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v jehož rámci byl zejména zapojen zůstatek na Ohrazenic, vodovod v ul. Studentská či přístavba Zprávy z jednání účtu z loňského roku a to především ve prospěch autosalonu VW a Audi na Fáblovce. RMO souhlasila 
posílení investičních akcí. s umístěním předzahrádky u provozovny Vinárna zastupitelstva a rady 

RMO jmenovala předsedu a členy komise Decinka v centru sídliště Sever. 
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu školské, kultury, mládeže a sportu. Dále pak RMO také projednala připomínky domovních 

Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu schválila uzavření obvyklých ročních smluv se samospráv a SVJ ke konceptu rekonstrukce ulice 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období Službami města Pardubic a.s. na zahradnické Družby a schválila jejich vypořádání v rámci přípra-
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, práce, přistavování velkoobjemových kontejnerů, vy projektové dokumentace. RMO rovněž schválila 
vybíráme následující záležitosti. výsyp košů na odpadky a psí exkrementy a reakci na petici obyvatel z Cihelny týkající se ze-

Na zasedání ZMO dne 17. 12. 2014 složili slib rámcové smlouvy na opravy komunikací. RMO jména některých dopravních problémů v této části 
dva noví zastupitelé - Jan Matějek a Radim Petru- rovněž vyhodnotila výběrové řízení na seč trávníků obvodu. RMO rovněž souhlasila s objednáním 
žálek, kteří nastoupili na uvolněné mandáty po v MO Pardubice II v roce 2015 a to takto - Polabiny studie cykloinfrastruktury v ul. Hradecká a Podě-
zesnulém Jiřím Srbkovi a odstoupivším Janu Mazu- 1 a Cihelnu bude sekat firma Raamar s.r.o. (612 bradská na základě nabídky společnosti Highway 
chovi.  ZMO dále schválilo Program rozvoje MO 475,37 Kč), Polabiny 2 Služby města Pardubic a.s. Design s.r.o. v ceně 36 300 Kč
Pardubice II na období 2015-2018 a rozpočet MO (411 709 Kč), Polabiny 3 a 5 Raamar s.r.o. (604 RMO schválila navýšení limitů pro vyhrazená 
Pardubice II na rok 2015 (oba dokumenty jsou 304,59 Kč) a čtyřku David Hurt (423 240 Kč).  stání v Prodloužené ulici v návaznosti na loni 
v plném znění k dispozici na www.pardubice2.cz). V rámci vyjadřování MO k územním řízením uskutečněnou rekonstrukci a nesouhlasila s ná-
Na únorovém zasedání pak ZMO schválilo svůj RMO projednala mj. následující záměry staveb - vrhem SVJ na úplný zákaz vyhrazování míst v ulici 
upravený jednací řád a rozpočtové opatření č. 1, prodloužení trolejbusové tratě do Trnové a Jiřího Tomana a Kosmonautů.                             TŘ
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Ježka: Stonožka, Šaty dělaj člověka a Ezop a „Zpěváčci“ v AFI brabenec. Ohlušující potlesk návštěvníků po jejich 
vystoupení byl pro pěvecký sbor tou největší pomohli dobré věci odměnou. V následujícím programu, ve kterém 
vystoupilo seskupení Corvus Quartet, zazněly další      Zaplněný Kongresový sál v AFI Paláci viděl v 
skladby Jaroslava Ježka napsané pro orchestr. lednu komponovaný pořad, který posluchačům 
Současně zde byl připomenut vývoj meziválečné neotřelou formou objasnil životní osudy českého 
populární i klasické hudby a Ježkova spolupráce se hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Výtěžek 
slavnou dvojicí Jiří Voskovec a Jan Werich.           JŠtohoto benefičního koncertu nazvaného Život je 

jen náhoda bude použit na zajištění služeb pro 
těžce zrakově postižené v Pardubickém kraji, 
zejména pak na podporu jejich vzdělávacích a 
sportovních aktivit.

Úvod celé benefice obstaral Dětský pěvecký 
sbor Zpěváčci, jehož členové jsou žáci čtvrté, šesté 
a deváté třídy polabinské Základní školy 
Prodloužená. A právě Zpěváčci pod vedením 
sbormistryně Moniky Kadlecové si pro tuto 
slavnostní chvíli připravili tři písně od Jaroslava 

aby v případě plánovaných jízd si v sobotu 18. Vinařský půlmaraton dubna, do 8 hodin vyvezli zaparkovat vozidla do 
sídliště Polabiny, protože po této době bude již omezí Cihelnu
výjezd nemožný. Na uvedených ulicích se budou již 

Vážení spoluobčané, pohybovat pouze organizátoři při přípravě tratě a 
později závodníci nejen půlmaratonu, ale i v sobotu 18. 4. 2015 se poběží v Pardubicích již 
ostatních doprovodných závodů.po desáté tradiční Pardubický vinařský 

půlmaraton. Až do loňského roku se tento závod Pořadatelé této sportovní akce se dopředu 
dotýkal občanů žijících v městské části Cihelna jen omlouvají všem občanům Cihelny za toto omezení 
okrajově. V letošním roce však pořadatelé tohoto a jsou přesvědčeni, že toto občané přijmou 
závodu z důvodu obrovského zájmu startujících s pochopením. Pardubický vinařský půlmaraton a 
museli změnit trasu závodu, která výrazně omezí další doprovodné závody patří mezi největší 
v uvedený den dopravní situaci v ulicích sportovní akce, které se konají v krajském městě 
Studentská, Kunětická a Hradecká. Tyto ulice Pardubice. Pořadatelé očekávají, že se jich zúčastní 
budou v sobotu 18. dubna zcela uzavřeny a to až dva tisíce sportovců z celé republiky a ze 
v době od 8 hodin do 16 hodin. V tuto dobu bude zahraničí.
tedy nemožný jakýkoliv výjezd vozidel ze sídliště Největší odměnou pak by jim bylo, kdyby se 
Cihelna a naopak vjezd do této městské části. občané zúčastnily celé sportovní akce, jako přímí 
V plném rozsahu bude uzavřena ulice Studentská, účastníci nebo diváci. Aktivní sportovci si mohou 
od křižovatky do Polabin, ke kruhovému objezdu zaběhnout závod na 10 km, ti méně zdatní Lidový 
U Josefa a ulice Kunětická, až po ulici Hradeckou. běh na 1600 metrů, kde každý účastník obdrží 
Ulice Hradecká bude uzavřena od ulice Fáblovka za medaili. Start všech závodů je na Smetanově 
benzinkou směrem na Staré Hradiště, až po náměstí a cíl na Pernštýnském náměstí. Zahájení 
křižovatku ulice Poděbradská a to v obou směrech. celé sportovní akce je v 9.20 hodin u Východo-

Žádáme proto občany městské části Cihelna, českého divadla.      Míla Kalinová, ředitelka závodu

Tábory DDM ALFA 
DDM ALFA Pardubice pořádá v letoš-

ním roce pro děti a mládež ve věku od 6 
do 15 let 16 příměstských a 3 výjezdové 
letní tábory. Každý z táborů je specificky 
a odborně zaměřený, na své si přijdou 
všichni zájemci. O účastníky se budou 
starat zkušení pedagogičtí pracovníci 
s dlouholetou praxí, pracující s dětmi 
během školního roku. 

Bližší informace a přihlášky včetně 
všech kontaktů naleznete na webových 
stránkách www.ddmalfa.cz nebo na e-
mailu ddm.alfa@ok.cz. 

Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM ALFA

Poznávejte přírodu Pardubického kraje
Turistický oddíl u příležitosti 50. výročí založení TJ Sokol Polabiny, Pardubice 
pořádá 25. 4. 2015

36. ročník PARDUBICKÉ PODKOVY
MEMORIÁL VLADIMÍRA ČECHA

MÍSTO: Slatiňany u Chrudimi a okolí
START: od 7.30 do 10 hod. - železniční stanice ČD Slatiňany
CÍL: do 17 hod. - motorest Bonet, Slatiňany
PODPORUJÍ: statutární město Pardubice, městský obvod Pardubice II
TRASY PĚŠÍ: 6, 11, 15 a 28 km (kratší trasy jsou vhodné pro děti v doprovodu rodičů)
Telefon na organizátory pochodu: 722 108 587, 605 205 500, 778 410 147
Podrobné informace na www.tjpolabiny.cz

Úspěch na veletrhu
Že vám nic neříkají firmy Gravity s.r.o., Real 

Force, Elder, Moudří doučovatelé, Lovely Drinks…? 
Ani nemohou - jsou totiž fiktivní! Jedná se o vir-
tuální společnosti, které jsou vedeny, jako by sku-
tečně existovaly. Simulují reálné procesy, produkty 
a služby. A právě studentský a žákovský veletrh 
těchto „jen jako“ firem hostilo v únoru Divadlo 
Josefa Čížka v Náchodě. Mezi 24 fiktivními podniky 
z celé republiky se neztratily ani dvě „firmy“ z Par-
dubic - z polabinské Základní školy Prodloužená. 
Učitelé Julie Miletínová a Pavel Doležal doprovázeli 
do Náchoda celkem 19 žáků. Hodnotící komise se 
zaměřovala především na úvodní prezentaci a dále 
pak na vzhled stánku, obchodní rozhovor a účetní 
doklady. V kategorii základních škol obsadili třetí 
místo chlapci z RedDot Agency a ještě o stupínek 
lépe dopadlo Korálkování s.r.o., které tak získalo 
pomyslnou stříbrnou medaili! Odměnou pak byly 
dětem nejen sladkosti v podobě medovníku, ale též 
potřebné věci do firmy, jakými určitě jsou propisky, 
pastelky, šanony…                                                JŠ     

Informace z trojky
Chcete, aby ve školním roce 2015/2016  Vaše 

dítě navštěvovalo třídu s rozšířeným vyučováním 
matematiky, přírodovědných předmětů a informa-
tiky, protože ho baví matematika a přírodní vědy? 
Přijďte tedy se svým páťákem ve čtvrtek 23. 4. 
2015 ve 14 hodin do ZŠ Polabiny 3, kde se koná 
výběrové řízení. Čeká na něho moderně vybavená 
škola se třemi počítačovými učebnami, zrekonstru-
ovanými odbornými učebnami s interaktivními 
tabulemi, jazykovými učebnami, kvalitními vyuču-
jícími a výuka vedená moderními formami práce.  
Přijímáni budou žáci na základě výsledků testů z 
matematiky a studijních předpokladů. Testy jsou 
připravovány ve spolupráci s Pedagogicko-psycho-
logickou poradnou v Pardubicích. Bližší informace 
Vám rádi poskytneme osobně nebo na telefonních  
číslech: 464 629 943 nebo 464 629 940.            FN
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Dotace nově 
Loni skončil řadu let používaný způsob 

přidělování příspěvků v rámci podpory aktivit pro 
děti a mládež v oblasti školství, tělovýchovy a 
kultury. V letošním roce bude městský obvod 
poskytovat dotace na základě vyhlášených 
programů dotací v souladu s novou legislativou. 
Programy dotací budou vyhlášeny na jednání 
zastupitelstva městského obvodu dne 15. dubna 
2015 a následně zveřejněny na úřední desce a na 
www.pardubice2.cz. Součástí programu jsou 
stanoveny závazné termíny pro podání žádosti. 
Žadatelům doporučujeme, aby se s podmínkami 
poskytnutí dotace seznámili.                           MB
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Jiří Srbek. Bohužel mu nebylo dopřáno, aby se 
toho letošního zúčastnil, ale věřím, že by se mu Slovo starosty
líbil. Zúčastnily se ho děti z polabinských škol a 

Vážení spoluobčané, školek, z Domu dětí a mládeže Alfa, mladí herci 
na úvod jsem chtěl na- z VČD a do pochodu hrála kapela Živaňanka. 
psat, že skončila vláda Všichni přítomní mohli ochutnat masopustní 
paní Zimy, ale ona na nás koblihy, které usmažily paní kuchařky ze všech 
letos v Polabinách asi tří polabinských „základek“.
zapomněla, tak mohu pou- Díky letošní zimě nezimě jsou již v plném 
ze s radostí konstatovat, proudu práce na třetí etapě rekonstrukce 
že začalo jedno z nej- vnitrobloků v Brožíkově ulici. Hotovo by mělo 

hezčích období roku - jaro. být během měsíce dubna. Další velká akce, 
Letos mám první příležitost oslovit Vás která nás letos čeká, je rekonstrukce ulice 

prostřednictvím Pravobřežního zpravodaje, a Studentské. Stavebních úprav by se měla letos 
proto  Vás chci nejprve ubezpečit, že společně dočkat i ulice Varšavská a Brozanská.  
se všemi zastupiteli městského obvodu a Připravujeme i projekty na další léta - 
pracovníky našeho úřadu uděláme vše pro to, hlavně ulici Družby, dále pak dopravní zklidnění 
aby se Vám v Polabinách žilo dobře a rok 2015 okolí ZŠ Polabiny 1 a začínáme se také zabývat 
byl pro Polabiny úspěšný. možnostmi, jak využít potenciál okolí Bajkalu a 

První významnou společenskou událostí luk na břehu Labe k rekreaci obyvatel.
letošního roku v Polabinách byl již 16. ročník Při všech rekonstrukcích se snažíme co 
Novoročního souznění, které organizují ZŠ a nejvíce spolupracovat s příslušnými samo-
Praktická škola Svítání a ZUŠ Polabiny. Při této správami. Budeme rádi i za jakékoli další 
akci se na podiu střídají zdraví i zdravotně připomínky týkající se okolí vašeho domu. 
postižení umělci. Tato vystoupení jsou vždy 

Pro nejmenší obyvatele obvodu připra-velmi působivá a nadšení vystupujících 
vujeme společně s DDM Alfa dětský den, který strhává všechny přítomné diváky v sále. 
proběhne 30. května od 13.00 do 18.00 Nejinak tomu bylo i letos a já jsem si opět 
v prostorách DDM Alfa. Ani letos jsme uvědomil, kolik práce se za těmito vystou-
nezapomněli na tradiční koncerty na Pergole, peními skrývá. Není to jen práce samotných 
které začínají v neděli 31. května. A samo-účinkujících, ale i jejich vedoucích. V případě 
zřejmě v plném proudu jsou přípravy na 16. zdravotně postižených to platí dvojnásob. 
Staročeskou polabinskou pouť, která se bude Jsem proto velmi rád, že jsem měl tu čest, 
konat 26. září. převzít nad touto akcí společně s paní 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál senátorkou Horskou záštitu.
hodně jarní energie a krásné svátky Další akcí tohoto roku byl masopustní 
velikonoční.průvod, jehož tradici před rokem založil můj 

S pozdravem   Radek Hejnýpředchůdce, dlouholetý starosta Polabin, pan 

FINANČNÍ ZDROJE CELKEM
1. Běžné příjmy
z toho podíl na daních

poplatky
ostatní příjmy

2. Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2014
3. Tvorba sociálního fondu
VÝDAJE CELKEM
1. Běžné výdaje
z toho provoz úřadu MO 

oblast životního prostředí
oblast dopravy
středisko úklidových prací
knihovna
oblast aktivit obvodu vč. dotací
ostatní

2. Investice - oblast ŽP a dopravy
3. Rezerva

34 337,2
26 569,5
15 909,5
10 180,0 

480,0
8 100,0

-332,3
34 337,2
24 331,0
9 264,0
7 315,0

4 050,0
1 663,0

894,0
1 045,0

100,0
8 500,0
1 506,2

Rozpočet na rok 2015 
Dne 17. 12. 2014 byl na jednání Zastupitelstva 

městského obvodu Pardubice II schválen rozpočet 
na rok 2015. Pro názornost zde předkládáme 
zjednodušenou verzi rozpočtu (částky jsou 
uvedeny v tis. Kč), úplný rozpočet je k dispozici na 
www.pardubice2.cz.              OE

Místní poplatky
Upozorňujeme, že do dne 30. 4. 2015 je 

splatný místní poplatek za odpady. Výše poplatku 
činí 500,- Kč za osobu a rok. V únoru byly občanům 
s trvalým bydlištěm na území našeho městského 
obvodu zaslány poštovní poukázky na úhradu 
tohoto poplatku. Poukázky byly odeslány také 
občanům, kteří zde vlastní nemovitost, v níž dle 
našich údajů nemá nikdo trvalý pobyt. Na 
poukázce najdete všechny důležité údaje - 
zejména číslo účtu, variabilní symbol a specifický 
symbol. Poplatek lze uhradit v hotovosti na 
pokladně úřadu (poukázku vezměte s sebou, 
zrychlíte tím odbavení), bankovním převodem nebo 
na poště. Pokud někdo poukázku neobdržel, 
nezbavuje ho to poplatkové povinnosti. 

Termín splatnosti místního poplatku za psy se 
odvíjí od výše sazby poplatku - buď jednorázově do 
15. 3. nebo ve čtyřech stejných splátkách v průbě-
hu roku. Poplatek je možné hradit v hotovosti na 
pokladně úřadu nebo bankovním převodem. Číslo 
účtu i variabilní symbol je poplatníkům sdělován při 
podání přiznání k tomuto místnímu poplatku.

Číslo účtu je uvedeno také na stránkách 
www.pardubice2.cz, variabilní a specifický symbol 
sdělí na vyžádání ekonomický odbor.                  OE
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Velkoobjemový odpad

4. jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice II se koná ve středu 
dne 15. 4. 2015 v 18 hodin v salonku 
restauruace Na Palubě v Polabinách 2. Na 
programu budou zejména tyto body: 
zpráva starosty a místostarosty, 
programy dotací, rozpočtové opatření č. 2, 
zpráva kontrolního výboru, diskuse.

Počítačové
kurzy pro 
seniory 
znovu

MO Pardubice II ve spolupráci se ZŠ 
Polabiny 3, Npor. Eliáše, Pardubice, pořádá 
další počítačový kurz pro seniory, kteří 
dosud neměli příležitost seznámit se s po-
užíváním PC, psaním textu, využívání 
internetu, používáním elektronické pošty. 
Kurz je určen pro občany MO Pardubice II, 
kteří jsou skutečnými začátečníky.

Jeden kurz právě probíhá, ale máte 
možnost se přihlásit na další termín od 
6. 5. do 10. 6. 2015 (vždy 1x týdně ve 
středu v odpoledních hodinách - 2 hodiny). 
Na kurz je možné se přihlásit na tel.: 466 
798 627 nebo osobně na Úřadě městského 
obvodu Pardubice II, Chemiků 128 (M. 
Boháčková). Přihlášky budou přijímány do 
naplnění kurzu.                  MB

Výchovný řez 
mladých stromků

Odbor životního prostředí a dopravy 
městského obvodu Pardubice II v rámci 
údržby zeleně ve svém územním obvodu 
pravidelně pečuje i o mladé stromky. 
V předjarním období zajistil ošetření přes 
400 ks stromků, které byly vysazeny 
v uplynulých 15 letech na veřejném 
prostranství v Polabinách 1, 2, Cihelně a 
Stavařově. Jednalo se především o vý-
chovný řez a zapěstování korun mladých 
výsadeb. Odbornou garanci prováděných 
prořezů zajišťoval František Weisbauer, 
zastupitel a předseda kontrolního výboru 
ZMO Pradubice II, který s jednotlivými 
zhotoviteli v terénu prověřoval správný 
postup prací. Ve zbývajících okrscích 
Polabiny 3, 4 a 5 plánujeme prořez strom-
ků na příští rok a následně v pravidelných 
intervalech jejich opakování. V březnu 
bude také provedena údržba a oprava 
ochranného kotvení kolem kmenů mla-
dých výsadeb.                                  OŽPD

Volejbalový turnaj Den dětí v Polabinách
Městský obvod Pardubice II a Univerzita se koná v sobotu 30. 5. 2015 od 13 do 18 hodin 

Pardubice pořádají v sobotu 18. 4. 2015 I. ročník v areálu DDM ALFA, Družby 334, Pardubice.
amatérského volejbalového turnaje smíšených Program:
družstev O POHÁR STAROSTY MO PARDUBICE II. 13.00 Slavnostní zahájení, představení 

Turnaj se bude konat ve sportovní hale soutěží a vystupujících
Univerzity Pardubice (Kunětická 92 - ke zdymadlu) 13.15 1. část kulturního programu a bloku 
od 8 do 16 hodin. Startovné je minimálně 1000 Kč soutěží pro děti a mládež
na tým, maximální výše není omezena. Celý 15.00 Losování soutěžních kartiček
výtěžek startovného bude věnován Nadačnímu 15.15 Vystoupení hudební kapely Elixír
fondu Rebečina Křídla. 16.15 2. část kulturního programu a bloku 

Složení týmů: 3 + 3 (pouze neregistrovaní soutěží pro děti a mládež
hráči). Přihlášky na e-mail: brozek@pernerova.cz. 17.45 Losování soutěžních kartiček
Startovné je nutno uhradit nejpozději do 5 18.00 Ukončení Dne dětí
pracovních dnů po potvrzení přijetí přihlášky na Během obou částí kulturního programu budou účet č. 19-2374020267/0100 (účet MO Pardubice vystupovat taneční a pěvecké soubory dětí z DDM II). Rozlosování bude zasláno nejpozději dne 16. 4. ALFA, ZUŠ a základních škol.2015 na e-mail uvedený v registraci. Dále se představí šermířská skupina a 

sportovní kluby hokejbal Alfa a basketbal BK 
Pardubice.

Návštěvníci se můžou těšit na zajímavé 
atrakce - kolotoč, skluzavka a trampolína!

V areálu budou stánky s občerstvením a 
pamlsky pro děti včetně prodeje přáníček.

Pořadem budou provázet Miloš Adamů a Hana 
Lieberzeitová.

Lovci perel 
Po celý rok 2014 probíhala v Knihovně MO 

Pardubice II dětská čtenářská soutěž Lovci 
perel. Za zodpovězení otázek ke každé 
přečtené knize zařazené do soutěže získal 
čtenář jednu perlu. Soutěže se zúčastnilo 32 
dětí, které nasbíraly dohromady 263 perel. 

Dne 26. 2. 2015 byla v knihovně soutěž 
vyhodnocena. Nejpilnější čtenáři byli oceněni 
ve třech věkových kategoriích: 1. kategorie 
Hana Schoberová a Karolína Juráková, 2. kate-
gorie Kateřina Koberová a Tereza Fejfarová, 
3. kategorie Nikola Kacafírková a Leona 
Stryková. Ceny předal pan starosta Radek 
Hejný. Děti si odnesly knihu a sladkou odměnu.

ninami a také improvizované podium pro kul-Masopust turní vystoupení. Na akci, které se zúčastnilo 
na 400 lidí, se rozdávaly koblihy, z nichž jedna Ve středu 11. 2. 2015 prošel Polabinami 
nakonec na přání obecenstva oživila obětního druhý masopustní  průvod pořádaný 
„medvěda“. Pořadatelé děkují za hojnou účast městským obvodem Pardubice II. Účastníci 
a těší se na shledanou zase za rok! letošního průvodu se sešli o půl třetí před 

budovou úřadu, kde k nim promluvil starosta 
Radek Hejný, povolil průchod obcí a dal 
nakázání maskám k slušnému chování. Mezi 
nejrůznějšími maskami se objevili například 
žáci polabinských mateřských a základních 
škol, folklorní soubor Radost z Domu dětí a 
mládeže Alfa či herci Východočeského divadla 
v Pardubicích. Průvod se pak pod vedením 
dvou starokladrubských vraníků Městské 
policie a dechové hudby Živaňanka vydal na 
náměstí Polabiny 1, odkud prošel přes Pergolu P.S. Spoustu fotek najdete na webu 
na náměstí Polabiny 2. Zde čekal stánek s uze- mopardubice2.rajce.idnes.cz.

Výměna průkazů ZTP
Úřad práce ČR upozorňuje, že koncem 

letošního roku končí platnost většiny průkazů ZTP 
a ZTP/P. Proto je nutné, aby jejich držitelé požádali 
na Úřadu práce ČR o výměnu průkazu, a to na 
předepsaném tiskopise a za poplatek 30 Kč. 
K výměně je potřeba stávající průkaz, aktuální 
průkazová fotografie a rozhodnutí o přiznání 
průkazu. Pokud výměnu do konce roku někdo 
nestihne, o nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením a stupni průkazu bude znovu 
rozhodovat Lékařská posudková služba.
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Dotace nově 
Loni skončil řadu let používaný způsob 

přidělování příspěvků v rámci podpory aktivit pro 
děti a mládež v oblasti školství, tělovýchovy a 
kultury. V letošním roce bude městský obvod 
poskytovat dotace na základě vyhlášených 
programů dotací v souladu s novou legislativou. 
Programy dotací budou vyhlášeny na jednání 
zastupitelstva městského obvodu dne 15. dubna 
2015 a následně zveřejněny na úřední desce a na 
www.pardubice2.cz. Součástí programu jsou 
stanoveny závazné termíny pro podání žádosti. 
Žadatelům doporučujeme, aby se s podmínkami 
poskytnutí dotace seznámili.                           MB
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Jiří Srbek. Bohužel mu nebylo dopřáno, aby se 
toho letošního zúčastnil, ale věřím, že by se mu Slovo starosty
líbil. Zúčastnily se ho děti z polabinských škol a 

Vážení spoluobčané, školek, z Domu dětí a mládeže Alfa, mladí herci 
na úvod jsem chtěl na- z VČD a do pochodu hrála kapela Živaňanka. 
psat, že skončila vláda Všichni přítomní mohli ochutnat masopustní 
paní Zimy, ale ona na nás koblihy, které usmažily paní kuchařky ze všech 
letos v Polabinách asi tří polabinských „základek“.
zapomněla, tak mohu pou- Díky letošní zimě nezimě jsou již v plném 
ze s radostí konstatovat, proudu práce na třetí etapě rekonstrukce 
že začalo jedno z nej- vnitrobloků v Brožíkově ulici. Hotovo by mělo 

hezčích období roku - jaro. být během měsíce dubna. Další velká akce, 
Letos mám první příležitost oslovit Vás která nás letos čeká, je rekonstrukce ulice 

prostřednictvím Pravobřežního zpravodaje, a Studentské. Stavebních úprav by se měla letos 
proto  Vás chci nejprve ubezpečit, že společně dočkat i ulice Varšavská a Brozanská.  
se všemi zastupiteli městského obvodu a Připravujeme i projekty na další léta - 
pracovníky našeho úřadu uděláme vše pro to, hlavně ulici Družby, dále pak dopravní zklidnění 
aby se Vám v Polabinách žilo dobře a rok 2015 okolí ZŠ Polabiny 1 a začínáme se také zabývat 
byl pro Polabiny úspěšný. možnostmi, jak využít potenciál okolí Bajkalu a 

První významnou společenskou událostí luk na břehu Labe k rekreaci obyvatel.
letošního roku v Polabinách byl již 16. ročník Při všech rekonstrukcích se snažíme co 
Novoročního souznění, které organizují ZŠ a nejvíce spolupracovat s příslušnými samo-
Praktická škola Svítání a ZUŠ Polabiny. Při této správami. Budeme rádi i za jakékoli další 
akci se na podiu střídají zdraví i zdravotně připomínky týkající se okolí vašeho domu. 
postižení umělci. Tato vystoupení jsou vždy 

Pro nejmenší obyvatele obvodu připra-velmi působivá a nadšení vystupujících 
vujeme společně s DDM Alfa dětský den, který strhává všechny přítomné diváky v sále. 
proběhne 30. května od 13.00 do 18.00 Nejinak tomu bylo i letos a já jsem si opět 
v prostorách DDM Alfa. Ani letos jsme uvědomil, kolik práce se za těmito vystou-
nezapomněli na tradiční koncerty na Pergole, peními skrývá. Není to jen práce samotných 
které začínají v neděli 31. května. A samo-účinkujících, ale i jejich vedoucích. V případě 
zřejmě v plném proudu jsou přípravy na 16. zdravotně postižených to platí dvojnásob. 
Staročeskou polabinskou pouť, která se bude Jsem proto velmi rád, že jsem měl tu čest, 
konat 26. září. převzít nad touto akcí společně s paní 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál senátorkou Horskou záštitu.
hodně jarní energie a krásné svátky Další akcí tohoto roku byl masopustní 
velikonoční.průvod, jehož tradici před rokem založil můj 

S pozdravem   Radek Hejnýpředchůdce, dlouholetý starosta Polabin, pan 

FINANČNÍ ZDROJE CELKEM
1. Běžné příjmy
z toho podíl na daních

poplatky
ostatní příjmy

2. Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2014
3. Tvorba sociálního fondu
VÝDAJE CELKEM
1. Běžné výdaje
z toho provoz úřadu MO 

oblast životního prostředí
oblast dopravy
středisko úklidových prací
knihovna
oblast aktivit obvodu vč. dotací
ostatní

2. Investice - oblast ŽP a dopravy
3. Rezerva

34 337,2
26 569,5
15 909,5
10 180,0 

480,0
8 100,0

-332,3
34 337,2
24 331,0
9 264,0
7 315,0

4 050,0
1 663,0

894,0
1 045,0

100,0
8 500,0
1 506,2

Rozpočet na rok 2015 
Dne 17. 12. 2014 byl na jednání Zastupitelstva 

městského obvodu Pardubice II schválen rozpočet 
na rok 2015. Pro názornost zde předkládáme 
zjednodušenou verzi rozpočtu (částky jsou 
uvedeny v tis. Kč), úplný rozpočet je k dispozici na 
www.pardubice2.cz.              OE

Místní poplatky
Upozorňujeme, že do dne 30. 4. 2015 je 

splatný místní poplatek za odpady. Výše poplatku 
činí 500,- Kč za osobu a rok. V únoru byly občanům 
s trvalým bydlištěm na území našeho městského 
obvodu zaslány poštovní poukázky na úhradu 
tohoto poplatku. Poukázky byly odeslány také 
občanům, kteří zde vlastní nemovitost, v níž dle 
našich údajů nemá nikdo trvalý pobyt. Na 
poukázce najdete všechny důležité údaje - 
zejména číslo účtu, variabilní symbol a specifický 
symbol. Poplatek lze uhradit v hotovosti na 
pokladně úřadu (poukázku vezměte s sebou, 
zrychlíte tím odbavení), bankovním převodem nebo 
na poště. Pokud někdo poukázku neobdržel, 
nezbavuje ho to poplatkové povinnosti. 

Termín splatnosti místního poplatku za psy se 
odvíjí od výše sazby poplatku - buď jednorázově do 
15. 3. nebo ve čtyřech stejných splátkách v průbě-
hu roku. Poplatek je možné hradit v hotovosti na 
pokladně úřadu nebo bankovním převodem. Číslo 
účtu i variabilní symbol je poplatníkům sdělován při 
podání přiznání k tomuto místnímu poplatku.

Číslo účtu je uvedeno také na stránkách 
www.pardubice2.cz, variabilní a specifický symbol 
sdělí na vyžádání ekonomický odbor.                  OE
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Velkoobjemový odpad

4. jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice II se koná ve středu 
dne 15. 4. 2015 v 18 hodin v salonku 
restauruace Na Palubě v Polabinách 2. Na 
programu budou zejména tyto body: 
zpráva starosty a místostarosty, 
programy dotací, rozpočtové opatření č. 2, 
zpráva kontrolního výboru, diskuse.

Počítačové
kurzy pro 
seniory 
znovu

MO Pardubice II ve spolupráci se ZŠ 
Polabiny 3, Npor. Eliáše, Pardubice, pořádá 
další počítačový kurz pro seniory, kteří 
dosud neměli příležitost seznámit se s po-
užíváním PC, psaním textu, využívání 
internetu, používáním elektronické pošty. 
Kurz je určen pro občany MO Pardubice II, 
kteří jsou skutečnými začátečníky.

Jeden kurz právě probíhá, ale máte 
možnost se přihlásit na další termín od 
6. 5. do 10. 6. 2015 (vždy 1x týdně ve 
středu v odpoledních hodinách - 2 hodiny). 
Na kurz je možné se přihlásit na tel.: 466 
798 627 nebo osobně na Úřadě městského 
obvodu Pardubice II, Chemiků 128 (M. 
Boháčková). Přihlášky budou přijímány do 
naplnění kurzu.                  MB

Výchovný řez 
mladých stromků

Odbor životního prostředí a dopravy 
městského obvodu Pardubice II v rámci 
údržby zeleně ve svém územním obvodu 
pravidelně pečuje i o mladé stromky. 
V předjarním období zajistil ošetření přes 
400 ks stromků, které byly vysazeny 
v uplynulých 15 letech na veřejném 
prostranství v Polabinách 1, 2, Cihelně a 
Stavařově. Jednalo se především o vý-
chovný řez a zapěstování korun mladých 
výsadeb. Odbornou garanci prováděných 
prořezů zajišťoval František Weisbauer, 
zastupitel a předseda kontrolního výboru 
ZMO Pradubice II, který s jednotlivými 
zhotoviteli v terénu prověřoval správný 
postup prací. Ve zbývajících okrscích 
Polabiny 3, 4 a 5 plánujeme prořez strom-
ků na příští rok a následně v pravidelných 
intervalech jejich opakování. V březnu 
bude také provedena údržba a oprava 
ochranného kotvení kolem kmenů mla-
dých výsadeb.                                  OŽPD

Volejbalový turnaj Den dětí v Polabinách
Městský obvod Pardubice II a Univerzita se koná v sobotu 30. 5. 2015 od 13 do 18 hodin 

Pardubice pořádají v sobotu 18. 4. 2015 I. ročník v areálu DDM ALFA, Družby 334, Pardubice.
amatérského volejbalového turnaje smíšených Program:
družstev O POHÁR STAROSTY MO PARDUBICE II. 13.00 Slavnostní zahájení, představení 

Turnaj se bude konat ve sportovní hale soutěží a vystupujících
Univerzity Pardubice (Kunětická 92 - ke zdymadlu) 13.15 1. část kulturního programu a bloku 
od 8 do 16 hodin. Startovné je minimálně 1000 Kč soutěží pro děti a mládež
na tým, maximální výše není omezena. Celý 15.00 Losování soutěžních kartiček
výtěžek startovného bude věnován Nadačnímu 15.15 Vystoupení hudební kapely Elixír
fondu Rebečina Křídla. 16.15 2. část kulturního programu a bloku 

Složení týmů: 3 + 3 (pouze neregistrovaní soutěží pro děti a mládež
hráči). Přihlášky na e-mail: brozek@pernerova.cz. 17.45 Losování soutěžních kartiček
Startovné je nutno uhradit nejpozději do 5 18.00 Ukončení Dne dětí
pracovních dnů po potvrzení přijetí přihlášky na Během obou částí kulturního programu budou účet č. 19-2374020267/0100 (účet MO Pardubice vystupovat taneční a pěvecké soubory dětí z DDM II). Rozlosování bude zasláno nejpozději dne 16. 4. ALFA, ZUŠ a základních škol.2015 na e-mail uvedený v registraci. Dále se představí šermířská skupina a 

sportovní kluby hokejbal Alfa a basketbal BK 
Pardubice.

Návštěvníci se můžou těšit na zajímavé 
atrakce - kolotoč, skluzavka a trampolína!

V areálu budou stánky s občerstvením a 
pamlsky pro děti včetně prodeje přáníček.

Pořadem budou provázet Miloš Adamů a Hana 
Lieberzeitová.

Lovci perel 
Po celý rok 2014 probíhala v Knihovně MO 

Pardubice II dětská čtenářská soutěž Lovci 
perel. Za zodpovězení otázek ke každé 
přečtené knize zařazené do soutěže získal 
čtenář jednu perlu. Soutěže se zúčastnilo 32 
dětí, které nasbíraly dohromady 263 perel. 

Dne 26. 2. 2015 byla v knihovně soutěž 
vyhodnocena. Nejpilnější čtenáři byli oceněni 
ve třech věkových kategoriích: 1. kategorie 
Hana Schoberová a Karolína Juráková, 2. kate-
gorie Kateřina Koberová a Tereza Fejfarová, 
3. kategorie Nikola Kacafírková a Leona 
Stryková. Ceny předal pan starosta Radek 
Hejný. Děti si odnesly knihu a sladkou odměnu.

ninami a také improvizované podium pro kul-Masopust turní vystoupení. Na akci, které se zúčastnilo 
na 400 lidí, se rozdávaly koblihy, z nichž jedna Ve středu 11. 2. 2015 prošel Polabinami 
nakonec na přání obecenstva oživila obětního druhý masopustní  průvod pořádaný 
„medvěda“. Pořadatelé děkují za hojnou účast městským obvodem Pardubice II. Účastníci 
a těší se na shledanou zase za rok! letošního průvodu se sešli o půl třetí před 

budovou úřadu, kde k nim promluvil starosta 
Radek Hejný, povolil průchod obcí a dal 
nakázání maskám k slušnému chování. Mezi 
nejrůznějšími maskami se objevili například 
žáci polabinských mateřských a základních 
škol, folklorní soubor Radost z Domu dětí a 
mládeže Alfa či herci Východočeského divadla 
v Pardubicích. Průvod se pak pod vedením 
dvou starokladrubských vraníků Městské 
policie a dechové hudby Živaňanka vydal na 
náměstí Polabiny 1, odkud prošel přes Pergolu P.S. Spoustu fotek najdete na webu 
na náměstí Polabiny 2. Zde čekal stánek s uze- mopardubice2.rajce.idnes.cz.

Výměna průkazů ZTP
Úřad práce ČR upozorňuje, že koncem 

letošního roku končí platnost většiny průkazů ZTP 
a ZTP/P. Proto je nutné, aby jejich držitelé požádali 
na Úřadu práce ČR o výměnu průkazu, a to na 
předepsaném tiskopise a za poplatek 30 Kč. 
K výměně je potřeba stávající průkaz, aktuální 
průkazová fotografie a rozhodnutí o přiznání 
průkazu. Pokud výměnu do konce roku někdo 
nestihne, o nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením a stupni průkazu bude znovu 
rozhodovat Lékařská posudková služba.
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v jehož rámci byl zejména zapojen zůstatek na Ohrazenic, vodovod v ul. Studentská či přístavba Zprávy z jednání účtu z loňského roku a to především ve prospěch autosalonu VW a Audi na Fáblovce. RMO souhlasila 
posílení investičních akcí. s umístěním předzahrádky u provozovny Vinárna zastupitelstva a rady 

RMO jmenovala předsedu a členy komise Decinka v centru sídliště Sever. 
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu školské, kultury, mládeže a sportu. Dále pak RMO také projednala připomínky domovních 

Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu schválila uzavření obvyklých ročních smluv se samospráv a SVJ ke konceptu rekonstrukce ulice 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období Službami města Pardubic a.s. na zahradnické Družby a schválila jejich vypořádání v rámci přípra-
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, práce, přistavování velkoobjemových kontejnerů, vy projektové dokumentace. RMO rovněž schválila 
vybíráme následující záležitosti. výsyp košů na odpadky a psí exkrementy a reakci na petici obyvatel z Cihelny týkající se ze-

Na zasedání ZMO dne 17. 12. 2014 složili slib rámcové smlouvy na opravy komunikací. RMO jména některých dopravních problémů v této části 
dva noví zastupitelé - Jan Matějek a Radim Petru- rovněž vyhodnotila výběrové řízení na seč trávníků obvodu. RMO rovněž souhlasila s objednáním 
žálek, kteří nastoupili na uvolněné mandáty po v MO Pardubice II v roce 2015 a to takto - Polabiny studie cykloinfrastruktury v ul. Hradecká a Podě-
zesnulém Jiřím Srbkovi a odstoupivším Janu Mazu- 1 a Cihelnu bude sekat firma Raamar s.r.o. (612 bradská na základě nabídky společnosti Highway 
chovi.  ZMO dále schválilo Program rozvoje MO 475,37 Kč), Polabiny 2 Služby města Pardubic a.s. Design s.r.o. v ceně 36 300 Kč
Pardubice II na období 2015-2018 a rozpočet MO (411 709 Kč), Polabiny 3 a 5 Raamar s.r.o. (604 RMO schválila navýšení limitů pro vyhrazená 
Pardubice II na rok 2015 (oba dokumenty jsou 304,59 Kč) a čtyřku David Hurt (423 240 Kč).  stání v Prodloužené ulici v návaznosti na loni 
v plném znění k dispozici na www.pardubice2.cz). V rámci vyjadřování MO k územním řízením uskutečněnou rekonstrukci a nesouhlasila s ná-
Na únorovém zasedání pak ZMO schválilo svůj RMO projednala mj. následující záměry staveb - vrhem SVJ na úplný zákaz vyhrazování míst v ulici 
upravený jednací řád a rozpočtové opatření č. 1, prodloužení trolejbusové tratě do Trnové a Jiřího Tomana a Kosmonautů.                             TŘ
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Ježka: Stonožka, Šaty dělaj člověka a Ezop a „Zpěváčci“ v AFI brabenec. Ohlušující potlesk návštěvníků po jejich 
vystoupení byl pro pěvecký sbor tou největší pomohli dobré věci odměnou. V následujícím programu, ve kterém 
vystoupilo seskupení Corvus Quartet, zazněly další      Zaplněný Kongresový sál v AFI Paláci viděl v 
skladby Jaroslava Ježka napsané pro orchestr. lednu komponovaný pořad, který posluchačům 
Současně zde byl připomenut vývoj meziválečné neotřelou formou objasnil životní osudy českého 
populární i klasické hudby a Ježkova spolupráce se hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Výtěžek 
slavnou dvojicí Jiří Voskovec a Jan Werich.           JŠtohoto benefičního koncertu nazvaného Život je 

jen náhoda bude použit na zajištění služeb pro 
těžce zrakově postižené v Pardubickém kraji, 
zejména pak na podporu jejich vzdělávacích a 
sportovních aktivit.

Úvod celé benefice obstaral Dětský pěvecký 
sbor Zpěváčci, jehož členové jsou žáci čtvrté, šesté 
a deváté třídy polabinské Základní školy 
Prodloužená. A právě Zpěváčci pod vedením 
sbormistryně Moniky Kadlecové si pro tuto 
slavnostní chvíli připravili tři písně od Jaroslava 

aby v případě plánovaných jízd si v sobotu 18. Vinařský půlmaraton dubna, do 8 hodin vyvezli zaparkovat vozidla do 
sídliště Polabiny, protože po této době bude již omezí Cihelnu
výjezd nemožný. Na uvedených ulicích se budou již 

Vážení spoluobčané, pohybovat pouze organizátoři při přípravě tratě a 
později závodníci nejen půlmaratonu, ale i v sobotu 18. 4. 2015 se poběží v Pardubicích již 
ostatních doprovodných závodů.po desáté tradiční Pardubický vinařský 

půlmaraton. Až do loňského roku se tento závod Pořadatelé této sportovní akce se dopředu 
dotýkal občanů žijících v městské části Cihelna jen omlouvají všem občanům Cihelny za toto omezení 
okrajově. V letošním roce však pořadatelé tohoto a jsou přesvědčeni, že toto občané přijmou 
závodu z důvodu obrovského zájmu startujících s pochopením. Pardubický vinařský půlmaraton a 
museli změnit trasu závodu, která výrazně omezí další doprovodné závody patří mezi největší 
v uvedený den dopravní situaci v ulicích sportovní akce, které se konají v krajském městě 
Studentská, Kunětická a Hradecká. Tyto ulice Pardubice. Pořadatelé očekávají, že se jich zúčastní 
budou v sobotu 18. dubna zcela uzavřeny a to až dva tisíce sportovců z celé republiky a ze 
v době od 8 hodin do 16 hodin. V tuto dobu bude zahraničí.
tedy nemožný jakýkoliv výjezd vozidel ze sídliště Největší odměnou pak by jim bylo, kdyby se 
Cihelna a naopak vjezd do této městské části. občané zúčastnily celé sportovní akce, jako přímí 
V plném rozsahu bude uzavřena ulice Studentská, účastníci nebo diváci. Aktivní sportovci si mohou 
od křižovatky do Polabin, ke kruhovému objezdu zaběhnout závod na 10 km, ti méně zdatní Lidový 
U Josefa a ulice Kunětická, až po ulici Hradeckou. běh na 1600 metrů, kde každý účastník obdrží 
Ulice Hradecká bude uzavřena od ulice Fáblovka za medaili. Start všech závodů je na Smetanově 
benzinkou směrem na Staré Hradiště, až po náměstí a cíl na Pernštýnském náměstí. Zahájení 
křižovatku ulice Poděbradská a to v obou směrech. celé sportovní akce je v 9.20 hodin u Východo-

Žádáme proto občany městské části Cihelna, českého divadla.      Míla Kalinová, ředitelka závodu

Tábory DDM ALFA 
DDM ALFA Pardubice pořádá v letoš-

ním roce pro děti a mládež ve věku od 6 
do 15 let 16 příměstských a 3 výjezdové 
letní tábory. Každý z táborů je specificky 
a odborně zaměřený, na své si přijdou 
všichni zájemci. O účastníky se budou 
starat zkušení pedagogičtí pracovníci 
s dlouholetou praxí, pracující s dětmi 
během školního roku. 

Bližší informace a přihlášky včetně 
všech kontaktů naleznete na webových 
stránkách www.ddmalfa.cz nebo na e-
mailu ddm.alfa@ok.cz. 

Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM ALFA

Poznávejte přírodu Pardubického kraje
Turistický oddíl u příležitosti 50. výročí založení TJ Sokol Polabiny, Pardubice 
pořádá 25. 4. 2015

36. ročník PARDUBICKÉ PODKOVY
MEMORIÁL VLADIMÍRA ČECHA

MÍSTO: Slatiňany u Chrudimi a okolí
START: od 7.30 do 10 hod. - železniční stanice ČD Slatiňany
CÍL: do 17 hod. - motorest Bonet, Slatiňany
PODPORUJÍ: statutární město Pardubice, městský obvod Pardubice II
TRASY PĚŠÍ: 6, 11, 15 a 28 km (kratší trasy jsou vhodné pro děti v doprovodu rodičů)
Telefon na organizátory pochodu: 722 108 587, 605 205 500, 778 410 147
Podrobné informace na www.tjpolabiny.cz

Úspěch na veletrhu
Že vám nic neříkají firmy Gravity s.r.o., Real 

Force, Elder, Moudří doučovatelé, Lovely Drinks…? 
Ani nemohou - jsou totiž fiktivní! Jedná se o vir-
tuální společnosti, které jsou vedeny, jako by sku-
tečně existovaly. Simulují reálné procesy, produkty 
a služby. A právě studentský a žákovský veletrh 
těchto „jen jako“ firem hostilo v únoru Divadlo 
Josefa Čížka v Náchodě. Mezi 24 fiktivními podniky 
z celé republiky se neztratily ani dvě „firmy“ z Par-
dubic - z polabinské Základní školy Prodloužená. 
Učitelé Julie Miletínová a Pavel Doležal doprovázeli 
do Náchoda celkem 19 žáků. Hodnotící komise se 
zaměřovala především na úvodní prezentaci a dále 
pak na vzhled stánku, obchodní rozhovor a účetní 
doklady. V kategorii základních škol obsadili třetí 
místo chlapci z RedDot Agency a ještě o stupínek 
lépe dopadlo Korálkování s.r.o., které tak získalo 
pomyslnou stříbrnou medaili! Odměnou pak byly 
dětem nejen sladkosti v podobě medovníku, ale též 
potřebné věci do firmy, jakými určitě jsou propisky, 
pastelky, šanony…                                                JŠ     

Informace z trojky
Chcete, aby ve školním roce 2015/2016  Vaše 

dítě navštěvovalo třídu s rozšířeným vyučováním 
matematiky, přírodovědných předmětů a informa-
tiky, protože ho baví matematika a přírodní vědy? 
Přijďte tedy se svým páťákem ve čtvrtek 23. 4. 
2015 ve 14 hodin do ZŠ Polabiny 3, kde se koná 
výběrové řízení. Čeká na něho moderně vybavená 
škola se třemi počítačovými učebnami, zrekonstru-
ovanými odbornými učebnami s interaktivními 
tabulemi, jazykovými učebnami, kvalitními vyuču-
jícími a výuka vedená moderními formami práce.  
Přijímáni budou žáci na základě výsledků testů z 
matematiky a studijních předpokladů. Testy jsou 
připravovány ve spolupráci s Pedagogicko-psycho-
logickou poradnou v Pardubicích. Bližší informace 
Vám rádi poskytneme osobně nebo na telefonních  
číslech: 464 629 943 nebo 464 629 940.            FN
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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 zasedání dne 15. 4. 2015 ZMO vyhlásilo
následující programy dotací MO Pardubice II:
Program na podporu aktivit !kolsk"ch za#ízení a
za#ízení zam$#en"ch na volno%asové aktivity d$tí,
Program na podporu sportovních aktivit, Program
na podporu kulturních a spole%ensk"ch aktivit a
schválilo postup p#i podání &ádosti o dotaci mimo
vyhlá!ené dota%ní programy.

ZMO dále schválilo rozpo%tové opat#ení %. 2.
Hlavní zm$nou bylo nav"!ení p#íjm' o 2,37 mil. K%.

Jedná se o v"sledek jednání kolegia starost' a
vedení m$sta, na n$m& bylo dohodnuto rozd$lení
15 mil. K% mezi m$stské obvody na realizaci
investi%ních akcí.

RMO v návaznosti na zavedení program'
dotací schválila upraven" statut své komise
!kolství, kultury, mláde&e a sportu.

V rámci vyjád#ení k zám$r'm nakládání s
m$stsk"mi pozemky RMO souhlasila s roz!í#ením
p#edzahrádky u restaurace Fregata (d#íve U
Jind#icha) a nesouhlasila s prodejem pozemku pod
stánkem v centru sídli!t$ Sever.

RMO také projednala leto!ní zám$ry %erpání z
rozpo%tov"ch polo&ek opravy a údr&ba komunikací,
pé%e o ve#ejná prostranství a investice v &ivotním
prost#edí a doprav$. Podrobn$j!ímu popisu zám$r'
se v$nuje %lánek na str. 3 tohoto PZ.

RMO nem$la námitek k návrhu novely obecn$
závazné vyhlá!ky m$sta o místním poplatku za

u&ívání ve#ejného prostranství. Ve vyhlá!ce má
dojít k úpravám na základ$ doporu%ení
Ministerstva vnitra, mj. se bude jednat o zru!ení
povinnosti podávat p#iznání k poplatku a jeho
nahrazení oznamovací povinností. Nov$ bude
mo&no u vyhrazeného parkování platit poplatek ve
dvou ro%ních splátkách. V neposlední #ad$ dojde k
zahrnutí p#ísp$vkov"ch organizací m$sta do
okruhu osvobození od poplatku.

RMO se opakovan$ zab"vala %inností Knihovny
MO Pardubice II, mj. vzala na v$domí zprávu o
provedení revize knihovního fondu a rozbor d'vod'
137 nenalezen"ch knih, které budou odepsány.
V knihovním fondu je nyní bezmála 20 tis. svazk'.

RMO na základ$ podn$t' ob%an' schválila
zám$r pojmenovat ve#ejné prostranství v centru
Polabin 4 po dlouholetém starostovi Ji#ím Srbkovi.
Pojmenování park Ji#ího Srbka musí je!t$ schválit
zastupitelstvo m$sta.
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Odhalení pam$tní
desky npor. Eliá'e

Ve %tvrtek 7. kv$tna 2015 v 10.00 hodin se
uskute%nilo slavnostní odhalení pam$tní desky
npor. Vladimíra Eliá!e na budov$ Základní !koly
Pardubice-Polabiny, npor. Eliá!e 344 za ú%asti jeho
potomk', p#edstavitel' m$sta i m$stského obvodu
Pardubice II.

Nadporu%ík Vladimír Eliá! byl hrdinou druhé
sv$tové války, kter" tragicky zahynul p#i st#etu s
n$meck"mi jednotkami na dne!ní t#íd$ Míru 8.
kv$tna 1945 a stal se tak jednou z posledních ob$tí
války. Dlouhá léta byl jeho p#íb$h zapomenut. A&
roku 1991 byla jeho jménem pojmenována jedna
z polabinsk"ch ulic a sou%asn$ i !kola.

Odhalení pam$tní desky se uskute%nilo den
p#ed 70. v"ro%ím jeho tragického úmrtí.
Slavnostního aktu, kter" se stal sou%ástí oslav
v"ro%í konce druhé sv$tové války v Pardubicích, se
zú%astnili primátor m$sta Martin Charvát,
nám$stci primátora m$sta Pardubic Ji#í Rozinek a
Jakub Rychteck" spolu se starostou m$stského
obvodu Pardubice II panem Radkem Hejn"m,
zástupci !koly a dal!ích institucí a také delegace
potomk' npor. Eliá!e. Pam$tní desku symbolicky
odhalili synové Vladimíra Eliá!e Jaroslav a
Bohuslav. Sou%ástí aktu bylo vystoupení !kolního
sboru flétnist' pod vedením pana u%itele Ludvíka
Dohunka, a také k#est knihy, zab"vající se
osobností Vladimíra Eliá!e, jejím& autorem je pan
u%itel Petr St#eda. FN

vzhledem k omezenému
rozsahu zpravodaje a velkému mno&ství p#ísp$vk'
jsme na webu zavedli novou
rubriku . Podívejte se tam. Díky.

Poznámka na okraj:

Informace ze 'kol
www.pardubice2.cz

Nejstar'í 'kola
v Polabinách oslavuje

Základní !kola Polabiny 1 oslaví v leto!ním roce
kulaté narozeniny. V úter" 1. zá#í 2015 to toti&
bude cel"ch padesát let od jejího otev#ení. „Pro
celou !kolu to je opravdu v"znamné v"ro%í. Aby-
chom ho d'stojn$ oslavili, plánujeme s p#edstihem
ji& nyní,“ uvedla !editelka "koly Jana Lokvencová.

Sou#asní u#itelé a zam$stnanci "koly cht$jí
nejen sob$, ale i pro dal"í generace p!ipomenout
v"voj této vzd$lávací instituce. „S provozem "koly
souvisí mnoho p!íb$h%. Ka&d" z nás si p!eci
pamatuje humorné chvíle z doby, kdy& byl je"t$
dítko "kolou povinné. Mo&ná rád vzpomíná na své
u#itelé nebo b"valé spolu&áky. Proto chceme tyto
zá&itky zdokumentovat v almanachu, kter" k p!í-
le&itosti v"ro#í vyjde,“ p!iblí&ila zám$r "koly

Lokvencová s tím, &e se "kola obracela na b"valé
&áky i zam$stnance, aby zasílali své vzpomínky,
fotografie a dal"í archivní materiály. To se poda!ilo.

„Na"i u#itelé také p!ipravují zajímavé v"tvarné
#i literární sout$&e pro na"e &áky. S vít$zn"mi díly
seznámíme ve!ejnost práv$ prost!ednictvím
na"eho almanachu,“ uzav!ela Lokvencová.

Základní "kola nále&ící k pardubickému sídli"ti
Polabiny 1 byla poprvé otev!ena 1. zá!í 1965 a od té
doby je nep!etr&it$ v provozu. Za dobu její
existence se v jejím #ele vyst!ídalo 8 !editel%,
p!i#em& poslední, Mgr. Jana Lokvencová, ji vede
teprve od kv$tna 2015. 'kola se oproti ostatním
polabinsk"m "kolám li"í jednak sv"m netradi#ním
uspo!ádáním do u#ebních pavilon%, ale také tím, &e
se na její p%d$ nacházejí i t!ídy alternativního
v"ukového sm$ru Montessori a t!ídy s roz"í!enou
v"ukou informatiky a v"po#etní techniky. OV

ZU) op$t úsp$'ná
V jarních m$sících ka&doro#n$ vrcholí

sout$&e v r%zn"ch um$leck"ch oborech,
kter"ch se pravideln$ ú#astní i &áci
polabinské „zu"ky“. I letos byli velmi
úsp$"ní. V hudebním oboru p!ivezli z celo-
státního kola zp$váci, decha!i a bicisté
jednu první, dv$ druhé a jednu t!etí cenu.
Smy#cov" orchestr vybojoval v silné kon-
kurenci soubor% z celé (R t!etí místo.
Z v"znamn"ch mezinárodních sout$&í
p!ivezli cenná umíst$ní i akordeonisté a
kytaristé. Pozadu nez%stali ani tane#níci.
P!edstavili se v celostátním kole, které
"kola ve dnech 5. - 7. 6. ve V(D po!ádá,
t!emi choreografiemi. (innost v"tvarného
oboru je vid$t na mnoha v"stavách a
spole#n"ch akcích. T!i projekty &ák% VO
postoupily do národního kola p!ehlídky
v"tvarn"ch obor% a jsou k vid$ní do konce
zá!í ve 'ternberku. Divadelníci se p!ed-
stavili v sout$&i D$tská scéna a pravideln$
vystupují na své domácí scén$ v „(is-
tírn$“. (innost "koly je vid$t i na nej-
r%zn$j"ích akcích m$sta, jak"m je nap!.
Multikulturní t"den nebo Zrcadlo um$ní.

A tak není divu, &e se u& v"ichni t$"í na
prázdniny. Hned po nich ale otev!e "kola
dve!e do nastávajícího "kolního roku i pro
nové &á#ky. Informace o zápisu, kter"
prob$hne hned v prvních zá!ijov"ch dnech
sledujte na www.zuspardubice.cz. RH

D$tské sbory
bodovaly v Chrudimi

Majestátní prostory chrudimského Muzea
hostily ve #tvrtek krajské kolo celostátní p!ehlídky
"kolních d$tsk"ch p$veck"ch sbor%.

Mezi desítkami sbor% z celého Pardubického
kraje se neztratily ani d$ti ze základní "koly
Polabiny - Prodlou&ená. Do sout$&e zasáhla
Carmina 1.A i Carmina 5.A pod vedením paní
u#itelky a sbormistryn$ Ivy Bedná!ové, dále pak
t!e)áci z Pramínku pod vedením sbormistryn$ Evy
Fri#lové a rovn$& Zp$vá#ci 4.A i 6.A s paní
sbormistryní Monikou Kadlecovou.

Vyhlá"ení v"sledk% pro Z' Polabiny -
Prodlou&ená znamenalo vynikající úsp$ch. Druhá
místa nebo-li st!íbrná pásma získaly sbory Carmina
1.A a Pramínek 3.A. Na stupni nejvy""ím pak ve
stejné kategorii stanuly sbory Zp$vá#ci 4.A a
Carmina 5.A. Navíc Cenu za nejlep"í provedení
lidové písn$ získal sbor Zp$vá#ci a zvlá"tní cenu za
nejlep"í hudební doprovod pak paní Marie
Sychrová, op$t ze Z' Polabiny - Prodlou&ená. Kro-
m$ toho získal získal sbor paní Moniky Kadlecové
Zp$vá#ci 6.A

Krom$ samotn"ch d$tí a sbormistryní zaslou&í
uznání i tzv. podp%rn" t"m, kter" Carminu,
Pramínek i Zp$vá#ky doprovázel a zaji")oval tak
d$tem mimosout$&ní servis. J'

první místo ve star"í kategorii.

5. jednání Zastupitelstva m$stského
obvodu Pardubice II se koná v
dne . . 201 v 1 hodin

e st#edu
24 6 5 7:30 v salonku

restaurace Na Palub! v Polabinách 2. Na
programu budou zejména tyto body:
záv!re"n& ú"et hospoda#ení za rok 2014,
rozpo"tové opat#ení ". 3, zpráva o "in-
nosti knihovny m!stského obvodu, po-
jmenování ve#. prostranství, diskuse.



Akce v leto!ním roce
Po!átkem roku je"t# dobíhala rekonstrukce

424-432, které jsou nyní
ji$ v"echny t%i dokon!eny.

V plném proudu jsou stavební úpravy ulice
. Prvotním cílem bylo odstranit kolizní

místo v úseku mezi k%i$ovatkami ulic Nová a Ji%ího
Tomana a umo$nit bezpe!né p%echázení ulice.
Nakonec bude rekonstruován cel& úsek ulice
Var"avské od zmín#ného místa a$ po ulici
Kosmonaut', v!etn# úprav náro$í pro zlep"ení
v&hledu na hlavní silnici. Po obou stranách ulice

bude podélné parkování podobn# jako v loni
rekonstruovaném úseku ulice Prodlou$ené. I ve
Var"avské budou dva retardéry ur!ené k p%e-
cházení chodc'. Do v&b#rového %ízení na realizaci
akce se p%ihlásilo 13 zájemc' a vyhrála firma
MATEX HK s.r.o. s cenou 2,2 mil. K!. Termín
dokon!ení dle smlouvy je do 31. 7. 2015.

Dal"í akcí, její$ zahájení se chystá v nejbli$"í
dob# jsou souvislé

. Letos se bude jednat o následující lokality -
ulice Karla (ípka, K%i!kova (kolem v"ech 3 dom'),
Prodlou$ená (úsek vpravo od B#lehradské k prv-
nímu retardéru v!etn# spojovacího chodníku ke

h%i"ti Letadlo, Kosmonaut' (u k%i$ovatky s B#le-
hradskou a od k%i$ovatky s Rosickou sm#rem k zas-
távce). Ve v&b#rovém %ízení na tuto stavbu p%ed-
lo$ila nejvhodn#j"í nabídku firma COLAS CZ a.s. (2,3
mil. K!) a do konce prázdnin by m#lo b&t hotovo.

Krom# toho p%ipravujeme stavební úpravy
ulice Brozanské (nové chodníky a $ivi!n& koberec
na vozovku), rekonstrukci h%i"t# v ulici Prodlou$ené
mezi !p. 269 a 266, opravu schodi"t# u Snack Baru
v Polabinách 4, dopln#ní lamp ve%ejného osv#tlení
v n#kolika lokalitách (u Archy, Nová, Dru$stevní,
Lidická) a v neposlední %ad# obnovu a dopln#ní
informa!ních v&v#sních sk%ín#k obvodu. T!

vnitroblok" v Bro#íkov$

Var!avská

opravy asfaltov%ch chod-
ník"
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D$tsk% den
V sobotu 30. kv"tna se uskute#nil první d"tsk&

den, kter& p$ipravil m"stsk& obvod Pardubice II
spole#n" s DDM ALFA pro nejmen%í obyvatele
obvodu. Po#así mohlo b&t ur#it" i lep%í, ale p$esto si
v%echny d"ti sobotní odpoledne u&ily. Mohly se
vydovád"t na ob$ím nafukovacím hradu se sklu-
zavkou, prolézt si d"tsk& sv"t, povozit na d"tském
koloto#i nebo zaskota#it na trampolín". V%echny
tyto atrakce m"ly d"ti s p$isp"ním m"stského ob-
vou zdarma. Zárove' pro n" DDM ALFA p$ipravil 13
sout"&ních stanovi%(, kde d"ti plnily r)zné úkoly.
Dv" obsadili sportovci z hokejbalového oddílu HBC
Alfa Pardubice a basketbalového oddílu BK Pardu-
bice. Jedno stanovi%t" s poznávací sout"&í p$ipra-
vila knihovna m"stského obvodu. Svou techniku
p$ijeli p$edvést dobrovolní hasi#i ze Svítkova.

B"hem odpoledne bylo k vid"ní vystoupením
skupiny historického %ermu Ond$eje *án" a pódium
v areálu DDM ALFA pat$ilo tane#ními vystoupeními
d"v#at ze skupiny H.P.M. Dance Studio, Lidové
tance (ob" z DDM ALFA) a mal&m baletkám ze Z+
Polabiny 1. Z pódia zazn"lo i n"kolik pohádkov&ch
písni#ek v podání pardubické hudební skupiny Elixír.
Tyto písni#ky jist" pot"%ily nejen nejmen%í
ú#astníky d"tského dne, ale i jejich rodi#e a babi#ky
a d"de#ky, které si rádi zazpívali.

První d"tsk& den organizovan& m"stsk&m
obvodem a Domem d"tí a mláde&e ALFA se vyda$il a
v"$íme, &e za#íná nová tradice akcí pro d"ti v%ech
v"kov&ch kategorií. RH
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Téma: Studentská ulice P&ipravované projekty
V sou#asné dob" máme v p$íprav" n"kolik

projekt) na investi#ní akce vycházející z Programu
rozvoje MO Pardubice II.

P$ed dokon#ením je projektová dokumentace
na rekonstrukci ulice . Tento projekt jsme
za#ali p$ipravovat v roce 2014, av%ak p$ed jeho
dokon#ením jsme museli ze zdravotních d)vod)
ukon#it spolupráci s p)vodním projektantem a
za#ít znovu od nuly. Koncem roku 2014 byl
p$edlo&en koncept $e%ení k p$ipomínkám
domovním samosprávám a SVJ a nyní probíhají
poslední úpravy na základ" jednání se správci
podzemních in&en&rsk&ch sítí. Z v&%e uveden&ch
d)vod) do%lo k #asovému posunu a zám"r
realizace musel b&t posunut na rok 2016.

Dal%ím rozpracovan&m zám"rem je
, jeho& zájmové

území zahrnuje zejména problematick& úsek ulice
Mlad&ch mezi dv"ma mate$sk&mi %kolami a
základkou. Do návrhu $e%ení budou zapracovány
záv"ry dotazníkového %et$ení, které probíhá v
rámci projektu Bezpe#né cesty do %kol, kter& práv"
uskute#'uje nadace Partnerství na základ"
popudu a objednávky odboru hlavního architekta
Magistrátu m"sta Pardubic ve spolupráci s
dot#en&mi %kolami a m"stsk&m obvodem. V $íjnu
2015 p$edpokládáme ve$ejné projednání v&sledku
projektu a p$edstavení navr&eného $e%ení.

S bezpe#ností dopravy v blízkosti základní
%koly souvisí i t$etí chystan& projekt -

. Ten za#al vznikat
p)vodn" kv)li zv&%ení bezpe#nosti p$echodu pro
chodce u #p. 363. Platné normy na rozhledy u
p$echodu v%ak p$inesou nutnost zru%ení n"kolika
p$ilehl&ch parkovacích míst, a proto jsme cht"li
rovnou nabídnout náhradu. Nakonec bude do
projektu zahrnuta $ada dal%ích opat$ení p$evá&n"
za ú#elem zklidn"ní dopravy nejen v ulici Lidické, ale
i Lonkov", Gagarinov", Odborá$) a Le&ák), kde by
v%ude m"la b&t v budoucnu z$ízena zóna 30.

Krom" zmín"n&ch projekt) jsou v r)zném
stádiu rozpracovanosti i t$i studie. Jedná se
o rekonstrukci ulice , okolí a

v ulicích Hradecké a Pod"-
bradské. P$edm"tem posledn" zmi'ované studii
bude novostavba sdru&ené stezky podél silnice na
Staré Hradi%t", rekonstrukce sdru&ené stezky
podél ul. Pod"bradská a Hradecká v úseku od ulice
Kosmonaut) po podchod a ve variant" novostavba
cyklostezky v úseku od Studentské po k$i&ovatku
Hradecká - Pod"bradská. T!

Dru#by

dopravní
zklidn$ní okolí Z' Polabiny 1

dopravní
zklidn$ní ulice Lidické

Stavba&" Bajkalu
cykloinfrastrukturu

V leto!ním roce "eká Studentskou ulici
#ada zm$n. Stavební úpravy této ulice budou
navazovat na její "ást, která byla rekon-
struována v roce 2009 v rámci stavby
okru%ní k#i%ovatky U Josefa. Tato v&znamná
m$stská komunikace navazuje na páte#ní
ulici sídli!t$ Polabiny (B$lehradskou) a spo-
uje ho se sídli!t$m Pardubice Sever. Student-
ská ulice sousedí rovn$% s univerzitním
kampusem a její rekonstrukce je p#ipravena
v úzké kooperaci s Univerzitou Pardubice. Ta
na rok 2015 plánuje rozsáhlé úpravy ploch
v okolí sv&ch objekt' v"etn$ v&stavby n$ko-
lika desítek nov&ch parkovacích míst, která
nahradí mj. dosavadní nevhodné podélné
parkování v profilu ulice. Sou"ástí investice
Univerzity Pardubice bude i chodník podél
ji%ní strany ulice, kter& navá%e na !ir!í
prostranství pro p$!í p#ed budovou Dopravní
fakulty Jana Pernera.

V rámci akce m$sta dojde p#edev!ím k re-
konstrukci vozovky, která bude nov$ d$lena
podéln&m st#edov&m ostr'vkem s nov&mi
svítidly ve#ejného osv$tlení na sto%árech,
které do budoucna umo%ní eventuální mon-
tá% trolejového vedení. Na rekonstruované

"ásti ulice budou dva p#echody pro chodce na
zv&!en&ch plochách, které p#isp$jí ke zklid-
n$ní dopravy v souvislosti se z#ízením zóny
Tempo 30. Na základ$ po%adavku dopravního
inspektorátu Policie (R p#ibudou i ne zrovna
oblíbené men!í zpomalovací „pol!tá"e”.

V p"ilo#eném v&krese jsou zachyceny
investi$ní zám%ry m%sta i Univerzity Pardu-
bice a je zde patrn& v&sledn& stav, kter& by
m%l nastat koncem roku. V dob% p"ípravy
$lánku probíhala rekonstrukce plynovodu a
p"ipravovala se rekonstrukce vodovodu, kte-
ré musí v p"edstihu prob%hnout. Práv% kv&li
vodovodu bude nutno vykácet "adu strom&
podél chodníku u tzv. havraního háje. Na ob%
hlavní stavby ji# prob%hla v&b%rová "ízení a
p"edpokládané náklady budou $init v p"ípad%
Univerzity Pardubice 17,5 mil. K$. V p"ípad%
m%sta Pardubic 7,9 mil. K$, z toho by 4 mil. K$
m%la pokr&t státní dotace a zb&vající $ást
p&jde z rozpo$tu m%stského obvodu Par-
dubice II, kter& projekt v kooperaci s Univer-
zitou Pardubice p"ipravil. Samotnou realizaci
(jak to obvykle u dota$ních akcí b&vá)
zaji!'uje odbor majetku a investic Magi-
strátu m%sta Pardubic. T(

Koncerty na Pergole
V ned"li 31. kv"tna byla za p$ítomnosti

starosty m"stského obvodu Pardubice II Radka
Hejného zahájena dal%í sezóna promenádních
koncert) na Pergole. P$i úvodním koncertu zahrála,
jako ji& tradi#n", kapela ,iva'anka. Její hudba
zp$íjemnila v%em p$ítomn&m poslucha#)m i
tane#ník)m nádherné, tak$ka letní, ned"lní
odpoledne. V"$me, &e i ostatním koncert)m bude
po#así p$át stejn", jako tomu zahajovacímu.

V této sezón" se uskute#ní celkem 17
koncert). Hrát se bude od 16-18 hodin ka&dou
ned"li s v&jimkou 13. a 27. zá$í. Poslední koncert se
uskute#ní 4. $íjna 2015. RH

Volejbalov% turnaj
V sobotu 18. dubna se konal ve sportovní hale

Univerzity Pardubice 1. ro#ník volejbalového
turnaje „O pohár starosty MO Pardubice II“. Turnaj
p$ipravil M"stsk& obvod Pardubice II ve spolupráci
s Univerzitou Pardubice a zú#astnilo se ho 12
smí%en&ch amatérsk&ch t&m). Akce m"la vedle
sportovní stránky i charitativní rozm"r a zú#ast-
n"né t&my p$isp"ly do nada#ního fondu Rebe#ina
k$ídla #ástkou 13 769,- korun. Symbolick& %ek za
nadaci p$evzal pan Richard *ihák z rukou starosty
m"stského obvodu pana Radka Hejného a kvesto-
ra Univerzity Pardubice pana Petra Gabriela.

Vít"zem turnaje a dr&itelem putovního poháru
se stalo dru&stvo s trochu exotick&m názvem
Brasileiro. Na druhém míst" skon#ilo dru&stvo
Opa(áci a t$etí USK Pardubice. RH

Slovo starosty
Vá&ení spoluob#ané,
je%t" jsme si ani po$ádn"
neu&ili jaro a za#átek
m"síce #ervna nám p$ipo-
mn"l, &e léto je za dve$mi.
Opravdu, #as b"&í neuv"-
$iteln" rychle a op"t máte
v rukou dal%í vydání na-

%eho Pravob$e&ního zpravodaje a já bych Vás
na prahu léta rád pozdravil a informoval o d"ní
v na%em obvodu. V pr)b"hu jara jsme
definitivn" dokon#ili rekonstrukci vnitroblok) v
ulici Bro&íkova a zahájili rekonstrukci v ulici
Var%avská. V lét" nás také #eká nejv"t%í
investi#ní akce leto%ního roku, kterou je
rekonstrukce ulice Studentská.

V souvislosti s nadcházejícím dopravním
omezením ve Studentské bych se je%t" vrátil k
leto%nímu dubnovému Pardubického p)lmara-
tonu, kter& organizáto$i vedli ulicí Studentská
a Kun"tická a související dopravní omezení
nebyla %(astn" zvolena. Rád bych se dot#en&m
obyvatel)m omluvil a slíbil, &e pokud p$í%tí
p)lmaratón op"t povede p$es ná% obvod,
dohlédneme na to, aby dopravní omezení ji&
nebyla v takovém rozsahu.

V sou#asné dob" probíhají ji& druhé leto%ní
se#e trávník) v celém obvodu. První kolo se#í
prob"hlo s n"kolika v&hradami jak z na%í
strany, tak ze strany ob#an). V%echny
nedostatky okam&it" $e%íme s dodavateli tak,
aby se pokud mo&no p$í%t" ji& neopakovaly, a
zárove' uplat'ujeme sankce vypl&vající
z uzav$en&ch smluv.

Vedle pé#e o ve$ejná prostranství se
sna&íme myslet i na Va%e kulturní vy&ití. Na
konci kv"tna se konal první d"tsk& den
m"stského obvodu, kapela ,iva'anka zahájila

sezónu promenádních koncert) a do budouc-
na bychom pro Vás rádi p$ipravili i dal%í akce.
Nejvíce o#ekávanou kulturní akcí je 16.
staro#eská pou( v Polabinách, která se usku-
te#ní v sobotu 26. 9. a ji& nyní bych Vás na ní
rád pozval. V"$ím, &e se nám op"t poda$ilo
p$ipravit bohat& a zajímav& program, ze
kterého si jist" v%ichni vyberou.

V souvislosti s poutí mi dovolte vzpo-
menout mého p$edch)dce pana Ji$ího Srbka,
kter& nás v listopadu 2014 ne#ekan" opustil.
Dlouhá léta bylo jeho jméno pevn" spjato
s existencí a rozkv"tem na%eho obvodu. RMO
proto navrhla, a to i na základ" podn"tu od
ob#an), nazvat ve$ejné prostranství v centru
Polabin 4 park Ji$ího Srbka. B"hem pouti bude
nové pojmenování slavnostn" vyhlá%eno.

*erven je pro d"ti, &áky a studenty v%ech
typ) %kol ve znamení o#ekávání letních
prázdnin, kdy budou moci zapomenout na své
%kolní povinnosti a naplno se v"novat sv&m
zálibám a kamarád)m. T"m student)m, kte$í
v záv"ru %kolního roku úsp"%n" slo&ili své
záv"re#né u#'ovské, maturitní #i dokonce
státní zkou%ky a p$evzali svá vysv"d#ení,
srde#n" blahop$eji a p$eji jim hodn" úsp"ch) a
%t"stí na jejich dal%í cest" &ivotem. Rád bych
pod"koval i v%em pedagogick&m pracovník) a
rodi#)m za v%e, co pro na%i nejmlad%í generaci,
pro jejich v&chovu a vzd"lávání, d"lají.

Vá&ení spoluob#ané, záv"rem mi dovolte,
abych Vám p$ed nadcházejícím obdobím
dovolen&ch z celého srdce pop$ál, abyste toto
období pro&ili p$esn" tak, jak si Vy sami p$ejete.
V kruhu sv&ch blízk&ch, p$átel, #i kamarád),
u mo$e, na horách nebo na chalup", prost"
podle Va%ich p$edstav. A( se Vám leto%ní
dovolená a celé léto vyda$í, a( krom" spousty
zá&itk) na#erpáte i spoustu sil a v zá$í op"t na
shledanou v Pardubicích. Vá% Radek Hejn&

Zprávy z knihovny
V leto%ním roce op"t prob"hla v Knihovn"

m"stského obvodu Pardubice II (ul. Dru&by 335)
akce na #tená$e. Celkem se
zú#astnilo 78 d"tí ze Základní %koly Polabiny 1. D"ti
se seznámily se slu&bami a uspo$ádáním knihovny
a po spln"ní t$í #tená$sk&ch úkol) byly v pohád-
kovém království pasováni na #tená$e. Na památku
obdr&ely knihu a získaly ro#ní #lenství v knihovn".

Upozor'ujeme, &e knihovna nebude o prázd-
ninách uzav$ena z d)vodu #erpání dovolen&ch.
Omezen bude pouze provoz v t"chto dnech: 29. 6.,
13. 7. a 10. 8., kdy bude otev$eno pouze do 17 hodin
a 2. 7., 9. 7. a 13. 8. do 15 hodin. VL

Pasování prv(á)k"



Akce v leto!ním roce
Po!átkem roku je"t# dobíhala rekonstrukce

424-432, které jsou nyní
ji$ v"echny t%i dokon!eny.

V plném proudu jsou stavební úpravy ulice
. Prvotním cílem bylo odstranit kolizní

místo v úseku mezi k%i$ovatkami ulic Nová a Ji%ího
Tomana a umo$nit bezpe!né p%echázení ulice.
Nakonec bude rekonstruován cel& úsek ulice
Var"avské od zmín#ného místa a$ po ulici
Kosmonaut', v!etn# úprav náro$í pro zlep"ení
v&hledu na hlavní silnici. Po obou stranách ulice

bude podélné parkování podobn# jako v loni
rekonstruovaném úseku ulice Prodlou$ené. I ve
Var"avské budou dva retardéry ur!ené k p%e-
cházení chodc'. Do v&b#rového %ízení na realizaci
akce se p%ihlásilo 13 zájemc' a vyhrála firma
MATEX HK s.r.o. s cenou 2,2 mil. K!. Termín
dokon!ení dle smlouvy je do 31. 7. 2015.

Dal"í akcí, její$ zahájení se chystá v nejbli$"í
dob# jsou souvislé

. Letos se bude jednat o následující lokality -
ulice Karla (ípka, K%i!kova (kolem v"ech 3 dom'),
Prodlou$ená (úsek vpravo od B#lehradské k prv-
nímu retardéru v!etn# spojovacího chodníku ke

h%i"ti Letadlo, Kosmonaut' (u k%i$ovatky s B#le-
hradskou a od k%i$ovatky s Rosickou sm#rem k zas-
távce). Ve v&b#rovém %ízení na tuto stavbu p%ed-
lo$ila nejvhodn#j"í nabídku firma COLAS CZ a.s. (2,3
mil. K!) a do konce prázdnin by m#lo b&t hotovo.

Krom# toho p%ipravujeme stavební úpravy
ulice Brozanské (nové chodníky a $ivi!n& koberec
na vozovku), rekonstrukci h%i"t# v ulici Prodlou$ené
mezi !p. 269 a 266, opravu schodi"t# u Snack Baru
v Polabinách 4, dopln#ní lamp ve%ejného osv#tlení
v n#kolika lokalitách (u Archy, Nová, Dru$stevní,
Lidická) a v neposlední %ad# obnovu a dopln#ní
informa!ních v&v#sních sk%ín#k obvodu. T!

vnitroblok" v Bro#íkov$

Var!avská

opravy asfaltov%ch chod-
ník"
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D$tsk% den
V sobotu 30. kv"tna se uskute#nil první d"tsk&

den, kter& p$ipravil m"stsk& obvod Pardubice II
spole#n" s DDM ALFA pro nejmen%í obyvatele
obvodu. Po#así mohlo b&t ur#it" i lep%í, ale p$esto si
v%echny d"ti sobotní odpoledne u&ily. Mohly se
vydovád"t na ob$ím nafukovacím hradu se sklu-
zavkou, prolézt si d"tsk& sv"t, povozit na d"tském
koloto#i nebo zaskota#it na trampolín". V%echny
tyto atrakce m"ly d"ti s p$isp"ním m"stského ob-
vou zdarma. Zárove' pro n" DDM ALFA p$ipravil 13
sout"&ních stanovi%(, kde d"ti plnily r)zné úkoly.
Dv" obsadili sportovci z hokejbalového oddílu HBC
Alfa Pardubice a basketbalového oddílu BK Pardu-
bice. Jedno stanovi%t" s poznávací sout"&í p$ipra-
vila knihovna m"stského obvodu. Svou techniku
p$ijeli p$edvést dobrovolní hasi#i ze Svítkova.

B"hem odpoledne bylo k vid"ní vystoupením
skupiny historického %ermu Ond$eje *án" a pódium
v areálu DDM ALFA pat$ilo tane#ními vystoupeními
d"v#at ze skupiny H.P.M. Dance Studio, Lidové
tance (ob" z DDM ALFA) a mal&m baletkám ze Z+
Polabiny 1. Z pódia zazn"lo i n"kolik pohádkov&ch
písni#ek v podání pardubické hudební skupiny Elixír.
Tyto písni#ky jist" pot"%ily nejen nejmen%í
ú#astníky d"tského dne, ale i jejich rodi#e a babi#ky
a d"de#ky, které si rádi zazpívali.

První d"tsk& den organizovan& m"stsk&m
obvodem a Domem d"tí a mláde&e ALFA se vyda$il a
v"$íme, &e za#íná nová tradice akcí pro d"ti v%ech
v"kov&ch kategorií. RH
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Téma: Studentská ulice P&ipravované projekty
V sou#asné dob" máme v p$íprav" n"kolik

projekt) na investi#ní akce vycházející z Programu
rozvoje MO Pardubice II.

P$ed dokon#ením je projektová dokumentace
na rekonstrukci ulice . Tento projekt jsme
za#ali p$ipravovat v roce 2014, av%ak p$ed jeho
dokon#ením jsme museli ze zdravotních d)vod)
ukon#it spolupráci s p)vodním projektantem a
za#ít znovu od nuly. Koncem roku 2014 byl
p$edlo&en koncept $e%ení k p$ipomínkám
domovním samosprávám a SVJ a nyní probíhají
poslední úpravy na základ" jednání se správci
podzemních in&en&rsk&ch sítí. Z v&%e uveden&ch
d)vod) do%lo k #asovému posunu a zám"r
realizace musel b&t posunut na rok 2016.

Dal%ím rozpracovan&m zám"rem je
, jeho& zájmové

území zahrnuje zejména problematick& úsek ulice
Mlad&ch mezi dv"ma mate$sk&mi %kolami a
základkou. Do návrhu $e%ení budou zapracovány
záv"ry dotazníkového %et$ení, které probíhá v
rámci projektu Bezpe#né cesty do %kol, kter& práv"
uskute#'uje nadace Partnerství na základ"
popudu a objednávky odboru hlavního architekta
Magistrátu m"sta Pardubic ve spolupráci s
dot#en&mi %kolami a m"stsk&m obvodem. V $íjnu
2015 p$edpokládáme ve$ejné projednání v&sledku
projektu a p$edstavení navr&eného $e%ení.

S bezpe#ností dopravy v blízkosti základní
%koly souvisí i t$etí chystan& projekt -

. Ten za#al vznikat
p)vodn" kv)li zv&%ení bezpe#nosti p$echodu pro
chodce u #p. 363. Platné normy na rozhledy u
p$echodu v%ak p$inesou nutnost zru%ení n"kolika
p$ilehl&ch parkovacích míst, a proto jsme cht"li
rovnou nabídnout náhradu. Nakonec bude do
projektu zahrnuta $ada dal%ích opat$ení p$evá&n"
za ú#elem zklidn"ní dopravy nejen v ulici Lidické, ale
i Lonkov", Gagarinov", Odborá$) a Le&ák), kde by
v%ude m"la b&t v budoucnu z$ízena zóna 30.

Krom" zmín"n&ch projekt) jsou v r)zném
stádiu rozpracovanosti i t$i studie. Jedná se
o rekonstrukci ulice , okolí a

v ulicích Hradecké a Pod"-
bradské. P$edm"tem posledn" zmi'ované studii
bude novostavba sdru&ené stezky podél silnice na
Staré Hradi%t", rekonstrukce sdru&ené stezky
podél ul. Pod"bradská a Hradecká v úseku od ulice
Kosmonaut) po podchod a ve variant" novostavba
cyklostezky v úseku od Studentské po k$i&ovatku
Hradecká - Pod"bradská. T!

Dru#by

dopravní
zklidn$ní okolí Z' Polabiny 1

dopravní
zklidn$ní ulice Lidické

Stavba&" Bajkalu
cykloinfrastrukturu

V leto!ním roce "eká Studentskou ulici
#ada zm$n. Stavební úpravy této ulice budou
navazovat na její "ást, která byla rekon-
struována v roce 2009 v rámci stavby
okru%ní k#i%ovatky U Josefa. Tato v&znamná
m$stská komunikace navazuje na páte#ní
ulici sídli!t$ Polabiny (B$lehradskou) a spo-
uje ho se sídli!t$m Pardubice Sever. Student-
ská ulice sousedí rovn$% s univerzitním
kampusem a její rekonstrukce je p#ipravena
v úzké kooperaci s Univerzitou Pardubice. Ta
na rok 2015 plánuje rozsáhlé úpravy ploch
v okolí sv&ch objekt' v"etn$ v&stavby n$ko-
lika desítek nov&ch parkovacích míst, která
nahradí mj. dosavadní nevhodné podélné
parkování v profilu ulice. Sou"ástí investice
Univerzity Pardubice bude i chodník podél
ji%ní strany ulice, kter& navá%e na !ir!í
prostranství pro p$!í p#ed budovou Dopravní
fakulty Jana Pernera.

V rámci akce m$sta dojde p#edev!ím k re-
konstrukci vozovky, která bude nov$ d$lena
podéln&m st#edov&m ostr'vkem s nov&mi
svítidly ve#ejného osv$tlení na sto%árech,
které do budoucna umo%ní eventuální mon-
tá% trolejového vedení. Na rekonstruované

"ásti ulice budou dva p#echody pro chodce na
zv&!en&ch plochách, které p#isp$jí ke zklid-
n$ní dopravy v souvislosti se z#ízením zóny
Tempo 30. Na základ$ po%adavku dopravního
inspektorátu Policie (R p#ibudou i ne zrovna
oblíbené men!í zpomalovací „pol!tá"e”.

V p"ilo#eném v&krese jsou zachyceny
investi$ní zám%ry m%sta i Univerzity Pardu-
bice a je zde patrn& v&sledn& stav, kter& by
m%l nastat koncem roku. V dob% p"ípravy
$lánku probíhala rekonstrukce plynovodu a
p"ipravovala se rekonstrukce vodovodu, kte-
ré musí v p"edstihu prob%hnout. Práv% kv&li
vodovodu bude nutno vykácet "adu strom&
podél chodníku u tzv. havraního háje. Na ob%
hlavní stavby ji# prob%hla v&b%rová "ízení a
p"edpokládané náklady budou $init v p"ípad%
Univerzity Pardubice 17,5 mil. K$. V p"ípad%
m%sta Pardubic 7,9 mil. K$, z toho by 4 mil. K$
m%la pokr&t státní dotace a zb&vající $ást
p&jde z rozpo$tu m%stského obvodu Par-
dubice II, kter& projekt v kooperaci s Univer-
zitou Pardubice p"ipravil. Samotnou realizaci
(jak to obvykle u dota$ních akcí b&vá)
zaji!'uje odbor majetku a investic Magi-
strátu m%sta Pardubic. T(

Koncerty na Pergole
V ned"li 31. kv"tna byla za p$ítomnosti

starosty m"stského obvodu Pardubice II Radka
Hejného zahájena dal%í sezóna promenádních
koncert) na Pergole. P$i úvodním koncertu zahrála,
jako ji& tradi#n", kapela ,iva'anka. Její hudba
zp$íjemnila v%em p$ítomn&m poslucha#)m i
tane#ník)m nádherné, tak$ka letní, ned"lní
odpoledne. V"$me, &e i ostatním koncert)m bude
po#así p$át stejn", jako tomu zahajovacímu.

V této sezón" se uskute#ní celkem 17
koncert). Hrát se bude od 16-18 hodin ka&dou
ned"li s v&jimkou 13. a 27. zá$í. Poslední koncert se
uskute#ní 4. $íjna 2015. RH

Volejbalov% turnaj
V sobotu 18. dubna se konal ve sportovní hale

Univerzity Pardubice 1. ro#ník volejbalového
turnaje „O pohár starosty MO Pardubice II“. Turnaj
p$ipravil M"stsk& obvod Pardubice II ve spolupráci
s Univerzitou Pardubice a zú#astnilo se ho 12
smí%en&ch amatérsk&ch t&m). Akce m"la vedle
sportovní stránky i charitativní rozm"r a zú#ast-
n"né t&my p$isp"ly do nada#ního fondu Rebe#ina
k$ídla #ástkou 13 769,- korun. Symbolick& %ek za
nadaci p$evzal pan Richard *ihák z rukou starosty
m"stského obvodu pana Radka Hejného a kvesto-
ra Univerzity Pardubice pana Petra Gabriela.

Vít"zem turnaje a dr&itelem putovního poháru
se stalo dru&stvo s trochu exotick&m názvem
Brasileiro. Na druhém míst" skon#ilo dru&stvo
Opa(áci a t$etí USK Pardubice. RH

Slovo starosty
Vá&ení spoluob#ané,
je%t" jsme si ani po$ádn"
neu&ili jaro a za#átek
m"síce #ervna nám p$ipo-
mn"l, &e léto je za dve$mi.
Opravdu, #as b"&í neuv"-
$iteln" rychle a op"t máte
v rukou dal%í vydání na-

%eho Pravob$e&ního zpravodaje a já bych Vás
na prahu léta rád pozdravil a informoval o d"ní
v na%em obvodu. V pr)b"hu jara jsme
definitivn" dokon#ili rekonstrukci vnitroblok) v
ulici Bro&íkova a zahájili rekonstrukci v ulici
Var%avská. V lét" nás také #eká nejv"t%í
investi#ní akce leto%ního roku, kterou je
rekonstrukce ulice Studentská.

V souvislosti s nadcházejícím dopravním
omezením ve Studentské bych se je%t" vrátil k
leto%nímu dubnovému Pardubického p)lmara-
tonu, kter& organizáto$i vedli ulicí Studentská
a Kun"tická a související dopravní omezení
nebyla %(astn" zvolena. Rád bych se dot#en&m
obyvatel)m omluvil a slíbil, &e pokud p$í%tí
p)lmaratón op"t povede p$es ná% obvod,
dohlédneme na to, aby dopravní omezení ji&
nebyla v takovém rozsahu.

V sou#asné dob" probíhají ji& druhé leto%ní
se#e trávník) v celém obvodu. První kolo se#í
prob"hlo s n"kolika v&hradami jak z na%í
strany, tak ze strany ob#an). V%echny
nedostatky okam&it" $e%íme s dodavateli tak,
aby se pokud mo&no p$í%t" ji& neopakovaly, a
zárove' uplat'ujeme sankce vypl&vající
z uzav$en&ch smluv.

Vedle pé#e o ve$ejná prostranství se
sna&íme myslet i na Va%e kulturní vy&ití. Na
konci kv"tna se konal první d"tsk& den
m"stského obvodu, kapela ,iva'anka zahájila

sezónu promenádních koncert) a do budouc-
na bychom pro Vás rádi p$ipravili i dal%í akce.
Nejvíce o#ekávanou kulturní akcí je 16.
staro#eská pou( v Polabinách, která se usku-
te#ní v sobotu 26. 9. a ji& nyní bych Vás na ní
rád pozval. V"$ím, &e se nám op"t poda$ilo
p$ipravit bohat& a zajímav& program, ze
kterého si jist" v%ichni vyberou.

V souvislosti s poutí mi dovolte vzpo-
menout mého p$edch)dce pana Ji$ího Srbka,
kter& nás v listopadu 2014 ne#ekan" opustil.
Dlouhá léta bylo jeho jméno pevn" spjato
s existencí a rozkv"tem na%eho obvodu. RMO
proto navrhla, a to i na základ" podn"tu od
ob#an), nazvat ve$ejné prostranství v centru
Polabin 4 park Ji$ího Srbka. B"hem pouti bude
nové pojmenování slavnostn" vyhlá%eno.

*erven je pro d"ti, &áky a studenty v%ech
typ) %kol ve znamení o#ekávání letních
prázdnin, kdy budou moci zapomenout na své
%kolní povinnosti a naplno se v"novat sv&m
zálibám a kamarád)m. T"m student)m, kte$í
v záv"ru %kolního roku úsp"%n" slo&ili své
záv"re#né u#'ovské, maturitní #i dokonce
státní zkou%ky a p$evzali svá vysv"d#ení,
srde#n" blahop$eji a p$eji jim hodn" úsp"ch) a
%t"stí na jejich dal%í cest" &ivotem. Rád bych
pod"koval i v%em pedagogick&m pracovník) a
rodi#)m za v%e, co pro na%i nejmlad%í generaci,
pro jejich v&chovu a vzd"lávání, d"lají.

Vá&ení spoluob#ané, záv"rem mi dovolte,
abych Vám p$ed nadcházejícím obdobím
dovolen&ch z celého srdce pop$ál, abyste toto
období pro&ili p$esn" tak, jak si Vy sami p$ejete.
V kruhu sv&ch blízk&ch, p$átel, #i kamarád),
u mo$e, na horách nebo na chalup", prost"
podle Va%ich p$edstav. A( se Vám leto%ní
dovolená a celé léto vyda$í, a( krom" spousty
zá&itk) na#erpáte i spoustu sil a v zá$í op"t na
shledanou v Pardubicích. Vá% Radek Hejn&

Zprávy z knihovny
V leto%ním roce op"t prob"hla v Knihovn"

m"stského obvodu Pardubice II (ul. Dru&by 335)
akce na #tená$e. Celkem se
zú#astnilo 78 d"tí ze Základní %koly Polabiny 1. D"ti
se seznámily se slu&bami a uspo$ádáním knihovny
a po spln"ní t$í #tená$sk&ch úkol) byly v pohád-
kovém království pasováni na #tená$e. Na památku
obdr&ely knihu a získaly ro#ní #lenství v knihovn".

Upozor'ujeme, &e knihovna nebude o prázd-
ninách uzav$ena z d)vodu #erpání dovolen&ch.
Omezen bude pouze provoz v t"chto dnech: 29. 6.,
13. 7. a 10. 8., kdy bude otev$eno pouze do 17 hodin
a 2. 7., 9. 7. a 13. 8. do 15 hodin. VL

Pasování prv(á)k"
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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 zasedání dne 15. 4. 2015 ZMO vyhlásilo
následující programy dotací MO Pardubice II:
Program na podporu aktivit !kolsk"ch za#ízení a
za#ízení zam$#en"ch na volno%asové aktivity d$tí,
Program na podporu sportovních aktivit, Program
na podporu kulturních a spole%ensk"ch aktivit a
schválilo postup p#i podání &ádosti o dotaci mimo
vyhlá!ené dota%ní programy.

ZMO dále schválilo rozpo%tové opat#ení %. 2.
Hlavní zm$nou bylo nav"!ení p#íjm' o 2,37 mil. K%.

Jedná se o v"sledek jednání kolegia starost' a
vedení m$sta, na n$m& bylo dohodnuto rozd$lení
15 mil. K% mezi m$stské obvody na realizaci
investi%ních akcí.

RMO v návaznosti na zavedení program'
dotací schválila upraven" statut své komise
!kolství, kultury, mláde&e a sportu.

V rámci vyjád#ení k zám$r'm nakládání s
m$stsk"mi pozemky RMO souhlasila s roz!í#ením
p#edzahrádky u restaurace Fregata (d#íve U
Jind#icha) a nesouhlasila s prodejem pozemku pod
stánkem v centru sídli!t$ Sever.

RMO také projednala leto!ní zám$ry %erpání z
rozpo%tov"ch polo&ek opravy a údr&ba komunikací,
pé%e o ve#ejná prostranství a investice v &ivotním
prost#edí a doprav$. Podrobn$j!ímu popisu zám$r'
se v$nuje %lánek na str. 3 tohoto PZ.

RMO nem$la námitek k návrhu novely obecn$
závazné vyhlá!ky m$sta o místním poplatku za

u&ívání ve#ejného prostranství. Ve vyhlá!ce má
dojít k úpravám na základ$ doporu%ení
Ministerstva vnitra, mj. se bude jednat o zru!ení
povinnosti podávat p#iznání k poplatku a jeho
nahrazení oznamovací povinností. Nov$ bude
mo&no u vyhrazeného parkování platit poplatek ve
dvou ro%ních splátkách. V neposlední #ad$ dojde k
zahrnutí p#ísp$vkov"ch organizací m$sta do
okruhu osvobození od poplatku.

RMO se opakovan$ zab"vala %inností Knihovny
MO Pardubice II, mj. vzala na v$domí zprávu o
provedení revize knihovního fondu a rozbor d'vod'
137 nenalezen"ch knih, které budou odepsány.
V knihovním fondu je nyní bezmála 20 tis. svazk'.

RMO na základ$ podn$t' ob%an' schválila
zám$r pojmenovat ve#ejné prostranství v centru
Polabin 4 po dlouholetém starostovi Ji#ím Srbkovi.
Pojmenování park Ji#ího Srbka musí je!t$ schválit
zastupitelstvo m$sta.
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Odhalení pam$tní
desky npor. Eliá'e

Ve %tvrtek 7. kv$tna 2015 v 10.00 hodin se
uskute%nilo slavnostní odhalení pam$tní desky
npor. Vladimíra Eliá!e na budov$ Základní !koly
Pardubice-Polabiny, npor. Eliá!e 344 za ú%asti jeho
potomk', p#edstavitel' m$sta i m$stského obvodu
Pardubice II.

Nadporu%ík Vladimír Eliá! byl hrdinou druhé
sv$tové války, kter" tragicky zahynul p#i st#etu s
n$meck"mi jednotkami na dne!ní t#íd$ Míru 8.
kv$tna 1945 a stal se tak jednou z posledních ob$tí
války. Dlouhá léta byl jeho p#íb$h zapomenut. A&
roku 1991 byla jeho jménem pojmenována jedna
z polabinsk"ch ulic a sou%asn$ i !kola.

Odhalení pam$tní desky se uskute%nilo den
p#ed 70. v"ro%ím jeho tragického úmrtí.
Slavnostního aktu, kter" se stal sou%ástí oslav
v"ro%í konce druhé sv$tové války v Pardubicích, se
zú%astnili primátor m$sta Martin Charvát,
nám$stci primátora m$sta Pardubic Ji#í Rozinek a
Jakub Rychteck" spolu se starostou m$stského
obvodu Pardubice II panem Radkem Hejn"m,
zástupci !koly a dal!ích institucí a také delegace
potomk' npor. Eliá!e. Pam$tní desku symbolicky
odhalili synové Vladimíra Eliá!e Jaroslav a
Bohuslav. Sou%ástí aktu bylo vystoupení !kolního
sboru flétnist' pod vedením pana u%itele Ludvíka
Dohunka, a také k#est knihy, zab"vající se
osobností Vladimíra Eliá!e, jejím& autorem je pan
u%itel Petr St#eda. FN

vzhledem k omezenému
rozsahu zpravodaje a velkému mno&ství p#ísp$vk'
jsme na webu zavedli novou
rubriku . Podívejte se tam. Díky.

Poznámka na okraj:

Informace ze 'kol
www.pardubice2.cz

Nejstar'í 'kola
v Polabinách oslavuje

Základní !kola Polabiny 1 oslaví v leto!ním roce
kulaté narozeniny. V úter" 1. zá#í 2015 to toti&
bude cel"ch padesát let od jejího otev#ení. „Pro
celou !kolu to je opravdu v"znamné v"ro%í. Aby-
chom ho d'stojn$ oslavili, plánujeme s p#edstihem
ji& nyní,“ uvedla !editelka "koly Jana Lokvencová.

Sou#asní u#itelé a zam$stnanci "koly cht$jí
nejen sob$, ale i pro dal"í generace p!ipomenout
v"voj této vzd$lávací instituce. „S provozem "koly
souvisí mnoho p!íb$h%. Ka&d" z nás si p!eci
pamatuje humorné chvíle z doby, kdy& byl je"t$
dítko "kolou povinné. Mo&ná rád vzpomíná na své
u#itelé nebo b"valé spolu&áky. Proto chceme tyto
zá&itky zdokumentovat v almanachu, kter" k p!í-
le&itosti v"ro#í vyjde,“ p!iblí&ila zám$r "koly

Lokvencová s tím, &e se "kola obracela na b"valé
&áky i zam$stnance, aby zasílali své vzpomínky,
fotografie a dal"í archivní materiály. To se poda!ilo.

„Na"i u#itelé také p!ipravují zajímavé v"tvarné
#i literární sout$&e pro na"e &áky. S vít$zn"mi díly
seznámíme ve!ejnost práv$ prost!ednictvím
na"eho almanachu,“ uzav!ela Lokvencová.

Základní "kola nále&ící k pardubickému sídli"ti
Polabiny 1 byla poprvé otev!ena 1. zá!í 1965 a od té
doby je nep!etr&it$ v provozu. Za dobu její
existence se v jejím #ele vyst!ídalo 8 !editel%,
p!i#em& poslední, Mgr. Jana Lokvencová, ji vede
teprve od kv$tna 2015. 'kola se oproti ostatním
polabinsk"m "kolám li"í jednak sv"m netradi#ním
uspo!ádáním do u#ebních pavilon%, ale také tím, &e
se na její p%d$ nacházejí i t!ídy alternativního
v"ukového sm$ru Montessori a t!ídy s roz"í!enou
v"ukou informatiky a v"po#etní techniky. OV

ZU) op$t úsp$'ná
V jarních m$sících ka&doro#n$ vrcholí

sout$&e v r%zn"ch um$leck"ch oborech,
kter"ch se pravideln$ ú#astní i &áci
polabinské „zu"ky“. I letos byli velmi
úsp$"ní. V hudebním oboru p!ivezli z celo-
státního kola zp$váci, decha!i a bicisté
jednu první, dv$ druhé a jednu t!etí cenu.
Smy#cov" orchestr vybojoval v silné kon-
kurenci soubor% z celé (R t!etí místo.
Z v"znamn"ch mezinárodních sout$&í
p!ivezli cenná umíst$ní i akordeonisté a
kytaristé. Pozadu nez%stali ani tane#níci.
P!edstavili se v celostátním kole, které
"kola ve dnech 5. - 7. 6. ve V(D po!ádá,
t!emi choreografiemi. (innost v"tvarného
oboru je vid$t na mnoha v"stavách a
spole#n"ch akcích. T!i projekty &ák% VO
postoupily do národního kola p!ehlídky
v"tvarn"ch obor% a jsou k vid$ní do konce
zá!í ve 'ternberku. Divadelníci se p!ed-
stavili v sout$&i D$tská scéna a pravideln$
vystupují na své domácí scén$ v „(is-
tírn$“. (innost "koly je vid$t i na nej-
r%zn$j"ích akcích m$sta, jak"m je nap!.
Multikulturní t"den nebo Zrcadlo um$ní.

A tak není divu, &e se u& v"ichni t$"í na
prázdniny. Hned po nich ale otev!e "kola
dve!e do nastávajícího "kolního roku i pro
nové &á#ky. Informace o zápisu, kter"
prob$hne hned v prvních zá!ijov"ch dnech
sledujte na www.zuspardubice.cz. RH

D$tské sbory
bodovaly v Chrudimi

Majestátní prostory chrudimského Muzea
hostily ve #tvrtek krajské kolo celostátní p!ehlídky
"kolních d$tsk"ch p$veck"ch sbor%.

Mezi desítkami sbor% z celého Pardubického
kraje se neztratily ani d$ti ze základní "koly
Polabiny - Prodlou&ená. Do sout$&e zasáhla
Carmina 1.A i Carmina 5.A pod vedením paní
u#itelky a sbormistryn$ Ivy Bedná!ové, dále pak
t!e)áci z Pramínku pod vedením sbormistryn$ Evy
Fri#lové a rovn$& Zp$vá#ci 4.A i 6.A s paní
sbormistryní Monikou Kadlecovou.

Vyhlá"ení v"sledk% pro Z' Polabiny -
Prodlou&ená znamenalo vynikající úsp$ch. Druhá
místa nebo-li st!íbrná pásma získaly sbory Carmina
1.A a Pramínek 3.A. Na stupni nejvy""ím pak ve
stejné kategorii stanuly sbory Zp$vá#ci 4.A a
Carmina 5.A. Navíc Cenu za nejlep"í provedení
lidové písn$ získal sbor Zp$vá#ci a zvlá"tní cenu za
nejlep"í hudební doprovod pak paní Marie
Sychrová, op$t ze Z' Polabiny - Prodlou&ená. Kro-
m$ toho získal získal sbor paní Moniky Kadlecové
Zp$vá#ci 6.A

Krom$ samotn"ch d$tí a sbormistryní zaslou&í
uznání i tzv. podp%rn" t"m, kter" Carminu,
Pramínek i Zp$vá#ky doprovázel a zaji")oval tak
d$tem mimosout$&ní servis. J'

první místo ve star"í kategorii.

5. jednání Zastupitelstva m$stského
obvodu Pardubice II se koná v
dne . . 201 v 1 hodin

e st#edu
24 6 5 7:30 v salonku

restaurace Na Palub! v Polabinách 2. Na
programu budou zejména tyto body:
záv!re"n& ú"et hospoda#ení za rok 2014,
rozpo"tové opat#ení ". 3, zpráva o "in-
nosti knihovny m!stského obvodu, po-
jmenování ve#. prostranství, diskuse.
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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 zasedání dne 24. 6. 2015 ZMO schválilo
rozpo!tové opat"ení !. 3, v jeho# rámci do$lo
k za"azení finan!ního vypo"ádání s m%stem (jedná
se o vypo"ádání dotací na lo&ské volby, pln%ní
poji$'ovny za $kodní události a podíl na nájemném
z pozemk!), neinvesti"ní dotace pro knihovnu a
byly provedeny n#které dal$í drobné úpravy.
Kompletní rozpo"et je na www.pardubice2.cz.
Zastupitelé v diskusi dále mimo jiné projednali
mo%nost umíst#ní disc-golfového h&i$t# na

loukách mezi &ekou Labe, slep(m ramenem a
stezkami na polabinské stran# Labe.

RMO schválila
uzav&ení smlouvy o dílo se

spole"ností AUTUS I. spol. s r. o. na akci Rekon-
strukce h&i$t# B#lehradská - Prodlou%ená
v cen# 811 516,75 K" v"etn# DPH a se sple"ností
MIROS MAJETKOVÁ a.s. na akci Stavební úpravy
ulice Brozanská v cen# 2 284 288,54 K" v"etn#
DPH. Dále RMO souhlasila s uzav&ením dodatku ke
smlouv# o dílo se spole"ností MATEX HK s.r.o. na
akci Stavební úpravy ulice Var$avská, kter(m se
roz$í&il p&edm#t díla o chodník podél domu "p. 235-
8 a nav($ila cena díla o 179 384 K" v"etn# DPH.
P&edm#t pln#ní byl roz$í&en i v rámci smlouvy se
spole"ností COLAS CZ a. s. na akci Opravy chodník!
%ivi"n(m kobercem 2015, kde do$lo k nav($ení
ceny o 453 tis. K" v"etn# DPH.

RMO souhlasila se zvlá$tním u%íváním

ve&ejného prostranství (louky mezi Polabinami 3 a
Labem) za ú"elem po&ádání akce RUN IN COLORS
dne 20. 9. 2015 a povolila no"ní hudební produkci
po 22. hodin# p&i realizaci audiovizuálního projektu
„POD MOSTEM“- velkoplo$ná videoprojekce na
konstrukci mostu Pavla Wonky p&es Labe ve sm#ru
do Polabin, která se bude konat dne 10. 10. 2015
od 21 do 23 hodin.

RMO nem#la námitek k zám#ru m#sta na
z&ízení bezpe"ného místa pro p&echázení p&es ulici
B#lehradskou ve sm#ru od Polabin 4 ke Kauflandu.

RMO schválila poskytnutí dotací z rozpo"tu
m#stského obvodu na základ# vyhlá$en(ch
dota"ních program! (blí%e na jiném míst# PZ) a
sou"asn# schválila rozpo"tové opat&ení ". 4,
kter(m se poskytnuté dotace za&azují do rozpo"tu.

V neposlední &ad# RMO schválila projekt na
organizaci Staro"eské pouti a uzav&ení smlouvy
s Kulturním centrem Pardubice.

na základ# uskute"n#n(ch
v(b#rov(ch &ízení

(viz foto)

Sobota 26. zá"í 2015, Mozartova ulice
v Polabinách 4 p"ed budovou gymnázia

Program:
RANNÍ PROBUZENÍ - pr!vod od Kauflandu pod vedením Jarka Nováka s dechovkou ('iva(anka, Pern$tejnka)
SLAVNOSTNÍ FANFÁRY - zahájení pouti starostou Radkem Hejn(m, fanfáry ZU) Polabiny 1
DOPOLEDNÍ PROGRAMOV# BLOK $KOL (M) Odborá&!, Z) Polabiny 1, Z) Polabiny 3, ZU) Polabiny, Z) a P) Svítání, DDM ALFA)

$ERMÍ%I GARDE GRIS –�$ermí&ské vystoupení Dáma v nesnázích
P%ESTÁVKA
JK BAND
$LAPETO
MIXLE V PIKSLE
ODHALENÍ PAM&TNÍ DESKY DLOUHOLETÉHO STAROSTY MO PARDUBICE II JI%ÍHO SRBKA
CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALE$E SMUTNÉHO S K. HEGNEREM
LENKA DUSILOVÁ
SABRAGE
XINDL X
OH'OVÁ SHOW FIRESHOW ILUSIAS

Po celé dopoledne a% do 11.45 hodin budou probíhat sout#%e pro d#ti organizované DDM ALFA, Z) Polabiny 3 a skupinou historického $ermu Garde Gris.

Cel( den bude slovem provázet moderátorská dvojice a .Renáta Mertová Bo"ivoj Hezk(

spolupo&adatel akce: partne&i akce:

XVI. Staro!eská
polabinská pou)

8.00
9.00
9.10

11.40
12.00
13.00
14.00
15.oo
15.50
16.10
17.10
18.30
20.00
21.00
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Slovo starosty
Vá!ení spoluob"ané,
je konec léta, skon"ilo
období prázdnin a dovo-
len#ch a já v$%ím, !e se
v&ichni vracíte odpo"atí ke
v&em sv#m b$!n#m povin-
nostem, starostem. Ener-
gie získaná b$hem letního

odpo"inku Vám jist$ umo!ní v&e zvládnout
s lehkostí a elánem.

Navzdory extrémním letním teplotám,
které pracovnímu nasazení p%íli& nep%ály, se
poda%ilo v na&em obvod$ zahájit a dokon"it
n$kolik investi"ních akcí. Chodníky v ulicích
Prodlou!ená, Kosmonaut', Karla (ípka a
K%i"kova dostaly nov# !ivi"n# povrch a "ást
ulice Var&avská byla kompletn$ zrekon-
struována. D$tem jist$ ud$lá radost nové
h%i&t$ v ulici Prodlou!ená. Probíhají rekon-
strukce ulice Brozanská a nejv$t&í investi"ní
akce leto&ního roku ulice Studentská. Tímto
bych se cht$l je&t$ jednou omluvit obyvatel'm
této "ásti na&eho obvodu za nep%íjemná, ale
bohu!el nutná, dopravní omezení. Rekon-
strukce by m$la b#t hotova v m$síci %íjnu.

V první polovin$ zá%í byla v na&em obvodu
rovn$! dokon"ena veliká investi"ní akce
podniku Povodí Labe – revitalizace slepého
ramene Labe. V dob$ uzáv$rky tohoto "ísla
zpravodaje prob$hlo setkání s ob"any na téma

prob$hlé revitalizace a dal&ích p%ipravovan#ch
akcí v této lokalit$. Na tuto revitalizaci bychom
toti! cht$li navázat a ob"an'm více zp%ístup-
nit prostor mezi slep#m ramenem a prav#m
b%ehem Labe.

Na za"átku nového &kolního roku bych
také rád pop%ál v&em !ák'm a student'm
základních, st%edních a vysok#ch &kol mnoho
studijních úsp$ch' a dostatek v'le a odhod-
lání p%i p%ekonávání p%ípadn#ch neúsp$ch'.
P%edev&ím prv)á"k'm p%eji, aby jejich vstup do
&koly byl co nejradostn$j&í a poznávání v&eho
nového co nejzajímav$j&í. Pevné nervy a
radost z práce p%eji v&em pedagog'm, ale
i ostatním dosp$l#m, kte%í vzd$lávají na&i
mladou generaci, "i se jí v$nují p%i jejích
volno"asov#ch aktivitách.

Konec zá%í je ji! mnoho let, díky mému
p%edch'dci Ji% ímu Srbkovi, spojen se
Staro"eskou polabinskou poutí. Proto bych
Vás i já rád pozval v sobotu 26. zá%í do parku
p%ed gymnáziem v Mozartov$ ulici na ji! XVI.
Staro"eskou pou*. Program této tradi"ní akce
pro malé i velké najdete na jiném míst$ tohoto
zpravodaje. V$%ím, !e se nám pro Vás poda%ilo
p%ipravit program, ze kterého si vyberete.
Ur"it$ si nenechte v dopolední "ásti programu
ujít um$lecká vystoupení d$tí a !ák' z polabin-
sk#ch &kol a odpolední a ve"erní koncerty
znám#ch hudebních skupin a um$lc'. Já
osobn$ se rovn$! velmi t$&ím na osobní
setkání s Vámi. Vá& Radek Hejn#

PRAVOB E#NÍ ZPRAVODAJ l Vy l l l l davatel:
M tsk$ obvod Pardubice II l Adresa redakce: Ú ad m stského obvodu Pardubice II,
Chemik 128, 530 09 Pardubice l Zdarma m domácnostem MO Pardubice II l Toto i star

l Písemné ky adresujte na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz
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stavební su* (nap%. po vybourání bytov!ch jader,
stará okna), nebezpe"n! odpad (v"etn$ pneumatik,
akumulátor', elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovateln! odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské "innosti.

Dodáváme, !e pr'b$!n$ je k dispozici
separa"ní dv'r v Lonkov$ ulici, kter! má provozní
dobu v úter! a ve "tvrtek od 13 - 17 hodin a
v pond$lí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinsk!
separa"ní dv'r lze odkládat objemn! odpad z do-
mácností, pneumatiky, stavební su*, sklo, plasty,
papír, elektroza%ízení a kovy.

Nebezpe"n! odpad, jako jsou chemikálie,
barvy, oleje, baterie apod., lze odevzdat na n$které
jiné separa"ní dvory ve m$st$ (podrobn$ji viz
www.smp-pce.cz), nebo je mo!no vyu!ít mobilního
svozu, kter! probíhá obvykle na podzim (p%esn!
rozpis b!vá oznámen v!dy p%edem formou leták'
do schránek - letos 14.-15.9.). O+PD

Aktivity 'kolsk!ch za#ízení a za#ízení
zam$#en!ch na volno"asové aktivity d$tí

Sportovní aktivity

Z( Polabiny 1 - Oslava zalo!ení 50 let Z(
Z( Polabiny 1 - Oh)ostroj na záv$r roku
Z( Polabiny 1 - Rozlou"ení se &k. rokem
DDM ALFA - Mikulá&sk! florbalov! turnaj

ALFA CUP 2015
DDM ALFA - 4. ro"ník turnaje mlad&ích !ák'

v minikopané ”Pohár DDM Alfa”
M! Bro"íkova - Slavnost sv. Martina
M! Bro"íkova - Váno#ní workshop
M! Bro"íkova - Den d$tí

2222 !K Polabiny - 23. Mistrovství %R
mláde"e do 16 let (&achy)

SK Lví#ek Pardubice, z.s. - Celoro#ní provoz
sport. klubu pro d$ti 5-12 let

2222 !K Polabiny - Celoro#ní trenérská a orga-
niza#ní #innost p'i práci s d$tmi

Vysoko&kolsk! um$leck! soubor
- Tradi#ní koncerty VUS Pardubice

Spolek p$veck!ch sbor( Pern&t!n - Ludmila -
Suk - VIII. Festival p$veck!ch sbor(

Miloslav Musil - %innost Doli klubu

Kulturní a spole"enské aktivity

10 000
5 000
6 000

6 000

3 000
4 977

4 500
3 139

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000
10 000

Dotace v roce 2015
V dubnu 2015 vyhlásilo Zastupitelstvo MO

Pardubice II dota#ní programy z rozpo#tu m$st-
ského obvodu. Po#átkem srpna projednala komise
&kolství, kultury, mláde"e a sportu do&lé "ádosti a
následn$ Rada MO Pardubice II schválila
poskytnutí následujících dotací.

Václav Mazal - 2. ro#ník rodinného festivalu
OBLAKA fest

ELIM Pardubice - Seniorklub Archa
Rodinné Integra#ní Centrum o.s. - Tradi#ní

oslava zimních svátk( v RIC aneb Mikulá&e
a Vánoce trávíme spole#n$

Lentilka - D$tské rehabilita#ní centrum -
Krou"ky arteterapie pro d$ti s handicapem,
Tvo'ivá dílna pro rodi#e s d$tmi

Nezávislá spole#nost P'átelé ZU! Polabiny
- Úst'ední kolo sout$"ní p'ehlídky
tane#ního oboru ZU!�%R

Individuální (ádosti (mimo dot. programy)
10 000

10 000

12 000

8 380

5 000

Nebojte se
po"íta"e

Centrum pro zdravotn! posti"ené a
seniory Pardubického kraje, o.p.s.
aktuáln! nabízí zdarma v rámci slu"by
Sociální rehabilitace #KOLENÍ NA
PO$ÍTA$I pro osoby se zdravotním
posti"ením a seniory.

Témata %kolení:
(základní funkce, slo"ky, plocha,

klávesové zkratky),
(napsat a

upravovat text, vytvo&it tabulky, základ-
ní vzorce, vytvo&ení prezentace),

(adresní &ádek, vyhledává-
ní, stahování), (odesílá-
ní, p&ijímání e-mail', p&ipojení p&ílohy),

(zalo"ení profilu, vyhledání
p&átel, ovládání program'),

(p&ísp!vky, dávky, nemoci,
zákony), (jak a kde
hledat práci, brigádu, p&iv(d!lek),

(jak a kde hledat nové bydlení).
#kolení probíhá formou indivi-

duálních konzultací. V p&ípad! zájmu se
obra!te na: Bc. Martina Svato"ová,
B#lehradská 389 Pardubice, tel: 775 693
988, martina.svatonova@czp-pk.cz,
www.czp-pk.cz.

Dodáváme, $e centrum rovn#$ p%j-
&uje rehabilita&ní a kompenza&ní pom%c-
ky osobám se zdravotním posti$ením a
senior%m (více na tel. 775 693 984).

základy práce na
po"íta"i

textov! editor
Word, Excel, PowerPoint

práce
na internetu

zalo(ení e-mailu

sociální sít$
vyhledávání

informací
pracovní portály

inzerce
Basket ZU) zve zájemce

Otvírají se sportovn$ basketbalové p'ípravky
pod hlavi#kou BK Synthesia Pardubice. Tréninky
budou probíhat v t$locvi#n$ a v hale na Z! Polabiny
3 v pond$lí 15:30 – 16:30, v úter! 16:00 – 17:30 a
ve #tvrtek 16:00 – 17:30.

Kontaktní osoba pan Tomá& Macela 777 757
512, mail:

Základní um$lecká &kola Pardubice-Polabiny,
Lonkova 510 otvírá po prázdninách dve'e v&em,
kte'í mají zájem o vzd$lání v n$kterém ze #ty'
um$leck!ch obor( (hudební, tane#ní, v!tvarn!,
literárn$-dramatick!). Informace ke studiu získáte
osobn$ v budov$ v Lonkov$ ulici, na tel. #ísle 466
400 310 nebo natomasmacela@gmail.com www.zuspardubice.cz.

Battlefield
T!m STAY SILVER z polabinské jedni#ky

bojoval v Praze! Rok se s rokem se&el a t!m
z polabinské jedni#ky se 18. 6. ocitl op$t v Pra-
ze na celorepublikovém finále v Battlefieldu J.
Kubi&e a J. Gab#íka – neboli pocta state#n!m
z Resslovy ulice. Finále se zú#astnilo 16
dru"stev z celé republiky, která se kvalifikovala
v kv$tnu z 8 oblastních kol konan!ch na po#est
na&ich hrdin( z 2. sv$tové války.

Ka"d! t!m musel p'ed závodem porot$
p'edlo"it prezentaci k tématu závodu. Tyto
prezentace letos dosáhly takové úrovn$, "e
porota rozhodla zcela neplánovan$ ud$lit
nejlep&ím ocen$ní nazvané Top prezentace.
Toto ocen$ní získala prezentace z polabinské
jedni#ky, kterou p'ipravila Markéta Plachá.
Honza Exner a Pavel K'epelka excelovali
v d$jepisn!ch znalostech, Filip Mik&ovsk!,

Vlá)a Podolínsk! a Honza Kolej byli vynikající
ve sportovních aktivitách, Dalibor Havlí#ek byl
mozkem a stratégem sout$"e, Jakub Ková# byl
nejlep&ím „sniperem“ a Magd$ Králí#kové &lo
prost$ v&echno.

Suma sumárum, závod se vyda'il a t!m
Stay Silver skon#ili na 4. míst$. Letos je&t$ bez
medaile, ale uvidíme p'í&tí rok…

Jarmila K'ivková

NEZLOMENI
T

Aktuáln$ nejlep&í #eská handicapovaná
stolní tenistka sv!m bezchybn!m v!konem
v kategorii TT3-5 (para) "eny ohromila v&echny
ú#astníky, a svoji nemén$ cennou &*(ru sedmi
titul( vicemistryn$ republiky zcela zaslou"en$
ozdobila ji" t'etím zlat!m triumfem. „Nyní nás
#ekají d(le"ité turnaje, na kter!ch se
Spomenka pokusí získat nezbytn! po#et bod(
pro nominaci na Paralympijské hry v Brazílii
v roce 2016,“ popisuje sm$lé plány man"el a
zárove* trenér stolní tenistky Franti&ek
Hab$tínek. A+ ji" to bude Czech Open
v Ostrav$, Mistrovství Evropy v Itálii #i dal&í
turnaj s mezinárodní ú#astí, bude na&e
reprezentantka poka"dé bojovat o co
nejbohat&í bodov! p'íd$l. „K vysn$nému cíli by
jí m$la sta#it t'i druhá místa na mezinárodních

turnajích“ kalkuluje trenér. Dodává ov&em, "e
to bude velmi t$"ké.

Spolu s oddílovou jedni#kou Pardubic, Spo-
menkou Hab$tínkovou Tomi#, se ú#astnila
OPEN turnaje ve #tyh'e i reprezentantka SKV
Ostrava, Beáta Mentznerová. Jejich sportovní
vystoupení ve velmi silné konkurenci (hrají
spole#n$ s mu"i) v(bec nebylo &patné a
nakonec skon#ily na 9 – 11 míst$.

Navzdory tomu, "e se pardubick! sportov-
ní klub ji" 'adu let pot!ká s nevyhovujícími
prostorov!mi podmínkami pro p'ípravu sv!ch
#len( i s nedostatkem pen$z, znovu dokázal, "e
v na&í republice pat'í k nejlep&ím.

Ing. Jaroslav K*ava, místop'edseda a
sekretá' SKV Pardubice NEZLOMENI

itul mistryn# republiky ve stolním tenise
vozí&ká'% vybojovala reprezentantka oddílu
SKV Pardubice NEZLOMENI Spomenka
Hab#tínková Tomi&. Na Mistrovství (eské
republiky v Ostrav#, které se konalo od 4 do 7.
&ervna, tak dosáhla ji$ po t'etí za sebou na
nejlep)í umíst#ní v rámci M(R v roce 2015.

Montessori
V zá'í 2004 se v Pardubicích poprvé otev'ely

dve'e do první Montessori t'ídy v M! Klubí#ko.
V roce 2015 p'edstavíme p'i p'íle"itosti Oslav 11.
v!ro#í Montessori vzd$lávání v Pardubicích jeho
sou#asnou podobu prost'ednictvím programu
nazvaného Oslavy zahájí
p'edstavení %ty'i dohody ve V!chodo#eském
divadle, vystoupí d$ti ze základní &koly Montessori
p'i Z! Polabiny 1 se sv!m autorsk!m muzikálem,
v pr(b$hu n$kolika zajímav!ch workshop( se p'ed-
staví tradi#ní Montessori za'ízení, Montessori cen-
trum Elipsa a Montessori t'ídy M! Klubí#ko a Z!
Polabiny 1. Program zakon#í Konference spojená
s videoprojekcí zachycující jednotlivá v!vojová ob-
dobí d$tského v$ku, kde se sv!m p'ísp$vkem
vystoupí v!znamné osobnosti tohoto nad#asové-
ho vzd$lávání.

Martina Petelíková

Montessori. Známe se.

Program, na kter! srde"n$ zveme nejen
rodi"e a pedagogy, bude probíhat v t!dnu od
11. do 17. 10. 2015. Podrobné informace a
program naleznete na www.montepce.cz

6. jednání Zastupitelstva m$stského
obvodu Pardubice II se koná v
dne . . 201 v 1 hodin

e st'edu
23 9 5 7:30 v salonku

restaurace Na Palub# v Polabinách 2. Na
programu budou zejména tyto body:
zpráva starosty, vyhodnocení hospo-
da'ení MO Pardubice II za I. pololetí
2015, rozpo&tové opat'ení &. 5, diskuse.

Velkoobjemov! odpad
Jako obvykle p'iná)íme v podzimním

zpravodaji tabulku termín% p'istavení kontejner%
na o ve druhé &ásti roku 2015.bjemn( odpad

Do velkoobjemov!ch kontejner( lze ulo"it
objemn! odpad z domácností, kter! se nevejde do
b$"n!ch odpadov!ch nádob - nábytek, koberce
apod. Do velkoobjemov!ch kontejner( NEPAT,Í:

Zahájení 'kolního roku
Starosta MO Pardubice II Radek Hejn!

spole#n$ s nám$stkem primátora Janem
,ehounkem zahájili &kolní rok na Z! Polabiny 1.
Tato &kola letos slaví padesát let od svého otev'ení
a k tomuto v!ro#í dostala novou fasádu a nová
okna. Stavební ruch na &kole je&t$ neskon#il, ale
zahájení v!uky ohro"eno nebylo.
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Slovo starosty
Vá!ení spoluob"ané,
je konec léta, skon"ilo
období prázdnin a dovo-
len#ch a já v$%ím, !e se
v&ichni vracíte odpo"atí ke
v&em sv#m b$!n#m povin-
nostem, starostem. Ener-
gie získaná b$hem letního

odpo"inku Vám jist$ umo!ní v&e zvládnout
s lehkostí a elánem.

Navzdory extrémním letním teplotám,
které pracovnímu nasazení p%íli& nep%ály, se
poda%ilo v na&em obvod$ zahájit a dokon"it
n$kolik investi"ních akcí. Chodníky v ulicích
Prodlou!ená, Kosmonaut', Karla (ípka a
K%i"kova dostaly nov# !ivi"n# povrch a "ást
ulice Var&avská byla kompletn$ zrekon-
struována. D$tem jist$ ud$lá radost nové
h%i&t$ v ulici Prodlou!ená. Probíhají rekon-
strukce ulice Brozanská a nejv$t&í investi"ní
akce leto&ního roku ulice Studentská. Tímto
bych se cht$l je&t$ jednou omluvit obyvatel'm
této "ásti na&eho obvodu za nep%íjemná, ale
bohu!el nutná, dopravní omezení. Rekon-
strukce by m$la b#t hotova v m$síci %íjnu.

V první polovin$ zá%í byla v na&em obvodu
rovn$! dokon"ena veliká investi"ní akce
podniku Povodí Labe – revitalizace slepého
ramene Labe. V dob$ uzáv$rky tohoto "ísla
zpravodaje prob$hlo setkání s ob"any na téma

prob$hlé revitalizace a dal&ích p%ipravovan#ch
akcí v této lokalit$. Na tuto revitalizaci bychom
toti! cht$li navázat a ob"an'm více zp%ístup-
nit prostor mezi slep#m ramenem a prav#m
b%ehem Labe.

Na za"átku nového &kolního roku bych
také rád pop%ál v&em !ák'm a student'm
základních, st%edních a vysok#ch &kol mnoho
studijních úsp$ch' a dostatek v'le a odhod-
lání p%i p%ekonávání p%ípadn#ch neúsp$ch'.
P%edev&ím prv)á"k'm p%eji, aby jejich vstup do
&koly byl co nejradostn$j&í a poznávání v&eho
nového co nejzajímav$j&í. Pevné nervy a
radost z práce p%eji v&em pedagog'm, ale
i ostatním dosp$l#m, kte%í vzd$lávají na&i
mladou generaci, "i se jí v$nují p%i jejích
volno"asov#ch aktivitách.

Konec zá%í je ji! mnoho let, díky mému
p%edch'dci Ji% ímu Srbkovi, spojen se
Staro"eskou polabinskou poutí. Proto bych
Vás i já rád pozval v sobotu 26. zá%í do parku
p%ed gymnáziem v Mozartov$ ulici na ji! XVI.
Staro"eskou pou*. Program této tradi"ní akce
pro malé i velké najdete na jiném míst$ tohoto
zpravodaje. V$%ím, !e se nám pro Vás poda%ilo
p%ipravit program, ze kterého si vyberete.
Ur"it$ si nenechte v dopolední "ásti programu
ujít um$lecká vystoupení d$tí a !ák' z polabin-
sk#ch &kol a odpolední a ve"erní koncerty
znám#ch hudebních skupin a um$lc'. Já
osobn$ se rovn$! velmi t$&ím na osobní
setkání s Vámi. Vá& Radek Hejn#

PRAVOB E#NÍ ZPRAVODAJ l Vy l l l l davatel:
M tsk$ obvod Pardubice II l Adresa redakce: Ú ad m stského obvodu Pardubice II,
Chemik 128, 530 09 Pardubice l Zdarma m domácnostem MO Pardubice II l Toto i star

l Písemné ky adresujte na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz
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stavební su* (nap%. po vybourání bytov!ch jader,
stará okna), nebezpe"n! odpad (v"etn$ pneumatik,
akumulátor', elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovateln! odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské "innosti.

Dodáváme, !e pr'b$!n$ je k dispozici
separa"ní dv'r v Lonkov$ ulici, kter! má provozní
dobu v úter! a ve "tvrtek od 13 - 17 hodin a
v pond$lí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinsk!
separa"ní dv'r lze odkládat objemn! odpad z do-
mácností, pneumatiky, stavební su*, sklo, plasty,
papír, elektroza%ízení a kovy.

Nebezpe"n! odpad, jako jsou chemikálie,
barvy, oleje, baterie apod., lze odevzdat na n$které
jiné separa"ní dvory ve m$st$ (podrobn$ji viz
www.smp-pce.cz), nebo je mo!no vyu!ít mobilního
svozu, kter! probíhá obvykle na podzim (p%esn!
rozpis b!vá oznámen v!dy p%edem formou leták'
do schránek - letos 14.-15.9.). O+PD

Aktivity 'kolsk!ch za#ízení a za#ízení
zam$#en!ch na volno"asové aktivity d$tí

Sportovní aktivity

Z( Polabiny 1 - Oslava zalo!ení 50 let Z(
Z( Polabiny 1 - Oh)ostroj na záv$r roku
Z( Polabiny 1 - Rozlou"ení se &k. rokem
DDM ALFA - Mikulá&sk! florbalov! turnaj

ALFA CUP 2015
DDM ALFA - 4. ro"ník turnaje mlad&ích !ák'

v minikopané ”Pohár DDM Alfa”
M! Bro"íkova - Slavnost sv. Martina
M! Bro"íkova - Váno#ní workshop
M! Bro"íkova - Den d$tí

2222 !K Polabiny - 23. Mistrovství %R
mláde"e do 16 let (&achy)

SK Lví#ek Pardubice, z.s. - Celoro#ní provoz
sport. klubu pro d$ti 5-12 let

2222 !K Polabiny - Celoro#ní trenérská a orga-
niza#ní #innost p'i práci s d$tmi

Vysoko&kolsk! um$leck! soubor
- Tradi#ní koncerty VUS Pardubice

Spolek p$veck!ch sbor( Pern&t!n - Ludmila -
Suk - VIII. Festival p$veck!ch sbor(

Miloslav Musil - %innost Doli klubu

Kulturní a spole"enské aktivity

10 000
5 000
6 000

6 000

3 000
4 977

4 500
3 139

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000
10 000

Dotace v roce 2015
V dubnu 2015 vyhlásilo Zastupitelstvo MO

Pardubice II dota#ní programy z rozpo#tu m$st-
ského obvodu. Po#átkem srpna projednala komise
&kolství, kultury, mláde"e a sportu do&lé "ádosti a
následn$ Rada MO Pardubice II schválila
poskytnutí následujících dotací.

Václav Mazal - 2. ro#ník rodinného festivalu
OBLAKA fest

ELIM Pardubice - Seniorklub Archa
Rodinné Integra#ní Centrum o.s. - Tradi#ní

oslava zimních svátk( v RIC aneb Mikulá&e
a Vánoce trávíme spole#n$

Lentilka - D$tské rehabilita#ní centrum -
Krou"ky arteterapie pro d$ti s handicapem,
Tvo'ivá dílna pro rodi#e s d$tmi

Nezávislá spole#nost P'átelé ZU! Polabiny
- Úst'ední kolo sout$"ní p'ehlídky
tane#ního oboru ZU!�%R

Individuální (ádosti (mimo dot. programy)
10 000

10 000

12 000

8 380

5 000

Nebojte se
po"íta"e

Centrum pro zdravotn! posti"ené a
seniory Pardubického kraje, o.p.s.
aktuáln! nabízí zdarma v rámci slu"by
Sociální rehabilitace #KOLENÍ NA
PO$ÍTA$I pro osoby se zdravotním
posti"ením a seniory.

Témata %kolení:
(základní funkce, slo"ky, plocha,

klávesové zkratky),
(napsat a

upravovat text, vytvo&it tabulky, základ-
ní vzorce, vytvo&ení prezentace),

(adresní &ádek, vyhledává-
ní, stahování), (odesílá-
ní, p&ijímání e-mail', p&ipojení p&ílohy),

(zalo"ení profilu, vyhledání
p&átel, ovládání program'),

(p&ísp!vky, dávky, nemoci,
zákony), (jak a kde
hledat práci, brigádu, p&iv(d!lek),

(jak a kde hledat nové bydlení).
#kolení probíhá formou indivi-

duálních konzultací. V p&ípad! zájmu se
obra!te na: Bc. Martina Svato"ová,
B#lehradská 389 Pardubice, tel: 775 693
988, martina.svatonova@czp-pk.cz,
www.czp-pk.cz.

Dodáváme, $e centrum rovn#$ p%j-
&uje rehabilita&ní a kompenza&ní pom%c-
ky osobám se zdravotním posti$ením a
senior%m (více na tel. 775 693 984).

základy práce na
po"íta"i

textov! editor
Word, Excel, PowerPoint

práce
na internetu

zalo(ení e-mailu

sociální sít$
vyhledávání

informací
pracovní portály

inzerce
Basket ZU) zve zájemce

Otvírají se sportovn$ basketbalové p'ípravky
pod hlavi#kou BK Synthesia Pardubice. Tréninky
budou probíhat v t$locvi#n$ a v hale na Z! Polabiny
3 v pond$lí 15:30 – 16:30, v úter! 16:00 – 17:30 a
ve #tvrtek 16:00 – 17:30.

Kontaktní osoba pan Tomá& Macela 777 757
512, mail:

Základní um$lecká &kola Pardubice-Polabiny,
Lonkova 510 otvírá po prázdninách dve'e v&em,
kte'í mají zájem o vzd$lání v n$kterém ze #ty'
um$leck!ch obor( (hudební, tane#ní, v!tvarn!,
literárn$-dramatick!). Informace ke studiu získáte
osobn$ v budov$ v Lonkov$ ulici, na tel. #ísle 466
400 310 nebo natomasmacela@gmail.com www.zuspardubice.cz.

Battlefield
T!m STAY SILVER z polabinské jedni#ky

bojoval v Praze! Rok se s rokem se&el a t!m
z polabinské jedni#ky se 18. 6. ocitl op$t v Pra-
ze na celorepublikovém finále v Battlefieldu J.
Kubi&e a J. Gab#íka – neboli pocta state#n!m
z Resslovy ulice. Finále se zú#astnilo 16
dru"stev z celé republiky, která se kvalifikovala
v kv$tnu z 8 oblastních kol konan!ch na po#est
na&ich hrdin( z 2. sv$tové války.

Ka"d! t!m musel p'ed závodem porot$
p'edlo"it prezentaci k tématu závodu. Tyto
prezentace letos dosáhly takové úrovn$, "e
porota rozhodla zcela neplánovan$ ud$lit
nejlep&ím ocen$ní nazvané Top prezentace.
Toto ocen$ní získala prezentace z polabinské
jedni#ky, kterou p'ipravila Markéta Plachá.
Honza Exner a Pavel K'epelka excelovali
v d$jepisn!ch znalostech, Filip Mik&ovsk!,

Vlá)a Podolínsk! a Honza Kolej byli vynikající
ve sportovních aktivitách, Dalibor Havlí#ek byl
mozkem a stratégem sout$"e, Jakub Ková# byl
nejlep&ím „sniperem“ a Magd$ Králí#kové &lo
prost$ v&echno.

Suma sumárum, závod se vyda'il a t!m
Stay Silver skon#ili na 4. míst$. Letos je&t$ bez
medaile, ale uvidíme p'í&tí rok…

Jarmila K'ivková

NEZLOMENI
T

Aktuáln$ nejlep&í #eská handicapovaná
stolní tenistka sv!m bezchybn!m v!konem
v kategorii TT3-5 (para) "eny ohromila v&echny
ú#astníky, a svoji nemén$ cennou &*(ru sedmi
titul( vicemistryn$ republiky zcela zaslou"en$
ozdobila ji" t'etím zlat!m triumfem. „Nyní nás
#ekají d(le"ité turnaje, na kter!ch se
Spomenka pokusí získat nezbytn! po#et bod(
pro nominaci na Paralympijské hry v Brazílii
v roce 2016,“ popisuje sm$lé plány man"el a
zárove* trenér stolní tenistky Franti&ek
Hab$tínek. A+ ji" to bude Czech Open
v Ostrav$, Mistrovství Evropy v Itálii #i dal&í
turnaj s mezinárodní ú#astí, bude na&e
reprezentantka poka"dé bojovat o co
nejbohat&í bodov! p'íd$l. „K vysn$nému cíli by
jí m$la sta#it t'i druhá místa na mezinárodních

turnajích“ kalkuluje trenér. Dodává ov&em, "e
to bude velmi t$"ké.

Spolu s oddílovou jedni#kou Pardubic, Spo-
menkou Hab$tínkovou Tomi#, se ú#astnila
OPEN turnaje ve #tyh'e i reprezentantka SKV
Ostrava, Beáta Mentznerová. Jejich sportovní
vystoupení ve velmi silné konkurenci (hrají
spole#n$ s mu"i) v(bec nebylo &patné a
nakonec skon#ily na 9 – 11 míst$.

Navzdory tomu, "e se pardubick! sportov-
ní klub ji" 'adu let pot!ká s nevyhovujícími
prostorov!mi podmínkami pro p'ípravu sv!ch
#len( i s nedostatkem pen$z, znovu dokázal, "e
v na&í republice pat'í k nejlep&ím.

Ing. Jaroslav K*ava, místop'edseda a
sekretá' SKV Pardubice NEZLOMENI

itul mistryn# republiky ve stolním tenise
vozí&ká'% vybojovala reprezentantka oddílu
SKV Pardubice NEZLOMENI Spomenka
Hab#tínková Tomi&. Na Mistrovství (eské
republiky v Ostrav#, které se konalo od 4 do 7.
&ervna, tak dosáhla ji$ po t'etí za sebou na
nejlep)í umíst#ní v rámci M(R v roce 2015.

Montessori
V zá'í 2004 se v Pardubicích poprvé otev'ely

dve'e do první Montessori t'ídy v M! Klubí#ko.
V roce 2015 p'edstavíme p'i p'íle"itosti Oslav 11.
v!ro#í Montessori vzd$lávání v Pardubicích jeho
sou#asnou podobu prost'ednictvím programu
nazvaného Oslavy zahájí
p'edstavení %ty'i dohody ve V!chodo#eském
divadle, vystoupí d$ti ze základní &koly Montessori
p'i Z! Polabiny 1 se sv!m autorsk!m muzikálem,
v pr(b$hu n$kolika zajímav!ch workshop( se p'ed-
staví tradi#ní Montessori za'ízení, Montessori cen-
trum Elipsa a Montessori t'ídy M! Klubí#ko a Z!
Polabiny 1. Program zakon#í Konference spojená
s videoprojekcí zachycující jednotlivá v!vojová ob-
dobí d$tského v$ku, kde se sv!m p'ísp$vkem
vystoupí v!znamné osobnosti tohoto nad#asové-
ho vzd$lávání.

Martina Petelíková

Montessori. Známe se.

Program, na kter! srde"n$ zveme nejen
rodi"e a pedagogy, bude probíhat v t!dnu od
11. do 17. 10. 2015. Podrobné informace a
program naleznete na www.montepce.cz

6. jednání Zastupitelstva m$stského
obvodu Pardubice II se koná v
dne . . 201 v 1 hodin

e st'edu
23 9 5 7:30 v salonku

restaurace Na Palub# v Polabinách 2. Na
programu budou zejména tyto body:
zpráva starosty, vyhodnocení hospo-
da'ení MO Pardubice II za I. pololetí
2015, rozpo&tové opat'ení &. 5, diskuse.

Velkoobjemov! odpad
Jako obvykle p'iná)íme v podzimním

zpravodaji tabulku termín% p'istavení kontejner%
na o ve druhé &ásti roku 2015.bjemn( odpad

Do velkoobjemov!ch kontejner( lze ulo"it
objemn! odpad z domácností, kter! se nevejde do
b$"n!ch odpadov!ch nádob - nábytek, koberce
apod. Do velkoobjemov!ch kontejner( NEPAT,Í:

Zahájení 'kolního roku
Starosta MO Pardubice II Radek Hejn!

spole#n$ s nám$stkem primátora Janem
,ehounkem zahájili &kolní rok na Z! Polabiny 1.
Tato &kola letos slaví padesát let od svého otev'ení
a k tomuto v!ro#í dostala novou fasádu a nová
okna. Stavební ruch na &kole je&t$ neskon#il, ale
zahájení v!uky ohro"eno nebylo.
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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 zasedání dne 24. 6. 2015 ZMO schválilo
rozpo!tové opat"ení !. 3, v jeho# rámci do$lo
k za"azení finan!ního vypo"ádání s m%stem (jedná
se o vypo"ádání dotací na lo&ské volby, pln%ní
poji$'ovny za $kodní události a podíl na nájemném
z pozemk!), neinvesti"ní dotace pro knihovnu a
byly provedeny n#které dal$í drobné úpravy.
Kompletní rozpo"et je na www.pardubice2.cz.
Zastupitelé v diskusi dále mimo jiné projednali
mo%nost umíst#ní disc-golfového h&i$t# na

loukách mezi &ekou Labe, slep(m ramenem a
stezkami na polabinské stran# Labe.

RMO schválila
uzav&ení smlouvy o dílo se

spole"ností AUTUS I. spol. s r. o. na akci Rekon-
strukce h&i$t# B#lehradská - Prodlou%ená
v cen# 811 516,75 K" v"etn# DPH a se sple"ností
MIROS MAJETKOVÁ a.s. na akci Stavební úpravy
ulice Brozanská v cen# 2 284 288,54 K" v"etn#
DPH. Dále RMO souhlasila s uzav&ením dodatku ke
smlouv# o dílo se spole"ností MATEX HK s.r.o. na
akci Stavební úpravy ulice Var$avská, kter(m se
roz$í&il p&edm#t díla o chodník podél domu "p. 235-
8 a nav($ila cena díla o 179 384 K" v"etn# DPH.
P&edm#t pln#ní byl roz$í&en i v rámci smlouvy se
spole"ností COLAS CZ a. s. na akci Opravy chodník!
%ivi"n(m kobercem 2015, kde do$lo k nav($ení
ceny o 453 tis. K" v"etn# DPH.

RMO souhlasila se zvlá$tním u%íváním

ve&ejného prostranství (louky mezi Polabinami 3 a
Labem) za ú"elem po&ádání akce RUN IN COLORS
dne 20. 9. 2015 a povolila no"ní hudební produkci
po 22. hodin# p&i realizaci audiovizuálního projektu
„POD MOSTEM“- velkoplo$ná videoprojekce na
konstrukci mostu Pavla Wonky p&es Labe ve sm#ru
do Polabin, která se bude konat dne 10. 10. 2015
od 21 do 23 hodin.

RMO nem#la námitek k zám#ru m#sta na
z&ízení bezpe"ného místa pro p&echázení p&es ulici
B#lehradskou ve sm#ru od Polabin 4 ke Kauflandu.

RMO schválila poskytnutí dotací z rozpo"tu
m#stského obvodu na základ# vyhlá$en(ch
dota"ních program! (blí%e na jiném míst# PZ) a
sou"asn# schválila rozpo"tové opat&ení ". 4,
kter(m se poskytnuté dotace za&azují do rozpo"tu.

V neposlední &ad# RMO schválila projekt na
organizaci Staro"eské pouti a uzav&ení smlouvy
s Kulturním centrem Pardubice.

na základ# uskute"n#n(ch
v(b#rov(ch &ízení

(viz foto)

Sobota 26. zá"í 2015, Mozartova ulice
v Polabinách 4 p"ed budovou gymnázia

Program:
RANNÍ PROBUZENÍ - pr!vod od Kauflandu pod vedením Jarka Nováka s dechovkou ('iva(anka, Pern$tejnka)
SLAVNOSTNÍ FANFÁRY - zahájení pouti starostou Radkem Hejn(m, fanfáry ZU) Polabiny 1
DOPOLEDNÍ PROGRAMOV# BLOK $KOL (M) Odborá&!, Z) Polabiny 1, Z) Polabiny 3, ZU) Polabiny, Z) a P) Svítání, DDM ALFA)

$ERMÍ%I GARDE GRIS –�$ermí&ské vystoupení Dáma v nesnázích
P%ESTÁVKA
JK BAND
$LAPETO
MIXLE V PIKSLE
ODHALENÍ PAM&TNÍ DESKY DLOUHOLETÉHO STAROSTY MO PARDUBICE II JI%ÍHO SRBKA
CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALE$E SMUTNÉHO S K. HEGNEREM
LENKA DUSILOVÁ
SABRAGE
XINDL X
OH'OVÁ SHOW FIRESHOW ILUSIAS

Po celé dopoledne a% do 11.45 hodin budou probíhat sout#%e pro d#ti organizované DDM ALFA, Z) Polabiny 3 a skupinou historického $ermu Garde Gris.

Cel( den bude slovem provázet moderátorská dvojice a .Renáta Mertová Bo"ivoj Hezk(

spolupo&adatel akce: partne&i akce:

XVI. Staro!eská
polabinská pou)

8.00
9.00
9.10

11.40
12.00
13.00
14.00
15.oo
15.50
16.10
17.10
18.30
20.00
21.00
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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 23. 9. 2015 ZMO projednalo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 5, které p"ineslo
nap". nav#$ení polo%ky na opravy komunikací
o 400 tis. K! nebo p"idání 70 tis. K! na lep$í
ozdobení váno!ního stromu v Polabinách 2. ZMO
se pak se$lo je$t& jednou 2. 11. a to kv'li schválení
rozpo!tového opat"ení !. 6, jím% se do rozpo!tu
zapojilo 700 tis. K! od m&sta na akci Roz$í"ení
chodníku v ul. Studentská, která byla sou!asn&
dopln&na do rozpo!tu.

RMO se zab#vala bankovními poplatky,
zva%ovala zm&nu banky, projednala nabídky
n&kolika bank k vedení ú!t' v!etn& zpoplatn&ní
slu%eb a nakonec rozhodla, %e ke zm&n& banky
nep"istoupí a sou!asn& rozhodla o z"ízení
platebního terminálu na pokladn& ú"adu k 1. 1.
2016, a to prost"ednictvím Komer!ní banky.

RMO schválila uzav"ení smlouvy o dílo se
spole!ností CITELUM, a.s. na dopln&ní ve"ejného
osv&tlení v cen& 310 333,59 K! v!etn& DPH. Tato
firma v$ak nakonec smlouvu z kapacitních d'vod'
neuzav"ela, a proto zakázku získala firma druhá
v po"adí - AUTUS I. spol. s r.o. za cenu 313 686,50
K! v!etn& DPH. RMO dále souhlasila s uzav"ením
smlouvy se spole!ností MIROS MAJETKOVÁ a.s. na
Roz$í"ení chodníku v ul. Studentská v cen& 447
208,78 K! v!etn& DPH, s Bc. Tomá$em Uhrem na
komplexní opravu d&tského h"i$t& „slon“ v Lonkov&
ulici v cen& 110 000 K! a se spole!ností 4soft, s.r.o.

na obnovu dopadové plochy h"i$t& „lod&“ v Gaga-
rinov& ul. 384-7 v cen& 251 350 K! bez DPH.
Poslední dv& jmenované akce se uskute!ní a%
zkraje roku 2016. P"í$tího roku se také t#ká
smlouva uzav"ená se Slu%bami m&sta Pardubic na
zahradnické slu%by v cen& 1 038 954,- K! bez DPH.

RMO souhlasila se stavbou „Adaptace
v#m&níku tepla na fitness centrum“ v ul. Bro%íkova
a nesouhlasila s navr%en#m umíst&ním p"edzah-
rádky v blízkosti domu !p. 443. RMO rovn&%
souhlasila se stavbou „Lávka Poseidon” investora
MO Pardubice I.

V neposlední "ad& RMO souhlasila s prodlou-
%ením platnosti povolení letní p"edzahrádky
v!etn& prodeje nápoj', rychlého ob!erstvení a
zmrzliny na nám. Polabiny 1 (u Rosignana) do 31.
12. 2017 s podmínkou ukon!ení provozu
p"edzahrádky v souladu s vyhlá$kou m&sta, a to
v!etn& prodeje z okénka (do 22 hod.) T(
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Univerzita Pardubice
a 17. listopad

Univerzita Pardubice p"ipravila pro aka-
demickou obec i ve"ejnost speciální program, jím%
tradi!n& oslavila státní svátek )eské republiky a
p"ipomn&la historické události 17. listopadu, které
mají své vazby na vysoko$kolskou p'du.

Bohat! program univerzity se konal v pátek 13.
listopadu. Brzy ráno za!al program sportovním
dnem, v 10 hodin pak otev"ela Fakulta chemicko-
technologická ve vestibulu svého moderního
areálu v Polabinách Galerii v!znamn!ch osobností
– akademik!, kte"í se v!znamn!m zp!sobem
zaslou#ili o vznik a rozvoj v$deck!ch %kol a
chemicko-technologick!ch obor! p$stovan!ch na
pardubické vysoké %kole od po&átk! 50. let
minulého století. V 11 hodin univerzita slavnostn$
otev"ela nov! v!ukov! areál v ji#ní &ásti kampusu
univerzity v Polabinách.

V srdci univerzitního kampusu na Stava"ov$
byl v rámci projektu „VAP V!ukov! areál Polabiny“,
financovaného za p"isp$ní Evropsk!ch struktu-
rálních fond!, zmodernizován zastaral! a ji#
nevyu#ívan! objekt dopravní fakulty. Moderní nové
posluchárny, které na jeho míst$ vznikly za
uplynul!ch 13 m$síc!, nyní slou#í pro v!uku
zejména t"í fakult univerzity – Fakulty filozofické,
Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakulty
Jana Pernera.

Atrium rekonstruovaného objektu se navíc
py%ní symbolem dialogu a porozum$ní – v jeho
st"edu je ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla
a s laskav!m svolením Nadace Dagmar a Václava
Havlov!ch VIZE 97 zp"ístupn$na Lavi&ka Václava
Havla, která vznikla v ateliéru prof. Bo"ka 'ípka
podle jeho návrhu. Ten

V úvodu dopoledního programu zazpíval
Vysoko%kolsk! um$leck! soubor slavnou skladbu
Havlova p"ítele Lou Reeda „Perfect Day“, která
skv$le uvedla tuto malou slavnost i páte&ní jasné a
slune&né po&así. Herec Alois 'vehlík p"e&etl úryvek
z Havlovy knihy „Letní p"emítání“ a kapela Vypsaná
fixa zahrála píse( Rolling Stones, legendární
kapely, k ní# m$l Václav Havel blízk! vztah. B$hem
krátkého ob"adu promluvila také Havlova
spolupracovnice paní Anna Freimanová z Knihovny
Václava Havla. Celou akci moderovala Jolana
Voldánová.

Po ob$d$ se od 13 hodin v posluchárn$ nového
v!ukového areálu uskute&nilo promítání &esko-
polského filmu Ná% Va%ek – o moci bezmocn!ch, a
to za ú&asti re#isérky Krystyny Krauze. Od 14 hodin
se v Aule Arno%ta z Pardubic konal tradi&ní
slavnostní akademick! ob"ad, p"i n$m# bylo
promováno p$tapadesát nov!ch doktor! %esti
fakult univerzity, bylo p"edstaveno 9 nov!ch
docent! univerzity a dva profeso"i a 1 profesorka,
kte"í byli jmenovaní b$hem uplynulého roku.
Rektor Univerzity Pardubice ud$lil ocen$ní a ceny
za zásluhy o univerzitu a za mimo"ádnou tv!r&í
&innost mlad!ch v$dc! a akademik!.

V podve&er prob$hl p"ed Univerzitní knihovnou
ji# tradi&ní vzpomínkov! akt ke dni boje za svobodu
a demokracii, p"i n$m# polo#il rektor a p"edseda
studentské rady kv$tiny a zapálili sví&ky u pam$tní
desky u vstupu do univerzitního areálu. P"i této
p"íle#itosti rektor univerzity prof. Ing. Miroslav
Ludwig, CSc. ve svém projevu zd!raznil nutnost
ochrany svobody a demokracie. Bohat! program
univerzity ke státnímu svátku vyvrcholil v 19 hodin
slavnostním koncertem Komorní filharmonie
Pardubice v zapln$né Aule Arno%ta z Pardubic.

Leto%ní slavnostní program Univerzity
Pardubice byl zárove( vyvrcholením p"ipomínání
65 let od zalo#ení vysokého %kolství v Pardubicích.

Ing. Valerie Wágnerová

ke svému návrhu dvou
lavi&ek se stolkem a lípou uprost"ed )eskému
rozhlasu Pardubice "ekl: „Na lavi&ce sedí lidi vedle
sebe a koukají do dálky a ten d!vod byl, #e jsem
cht$l, aby se dívali do o&í, tak#e jsou takhle ty #idle

postavené proti sob$ a ten stole&ek je proto, aby
ta diskuse byla p"íjemná, aby se tam ve%la je%t$
skleni&ka vína.“

St#edisko rané pé"e
St"edisko rané pé&e v Pardubicích o.p.s. ve

spolupráci s firmou ASEKOL s.r.o., která organizuje
zp$tn! odb$r vy"azen!ch elektroza"ízení,
zrealizovalo ekologick! projekt „Odevzdej vyslou-
#ilé elektrospot"ebi&e II“. Do projektu, kter!
probíhal od 14. 9. - 6. 11. 2015, se zapojilo celkem
38 ran$-poradensk!ch rodin z Pardubického kraje.
Bylo odevzdáno 141 vyslou#il!ch elektrospot"e-
bi&!, které tak neskon&ily v b$#n!ch popelnicích &i
kontejnerech, ale ve speciálním sb$rném boxu.

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti d$tí i
rodi&! v oblasti t"íd$ní a recyklace odpad! a
umo#nit jim osobní zku%enost se zp$tn!m
odb$rem. D$ti se nau&ily, #e správn!m nakládáním
s odpady pomáhají zlep%ovat #ivotní prost"edí.

Slavnostní vyhodnocení projektu prob$hlo za
ú&asti starosty MO Pardubice II Radka Hejného,
kter! vylosoval 3 hlavní ceny pro ú&astníky
projektu. Projekt byl, stejn$ jako v minulém roce,
velmi úsp$%n!, a proto bude St"edisko rané pé&e
podporovat aktivity tohoto typu i v budoucnu.

St"edisko rané pé&e více ne# 12 let poskytuje
v Pardubickém kraji ranou pé&i rodinám s d$tmi
s ohro#en!m v!vojem (nap". v d!sledku p"ed&as-
ného narození), s nerovnom$rn!m v!vojem,
t$lesn!m, mentálním posti#ením, s poruchou
autistického spektra a s kombinovan!m posti#e-
ním do 7 let. Hlavním cílem rané pé&e je podpora
v!voje d$tí s handicapem a podpora jejich rodin.

Mezi nejvyhledávan$j%í aktivity pat"í odborné
konzultace v rodinách, podpora psychomoto-
rického v!voje d$tí, p!j&ování didaktick!ch hra&ek

a kompenza&ních pom!cek, základní sociální pora-
denství, pomoc p"i v!b$ru p"ed%kolního a %kolního
za"ízení, zprost"edkování kontaktu s dal%ími
rodinami d$tí se zdravotním posti#ením.

Kontakt: B$lehradská 389, tel. 466 641 031,
mobil 736 512 613, e-mail

, web
stredisko@ranapece-

pce.cz www.ranapece-pce.cz
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Termíny jednání
zastupitelstva 2016

Rada m!stského obvodu schválila termíny
jednání Zastupitelstva MO Pardubice II na rok
2016. Zastupitelstvo zasedne p!tkrát ro"n!, a to
17. února, 27. dubna, 29. "ervna, 21. zá#í a 14. pro-
since 2016. Jedná se v$dy o st#edy, jednání
zastupitelstva se koná obvykle v 17:30 hodin v sa-
lonku restaurace Na Palub! v Polabinách 2. Up#es-
%ující informace v"etn! programu jednání jsou
v$dy s t&denním p#edstihem vyv!'eny na ú#ední
desce, ve v&v!sních sk#í%kách MO a na internetu.
Jednání zastupitelstva jsou ve#ejná.

Superliga
hokejbalu

Hokejbal je rychl& kolektivní sport,
kter& je v Pardubicích velmi populární.
Dokladem toho je úsp!'n& první ro"ník
Superligy hokejbalu, kter& prob!hl v m!sí-
cích #íjnu a listopadu na hokejbalovém
h#i'ti v Polabinách. Pod taktovkou spor-
tovního klubu HBC Autosklo - H.A.K.
Pardubice se ve "ty#ech termínech utkalo
12 t&m( $ák( 'kolní dru$iny Z) Polabiny 2.
Kategorii $ák( prvních t#íd vyhrál t&m
Kanada a nejlep'ím st#elcem byl vyhlá'en
Matyá' Pa"es z t&mu Hro'i. Vít!zem
druhé kategorie ur"ené pro $áky druh&ch a
t#etích t#íd se stal t&m Klokani s nejlep'ím
st#elcem Danem Pravcem. P#i záv!re"ném
vyhlá'ení v&sledk( obdr$ely první t#i t&my
poháry za umíst!ní a v'ichni hrá"i
zaslou$ené pam!tní medaile.

Sportovní klub HBC Autosklo - H.A.K.
Pardubice zve v'echny holky a kluky ve
v!ku od 4 let na pravideln! po#ádané
tréninky, kde se mohou stát aktivními
ú"astníky tohoto atraktivního sportu
p# íbuznému lednímu hokeji. Dal' í
informace jsou dostupné na webov&ch
stránkách klubu nebo
nás kontaktujte na emailové adrese:

.

www.hbcpce.cz

nabor@hbcpce.cz

50 let Sokolu Polabiny
Letos tomu bude 50 let, kdy se zárove%

s budováním sídli't! Polabiny zrodil nápad zalo$it
zde t!lov&chovnou jednotu, která by nabídla
mo$nost sportovat d!tem i dosp!l&m. Do prvních
pardubick&ch panelák( se st!hovaly v!t'inou
mladé rodiny a mezi nov&mi „osadníky“ se na'li
tací, kter&m nesta"ilo mít „jen“ nov& byt. Kdy$ byla
uvedena do provozu první polabinská 'kola
s t!locvi"nou, vznikla díky skupin! ob!tav&ch
nad'enc( v "ele s panem Ferdou Gotvaldem jako
první mo$nost zájmové "innosti t!lov&chovná
jednota. Zájem byl velk& – na jednu cvi"ební hodinu
bylo mo$no p#ijmout nejv&' 70 cvi"enc(, tak$e
bylo nutné zájemce i odmítat. Jednota m!la za pár
let po zahájení "innosti p#es tisíc "len(. Pr(b!$n!
probíhalo 'kolení cvi"itel(, tak$e jich byl dosta-
te"n& po"et pro v'echny oddíly základní
t!lov&chovy od p#ed'kolních d!tí a$ po dosp!lé.
Jestli byly za"átky TJ n!"ím typické, pak to bylo
nad'ení. Postupn! p#ib&valy (ale pozd!ji zase
p#irozen! ub!valy) i dal'í sportovní oddíly – 'achy,
stolní tenis, sportovní a um!lecká gymnastika,
volejbal, ko'íková, turistika, nohejbal, sálová a malá
kopaná, badminton, bowling, ly$ování, pohybová
v!chova $en p#i hudb!…

První úbytek zájmu nastal s nástupem televize
do v"ech domácností, k nejv!t"ím zm!nám ale
do"lo po zm!n! spole#enského klimatu po roce
1989. Kdo chce sportovat, sportuje i dnes, ale
d$ív!j"í nad"ení a masovost se vytratily. Dnes, kdy

se zájem d!tí soust$e%uje hlavn! na po#íta#ové
hry, se nelze divit trenér&m v!konnostního sportu,
kdy' si st!'ují na chyb!jící základy sportovní
pr&pravy u d!tí.

TJ Sokol Polabiny má v sou#asné dob! velmi
úsp!"n! oddíl badmintonu (vychoval u' n!kolik
mistr& (R), vytrvale pracující oddíl turistiky (letos
36. ro#ník pochodu Pardubická podkova), oddíl
sportu pro v"echny, kde cvi#í rodi#e s d!tmi a
'actvo, t$i oddíly pohybové v!chovy 'en a oddíl
volejbalu.

Léta b!'í - prvním pr&kopník&m je dnes kolem
osmdesáti let, první 'áci se blí'í k "edesátce. Není
snadné nalézt nad"ence, kte$í by byli ochotni
v!novat kousek svého pohodlí ve prosp!ch
druh!ch, zejména cvi#itelé a cvi#itelky pro "kolní a
p$ed"kolní d!ti a pro dosp!lé (zdravotní t!locvik).
Stále se ale najdou takoví, kte$í jsou schopni a
ochotni probouzet u d!tí zájem o cvi#ení a sport a
ob!tovat tomu sv&j voln! #as. Zde pat$í velk! dík i
m!stu Pardubice za nezanedbatelnou a pravidel-
nou finan#ní podporu pro na"i TJ, bez které by to "lo
opravdu jen t!'ko. Bylo by skv!lé, kdyby toto více
podpo$il i stát, nejde p$ece jen o olympijské me-
daile. V'dy) se p$ece ví, 'e ka'dá koruna, vlo'ená
do podpory sportu, u"et$í 5 korun na zdravotní
pé#i, a to platí pro sportovce ka'dého v!ku.

Na záv!r bychom rádi pod!kovali v"em, kte$í
se jakkoliv podíleli na #innosti na"í TJ za t!ch
dlouh!ch padesát let. D!kujeme.

V!konn! v!bor TJ Sokol Polabiny Pardubice
Více na www.tjpolabiny.cz

Pingpongov# turnaj
ve Starém Hradi$ti
nab#vá na v%hlasu

24. $íjna 2015 se ve Starém Hradi"ti
u Pardubic konal 9. ro#ník turnaje ve stolním
tenise vozí#ká$& (R o putovní pohár m!sta
Pardubic. Na turnaj se sjelo více ne' 50 hrá#&
z celé republiky, zastoupena byla i celá #eská
reprezentace z nedávného mistrovství Evropy
v Dánsku. Mezi #estn!mi hosty nechyb!li
primátor m!sta Pardubic Martin Charvát,
místop$edsedkyn! senátu Milu"e Horská a
radní Pardubického kraje Pavel *otola. "Jsme
rádi, 'e sobotní turnaj se m&'e pochlubit
nejvy""í ú#astí hrá#& v celé jeho historii a ji'
tradi#n! vysokou sportovní úrovní." prohlásil
$editel turnaje Franti"ek Hab!tínek. Zlato

v nejvy""í kategorii A získal Ji$í Suchánek
z Liberce, v kategorii B R. Skyba, v kategorii C
M. Vondrá#ek. Mezi 'enami se nejlépe umístila
#lenka po$ádajícího oddílu NEZLOMENI
Spomenka Hab!tínková Tomi# . Mezi
V!chodo#echy byl nejlep"í Petr Svato", kter!
se celkov! umístil na 5. míst!. Organizátor
turnaje - pardubick! sportovní klub vozí#ká$&
NEZLOMENI p$ipravil pro ú#astníky perfektní
zázemí v#etn! hodnot-n!ch cen pro ka'dého
ú#astníka turnaje. FH

Upozorn%ní
Ú$ad m!stského obvodu Pardubice II

oznamuje, 'e bylo provedeno o"et$ení
jehli#nat!ch d$evin chemick!m p$í-
pravkem MORSUVIN A na území MO
Pardubice II z d&vodu vandalismu a
kráde'í jehli#nan& v p$edváno#ním období.
Stromky o"et$ené tímto p$ípravkem po
p$enesení do teplé místnosti intenzivn!
zapáchají! V!"e uveden! chemick!
p$ípravek není klasifikován jako jed a lze jej
pou'ít na ve$ejn! p$ístupn!ch místech.
O"et$ené stromy v sídli"tích Polabiny 1-5,
Sever, Stava$ov a Cihelna budou viditeln!
ozna#eny tabulkou: „POZOR! Jehli#nany
jsou chemicky o"et$eny, nedot!kejte se
strom&.“ Prosíme ob#any, aby tyto
v!stra'né tabulky neni#ili a neodstra-
+ovali alespo+ po dobu 21 dn& od data
o"et$ení. O,PD

Bezpe&n% ve $kolce
Bezpe#n! pobyt d!tí v mate$ské "kole je

samoz$ejmostí. Ob#as v"ak najdeme místa, která
mají své slabiny. Nap$íklad jak zabezpe#it "est
vchod& do pavilónové "kolky, aby rodi#e m!li
zaru#en dostate#n! #as pro vstup do "aten,
u#itelky s d!tmi ve t$ídách nebyly denn!
mnohokrát ru"eny domovním zvonkem a p$itom
byly "atny zaji"t!ny proti nezvan!m a mo'ná i
nebezpe#n!m náv"t!vník&m? V sou#asné neklidné
dob! je to aktuální problém. My, v Mate$ské "kole
Klubí#ko v Polabinách, u' jsme v"e vy$e"ili. Od $íjna

máme zaveden bezpe#nostní systém jednotliv!ch
vchod&, kdy rodi#e vstupují do budovy a' po zadání
#íselného kódu. Na realizaci se s velkou vst$ícností
finan#n! podílel ná" z$izovatel - Magistrát m!sta
Pardubice. Více ne' m!sí#ní fungování potvrzuje,
'e se nov! zp&sob osv!d#il. Mate$ská "kola
Klubí#ko se stala první takto zabezpe#enou
"kolkou v Pardubicích, ale jist! nás budou
následovat i dal"í pavilónové "kolky, které $e"í
podobn! problém. O bezpe#í a bezpe#nosti na"ich
d!tí je nutné p$em!"let, a kdy' je t$eba, tak také
jednat a $e"it. Radka Stieberová

Pozvání do Archy
Seniorklub Archa:

Advent a Vánoce v Ar$e:

V#stava betlém' a star#ch hra&ek v Ar$e

pond!lí 7. 12. Holandsko -
království kv!tin a s!r&, p$edná"í a promítá pan
S. Krej#í st$eda 9. 12. Alja"ka a Antarktida -
videosnímek st$eda 16. 12. Váno#ní seniorklub
(pásmo d!tí, v!stava betlém&, koledy) st$eda
13. 1. 2016 Ú'asné divy p$írody - videosnímek
Za#átky v 16:45 v neku$ácké kavárn! Archa.

pátek 4. 12.
v 18:00 Adventní kavárna ned!le 20. 12. v 9:30
Váno#ní slavnost d!tí #tvrtek 24. 12. ve 23:00
*t!drove#erní bohoslu'ba pátek 25. 12. v 9:30
Váno#ní bohoslu'ba ned!le 3. 1. 2016 v 17:00
T$íkrálov! koncert komorního orchestru Bona Nota

probíhá v dob! od pond!lí 14. 12 do ned!le 27. 12. a
otev$eno bude takto: v"ední dny 9 - 12 hod. a 14 -
17 hod. sobota, ned!le a svátky: 14 - 18 hod.
*t!dr! den zav$eno

V"echny programy se konají ve sborovém
dom! Církve bratrské Archa, v Lonkov! ulici.

|
|

|
|

|
|

|
|

| |

Slovo starosty
Vá'ení spoluob#ané,
dostává se Vám do rukou leto"ní poslední #íslo

Pravob$e'ního zpravodaje, co' znamená, 'e rok
2015 se blí'í ke svému konci. To je p$íle'itost
k tomu, p$ipomenout si, co se v na"em obvodu
poda$ilo ud!lat, ale zárove+ se zamyslet nad tím,
co se nepoda$ilo tak, jak bychom si mo'ná
p$edstavovali.

Opravili jsme chodníky v n!kolika ulicích,
postavili nové d!tské h$i"t!, doplnili ve$ejné
osv!tlení na #ty$ech místech v Polabinách,
zrekonstruovali ulici Var"avskou a Brozanskou a
dokon#ili nejv!t"í leto"ní investici, ulici Student-
skou. Práv! ulice Studentská byla p$edm!tem
kritiky spoluob#an& z d&vodu pomalého postupu
prací. (asov! harmonogram prací zde byl koordi-
nován s univerzitou, která provád!la rozsáhlou
rekonstrukci prostoru p$ed i uvnit$ budovy
dopravní fakulty a vybudovala zde i dv! nová velká
parkovi"t!. Pokud bychom ob! stavby vzájemn!
nekoordinovali, musela by ve"kerá doprava
materiálu a techniky na stavbu univerzitu projí'd!t
ulicí Kun!tickou, co' by pro obyvatele této lokality
bylo velmi zat!'ující.

Posledního listopadu byla rekonstrukce ukon-
#ena, ulice zkolaudována a p$edána do u'ívání.
V!$ím, 'e se Vám v!sledek líbí a a' budou ukon#eny
i v"echny ostatní práce v tomto míst! (p$ed-
pokládáme, 'e to bude do Vánoc), stane se ulice
Studentská d&stojnou vstupní branou do Cihelny a
univerzitního kampusu. V této souvislosti bych
Vám rád doporu#il náv"t!vu atria dopravní fakulty,
které bude ve$ejn! p$ístupné, je krásn! zrekon-
struované a m&'ete se zde posadit na lavi#ku
Václava Havla, od v!tvarníka Bo$ka *ípka.

Mimo v!"e uvedené velké investi#ní akce jsme
nemalé peníze utratili i za odpady, za pravidelnou
údr'bu m!stského mobiliá$e, d!tsk!ch h$i") a
zelen! v na"em obvodu. V této oblasti #asto
dostáváme podn!ty i od Vás a jsme za n! rádi.
Sv!d#í to o tom, 'e nejste ke svému okolí lhostejní
a 'e Vám zale'í na tom, jak to ve Va"em okolí
vypadá. V"echny Va"e podn!ty se sna'íme co
nejrychleji vy$e"it a u v!t"iny se nám to snad da$í.
P$ehled toho, co se v obvodu letos ud!lalo a za
kolik, naleznete na stran! #ty$i.

P$i hodnocení se musím zmínit o leto"ní se#i
trávy, která byla bohu'el v n!kter!ch #ástech
obvodu ter#em oprávn!né kritiky. V"e vyvrcholilo
p$i podzimním sb!ru listí, kdy to v Polabinách 1 a na
Ciheln! a' do za#átku prosince vypadalo jako p$ed
n!kolika lety, kdy se listí v obvodu je"t! v&bec
nesbíralo. To nás vedlo k vypov!zení smlouvy a
zaji"t!ní náhradní firmy, která úklid listí zajistila.
V této oblasti se naplno projevil problém kvalita
versus cena. V posledních letech se bohu'el z obav
p$ed na$#ením z nehospodárnosti stalo „dobr!m
zvykem“ vybírat dodavatele pouze podle nejni'"í
ceny. Je to nejjednodu""í a nejmén! napadnutelné
kritérium. Nízká cena v"ak bohu'el pom!rn! #asto
odpovídá i nízké kvalit!. P$i budoucím v!b!ru
dodavatel& se více zam!$íme na kvalitu i za cenu
o n!co vy""ích náklad&.

Pracujeme i na p$íprav! dal"ích investi#ních
akcí a v p$í"tím roce bychom rádi s pomocí státní
dotace zrealizovali první etapu rekonstrukce
vnitrobloku v ulici Dru'by. Nezapomínáme ani na
chodník mezi ulicí Lonkova a Hradecká (okolo
Bajkalu), kter! já osobn! vnímám jako velik! dluh
obvodu v&#i místním obyvatel&m. Na celé okolí
Bajkalu ji' máme zpracovanou studii, a pokud se
poda$í nalézt shodu se spoluvlastníky pozemku,
tak chodník postavíme, jak nejrychleji to p&jde.

S radostí jsem zaznamenal, 'e i v leto"ním roce
se v na"em obvodu op!t opravilo n!kolik
panelov!ch dom&, za co' pat$í pod!kování v"em,
kte$í se o to zaslou'ili. Ná" obvod je op!t o n!co
hez#í a barevn!j"í. Pot!"il mne i Vá" zájem o
polabinskou pou) a v!$ím, 'e v jejím pestrém
program si ka'd! na"el to své. Jsem rád, 'e tato
"estnáctiletá tradice 'ije a mohu Vás ubezpe#it, 'e
její sedmnácté pokra#ování ji' p$ipravujeme a
ur#it! se op!t máte na co t!"it. Dovoluji si Vás také
pozvat na leto"ní váno#ní koncert dechové hudby
,iva+anka, kter! se stejn! jako v minul!ch letech
uskute#ní na *t!dr! den v 11.00 hodin na Pergole.

V pátek, p$ed první ned!lí adventní, jsme na
nám!stí p$ed po"tou rozsvítili váno#ní stromek a
p$ipomn!li si tak, 'e za#íná advent. Tradi#ním
symbolem tohoto p$edváno#ního období je v mno-
ha rodinách adventní v!nec, kter! má v r&zn!ch
oblastech r&znou podobu a v (eské republice je
nej#ast!ji se #ty$mi sví#kami. Na #tvrtou adventní
ned!li zapalujeme poslední sví#ku, tzv. and!lskou,
která p$edstavuje mír a pokoj. A to je to, co bychom
si v"ichni, s ohledem na události posledních dní ve
sv!t!, p$áli nejvíce.

Já osobn! Vám i Va"im blízk!m p$eji klidn!
konec roku 2015, krásné svátky váno#ní a v"e
nejlep"í a pevné zdraví v roce 2016.

Vá" Radek Hejn!

8. jednání Zastupitelstva
m%stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1
hodin

e st$edu 16 12 5 7:30
v salonku restauruace Na Palub!

v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
#erpání rozpo#tu, pravidla sociálního
fondu na rok 2016, dota#ní programy na
rok 2016, rozpo#et m!stského obvodu na
rok 2016, diskuse.

M!stsk! obvod Pardubice II p$ipravil pro
#tená$e polabinské knihovny novinku v podob! on-
line katalogu. Na webové adrese

je mo'né si prohlédnout
katalog knih a kni'ní novinky. Registrovaní #tená$i
si zde mohou zalo'it své konto, p$es které lze
prodlu'ovat v!p&j#ky a rezervovat knihy. VL

knihovna-
polabiny.mmp.cz

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

V záv!ru roku 2015 bude ÚMO Pardubice II
fungovat takto. 30. 12. bude pokladna v provozu
od 8 - 12 hodin, ov!$ování a slu'by Czechpoint se
neprovádí. 31. 12. bude ú$ad pro ve$ejnost uzav$en.

V provozu knihovny m!stského obvodu budou
následující zm!ny. V pond!lí 21. 12. bude otev$eno
pouze do 17 hodin, ve st$edu 30. 12. pak do 12
hodin a dne 31. 12. bude knihovna uzav$ena.
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Téma: Slepé rameno a Bajkal

Letos v zá!í dokon"il státní podnik Povodí
Labe revitalizaci mrtvého ramene v Polabi-
nách. V rámci realizace akce do#lo k odt$%ení
sediment& z koryta a do#lo k zpr&to"n$ní
jednotliv'ch "ástí mrtvého ramene. Dále byl
proveden zásah do b!ehov'ch a p!ilehl'ch
porost& v"etn$ dopl(kové v'sadby. Projekt
byl spolufinancován z dotace EU - Evropsk'm
fondem pro regionální rozvoj (95%) a Státním
fondem %ivotního prost!edí (5%). Celkové
náklady na realizaci "inily 18,8 mil. K".

Ve st!edu 9. zá!í se u Bajkalu uskute"nila
spole"ná akce MO Pardubice II, odboru
hlavního architekta a Povodí Labe. Starosta
obvodu Radek Hejn! a architektka Karolína
Koupalová seznámili ob"any s vizemi a
zám$ry v této lokalit$. Po následné diskuzi si
vzal slovo ing. Vít z Povodí Labe a seznámil
p!ítomné s prob$hlou revitalizací slepého
ramene a udr%itelností tohoto projektu.
Na záv$r se p!ítomní vydali na komen-
tovanou procházku kolem slepého ramene.

Revitalizace slepého ramene Labe v Pola-
binách byla slavnostn$ zakon"ena v úter!
15. 9. Slavnostního st!íhání pásky se spole"-
n$ s nám$stkyní primátora Helenou Dvo!á"-
kovou zú"astnili zástupci spole"ností Povodí
Labe, Labská s.r.o., Univerzity Pardubice a
starosta MO Pardubice II Radek Hejn!. Jako
„vedlej#í produkt“ revitalizace vznikla i nová
380 m dlouhá stezka kolem slepého ramene
ze Stava!ova ke zdymadlu. K vybudování byla
vyu%ita provizorní cesta, která vznikla pro
pot!eby staveni#t$ p!i revitalizaci slepého
ramene Labe. Náv#t$vníci se tak budou moci
procházet tímto svébytn!m „zelen!m“ pros-
torem m$kkého luhu, kter! ob!vá i !ada
ohro%en!ch %ivo"ich&.

M$stsk! obvod Pardubice II by rád na
revitalizaci slepého ramene navázal úpra-
vami okolí Bajkalu. Zatím jejich provedení
brání nedo!e#ené vlastnické vztahy k pozem-
k&m, ale probíhající jednání se státem a
soukrom!mi vlastníky nevypadá úpln$ bez-
nad$jn$. Na obrázku dole si m&%ete prohléd-
nout jednu ze t!í verzí studie mo%ného
budoucího uspo!ádání zpracované ing. arch.
Pavlem Mudru(kou. Za hlavní prioritu pova-
%ujeme propojení autobusové zastávky
Stava!ov s hlavní osou Polabiny - centrum.
Vytvo!ení procházkového okruhu kolem
Bajkalu, zlep#ení p!ístupu k vod$, lavi"ky a
posezení na stup(ovit!ch terasách, molo "i
ponton by mohly b!t dal#í p!idanou hodno-
tou lokality, její% p!írodní charakter by m$l
z&stat zachován.

Svoz odpadu
na p!elomu roku

V dob! váno"ních svátk# i na Silvestra bude
zachován standardní harmonogram svozu
komunálního odpadu i separovan$ch slo%ek
odpadu pro ob"any m!sta, firmy i obce. Separa"ní
dvory budou v dob! váno"ních svátk#, tj. od
"tvrtka 24.12. do soboty 26.12., uzav&eny. Na Sil-
vestra, tj. ve "tvrtek 31. prosince 2015, budou
v provozu ty separa"ní dvory, kdy p&ipadá na
"tvrtek standardní provozní doba dvora (to jsou
separa"ní dvory Dra%kovice, H#rka, Nemo'ice,
Pardubi"ky a Polabiny - Lonkova).

Jedinou v$jimkou, kdy neprobíhá svoz odpadu,
je svátek Nov$ rok, p&ipadající na pátek 1. ledna
2016. To znamená, %e pro tento den je náhradním
dnem svozu odpadu sobota 2. ledna. Nádoby, které
by se proto standardn! svá%ely v pátek, budou
svezeny a% následující den, v sobotu 2. ledna. Na
Nov$ rok jsou také uzav&eny v'echny separa"ní
dvory. Následující den, v sobotu 2. ledna, budou ji%
v'echny separa"ní dvory krom! Dra%kovic v pro-
vozu od 8:00 - 12:00 hodin. Od pond!lí 4. ledna
2016 bude probíhat svoz v'ech nádob ji%
standardním zp#sobem bez jak$chkoliv v$jimek.

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#. (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.

Kompost vyroben$ na kompostárn! v Dra%-
kovicích získal v roce 2015 hlavní cenu v presti%ní
sout!%i po&ádané spole"ností JOGA Luha"ovice
s.r.o. pod zá'titou Ministerstva zem!d!lství.
Vít!zstvím v sout!%i získal kompost z Dra%kovic
titul Kompost roku a tedy dal'í z &ady dosud
získan$ch certifikát# kvality. I vy tak sv$m
zodpov!dn$m chováním máte mo%nost p&isp!t
k v$rob! kvalitního kompostu. Ten si m#%ete na
kompostárn! zakoupit nebo získat 50 kg tohoto
kompostu v rámci daru v p&ípad! zapojení se do
projektu svozu bio nádob zde v Pardubicích. I tento
projekt lze pova%ovat za úsp!'n$, p&ínosn$ a
zlep'ující %ivotní prost&edí.

Záv!rem nám dovolte pod!kovat za spolupráci
v roce 2015 a pop&át v'em klidné a spokojené
svátky pro%ité ve zdraví a ve spole"nosti t!ch
nejbli%'ích.

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.

Slu%by m&sta Pardubic

Pestr# podzim
v polabinské ZU$ce

Základní um&lecká #kola v Polabinách
zapsala v novém #kolním roce p'es tisícovku
%ák$, kte'í dochází do v$uky na "ty'i um&lecké
obory. Hned na podzim byly aktivity #koly
velmi bohaté a %áci se zú"astnili mnoha
kulturn& spole"ensk$ch akcí i sout&%í. Tradi"n&
vystoupili na Polabinské pouti, hráli na Dni
senior$, u"itelé uspo'ádali vlastní koncert a na
v$tvarce instalovali v$stavu. Do bohatého
programu se ve#la i náv#t&va p'edstavení La
Putyka a Designbloku v Praze, dvojitá ú"ast na
podzimní "ásti M&stsk$ch slavností i vystou-
pení literárn& dramatického oboru. Z Mezi-
národních akordeonov$ch dn$ v Praze p'ivezla
Ema Ka#parová zlaté pásmo a tane"níci usp&li
na Celostátní p'ehlídce scénického tance

v Jablonci s choreografií Povídavá.
A co p'ipravujeme na p'edváno"ní "as?

1. 12. se soubory #koly p'edstaví na
Orchestrálním koncert&, 7. 12. zazpívá D&tsk$
p&veck$ sbor Slaví"ek na Váno"ním koncertu.
Potom u% bude následovat maratón po'ad$
pro základní a mate'ské #koly. Pokud se
budete chtít na n&jakou akci podívat, víc se
do"tete na . RHwww.zuspardubice.cz

Diamantová
svatba

Man%elé Jarmila a Franti#ek Polachovi
oslavili 10.zá'í 2015 diamantovou svatbu.
Ji% 60 let spolu %ijí v Pardubicích ve
#(astném man%elství plném lásky a
porozum&ní.

P'ejeme jim do dal#ích let hodn&
zdraví, #t&stí a klidné stá'í.

Dcery Jarmila a Eva, syn Miroslav
s rodinami

Krásn%j&í, zábavn%j&í
a bezpe'n%j&í

Od února leto#ního roku procházela nejstar#í
polabinská základní #kola - Z) Polabiny 1 -
rozsáhlou rekonstrukcí. Ta úsp&#n& skon"ila po
více ne% p$l roce kolaudací dne 15. 10. 2015.
B&hem p'estavby získala #kola zcela novou tvá';
do#lo k v$m&n& star$ch oken, zateplení a tvorb&
moderní fasády. „V#echny pavilony mají stejn$
barevn$ návrh s prou%ky, na ka%dém dominuje
pouze jiná barva. Jedinou v$jimkou je t&locvi"na;
jeliko% se jedná o architektonicky odli#n$ pavilon,
zvolili jsme i jinou – jednobarevnou – fasádu,“
sd&lila 'editelka Jana Lokvencová. Krom& moder-

n&j#ího vzhledu se #kola stala i bezpe"n&j#ím
místem díky dve'ím na "ipové karty. Ty by m&ly
zabránit vniknutí nepovolan$ch osob mezi %áky.
Poslední novinkou je nové h'i#t& pro #kolní dru%inu
ve stylu lanového centra, tzv. laná"ek.

Netradi'ní v#uka
V rámci projektu EU – V$zva ". 56 se

zú"astnilo 20 %ák$ z 8. a 9. t'íd Z) Par-
dubice-Polabiny, npor. Eliá#e 344 t$den-
ního v$jezdu do Schladmingu v Rakousku.
*áci m&li mo%nost p'ímo se zapojit do
v$uky na základní #kole a poznat práci i na
st'ední #kole s ly%a'sk$m zam&'ením.

Volné chvíle trávili turistikou po
vrcholcích Taur a prohlídkou blízkého okolí.
Vyjeli lanovkou na ledovec Dachstein,
pro#li se po Dachstein Sky Walk, nav#tívili
Ledov$ palác, nebáli se visutého mostu
umíst&ného na 250 m vysoké skalní st&n&,
ani tzv. Schod$ do prázdna. Dal#í den, op&t
lanovkou, vyjeli na horu Planai, kde se
pravideln& jezdí Sv&tov$ pohár v alpsk$ch
ly%a'sk$ch disciplínách, nav#tívili dal#í dv&
"dvoutisícovky", u%ili si sn&hu i krat#ích
túr. Tradice a historii poznali %áci v míst-
ním muzeu. Na dno sv!ch sil si sáhli v údolí
Untertal p'i vysokohorské turistice sou-
t&skou divoké 'eky a velk!ch vodopád$.
Odpo"inek pak pro%ili v místním bazénu
s atrakcemi. Záv&r pat'il náv#t&v&
barokního klá#tera v Admontu, kter! se
chlubí nejv&t#í církevní knihovnou na
sv&t&.

Projekt na#í #koly nazvan! „S knihou
do Evropy“ se vyda'il a zcela splnil sv$j
zám&r. FN

Park Ji!ího Srbka
Zastupitelstvo m&sta Pardubic schvá-

lilo na návrh MO Pardubice II pojmenování
ve'ejného prostranství v centru Polabin 4
po dlouholetém starostovi Ji'ím Srbkovi,
kter! zem'el 28. 11. 2014.

Odhalení pam&tní desky, která
p'ipomíná Ji'ího Srbka a sou"asn& tvo'í
ozna"ení parku, se uskute"nilo v rámci
XVI. Staro"eské polabinské pouti v sobotu
26. 9. 2015.

Rozsvícení
váno'ního stromu

V pátek 27. 11. 2015 v 17 hodin se
konalo slavnostní rozsvícení váno"ního
stromu na nám&stí v Polabinách 2
(u po#ty). Velkému po"tu p'ihlí%ejících
zahráli %áci ze ZU) v Polabinách a Z)
Polabiny 3.

Na ú!ad% bude mo"né
platit kartou!

Od nového roku bude mo%né k platbám na
pokladn& Ú'adu m&stského obvodu Pardubice II
vyu%ít platební kartu. V&'íme, %e vás tato novinka
pot&#í a budete ji hojn& vyu%ívat.
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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 2015. 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 2015
sekání trávník% a sb#r listí 2 052 000,-

údr"ba trávník% mimo pravid. se&í 79 000,-

zahradnické slu"by 1 252 000,-

údr"ba d!evin a související slu"by 714 000,-

nové v'sadby d!evin + zálivka 131 000,-

nát#ry, opravy lavi&ek a mobiliá!e 261 000,-

opravy a údr"ba h!i() 397 000,-

provoz fontán a pítek 36 000,-

v'syp odpadkov'ch ko(% 514 000,-

v'syp ko(% na psí exkrementy 206 000,-

velkoobjemové kontejnery 253 000,-

nov' mobiliá! 13 000,-

h!i(t# B#lehradská - Prodlou"ená 812 000,-

ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
2015
Studentská 4 020 000,

Vnitrobloky Bro"íkova 2 257 000,-

Var(avská 2 490 000,-

Brozanská 2 846 000,-

Dru"by - projektová dokumentace 223 000,-
Mlad'ch - projektová dokument. 162 000,-
investice ostatní 145 000,-

opravy chodník% "iv. kobercem 2 788 000,-

oprava díl&ích závad na komun. 1 181 000,-

oprava schod% u Snack baru 240 000,-

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

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

slu!by na základ# ro"ní smlouvy se SmP -
pro&ezy ke&$, !iv%ch plot$ aj. v celkovém
objemu 4 856 hodin ro"n#

jednotliv# zadávané zakázky (pro&ez strom$,
o'et&ení d&evin, posudky d&evin, v%chovn% &ez
mlad%ch stromk$, instalace a revize vazeb,
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.)

jednotliv# zadávané zakázky (v%sadba strom$,
ke&$ a kv#tin, dodání kv#tinového stojanu na
nám. Polabiny 2, borka do záhon$, údr!ba
záhon$ trvalek)

jednotliv# zadávané zakázky (renovace lavi"ek

Var'avská, opravy a nát#ry p&íst&e'k$ na
kontejnery, lavi"ek (nap&. Polabiny 1), likvidace
su'ák$, nát#r zábradlí na rosickém nadjezdu,
opravy ko'$ a dal'í)

jednotliv# zadávané zakázky (oprava dopa-
dov%ch ploch Cihelna, celková údr!ba v'ech
dopadov%ch ploch, pr$b#!né díl"í opravy a
opravy na základ# proveden%ch kontrol h&i'()

pravidelné kontroly a p&íp. opravy na základ#
ro"ní smlouvy

v%syp celkem 168 ko'$ 3x t%dn# na základ#
ro"ní smlouvy

v%syp celkem 40 ko'$ 2x t%dn# na základ#
ro"ní smlouvy

p&istavování na 7 stanovi'( dle harmonogramu
a ro"ní smlouvy

nové ko'e na psí exkrementy (Polabiny 4
u rosického nadjezdu, Val"íkova), lavi"ky za
tenisov%m areálem Polabiny 4

-
podíl MO na nákladech realizace akce (celkem
7,9 mil. K", z toho státní dotace 4 mil. K"),
projektová dokumentace

jedná se o vnitroblok 430-2 (rekonstrukce
chodníku, vozovky, roz'í&ení kapacity par-
kovi't#, nové ve&ejné osv#tlení, nov% p&í-
st&e'ek na kontejnery)

rekonstrukce chodník$, !ivi"n% koberec na
p$vodní betonovou vozovku, v"etn# pro-
jektové dokumentace

studie Bajkal, projektové dokumentace stezka
ke zdymadlu a parkovi't# J. Tomana

jednorázová zakázka zahrnující opravu ucele-
n%ch úsek$ asfaltov%ch chodník$ v ulici Karla
!ípka, Prodlou"ená, K#i$kova, Kosmonaut%
(úsek u k#i". B&lehradská a u k#i". Rosická),
Bro"íkova (spojka k $p. 436) Lidická ($p. 365-
74), Gagarinova (375-8 i parkovi't&), Slune$ní,
Kpt. Barto'e u gará"í a u $p. 411, Bro"íkova a
Sedlá$kova (u $p. 433, 434 a 435)

jednotliv& zadávané zakázky (vpusti Pro-
dlou"ená, K. !ípka, propadl% chodník K Ciheln&,
J. Pot%$ka, Na Labi'ti, zpevn&ní ploch u M!
Bro"íkova, propadlá dla"ba Stava#ov, opravy
vpustí Mozartova, Partyzán%, odvodn&ní
podchodu na Cihelnu, chodník Nová za $p.
209-10, p#edlá"d&ní a odvodn&ní prostranství
p#ed vchodem do Z! Polabiny 1, propadlé
vpusti Rosická a J. Tomana, propad komu-
nikace Val$íkova, Odborá#%, v%tluky ul. Slu-
ne$ní, Stavba#%, oprava neodtékajících vpustí
Prodlou"ená, Mlad%ch, Kpt. Barto'e, strojní
$i't&ní vpustí v$. kontroly a údr"by 34 ks
sorb$ních vpustí, $i't&ní odvod(ovacího
"lábku Chemik%, Val$íkova, dopln&ní kalov%ch
ko'% do vpustí, oprava "lábku Stavba#% a #ada
dal'ích drobn%ch oprav )

rekonstrukce h#i't&, nové herní prvky, pry"ová
dopadová plocha s 3D prvky, lavi$ky

zóna Tempo 30, retardéry pro p#echázení,
rekonstrukce chodník%, zálivy na podélné
stání, nov% "ivi$n% koberec na vozovce, v$. PD

rekonstrukce chodníku od k#i"ovatky Stava#ov
k odbo$ce ke gará"ím, v$etn& PD

dopln&ní 6 ks lamp - Nová (3 ks), Dru"stevní,
Lidická, Lonkova (Archa), v$etn& PD

Roz(í!ení chodníku Studentská 521 000,-

dopln#ní ve!ejného osv#tlení 345 000,-

Zám#ry
do budoucna

V sou&asné dob# jsou nejblí'e realizaci
následující dv# akce.

První z nich je rekonstrukce ulice . O té
jsme informovali ji" v PZ 2014/1, ale od té doby
projekt doznal #ady zm&n v$etn& zm&ny pro-

jektanta, kter%m nyní je HIGHWAY DESIGN s.r.o.
Na p#ilo"eném v%kresu je znázorn&no finální #e'ení,
které je pr%se$íkem zám&r% architekta, p#edstav a
mo"ností investora, p#ipomínek SVJ, obyvatel,
správc% in"en%rsk%ch sítí a dot$en%ch orgán%
státní správy. Z v%'e uvedeného v%$tu je z#ejmé, "e
není reálné bezezbytku vyhov&t v'em. V&#íme
v'ak, "e projekt je p#ipraven dob#e a v%sledn% stav
bude slou"it ke spokojenosti v'ech u"ivatel%.

Dal'í akce, kterou p#ipravujeme, se skr%vá za
názvem Dopravní zklidn&ní okolí Z! Polabiny 1.

Jedná se v podstat& o stavební úpravy ulice
a $áste$n& také Rosické. V tomto p#ípad&

jsme p#ed samotn%m vyhotovením návrhu
p#istoupili k rozsáhlému dotazníkovému 'et#ení
v rámci projektu Bezpe$né cesty do 'kol, kter% pro
odbor hlavního architekta MmP zpracovala
Nadace Partnerství. Projekt samotn% pak zpraco-
vala kancelá# PRODIN a.s.

Se v'emi popsan%mi zám&ry se m%"ete blí"e
seznámit osobn& na ú#ad& nebo na webu

. T)

Dru"by

Mlad'ch

www.pardubice2.cz

Dru"by

Mlad'ch
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mlad%ch stromk$, instalace a revize vazeb,
kácení strom$, 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.)

jednotliv# zadávané zakázky (v%sadba strom$,
ke&$ a kv#tin, dodání kv#tinového stojanu na
nám. Polabiny 2, borka do záhon$, údr!ba
záhon$ trvalek)

jednotliv# zadávané zakázky (renovace lavi"ek

Var'avská, opravy a nát#ry p&íst&e'k$ na
kontejnery, lavi"ek (nap&. Polabiny 1), likvidace
su'ák$, nát#r zábradlí na rosickém nadjezdu,
opravy ko'$ a dal'í)

jednotliv# zadávané zakázky (oprava dopa-
dov%ch ploch Cihelna, celková údr!ba v'ech
dopadov%ch ploch, pr$b#!né díl"í opravy a
opravy na základ# proveden%ch kontrol h&i'()

pravidelné kontroly a p&íp. opravy na základ#
ro"ní smlouvy

v%syp celkem 168 ko'$ 3x t%dn# na základ#
ro"ní smlouvy

v%syp celkem 40 ko'$ 2x t%dn# na základ#
ro"ní smlouvy

p&istavování na 7 stanovi'( dle harmonogramu
a ro"ní smlouvy

nové ko'e na psí exkrementy (Polabiny 4
u rosického nadjezdu, Val"íkova), lavi"ky za
tenisov%m areálem Polabiny 4

-
podíl MO na nákladech realizace akce (celkem
7,9 mil. K", z toho státní dotace 4 mil. K"),
projektová dokumentace

jedná se o vnitroblok 430-2 (rekonstrukce
chodníku, vozovky, roz'í&ení kapacity par-
kovi't#, nové ve&ejné osv#tlení, nov% p&í-
st&e'ek na kontejnery)

rekonstrukce chodník$, !ivi"n% koberec na
p$vodní betonovou vozovku, v"etn# pro-
jektové dokumentace

studie Bajkal, projektové dokumentace stezka
ke zdymadlu a parkovi't# J. Tomana

jednorázová zakázka zahrnující opravu ucele-
n%ch úsek$ asfaltov%ch chodník$ v ulici Karla
!ípka, Prodlou"ená, K#i$kova, Kosmonaut%
(úsek u k#i". B&lehradská a u k#i". Rosická),
Bro"íkova (spojka k $p. 436) Lidická ($p. 365-
74), Gagarinova (375-8 i parkovi't&), Slune$ní,
Kpt. Barto'e u gará"í a u $p. 411, Bro"íkova a
Sedlá$kova (u $p. 433, 434 a 435)

jednotliv& zadávané zakázky (vpusti Pro-
dlou"ená, K. !ípka, propadl% chodník K Ciheln&,
J. Pot%$ka, Na Labi'ti, zpevn&ní ploch u M!
Bro"íkova, propadlá dla"ba Stava#ov, opravy
vpustí Mozartova, Partyzán%, odvodn&ní
podchodu na Cihelnu, chodník Nová za $p.
209-10, p#edlá"d&ní a odvodn&ní prostranství
p#ed vchodem do Z! Polabiny 1, propadlé
vpusti Rosická a J. Tomana, propad komu-
nikace Val$íkova, Odborá#%, v%tluky ul. Slu-
ne$ní, Stavba#%, oprava neodtékajících vpustí
Prodlou"ená, Mlad%ch, Kpt. Barto'e, strojní
$i't&ní vpustí v$. kontroly a údr"by 34 ks
sorb$ních vpustí, $i't&ní odvod(ovacího
"lábku Chemik%, Val$íkova, dopln&ní kalov%ch
ko'% do vpustí, oprava "lábku Stavba#% a #ada
dal'ích drobn%ch oprav )

rekonstrukce h#i't&, nové herní prvky, pry"ová
dopadová plocha s 3D prvky, lavi$ky

zóna Tempo 30, retardéry pro p#echázení,
rekonstrukce chodník%, zálivy na podélné
stání, nov% "ivi$n% koberec na vozovce, v$. PD

rekonstrukce chodníku od k#i"ovatky Stava#ov
k odbo$ce ke gará"ím, v$etn& PD

dopln&ní 6 ks lamp - Nová (3 ks), Dru"stevní,
Lidická, Lonkova (Archa), v$etn& PD

Roz(í!ení chodníku Studentská 521 000,-

dopln#ní ve!ejného osv#tlení 345 000,-

Zám#ry
do budoucna

V sou&asné dob# jsou nejblí'e realizaci
následující dv# akce.

První z nich je rekonstrukce ulice . O té
jsme informovali ji" v PZ 2014/1, ale od té doby
projekt doznal #ady zm&n v$etn& zm&ny pro-

jektanta, kter%m nyní je HIGHWAY DESIGN s.r.o.
Na p#ilo"eném v%kresu je znázorn&no finální #e'ení,
které je pr%se$íkem zám&r% architekta, p#edstav a
mo"ností investora, p#ipomínek SVJ, obyvatel,
správc% in"en%rsk%ch sítí a dot$en%ch orgán%
státní správy. Z v%'e uvedeného v%$tu je z#ejmé, "e
není reálné bezezbytku vyhov&t v'em. V&#íme
v'ak, "e projekt je p#ipraven dob#e a v%sledn% stav
bude slou"it ke spokojenosti v'ech u"ivatel%.

Dal'í akce, kterou p#ipravujeme, se skr%vá za
názvem Dopravní zklidn&ní okolí Z! Polabiny 1.

Jedná se v podstat& o stavební úpravy ulice
a $áste$n& také Rosické. V tomto p#ípad&

jsme p#ed samotn%m vyhotovením návrhu
p#istoupili k rozsáhlému dotazníkovému 'et#ení
v rámci projektu Bezpe$né cesty do 'kol, kter% pro
odbor hlavního architekta MmP zpracovala
Nadace Partnerství. Projekt samotn% pak zpraco-
vala kancelá# PRODIN a.s.

Se v'emi popsan%mi zám&ry se m%"ete blí"e
seznámit osobn& na ú#ad& nebo na webu

. T)

Dru"by

Mlad'ch

www.pardubice2.cz

Dru"by

Mlad'ch
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Téma: Slepé rameno a Bajkal

Letos v zá!í dokon"il státní podnik Povodí
Labe revitalizaci mrtvého ramene v Polabi-
nách. V rámci realizace akce do#lo k odt$%ení
sediment& z koryta a do#lo k zpr&to"n$ní
jednotliv'ch "ástí mrtvého ramene. Dále byl
proveden zásah do b!ehov'ch a p!ilehl'ch
porost& v"etn$ dopl(kové v'sadby. Projekt
byl spolufinancován z dotace EU - Evropsk'm
fondem pro regionální rozvoj (95%) a Státním
fondem %ivotního prost!edí (5%). Celkové
náklady na realizaci "inily 18,8 mil. K".

Ve st!edu 9. zá!í se u Bajkalu uskute"nila
spole"ná akce MO Pardubice II, odboru
hlavního architekta a Povodí Labe. Starosta
obvodu Radek Hejn! a architektka Karolína
Koupalová seznámili ob"any s vizemi a
zám$ry v této lokalit$. Po následné diskuzi si
vzal slovo ing. Vít z Povodí Labe a seznámil
p!ítomné s prob$hlou revitalizací slepého
ramene a udr%itelností tohoto projektu.
Na záv$r se p!ítomní vydali na komen-
tovanou procházku kolem slepého ramene.

Revitalizace slepého ramene Labe v Pola-
binách byla slavnostn$ zakon"ena v úter!
15. 9. Slavnostního st!íhání pásky se spole"-
n$ s nám$stkyní primátora Helenou Dvo!á"-
kovou zú"astnili zástupci spole"ností Povodí
Labe, Labská s.r.o., Univerzity Pardubice a
starosta MO Pardubice II Radek Hejn!. Jako
„vedlej#í produkt“ revitalizace vznikla i nová
380 m dlouhá stezka kolem slepého ramene
ze Stava!ova ke zdymadlu. K vybudování byla
vyu%ita provizorní cesta, která vznikla pro
pot!eby staveni#t$ p!i revitalizaci slepého
ramene Labe. Náv#t$vníci se tak budou moci
procházet tímto svébytn!m „zelen!m“ pros-
torem m$kkého luhu, kter! ob!vá i !ada
ohro%en!ch %ivo"ich&.

M$stsk! obvod Pardubice II by rád na
revitalizaci slepého ramene navázal úpra-
vami okolí Bajkalu. Zatím jejich provedení
brání nedo!e#ené vlastnické vztahy k pozem-
k&m, ale probíhající jednání se státem a
soukrom!mi vlastníky nevypadá úpln$ bez-
nad$jn$. Na obrázku dole si m&%ete prohléd-
nout jednu ze t!í verzí studie mo%ného
budoucího uspo!ádání zpracované ing. arch.
Pavlem Mudru(kou. Za hlavní prioritu pova-
%ujeme propojení autobusové zastávky
Stava!ov s hlavní osou Polabiny - centrum.
Vytvo!ení procházkového okruhu kolem
Bajkalu, zlep#ení p!ístupu k vod$, lavi"ky a
posezení na stup(ovit!ch terasách, molo "i
ponton by mohly b!t dal#í p!idanou hodno-
tou lokality, její% p!írodní charakter by m$l
z&stat zachován.

Svoz odpadu
na p!elomu roku

V dob! váno"ních svátk# i na Silvestra bude
zachován standardní harmonogram svozu
komunálního odpadu i separovan$ch slo%ek
odpadu pro ob"any m!sta, firmy i obce. Separa"ní
dvory budou v dob! váno"ních svátk#, tj. od
"tvrtka 24.12. do soboty 26.12., uzav&eny. Na Sil-
vestra, tj. ve "tvrtek 31. prosince 2015, budou
v provozu ty separa"ní dvory, kdy p&ipadá na
"tvrtek standardní provozní doba dvora (to jsou
separa"ní dvory Dra%kovice, H#rka, Nemo'ice,
Pardubi"ky a Polabiny - Lonkova).

Jedinou v$jimkou, kdy neprobíhá svoz odpadu,
je svátek Nov$ rok, p&ipadající na pátek 1. ledna
2016. To znamená, %e pro tento den je náhradním
dnem svozu odpadu sobota 2. ledna. Nádoby, které
by se proto standardn! svá%ely v pátek, budou
svezeny a% následující den, v sobotu 2. ledna. Na
Nov$ rok jsou také uzav&eny v'echny separa"ní
dvory. Následující den, v sobotu 2. ledna, budou ji%
v'echny separa"ní dvory krom! Dra%kovic v pro-
vozu od 8:00 - 12:00 hodin. Od pond!lí 4. ledna
2016 bude probíhat svoz v'ech nádob ji%
standardním zp#sobem bez jak$chkoliv v$jimek.

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#. (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.

Kompost vyroben$ na kompostárn! v Dra%-
kovicích získal v roce 2015 hlavní cenu v presti%ní
sout!%i po&ádané spole"ností JOGA Luha"ovice
s.r.o. pod zá'titou Ministerstva zem!d!lství.
Vít!zstvím v sout!%i získal kompost z Dra%kovic
titul Kompost roku a tedy dal'í z &ady dosud
získan$ch certifikát# kvality. I vy tak sv$m
zodpov!dn$m chováním máte mo%nost p&isp!t
k v$rob! kvalitního kompostu. Ten si m#%ete na
kompostárn! zakoupit nebo získat 50 kg tohoto
kompostu v rámci daru v p&ípad! zapojení se do
projektu svozu bio nádob zde v Pardubicích. I tento
projekt lze pova%ovat za úsp!'n$, p&ínosn$ a
zlep'ující %ivotní prost&edí.

Záv!rem nám dovolte pod!kovat za spolupráci
v roce 2015 a pop&át v'em klidné a spokojené
svátky pro%ité ve zdraví a ve spole"nosti t!ch
nejbli%'ích.

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.

Slu%by m&sta Pardubic

Pestr# podzim
v polabinské ZU$ce

Základní um&lecká #kola v Polabinách
zapsala v novém #kolním roce p'es tisícovku
%ák$, kte'í dochází do v$uky na "ty'i um&lecké
obory. Hned na podzim byly aktivity #koly
velmi bohaté a %áci se zú"astnili mnoha
kulturn& spole"ensk$ch akcí i sout&%í. Tradi"n&
vystoupili na Polabinské pouti, hráli na Dni
senior$, u"itelé uspo'ádali vlastní koncert a na
v$tvarce instalovali v$stavu. Do bohatého
programu se ve#la i náv#t&va p'edstavení La
Putyka a Designbloku v Praze, dvojitá ú"ast na
podzimní "ásti M&stsk$ch slavností i vystou-
pení literárn& dramatického oboru. Z Mezi-
národních akordeonov$ch dn$ v Praze p'ivezla
Ema Ka#parová zlaté pásmo a tane"níci usp&li
na Celostátní p'ehlídce scénického tance

v Jablonci s choreografií Povídavá.
A co p'ipravujeme na p'edváno"ní "as?

1. 12. se soubory #koly p'edstaví na
Orchestrálním koncert&, 7. 12. zazpívá D&tsk$
p&veck$ sbor Slaví"ek na Váno"ním koncertu.
Potom u% bude následovat maratón po'ad$
pro základní a mate'ské #koly. Pokud se
budete chtít na n&jakou akci podívat, víc se
do"tete na . RHwww.zuspardubice.cz

Diamantová
svatba

Man%elé Jarmila a Franti#ek Polachovi
oslavili 10.zá'í 2015 diamantovou svatbu.
Ji% 60 let spolu %ijí v Pardubicích ve
#(astném man%elství plném lásky a
porozum&ní.

P'ejeme jim do dal#ích let hodn&
zdraví, #t&stí a klidné stá'í.

Dcery Jarmila a Eva, syn Miroslav
s rodinami

Krásn%j&í, zábavn%j&í
a bezpe'n%j&í

Od února leto#ního roku procházela nejstar#í
polabinská základní #kola - Z) Polabiny 1 -
rozsáhlou rekonstrukcí. Ta úsp&#n& skon"ila po
více ne% p$l roce kolaudací dne 15. 10. 2015.
B&hem p'estavby získala #kola zcela novou tvá';
do#lo k v$m&n& star$ch oken, zateplení a tvorb&
moderní fasády. „V#echny pavilony mají stejn$
barevn$ návrh s prou%ky, na ka%dém dominuje
pouze jiná barva. Jedinou v$jimkou je t&locvi"na;
jeliko% se jedná o architektonicky odli#n$ pavilon,
zvolili jsme i jinou – jednobarevnou – fasádu,“
sd&lila 'editelka Jana Lokvencová. Krom& moder-

n&j#ího vzhledu se #kola stala i bezpe"n&j#ím
místem díky dve'ím na "ipové karty. Ty by m&ly
zabránit vniknutí nepovolan$ch osob mezi %áky.
Poslední novinkou je nové h'i#t& pro #kolní dru%inu
ve stylu lanového centra, tzv. laná"ek.

Netradi'ní v#uka
V rámci projektu EU – V$zva ". 56 se

zú"astnilo 20 %ák$ z 8. a 9. t'íd Z) Par-
dubice-Polabiny, npor. Eliá#e 344 t$den-
ního v$jezdu do Schladmingu v Rakousku.
*áci m&li mo%nost p'ímo se zapojit do
v$uky na základní #kole a poznat práci i na
st'ední #kole s ly%a'sk$m zam&'ením.

Volné chvíle trávili turistikou po
vrcholcích Taur a prohlídkou blízkého okolí.
Vyjeli lanovkou na ledovec Dachstein,
pro#li se po Dachstein Sky Walk, nav#tívili
Ledov$ palác, nebáli se visutého mostu
umíst&ného na 250 m vysoké skalní st&n&,
ani tzv. Schod$ do prázdna. Dal#í den, op&t
lanovkou, vyjeli na horu Planai, kde se
pravideln& jezdí Sv&tov$ pohár v alpsk$ch
ly%a'sk$ch disciplínách, nav#tívili dal#í dv&
"dvoutisícovky", u%ili si sn&hu i krat#ích
túr. Tradice a historii poznali %áci v míst-
ním muzeu. Na dno sv!ch sil si sáhli v údolí
Untertal p'i vysokohorské turistice sou-
t&skou divoké 'eky a velk!ch vodopád$.
Odpo"inek pak pro%ili v místním bazénu
s atrakcemi. Záv&r pat'il náv#t&v&
barokního klá#tera v Admontu, kter! se
chlubí nejv&t#í církevní knihovnou na
sv&t&.

Projekt na#í #koly nazvan! „S knihou
do Evropy“ se vyda'il a zcela splnil sv$j
zám&r. FN

Park Ji!ího Srbka
Zastupitelstvo m&sta Pardubic schvá-

lilo na návrh MO Pardubice II pojmenování
ve'ejného prostranství v centru Polabin 4
po dlouholetém starostovi Ji'ím Srbkovi,
kter! zem'el 28. 11. 2014.

Odhalení pam&tní desky, která
p'ipomíná Ji'ího Srbka a sou"asn& tvo'í
ozna"ení parku, se uskute"nilo v rámci
XVI. Staro"eské polabinské pouti v sobotu
26. 9. 2015.

Rozsvícení
váno'ního stromu

V pátek 27. 11. 2015 v 17 hodin se
konalo slavnostní rozsvícení váno"ního
stromu na nám&stí v Polabinách 2
(u po#ty). Velkému po"tu p'ihlí%ejících
zahráli %áci ze ZU) v Polabinách a Z)
Polabiny 3.

Na ú!ad% bude mo"né
platit kartou!

Od nového roku bude mo%né k platbám na
pokladn& Ú'adu m&stského obvodu Pardubice II
vyu%ít platební kartu. V&'íme, %e vás tato novinka
pot&#í a budete ji hojn& vyu%ívat.
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Termíny jednání
zastupitelstva 2016

Rada m!stského obvodu schválila termíny
jednání Zastupitelstva MO Pardubice II na rok
2016. Zastupitelstvo zasedne p!tkrát ro"n!, a to
17. února, 27. dubna, 29. "ervna, 21. zá#í a 14. pro-
since 2016. Jedná se v$dy o st#edy, jednání
zastupitelstva se koná obvykle v 17:30 hodin v sa-
lonku restaurace Na Palub! v Polabinách 2. Up#es-
%ující informace v"etn! programu jednání jsou
v$dy s t&denním p#edstihem vyv!'eny na ú#ední
desce, ve v&v!sních sk#í%kách MO a na internetu.
Jednání zastupitelstva jsou ve#ejná.

Superliga
hokejbalu

Hokejbal je rychl& kolektivní sport,
kter& je v Pardubicích velmi populární.
Dokladem toho je úsp!'n& první ro"ník
Superligy hokejbalu, kter& prob!hl v m!sí-
cích #íjnu a listopadu na hokejbalovém
h#i'ti v Polabinách. Pod taktovkou spor-
tovního klubu HBC Autosklo - H.A.K.
Pardubice se ve "ty#ech termínech utkalo
12 t&m( $ák( 'kolní dru$iny Z) Polabiny 2.
Kategorii $ák( prvních t#íd vyhrál t&m
Kanada a nejlep'ím st#elcem byl vyhlá'en
Matyá' Pa"es z t&mu Hro'i. Vít!zem
druhé kategorie ur"ené pro $áky druh&ch a
t#etích t#íd se stal t&m Klokani s nejlep'ím
st#elcem Danem Pravcem. P#i záv!re"ném
vyhlá'ení v&sledk( obdr$ely první t#i t&my
poháry za umíst!ní a v'ichni hrá"i
zaslou$ené pam!tní medaile.

Sportovní klub HBC Autosklo - H.A.K.
Pardubice zve v'echny holky a kluky ve
v!ku od 4 let na pravideln! po#ádané
tréninky, kde se mohou stát aktivními
ú"astníky tohoto atraktivního sportu
p# íbuznému lednímu hokeji. Dal' í
informace jsou dostupné na webov&ch
stránkách klubu nebo
nás kontaktujte na emailové adrese:

.

www.hbcpce.cz

nabor@hbcpce.cz

50 let Sokolu Polabiny
Letos tomu bude 50 let, kdy se zárove%

s budováním sídli't! Polabiny zrodil nápad zalo$it
zde t!lov&chovnou jednotu, která by nabídla
mo$nost sportovat d!tem i dosp!l&m. Do prvních
pardubick&ch panelák( se st!hovaly v!t'inou
mladé rodiny a mezi nov&mi „osadníky“ se na'li
tací, kter&m nesta"ilo mít „jen“ nov& byt. Kdy$ byla
uvedena do provozu první polabinská 'kola
s t!locvi"nou, vznikla díky skupin! ob!tav&ch
nad'enc( v "ele s panem Ferdou Gotvaldem jako
první mo$nost zájmové "innosti t!lov&chovná
jednota. Zájem byl velk& – na jednu cvi"ební hodinu
bylo mo$no p#ijmout nejv&' 70 cvi"enc(, tak$e
bylo nutné zájemce i odmítat. Jednota m!la za pár
let po zahájení "innosti p#es tisíc "len(. Pr(b!$n!
probíhalo 'kolení cvi"itel(, tak$e jich byl dosta-
te"n& po"et pro v'echny oddíly základní
t!lov&chovy od p#ed'kolních d!tí a$ po dosp!lé.
Jestli byly za"átky TJ n!"ím typické, pak to bylo
nad'ení. Postupn! p#ib&valy (ale pozd!ji zase
p#irozen! ub!valy) i dal'í sportovní oddíly – 'achy,
stolní tenis, sportovní a um!lecká gymnastika,
volejbal, ko'íková, turistika, nohejbal, sálová a malá
kopaná, badminton, bowling, ly$ování, pohybová
v!chova $en p#i hudb!…

První úbytek zájmu nastal s nástupem televize
do v"ech domácností, k nejv!t"ím zm!nám ale
do"lo po zm!n! spole#enského klimatu po roce
1989. Kdo chce sportovat, sportuje i dnes, ale
d$ív!j"í nad"ení a masovost se vytratily. Dnes, kdy

se zájem d!tí soust$e%uje hlavn! na po#íta#ové
hry, se nelze divit trenér&m v!konnostního sportu,
kdy' si st!'ují na chyb!jící základy sportovní
pr&pravy u d!tí.

TJ Sokol Polabiny má v sou#asné dob! velmi
úsp!"n! oddíl badmintonu (vychoval u' n!kolik
mistr& (R), vytrvale pracující oddíl turistiky (letos
36. ro#ník pochodu Pardubická podkova), oddíl
sportu pro v"echny, kde cvi#í rodi#e s d!tmi a
'actvo, t$i oddíly pohybové v!chovy 'en a oddíl
volejbalu.

Léta b!'í - prvním pr&kopník&m je dnes kolem
osmdesáti let, první 'áci se blí'í k "edesátce. Není
snadné nalézt nad"ence, kte$í by byli ochotni
v!novat kousek svého pohodlí ve prosp!ch
druh!ch, zejména cvi#itelé a cvi#itelky pro "kolní a
p$ed"kolní d!ti a pro dosp!lé (zdravotní t!locvik).
Stále se ale najdou takoví, kte$í jsou schopni a
ochotni probouzet u d!tí zájem o cvi#ení a sport a
ob!tovat tomu sv&j voln! #as. Zde pat$í velk! dík i
m!stu Pardubice za nezanedbatelnou a pravidel-
nou finan#ní podporu pro na"i TJ, bez které by to "lo
opravdu jen t!'ko. Bylo by skv!lé, kdyby toto více
podpo$il i stát, nejde p$ece jen o olympijské me-
daile. V'dy) se p$ece ví, 'e ka'dá koruna, vlo'ená
do podpory sportu, u"et$í 5 korun na zdravotní
pé#i, a to platí pro sportovce ka'dého v!ku.

Na záv!r bychom rádi pod!kovali v"em, kte$í
se jakkoliv podíleli na #innosti na"í TJ za t!ch
dlouh!ch padesát let. D!kujeme.

V!konn! v!bor TJ Sokol Polabiny Pardubice
Více na www.tjpolabiny.cz

Pingpongov# turnaj
ve Starém Hradi$ti
nab#vá na v%hlasu

24. $íjna 2015 se ve Starém Hradi"ti
u Pardubic konal 9. ro#ník turnaje ve stolním
tenise vozí#ká$& (R o putovní pohár m!sta
Pardubic. Na turnaj se sjelo více ne' 50 hrá#&
z celé republiky, zastoupena byla i celá #eská
reprezentace z nedávného mistrovství Evropy
v Dánsku. Mezi #estn!mi hosty nechyb!li
primátor m!sta Pardubic Martin Charvát,
místop$edsedkyn! senátu Milu"e Horská a
radní Pardubického kraje Pavel *otola. "Jsme
rádi, 'e sobotní turnaj se m&'e pochlubit
nejvy""í ú#astí hrá#& v celé jeho historii a ji'
tradi#n! vysokou sportovní úrovní." prohlásil
$editel turnaje Franti"ek Hab!tínek. Zlato

v nejvy""í kategorii A získal Ji$í Suchánek
z Liberce, v kategorii B R. Skyba, v kategorii C
M. Vondrá#ek. Mezi 'enami se nejlépe umístila
#lenka po$ádajícího oddílu NEZLOMENI
Spomenka Hab!tínková Tomi# . Mezi
V!chodo#echy byl nejlep"í Petr Svato", kter!
se celkov! umístil na 5. míst!. Organizátor
turnaje - pardubick! sportovní klub vozí#ká$&
NEZLOMENI p$ipravil pro ú#astníky perfektní
zázemí v#etn! hodnot-n!ch cen pro ka'dého
ú#astníka turnaje. FH

Upozorn%ní
Ú$ad m!stského obvodu Pardubice II

oznamuje, 'e bylo provedeno o"et$ení
jehli#nat!ch d$evin chemick!m p$í-
pravkem MORSUVIN A na území MO
Pardubice II z d&vodu vandalismu a
kráde'í jehli#nan& v p$edváno#ním období.
Stromky o"et$ené tímto p$ípravkem po
p$enesení do teplé místnosti intenzivn!
zapáchají! V!"e uveden! chemick!
p$ípravek není klasifikován jako jed a lze jej
pou'ít na ve$ejn! p$ístupn!ch místech.
O"et$ené stromy v sídli"tích Polabiny 1-5,
Sever, Stava$ov a Cihelna budou viditeln!
ozna#eny tabulkou: „POZOR! Jehli#nany
jsou chemicky o"et$eny, nedot!kejte se
strom&.“ Prosíme ob#any, aby tyto
v!stra'né tabulky neni#ili a neodstra-
+ovali alespo+ po dobu 21 dn& od data
o"et$ení. O,PD

Bezpe&n% ve $kolce
Bezpe#n! pobyt d!tí v mate$ské "kole je

samoz$ejmostí. Ob#as v"ak najdeme místa, která
mají své slabiny. Nap$íklad jak zabezpe#it "est
vchod& do pavilónové "kolky, aby rodi#e m!li
zaru#en dostate#n! #as pro vstup do "aten,
u#itelky s d!tmi ve t$ídách nebyly denn!
mnohokrát ru"eny domovním zvonkem a p$itom
byly "atny zaji"t!ny proti nezvan!m a mo'ná i
nebezpe#n!m náv"t!vník&m? V sou#asné neklidné
dob! je to aktuální problém. My, v Mate$ské "kole
Klubí#ko v Polabinách, u' jsme v"e vy$e"ili. Od $íjna

máme zaveden bezpe#nostní systém jednotliv!ch
vchod&, kdy rodi#e vstupují do budovy a' po zadání
#íselného kódu. Na realizaci se s velkou vst$ícností
finan#n! podílel ná" z$izovatel - Magistrát m!sta
Pardubice. Více ne' m!sí#ní fungování potvrzuje,
'e se nov! zp&sob osv!d#il. Mate$ská "kola
Klubí#ko se stala první takto zabezpe#enou
"kolkou v Pardubicích, ale jist! nás budou
následovat i dal"í pavilónové "kolky, které $e"í
podobn! problém. O bezpe#í a bezpe#nosti na"ich
d!tí je nutné p$em!"let, a kdy' je t$eba, tak také
jednat a $e"it. Radka Stieberová

Pozvání do Archy
Seniorklub Archa:

Advent a Vánoce v Ar$e:

V#stava betlém' a star#ch hra&ek v Ar$e

pond!lí 7. 12. Holandsko -
království kv!tin a s!r&, p$edná"í a promítá pan
S. Krej#í st$eda 9. 12. Alja"ka a Antarktida -
videosnímek st$eda 16. 12. Váno#ní seniorklub
(pásmo d!tí, v!stava betlém&, koledy) st$eda
13. 1. 2016 Ú'asné divy p$írody - videosnímek
Za#átky v 16:45 v neku$ácké kavárn! Archa.

pátek 4. 12.
v 18:00 Adventní kavárna ned!le 20. 12. v 9:30
Váno#ní slavnost d!tí #tvrtek 24. 12. ve 23:00
*t!drove#erní bohoslu'ba pátek 25. 12. v 9:30
Váno#ní bohoslu'ba ned!le 3. 1. 2016 v 17:00
T$íkrálov! koncert komorního orchestru Bona Nota

probíhá v dob! od pond!lí 14. 12 do ned!le 27. 12. a
otev$eno bude takto: v"ední dny 9 - 12 hod. a 14 -
17 hod. sobota, ned!le a svátky: 14 - 18 hod.
*t!dr! den zav$eno

V"echny programy se konají ve sborovém
dom! Církve bratrské Archa, v Lonkov! ulici.

|
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Slovo starosty
Vá'ení spoluob#ané,
dostává se Vám do rukou leto"ní poslední #íslo

Pravob$e'ního zpravodaje, co' znamená, 'e rok
2015 se blí'í ke svému konci. To je p$íle'itost
k tomu, p$ipomenout si, co se v na"em obvodu
poda$ilo ud!lat, ale zárove+ se zamyslet nad tím,
co se nepoda$ilo tak, jak bychom si mo'ná
p$edstavovali.

Opravili jsme chodníky v n!kolika ulicích,
postavili nové d!tské h$i"t!, doplnili ve$ejné
osv!tlení na #ty$ech místech v Polabinách,
zrekonstruovali ulici Var"avskou a Brozanskou a
dokon#ili nejv!t"í leto"ní investici, ulici Student-
skou. Práv! ulice Studentská byla p$edm!tem
kritiky spoluob#an& z d&vodu pomalého postupu
prací. (asov! harmonogram prací zde byl koordi-
nován s univerzitou, která provád!la rozsáhlou
rekonstrukci prostoru p$ed i uvnit$ budovy
dopravní fakulty a vybudovala zde i dv! nová velká
parkovi"t!. Pokud bychom ob! stavby vzájemn!
nekoordinovali, musela by ve"kerá doprava
materiálu a techniky na stavbu univerzitu projí'd!t
ulicí Kun!tickou, co' by pro obyvatele této lokality
bylo velmi zat!'ující.

Posledního listopadu byla rekonstrukce ukon-
#ena, ulice zkolaudována a p$edána do u'ívání.
V!$ím, 'e se Vám v!sledek líbí a a' budou ukon#eny
i v"echny ostatní práce v tomto míst! (p$ed-
pokládáme, 'e to bude do Vánoc), stane se ulice
Studentská d&stojnou vstupní branou do Cihelny a
univerzitního kampusu. V této souvislosti bych
Vám rád doporu#il náv"t!vu atria dopravní fakulty,
které bude ve$ejn! p$ístupné, je krásn! zrekon-
struované a m&'ete se zde posadit na lavi#ku
Václava Havla, od v!tvarníka Bo$ka *ípka.

Mimo v!"e uvedené velké investi#ní akce jsme
nemalé peníze utratili i za odpady, za pravidelnou
údr'bu m!stského mobiliá$e, d!tsk!ch h$i") a
zelen! v na"em obvodu. V této oblasti #asto
dostáváme podn!ty i od Vás a jsme za n! rádi.
Sv!d#í to o tom, 'e nejste ke svému okolí lhostejní
a 'e Vám zale'í na tom, jak to ve Va"em okolí
vypadá. V"echny Va"e podn!ty se sna'íme co
nejrychleji vy$e"it a u v!t"iny se nám to snad da$í.
P$ehled toho, co se v obvodu letos ud!lalo a za
kolik, naleznete na stran! #ty$i.

P$i hodnocení se musím zmínit o leto"ní se#i
trávy, která byla bohu'el v n!kter!ch #ástech
obvodu ter#em oprávn!né kritiky. V"e vyvrcholilo
p$i podzimním sb!ru listí, kdy to v Polabinách 1 a na
Ciheln! a' do za#átku prosince vypadalo jako p$ed
n!kolika lety, kdy se listí v obvodu je"t! v&bec
nesbíralo. To nás vedlo k vypov!zení smlouvy a
zaji"t!ní náhradní firmy, která úklid listí zajistila.
V této oblasti se naplno projevil problém kvalita
versus cena. V posledních letech se bohu'el z obav
p$ed na$#ením z nehospodárnosti stalo „dobr!m
zvykem“ vybírat dodavatele pouze podle nejni'"í
ceny. Je to nejjednodu""í a nejmén! napadnutelné
kritérium. Nízká cena v"ak bohu'el pom!rn! #asto
odpovídá i nízké kvalit!. P$i budoucím v!b!ru
dodavatel& se více zam!$íme na kvalitu i za cenu
o n!co vy""ích náklad&.

Pracujeme i na p$íprav! dal"ích investi#ních
akcí a v p$í"tím roce bychom rádi s pomocí státní
dotace zrealizovali první etapu rekonstrukce
vnitrobloku v ulici Dru'by. Nezapomínáme ani na
chodník mezi ulicí Lonkova a Hradecká (okolo
Bajkalu), kter! já osobn! vnímám jako velik! dluh
obvodu v&#i místním obyvatel&m. Na celé okolí
Bajkalu ji' máme zpracovanou studii, a pokud se
poda$í nalézt shodu se spoluvlastníky pozemku,
tak chodník postavíme, jak nejrychleji to p&jde.

S radostí jsem zaznamenal, 'e i v leto"ním roce
se v na"em obvodu op!t opravilo n!kolik
panelov!ch dom&, za co' pat$í pod!kování v"em,
kte$í se o to zaslou'ili. Ná" obvod je op!t o n!co
hez#í a barevn!j"í. Pot!"il mne i Vá" zájem o
polabinskou pou) a v!$ím, 'e v jejím pestrém
program si ka'd! na"el to své. Jsem rád, 'e tato
"estnáctiletá tradice 'ije a mohu Vás ubezpe#it, 'e
její sedmnácté pokra#ování ji' p$ipravujeme a
ur#it! se op!t máte na co t!"it. Dovoluji si Vás také
pozvat na leto"ní váno#ní koncert dechové hudby
,iva+anka, kter! se stejn! jako v minul!ch letech
uskute#ní na *t!dr! den v 11.00 hodin na Pergole.

V pátek, p$ed první ned!lí adventní, jsme na
nám!stí p$ed po"tou rozsvítili váno#ní stromek a
p$ipomn!li si tak, 'e za#íná advent. Tradi#ním
symbolem tohoto p$edváno#ního období je v mno-
ha rodinách adventní v!nec, kter! má v r&zn!ch
oblastech r&znou podobu a v (eské republice je
nej#ast!ji se #ty$mi sví#kami. Na #tvrtou adventní
ned!li zapalujeme poslední sví#ku, tzv. and!lskou,
která p$edstavuje mír a pokoj. A to je to, co bychom
si v"ichni, s ohledem na události posledních dní ve
sv!t!, p$áli nejvíce.

Já osobn! Vám i Va"im blízk!m p$eji klidn!
konec roku 2015, krásné svátky váno#ní a v"e
nejlep"í a pevné zdraví v roce 2016.

Vá" Radek Hejn!

8. jednání Zastupitelstva
m%stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1
hodin

e st$edu 16 12 5 7:30
v salonku restauruace Na Palub!

v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
#erpání rozpo#tu, pravidla sociálního
fondu na rok 2016, dota#ní programy na
rok 2016, rozpo#et m!stského obvodu na
rok 2016, diskuse.

M!stsk! obvod Pardubice II p$ipravil pro
#tená$e polabinské knihovny novinku v podob! on-
line katalogu. Na webové adrese

je mo'né si prohlédnout
katalog knih a kni'ní novinky. Registrovaní #tená$i
si zde mohou zalo'it své konto, p$es které lze
prodlu'ovat v!p&j#ky a rezervovat knihy. VL

knihovna-
polabiny.mmp.cz

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

V záv!ru roku 2015 bude ÚMO Pardubice II
fungovat takto. 30. 12. bude pokladna v provozu
od 8 - 12 hodin, ov!$ování a slu'by Czechpoint se
neprovádí. 31. 12. bude ú$ad pro ve$ejnost uzav$en.

V provozu knihovny m!stského obvodu budou
následující zm!ny. V pond!lí 21. 12. bude otev$eno
pouze do 17 hodin, ve st$edu 30. 12. pak do 12
hodin a dne 31. 12. bude knihovna uzav$ena.
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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 23. 9. 2015 ZMO projednalo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 5, které p"ineslo
nap". nav#$ení polo%ky na opravy komunikací
o 400 tis. K! nebo p"idání 70 tis. K! na lep$í
ozdobení váno!ního stromu v Polabinách 2. ZMO
se pak se$lo je$t& jednou 2. 11. a to kv'li schválení
rozpo!tového opat"ení !. 6, jím% se do rozpo!tu
zapojilo 700 tis. K! od m&sta na akci Roz$í"ení
chodníku v ul. Studentská, která byla sou!asn&
dopln&na do rozpo!tu.

RMO se zab#vala bankovními poplatky,
zva%ovala zm&nu banky, projednala nabídky
n&kolika bank k vedení ú!t' v!etn& zpoplatn&ní
slu%eb a nakonec rozhodla, %e ke zm&n& banky
nep"istoupí a sou!asn& rozhodla o z"ízení
platebního terminálu na pokladn& ú"adu k 1. 1.
2016, a to prost"ednictvím Komer!ní banky.

RMO schválila uzav"ení smlouvy o dílo se
spole!ností CITELUM, a.s. na dopln&ní ve"ejného
osv&tlení v cen& 310 333,59 K! v!etn& DPH. Tato
firma v$ak nakonec smlouvu z kapacitních d'vod'
neuzav"ela, a proto zakázku získala firma druhá
v po"adí - AUTUS I. spol. s r.o. za cenu 313 686,50
K! v!etn& DPH. RMO dále souhlasila s uzav"ením
smlouvy se spole!ností MIROS MAJETKOVÁ a.s. na
Roz$í"ení chodníku v ul. Studentská v cen& 447
208,78 K! v!etn& DPH, s Bc. Tomá$em Uhrem na
komplexní opravu d&tského h"i$t& „slon“ v Lonkov&
ulici v cen& 110 000 K! a se spole!ností 4soft, s.r.o.

na obnovu dopadové plochy h"i$t& „lod&“ v Gaga-
rinov& ul. 384-7 v cen& 251 350 K! bez DPH.
Poslední dv& jmenované akce se uskute!ní a%
zkraje roku 2016. P"í$tího roku se také t#ká
smlouva uzav"ená se Slu%bami m&sta Pardubic na
zahradnické slu%by v cen& 1 038 954,- K! bez DPH.

RMO souhlasila se stavbou „Adaptace
v#m&níku tepla na fitness centrum“ v ul. Bro%íkova
a nesouhlasila s navr%en#m umíst&ním p"edzah-
rádky v blízkosti domu !p. 443. RMO rovn&%
souhlasila se stavbou „Lávka Poseidon” investora
MO Pardubice I.

V neposlední "ad& RMO souhlasila s prodlou-
%ením platnosti povolení letní p"edzahrádky
v!etn& prodeje nápoj', rychlého ob!erstvení a
zmrzliny na nám. Polabiny 1 (u Rosignana) do 31.
12. 2017 s podmínkou ukon!ení provozu
p"edzahrádky v souladu s vyhlá$kou m&sta, a to
v!etn& prodeje z okénka (do 22 hod.) T(
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Univerzita Pardubice
a 17. listopad

Univerzita Pardubice p"ipravila pro aka-
demickou obec i ve"ejnost speciální program, jím%
tradi!n& oslavila státní svátek )eské republiky a
p"ipomn&la historické události 17. listopadu, které
mají své vazby na vysoko$kolskou p'du.

Bohat! program univerzity se konal v pátek 13.
listopadu. Brzy ráno za!al program sportovním
dnem, v 10 hodin pak otev"ela Fakulta chemicko-
technologická ve vestibulu svého moderního
areálu v Polabinách Galerii v!znamn!ch osobností
– akademik!, kte"í se v!znamn!m zp!sobem
zaslou#ili o vznik a rozvoj v$deck!ch %kol a
chemicko-technologick!ch obor! p$stovan!ch na
pardubické vysoké %kole od po&átk! 50. let
minulého století. V 11 hodin univerzita slavnostn$
otev"ela nov! v!ukov! areál v ji#ní &ásti kampusu
univerzity v Polabinách.

V srdci univerzitního kampusu na Stava"ov$
byl v rámci projektu „VAP V!ukov! areál Polabiny“,
financovaného za p"isp$ní Evropsk!ch struktu-
rálních fond!, zmodernizován zastaral! a ji#
nevyu#ívan! objekt dopravní fakulty. Moderní nové
posluchárny, které na jeho míst$ vznikly za
uplynul!ch 13 m$síc!, nyní slou#í pro v!uku
zejména t"í fakult univerzity – Fakulty filozofické,
Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakulty
Jana Pernera.

Atrium rekonstruovaného objektu se navíc
py%ní symbolem dialogu a porozum$ní – v jeho
st"edu je ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla
a s laskav!m svolením Nadace Dagmar a Václava
Havlov!ch VIZE 97 zp"ístupn$na Lavi&ka Václava
Havla, která vznikla v ateliéru prof. Bo"ka 'ípka
podle jeho návrhu. Ten

V úvodu dopoledního programu zazpíval
Vysoko%kolsk! um$leck! soubor slavnou skladbu
Havlova p"ítele Lou Reeda „Perfect Day“, která
skv$le uvedla tuto malou slavnost i páte&ní jasné a
slune&né po&así. Herec Alois 'vehlík p"e&etl úryvek
z Havlovy knihy „Letní p"emítání“ a kapela Vypsaná
fixa zahrála píse( Rolling Stones, legendární
kapely, k ní# m$l Václav Havel blízk! vztah. B$hem
krátkého ob"adu promluvila také Havlova
spolupracovnice paní Anna Freimanová z Knihovny
Václava Havla. Celou akci moderovala Jolana
Voldánová.

Po ob$d$ se od 13 hodin v posluchárn$ nového
v!ukového areálu uskute&nilo promítání &esko-
polského filmu Ná% Va%ek – o moci bezmocn!ch, a
to za ú&asti re#isérky Krystyny Krauze. Od 14 hodin
se v Aule Arno%ta z Pardubic konal tradi&ní
slavnostní akademick! ob"ad, p"i n$m# bylo
promováno p$tapadesát nov!ch doktor! %esti
fakult univerzity, bylo p"edstaveno 9 nov!ch
docent! univerzity a dva profeso"i a 1 profesorka,
kte"í byli jmenovaní b$hem uplynulého roku.
Rektor Univerzity Pardubice ud$lil ocen$ní a ceny
za zásluhy o univerzitu a za mimo"ádnou tv!r&í
&innost mlad!ch v$dc! a akademik!.

V podve&er prob$hl p"ed Univerzitní knihovnou
ji# tradi&ní vzpomínkov! akt ke dni boje za svobodu
a demokracii, p"i n$m# polo#il rektor a p"edseda
studentské rady kv$tiny a zapálili sví&ky u pam$tní
desky u vstupu do univerzitního areálu. P"i této
p"íle#itosti rektor univerzity prof. Ing. Miroslav
Ludwig, CSc. ve svém projevu zd!raznil nutnost
ochrany svobody a demokracie. Bohat! program
univerzity ke státnímu svátku vyvrcholil v 19 hodin
slavnostním koncertem Komorní filharmonie
Pardubice v zapln$né Aule Arno%ta z Pardubic.

Leto%ní slavnostní program Univerzity
Pardubice byl zárove( vyvrcholením p"ipomínání
65 let od zalo#ení vysokého %kolství v Pardubicích.

Ing. Valerie Wágnerová

ke svému návrhu dvou
lavi&ek se stolkem a lípou uprost"ed )eskému
rozhlasu Pardubice "ekl: „Na lavi&ce sedí lidi vedle
sebe a koukají do dálky a ten d!vod byl, #e jsem
cht$l, aby se dívali do o&í, tak#e jsou takhle ty #idle

postavené proti sob$ a ten stole&ek je proto, aby
ta diskuse byla p"íjemná, aby se tam ve%la je%t$
skleni&ka vína.“

St#edisko rané pé"e
St"edisko rané pé&e v Pardubicích o.p.s. ve

spolupráci s firmou ASEKOL s.r.o., která organizuje
zp$tn! odb$r vy"azen!ch elektroza"ízení,
zrealizovalo ekologick! projekt „Odevzdej vyslou-
#ilé elektrospot"ebi&e II“. Do projektu, kter!
probíhal od 14. 9. - 6. 11. 2015, se zapojilo celkem
38 ran$-poradensk!ch rodin z Pardubického kraje.
Bylo odevzdáno 141 vyslou#il!ch elektrospot"e-
bi&!, které tak neskon&ily v b$#n!ch popelnicích &i
kontejnerech, ale ve speciálním sb$rném boxu.

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti d$tí i
rodi&! v oblasti t"íd$ní a recyklace odpad! a
umo#nit jim osobní zku%enost se zp$tn!m
odb$rem. D$ti se nau&ily, #e správn!m nakládáním
s odpady pomáhají zlep%ovat #ivotní prost"edí.

Slavnostní vyhodnocení projektu prob$hlo za
ú&asti starosty MO Pardubice II Radka Hejného,
kter! vylosoval 3 hlavní ceny pro ú&astníky
projektu. Projekt byl, stejn$ jako v minulém roce,
velmi úsp$%n!, a proto bude St"edisko rané pé&e
podporovat aktivity tohoto typu i v budoucnu.

St"edisko rané pé&e více ne# 12 let poskytuje
v Pardubickém kraji ranou pé&i rodinám s d$tmi
s ohro#en!m v!vojem (nap". v d!sledku p"ed&as-
ného narození), s nerovnom$rn!m v!vojem,
t$lesn!m, mentálním posti#ením, s poruchou
autistického spektra a s kombinovan!m posti#e-
ním do 7 let. Hlavním cílem rané pé&e je podpora
v!voje d$tí s handicapem a podpora jejich rodin.

Mezi nejvyhledávan$j%í aktivity pat"í odborné
konzultace v rodinách, podpora psychomoto-
rického v!voje d$tí, p!j&ování didaktick!ch hra&ek

a kompenza&ních pom!cek, základní sociální pora-
denství, pomoc p"i v!b$ru p"ed%kolního a %kolního
za"ízení, zprost"edkování kontaktu s dal%ími
rodinami d$tí se zdravotním posti#ením.

Kontakt: B$lehradská 389, tel. 466 641 031,
mobil 736 512 613, e-mail

, web
stredisko@ranapece-

pce.cz www.ranapece-pce.cz


