'& z&stanou beze
zm$ny, rekonstruovány budou ale chodníky
podél dom& a chodník v ulici Kosmonaut&
podél západních "tít& dom&.

Jednáme s Vodovody a kanalizacemi
Pardubice a.s., aby p'ed zahájením stavby
rekonstruovaly svá podzemní vedení v 'e"e-
ném území. T+

Nové v#sadby
Po%átkem listopadu byly dokon%eny

nové v!sadby v celkové hodnot$ 100 tis.
K%. Jednalo se o následující d'eviny.

Prunus fruticosa Globosa - t'e"e, na
ji#ní stran$ nám$stí Polabiny 1 (viz foto),
2� ks Acer rubrum Scanlon - javor v ulici
Stavba'&, severn$ p'ed domy %p. 159
a�160, 2 ks Tilia cordata Rancho - lípa v ul.
J.�Pot&%ka, do travnaté ref!#e mezi silnicí
a chodníkem, 2� ks Robinia pseudoacacia
Umbraculifera - akát (kul. koruna) v�ul.�Lon-
kova na okraji parkovi"t$ ji#n$ od domu %p.
482-486, 2� ks Acer campestre Elsrijk -
javor babyka v ulici Dru#by, ji#n$ z boku
domu %p. 340 do travnaté plochy, 3 ks
Acer platanoides Olmsted - javor mlé%
v�ul.�Kpt. Barto"e, do travnaté ref!#e mezi
chodníkem a silnicí v!chodn$ za domem
%p. 409-410, Sorbus intermedia Brouwers
- je'áb prost'ední v�ul. Kpt. Barto"e, do ji#ní
%ásti ref!#e v� parkovi"ti západn$ p'ed
domem %p. 410. Tyto v!sadby jsou
vesm$s náhrady za uhynulé %i po"kozené
stromky, které musely b!t pokáceny.

Krom$ v!"e uveden!ch strom& bylo
dále vysázeno 73 ks ke'& na území Polabin:
6 ks Rhododendron hybridum - p$ni"ník,
vzr&st 2-2,5 m, barvy kv$t& fialová,
%ervená, tm. r&#ová, min. 2 druhy v ul.
Prodlou#ená, vedle vchod& do domu %p.
262, 263, 266 a 267, 45 ks Cotoneaster
dammeri Coral Beauty - skalník v ul. Lon-
kova, na rohu obchodního domu %p. 510,
do 45 ks betonov!ch tvarovek, 5 ks
Parthenocissus tricuspidata Veitchii - p'í-
savník a 10 ks Hedera helix - b'e%(an
v�ul.�Lidická, v blízkosti nové kontejnerové
ohrádky mezi domy %p. 356 a %p. 374, 7 ks
Pyracantha hybr. Orange Glow - hlohyn$
v�ulici npor. Eliá"e, do mezery v #ivém plotu
podél oplocení areálu Slu#by "kole.

Dále pak bylo vysázeno dal"ích
bezmála 300 ks ke'& rozli%n!ch druh& na
r&zn!ch místech m$stského obvodu
Pardubice II jako náhrada za uhynulé %i
odcizené ke'e. O*PD

Rosická
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Co se ud#lalo
a za kolik

Jako obvykle koncem roku p!iná"íme p!ehled
nejpodstatn#j"ích v$daj% m#stského obvodu
Pardubice II z rozpo&tov$ch kapitol 'ivotní
prost!edí a doprava v roce 2017. V$&et
neobsahuje úpln# v"echny polo'ky, n#které jsou
kumulované a n#které &ástky odhadnuté,
proto'e &erpání dosud probíhá.

Krom# dob!e viditeln$ch v#t"ích investi&ních
akcí a zaji"(ování nezbytn$ch opakujících se
&inností, pova'ovan$ch za samoz!ejm$ stan-
dard, ka'doro&n# provádíme velké mno'ství
drobn#j"ích oprav a úprav na p!ímé 'ádosti
obyvatel, zástupc% samospráv nebo spole&en-
ství vlastník% dom%. V tom vidíme jeden z hlav-
ních smysl% existence m#stsk$ch obvod%.

ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE $P 2017
sekání trávník% a sb#r listí 2 285 000,-

ka!doro"n# se provádí 5 se"í trávník$ se
sb#rem, z nich! poslední je v"etn# sb#ru listí,
n#které exponované plochy (nám#stí, ref%!e
podél d$le!it%ch komunikací apod.) jsou
sekány "ast#ji, n#které louky mén# "ast#ji;
m#stsk% obvod je pro pot&eby se"í roz"len#n
na 4 bloky, fakturace je provád#na za
jednotlivé se"e po jejich p&evzetí a kontrole

údr"ba trávník% mimo pravid. se&í 138 000,-
jedná se o údr!bu trávník$ mimo rámec v%'e
uveden%ch dlouhodob%ch smluv (se"e luk,
mimo&ádná se" v Lonkov# ul. ((arod#jnice),
odstran#ní r$zn%ch ruderálních porost$ na
Fáblovce, za koupali't#m, u jezu apod.)

zahradnické slu"by 1 278 000,-
slu!by na základ# ro"ní smlouvy se SmP -
pro&ezy ke&$, !iv%ch plot$ aj. v celkovém
objemu 4 904 hodin ro"n#

údr"ba d!evin a související slu"by 669 000,-
jednotliv# zadávané zakázky (pro&ez strom$,
o'et&ení d&evin, posudky d&evin, v%chovn% &ez
mlad%ch stromk$, kácení strom$, odstran#ní
pa&ez$, údr!ba a &ez !iv%ch plot$ B#lehradská
a Polabiny, obnova kotvení mlad%ch d&evin,
ochrann% post&ik proti klín#nce apod.)

nové v'sadby d!evin + zálivka 296 000,-
jednotliv# zadávané zakázky - obnovy a
dosadby záhon$, v%sadba strom$ a ke&$,
dodání kv#tinového stojanu na nám. Polabiny
2, borka do záhon$, údr!ba záhon$ trvalek

nát#ry, opravy lavi&ek a mobiliá!e 510 000,-
jednotliv# zadávané zakázky (lavi"ky - nát#ry,
v%m#na prken, kompletní repase v Lonkov# ul.,

oprava ukotvení, kontejnerové ohrádky -
oprava vrat, d&ev#n%ch fo'en, opravy po
nehod# a po po!áru, zaji't#ní odvodn#ní,
opravy soklu, plocha pro separovan% odpad,
vodní prvky - oprava vnit&ních rozvod$,
v%m#na "erpadla, opravy dal'ího mobiliá&e -
su'áky, zídka, klepa", pam#tní deska J. Srbka,
hodiny apod.)

opravy a údr"ba h!i() 460 000,-
jednotliv# zadávané zakázky (oprava lanového
mostu na letadle, beton. pískovi't# Bro!íkova
436, údr!ba a odplevelení ploch na h&i'tích,
obnova travního porostu na sportovi'ti Npor.
Eliá'e, p&elo!ení pry!ov%ch dla!dic u slona,
údr!ba d&ev#né konstrukce slona, oprava
streetbal. ko'$ Val"íkova, dal'í opravy a b#!ná
údr!ba d#tsk%ch h&i!" a sportovi!", pr#b$%né
opravy na základ$ proveden%ch kontrol h&i!")

fontána na Pergole 201 000,-
celková oprava nádr%e

ohrádka na kontejnery 200 000,-
celková oprava ohrádky v ul. J. Tomana

provoz fontán a pítek 30 000,-
pravidelné kontroly dle ro'ní objednávky

v'syp odpadkov'ch ko(% 528 000,-
v%syp celkem 175 ko!# 3x t%dn$ na základ$
ro'ní smlouvy

v'syp ko(% na psí exkrementy 218 000,-
v%syp celkem 41 ko!# 2x t%dn$ na základ$
ro'ní smlouvy

velkoobjemové kontejnery 327 000,-
p&istavování na 7 stanovi!" dle harmonogramu
a ro'ní smlouvy

nov' mobiliá! 100 000,-
stojan na kola v ul. Bro%íkova, lavi'ky na
Ciheln$, stojany na kola v ul. Mozartova

Psí park 241 000,-
oplocení plochy, lavi'ky, mobiliá&

Oplocení Z* Dru"stevní 910 000,-
nov% plot u rekonstruovaného chodníku

nové vybavení h!i(t# Val&íkova      498 000,-
herní sestava Piccolo, pry%ová dopadová
plocha, herní prvky Zingo

ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
2017
Dru"by - 1. etapa 4 019 000,-

podíl MO na nákladech realizace akce (podíl
státní dotace z programu Regenerace sídli!"
'inil 4 mil. K' a podíl rozpo'tu m$sta 2,8 mil. K')

Dru"by - 2. etapa (PD) 60 000,-
Mlad!ch, Rosická 12 518 000,-

realizace investi'ní akce Dopravní zklidn$ní
okolí Z( Polabiny 1

Lidická - dopravní zklidn#ní (PD) 24 000,-
Stavba!%, Rosická (PD) 162 000,-
Le"ák%, Partyzán% (PD) 236 000,-
úpravy okolí Bajkalu (PD) 125 000,-
investice ostatní 73 000,-

projektové dokumentace stezky od k&i%ovatky
U�Josefa k t$locvi'nám Univerzity

Ke Koupali(ti (chodníky)                 300 000,-
podíl MO na realizaci rekonstrukce ulice
(celková cena 4,2 mil. K')

"ivi&né opravy 1 987 000,-
jednorázová zakázka zahrnující opravu ucele-
n%ch úsek# asfaltov%ch komunikací v násle-
dujících lokalitách: Bro%íkova 436 (chodník
p&ed domem), Prodlou%ená (vozovka, chodníky
u dom# 257-61, 262-7, komunikace za Z(),
Kosmonaut# (vozovka na to'n$), B$lehradská
(vozovka od Lidlu k 'p. 513)

oprava díl&ích závad na komun. 1 627 000,-
jednotliv$ zadávané zakázky (v%tluky Kpt.
Barto!e, Okrajová Kosmonaut#, B$lehradská,
rosick% nadjezd, Lonkova, B$lehradská - pásy
asfaltu podél zastávek u hotelu, chodník u b%v.
Meinlu, vstup do M( Odborá&#, dopln$ní
kalov%ch ko!# do vpustí a &ada dal!ích
drobn%ch oprav), odvodn$ní chodníku na zast.
Kosmonaut#, oprava vpustí Lonkova, Slune'ní,
oprava propadu na chodníku J. Pot#'ka,
oprava vjezdu ke gará%ím Fáblovka, odvod-
)ovací %lábek Chemik#, údr%ba sorb'ních
vpustí, dopln$ní kalov%ch ko!# do vpustí a &ada
dal!ích drobn%ch oprav) O*PD

Propojení stezek
Jak u% jsme d&íve informovali, máme p&ipra-

veny dva projekty, které mají za cíl umo%nit p$!ím a
cyklist#m komfortn$j!í spojení mezi zdymadlem a
lokalitou Stava&ova a Cihelny. Jednak je to
cyklistická a p$!í stezka v úseku od hráze podél
Labe u� zdymadla sm$rem k areálu t$locvi'ny
Univerzity Pardubice. Stezka navá%e na stávající
ve&ejn$ p&ístupnou komunikaci v areálu Univerzity
Pardubice, která nyní vyús"uje na dlá%d$nou

vozovku ke zdymadlu. Druh%m zám$rem je
propojení a% do prostoru okru%ní k&i%ovatky
U� Josefa. Oba úseky plánovan%ch stezek jsou
patrné z p&ilo%eného obrázku.

Realizaci zatím komplikují nedo&e!ené
majetkoprávní vztahy k pozemk#m. V$t!ina z nich
je zatím v majetku Univerzity Pardubice, s ní% byla
ji% v 'ervnu 2016 dohodnuta sm$na pozemk#, ale
dosud je!t$ nejsou ukon'eny v!echny formální
procesy s ní spojené. Druh% úsek se dot%ká pro
zm$nu pozemku ve vlastnictví státu, p&i'em%
jednání o jeho p&evodu do vlastnictví m$sta
probíhají také ji% od roku 2016. Ú&ad pro
zastupování státu ve v$cech majetkov%ch ji% má
tém$& v!echny pot&ebné podklady p&ipravené, nyní
je!t$ zb%vá, aby p&evod schválilo ministerstvo.

Pokud se v nejbli%!ích m$sících poda&í v!echny
pot&ebné pozemky získat do majetku m$sta, byla
by !ance na vyu%ití evropské dotace z Integro-
vaného regionálního opera'ního programu. Termín
realizace zatím není stanoven, nicmén$ ob$ stezky
jsou za&azeny do návrhu rozpo'tu MO Pardubice II
na rok 2018, kter% bude projednán 13. 12. 2017.

V souvislosti se stezkami se je!t$ zmíníme
o�dal!ím zám$ru, kter%m je stezka od *lutého psa
ke koupali!ti. Projekt na tuto stezku p&ipravilo
m$sto a její trasa odpovídá sou'asné provizorní
objízdné komunikaci, která vznikla p&i rekonstrukci
ulice Ke Koupali!ti. Dále pak má stezka navazovat
na dal!í zam%!lenou stavbu m$sta, a to lávku p&es
Labe pro p$!í a cyklisty sm$rem k parku Na (pici.
I�na tuto akci je p&ipraven projekt, ale jak v p&ípad$
lávky, tak v p&ípad$ stezky u koupali!t$ není znám
termín realizace. T+

Kácení v Hradecké
V ulici Hradecká, na svahu vpravo podél

chodníku (sm$rem k mostu), v úseku od vodní
plochy tzv. „Bajkalu“ k odpo'ívadlu se nachází
rozvoln$n% pás d&evin. Stromy byly ji% v minulosti
p&edm$tem n$kolika odborn%ch posudk#, z nich%
ten poslední z 'ervna leto!ního roku zpracovan%
Agenturou pro ochranu p&írody a krajiny ,R
n$které z nich ozna'il za d&eviny ve zhor!eném
zdravotním stavu a s naru!enou vitalitou. Nebyly
hodnoceny jako havarijní, ale bylo doporu'eno
zvá%it odstran$ní 'ásti d&evin z bezpe'nostních a
'ásti z p$stebních d#vod#.

P&i vich&ici Herwart, která zasáhla na!e území
29. &íjna 2017, do!lo k p&elomení topolu v blízkosti
zastávky MHD (viz foto). Díky tomu, %e po!kozen%
kmen se op&el o sousední strom, nedo!lo ke
!kodám na zdraví nebo majetku.

M$stsk% obvod Pardubice II ji% p&ed touto
událostí podal %ádost o kácení 11 topol#, jedné
vrby a jedné jablon$. Vybrané d&eviny jsou
navr%eny ke kácení z bezpe'nostních a p$stebních
d#vod#.

Jedná se o stromy v%razn$ vyklon$né nad
frekventovanou silnici (nad trolejové vedení),
cyklostezku a chodník v Hradecké ulici. Vyklon$né
mimo t$%i!t$ jsou bu- celé stromy nebo 'ást jejich
kmen#, jsou nevyvá%ené a nestabilní - hrozí jejich
v%vrat nebo p&elomení a pád na ru!nou komunikaci
a následn$ mo%n% vznik !kody na zdraví nebo
majetku.

Dále se jedná o stromy s v%razn%mi defekty,

nap&. riziková ú%labí s prasklinami kmen#
(s� bakteriálním v%tokem), tlakové vidlice,
vyhnívající dutiny, otev&ená poran$ní kmen#
s� tlející d&evní hmotou, v%skyt plodnic
d&evokazn%ch hub - hrozí selhání d&evin z d#vodu
sní%ené pevnosti d&eva a mechanické odolnosti.

Stromy mají sní%enou vitalitu nevratného
charakteru, kdy v%znamná 'ást objemu korun není
olist$na (defoliace korun), stromy prosychají bu-
v�celém objemu nebo lokáln$, p&edev!ím od vr!ku
nebo na periferiích korun – hrozí odlomení
po!kozen%ch 'ástí korun a jejich pád na p&ilehlé
komunikace.

,ást z do%ívajících topol# roste v t$sné
blízkosti mlad%ch kvalitních dub#, z d#vodu jejich
vzájemné konkurence jsou koruny n$kter%ch dub#
jednostrann$ deformované a hrozí trvalé
po!kození kvalitn$j!ích d&evin.

Vzhledem k uveden%m defekt#m a jejich
soub$hu je mo%né o'ekávat sní%enou provozní

bezpe'nost dan%ch d&evin.
Teoreticky by bylo mo%né zv%!it provozní

bezpe'nost topol# realizací bezpe'nostních &ez#,
obvodov%ch reduk'ních &ez# a umíst$ním
bezpe'nostních vazeb do korun. Tato &e!ení by
v!ak nebyla stoprocentní, byla by pouze
krátkodobá (s nutn%m pravideln%m opakováním),
finan'n$ zna'n$ náro'ná a neefektivní. Radikální
obvodov% reduk'ní &ez korun by jist$ vedl
k� v%raznému sní%ení estetické hodnoty d&evin
v'etn$ omezení jejich dal!ích funkcí (ekologické,
hygienické). Proto se m$stsk% obvod Pardubice II
rozhodl v této exponované lokalit$ p&istoupit
k� obnov$ zelen$ a náhrad$ neperspektivních
do% ívajících strom# nov%mi kvalitn$j! ími
dlouhov$k%mi d&evinami. Ve svahu podél chodníku
rostou mladé náletové stromky (duby, jasany) ji%
siln$j!ích kmínk# (o obvodech kmen# 50-250 cm),
které je zde vhodné zachovat jako základ budoucí
zelen$. Podél svahu nelze tak vytvo&it novou
liniovou v%sadbu s pravideln%mi rozestupy. Do
vznikl%ch mezer po skácen%ch stromech je
navr%eno vysadit 4 lípy a 2 javory babyky, co%
p&isp$je k rozmanitosti druh# v míst$. V%sadba
stromk# bude následn$ po skácení topol#
dopln$na je!t$ ke&ov%m patrem (voln$ rostoucí
ke&e v druzích p&írod$ blízk%ch), které budou plnit
izola'ní funkci mezi ru!nou komunikací a cennou
lokalitou v okolí slepého ramene Labe a blízk%ch
luk. Plánovaná obnova zelen$ tak nejen zv%!í
provozní bezpe'nost v Hradecké ulici, ale p&ede-
v!ím je krokem ke zlep!ení %ivotního prost&edí
v�dané lokalit$ z dlouhodobého pohledu. JSc

Investice m#sta
v�obvodu

Krom$ investi'ních akcí zmín$n%ch na
str. 4, které p&ipravil a z v$t!í 'i men!í 'ásti
financoval m$stsk% obvod Pardubice II, se
letos na území obvodu uskute'nilo i n$ko-
lik akcí p&ipraven%ch a financovan%ch
pouze m$stem Pardubice.

Jednalo se o rekonstrukci záliv# a
chodník# u zastávek B$lehradská - hotel
v� obou sm$rech (2,96 mil. K'), rekon-
strukci zastávky Hradecká sm$r centrum
(1,25 mil. K'), opravu povrchu stezky pro
p$!í a cyklisty od této zastávky podél ulice
Pod$bradské a% ke k&i%ovatce Kosmo-
naut#, opravu zálivu MHD Kosmonuat#
(z� centra) a akci nazvanou Nasvícení
p&echodu pro chodce u zastávky Lidická.
Z celkové ceny 2 mil. K' v!ak samotné
nasvícení stojí jen 211 tis. K', chodník
v�míst$ vy!lapané p$!iny je za 580 tis. K'
a zb%vající náklady p&ipadají na semafor.
Ten se, je!t$ ne% byl zprovozn$n, stal
p&edm$tem vá!niv%ch diskusí. My se
kloníme k názoru, %e má smysl. Zatím v!ak
není v provozu, proto%e k� jeho spu!t$ní
chybí jeden podstatn% dokument - tzv.
stanovení místní úpravy provozu. Ukon-
'ení tohoto procesu lze o'ekávat a%
za'átkem p&í!tího roku. T+
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státní dotace z programu Regenerace sídli!"
'inil 4 mil. K' a podíl rozpo'tu m$sta 2,8 mil. K')

Dru"by - 2. etapa (PD) 60 000,-
Mlad!ch, Rosická 12 518 000,-

realizace investi'ní akce Dopravní zklidn$ní
okolí Z( Polabiny 1

Lidická - dopravní zklidn#ní (PD) 24 000,-
Stavba!%, Rosická (PD) 162 000,-
Le"ák%, Partyzán% (PD) 236 000,-
úpravy okolí Bajkalu (PD) 125 000,-
investice ostatní 73 000,-

projektové dokumentace stezky od k&i%ovatky
U�Josefa k t$locvi'nám Univerzity

Ke Koupali(ti (chodníky)                 300 000,-
podíl MO na realizaci rekonstrukce ulice
(celková cena 4,2 mil. K')

"ivi&né opravy 1 987 000,-
jednorázová zakázka zahrnující opravu ucele-
n%ch úsek# asfaltov%ch komunikací v násle-
dujících lokalitách: Bro%íkova 436 (chodník
p&ed domem), Prodlou%ená (vozovka, chodníky
u dom# 257-61, 262-7, komunikace za Z(),
Kosmonaut# (vozovka na to'n$), B$lehradská
(vozovka od Lidlu k 'p. 513)

oprava díl&ích závad na komun. 1 627 000,-
jednotliv$ zadávané zakázky (v%tluky Kpt.
Barto!e, Okrajová Kosmonaut#, B$lehradská,
rosick% nadjezd, Lonkova, B$lehradská - pásy
asfaltu podél zastávek u hotelu, chodník u b%v.
Meinlu, vstup do M( Odborá&#, dopln$ní
kalov%ch ko!# do vpustí a &ada dal!ích
drobn%ch oprav), odvodn$ní chodníku na zast.
Kosmonaut#, oprava vpustí Lonkova, Slune'ní,
oprava propadu na chodníku J. Pot#'ka,
oprava vjezdu ke gará%ím Fáblovka, odvod-
)ovací %lábek Chemik#, údr%ba sorb'ních
vpustí, dopln$ní kalov%ch ko!# do vpustí a &ada
dal!ích drobn%ch oprav) O*PD

Propojení stezek
Jak u% jsme d&íve informovali, máme p&ipra-

veny dva projekty, které mají za cíl umo%nit p$!ím a
cyklist#m komfortn$j!í spojení mezi zdymadlem a
lokalitou Stava&ova a Cihelny. Jednak je to
cyklistická a p$!í stezka v úseku od hráze podél
Labe u� zdymadla sm$rem k areálu t$locvi'ny
Univerzity Pardubice. Stezka navá%e na stávající
ve&ejn$ p&ístupnou komunikaci v areálu Univerzity
Pardubice, která nyní vyús"uje na dlá%d$nou

vozovku ke zdymadlu. Druh%m zám$rem je
propojení a% do prostoru okru%ní k&i%ovatky
U� Josefa. Oba úseky plánovan%ch stezek jsou
patrné z p&ilo%eného obrázku.

Realizaci zatím komplikují nedo&e!ené
majetkoprávní vztahy k pozemk#m. V$t!ina z nich
je zatím v majetku Univerzity Pardubice, s ní% byla
ji% v 'ervnu 2016 dohodnuta sm$na pozemk#, ale
dosud je!t$ nejsou ukon'eny v!echny formální
procesy s ní spojené. Druh% úsek se dot%ká pro
zm$nu pozemku ve vlastnictví státu, p&i'em%
jednání o jeho p&evodu do vlastnictví m$sta
probíhají také ji% od roku 2016. Ú&ad pro
zastupování státu ve v$cech majetkov%ch ji% má
tém$& v!echny pot&ebné podklady p&ipravené, nyní
je!t$ zb%vá, aby p&evod schválilo ministerstvo.

Pokud se v nejbli%!ích m$sících poda&í v!echny
pot&ebné pozemky získat do majetku m$sta, byla
by !ance na vyu%ití evropské dotace z Integro-
vaného regionálního opera'ního programu. Termín
realizace zatím není stanoven, nicmén$ ob$ stezky
jsou za&azeny do návrhu rozpo'tu MO Pardubice II
na rok 2018, kter% bude projednán 13. 12. 2017.

V souvislosti se stezkami se je!t$ zmíníme
o�dal!ím zám$ru, kter%m je stezka od *lutého psa
ke koupali!ti. Projekt na tuto stezku p&ipravilo
m$sto a její trasa odpovídá sou'asné provizorní
objízdné komunikaci, která vznikla p&i rekonstrukci
ulice Ke Koupali!ti. Dále pak má stezka navazovat
na dal!í zam%!lenou stavbu m$sta, a to lávku p&es
Labe pro p$!í a cyklisty sm$rem k parku Na (pici.
I�na tuto akci je p&ipraven projekt, ale jak v p&ípad$
lávky, tak v p&ípad$ stezky u koupali!t$ není znám
termín realizace. T+

Kácení v Hradecké
V ulici Hradecká, na svahu vpravo podél

chodníku (sm$rem k mostu), v úseku od vodní
plochy tzv. „Bajkalu“ k odpo'ívadlu se nachází
rozvoln$n% pás d&evin. Stromy byly ji% v minulosti
p&edm$tem n$kolika odborn%ch posudk#, z nich%
ten poslední z 'ervna leto!ního roku zpracovan%
Agenturou pro ochranu p&írody a krajiny ,R
n$které z nich ozna'il za d&eviny ve zhor!eném
zdravotním stavu a s naru!enou vitalitou. Nebyly
hodnoceny jako havarijní, ale bylo doporu'eno
zvá%it odstran$ní 'ásti d&evin z bezpe'nostních a
'ásti z p$stebních d#vod#.

P&i vich&ici Herwart, která zasáhla na!e území
29. &íjna 2017, do!lo k p&elomení topolu v blízkosti
zastávky MHD (viz foto). Díky tomu, %e po!kozen%
kmen se op&el o sousední strom, nedo!lo ke
!kodám na zdraví nebo majetku.

M$stsk% obvod Pardubice II ji% p&ed touto
událostí podal %ádost o kácení 11 topol#, jedné
vrby a jedné jablon$. Vybrané d&eviny jsou
navr%eny ke kácení z bezpe'nostních a p$stebních
d#vod#.

Jedná se o stromy v%razn$ vyklon$né nad
frekventovanou silnici (nad trolejové vedení),
cyklostezku a chodník v Hradecké ulici. Vyklon$né
mimo t$%i!t$ jsou bu- celé stromy nebo 'ást jejich
kmen#, jsou nevyvá%ené a nestabilní - hrozí jejich
v%vrat nebo p&elomení a pád na ru!nou komunikaci
a následn$ mo%n% vznik !kody na zdraví nebo
majetku.

Dále se jedná o stromy s v%razn%mi defekty,

nap&. riziková ú%labí s prasklinami kmen#
(s� bakteriálním v%tokem), tlakové vidlice,
vyhnívající dutiny, otev&ená poran$ní kmen#
s� tlející d&evní hmotou, v%skyt plodnic
d&evokazn%ch hub - hrozí selhání d&evin z d#vodu
sní%ené pevnosti d&eva a mechanické odolnosti.

Stromy mají sní%enou vitalitu nevratného
charakteru, kdy v%znamná 'ást objemu korun není
olist$na (defoliace korun), stromy prosychají bu-
v�celém objemu nebo lokáln$, p&edev!ím od vr!ku
nebo na periferiích korun – hrozí odlomení
po!kozen%ch 'ástí korun a jejich pád na p&ilehlé
komunikace.

,ást z do%ívajících topol# roste v t$sné
blízkosti mlad%ch kvalitních dub#, z d#vodu jejich
vzájemné konkurence jsou koruny n$kter%ch dub#
jednostrann$ deformované a hrozí trvalé
po!kození kvalitn$j!ích d&evin.

Vzhledem k uveden%m defekt#m a jejich
soub$hu je mo%né o'ekávat sní%enou provozní

bezpe'nost dan%ch d&evin.
Teoreticky by bylo mo%né zv%!it provozní

bezpe'nost topol# realizací bezpe'nostních &ez#,
obvodov%ch reduk'ních &ez# a umíst$ním
bezpe'nostních vazeb do korun. Tato &e!ení by
v!ak nebyla stoprocentní, byla by pouze
krátkodobá (s nutn%m pravideln%m opakováním),
finan'n$ zna'n$ náro'ná a neefektivní. Radikální
obvodov% reduk'ní &ez korun by jist$ vedl
k� v%raznému sní%ení estetické hodnoty d&evin
v'etn$ omezení jejich dal!ích funkcí (ekologické,
hygienické). Proto se m$stsk% obvod Pardubice II
rozhodl v této exponované lokalit$ p&istoupit
k� obnov$ zelen$ a náhrad$ neperspektivních
do% ívajících strom# nov%mi kvalitn$j! ími
dlouhov$k%mi d&evinami. Ve svahu podél chodníku
rostou mladé náletové stromky (duby, jasany) ji%
siln$j!ích kmínk# (o obvodech kmen# 50-250 cm),
které je zde vhodné zachovat jako základ budoucí
zelen$. Podél svahu nelze tak vytvo&it novou
liniovou v%sadbu s pravideln%mi rozestupy. Do
vznikl%ch mezer po skácen%ch stromech je
navr%eno vysadit 4 lípy a 2 javory babyky, co%
p&isp$je k rozmanitosti druh# v míst$. V%sadba
stromk# bude následn$ po skácení topol#
dopln$na je!t$ ke&ov%m patrem (voln$ rostoucí
ke&e v druzích p&írod$ blízk%ch), které budou plnit
izola'ní funkci mezi ru!nou komunikací a cennou
lokalitou v okolí slepého ramene Labe a blízk%ch
luk. Plánovaná obnova zelen$ tak nejen zv%!í
provozní bezpe'nost v Hradecké ulici, ale p&ede-
v!ím je krokem ke zlep!ení %ivotního prost&edí
v�dané lokalit$ z dlouhodobého pohledu. JSc

Investice m#sta
v�obvodu

Krom$ investi'ních akcí zmín$n%ch na
str. 4, které p&ipravil a z v$t!í 'i men!í 'ásti
financoval m$stsk% obvod Pardubice II, se
letos na území obvodu uskute'nilo i n$ko-
lik akcí p&ipraven%ch a financovan%ch
pouze m$stem Pardubice.

Jednalo se o rekonstrukci záliv# a
chodník# u zastávek B$lehradská - hotel
v� obou sm$rech (2,96 mil. K'), rekon-
strukci zastávky Hradecká sm$r centrum
(1,25 mil. K'), opravu povrchu stezky pro
p$!í a cyklisty od této zastávky podél ulice
Pod$bradské a% ke k&i%ovatce Kosmo-
naut#, opravu zálivu MHD Kosmonuat#
(z� centra) a akci nazvanou Nasvícení
p&echodu pro chodce u zastávky Lidická.
Z celkové ceny 2 mil. K' v!ak samotné
nasvícení stojí jen 211 tis. K', chodník
v�míst$ vy!lapané p$!iny je za 580 tis. K'
a zb%vající náklady p&ipadají na semafor.
Ten se, je!t$ ne% byl zprovozn$n, stal
p&edm$tem vá!niv%ch diskusí. My se
kloníme k názoru, %e má smysl. Zatím v!ak
není v provozu, proto%e k� jeho spu!t$ní
chybí jeden podstatn% dokument - tzv.
stanovení místní úpravy provozu. Ukon-
'ení tohoto procesu lze o'ekávat a%
za'átkem p&í!tího roku. T+
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Téma: Mlad#ch - Rosická
Svoz odpadu
na p!elomu roku

V dob! váno"ních svátk#, které letos p$ipadají
na pond!lí a úter% 25. a 26. 12. 2017, bude
zachován standardní harmonogram svozu komu-
nálního odpadu i separovan%ch slo&ek odpadu pro
ob"any m!sta, firmy i obce. V'echny separa"ní
dvory budou v dob! váno"ních svátk# v tyto dny
uzav$eny.

Za pond!lní svoz odpadu na Nov% rok 1. 1. 2018
bude probíhat náhradní svoz a& v úter% 2. 1. 2018,
stejn! tak budou o 1 den svozu posunuty ve'keré
standardn! plánované svozy nádob, tzn., &e
nádoby, které by se standardn! sypaly v úter%,
budou svezeny ve st$edu, st$ede"ní svoz bude
realizován ve "tvrtek, "tvrte"ní v pátek a nádoby,
které se standardn! svá&í v pátek, budou na
za"átku ledna mimo$ádn! svezeny a& v sobotu 6.�1.
2018. Tímto prosíme ty ob"any a zákazníky SmP,

kter%ch se tato zm!na dotkne, aby toto brali
v� potaz a nádoby p$ipravili k v%sypu v pr#b!hu
1.�kalendá$ního t%dne roku 2018 o den déle, ne&
jsou obvykle zvyklí. Od 2. kalendá$ního t%dne roku
2018 bude ji& svoz probíhat beze zm!n a
pravideln! tak, jak je nastaven standardní
harmonogram svoz# nádob.

Dále p$ipomínáme, &e ti, kte$í nemohou
dopravit po svátcích váno"ní strome"ek p$ímo na
separa"ní dv#r, mají mo&nost odlo&it &ivé
odstrojené váno"ní stromky ke stanovi'tím
kontejner#. Stromky odlo&ené k popelnicím
u�rodinn%ch domk# nebudou svezeny. (ádáme, aby
stromky byly zbaveny ve'ker%ch ozdob, proto&e
jsou poté odvezeny na m!stskou kompostárnu do
Dra&kovic, kde se stávají vstupní surovinou na
v%robu kompostu.

V p$ípad! pot$eby jak%chkoliv dopl)ujících
informací "i dal'ích dotaz# mohou ob"ané
kontaktovat pracovníky spole"nosti Slu&by m!sta
Pardubic na telefonních "íslech 466 260 831-33.

Voli$ské pr%kazy
Voli", kter% se nebude zdr&ovat v dob!

voleb prezidenta *eské republiky ve dnech
12. a 13. ledna 2018 (p$ípadné II. kolo ve
dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním
okrsku v míst! svého trvalého pobytu,
m#&e hlasovat za podmínek stanoven!ch
zákonem o volb! prezidenta republiky na
voli"sk! pr#kaz v� jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území *eské republiky
nebo ve zvlá'tním volebním okrsku
v�zahrani"í.

Zákon o volb! prezidenta republiky
upravuje dva zp#soby, jak lze ji& ode dne
vyhlá'ení voleb, tj. od 28. srpna 2017,
po&ádat obecní ú$ad p$íslu'n! podle místa
trvalého pobytu voli"e (pro voli"e s�trva-
l!m pobytem na území MO Pardubice II je
to Ú$ad m!stského obvodu Pardubice II)
o�vydání voli"ského pr#kazu, a to

• ; v tomto p$ípad! neníosobn&
písemná &ádost vy&adována, nebo+ ú$ad
o�&ádosti voli"e po prokázání jeho toto&-
nosti u"iní ú$ední záznam, ve kterém
ve'keré pot$ebné údaje uvede; o vydání
voli"ského pr#kazu lze po&ádat do
okam&iku uzav$ení stálého seznamu
voli"#, tj. do 10. ledna 2017 do 16.00 hodin
(pro p$ípadné II. kolo nejpozd!ji 24. ledna
2018 do 16.00 hodin).

• doru"en!m nejpozd!ji 7podáním
dn# p$ede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018
do 16.00 hodin (pro p$ípadné II. kolo
nejpozd!ji 19. ledna 2018 do 16.00 hodin)
Ú$adu m!stského obvodu Pardubice II.
Podání m#&e b!t u"in!no v této form!:

a) v listinné podob& opat!ené
ú!edn& ov&!en#m podpisem voli$e (p$i
ov!$ení podpisu lze vyu&ít osvobození od
správního poplatku podle zákona o�správ-
ních poplatcích, kde se stanoví, &e od
poplatk# jsou osvobozeny úkony pro ú"ely
vyu&ití volebního práva)

b) v elektronické podob& zaslané
prost!ednictvím datové schránky.

Ú$ad m!stského obvodu Pardubice II
voli"sk! pr#kaz, nejd!íve 15 dn% p!ede
dnem voleb tj. 28.�prosince 2017, p$edá
osobn& voli"i nebo osob!, která se
proká&e plnou mocí s ov!$en!m podpisem
voli"e &ádajícího o vydání voli"ského
pr#kazu (jedná se pouze o plnou moc
k� p$evzetí / vyzvednutí voli"ského
pr#kazu, nikoliv v'ak k podání &ádosti
o� vydání voli"ského pr#kazu), anebo jej
voli"i na jím uvedenou adresu. OVVza'le

Kamerov# systém
v Polabinách

V rámci postupného budování m!stského
kamerového systému byly v leto'ním roce
umíst!ny i nové kamery na území II.
m!stského obvodu. Hustá sídli'tní zástavba a
mnoho vzrostl!ch strom# nedává moc
p$íle&itostí na efektivní umíst!ní kamer pro
sledování ve$ejného po$ádku. V!t'ina ji&
realizovan!ch nebo p$ipravovan!ch kamer
jsou tak kamery dopravní.

Kompletní p$ehled v'ech kamer ve m!st!
v"etn! jejich popisu - k "emu jsou ur"eny a kam
vidí (polygony viditelnosti) - lze najít na:
http://mapy.pardubice.eu/MyCity/kamery.

To, co je v rámci m!sta unikátní, je nové
umíst!ní kamerového bodu v ulici Karla !ípka.
Zdej"í kontejnerové stání je bohu#el neslavn$
známé jako „v!hodné“ místo pro ob%any,
kter!m je zat$#ko odvést odpad na separa%ní

dvory a odkládají ke kontejner&m v"e
nepot'ebné. Na #ádost ÚMO 2 zde byla
umíst$na kamera, kterou naz!váme mobilní
kamerov! bod. Na rozdíl od klasick!ch
umíst$ní nepot'ebuje ani napájení, ani
p'ipojení na optickou sí(.

Sledování kontejnerov!ch míst je jednou
z�mnoha situací, kdy tento typ kamery najde
své uplatn$ní. N$kte'í „nepo'ádníci“ tak
mohou o%ekávat v!zvu z ú'adu, aby své
jednání vysv$tlili p'estupkovému orgánu.

Petr Kva", M$stská policie Pardubice

Volba prezidenta -
distribuce
hlasovacích lístk%
a $lenství v komisích

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (p'ípadné II. kolo
ve dnech 26. a 27. ledna 2018) se bude konat volba
prezidenta )eské republiky. Jedním z úkol&
starosty je zajistit dodání hlasovacích lístk&
voli%&m s trval!m pobytem na území m$stského
obvodu Pardubice II nejpozd$ji 3 dny p'ede dnem
voleb. V souvislosti s rozná"kou hlasovacích lístk&
bychom vás cht$li po#ádat o spolupráci spo%ívající
v 'ádném ozna%ení va"ich po"tovních schránek.
Pokud schránka nebude 'ádn$ ozna%ena, není
mo#né obálku doru%it. Obálky s hlasovacími lístky,
které nebude mo#no doru%it, budou ulo#eny na
ú'ad$ m$stského obvodu a ob%ané budou mít

mo#nost si je zde v provozní dob$ ú'adu
vyzvednout.

*ádáme vás tímto o ozna%ení va"ich schránek
a o uleh%ení práce t$m, kte'í budou rozná"ku
hlasovacích lístk& provád$t. V p'ípad$, #e se ve
va"em dom$ nachází více schránek osob se
stejn!m p'íjmením, prosíme o ozna%ení schránek
i�k'estními jmény. D$kujeme.

Dal"ím úkolem starosty je jmenování %len&
volební komise na neobsazená místa. Pokud tedy
do 13. prosince 2017 nebude napln$n minimální
po%et %len& okrskov!ch volebních komisí z 'ad
politick!ch stran, hnutí nebo koalic, bude starosta
m$stského obvodu jmenovat %leny z 'ad ve'ej-
nosti. V p'ípad$, #e byste m$li o %lenství v komisi
zájem, kontaktujte nás telefonicky na telefonním
%ísle 466 798 637. Berte v"ak, prosím, v potaz, #e
%lenství v okrskové komisi trvá i pro p'ípadné druhé
kolo volby, které by se konalo ve dnech 26. a 27.
ledna 2018. OVV

Téma: Stavba!%, Rosická

Na rok 2018 p!ipravujeme realizaci
investi"ní akce Stavba!#, Rosická.

Akce bude navazovat na letos uskute%-
n$nou rekonstrukci první %ásti ulice Rosické a
bude pokra%ovat ve stejném duchu. V minulém
%ísle PZ jsme otiskli návrh 'e"ení v domn$ní, #e
ji# k #ádn!m v$t"ím zm$nám nedojde, ale opak
je pravdou. P'i podrobn$j"ím projednání
zám$ru s Elektrárnami Opatovice a.s. se
ukázalo, #e kolmá parkovací místa v ulici
Rosické z technick!ch d&vod& není mo#né
realizovat kv&li m$lko ulo#enému horko-
vodního kanálu. +e"ením by byla pouze
p'elo#ka tohoto vedení do v$t"í hloubky, která
by v"ak akci prodra#ila a# o miliony korun, co#
je zcela neadekvátní nár&st ceny oproti po%tu
parkovacích míst. Projekt jsme tedy nechali
p'epracovat a místo 28 kolm!ch stání bude
zhruba polovina stání podéln!ch. +e"ení ulice
bude tedy zcela sjednoceno s ji# rekonstru-
ovan!mi %ástmi jak ulice Rosické, tak
navazující Var"avské.

Po obou stranách Rosické tedy bude
podélné parkování, zatímco v ulici Stavba'&
bude zachován koncept kolmého parkování po
obou stranách vozovky. Chodník dosud
umístn$n! p'ed parkovacími místy se p'est$-
huje a# za n$. Vzniknou nové p'íst'e"ky na
kontejnery, nezbytn!ch úprav se do%ká i
ve'ejné osv$tlení. Stávající zpomalovací práh
v�blízkosti k'i#ovatky Rosická - Stavba'& bude
prodlou#en a roz"í'en na celou plochu
k'i#ovatky. Drobné úpravy se do%ká i vjezd do
ulice Chemik&, kde vznikne záliv pro dv$ vozidla
s cílem eliminovat nevhodné parkování aut
ve� k'i#ovatce. Nedávno opravená d$tská
h'i"t$ u dom& v ulici Stavba'& z&stanou beze
zm$ny, rekonstruovány budou ale chodníky
podél dom& a chodník v ulici Kosmonaut&
podél západních "tít& dom&.

Jednáme s Vodovody a kanalizacemi
Pardubice a.s., aby p'ed zahájením stavby
rekonstruovaly svá podzemní vedení v 'e"e-
ném území. T+

Nové v#sadby
Po%átkem listopadu byly dokon%eny

nové v!sadby v celkové hodnot$ 100 tis.
K%. Jednalo se o následující d'eviny.

Prunus fruticosa Globosa - t'e"e, na
ji#ní stran$ nám$stí Polabiny 1 (viz foto),
2� ks Acer rubrum Scanlon - javor v ulici
Stavba'&, severn$ p'ed domy %p. 159
a�160, 2 ks Tilia cordata Rancho - lípa v ul.
J.�Pot&%ka, do travnaté ref!#e mezi silnicí
a chodníkem, 2� ks Robinia pseudoacacia
Umbraculifera - akát (kul. koruna) v�ul.�Lon-
kova na okraji parkovi"t$ ji#n$ od domu %p.
482-486, 2� ks Acer campestre Elsrijk -
javor babyka v ulici Dru#by, ji#n$ z boku
domu %p. 340 do travnaté plochy, 3 ks
Acer platanoides Olmsted - javor mlé%
v�ul.�Kpt. Barto"e, do travnaté ref!#e mezi
chodníkem a silnicí v!chodn$ za domem
%p. 409-410, Sorbus intermedia Brouwers
- je'áb prost'ední v�ul. Kpt. Barto"e, do ji#ní
%ásti ref!#e v� parkovi"ti západn$ p'ed
domem %p. 410. Tyto v!sadby jsou
vesm$s náhrady za uhynulé %i po"kozené
stromky, které musely b!t pokáceny.

Krom$ v!"e uveden!ch strom& bylo
dále vysázeno 73 ks ke'& na území Polabin:
6 ks Rhododendron hybridum - p$ni"ník,
vzr&st 2-2,5 m, barvy kv$t& fialová,
%ervená, tm. r&#ová, min. 2 druhy v ul.
Prodlou#ená, vedle vchod& do domu %p.
262, 263, 266 a 267, 45 ks Cotoneaster
dammeri Coral Beauty - skalník v ul. Lon-
kova, na rohu obchodního domu %p. 510,
do 45 ks betonov!ch tvarovek, 5 ks
Parthenocissus tricuspidata Veitchii - p'í-
savník a 10 ks Hedera helix - b'e%(an
v�ul.�Lidická, v blízkosti nové kontejnerové
ohrádky mezi domy %p. 356 a %p. 374, 7 ks
Pyracantha hybr. Orange Glow - hlohyn$
v�ulici npor. Eliá"e, do mezery v #ivém plotu
podél oplocení areálu Slu#by "kole.

Dále pak bylo vysázeno dal"ích
bezmála 300 ks ke'& rozli%n!ch druh& na
r&zn!ch místech m$stského obvodu
Pardubice II jako náhrada za uhynulé %i
odcizené ke'e. O*PD

Rosická
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Pozvání do Archy
Seniorklub Archa
st!eda 13. 12. Arménie - cestopisná
p!edná"ka Josefa Soukupa st!eda 10.�1.|
2018 Perly jihozápadní Francie - video |
pond#lí 15. 1. Venezuela - cestopisná
p!edná"ka Martina Adámka Za$átky|
v�16.45 | Programy Seniorklubu se konají
za podpory MO Pardubice II

Advent a Vánoce v Ar#e
ned#le 24. 12. a pond#lí 25. 12. v%dy v�9.30
Váno$ní bohoslu%by ned#le 7. 1. 2018|
v� 17.00 T!íkrálov& koncert komorního
orchestru Bona Nota

Cvi$ení pro seniory 60+
Ve $tvrtek 11. 1. 2018 za$ne druh& cyklus
protahovacího cvi$ení pro seniory 60+
v�Ar"e. Cvi$íme ka%d& $tvrtek od 9.30 do
10 hodin. Zájemci o cvi$ení se mohou hlá-
sit v kavárn# v Ar"e ve v"edních dnech
úter& - pátek (do 20. 12.) od 14 do 18 hodin.

V"echny akce se konají ve sborovém dom#
Církve bratrské Archa v Lonkov# ulici 512
(u Bajkalu). Vladimír Luká"

Pardubické
Taekwon-Do ITF
mezi $eskou a
moravskou elitou

Rekordních 588 taekwondist' se sjelo do
Nymburku na Mistrovství (eské republiky a
mezi nimi nechyb#lo ani na"ich 9 state$n&ch.
3 st!íbrné a 4 bronzové je hor"í v&sledek ne%
v� lo!ském roce, ale na"e porovnání s #leny
státní reprezentace, kte$í skon#ili letos na ME
na celkovém druhém míst% a na MS na t$etím,
nebylo v&bec snadné. Mo'ná proto se ka'dá
medaile po#ítá dvojnásobn%.

Na"i nejúsp%"n%j"í závodnicí byla Lucka
Kratochvílová, která získala st$íbro v� tech-
nick&ch sestavách a bronz ve sportovním boji.
I ona narazila na reprezentantku. Bylo to
v�semifinále a získala dal"í cenné zku"enosti.
Lucka zjistila, 'e po ztracení po#áte#ního
respektu se dá vyrovnan% bojovat i s medai-
listkou z ME a MS. Ve sportovním boji je"t%
získal st$íbro Denis Je'ek, kter& si finále prohrál

velk&m po#tem napomínání za techniky na
nepovolené #ásti t%la. Poslední st$íbro p$idal
Dan (ulák v technick&ch sestavách. Bronzové
medaile m%li je"t% Denisa Tká#ová a Tomá"
R&'i#ka ze sportovního boje. I oni m%li ve
sv&ch kategoriích státní reprezentanty a
o� finále se rvali do poslední sekundy. Bron-
zovou medaili p$idala je"t% juniorka Bar#a
Brchelová v�technick&ch sestavách.

Ka'dopádn% velké pod%kování za p$ed-
vedené v&kony pat$í v"em medailist&m i t%m,
kte$í nevystoupili na nejvy""í p$í#ky.

Cvi#íme na Gymnázium Mozartova, tak se
nebojte p$ijít si s námi zacvi#it. Radek Kolá$

www.pardubice.taekwondo.cz.

Gymnázium
Mozartova 2018/2019

Pardubické Gymnázium, Mozartova 449 si
letos p$ipomn%lo 20 let své existence, b%hem
kter&ch se stalo nedílnou sou#ástí pardubick&ch
"kol a vyhledávan&m místem p$ípravy ke studiu na
vysoké "kole. Vá'íme si toho. Jsme úplné #ty$leté
gymnázium, které má v ka'dém ro#níku t$i t$ídy.

Nejinak tomu bude i pro "kolní rok 2018/2019,
kdy op%t p$ijmeme 90 'ák&. P$ijímací zkou"ky
z�#eského jazyka a matematiky jsou povinné pro
v"echny obory zakon#ené maturitní zkou"kou.
Budou se konat ve dvou termínech, 12. a 16. 4.
2018. Sou#ástí kritérií, shodn&ch pro ob% pardu-
bická gymnázia, budou i v&sledky na vysv%d#ení na
konci 8. a v pololetí 9. t$ídy Z(. Body bude mo'né
získat také za úsp%chy v olympiádách a sout%'ích
a za aktivity 'ák& nad rámec standardních "kolních
povinností.

V"echny zájemce o studium na na"em
gymnáziu, jeho' hlavním cílem je poskytnout
student&m v"eobecné vzd%lání a p$ipravit je
kvalitn% ke studiu na vysok&ch "kolách v )R i
v�zahrani#í, zveme na Den otev$en&ch dve$í v�úter&
30. 1. 2018 od 14:00 do 18:00. P$ij*te si
prohlédnout budovu "koly, odborné u#ebny s�mo-
derním vybavením, zrekonstruované a moderni-
zované laborato$e chemie, fyziky a biologie,

moderní aulu #i studentské respirium, setkat se se
studenty i pedagogy "koly. Rádi Vám poskytneme
podrobn%j"í informace jak o studiu, tak i o boha-
t&ch aktivitách "koly, úsp%"ích na"ich student&
i� rozmanit&ch projektech, které na"e gymnázium
realizuje. Z t%ch nejaktuáln%j"ích jsou to zahrani#ní
pobyty 'ák& a roz"í$ená v&uka cizích jazyk& v#etn%
spolupráce s partnersk&mi "kolami v zahrani#í
(SRN, Francie, Polsko, Ukrajina).

Díky nedávno dokon#ené generální rekon-
strukci máme jednu z� nejmodern%j"ích "kolních
jídelen v Pardubickém kraji, student&m je k dis-
pozici fitness zóna v t%locvi#n% "koly. Podporu-
jeme mimo jiné p$írodov%dné a technické vzd%lá-
vání nebo projekty z oblasti moderních d%jin.
Aktuáln% také p$ipravujeme rekonstrukci a
vybavení dvou odborn&ch u#eben matematiky,
deskriptivní geometrie a v&po#etní techniky.

Na"e "kola prost% 'ije. P$ij*te se p$esv%d#it!
T%"íme se na Vás.

Marek V!born!, www.gymozart.cz

Slovo starosty
Vá'ení spoluob#ané,
rok 2017 se ch!lí ke svému záv%ru, babí léto se

úpln% nevyda$ilo a Martin na bílém koni letos také
nep$ijel. Nezb!vá, ne' doufat, 'e alespo! Vánoce
budou bílé, nikoli blátivé. Nejen po#así v"ak
rozhoduje o tom, zda uplynulé období bylo, #i
nebylo úsp%"né.

Pozitivní je, 'e se nám poda$ilo zrealizovat dv%
velké investi#ní akce - rekonstrukci ulice Dru'by
(1.� etapa) a dopravní zklidn%ní v ulici Mlad!ch -
Rosická. V druhé polovin% zá$í jsme v ulici Dru'by
cht%li pokra#ovat druhou etapou, ale bohu'el
t%sn% p$ed zahájením prací nám firma vybraná ve
v!b%rovém $ízení oznámila, 'e z kapacitních
d&vod& odstupuje od smlouvy. S ohledem na ter-
mín jsme v!b%rové $ízení zru"ili a zakázku budeme
realizovat na ja$e 2018.

Druhá dokon#ená investi#ní akce v ulici
Mlad!ch a Rosická byla velmi pe#liv% p$ipravována
a v rámci p$ípravy prob%hlo i dotazníkové "et$ení
na obou mate$sk!ch "kolách a základní "kole, které
se v daném míst% nachází. V listopadu 2015 se
uskute#nilo ve$ejné projednání návrhu na zv!"ení
bezpe#nosti v lokalit% a získané podn%ty dle
mo'ností projektantka zapracovala do projektu.
Cílem rekonstrukce bylo zv!"it bezpe#nost d%tí
v� okolí "kol a zklidnit automobilovou dopravu.
V�rámci akce základní "kola získala nové oplocení a
novou p$ístupovou cestu do "koly, která "koláky
navede na jeden z p$echod&. T$i nov% vybudované
p$echody pro chodce jsou nasvíceny, v zatá#kách
je osazeno zábradlí a to v"e by m%lo p$isp%t k v%t"í
bezpe#nosti nejen d%tí. Zárove! v okolí "kol vzniklo
p$es 20 nov!ch parkovacích míst pro rodi#e
"kolák& a p$ed"kolák&.

V dob%, kdy budete #íst tyto $ádky, by m%la b!t
t%sn% p$ed dokon#ením rekonstrukce ulice Ke Kou-
pali"ti. Tato akce je dokladem toho, 'e se nev%-
nujeme pouze regeneraci panelového sídli"t%, ale
'e nezapomínáme ani na tento kus p&vodní
zástavby. Stavební práce v této ulici trvaly rok,
nebo+ se zde m%nila kanalizace, vodovod i vedení
plynu a na záv%r se zde zhotovuje nová komu-
nikace a chodníky. V"em dot#en!m obyvatel&m,
'ivnostník&m ale i náv"t%vník&m této #ásti na"eho
obvodu se omlouváme za zp&sobené komplikace.

Krom% druhé etapy ulice Dru'by se nám
nepoda$ilo zrealizovat ani bezpe#n%j"í p$echody
v�ulici Lidické. Firma, která vyhrála v!b%rové $ízení,
nám v m%síci zá$í oznámila, 'e z kapacitních
d&vod& není schopna zakázku realizovat.

Mám velkou radost, 'e se nám letos poda$ilo
p$ipravit k realizaci ji' dlouho slibovan! chodník

mezi Bajkalem a slep!m ramenem Labe. Sice se
chodník nepoda$ilo letos postavit, jak jsem
p&vodn% doufal, ale v sou#asné dob% probíhá
stavební $ízení i v!b%rové $ízení na dodavatele
s�tím, 'e hned na ja$e bychom cht%li zahájit stavbu.

O dal"ích akcích realizovan!ch v roce 2018 se
do#tete uvnit$ zpravodaje.

Rád bych se zmínil o problému, na kter! mne
mnozí z Vás p$i r&zn!ch p$íle'itostech upozor!ují a
kter! mne trápí stejn% jako Vás. Jedná se o nepo-
$ádek okolo kontejner& na domovní odpad. N%kdy
je tento problém zp&sobován lidmi bez domova,
kte$í zde hledají pro n% je"t% pou'itelné v%ci nebo
nap$íklad ptactvem, zejména havrany, kte$í p$i
hledání potravy doká'ou z popelnic vytahat
spoustu nepo$ádku. Dal"ími zne#i"+ovateli jsou ti,
kte$í si kontejnerové ohrádky pletou se skládkou.
Auty sem vozí jak!koli nepo$ádek, a kdy' se jim
nevejde do kontejneru, tak ho klidn% pohodí vedle
na trávu #i chodník. Ani obyvatelé okolních dom&
nejsou bez viny. P$i nákupu nového vybavení do
bytu se n%kte$í v&bec nestydí staré a nepot$ebné
lednice, televize, nábytek, matrace a mnohé dal"í
pohodit vedle kontejner&. Pro v"echny tyto
nepot$ebné v%ci jsou ur#eny sb%rné dvory, v Pola-
binách nap$íklad v Lonkov% ulici. Zde m&'ete v!"e
zmi!ované p$edm%ty odlo'it legáln% a zcela
zdarma. Ti, kte$í toto nedodr'ují, se dopou"tí
p$estupkového jednání.

Po dlouhé dob% nám letos bohu'el nevy"lo
po#así na 18. Staro#eskou polabinskou pou+.
Dopolední sout%'e pro d%ti jsme zvládli bez de"t%,
odpoledne v"ak propr"elo celé. Nepr"elo sice nijak
intenzivn%, ale zato vytrvale. Skalní fanou"ci v"ak
na své oblíbené kapely p$i"li a i poslední dv%
vystoupení Vlasty Horvátha a Báry Basikové m%la
slu"nou náv"t%vu a v!bornou atmosféru. D%kuji
v"em, kte$í i p$es nep$íznivé po#así na leto"ní
polabinskou pou+ dorazili. Ji' nyní za#ínáme
p$ipravovat devatenáct! ro#ník a v%$ím, 'e p$í"tí
rok po#así vyjde op%t na jedni#ku, tak jak jsme byli
v�minul!ch letech zvyklí.

Z leto"ních akcí bych Vás cht%l je"t% pozvat na
tradi#ní koncert dechové hudby ,iva!anka na
Pergole, kter! se koná na (t%dr! den od 11.00
hodin. Dále jsme pro Vás spole#n% s ELIM
Pardubice a Církví bratrskou p$ipravili v leto"ním
roce je"t% jeden Váno#ní koncert. Ten se uskute#ní
11. 12. od 17.00 hodin v Ar"e a vystoupí na n%m
p%veck! sbor Návrat.

Za#átkem prosince jsme tradi#n% rozsvítili
váno#ní stromek na nám%stí Polabiny 2. P$i roz-
svícení nám zde zahráli a zazpívali malí hudebníci
z� polabinsk!ch "kol. Pro nejmen"í je letos
u�váno#ního stromu nov% umíst%na schránka pro
Je'í"kovu po"tu. Malé d%ti zde mohou vhodit svá
p$ání, my je Je'í"kovi p$edáme, a d%ti se mohou
t%"it, zda n%která ze sv!ch p$ání doma u�strome#-
ku najdou.

Vá'ení spoluob#ané, dovolte mi, abych Vám
s�blí'ícím se koncem roku pop$ál pohodové svátky
váno#ní v kruhu Va"ich blízk!ch. Nenechme se
otrávit záplavou negativních zpráv od nás i ze sv%-
ta, které se na nás ka'dodenn% valí z médií a sociál-
ních sítí. Soust$e*me se na to, co je pro nás a na"e
nejbli'"í podstatné a zárove! bu*me ohleduplní
a�tolerantní ke svému okolí.

Je"t% jednou krásné Vánoce a hodn% zdraví
a�"t%stí v novém roce. Vá" Radek Hejn!

18. jednání Zastupitelstva
m%stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1e st$edu 13 12 7 � 7:30
hodin v salonku restauruace Na Palub%
v� Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
#erpání rozpo#tu, pravidla sociálního
fondu, podmínky dotací na rok 2018,
st$edn%dob! v!hled, rozpo#et m%stského
obvodu na rok 2018, diskuse.

Keramická dílna
Ve spolupráci s Domem d%tí a mláde'e Alfa

v� Polabinách p$ipravila Knihovna m%stského
obvodu Pardubice II v listopadu pro #tená$e i
ve$ejnost akci Keramická dílna pro dosp%lé.
Ú#astníci m%li mo'nost vyrobit si keramického
andílka a r&zné váno#ní dekorace.

Spole$n& pr'kaz
Od $íjna platí zajímavá novinka, krom% b%'ného

#tená$ského pr&kazu m&'e knihovna vydat i tzv.
spole#n! #tená$sk! pr&kaz, kter! oprav!uje
u'ivatele k v!p&j#ce a vrácení v kterékoli knihovn%
v Pardubicích v#etn% Krajské knihovny.

Babi$ka $te pohádku
Milé d%ti, ve st$edu 10. 1. 2018 od 15 hodin vás

zveme do knihovny v Polabinách na akci Babi#ka
#te pohádku.

Poslechnete si pohádku z kní'ky od Eduarda
Peti"ky Martínkova #ítanka. T%"íme se na vás.

Provozní doba ú!adu
a knihovny m%stského
obvodu koncem roku

V pátek 29. 12. bude na Ú$ad% m%stského
obvodu Pardubice II uzav$ena pokladna a nebudou
se provád%t slu'by Czechpoint v#etn% ov%$ování.
Knihovna m%stského obvodu bude uzav$ena ve
dnech 27. - 29. 12. D%kujeme za pochopení.

Bezplatné sociální
poradenství

Nevíte si rady a pot$ebujete poradit?
Obra+te se na Centrum pro zdravotn%
posti'ené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s. M&'ete nás kontaktovat s nej-
r&zn%j"ími dotazy a problémy.

Jedná se nap$íklad o pomoc v orientaci
v systému sociálního zabezpe#ení )R a to
zejména v�oblasti státní sociální podpory,
p$ísp%vku na pé#i, dávek pomoci v hmotné
nouzi, pr&kaz& osob se zdravotním
posti'ením, p$ísp%vku na mobilitu, p$ís-
p%vku na zvlá"tní pom&cku atd. M&'ete se
na nás také obrátit p$i sepisování 'ádostí,
námitek, odvolání a s�vypl!ováním formu-
lá$&. Na"e pomoc také spo#ívá v podpo$e
p$i hledání vhodného pracovního místa a
p$i sepisování strukturovaného 'ivoto-
pisu. P$i $e"ení situace vám bude umo'-
n%na práce na po#íta#i, vyu'ití scanneru,
tiskárny a�telefonu.

Neváhejte se na nás obrátit od
pond%lí do pátku, od 8 do 16 hodin. Adresa
centra: B%lehradská 389, 530 09 Pardu-
bice. M&'ete také zavolat na tel. #ísla 775
693 986, 466 335 630. Denisa K$ivková

Termíny jednání
zastupitelstva 2018

Do podzimních komunálních voleb Zastupitel-
stvo MO Pardubice II zasedne #ty$ikrát, a to
28. února, 25. dubna, 27. #ervna a 19. zá$í 2018.
Jedná se v'dy o st$edy, jednání zastupitelstva se
konají obvykle v 17.30 hodin v salonku restaurace
Na Palub% v Polabinách 2 a jsou ve$ejná.
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 20. 9. 2017 ZMO projednalo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 7, v n#m$ byl
s� ohledem na získání státní dotace o 4 mil. K!
sní$en podíl m#stského obvodu na rekonstrukci
ulice Dru$by. P"íslu%né finan!ní prost"edky byly
p"esunuty do polo$ek Úpravy okolí Bajkalu, Dru$by
- 2. etapa a pé!e o� zele&. Na zasedání ZMO se
rovn#$ uskute!nila prezentace územní studie
Prav' b"eh Labe (blí$e viz minulé !íslo PZ), p"i!em$
ZMO poté zru%ilo zám#r discgolfového h"i%t#

v� lokalit#. Zám#r sice není v� rozporu s celkovou
koncepcí studie, av%ak z�diskusí vyplynuly obavy
z�mo$né kolize discgolfu s�budoucí sítí komunikací.
Jako doporu!ení zazn#lo vy!kat s p"ípadn'm
z"ízením discgolfového h"i%t# a$ po dokon!ení
cestní sít# a následném novém posouzení
vhodnosti takové aktivity v lokalit#.

RMO schválila mimo jiné rozpo!tové opat"ení
!. 8, kde do%lo k mírnému nav'%ení p"íjm( (poplatky
za odpady a sank!ní platby) a dal%ím drobn'm
úpravám (kompletní rozpo!et je k dispozici na
www.pardubice2.cz).

RMO odsouhlasila dodatek !. 1 ke smlouv#
o� dílo na akci „Dopravní zklidn!ní okolí Z"
Polabiny�1“ se spole#ností MIROS MAJETKOVÁ a.s.,
kter'm se navy$uje cena díla o 206 tis. v#etn! DPH
z�d%vodu roz$í&ení opravy povrchu ulice Mlad'ch
oproti projektu a dal$ích díl#ích zm!n. RMO dále
rozhodla o zru$ení v'b!rov'ch &ízení na akce

„Lidická“ (dopravní zklidn!ní) a „Dru'by - 2. etapa“
z� d%vodu nepodepsání smluv o dílo vybran'mi
dodavateli. Budou vypsána nová v'b!rová &ízení
s� tím, 'e realizace se uskute#ní s ohledem na
klimatické podmínky zkraje roku 2018.

V rámci vyjád&ení k územnímu &ízení RMO
projednala zám!r „Fáblovka jihov'chod - etapa 1“,
spo#ívající zejména ve v'stavb! objekt% pro prodej
a slu'by v ulici Pod!bradské mezi plynárensk'm
u#ili$t!m a stávajícím obchodním centrem.
Sou#ástí akce bude i p&estavba k&i'ovatky
Kosmonaut% - Pod!bradská na kruhov' objezd
v#etn! dopln!ní #tvrtého ramena k&i'ovatky
(prodlou'ení ul. Kosmonaut%). Platn' územní plán
v lokalit! vy'aduje i ur#it' podíl bydlení.

RMO v neposlední &ad! p&ipomínkovala návrh
novely vyhlá$ky m!sta o místním poplatku za
odpad, která pro p&í$tí rok op!t zachovává stávající
v'$i poplatku. T(
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Rozsvícení
váno!ního stromu

Po#átkem listopadu byl ozdoben
váno#ní strom na nám!stí v Polabinách 2
(u�po$ty) a v pátek 1. 12. 2017 v 17 hodin se
konalo jeho slavnostní rozsvícení. V rámci
kulturního programu vystoupila násle-
dující hudební t!lesa: )es*ov' soubor
Zaviband (ZU" Polabiny), Flétnov' sbor
Polabinské pí$*alky (Z" Polabiny 3) a D!t-
sk' p!veck' sbor +ty&lístek (Z" Polabiny
2). Dodáváme, 'e od lo,ska na stromku
p&ibyla #ty&cípá hv!zda na $pi#ce a LED
girlandy (padající sv!tlo). Tak se p&ij-te
podívat, jak strom svítí!

Pozvánka na besedu
o�parkování
a o budoucí podob%
centra na Ciheln%

Ve #tvrtek se v Aule4. ledna 2018 v 17 hodin

Univerzity Pardubice (u zastávky MHD Hradecká)
v�u#ebn! A3 uskute#ní beseda na téma budoucího
systému parkování na Ciheln!. Besedy se zú#astní
primátor m!sta Martin Charvát, starosta m!st-

ského obvodu Radek Hejn!, vedoucí odboru
dopravy Magistrátu m!sta Pardubic Vladimír
Bakajsa a zástupci spole#nosti EUROANALYTICS
s.r.o., která pro m!sto zpracovává návrh regulace
parkování na Ciheln!. P&edm!tem návrhu by m!l
b!t systém parkování od rezidentního, p&es
náv$t!vnické a' po studentské. Cílem besedy je
krom! informování ve&ejnosti i zji$t!ní jejího
názoru na problematiku parkování na Ciheln!.
Tématem druhé #ásti besedy bude shromá'd!ní
nám!t% a p&edstav obyvatel o budoucí podob!
centra sídli$t! Sever, které poslou'í jako podklad
pro p&ípravu jeho budoucí rekonstrukce.

Váno!ní koncert
na�Pergole

M!stsk! obvod Pardubice II Vás zve na "t!dr!
den zve na24. 12. 2017 od 11 - 12 hodin
tradi#ní váno#ní koncert s koledami na
Pergole. Hraje dechová hudba )iva,anka.

Nová tr#ní místa
Od leto$ního roku do$lo k roz$í&ení

nabídky tr'ních míst v na$em m!stském
obvod!, konkrétn! na nám!stí v� Pola-
binách 2. V období od 1. 10. b!'ného roku
do 30. 4. roku následujícího mohou pro-
dejci vyu'ívat k nabídce svého zbo'í
krom! p%vodních 24 prodejních míst na
tr'i$ti na západní stran! nám!stí také 15
nov!ch tr'ních míst na severní stran!
prostranství, p&ed samoobsluhou. Jedná
se o zast&e$en! prostor, kter! mimo toto
období slou'í jako zahrádka restaurace.

Podrobné podmínky prodeje na tr'i$ti
a tr'ních místech v obvodu upravuje
Provozní &ád tr'i$t! a tr'ních míst M!st-
ského obvodu Pardubice II, kter! je k dis-
pozici na v!v!skách m!stského obvodu a
na stránkách www.pardubice2.cz, v�sekci
Informace ob#an%m, Ostatní informace.


