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Zprávy z jednání 
zastupitelstva a rady 

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období 
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, 
vybíráme následující záležitosti.

Na svém prosincovém zasedání ZMO schválilo 
poslední úpravu rozpočtu na rok 2020. V tomto 
sedmém rozpočtovém opatření došlo zejména ke 
snížení finančních zdrojů rozpočtu v důsledku 
nižšího výběru daní v souvislosti s pandemií nemoci 
Covid-19, a to téměr o 4,8 mil. Kč (zhruba 12% 
pokles). Pokles byl očekávaný a byla tedy 
pozastavena realizace některých akcí, takže 
čerpání rozpočtu tak neskončilo v mínusu. Dále pak 
ZMO schválilo rozpočet na rok 2021. 

RMO ještě před koncem roku odsouhlasila 
uzavření obvyklých ročních smluv se Službami 
města Pardubic a. s. na zahradnické práce, 
přistavování velkoobjemových kontejnerů, výsyp 
košů na odpadky a psí exkrementy a rámcové 
smlouvy na opravy komunikací. 

V rámci vyjádření účastníka územního řízení 
RMO souhlasila s rekonstrukcí teplovodních 
rozvodů v centru Polabin 4 (Mozartova ul.) včetně 
nové přípojky do objektu obchodního střediska. 

RMO souhlasila s výpůjčkou či nájmem  
pozemku na Cihelně proti areálu Povodí Labe za 
účelem vybudování a užívání prozatímního 
parkoviště pro areál tenisu a doporučila po 
kolaudaci jeho převedení na město za symbolickou 
cenu. Dále RMO souhlasila s bezúplatnými převody 
pozemků státu pod cyklostezkou koupaliště - Žlutý 
pes na město. RMO souhlasila rovněž se žádostí 
o  nájem pozemku před restaurací Fregata za 

účelem umístění a provozování terasy. RMO 
naproti tomu nesouhlasila se žádostmi o prodej 
pozemku na Fáblovce za účelem výstavby 
montované haly pro ruční mytí a čištění interiérů 
aut z důvodu rozporu se zaregistrovanou územní 
studií Fáblovka (na požadovaném pozemku má být 
veřejná komunikace) a pozemku na Cihelně za 
Žlutým psem za účelem potencionální výstavby 
rodinného domu, z důvodu rozporu deklarovaného 
účelu koupě s územním plánem.

RMO souhlasila s prodloužením povolení  
předzahrádky na náměstí Polabiny 1 do 31. 12. 
2021 za podmínky, že do 30. 4. 2021 bude 
provedena úprava opláštění objektu a odstranění 
pevného přístřešku v severní části stánku.

RMO v neposlední řadě na základě výběrového 
řízení schválila uzavření smlouvy o dílo se Službami 
města Pardubic a.s. na akci Přechody Sluneční 
a Okrajová v ceně 933 013,64 Kč včetně DPH.      TŘ
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Blokové čištění ulic 
V březnu začalo blokové čištění města, 

které provádějí Služby města Pardubic dle 
schváleného harmonogramu. Harmonogram 
je k dispozici na webových stránkách 
www.smp-pce.cz. Do příslušené kolonky lze 
vyplnit název ulice a níže se hned objeví termín 
čištění. Sedm dní před zahájením prací se 
rozmísťuje přenosné dopravní značení 

s informacemi - kdy a v kolik hodin bude čištění 
v dané ulici probíhat. Řidičům tato informace 
slouží k tomu, aby svá vozidla přeparkovali, 
jinak se dopouští přestupku, za který městská 
policie uděluje pokutu. 

Vozidla, která jejich majitelé i přes 
příslušný zákaz nebo omezení ponechají 
v místě, kde bude čištění probíhat, budou pod 
zmíněnou pokutou odstavena na jiné vhodné 
místo v okolí.                                OŽPD

Velikonoce jako 
symbol nového 
začátku

Když byly naše děti malé, na jaře jsme 
vyseli do květináče zrnka pšenice. Potom 
jsme fascinovaně sledovali, jak se probou-
zí nový život. V hlíně se začaly objevovat 
krásně zelené výhonky. Stal se zázrak 
nového začátku a my se radovali, jak 
krásně vypadají svěží zelené rostlinky.

Tento proces popisoval i Ježíš, když 
říkal: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do 
země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li 
však, vydá mnohý užitek.“ Ježíš o tom 
nejen mluvil, ale také to udělal. O veliko-
nocích si připomínáme, jak to Ježíš myslel. 
On zemřel, dobrovolně obětoval svůj život, 
aby to mohlo přinést užitek mnohým 
lidem. Proč to udělal? Byli jsme stvořeni 
k životu ve vztahu s Bohem. Dokud tento 
vztah nenajdeme, bude v našem životě 
pořád něco chybět. Dobrou zprávou je, že 
právě proto Ježíš přišel. Když se spoléhá-
me na Ježíše a na to, co udělal, utišuje náš 
hlad po smyslu života, ale i hlad po 
odpuštění. A tak Ježíšovo obětování 
života a Jeho vzkříšení přináší naději do 
budoucnosti i smíření do současnosti.

Proto jsou velikonoce silným symbo-
lem nového začátku.

Zároveň jsou zrnka pšenice i obrazem 
něčeho, co má přinášet užitek dalším. A 
proto v této těžké době nabízíme jako 
Archa pomoc. Uvědomujeme si, jak je pro 
mnohé lidi současná situace těžká. Proto 
každý druhý pátek před Archou odpoledne 
rozdáváme potřebným z Polabin respirá-
tory a hygienické potřeby zdarma. Možná 
nepotřebuje pomoci takto, ale uvítali 
byste, abyste mohli v této době izolace 
s někým mluvit, prosím neostýchejte se do 
Archy zatelefonovat (kazatel: 604 294 
376, pastorační poradce: 604 294 113). 

Z Archy zdraví a přeje pěkné veliko-
noční svátky                    Roman Neumann

PRAVOBŘEŽNÍ ZPRAVODAJ  l  Číslo 2021|1  l  Periodický tisk územního samosprávného celku  l  Vydavatel: Městský obvod Pardubice II se sídlem 
Chemiků 128, 530 09 Pardubice, IČO 274046  l  Evidenční číslo MK ČR E 11472  l  Vychází čtyřikrát ročně  l  V Pardubicích 22. 3. 2021  l  Zdarma 
všem domácnostem městského obvodu Pardubice II  l  Toto i starší čísla Pravobřežního zpravodaje naleznete v elektronické podobě (ve formátu 
pdf) na stránkách www.pardubice2.cz l Písemné příspěvky zasílejte na adresu vydavatele nebo na e-mailovou adresu podatelna@umo2.mmp.cz

Místní poplatek 
za odpady a ze psů

Informujeme občany, že v letošním roce je 
opět posunuta splatnost místního poplatku za 
odpady a místního poplatku ze psů až do 30. 6. 
2021. Výše místního poplatku za odpady zůstala 
stejná, tj. ve výši 650 Kč / poplatník / rok, stejně tak 
výše místního poplatku ze psů, tj. 1200 Kč / 
poplatník / rok. V případě snížené sazby poplatku 
ze psů se jedná nadále o částku 200 Kč / poplatník / 
rok.

Již v minulém Pravobřežním zpravodaji jsme 
psali o možnostech různých způsobů úhrady 
poplatků, kdy kromě hotovostní platby na pokladně 
úřadu lze provést také bezhotovostní úhrady. Mezi 
ty patří i platba kartou na pokladně úřadu, 
nicméně níže uvádíme přehled ostatních způsobů 
bezhotovostních úhrad, k nimž není nutná osobní 
návštěva na úřadě:

Bezhotovostním převodem
Pokud máte schovaný nějaký ústřižek od 

složenky na úhradu poplatku za odpady, můžete 
použít údaje na něm uvedené. Každý poplatník má 
svůj unikátní variabilní symbol (VS), který je mu 
jednou přidělen a nemění se. 

V případě, že takový ústřižek nemáte a chcete 
poplatek hradit bankovním převodem, napište si, 
prosím, na e-mail podatelna@umo2.mmp.cz nebo 
zavolejte na číslo 466 798 630, 466 798 633 nebo 
466 798 634 a správci poplatku Vám Váš VS sdělí. 

Stejně tak obdržíte informaci o specifickém 
symbolu (SS) a čísle účtu.

Totéž platí pro úhradu místního poplatku ze 
psů i za užívání veřejného prostranství. Spolu se 
SS je vždy nutné uvést VS, aby se daná platba 
spárovala s příslušným poplatníkem.

Prostřednictvím SIPO
K tomuto způsobu úhrady je nutný souhlas 

osoby, na níž je číslo SIPO evidováno. Každý 
poplatník musí vyplnit svoji vlastní žádost, za 
nezletilé poplatníky ji musí podat některý z jejich 
zákonných zástupců. Formulář je ke stažení na 
adrese www.pardubice2.cz – Radnice – Formuláře 
– Formuláře místních poplatků – Žádost o platbu 
poplatku prostřednictvím SIPO. K dostání je také 
na pokladně úřadu. Poplatek je pak zařazen mezi 
Vaše platby SIPO standardně v měsíci dubnu. 
V letošním roce, kdy splatnost poplatku je až 30. 6., 
ale bude zařazen mezi Vaše platby SIPO v měsíci 
červnu. 

Tímto způsobem lze prozatím hradit pouze 
místní poplatek za odpady, o platbu poplatku ze 
psů nebyl projeven ze strany poplatníků dosta-
tečný zájem.

Žádosti o úhradu poplatku za odpady 
prostřednictvím SIPO můžete podávat 
kdykoli v průběhu roku, ale pro úhradu 
poplatku pro letošní rok bude možné využít 
pouze žádosti doručené do konce dubna. 
V případě žádostí doručených později bude možné 
hradit tímto způsobem až místní poplatek pro rok 
2022.                                                                   OE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

přesně před rokem jsem v úvodním slově 
Pravobřežního zpravodaje psal poprvé o novém 
virovém onemocnění Covid 19. Nikdo jsme pořádně 
nevěděli, co nás čeká, ale určitě jen málokdo z nás si 
dovedl představit, že toto virové onemocnění bude 
ovlivňovat náš život tak dlouho. Mnozí z nás už rok 
nebyli v kině, v divadle nebo na sportovním utkání. 
Mnozí přišli o své zaměstnání nebo živnost a do-
stávají se do složitých životních situací. Co je však 
nejbolestnější, je to, že někteří přišli kvůli této 
nemoci o někoho ze svých blízkých. Tato pandemie 
vedle škod na zdraví však způsobuje i škody 
společenské. Děti nemohou chodit do školy, 
vzájemné sociální kontakty nás všech jsou velmi 
omezené a rovněž dochází ke štěpení společnosti. 
Zjednodušeně řečeno dochází k dělení, na 
„rouškaře“ a „nerouškaře“. Jejich nevraživost, zej-
ména na sociálních sítích, je někdy až zarážející.  Za 
tyto škody však nemůže pouze virus, ale z velké 
části i naše netolerance a neochota naslouchat 
jiným názorům. Často trpíme pocitem, že naše 
pravda je ta jediná správná. Veškeré toto negativní 
chování a vystupování se umocňuje v krizových 
situacích. Nejsme takoví však sami, podobně se 
chovají lidé i v dalších zemích po celém světě. 

Rozumím tomu, že žít 12 měsíců za mimořád-
ných opatření (mírnějších nebo přísnějších) je velmi 
stresující, ale musíme to vydržet. Já také chvílemi 
ztrácím optimismus, že pandemie za pár měsíců 
skončí, ale podívejme se do historie, čím vším si 
museli někdy projít naši předci. Věřím, že světlem 
na konci tunelu bude co největší proočkovanost. 
Očkování v Evropě i u nás se navzdory různým 
komplikacím rozjíždí a do léta bude snad většina 
těch, kteří očkování věří, naočkována. 

Optimismem mě naplňuje i to, že končí zima a 
začíná pro mnohé z nás nejkrásnější období roku – 
jaro. Letos začalo jaro podle astronomů přesně 
v sobotu 20. března v 10 hodin a 37 minut dopo-
ledne. Více slunečního svitu, rostoucí denní teploty 
i prodlužující se den budou mít určitě kladný vliv na 
naši energii a náladu. Teplé počasí také napomůže 
tomu, že se virus nebude šířit tak rychle. Určitě to 

zvládneme a věřím, že léto prožijeme s minimálními 
nebo aspoň snesitelnými omezeními.

Uspořádat čarodějnice se letos pravdě-
podobně opět nepodaří, ale tradiční Staročeskou 
polabinskou pouť na září připravujeme. Určitě opět 
naplánujeme promenádní koncerty na Pergole a 
uvidíme, v jakém rozsahu se nám je podaří 
uskutečnit. Pokud bude příležitost, tak se určitě 
pokusíme naplánovat i další kulturní akce. V tuto 
chvíli však nevíme, jaká opatření a jak dlouho 
budou platit. 

Investiční akce v tomto roce pokračují podle 
plánu a největší akce se týká rekonstrukce ulice 
Karla Šípka. V tomto případě opět žádáme o dotaci 
ze Státního fondu podpory investic a v nejbližší 
době by se mělo o jejím přidělení rozhodnout. 
Následně bude vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. V březnu začaly práce na 
rekonstrukci přechodů v ulici Okrajová. V této ulici 
rovněž začala rekonstrukce zastávky MHD ve 
směru do města. V případě příznivé finanční 
situace bychom rádi dokončili revitalizaci okolí 
jezera Bajkal (severní strana). Nadále bude 
probíhat běžná údržba městského mobiliáře a 
dětských hřišť. Více informací o investičních akcích 
najdete uvnitř zpravodaje.

V poslední době jsem obdržel ze strany občanů 
dvě upozornění, která se týkala výskytu nutrií 
v našem obvodě. Nutrie říční je v Evropě nepůvod-
ním druhem hlodavců, který pochází z Jižní Ame-
riky. První nutrie byly dovezeny do České republiky 
v roce 1924 pro farmový chov zaměřený na pro-
dukci kožešin a později i masa. V průběhu násle-
dujících desetiletí řada jedinců unikla do volné 
přírody, kde nemá přirozeného nepřítele. Na čet-
nost populací nutrie v přírodě má významný vliv 
teplota. Mírné zimy v posledních letech vedly 
k nárůstu jejich počtu. 

Nutrie se v našem obvodě vyskytují především 
na slepém rameni Labe v blízkosti Bajkalu. Objevují 
se však i na jiných místech ve městě, a proto jsme 
se s Odborem životního prostředí Magistrátu 
města Pardubice dohodli na jednotném postupu 
v rámci celého města. V nejbližší době budou 
v místech největšího výskytu nutrií umístěny 
informační tabule s upozorněním, aby lidé nutrie 
nekrmili. Právě dostatek potravy je důvod, proč se 
nutrie v některých místech zdržují v tak hojném 
počtu. Společně s mírnými klimatickými pod-
mínkami a neexistencí přirozeného nepřítele je 
krmení příčinou masivního nárustu jejich populace. 
Pokud by se jejich počet nepodařilo udržet v ro-
zumných mezích, nebo by byly zaznamenány 
škody na pozemcích, muselo by vedení města 
zvážit redukce jejich počtu zákonnými způsoby.

Lidé si často kladou otázku, zda přítomnost 
nutrií představuje pro člověka nějaké nebezpečí. 
Stejně jako ostatní volně žijící zvířata, ale i mnohá 
domestikovaná (psi, kočky, ovce, kozy…), může být 
nutrie napadena mnohými chorobami a parazity.  
Z toho tedy vyplývá, že bychom neměli nutrie 
hladit, chytat ani se jich jakkoli dotýkat. Pokud se 
k nim budeme chovat s patřičným respektem, tak 
nám žádné nebezpečí nehrozí. Je vysoce nepravdě-
podobné, že by nutrie sama agresivně napadla 
člověka. Pro větší informovanost ohledně nutrií 
jsme do tohoto čísla Pravobřežního zpravodaje 
zařadili článek od pana Tibora Schwarze, který 
vyšel v předchozím čísle Radničního zpravodaje. 

Přetrvávajícím problémem, který trápí nejen 
mě ale i většinu obyvatel našeho obvodu, je 
nepořádek okolo kontejnerových ohrádek. Je to 
problém, se kterým si neví rady většina obcí. Příčiny 
nepořádku jsou v podstatě dvě – naše nepořád-
nost nebo nedostatečná kapacita odpadních 
nádob. Ve druhém případě by byl řešením častější 
svoz odpadu. Přidávat další nádoby mi nepřijde 
vhodné zejména z estetických důvodů. Častější 
svoz by však vyvolal tlak na zvýšení poplatku za 
komunální odpad. V prvním případě je třeba změnit 
naše chování. Někdy by stačilo tak málo, třeba 
sešlápnout papírovou krabici dříve, než ji vhodím 
do modrého kontejneru. Nebo nedávat do kontej-
nerů věci, které patří do separačního dvora. S tím 
souvisí i „přespolní“ dodavatelé odpadu. Například 
podnikatelé nebo občané sousedních obcí, kteří 
odpad přiváží do našich kontejnerů svými auto-
mobily. V těchto dnech jsme u jedné problematické 
ohrádky zprovoznili kameru, která tyto „pachatele“ 
pomůže odhalit. Během prvního týdne byl podán 
podnět k přestupkovému řízení ve čtyřech přípa-
dech. Další podněty budou určitě následovat. Ani 
kamery ale bohužel nejsou řešením. Nedovedu si 
představit masivní nasazení kamer u většího počtu 
kontejnerů na komunální odpad.

Za několik dní oslavíme Velikonoce – křesťan-
ský svátek, který máme pevně spojený s lidovými 
tradicemi a oslavami příchodu jara. Věřím, že 
většina z nás si tento svátek v nějaké podobě doma 
určitě připomene. Bohužel budeme muset nejspíš 
oželet tradiční koledu na Velikonoční pondělí, kdy 
muži a chlapci chodí po domácnostech svých 
známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 
pomlázkou z vrbového proutí. 

Navzdory všem nepříjemnostem, která nám 
celosvětová pandemie přináší, Vám přeji krásné 
jaro, co nejvíce sluníčka, a hlavně hodně zdraví a 
pozitivní mysl.                                Váš Radek Hejný

Úřad městského obvodu Pardubice II funguje 
v omezeném režimu na základě vládních opatření 
v souvislosti s řešením rizika nákazy SARS-CoV-2 - 
COVID-19. Aktuálně platí, že úřední hodiny jsou 
v pondělí a ve středu od 8-17 hodin s polední 
pauzou od 11:30-12:30. V ostatní dny je návštěva 
úřadu možná jen po předchozím objednání. 
Vzhledem k častým úpravám se před návštěvou 
úřadu raději podívejte na webové stránky 
www.pardubice2.cz, nebo zavolejte. Nadále Vás 
prosíme, zvažte nutnost osobní přítomnosti 
v budově úřadu a záležitosti, u kterých to lze, řešte 
s úředníky prostřednictvím elektronické komunika-
ce nebo telefonicky. Pro objednání či domluvu 
osobní návštěvy úřadu volejte na tel. 466 798 611. 

12. jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice II 
se koná ve středu dne 28. dubna 2021 v 17 
hodin. Místo bude s předstihem upřes-
něno na vývěskách a na webových 
stránkách www.pardubice2.cz. Jednání 
zastupitelstva jsou veřejná.

ÚŘAD INFORMUJE

Vedení SVJ
V Pardubicích je mnoho bytových domů, kde 

díky možnosti převést si byt do osobního 
vlastnictví vzniklo společenství vlastníků. V čele 
SVJ pracuje statutární orgán, kterým je ve většině 
případů výbor společenství.

Už při vzniku SVJ nebo po skončení funkčního 
období výboru se stále častěji stává, že se nenajde 
nikdo, kdo by byl ochoten vykonávat funkci člena 
výboru, případně členové výboru odstoupí v průbě-
hu funkčního období a do výboru není nikdo zvolen. 
Aby nemuselo dojít dle nového občanského 
zákoníku ke jmenování opatrovníka právnické 
osoby soudem, je možné obrátit se na Stavební 

bytové družstvo Družba Pardubice, které nabízí na 
profesionální úrovni všem společenstvím vlastníků 
možnost správy bytového domu a také výkon 
funkce statutárního orgánu, tedy předsedy 
společenství.

Pokud v SVJ taková situace nastane, je možné 
kontaktovat pracovníky družstva – Ing. Milan Žák, 
tel. 724 227 848, e-mail: milan.zak@sbdpce.cz; 
Dana Koláčková, tel. 724 083 489, e-mail: 
dana.kolackova@sbdpce.cz.

Pověřený pracovník družstva si dohodne 
termín schůzky, na které podá členům SVJ 
informace týkající se statutárního orgánu a volby 
SBD Družba Pardubice předsedou společenství. 

Ing. Miroslav Váňa, SBD Družba
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Ulice Karla Šípka
V Pravobřežním zpravodaji 3/2018 jsme 

poprvé informovali o připravovaném projektu 
na stavební úpravy ulice Karla Šípka. 
Projektová dokumentace byla dokončena 
v  roce 2019 a počátkem roku 2020 nabylo 
právní moci stavební povolení. Koncem 
loňského roku byla podána žádost o dotaci na 
tuto akci z programu Regenerace sídlišť 
Státního fondu podpory investic. Akce byla 
zařazena do rozpočtu MO Pardubice II na 
letošní rok 2021, kdy se má uskutečnit její 
realizace.

V současné době se ulice Karla Šípka 
nachází v Zóně 40 a na sedmimetrové vozovce 
parkují podélně auta, čímž se komplikuje 
průjezd. V ulici jsou umístěna dvě otevřená 
kontejnerová stanoviště, která jsou zdrojem 
častého nepořádku. Souběžný chodník s povo-
leným vjezdem cyklistů je od vozovky oddělen 
travnatým pásem, který vzhledem k umístění 
četných inženýrských sítí neumožňuje umís-
tění vzrostlé zeleně. Proto projekt navrhuje 
jeho využití pro kolmé parkování, přičemž na 
nově vzniklých parkovištích bude použita 
zatravňovací dlažba s cílem zadržení části 
dešťové vody.  Samotná vozovka dostane 
nový živičný kryt a po úpravách bude mít šířku 

6 m. Chodník bude rovněž rekonstruován při 
zachování stávajících rozměrů. S cílem 
zklidnění dopravy budou na vozovku umístěny 
dva široké zpomalovací prahy v místech 
přecházení chodců. U křižovatky s ulicí Jiřího 
Potůčku dojde rovněž k úpravě stávajícího 
přechodu pro chodce, který bude doplněn 
o bezpečnostní ostrůvek. 

V místech obou stávajících kontej-
nerových stanovišť budou vybudovány nové, 
kapacitnější přístřešky se stěnami z beto-
nových tvárnic, zastřešením šikmou střechou 
z trapézového plechu a výplněmi otvorů z ta-
hokovu. Ze strany od chodníku budou otevřené 
vstupy, ze strany vozovky uzavřená vrata, 
která by měla omezit (zkomplikovat) zneuží-
vání kontejnerů pro umísťování nežádoucího 
odpadu přivezeného neoprávněně autem.

V rámci sadových úprav budou na základě 
dendrologického posouzení pokáceny tři 
neperspektivní stromy, které budou nahraze-
ny výsadbou sedmi stromů nových. V pásu 
chodníku je navržena výsadba 5 ks jeřábu 
duryňského, který zde již byl před časem 
vysazen a vytváří základ nového stromořadí. 
Dále budou vysazeny dva javory k blízkému 
sportovišti.                                                    TŘ

TÉMA

BEZPEČNĚ, ONLINE, 
RAZ DVA. 
Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má 
každý možnost sečíst se online prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz 
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má 
zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci 
zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci 
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a 
hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr 
listinných formulářů, při kterých dojde k výraz-
nému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími 
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do 
domácností bude probíhat podobně, jako nyní 
probíhá doručování doporučených poštovních 
zásilek, při dodržování přísných hygienických 
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický 
kontakt primárně venku, minimalizace doby 
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací 
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info 
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat na 
cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených 
hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na 
místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a 
zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby 
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí 

sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo 
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců 
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou 
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 
90 dnů.
Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na 
vybraných pobočkách České pošty a všech 
krajských správách Českého statistického úřadu. 
Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a 
jsou také místy, na kterých lze získat nebo 
odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré 
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s pří-
slušnými právními předpisy a používány jsou 
maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Výsledky jsou široce využitelné například při 
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. 
Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování 
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném 
důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

Jak se daří 
polabinské ZUŠce

Před rokem nikdo z nás netušil, jak 
dlouho nás neradostné pandemické 
období čeká a jak výrazně zasáhne do 
života základních uměleckých škol po celé 
republice. Umělecké obory se vyučují na 
dálku velmi obtížně. Tu musíte v hodině 
hry na nástroj opravit jeho držení nebo 
správný postoj při hře, citlivě zasáhnout 
do vznikajícího výtvarného díla, upozornit 
na protažení paže při tanci či sladit 
hereckou akci žactva při divadelním 
představení. O chybějící motivaci a inspi-
raci mezi učitelem a žákem nemluvě. 
Přesto zuby nehty učíme distančně, často 
za velmi složitých podmínek v dobré víře, 
že něco z toho „umění“ dolétne na druhý 
konec žákova počítače nebo mobilního 
telefonu. A neskutečně se těšíme na 
návrat všech, kteří vydrželi a čekají na 
otevření dveří mnoha našich pronajatých 
budov. Třeba se brzy dočkáme a vchod 
bude jenom jeden… Konkrétní jednání 
o  výstavbě nové budovy na Magistrátu 
města Pardubic nás naplňují mírným 
optimismem.

Do té doby, než se tak třeba stane, 
vylepšujeme prostory současné. Do sálu 
v  Lonkově ulici jsme pořídili krásné 
dvoumanuálové varhany zn. Eminent, jaké 
škola dosud neměla. A prostor před 
„výtvarkou“ v ul. Nová by se mohl dočkat 
kultivovanější podoby třeba i pro posezení 
všech, kteří nám fandí. Snad tam bude 
plno!

O podobě talentových zkoušek na 
nový školní rok nemáme ještě vzhledem k 
situaci jasnou představu. Sledujte tedy 
www.zuspardubice.cz.       ředitelství ZUŠ

I přes četné překážky, kdy byla 
knihovna uzavřena, se v loňském roce 
zúčastnilo naší čtenářské akce Lovci 
Perel 65 dětí, které přečetly celkem 353 
knih. Pět nejpilnějších dětských čtenářů 
bude odměněno po otevření knihovny.

Na webových stránkách knihovny 
www.knihovna-polabiny.cz najdete 
aktuální informace o provozu knihovny.

Kdo byl Karel Šípek?
Karel Šípek (vlastním jménem Josef Peška) 

byl spisovatel, dramatik, libretista a divadelní 
kritik. Narodil se 17. března 1857 jako syn 
hostinského v Bohdanči. Studoval na reálce 
v Pardubicích a na učitelském ústavu v Praze, 
od roku 1877 působil jako učitel a později 
ředitel škol v Praze. Cestoval po Dánsku, 
Německu, Belgii, Švýcarsku, Itálii, Slovensku 
a pobýval na světové výstavě v Paříži. Přispíval 
svými články, povídkami, fejetony, divadelními 
parodiemi a vtipnými verši (pod pseudonymem 

Tandariáš) do pražských časopisů a novin a 
jejich nedělních příloh. Některé jeho práce jsou 
spíše rázu kulturně-historického, mnoho 
spolupracoval s Ignátem Herrmannem, dále 
vydal své povídky v 10 sbírkách, napsal i několik 
divadelních her. Významná je jeho spolupráce 
s hudebním skladatelem Karlem Kovařovicem, 
k jehož operám skládal libreta; podle Aloise 
Jiráska Psohlavce (1898), podle Boženy 
Němcové Na starém bělidle (1900) a podle 
Alarconovy povídky Noc Šimona a Judy (1900). 
Karel Šípek zemřel 12. prosince 1923 v rodném 
Bohdanči, kde je pochován. Zdroj: parpedie.cz, 
badatelna.eu

Hradubický běh
Zveme Vás na přátelský běh mezi 

městy Pardubice a Hradec Králové! 
Uskuteční se v sobotu 15. května 2021 od 
9.00 hodin. A kde se startuje? Dva starty 
– jeden cíl. Start pro Pardubice: 
Poděbradská ulice – v blízkosti zastávky 
MHD Poděbradská (strana u Alberta). 
Společný cíl: Čeperka. Délka trati: 10 km.

Letošní 15. ročník je zatím plánován a 
organizován v klasickém formátu - tedy 
hromadný start. Pokud by to epidemiolo-
gická situace neumožňovala, proběhne 
závod stejně jako loni - s individuálními 
starty. O této eventualitě budeme 
dostatečně dopředu informovat na níže 
uvedených webových stránkách a regi-
strované účastníky mailem. Závod v plá-
novaném termínu však každopádně 
proběhne. 

Bližší informace a registrace na 
www.ph7.cz.                      Petr Hochman
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Nutrie
U Bajkalu v Polabinách a slepých ramenech 

Labe, na nábřeží Závodu Míru, u Matičního jezera, 
ale i na Haldě, na Dubině a na Opatovickém kanálu.

Tam všude se nachází tento velký hlodavec 
původem z jižní Ameriky, známý jako vodní krysa. 
Od našeho bobra a severoamerické ondatry se 
odlišuje lysým ocasem a oranžovými zuby.

Nutrie se dříve chovaly na farmě v západní 
části Pardubic pro ceněné kožešiny, často však 
utíkaly do volné přírody. Přes tuhé a mrazivé zimy 
většinou nepřežily, ale v posledních letech se vinou 
oteplování významně rozmnožily.  Tomu 
napomáhá i to, že je mnozí z nás chodí s nadšením 
krmit, a to zejména rodiče s malými dětmi. A tady 
může být jeden z problémů, dětem se mladinké 
nutrie moc líbí a často je při krmení hladí.

Nejde o domácího mazlíčka, ale volně žijící 
zvíře, navíc nebezpečné, jak sdělil ředitel odboru 
ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární 
správy Pardubice MVDr. Radek Axmann.

Jsou nositeli celé řady parazitárních a 
bakteriálních infekcí, např. nechvalně známé 
tularemie, leptospirosy, salmonelosy, ale i 
vztekliny. V případě poranění by musel lékař 
provést okamžitě očkování, pokud by nebyla daná 
nutrie odchycena a na vzteklinu vyšetřena, což 
bylo potvrzeno pro tento článek Krajskou 
hygienickou stanicí Pardubického kraje. Dále 
přenáší i parazita svalovce a to i na vaše čtyřnohé 
přátele. Proto buďte při kontaktu s ní a při venčení 
psů maximálně obezřetní. 

V sousední Chrudimi jde při krmení nutrií o 
přestupek, podobně jako u holubů, jak potvrdil její 
místostarosta zodpovědný za životní prostředí 
Ing. Aleš Nunvář. Díky zbytkům jídel, které 
nestihnou sežrat nutrie, se totiž podporují potkani, 
opět významní přenašeči četných onemocnění. 
Města na straně jedné provádějí deratizace, na 
straně druhé tyto snahy přijdou vniveč právě 
dokrmováním nutrií. Kromě toho tito hlodavci 
způsobují i škody hospodářské tím, že narušují 
břehy, v kterých stavějí až 10 metrové chodby. Ničí 
pobřežní vegetaci a celý pobřežní ekosystém, 
vyžírají kořeny stromů. Tím dochází k pádům 
stromů a erozi, následně mohou způsobovat 
lokální povodně.

Také dochází k úbytku volně žijících ptáků, jak 
sdělil Roman Hellinger z Východočeské pobočky 
České společnosti ornitologické, který ve 
spolupráci se Zeleným domem Chrudim pravidelně 
v únoru provází veřejnost v rámci vycházek ke 
Světovému dni mokřadů v Pardubicích. Ta se však v 
letošním roce z důvodu nouzového stavu 
neuskuteční. 

Oblíbenou aktivitou lidí je také přikrmování 
vodních ptáků v zimním období, které pochopitelně 
pomáhá i nutriím. Při provozování této ušlechtilé 
zábavy bychom měli dodržovat několik pravidel. 
Pečivo podáváme občas, jako doplněk, pouze 
dospělým ptákům – je sice energeticky bohaté, ale 
nutričně chudé. Ideální potravou jsou ovesné 
vločky, krouhaná mrkev, salát či rozmražený 
hrášek. Při přikrmování se snažíme zamezit 
přítomnosti nutrií, které mají pochopitelně také na 
vodní ptáky negativní vliv. Díky spásání pobřežní 
vegetace hlodavci dochází k plašení ptáků a úbytku 
prostředí pro jejich úkryt a hnízdění. Nutrie si také 
zpestřují jídelníček vejci vodních ptáků hnízdících 
na zemi, doplňuje Roman Hellinger.

Čím více budeme tento invazní druh 
podporovat, tím budou škody vyšší, jak ekologické, 
tak ekonomické.                      

   Ing. Tibor Schwarz
člen komise pro životní prostředí MmP

(převzato z Radničního zpravodaje 2/2021)

Provoz na 
dětských hřištích

Mnozí jste zaregistrovali, že v usne-
sení vlády ČR č. 216 z 26. 2. 2021 vláda 
doporučuje provozovatelům dětských 
hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory 
dětských hřišť. Zároveň vláda formou 
výjimky umožňuje v rámci obce cesty za 
účelem pobytu v přírodě nebo parcích 
a sportování na venkovních sportovištích.

Zabývali jsme se touto problematikou 
na jednání rady městského obvodu a po 
pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že 
nechceme omezovat pobyt dětí na 
dětských hřištích v našem obvodě. Tímto 
rozhodnutím určitě nechceme zpochyb-
ňovat vládní nařízení, ale vycházíme 
z toho, jaká hřiště v našem obvodě máme 
a kde jsou umístěna. Hřiště nejsou 
oplocená, takže jejich uzavření by bylo 
velmi problematické a na většině z nich je 
zpravidla pouze několik herních prvků 
a pískoviště. Nejedná se tedy o prostorově 
veliké areály pro velký počet dětí.

Pro pobyt na venkovním dětském 
hřišti nebo venkovním sportovišti platí 
stejná pravidla jako pro jakýkoli jiný pobyt 
venku (společně max. 2 osoby s výjimkou 
členů domácnosti, ochrana dýchacích cest 
a dodržení odstupu nejméně 2 metry od 
ostatních osob). Věříme ve zdravý úsudek 
rodičů, kteří jistě zabezpečí, aby se jejich 
děti na hřištích neshlukovaly v rozporu 
s nařízenými opatřeními.  Domníváme se, 
že selský rozum bude v tomto případě 
mnohem efektivnější než natažená páska 
nebo zákazová cedulka. Umožněte svým 
zodpovědným přístupem pobyt Vašich 
dětí na dětském hřišti.

Na hřištích, stejně jako kdekoli jinde, 
bude na dodržování vládních nařízení 
dohlížet Policie ČR a městská policie. 
V  případě porušování pravidel bychom 
museli zvážit způsob uzavření dětských 
hřišť.

Dodržujte prosím nařízená hygienická 
opatření (nejen na dětských hřištích) 
a buďte ohleduplní.

Děkuji.              Radek Hejný, starosta 

Kácení a výsadby
Městský obvod Pardubice II zajistil 

v průběhu roku 2020 vysázení následují-
cích stromů: borovice, 3 tisy, lípa a 
magnolie v ul. Chemiků; sakura v ul. Npor. 
Eliáše; 3 lípy, 3 javory a 3 babyky v ul. 
Družby; 2 lípy v ul. Lonkova, 2 javory v ul. 
Gagarinova; 3 akáty v ul. Lidická; sakura, 
javor a liliovník tulipánokvětý v ul. Ležáků-
Lidická; 2 kaštanovníky v ul. Partyzánů; 
dub červený v ul. Brožíkova; 2 javory v ul. 
Kpt. Bartoše; 2 lípy a javor v ul. Kpt. 
Bartoše za čp. 411; 2 lípy v ul. Mozartova; 
lípa v ul. J Tomana.

Dále byla realizována či obnovena 
řada záhonů: na náměstí Polabiny 1 (5 ks 
hortenzie bílé, 126 ks různých tavolníků);  
záhony keřů a trvalek v ul. Mladých na 
ploše za náměstím za budovou čp. 281, 
mezi školkou a Svítáním (2 ks magnolie, 60 
ks pokryvné růže – bílá barva, 60 ks  
třezalky kalíškaté, 50 ks kontryhelu, 25 ks 
sasanky, 60 ks bergenie, 175 ks kakostu, 
65 ks třapatky, 50 ks šanty); v ul. Ohra-
zenická 159-163 (64 ks bobkovišně, 64 ks 
tisu), v ulici Partyzánů (20 ks tavolník).

Na jaře byly dále vysázeny letničky a 
cibuloviny: 4 000 ks cibulí lilií, 250 g semen 
lučních květů v ulici Kpt. Bartoše východně 
před objektem Domu barev čp. 454 ve 
třech záhonech; 250 g semen lučních 
květů a následně 1000 ks macešek v ulici 
Kpt. Bartoše, v refýžích okolo kruhového 
objezdu u Kauflandu. V rámci obnovy 
stávajících záhonů na různých místech 
v Polabinách zahradnice dosadily na 300 
kusů keřů, které uhynuly, byly poškozené 
nebo odcizené neukázněnými obyvateli, 
a  dále 280 ks voskovek do betonových 
květináčů.

V období leden–březen 2021 proběhlo 
na území městského obvodu Pardubice II 
kácení stromů z bezpečnostních důvodů. 
Jednalo se především o stromy, jejichž 
vitalita byla nevratně snížená (silně pro-
schlé koruny bez naděje na obnovu, popř. 
jsou zcela suché) nebo dřeviny poškozené 
po vichřici a ve špatném zdravotním stavu 
(poškozené koruny, kmeny nebo kořenové 
systémy, silný náklon kmenů, výskyt 
plodnic dřevokazných hub, praskliny). 
Uvedené defekty mohly vést ke snížené 
provozní bezpečnosti dřevin. Podrobnější 
informace byly zveřejněny na webu 
www.pardubice2.cz v aktualitách.    OŽPD

Vnitroblok 
Prodloužená-Sluneční

V Pravobřežním zpravodaji č. 2/2020 jsme 
informovali o zpracované studii stavebních úprav 
vnitrobloku ohraničeném ulicemi Prodloužená, 
Sluneční, Okrajová a Bělehradská. Na základě 
obdržených připomínek a zejména projednání 
s odborem hlavního architekta Magistrátu města 
Pardubic se nyní zpracovává projektová dokumen-

tace, která doznala určitých změn. Jak je patrné 
z  přiloženého výkresu, odlišně oproti studii je 
řešeno zejména parkování u domů 294-7 a 286-93. 
Cílem bylo soustředit nové plochy pro dopravu 
blízkosti stávajících a co nejméně s nimi zasahovat 
do centrálního prostoru se zelení a hřišti. V místě 
stávajícího fotbalového plácku je navíc navrženo 
umístění multifunkčního oploceného hřiště. Na 
výkresu zatím chybí návrh výsadby nových stromů, 
který v tuto chvíli ještě není dokončen, ale 
samozřejmě bude součástí projektu.                   TŘ
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Polštáře
Jak jsme avizovali v PZ 2/2020, v ulici 

Ohrazenické byly nedávno nainstalovány 
montované zpomalovací polštáře. Důvodem 
bylo zneužívání absence zpomalovacích prvků 
některými řidiči a jejich počínání jako na 

závodní dráze. To bylo terčem opakované 
kritiky obyvatel, která vyústila v požadavek na 
umístění montovaných retardérů. Byť obecně 
MO Pardubice II před montovanými prvky 
upřednostňuje stavební řešení, v tomto 
konkrétním případě jsme dospěli k závěru, že 
požadavek je oprávněný.                         OŽPD

Přednost
v zónách 30

V rámci regenerace sídliště se postupně 
rozšiřují zóny 30 jako dopravně zklidňující 
opatření ve vnitřních částech mimo hlavní 
páteřní komunikace. Na základě technických 
podmínek pro navrhování zón 30 schválených 
Ministerstvem dopravy se uvnitř těchto zón 
mimo jiné doporučuje celoplošné zavedení 
přednosti zprava. Značky „dej přednost” a 
„hlavní silnice” nenajdeme např. v zóně 30 
v Polabinách 1 a od loňska také v Polabinách 3. 
Na trojce se poprvé v Polabinách objevila další 
novinka - tzv. stopčáry na nerozlišených 
křižovatkách, které mají za úkol upozornit 
řidiče na přednost zprava. Tyto stopčáry 
budou doplněny i do zón 30 na polabinské 
jedničce a na Cihelně. V zóně 30 na polabinské 
dvojce jsou zatím křižovatky rozlišené 
dopravními značkami, ale i zde bychom rádi do 

budoucna uspořádání sjednotili a zavedli 
přednost zprava.

Upozorňujeme však, že i pro obecné 
pravidlo přednosti zprava platí výjimka, kterou 
je vjíždění z místa ležícího mimo komunikaci. 
Za to se považuje např. parkoviště označené 
„péčkem”. Konkrétně to je případ parkovišť 
u panelových domů v ulici Gagarinova, kde je 
vjezd navíc řešen formou tzv. chodníkového 
přejezdu. Čili vozidlo vyjíždějící z těchto 
parkovišť přednost nemá a naopak musí dávat 
přednost všem vozidlům jedoucím zprava 
i zleva.                                                   OŽPD

Plánované investice
Hlavní investiční akcí v roce 2021 vycházející 

z  Programu rozvoje je rekonstrukce ulice Karla 
Šípka, které se věnujeme na předešlé straně tohoto 
zpravodaje. I přes výpadkem příjmů omezené 
zdroje jsou letos v plánu i další akce. Jedna z nich již 
byla zahájena - Přechody Sluneční a Okrajová. 
Úpravy se dotknou přechodů pro chodce v okolí 
křižovatky Okrajová - Sluneční a současně město 
opraví zastávku Okrajová (u Kauflandu). U  točny 

trolejbusů usnadní přecházení ostrůvek, avšak 
zmizí vodorovné značení přechodu. 

Další letošní plánovanou akcí jsou stavební 
úpravy v ulici Jiřího Potůčka blíže popsané v PZ 
3/2020. Akce je navázána na úpravu křižovatky 
u  SBD Družba připravovanou soukromým inves-
torem.  

Z drobnějších připravovaných investic může-
me zmínit rekonstrukci kontejnerového stání Lidic-
ká 365, doplnění lampy u hřiště na Stavařově, nebo 
mobiliář před vstupem do ZUŠ v ulici Nová.         TŘ

Lidická
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Nutrie
U Bajkalu v Polabinách a slepých ramenech 

Labe, na nábřeží Závodu Míru, u Matičního jezera, 
ale i na Haldě, na Dubině a na Opatovickém kanálu.

Tam všude se nachází tento velký hlodavec 
původem z jižní Ameriky, známý jako vodní krysa. 
Od našeho bobra a severoamerické ondatry se 
odlišuje lysým ocasem a oranžovými zuby.

Nutrie se dříve chovaly na farmě v západní 
části Pardubic pro ceněné kožešiny, často však 
utíkaly do volné přírody. Přes tuhé a mrazivé zimy 
většinou nepřežily, ale v posledních letech se vinou 
oteplování významně rozmnožily.  Tomu 
napomáhá i to, že je mnozí z nás chodí s nadšením 
krmit, a to zejména rodiče s malými dětmi. A tady 
může být jeden z problémů, dětem se mladinké 
nutrie moc líbí a často je při krmení hladí.

Nejde o domácího mazlíčka, ale volně žijící 
zvíře, navíc nebezpečné, jak sdělil ředitel odboru 
ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární 
správy Pardubice MVDr. Radek Axmann.

Jsou nositeli celé řady parazitárních a 
bakteriálních infekcí, např. nechvalně známé 
tularemie, leptospirosy, salmonelosy, ale i 
vztekliny. V případě poranění by musel lékař 
provést okamžitě očkování, pokud by nebyla daná 
nutrie odchycena a na vzteklinu vyšetřena, což 
bylo potvrzeno pro tento článek Krajskou 
hygienickou stanicí Pardubického kraje. Dále 
přenáší i parazita svalovce a to i na vaše čtyřnohé 
přátele. Proto buďte při kontaktu s ní a při venčení 
psů maximálně obezřetní. 

V sousední Chrudimi jde při krmení nutrií o 
přestupek, podobně jako u holubů, jak potvrdil její 
místostarosta zodpovědný za životní prostředí 
Ing. Aleš Nunvář. Díky zbytkům jídel, které 
nestihnou sežrat nutrie, se totiž podporují potkani, 
opět významní přenašeči četných onemocnění. 
Města na straně jedné provádějí deratizace, na 
straně druhé tyto snahy přijdou vniveč právě 
dokrmováním nutrií. Kromě toho tito hlodavci 
způsobují i škody hospodářské tím, že narušují 
břehy, v kterých stavějí až 10 metrové chodby. Ničí 
pobřežní vegetaci a celý pobřežní ekosystém, 
vyžírají kořeny stromů. Tím dochází k pádům 
stromů a erozi, následně mohou způsobovat 
lokální povodně.

Také dochází k úbytku volně žijících ptáků, jak 
sdělil Roman Hellinger z Východočeské pobočky 
České společnosti ornitologické, který ve 
spolupráci se Zeleným domem Chrudim pravidelně 
v únoru provází veřejnost v rámci vycházek ke 
Světovému dni mokřadů v Pardubicích. Ta se však v 
letošním roce z důvodu nouzového stavu 
neuskuteční. 

Oblíbenou aktivitou lidí je také přikrmování 
vodních ptáků v zimním období, které pochopitelně 
pomáhá i nutriím. Při provozování této ušlechtilé 
zábavy bychom měli dodržovat několik pravidel. 
Pečivo podáváme občas, jako doplněk, pouze 
dospělým ptákům – je sice energeticky bohaté, ale 
nutričně chudé. Ideální potravou jsou ovesné 
vločky, krouhaná mrkev, salát či rozmražený 
hrášek. Při přikrmování se snažíme zamezit 
přítomnosti nutrií, které mají pochopitelně také na 
vodní ptáky negativní vliv. Díky spásání pobřežní 
vegetace hlodavci dochází k plašení ptáků a úbytku 
prostředí pro jejich úkryt a hnízdění. Nutrie si také 
zpestřují jídelníček vejci vodních ptáků hnízdících 
na zemi, doplňuje Roman Hellinger.

Čím více budeme tento invazní druh 
podporovat, tím budou škody vyšší, jak ekologické, 
tak ekonomické.                      

   Ing. Tibor Schwarz
člen komise pro životní prostředí MmP

(převzato z Radničního zpravodaje 2/2021)

Provoz na 
dětských hřištích

Mnozí jste zaregistrovali, že v usne-
sení vlády ČR č. 216 z 26. 2. 2021 vláda 
doporučuje provozovatelům dětských 
hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory 
dětských hřišť. Zároveň vláda formou 
výjimky umožňuje v rámci obce cesty za 
účelem pobytu v přírodě nebo parcích 
a sportování na venkovních sportovištích.

Zabývali jsme se touto problematikou 
na jednání rady městského obvodu a po 
pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že 
nechceme omezovat pobyt dětí na 
dětských hřištích v našem obvodě. Tímto 
rozhodnutím určitě nechceme zpochyb-
ňovat vládní nařízení, ale vycházíme 
z toho, jaká hřiště v našem obvodě máme 
a kde jsou umístěna. Hřiště nejsou 
oplocená, takže jejich uzavření by bylo 
velmi problematické a na většině z nich je 
zpravidla pouze několik herních prvků 
a pískoviště. Nejedná se tedy o prostorově 
veliké areály pro velký počet dětí.

Pro pobyt na venkovním dětském 
hřišti nebo venkovním sportovišti platí 
stejná pravidla jako pro jakýkoli jiný pobyt 
venku (společně max. 2 osoby s výjimkou 
členů domácnosti, ochrana dýchacích cest 
a dodržení odstupu nejméně 2 metry od 
ostatních osob). Věříme ve zdravý úsudek 
rodičů, kteří jistě zabezpečí, aby se jejich 
děti na hřištích neshlukovaly v rozporu 
s nařízenými opatřeními.  Domníváme se, 
že selský rozum bude v tomto případě 
mnohem efektivnější než natažená páska 
nebo zákazová cedulka. Umožněte svým 
zodpovědným přístupem pobyt Vašich 
dětí na dětském hřišti.

Na hřištích, stejně jako kdekoli jinde, 
bude na dodržování vládních nařízení 
dohlížet Policie ČR a městská policie. 
V  případě porušování pravidel bychom 
museli zvážit způsob uzavření dětských 
hřišť.

Dodržujte prosím nařízená hygienická 
opatření (nejen na dětských hřištích) 
a buďte ohleduplní.

Děkuji.              Radek Hejný, starosta 

Kácení a výsadby
Městský obvod Pardubice II zajistil 

v průběhu roku 2020 vysázení následují-
cích stromů: borovice, 3 tisy, lípa a 
magnolie v ul. Chemiků; sakura v ul. Npor. 
Eliáše; 3 lípy, 3 javory a 3 babyky v ul. 
Družby; 2 lípy v ul. Lonkova, 2 javory v ul. 
Gagarinova; 3 akáty v ul. Lidická; sakura, 
javor a liliovník tulipánokvětý v ul. Ležáků-
Lidická; 2 kaštanovníky v ul. Partyzánů; 
dub červený v ul. Brožíkova; 2 javory v ul. 
Kpt. Bartoše; 2 lípy a javor v ul. Kpt. 
Bartoše za čp. 411; 2 lípy v ul. Mozartova; 
lípa v ul. J Tomana.

Dále byla realizována či obnovena 
řada záhonů: na náměstí Polabiny 1 (5 ks 
hortenzie bílé, 126 ks různých tavolníků);  
záhony keřů a trvalek v ul. Mladých na 
ploše za náměstím za budovou čp. 281, 
mezi školkou a Svítáním (2 ks magnolie, 60 
ks pokryvné růže – bílá barva, 60 ks  
třezalky kalíškaté, 50 ks kontryhelu, 25 ks 
sasanky, 60 ks bergenie, 175 ks kakostu, 
65 ks třapatky, 50 ks šanty); v ul. Ohra-
zenická 159-163 (64 ks bobkovišně, 64 ks 
tisu), v ulici Partyzánů (20 ks tavolník).

Na jaře byly dále vysázeny letničky a 
cibuloviny: 4 000 ks cibulí lilií, 250 g semen 
lučních květů v ulici Kpt. Bartoše východně 
před objektem Domu barev čp. 454 ve 
třech záhonech; 250 g semen lučních 
květů a následně 1000 ks macešek v ulici 
Kpt. Bartoše, v refýžích okolo kruhového 
objezdu u Kauflandu. V rámci obnovy 
stávajících záhonů na různých místech 
v Polabinách zahradnice dosadily na 300 
kusů keřů, které uhynuly, byly poškozené 
nebo odcizené neukázněnými obyvateli, 
a  dále 280 ks voskovek do betonových 
květináčů.

V období leden–březen 2021 proběhlo 
na území městského obvodu Pardubice II 
kácení stromů z bezpečnostních důvodů. 
Jednalo se především o stromy, jejichž 
vitalita byla nevratně snížená (silně pro-
schlé koruny bez naděje na obnovu, popř. 
jsou zcela suché) nebo dřeviny poškozené 
po vichřici a ve špatném zdravotním stavu 
(poškozené koruny, kmeny nebo kořenové 
systémy, silný náklon kmenů, výskyt 
plodnic dřevokazných hub, praskliny). 
Uvedené defekty mohly vést ke snížené 
provozní bezpečnosti dřevin. Podrobnější 
informace byly zveřejněny na webu 
www.pardubice2.cz v aktualitách.    OŽPD

Vnitroblok 
Prodloužená-Sluneční

V Pravobřežním zpravodaji č. 2/2020 jsme 
informovali o zpracované studii stavebních úprav 
vnitrobloku ohraničeném ulicemi Prodloužená, 
Sluneční, Okrajová a Bělehradská. Na základě 
obdržených připomínek a zejména projednání 
s odborem hlavního architekta Magistrátu města 
Pardubic se nyní zpracovává projektová dokumen-

tace, která doznala určitých změn. Jak je patrné 
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řidiče na přednost zprava. Tyto stopčáry 
budou doplněny i do zón 30 na polabinské 
jedničce a na Cihelně. V zóně 30 na polabinské 
dvojce jsou zatím křižovatky rozlišené 
dopravními značkami, ale i zde bychom rádi do 

budoucna uspořádání sjednotili a zavedli 
přednost zprava.

Upozorňujeme však, že i pro obecné 
pravidlo přednosti zprava platí výjimka, kterou 
je vjíždění z místa ležícího mimo komunikaci. 
Za to se považuje např. parkoviště označené 
„péčkem”. Konkrétně to je případ parkovišť 
u panelových domů v ulici Gagarinova, kde je 
vjezd navíc řešen formou tzv. chodníkového 
přejezdu. Čili vozidlo vyjíždějící z těchto 
parkovišť přednost nemá a naopak musí dávat 
přednost všem vozidlům jedoucím zprava 
i zleva.                                                   OŽPD

Plánované investice
Hlavní investiční akcí v roce 2021 vycházející 

z  Programu rozvoje je rekonstrukce ulice Karla 
Šípka, které se věnujeme na předešlé straně tohoto 
zpravodaje. I přes výpadkem příjmů omezené 
zdroje jsou letos v plánu i další akce. Jedna z nich již 
byla zahájena - Přechody Sluneční a Okrajová. 
Úpravy se dotknou přechodů pro chodce v okolí 
křižovatky Okrajová - Sluneční a současně město 
opraví zastávku Okrajová (u Kauflandu). U  točny 

trolejbusů usnadní přecházení ostrůvek, avšak 
zmizí vodorovné značení přechodu. 

Další letošní plánovanou akcí jsou stavební 
úpravy v ulici Jiřího Potůčka blíže popsané v PZ 
3/2020. Akce je navázána na úpravu křižovatky 
u  SBD Družba připravovanou soukromým inves-
torem.  

Z drobnějších připravovaných investic může-
me zmínit rekonstrukci kontejnerového stání Lidic-
ká 365, doplnění lampy u hřiště na Stavařově, nebo 
mobiliář před vstupem do ZUŠ v ulici Nová.         TŘ

Lidická
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Ulice Karla Šípka
V Pravobřežním zpravodaji 3/2018 jsme 

poprvé informovali o připravovaném projektu 
na stavební úpravy ulice Karla Šípka. 
Projektová dokumentace byla dokončena 
v  roce 2019 a počátkem roku 2020 nabylo 
právní moci stavební povolení. Koncem 
loňského roku byla podána žádost o dotaci na 
tuto akci z programu Regenerace sídlišť 
Státního fondu podpory investic. Akce byla 
zařazena do rozpočtu MO Pardubice II na 
letošní rok 2021, kdy se má uskutečnit její 
realizace.

V současné době se ulice Karla Šípka 
nachází v Zóně 40 a na sedmimetrové vozovce 
parkují podélně auta, čímž se komplikuje 
průjezd. V ulici jsou umístěna dvě otevřená 
kontejnerová stanoviště, která jsou zdrojem 
častého nepořádku. Souběžný chodník s povo-
leným vjezdem cyklistů je od vozovky oddělen 
travnatým pásem, který vzhledem k umístění 
četných inženýrských sítí neumožňuje umís-
tění vzrostlé zeleně. Proto projekt navrhuje 
jeho využití pro kolmé parkování, přičemž na 
nově vzniklých parkovištích bude použita 
zatravňovací dlažba s cílem zadržení části 
dešťové vody.  Samotná vozovka dostane 
nový živičný kryt a po úpravách bude mít šířku 

6 m. Chodník bude rovněž rekonstruován při 
zachování stávajících rozměrů. S cílem 
zklidnění dopravy budou na vozovku umístěny 
dva široké zpomalovací prahy v místech 
přecházení chodců. U křižovatky s ulicí Jiřího 
Potůčku dojde rovněž k úpravě stávajícího 
přechodu pro chodce, který bude doplněn 
o bezpečnostní ostrůvek. 

V místech obou stávajících kontej-
nerových stanovišť budou vybudovány nové, 
kapacitnější přístřešky se stěnami z beto-
nových tvárnic, zastřešením šikmou střechou 
z trapézového plechu a výplněmi otvorů z ta-
hokovu. Ze strany od chodníku budou otevřené 
vstupy, ze strany vozovky uzavřená vrata, 
která by měla omezit (zkomplikovat) zneuží-
vání kontejnerů pro umísťování nežádoucího 
odpadu přivezeného neoprávněně autem.

V rámci sadových úprav budou na základě 
dendrologického posouzení pokáceny tři 
neperspektivní stromy, které budou nahraze-
ny výsadbou sedmi stromů nových. V pásu 
chodníku je navržena výsadba 5 ks jeřábu 
duryňského, který zde již byl před časem 
vysazen a vytváří základ nového stromořadí. 
Dále budou vysazeny dva javory k blízkému 
sportovišti.                                                    TŘ

TÉMA

BEZPEČNĚ, ONLINE, 
RAZ DVA. 
Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má 
každý možnost sečíst se online prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz 
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má 
zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci 
zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci 
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a 
hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr 
listinných formulářů, při kterých dojde k výraz-
nému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími 
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do 
domácností bude probíhat podobně, jako nyní 
probíhá doručování doporučených poštovních 
zásilek, při dodržování přísných hygienických 
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický 
kontakt primárně venku, minimalizace doby 
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací 
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info 
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat na 
cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených 
hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na 
místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a 
zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby 
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí 

sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo 
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců 
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou 
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 
90 dnů.
Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na 
vybraných pobočkách České pošty a všech 
krajských správách Českého statistického úřadu. 
Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a 
jsou také místy, na kterých lze získat nebo 
odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré 
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s pří-
slušnými právními předpisy a používány jsou 
maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Výsledky jsou široce využitelné například při 
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. 
Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování 
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném 
důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

Jak se daří 
polabinské ZUŠce

Před rokem nikdo z nás netušil, jak 
dlouho nás neradostné pandemické 
období čeká a jak výrazně zasáhne do 
života základních uměleckých škol po celé 
republice. Umělecké obory se vyučují na 
dálku velmi obtížně. Tu musíte v hodině 
hry na nástroj opravit jeho držení nebo 
správný postoj při hře, citlivě zasáhnout 
do vznikajícího výtvarného díla, upozornit 
na protažení paže při tanci či sladit 
hereckou akci žactva při divadelním 
představení. O chybějící motivaci a inspi-
raci mezi učitelem a žákem nemluvě. 
Přesto zuby nehty učíme distančně, často 
za velmi složitých podmínek v dobré víře, 
že něco z toho „umění“ dolétne na druhý 
konec žákova počítače nebo mobilního 
telefonu. A neskutečně se těšíme na 
návrat všech, kteří vydrželi a čekají na 
otevření dveří mnoha našich pronajatých 
budov. Třeba se brzy dočkáme a vchod 
bude jenom jeden… Konkrétní jednání 
o  výstavbě nové budovy na Magistrátu 
města Pardubic nás naplňují mírným 
optimismem.

Do té doby, než se tak třeba stane, 
vylepšujeme prostory současné. Do sálu 
v  Lonkově ulici jsme pořídili krásné 
dvoumanuálové varhany zn. Eminent, jaké 
škola dosud neměla. A prostor před 
„výtvarkou“ v ul. Nová by se mohl dočkat 
kultivovanější podoby třeba i pro posezení 
všech, kteří nám fandí. Snad tam bude 
plno!

O podobě talentových zkoušek na 
nový školní rok nemáme ještě vzhledem k 
situaci jasnou představu. Sledujte tedy 
www.zuspardubice.cz.       ředitelství ZUŠ

I přes četné překážky, kdy byla 
knihovna uzavřena, se v loňském roce 
zúčastnilo naší čtenářské akce Lovci 
Perel 65 dětí, které přečetly celkem 353 
knih. Pět nejpilnějších dětských čtenářů 
bude odměněno po otevření knihovny.

Na webových stránkách knihovny 
www.knihovna-polabiny.cz najdete 
aktuální informace o provozu knihovny.

Kdo byl Karel Šípek?
Karel Šípek (vlastním jménem Josef Peška) 

byl spisovatel, dramatik, libretista a divadelní 
kritik. Narodil se 17. března 1857 jako syn 
hostinského v Bohdanči. Studoval na reálce 
v Pardubicích a na učitelském ústavu v Praze, 
od roku 1877 působil jako učitel a později 
ředitel škol v Praze. Cestoval po Dánsku, 
Německu, Belgii, Švýcarsku, Itálii, Slovensku 
a pobýval na světové výstavě v Paříži. Přispíval 
svými články, povídkami, fejetony, divadelními 
parodiemi a vtipnými verši (pod pseudonymem 

Tandariáš) do pražských časopisů a novin a 
jejich nedělních příloh. Některé jeho práce jsou 
spíše rázu kulturně-historického, mnoho 
spolupracoval s Ignátem Herrmannem, dále 
vydal své povídky v 10 sbírkách, napsal i několik 
divadelních her. Významná je jeho spolupráce 
s hudebním skladatelem Karlem Kovařovicem, 
k jehož operám skládal libreta; podle Aloise 
Jiráska Psohlavce (1898), podle Boženy 
Němcové Na starém bělidle (1900) a podle 
Alarconovy povídky Noc Šimona a Judy (1900). 
Karel Šípek zemřel 12. prosince 1923 v rodném 
Bohdanči, kde je pochován. Zdroj: parpedie.cz, 
badatelna.eu

Hradubický běh
Zveme Vás na přátelský běh mezi 

městy Pardubice a Hradec Králové! 
Uskuteční se v sobotu 15. května 2021 od 
9.00 hodin. A kde se startuje? Dva starty 
– jeden cíl. Start pro Pardubice: 
Poděbradská ulice – v blízkosti zastávky 
MHD Poděbradská (strana u Alberta). 
Společný cíl: Čeperka. Délka trati: 10 km.

Letošní 15. ročník je zatím plánován a 
organizován v klasickém formátu - tedy 
hromadný start. Pokud by to epidemiolo-
gická situace neumožňovala, proběhne 
závod stejně jako loni - s individuálními 
starty. O této eventualitě budeme 
dostatečně dopředu informovat na níže 
uvedených webových stránkách a regi-
strované účastníky mailem. Závod v plá-
novaném termínu však každopádně 
proběhne. 

Bližší informace a registrace na 
www.ph7.cz.                      Petr Hochman
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Blokové čištění ulic 
V březnu začalo blokové čištění města, 

které provádějí Služby města Pardubic dle 
schváleného harmonogramu. Harmonogram 
je k dispozici na webových stránkách 
www.smp-pce.cz. Do příslušené kolonky lze 
vyplnit název ulice a níže se hned objeví termín 
čištění. Sedm dní před zahájením prací se 
rozmísťuje přenosné dopravní značení 

s informacemi - kdy a v kolik hodin bude čištění 
v dané ulici probíhat. Řidičům tato informace 
slouží k tomu, aby svá vozidla přeparkovali, 
jinak se dopouští přestupku, za který městská 
policie uděluje pokutu. 

Vozidla, která jejich majitelé i přes 
příslušný zákaz nebo omezení ponechají 
v místě, kde bude čištění probíhat, budou pod 
zmíněnou pokutou odstavena na jiné vhodné 
místo v okolí.                                OŽPD

Velikonoce jako 
symbol nového 
začátku

Když byly naše děti malé, na jaře jsme 
vyseli do květináče zrnka pšenice. Potom 
jsme fascinovaně sledovali, jak se probou-
zí nový život. V hlíně se začaly objevovat 
krásně zelené výhonky. Stal se zázrak 
nového začátku a my se radovali, jak 
krásně vypadají svěží zelené rostlinky.

Tento proces popisoval i Ježíš, když 
říkal: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do 
země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li 
však, vydá mnohý užitek.“ Ježíš o tom 
nejen mluvil, ale také to udělal. O veliko-
nocích si připomínáme, jak to Ježíš myslel. 
On zemřel, dobrovolně obětoval svůj život, 
aby to mohlo přinést užitek mnohým 
lidem. Proč to udělal? Byli jsme stvořeni 
k životu ve vztahu s Bohem. Dokud tento 
vztah nenajdeme, bude v našem životě 
pořád něco chybět. Dobrou zprávou je, že 
právě proto Ježíš přišel. Když se spoléhá-
me na Ježíše a na to, co udělal, utišuje náš 
hlad po smyslu života, ale i hlad po 
odpuštění. A tak Ježíšovo obětování 
života a Jeho vzkříšení přináší naději do 
budoucnosti i smíření do současnosti.

Proto jsou velikonoce silným symbo-
lem nového začátku.

Zároveň jsou zrnka pšenice i obrazem 
něčeho, co má přinášet užitek dalším. A 
proto v této těžké době nabízíme jako 
Archa pomoc. Uvědomujeme si, jak je pro 
mnohé lidi současná situace těžká. Proto 
každý druhý pátek před Archou odpoledne 
rozdáváme potřebným z Polabin respirá-
tory a hygienické potřeby zdarma. Možná 
nepotřebuje pomoci takto, ale uvítali 
byste, abyste mohli v této době izolace 
s někým mluvit, prosím neostýchejte se do 
Archy zatelefonovat (kazatel: 604 294 
376, pastorační poradce: 604 294 113). 

Z Archy zdraví a přeje pěkné veliko-
noční svátky                    Roman Neumann
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Místní poplatek 
za odpady a ze psů

Informujeme občany, že v letošním roce je 
opět posunuta splatnost místního poplatku za 
odpady a místního poplatku ze psů až do 30. 6. 
2021. Výše místního poplatku za odpady zůstala 
stejná, tj. ve výši 650 Kč / poplatník / rok, stejně tak 
výše místního poplatku ze psů, tj. 1200 Kč / 
poplatník / rok. V případě snížené sazby poplatku 
ze psů se jedná nadále o částku 200 Kč / poplatník / 
rok.

Již v minulém Pravobřežním zpravodaji jsme 
psali o možnostech různých způsobů úhrady 
poplatků, kdy kromě hotovostní platby na pokladně 
úřadu lze provést také bezhotovostní úhrady. Mezi 
ty patří i platba kartou na pokladně úřadu, 
nicméně níže uvádíme přehled ostatních způsobů 
bezhotovostních úhrad, k nimž není nutná osobní 
návštěva na úřadě:

Bezhotovostním převodem
Pokud máte schovaný nějaký ústřižek od 

složenky na úhradu poplatku za odpady, můžete 
použít údaje na něm uvedené. Každý poplatník má 
svůj unikátní variabilní symbol (VS), který je mu 
jednou přidělen a nemění se. 

V případě, že takový ústřižek nemáte a chcete 
poplatek hradit bankovním převodem, napište si, 
prosím, na e-mail podatelna@umo2.mmp.cz nebo 
zavolejte na číslo 466 798 630, 466 798 633 nebo 
466 798 634 a správci poplatku Vám Váš VS sdělí. 

Stejně tak obdržíte informaci o specifickém 
symbolu (SS) a čísle účtu.

Totéž platí pro úhradu místního poplatku ze 
psů i za užívání veřejného prostranství. Spolu se 
SS je vždy nutné uvést VS, aby se daná platba 
spárovala s příslušným poplatníkem.

Prostřednictvím SIPO
K tomuto způsobu úhrady je nutný souhlas 

osoby, na níž je číslo SIPO evidováno. Každý 
poplatník musí vyplnit svoji vlastní žádost, za 
nezletilé poplatníky ji musí podat některý z jejich 
zákonných zástupců. Formulář je ke stažení na 
adrese www.pardubice2.cz – Radnice – Formuláře 
– Formuláře místních poplatků – Žádost o platbu 
poplatku prostřednictvím SIPO. K dostání je také 
na pokladně úřadu. Poplatek je pak zařazen mezi 
Vaše platby SIPO standardně v měsíci dubnu. 
V letošním roce, kdy splatnost poplatku je až 30. 6., 
ale bude zařazen mezi Vaše platby SIPO v měsíci 
červnu. 

Tímto způsobem lze prozatím hradit pouze 
místní poplatek za odpady, o platbu poplatku ze 
psů nebyl projeven ze strany poplatníků dosta-
tečný zájem.

Žádosti o úhradu poplatku za odpady 
prostřednictvím SIPO můžete podávat 
kdykoli v průběhu roku, ale pro úhradu 
poplatku pro letošní rok bude možné využít 
pouze žádosti doručené do konce dubna. 
V případě žádostí doručených později bude možné 
hradit tímto způsobem až místní poplatek pro rok 
2022.                                                                   OE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

přesně před rokem jsem v úvodním slově 
Pravobřežního zpravodaje psal poprvé o novém 
virovém onemocnění Covid 19. Nikdo jsme pořádně 
nevěděli, co nás čeká, ale určitě jen málokdo z nás si 
dovedl představit, že toto virové onemocnění bude 
ovlivňovat náš život tak dlouho. Mnozí z nás už rok 
nebyli v kině, v divadle nebo na sportovním utkání. 
Mnozí přišli o své zaměstnání nebo živnost a do-
stávají se do složitých životních situací. Co je však 
nejbolestnější, je to, že někteří přišli kvůli této 
nemoci o někoho ze svých blízkých. Tato pandemie 
vedle škod na zdraví však způsobuje i škody 
společenské. Děti nemohou chodit do školy, 
vzájemné sociální kontakty nás všech jsou velmi 
omezené a rovněž dochází ke štěpení společnosti. 
Zjednodušeně řečeno dochází k dělení, na 
„rouškaře“ a „nerouškaře“. Jejich nevraživost, zej-
ména na sociálních sítích, je někdy až zarážející.  Za 
tyto škody však nemůže pouze virus, ale z velké 
části i naše netolerance a neochota naslouchat 
jiným názorům. Často trpíme pocitem, že naše 
pravda je ta jediná správná. Veškeré toto negativní 
chování a vystupování se umocňuje v krizových 
situacích. Nejsme takoví však sami, podobně se 
chovají lidé i v dalších zemích po celém světě. 

Rozumím tomu, že žít 12 měsíců za mimořád-
ných opatření (mírnějších nebo přísnějších) je velmi 
stresující, ale musíme to vydržet. Já také chvílemi 
ztrácím optimismus, že pandemie za pár měsíců 
skončí, ale podívejme se do historie, čím vším si 
museli někdy projít naši předci. Věřím, že světlem 
na konci tunelu bude co největší proočkovanost. 
Očkování v Evropě i u nás se navzdory různým 
komplikacím rozjíždí a do léta bude snad většina 
těch, kteří očkování věří, naočkována. 

Optimismem mě naplňuje i to, že končí zima a 
začíná pro mnohé z nás nejkrásnější období roku – 
jaro. Letos začalo jaro podle astronomů přesně 
v sobotu 20. března v 10 hodin a 37 minut dopo-
ledne. Více slunečního svitu, rostoucí denní teploty 
i prodlužující se den budou mít určitě kladný vliv na 
naši energii a náladu. Teplé počasí také napomůže 
tomu, že se virus nebude šířit tak rychle. Určitě to 

zvládneme a věřím, že léto prožijeme s minimálními 
nebo aspoň snesitelnými omezeními.

Uspořádat čarodějnice se letos pravdě-
podobně opět nepodaří, ale tradiční Staročeskou 
polabinskou pouť na září připravujeme. Určitě opět 
naplánujeme promenádní koncerty na Pergole a 
uvidíme, v jakém rozsahu se nám je podaří 
uskutečnit. Pokud bude příležitost, tak se určitě 
pokusíme naplánovat i další kulturní akce. V tuto 
chvíli však nevíme, jaká opatření a jak dlouho 
budou platit. 

Investiční akce v tomto roce pokračují podle 
plánu a největší akce se týká rekonstrukce ulice 
Karla Šípka. V tomto případě opět žádáme o dotaci 
ze Státního fondu podpory investic a v nejbližší 
době by se mělo o jejím přidělení rozhodnout. 
Následně bude vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. V březnu začaly práce na 
rekonstrukci přechodů v ulici Okrajová. V této ulici 
rovněž začala rekonstrukce zastávky MHD ve 
směru do města. V případě příznivé finanční 
situace bychom rádi dokončili revitalizaci okolí 
jezera Bajkal (severní strana). Nadále bude 
probíhat běžná údržba městského mobiliáře a 
dětských hřišť. Více informací o investičních akcích 
najdete uvnitř zpravodaje.

V poslední době jsem obdržel ze strany občanů 
dvě upozornění, která se týkala výskytu nutrií 
v našem obvodě. Nutrie říční je v Evropě nepůvod-
ním druhem hlodavců, který pochází z Jižní Ame-
riky. První nutrie byly dovezeny do České republiky 
v roce 1924 pro farmový chov zaměřený na pro-
dukci kožešin a později i masa. V průběhu násle-
dujících desetiletí řada jedinců unikla do volné 
přírody, kde nemá přirozeného nepřítele. Na čet-
nost populací nutrie v přírodě má významný vliv 
teplota. Mírné zimy v posledních letech vedly 
k nárůstu jejich počtu. 

Nutrie se v našem obvodě vyskytují především 
na slepém rameni Labe v blízkosti Bajkalu. Objevují 
se však i na jiných místech ve městě, a proto jsme 
se s Odborem životního prostředí Magistrátu 
města Pardubice dohodli na jednotném postupu 
v rámci celého města. V nejbližší době budou 
v místech největšího výskytu nutrií umístěny 
informační tabule s upozorněním, aby lidé nutrie 
nekrmili. Právě dostatek potravy je důvod, proč se 
nutrie v některých místech zdržují v tak hojném 
počtu. Společně s mírnými klimatickými pod-
mínkami a neexistencí přirozeného nepřítele je 
krmení příčinou masivního nárustu jejich populace. 
Pokud by se jejich počet nepodařilo udržet v ro-
zumných mezích, nebo by byly zaznamenány 
škody na pozemcích, muselo by vedení města 
zvážit redukce jejich počtu zákonnými způsoby.

Lidé si často kladou otázku, zda přítomnost 
nutrií představuje pro člověka nějaké nebezpečí. 
Stejně jako ostatní volně žijící zvířata, ale i mnohá 
domestikovaná (psi, kočky, ovce, kozy…), může být 
nutrie napadena mnohými chorobami a parazity.  
Z toho tedy vyplývá, že bychom neměli nutrie 
hladit, chytat ani se jich jakkoli dotýkat. Pokud se 
k nim budeme chovat s patřičným respektem, tak 
nám žádné nebezpečí nehrozí. Je vysoce nepravdě-
podobné, že by nutrie sama agresivně napadla 
člověka. Pro větší informovanost ohledně nutrií 
jsme do tohoto čísla Pravobřežního zpravodaje 
zařadili článek od pana Tibora Schwarze, který 
vyšel v předchozím čísle Radničního zpravodaje. 

Přetrvávajícím problémem, který trápí nejen 
mě ale i většinu obyvatel našeho obvodu, je 
nepořádek okolo kontejnerových ohrádek. Je to 
problém, se kterým si neví rady většina obcí. Příčiny 
nepořádku jsou v podstatě dvě – naše nepořád-
nost nebo nedostatečná kapacita odpadních 
nádob. Ve druhém případě by byl řešením častější 
svoz odpadu. Přidávat další nádoby mi nepřijde 
vhodné zejména z estetických důvodů. Častější 
svoz by však vyvolal tlak na zvýšení poplatku za 
komunální odpad. V prvním případě je třeba změnit 
naše chování. Někdy by stačilo tak málo, třeba 
sešlápnout papírovou krabici dříve, než ji vhodím 
do modrého kontejneru. Nebo nedávat do kontej-
nerů věci, které patří do separačního dvora. S tím 
souvisí i „přespolní“ dodavatelé odpadu. Například 
podnikatelé nebo občané sousedních obcí, kteří 
odpad přiváží do našich kontejnerů svými auto-
mobily. V těchto dnech jsme u jedné problematické 
ohrádky zprovoznili kameru, která tyto „pachatele“ 
pomůže odhalit. Během prvního týdne byl podán 
podnět k přestupkovému řízení ve čtyřech přípa-
dech. Další podněty budou určitě následovat. Ani 
kamery ale bohužel nejsou řešením. Nedovedu si 
představit masivní nasazení kamer u většího počtu 
kontejnerů na komunální odpad.

Za několik dní oslavíme Velikonoce – křesťan-
ský svátek, který máme pevně spojený s lidovými 
tradicemi a oslavami příchodu jara. Věřím, že 
většina z nás si tento svátek v nějaké podobě doma 
určitě připomene. Bohužel budeme muset nejspíš 
oželet tradiční koledu na Velikonoční pondělí, kdy 
muži a chlapci chodí po domácnostech svých 
známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 
pomlázkou z vrbového proutí. 

Navzdory všem nepříjemnostem, která nám 
celosvětová pandemie přináší, Vám přeji krásné 
jaro, co nejvíce sluníčka, a hlavně hodně zdraví a 
pozitivní mysl.                                Váš Radek Hejný

Úřad městského obvodu Pardubice II funguje 
v omezeném režimu na základě vládních opatření 
v souvislosti s řešením rizika nákazy SARS-CoV-2 - 
COVID-19. Aktuálně platí, že úřední hodiny jsou 
v pondělí a ve středu od 8-17 hodin s polední 
pauzou od 11:30-12:30. V ostatní dny je návštěva 
úřadu možná jen po předchozím objednání. 
Vzhledem k častým úpravám se před návštěvou 
úřadu raději podívejte na webové stránky 
www.pardubice2.cz, nebo zavolejte. Nadále Vás 
prosíme, zvažte nutnost osobní přítomnosti 
v budově úřadu a záležitosti, u kterých to lze, řešte 
s úředníky prostřednictvím elektronické komunika-
ce nebo telefonicky. Pro objednání či domluvu 
osobní návštěvy úřadu volejte na tel. 466 798 611. 

12. jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice II 
se koná ve středu dne 28. dubna 2021 v 17 
hodin. Místo bude s předstihem upřes-
něno na vývěskách a na webových 
stránkách www.pardubice2.cz. Jednání 
zastupitelstva jsou veřejná.

ÚŘAD INFORMUJE

Vedení SVJ
V Pardubicích je mnoho bytových domů, kde 

díky možnosti převést si byt do osobního 
vlastnictví vzniklo společenství vlastníků. V čele 
SVJ pracuje statutární orgán, kterým je ve většině 
případů výbor společenství.

Už při vzniku SVJ nebo po skončení funkčního 
období výboru se stále častěji stává, že se nenajde 
nikdo, kdo by byl ochoten vykonávat funkci člena 
výboru, případně členové výboru odstoupí v průbě-
hu funkčního období a do výboru není nikdo zvolen. 
Aby nemuselo dojít dle nového občanského 
zákoníku ke jmenování opatrovníka právnické 
osoby soudem, je možné obrátit se na Stavební 

bytové družstvo Družba Pardubice, které nabízí na 
profesionální úrovni všem společenstvím vlastníků 
možnost správy bytového domu a také výkon 
funkce statutárního orgánu, tedy předsedy 
společenství.

Pokud v SVJ taková situace nastane, je možné 
kontaktovat pracovníky družstva – Ing. Milan Žák, 
tel. 724 227 848, e-mail: milan.zak@sbdpce.cz; 
Dana Koláčková, tel. 724 083 489, e-mail: 
dana.kolackova@sbdpce.cz.

Pověřený pracovník družstva si dohodne 
termín schůzky, na které podá členům SVJ 
informace týkající se statutárního orgánu a volby 
SBD Družba Pardubice předsedou společenství. 

Ing. Miroslav Váňa, SBD Družba



Do velkoobjemových kontejnerů lze uložit:
- objemný odpad z domácností, který se nevejde do běžných odpadových nádob (nábytek, koberce...)

Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ:
- stavební suť (např. po vybourání bytových jader), lepenka, eternit,
- pneumatiky, akumulátory, televizory, lednice a další nebezpečné odpady,
- separovatelný odpad (sklo, papír, plasty, kov),
- odpad z podnikatelské činnosti.

Tyto odpady lze ukládat na separační dvory.

Zajišťuje městský obvod Pardubice II prostřednictvím Služeb města Pardubic a.s.

A Cihelna Kunětická úterý 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

B Polabiny 1 Družstevní, u ZŠ pondělí 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

C Polabiny 1 Ohrazenická úterý 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

D Polabiny 2 Prodloužená u policie úterý 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

F Polabiny 4 Brožíkova, u čp. 437 středa 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

G Polabiny 4 Mozartova, parkoviště středa 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

stanoviště den přistavení v týdnech roku 2021

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

A

stanoviště na území

MO Pardubice II

E Polabiny 3 Družby pondělí 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

B

C

D
E

G

F

SD

provozní doba separačního dvora (SD)
út, čt 14 - 18 hod.
po, so 8 - 12 hod.
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Zprávy z jednání 
zastupitelstva a rady 

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období 
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, 
vybíráme následující záležitosti.

Na svém prosincovém zasedání ZMO schválilo 
poslední úpravu rozpočtu na rok 2020. V tomto 
sedmém rozpočtovém opatření došlo zejména ke 
snížení finančních zdrojů rozpočtu v důsledku 
nižšího výběru daní v souvislosti s pandemií nemoci 
Covid-19, a to téměr o 4,8 mil. Kč (zhruba 12% 
pokles). Pokles byl očekávaný a byla tedy 
pozastavena realizace některých akcí, takže 
čerpání rozpočtu tak neskončilo v mínusu. Dále pak 
ZMO schválilo rozpočet na rok 2021. 

RMO ještě před koncem roku odsouhlasila 
uzavření obvyklých ročních smluv se Službami 
města Pardubic a. s. na zahradnické práce, 
přistavování velkoobjemových kontejnerů, výsyp 
košů na odpadky a psí exkrementy a rámcové 
smlouvy na opravy komunikací. 

V rámci vyjádření účastníka územního řízení 
RMO souhlasila s rekonstrukcí teplovodních 
rozvodů v centru Polabin 4 (Mozartova ul.) včetně 
nové přípojky do objektu obchodního střediska. 

RMO souhlasila s výpůjčkou či nájmem  
pozemku na Cihelně proti areálu Povodí Labe za 
účelem vybudování a užívání prozatímního 
parkoviště pro areál tenisu a doporučila po 
kolaudaci jeho převedení na město za symbolickou 
cenu. Dále RMO souhlasila s bezúplatnými převody 
pozemků státu pod cyklostezkou koupaliště - Žlutý 
pes na město. RMO souhlasila rovněž se žádostí 
o  nájem pozemku před restaurací Fregata za 

účelem umístění a provozování terasy. RMO 
naproti tomu nesouhlasila se žádostmi o prodej 
pozemku na Fáblovce za účelem výstavby 
montované haly pro ruční mytí a čištění interiérů 
aut z důvodu rozporu se zaregistrovanou územní 
studií Fáblovka (na požadovaném pozemku má být 
veřejná komunikace) a pozemku na Cihelně za 
Žlutým psem za účelem potencionální výstavby 
rodinného domu, z důvodu rozporu deklarovaného 
účelu koupě s územním plánem.

RMO souhlasila s prodloužením povolení  
předzahrádky na náměstí Polabiny 1 do 31. 12. 
2021 za podmínky, že do 30. 4. 2021 bude 
provedena úprava opláštění objektu a odstranění 
pevného přístřešku v severní části stánku.

RMO v neposlední řadě na základě výběrového 
řízení schválila uzavření smlouvy o dílo se Službami 
města Pardubic a.s. na akci Přechody Sluneční 
a Okrajová v ceně 933 013,64 Kč včetně DPH.      TŘ
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Zprávy z jednání 
zastupitelstva a rady 

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období 
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, 
vybíráme následující záležitosti.

Na svém dubnovém zasedání ZMO schválilo 
zejména rozpočtové opatření č. 1. Do příjmů byla 
zařazena obdržená dotace Státního fondu 
podpory investic na loni realizované stavební 
úpravy ulice Gagarinovy ve výši 3,1 mil. Kč (loni byla 
akce hrazena z rozpočtu MO) a dále pak transfer 5 
mil. Kč do rozpočtu města na rekonstrukci ulice 
Karla Šípka. V rámci rozpočtového opatření byla 
nově zařazena položka Úpravy okolí Bajkalu - 2. 
etapa a navýšena položka na akci J. Potůčka, která 

do té doby nepokrývala náklady na kompletní 
realizaci záměru. Díky zapojení zůstatku 
finančních prostředků z roku 2020 mohla být také 
navýšena rozpočtová rezerva. Aktuální znění 
kompletního rozpočtu najdete internetových 
stránkách www.pardubice2.cz v rubrice rozpočet.

RMO schválila  mimo jiné následující smlouvy: 
o poskytování služeb na úklidové práce – čištění 
veřejných prostranství na území MO Pardubice II 
s Péčí o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s. 
v ceně nepřevyšující 360 000,- Kč včetně DPH,  na 
akci Úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa se společností 
Vario s.r.o. v ceně 1 844 547,53 Kč včetně DPH 
(blíže viz str. 3 tohoto PZ) a na opravu kanalizace 
v ul. Mladých se společností WOMBAT s.r.o. v ceně 
336 833,- Kč včetně DPH.

RMO dále odsouhlasila instalaci designo-
vaného kontejneru s občerstvením na odpočinkové 
betonové ploše u mostu Pavla Wonky  v termínu od 

20. 6. do 5. 9. 2021 a umístění předzahrádky před 
provozovnou eMko Cafe Bar v termínu 15. 6. 2021 
do 31. 12. 2022 (kavárna se nachází v centru 
Polabin 3). 

RMO projednala návrh novely vyhlášky města 
o veřejném pořádku, kterou následně schválilo 
zastupitelstvo města. Novela zpřesňuje vymezení 
prostorů pro volné pobíhání psů, ploch dětských 
hřišť a sportovišť, na nichž je zakázán vstup psa, 
ploch veřejné zeleně, na nichž je zakázána jízda a 
stání motorových vozidel a seznam akcí, při jejichž 
konání je doba nočního klidu vymezena odlišně od 
doby nočního klidu vymezené zákonem. 

RMO neměla připomínek ke směně pozemků 
mezi Elektrárnou Opatovice a městem. EOPem 
požadované pozemky města jsou pod předávacími 
stanicemi a město za ně získá pozemek v ulici 
K  Rozvodně, kde by do budoucna bylo možné 
postavit parkoviště.                                            TŘ

křižovatka Bělehradská - Kpt. Bartoše

vždy v neděli od 16 - 18 hodin
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termín   vedoucí  žánr účinkující |   | 

20. 6.    Jindra Vašíček   dechová hudba Živaňanka | | 
27. 6.    ZUŠ Lonkova    taneční hudbaJazz Band Jindřicha Pavlíka | |
4. 7.      taneční hudba  Technics |  Josef Pecka | 
11. 7.   Ladislav Šauer dechová hudba Pardubická šestka |   |  
18. 7. | |   KV Band   Karel Vávra   taneční hudba
25. 7.     Petr Čížek   taneční a lidová hudbaOrchestr Jana Kvíčaly | | 
1. 8.    Laďa Černý   dechová hudba  DH Pernštejnka | | 
8. 8.   |  Petr Čížek  |   Orchestr Jana Kvíčaly  taneční a lidová hudba
15. 8. | |  Medvědi   Milan Dufek    country hudba
22. 8.    Karel Vávra   taneční hudba KV Band | | 
29. 8.   Ladislav Šauer dechová hudbaPardubická šestka |   |  
5. 9.     dechová hudbaCholtičanka |  Václav Čermák  |  
12. 9.    Jindra Vašíček   dechová hudba Živaňanka | | 

Změna programu vyhrazena. 

Pergola Polabiny
Promenádní koncerty 2021
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Dobrodružná cesta 
Léto je tady, prázdniny jsou na dosah. 

V tomto roce si možná říkáte, jak to naše 
rodina zvládne o prázdninách, když už 
nemáme dovolenou a babičky a dědečkové si 
také potřebují oddychnout od hlídání, aby 
načerpali nové síly? V Arše v Polabinách je 
připraven příměstský tábor pro děti od 7 do 12 
let na konci prázdnin od 23.8. do 27.8.2021. Od 
rána se budeme setkávat v Arše, od 8 do 16 
bude opravdu rozmanitý program. Příměstský 

tábor se jmenuje Dobrodružná cesta, a že bude 
dobrodružná, na to se těší celý tým dobro-
volníků, kteří mají velké zkušenosti z práce 
s dětmi. Co děti tedy čeká? Putování s Abra-
hamem v daleké historii, vyzkoušení středo-
věkých řemesel i současné hry, sporty a roz-
víjení zručnosti. Tábor je připraven pro 30 dětí, 
tedy v rodinné atmosféře mohou děti využít 
čas v kolektivu vrstevníků a večer být doma 
s rodinou. Více informací na internetových 
stránkách www.archapardubice.cz v rubrice 
Novinky.                         Zdeňka Neumannová

Těšíme se na vás 
na začátku září

Alespoň v závěru školního roku se 
vrátila prezenční výuka i do základních 
uměleckých škol.

Polabinská „zuška“ uspořádala v pá-
tek 25. 6. před budovu v Lonkově ulici 
koncert, na kterém vystoupily hudební 
soubory a orchestry v rámci celostátní 
akce ZUŠ OPEN 2021. Pořad se jmenoval 
„Stavíme školu“ a byl první akcí ve 
veřejném prostoru, na které se posluchači 
dozvěděli o naší snaze přesvědčit všechny 
o nutnosti výstavby nové budovy pro vaše 
děti - naše žáky. Ve vstupních prostorách 
budovy byla otevřena Galerie absolventů, 
významných osobností uměleckého 
světa.

Pokud máte zájem o výuku na 
některém ze čtyř uměleckých oborů, 
přijďte se svými dětmi 1. - 3. září k zápisu. 
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 
čísle 466 400 310.                    vedení ZUŠ

Slovo starosty
Milí spoluobčané,

jarní měsíce utekly jako voda a možná byly 
o trochu chladnější a deštivější, než jsme byli 
v posledních letech zvyklí. Pro přírodu je to dobře a 
očekávané zpoždění letošní úrody ovoce či 
zeleniny z důvodu chladných dnů asi nikomu vadit 
nebude. Kvůli nižším teplotám jsme posunuli 
i letošní první seč trávy zhruba o týden a na 
některých místech jsme s ohledem na výšku 
porostu sekali bez sběru s tzv. mulčováním. 
Následně tráva díky oteplení a dostatku vláhy 
výrazně narostla, takže druhá seč probíhala již 
zcela standardně. Sekání tak bylo o poznání 
náročnější než při první seči, ale věřím, že se nám 
vše podařilo zvládnout k Vaší spokojenosti. 

Náš každodenní život je už více než rok 
významně ovlivňován celosvětovou pandemií 
koronaviru. V současné době jsou již denní 
přírůstky nakažených velmi nízké, tak snad 
můžeme věřit návratu k běžnému životu bez 
protiepidemických opatření. K životu, kdy si bez 
omezení budeme moci zajít s přáteli do restaurace, 
do kavárny, na koncert nebo jít fandit svému 
oblíbenému sportovnímu klubu. Důležitý bude 
i úplný návrat dětí do zájmových kroužků 
a sportovních oddílů. Veškerá omezení uplynulého 
roku totiž podle mého nejvíce dopadala právě na 
nejmladší generaci a jejich všestranný rozvoj. 

Někteří lidé věří, že celá koronavirová pan-
demie je uměle nafouknutá záležitost, jejímž 
smyslem je omezení lidských práv a svobod. Já tuto 
teorii nesdílím.  Mohu však mít určité pochybnosti 
o smysluplnosti některých opatření. Jedním z nich 
bylo například nošení roušek ve školách. Nejsem 
však odborník na šíření virových onemocnění, tak 
jsem se vždy snažil přijatá opatření respektovat a 
dodržovat. Opatření mi často nebyla příjemná, ale 
určitě jsem je nepociťoval jako ohrožení demo-
kracie a osobních svobod. Jsem si však vědom 
toho, že druzí lidé mohou tato opatření pociťovat 
zcela rozdílně, neboť každý vnímáme svět okolo 
sebe jinak.

Jedním z nástrojů, kterým se snažíme virovou 
pandemii zvládnout je očkování. Jsem přesvědčen, 
že postupně se zvyšující podíl očkovaných lidí je 

tou hlavní příčinou zlepšující se epidemiologické 
situace. Jako u každého jiného očkování, tak 
i u tohoto je určité (minimální) riziko komplikací. 
Osobně jsem se nikdy proti žádné chřipce očkovat 
nenechal. Nepovažoval jsem to s ohledem na svůj 
zdravotní stav za nutné. Nyní však udělám výjimku 
a první očkování proti nemoci covid-19 jsem již 
absolvoval. Očkování nevnímám pouze jako 
preventivní ochranu svého zdraví, ale považuji ho 
za součást kolektivní imunity. Vždyť každý, kdo 
onemocní a má lehký nebo dokonce bezpříznakový 
průběh nemoci, může nevědomky infikovat lidi ve 
svém okolí. To je podle mě i hlavní příčina toho, proč 
je toto onemocnění tak nebezpečné a tak rychle se 
šíří. Rozhodnutí, zda se očkovat nebo neočkovat, je 
svobodným rozhodnutím každého z nás.

Postupný návrat k normálnímu životu 
umožňuje konání kulturních akcí. V neděli 20. 
června jsme zahájili promenádní koncerty na 
Pergole, které se budou konat každou neděli až do 
poloviny září. Konání této akce je stejně jako 
u všech ostatních venkovních akcích závislé na 
počasí. Věřím, že nám počasí bude přát a nebu-
deme muset nedělní koncerty rušit. Rovněž 
připravujeme tradiční Staročeskou polabinskou 
pouť, jejíž 21. ročník se bude konat v sobotu 25. 
září. Hudební skupiny pro odpolední program 
máme zjištěny a konečnou podobu celé pouti 
upřesníme dle případných aktuálních hygienických 
opatření na začátku září. Na polovinu září rovněž 
připravujeme společně s DDM ALFA zábavné 
odpoledne pro děti – Rozloučení s prázdninami.

Na konci května jsme u Bajkalu a slepého 
ramene Labe umístili cedule s výzvou, aby lidé 
nekrmili nutrie. Nutrie říční je považována za 
invazní druh a to především kvůli poškozování 
mokřadních a pobřežních habitatů. Mohou také 
přenášet různé nemoci, podobně jako například 
potkani. Není tedy žádoucí, abychom přikrmo-
váním podporovali růst jejich populace. Chtěl bych 
požádat ty, kteří ještě zcela nepochopili význam 
rozmístěných informačních tabulí, aby nutrie 
nekrmili.

Z investičních akcí bych rád zmínil druhou 
etapu rekonstrukce okolí Bajkalu. V této druhé 
etapě bude řešena severní stranu jezera a 
propojení stezky okolo Bajkalu. Vznikne osvětlená 
stezka pro chodce a cyklisty s asfaltovým 
povrchem k objektu čp. 513 a bude dokončena 
mlatová cesta okolo celého jezera. Na straně 
u Hradecké ulice bude nová mlatová cesta 
schodištěm propojena s chodníkem podél silnice. 
Prostředky na tuto akci se nám v rozpočtu 
městského obvodu podařilo nalézt díky dotaci ze 
Státního fondu podpory investic, kterou jsme 
obdrželi na rekonstrukci ulice Karla Šípka. 
Rekonstrukce této ulice je již kompletně připra-

vena, je vypsáno výběrové řízení a v nejbližší době 
bude vybrán dodavatel stavby. Následně bude celá 
akce zahájena. Podélné stání bude nahrazeno 
kolmými parkovacími místy, na které bude použita 
zatravňovací dlažba s cílem zadržení části dešťové 
vody. Rovněž budou upraveny přístřešky na 
kontejnery a navýšena jejich kapacita. Více o již 
realizovaných nebo připravovaných investičních 
akcích našeho městského obvodu najdete uvnitř 
zpravodaje.

Již v minulosti jsem psal o chování některých 
spoluobčanů, kteří ignorují existenci separačních 
dvorů a nadrozměrný odpad (nábytek, pračky, 
ledničky, pneumatiky, stavební odpad, …) odkládají 
u kontejnerových ohrádek na sídlišti. Tento odpad 
sem ve většině případů vozí automobily, tak by pro 
ně neměl být problém zajet do některého ze 
separačních dvorů, kterých je na území města 
celkem devět. Jeden z nich je přímo v Polabinách 
v ulici Lonkova. Častým cílem těchto „nepořád-
níků“ je kontejnerová ohrádka v ulici Karla Šípka. 
Na začátku tohoto roku zde byla umístěna kamera 
městské policie a několik neukázněných občanů 
obdrželo výzvu k řešení svého přestupkového 
jednání. Nemalé množství dalších může tuto výzvu 
v nejbližší době očekávat. Věřme, že tyto jedince 
projednání jejich přestupku poučí. 

Přichází období dovolených a cestování. 
Letošní léto budeme možná opět méně cestovat 
do zahraničí, ale i v Čechách nebo na Moravě je 
spousta krásných míst, která nám doposud možná 
zůstala ukryta. Všem dospělým přeji příjemné 
dovolenkové dny a žákům a studentům spoustu 
prázdninových zážitků. 

Přeji Vám hodně slunečných dnů a co nejméně 
„covidových“ opatření.                  Váš Radek Hejný

 Úřad městského obvodu Pardubice II 
informuje občany, že v období od 12. 7. do 30. 7. 
2021 budou probíhat stavební úpravy pokladny 
úřadu a přiléhající chodby. 

Pokladna bude dočasně přemístěna z přízemí 
do 1. patra a nebude možné v tomto období 
přijímat hotovostní platby, akceptovány 
budou pouze platby kartou.

Děkujeme za pochopení.

V době letních prázdnin bude od 12 do 13 hodin 
knihovna uzavřena z důvodu polední pauzy. Jinak 
zůstává půjčovní doba po celé prázdniny nezmě-
něna. Děkujeme za pochopení.

Milé děti, v době letních prázdnin bude v naší 
knihovně probíhat výtvarná soutěž na téma „Moje 
nejmilejší hračka“. Výkresy nám můžete nosit po 
celé prázdniny až do 30. 9. 2021. Pro vítěze budou 
připraveny odměny.                          VL

Zpívat opět dovoleno!
Bonifanti stále zpívají. Chlapecký sbor 

BONIFANTES skvěle zvládl distanční výuku i 
odloučení a kluci se už těší na nové zážitky. 

Uplynulý rok přinesl klukům z Chlapeckého 
sboru BONIFANTES nové zkušenosti. Online výuka 
zpěvu, klavíru, houslí a hudby obecně byla pro 
zpěváky a vyučující velkou výzvou. Nutno říct, že ji 
zvládli na jedničku. 

Jak zvládli distanční výuku
Individuální hodiny sólového zpěvu a hry na 

hudební nástroje probíhala online. Skype, Meet, 
Teams, WhatsApp… Každý z kluků si našel svou 
platformu, aby se mohl spojit se svým pedagogem 
a dál pilovat hlasovou techniku a učit se nové 
skladby. Že nejde zpívat Dvořáka nebo africké písně 
přes internet? Omyl! Vedení sboru bylo velmi 
prozíravé a díky tomu měli kluci v telefonu 
nainstalované profesionální střižny. Každý týden 
byla na programu jedna skladba, kterou bylo 
potřeba doma nastudovat, natočit a odeslat. Na 
skladbách se pracovalo v online hodinách. 
Bonifanti měli dokonce dovoleno v nahrávkách 
„stříhat“, to znamená jen opravovat nepovedená 
místa nahrávky. Takže nám tu třeba vyrůstá nová 
generace skvělých hudebních režisérů. 

Měl jsem strach, jestli touha po setkávání 
se nevymizí…

„Největší obavu jsme měli z toho, jestli si kluci 

nezvyknou na to, že sborové zkoušky nejsou“, říká 
sbormistr a zakladatel Chlapeckého sboru 
BONIFANTES Jan Míšek. „Když jsem ale viděl 
nadšení, se kterým kluci přišli na první hodinu po 
lockdownu, ulevilo se mi. Zazpívali jsme si, 
popovídali si o sboru a o životě a já jsem věděl, že to 
bude dobré.“ V květnu se Chlapecký sbor 
BONIFANTES vrátil k individuální výuce. Zkouší se 
jeden na jednoho. Brzy se určitě obnoví skupinová 
výuka, která umožní dělené zkoušky. A pak se 
konečně sejde sbor a harmonie se opět rozezní. 

Malí kluci na prvním místě
„Nejvíc byla touha po osobním kontaktu znát 

na nejmenších zpěvácích“, říká Bronislava 
Kuchtová, jedna ze sbormistryní přípravných 
oddělení. „Musím smeknout před kluky – hlavně 
před těmi nejmenšími -  i jejich rodiči, jak zvládli 
distanční výuku. Zpívat online je nesmírně 
náročné“, dodává.

Těší se na nové zpěváky
Nyní se Bonifanti těší na nové zpěváky, které 

ve svých řadách přivítají začátkem září. Už na konci 
tohoto školního roku přijímají přihlášky do Základní 
umělecké školy BONIFANTES, která byla založena 
před 11 lety proto, aby klukům poskytla zázemí pro 
jejich koncertní a světoběžnickou práci. 

Chlapecký sbor BONIFANTES během své 
dvacetileté historie získal skvělé zázemí ve 
Spojených státech, Japonsku a nyní připravuje 
koncertní turné do Číny a Izraele.                       JM

ÚŘAD INFORMUJE
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Úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa
V roce 2015 byla zpracována studie a v 

roce 2018 byla realizována první etapa 
stavebních úprav okolí Bajkalu. Byl vybudován 
zejména chybějící chodník mezi Lonkovou 
a  Hradeckou ulicí, který umožňuje komfort-
nější průchod na zastávku Stavařov a nava-
zující přechod pro chodce směr Cihelna. Kromě 
hlavního asfaltového chodníku vznikla ještě 
souběžná pěšina blíže k vodě se zálivy pro 
lavičky a dvojicí betonových stupňů do vody. 

Již od počátku se počítalo s možností 
pokračování cesty vycházkovým okruhem 
okolo celého Bajkalu. Projekt druhé etapy byl 
připraven k realizaci již v loňském roce, avšak 
z  důvodu pesimistických očekávání vývoje 
rozpočtových příjmů byla její realizace 
pozastavena. Nedostala se ani do rozpočtu na 
rok 2021, nicméně mimo jiné s ohledem na 
získání dotace na akci Karla Šípka, se v rámci 
rozpočtového opatření č. 1 do rozpočtu vrátila 
a na přelomu května a června byly zahájeny 
stavební práce. Druhá etapa je oproti první 
pojata skromněji, žádné další stupně do vody 
již nevzniknou. Záměr předpokládá výstavbu 
osvětlené stezky pro chodce a cyklisty 
s  asfaltovým povrchem na severní straně 
Bajkalu k objektu čp. 513 (malobyty) a dokon-
čení mlatové cesty okolo celého jezera s napo-
jením na stávající nemotoristické komunikace. 

Na straně u Hradecké ulice bude nová cesta 
schodištěm propojena s chodníkem podél 
silnice. V rámci akce byly pokáceny 3 stromy, 
které byly v kolizi se stavbou (2 topoly a 1 
javor), a budou nahrazeny výsadbou tří nových 
stromů. Součástí akce bude předláždění 
prostranství, které se nachází za průchodem 
domem čp. 513 směrem k Bajkalu. Na novém 
úseku asfaltové stezky vzniknou dva zálivy pro 
lavičky s výhledem na Bajkal. Stavba by měla 
být dokončena koncem července a smluvní 
cena činí 1,9 mil. Kč.

Když se podíváme na původní studii, 
zjistíme, že z  jejích hlavních myšlenek po 
dokončení druhé etapy (zatím) zůstane 
nerealizováno v podstatě jen pontonové molo 
(viz obrázek)...                                               TŘ

TÉMA

Zmrzlina z Výměníku
Chcete si dát dobrou zmrzlinu a přemýšlíte, 

kam na ni v Polabinách zajít? A víte, že i nákupem 
zmrzliny lze podpořit dobrou věc? Vychutnat si 
zmrzlinu a zároveň podpořit zaměstnávání lidí 
s  duševním onemocněním a jiným zdravotním 
znevýhodněním můžete od začátku prázdnin 
v  kavárně Café Robinson, která se nachází 
u podchodu k univerzitě. V kavárně pro vás vaříme 
vegetariánská jídla, pečeme poctivé domácí 
dezerty, vaříme kávu z lokální pražírny. Nově jsme 
do nabídky zařadili zmrzlinu z kvalitních surovin. 
Café Robinson je součástí sociálního podniku 

Výměník a kromě kavárny zaměstnává osoby na 
chráněných pracovních místech v šicí dílně 
a  technické dílně. Zaměstnanci z technické dílny 
úklidem ulic pečují o Polabiny, aby byly pěkné 
a čisté. V obvodu se tak snažíme udržovat pořádek, 
ale i nabídnout příjemné místo k posezení s přáteli 
u něčeho dobrého. Budeme rádi, když se v kavárně 
zastavíte ať už na zmrzlinu či cokoli dalšího.

Lenka Španihelová

Nabídka DDM Alfa
V DDM ALFA Pardubice začíná od září 

spousta zájmových kroužků, přihlásit se 
můžete od poloviny června na kroužky pro 
předškoláky, malování, hru na kytaru, 
počítače, jazyky, zvířátka, cvičení, kera-
miku, sporty, tance, baletní či gymnastické 
přípravky, cvičení rodičů s dětmi, deskové 
hry, kluby a mnoho dalších.

Na letní měsíce zbývá ještě posled-
ních pár míst na příměstských táborech, 
nabídku naleznete na našich stránkách 
www.ddmalfa.cz nebo na sociálních sítích. 
Těšíme se na Vás.                         DDM Alfa

Další akce
O připravovaných úpravách ulice Jiřího 

Potůčka jsme informovali již v PZ 3/2020, kde 
jsme otiskli i podrobný výkres budoucího řešení 
křižovatky u SBD Družba a nové polikliniky, kvůli níž 
vlastně celý projekt vznikl. Realizovat by se měl 
v průběhu letošního roku. Přinášíme tedy obrázek 
zbývající části záměru, kterou bude investovat 
městský obvod Pardubice II. Předpokládá 
rekonstrukci chodníku (přesněji stezky pro chodce 
a cyklisty) a doplnění bezpečnostních ostrůvků na 
přechodech u „Áček” a u křižovatky s ulicí Karla

Šípka, která bude v letošním roce rovněž 
rekonstruována. O té jsme referovali v minulém 
čísle PZ 1/2021.

Ve spolupráci s SVJ Nová 203-8 připravujeme 
v návaznosti na zmíněnou rekonstrukci vybudo-
vání nových spojovacích chodníčků od tohoto 
domu do ulice Karla Šípka. Realizace této akce 
předpokládá zřízení zadních vchodů do domu. Když 
se vše podaří, mohlo by se to stihnout ještě letos.

Na dvě akce nyní máme zpracovány 
dokumentace pro územní a stavební řízení, jedná 
se o Sever - centrum (podrobněji viz např. PZ 
4/2020) a Prodloužená - Sluneční (PZ 1/2021).

Připraven je i projekt na rozšíření Zóny 30 
Lidická - Lonkova, který zahrnuje tři relativně 
samostatné objekty. Jednak je to posun začátku 
zóny v Lidické ke křižovatce s ul. Kpt. Bartoše, na 
druhém konci je to pak posun začátku zóny 
v  Lonkově ulici na úroveň začátku zástavby, tj. 
k areálu OPAZu. Třetím objektem jsou dílčí úpravy v 
Lonkově ulici navazující na městem připravované 
vybudování krytých kontejnerových stanovišť 
u domu čp. 459-64.

Na samém počátku je příprava projektové 
dokumentace na rekonstrukci ulice Mladých 
v úseku Bělehradská - Ohrazenická, tedy v místech, 
kde byla právě dokončena výměna vodovodu a 
kanalizace. I zde by měla být rozšířena stávající 
zóna 30, ale to už se pohybujeme v poměrně 
vzdálené budoucnosti.

Vrátíme se tedy ještě do letošního roku, kdy by 
v rámci drobnějších investic mělo dojít k rekon-
strukci a zvětšení kontejnerového stanoviště 
v Lidické ulici u čp. 365, nebo doplnění mobiliáře 
před budovou Základní umělecké školy v Nové ulici. 
Na prostranství před vchodem, kde sídlí výtvarný 
obor ZUŠ, by se měl objevit rozměrný stůl 
s  lavicemi a kontejner na odpad by se měl 
odstěhovat na méně exponované místo do 
decentní ohrádky. O další zvelebení prostoru, 
zahrnující třeba i malbu na dlažbě, by se pak dle 
domluvy měla postarat již přímo ZUŠka.              TŘ

Uzavřené školky
Dětem chyběla školka a paním učitelkám 

děti. Loučení se zimou a vhazování Moreny do 
Labe se například v MŠ Pastelka nedařilo 
z důvodu covidových opatření již druhým 
rokem. Školka byla uzavřena, ale jaro se 
nakonec otevřít podařilo. Klíč děti hledaly 
s vílou Amálkou a rodiči na jarní stezce, kterou 

pro ně paní učitelky připravily.
Velikonoční zajíček měl pro ně u brány 

školky nachystanou koledu. Stačilo vzít křídy, 
namalovat na chodník velikonoční vajíčko 
a odnést si za odměnu dáreček.

Kamarády dětem připomněla „Výstava 
pod širým nebem“ z obrázků na plotě, které 
děti do „Pastelky” posílaly. Udělali si tak 
vzájemně radost!              Kolektiv MŠ Pastelka
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Obrazem ze staveb
Přinášíme několik fotografií z probíhajících, 

resp. právě dokončených staveb na území obvodu. 
V návaznosti na městem realizovanou rekon-
strukci zastávky v ulici Okrajová u Kauflandu 
zajistil městský obvod úpravy přilehlých přechodů 
pro chodce ve Sluneční a Okrajové ulici. Krátce před 
dokončením byla v době přípravy tohoto čísla PZ 

oprava zastávky v ulici Kosmonautů, realizovaná 
odborem dopravy Magistrátu města Pardubic. Na 
posledním snímku je téměř hotová úprava 
parkoviště v ulici Valčíkově, jehož kapacita se díky 
změně podélných stání na kolmá zdvojnásobila. 
Tato akce se uskutečnila v souvislosti s probí-
hajícími stavebními úpravami budovy bývalého 
výměníku, kde vznikne několik nových bytů, na 
náklady jejich investora.                        TŘ

Spolupráce s Péčí 
o duševní zdraví - 
Výměníkem

Městský obvod Pardubice II už více 
než půl roku spolupracuje se spolkem Péče 
o duševní zdraví - střediskem Výměník, 
které poskytuje sociální služby pro lidi 
s  duševní nemocí na Pardubicku. Klienti 
Výměníku roznášejí tiskoviny obvodu do 
všech jeho domácností a nově pomáhají 
s  udržením veřejného prostranství 
v čistotě.

Spolupráce s  Výměníkem započala již 
v září loňského roku, kdy klienti střediska 
začali pro obvod distribuovat do  schránek 
občanů Pravobřežní zpravodaj. „Díky této 
spolupráci se kvalita roznosu výrazně 
zlepšila a  prakticky jsme nezaznamenali 
žádnou reklamaci, že by někdo zpravodaj 
do  schránky nedostal,“ popisuje začátek 
spolupráce starosta Radek Hejný. „Letos 
v  únoru jsme spolupráci rozšířili a začali 
jsme využívat práce klientů k zajištění 
úklidu části veřejných prostranství v na-
šem obvodě,“ dodal starosta Hejný. Tato 
spolupráce se opět velmi osvědčila. 
Komunikace mezi vedoucím pracovní 
skupiny a vedoucím Střediska úklidových 
prací MO Pardubice II, pod něhož spadá 
úklid veřejných prostranství v obvodě, 
funguje bez problémů. „Klienti spolku 
odvádějí kvalitní práci v objednaném 
rozsahu, proto jsme se rozhodli ve 
spolupráci pokračovat a smlouvu máme 
nyní uzavřenou až do konce tohoto roku,“ 
upřesnil starosta.

„Cením si, že jsme dostali důvěru, 
můžeme pro polabinskou radnici pracovat 
a  tato spolupráce se rozšířila i  na  další 
činnosti. Je to pro nás závazek, abychom 
práci odváděli ve vysoké kvalitě. Vhodnou 
práci pro zaměstnance na technické dílně 
jsme hledali dlouho a je pro nás 
významnou pomocí. Díky za to, že 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením je pro druhý městský obvod 
tématem, které spolu s  námi aktivně řeší,“ 
dodal vedoucí střediska Výměník Pavel 
Kamp. „Osobně mám z  této spolupráce 
radost, protože jsme našli partnera 
v  oblasti, kde jsme dlouhodobě řešili 
kvalitu práce či nedostatek pracovních sil, 
a zároveň jsme nabídli pracovní příležitost 
lidem, kteří ji na trhu práce někdy obtížně 
shánějí. Věřím, že můžeme být inspirací 
i  pro další zaměstnavatele v našem 
městě,“ shrnul starosta druhého 
městského obvodu Radek Hejný.

Cílem střediska Výměník je rozvíjet 
pracovní a  sociální dovednosti zdravotně 
handicapovaných lidí, zejména duševně 
nemocných, a nabízet jim pracovní uplat-
nění formou chráněných pracovních míst.  

 (převzato z Radničního zpravodaje)

Nové výsadby
Městský obvod Pardubice II zajistil na jaře 

2021 výsadbu 22 nových stromů a několika desítek 
keřů, trvalek, travin a cibulovin v záhonech. Nově 
vysázené rostliny jsou uvedeny v následujícím 
soupisu. Dodáváme, že výsadby vyšly celkem na 
210 853,- Kč včetně DPH.

Stromy                              
1 ks Acer platanoides ‚Faassen‘s Black‘ - javor, 
umístění: náměstí Polabiny 2, severozápadní roh 
travnaté plochy, do skupiny jehličnatých keřů 1 ks | 
Acer x freemanii ‚Autumn Blaze‘ - javor, 1 ks Acer 
platanoides ‚Emerald Queen‘ - javor, umístění: 
v  ulici Prodloužená, severovýchodně před 
základní školou čp. 283 1 ks Liriodendron tulipifera | 
– liliovník tulipánokvětý, 1 ks Sorbus intermedia 
‚Brouwers‘ – jeřáb prostřední, umístění: v ulici 
Prodloužená, východně a jihovýchodně před 
základní školou 1 ks Acer platanoides | 
‚Drummondii‘ - javor, umístění: v ulici Prodlou-
žená, severně před domem čp. 229, 1 ks Tilia 
cordata ‚Rancho‘ – lípa, umístění: v ulici Jiřího 
Potůčka, do  travnaté refýže mezi silnicí a 
chodníkem za domem čp. 226 | 3 ks Tilia cordata 
‚Greenspire‘ – lípa, umístění: v ulici Jiřího 
Potůčka, do travnaté refýže mezi silnicí a plotem 
podél autobazaru AAA a SBD | 1 ks Acer campestre 
‚Elegant‘ – javor babyka, umístění: v ulici 
Valčíkova, severně z boku domu čp. 327, mezi 
domem a výměníkem čp. 326 (rest. Fregata) | 1 ks 
Sorbus thuringiaca ‚Fastigiata‘ – jeřáb duryňský, 
umístění: v ulici Bělehradská, v refýži severně před 
domem čp. 315 (první stromek v řadě od východu) | 
3 ks Acer platanoides ‚Cleveland‘ – javor mléč, 
umístění: v ulici Družby, u parkoviště jižně za domy 
čp. 315-316 a 318-319 (obrázek č. 1) | 1 ks Robinia 
Casque Rouge - akát, umístění: v ulici Družby, 
východně za domem čp. 335 v blízkosti hřiště | 1 ks 
Acer platanoides ‚Royal Red‘ – javor mléč, 
umístění: v ulici Lidická, za parkovištěm severně 
naproti domu čp. 374 | 3 ks Acer campestre ‚Elsrijk‘ 

– javor babyka, umístění: v ulici Grusova, 
západně z boku domu čp. 398 do travnaté plochy | 
2 ks Acer platanoides ‚Faassen‘s Black‘ - javor, 
umístění: ulice Brožíkova, jižně za domem čp. 437-
439, do travnaté plochy (obrázek č. 2).

 Záhony
Ulice Stavbařů, zálivy v parkovišti podél 
komunikace (obrázek č. 3), 81 ks Spiraea japonica 
Goldfalme – tavolník, 1 ks Viburnum plicatum 
Mariesii – kalina | ulice Varšavská, západně 
z boku domu čp. 235, 3 ks Viburnum bodnantense 
Dawn – kalina | ulice Nová, severně před domem 
čp. 197-198, 3 ks Forsythia intermedia Lynwood – 
zlatice , 2 ks Kolkwitzia amabilis – kolkvície, 3 ks 
Philadelphus Virginal – pustoryl, 5 ks Spiraea 
nipponica – tavolník, 2 ks Viburnum bodnantense 
Dawn – kalina | ulice Prodloužená, východně před 
školou, okolo plastiky „Plachetnice“ (obrázek č. 4), 
trvalky: 5 ks Perovskia atriplicifolia Little Spire – 
Perovskie lebedolistá, 16 ks Salvia nemorosa 
Caradonna – šalvěj hajní, 40 ks Lavandula 
angustifolia Hidcote Blue – levandule úzkolistá, 
28 ks Geranium dalmaticum Album – kakost 
dalmatský, 23 ks Platycodon grandiflorus Astra 
Blue – boubelík velkokvětý, 5 ks Coreopsis 
verticillata Moonbeam – krásnoočko přeslenité, 
okrasné traviny: 5 ks Pennisetum alopecuroides 
Little Bunny – dochan psárkovitý, cibuloviny: 
20 ks Muscari armeniacum – modřenec 
arménský, 15 ks Crocus – krokus (směs modrá 
a  bílá), 30 ks Tulipa Kaufmanniana Concerto – 
tulipán Kaufmannův | ulice Gagarinova, u kon-
tejnerového stání vedle restaurace, 13 ks Prunus 
laurocerasus – bobkovišeň lékařská | ulice 
Brožíkova, jižně za domem čp. 437-439, 49 ks 
Ribes sanguineum – meruzalka krvavá | ulice 
Kunětická, podél cyklostezky u kruhového 
objezdu U Josefa, 15 ks Viburnum opulus - kalina 
obecná,  15 ks Cornus alba Sibirica – svída bílá, 15 
ks Euonymus  europaeus – brslen evropský, 27 ks 
Cotoneaster dammeri Coral Beauty – skalník 
Dammerův.                                                 OŽPD

obr. 1 obr. 3

obr. 2 obr. 4

Sluneční

Okrajová Kosmonautů

Valčíkova

Nová aplikace 
Pardubice 
v mobilu

Město Pardubice spustilo novou 
mobilní aplikaci, která svým uživatelům 
umožňuje mít po ruce ty nejaktuálnější 
informace zveřejňované na webu města. 
Její používání je intuitivní, uživatelé se 
k  vyhledávaným údajům dostanou skrz 
rozcestník s ikonami a u vybraných témat 
si mohou nastavit také zasílání upo-
zornění. Aplikace tak představuje další 
komunikační kanál mezi úřadem a veřej-
ností, respektive občanem. Kromě aktuál-
ních informací nejen o dopravě či novin-
kách a akcích, které radnice chystá, město 
bude prostřednictvím aplikace nazvané 
Pardubice v mobilu zveřejňovat také 
informace spojené s MHD. Mobilní 
aplikace bude propojena s jízdním řádem 
pardubické městské hromadné dopravy.

Díky možnosti nastavení notifikací 
budou mít uživatelé navíc přehled 
o novinkách v Kalendáři akcí, vyhlášených 
anketách, aktualitách či nových položkách 
vyvěšených na úřední desce magistrátu. 
Další součástí aplikace je také náhled do 
vytipovaných bezpečnostních kamer, aby 
veřejnost měla k dispozici aktuální 
dopravní situaci. Uživatel má možnost 
v  rámci této mobilní novinky, která je 
optimalizovaná pro čtení za pomoci 
voiceoveru u zařízení s operačním systém 
iOS, zároveň využít online rezervační 
systém či průvodce města s možností 
zobrazení daného bodu na mapě a díky 
pocitové mapě navíc bude moci radnici 
zanechat zpětnou vazbu, co se názorů na 
danou městskou lokalitu týče.

Aplikace uzpůsobená pro iOS i Android 
je již nyní zdarma ke stažení v Apple Store 
a Google Play.                                      (red)
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Obrazem ze staveb
Přinášíme několik fotografií z probíhajících, 

resp. právě dokončených staveb na území obvodu. 
V návaznosti na městem realizovanou rekon-
strukci zastávky v ulici Okrajová u Kauflandu 
zajistil městský obvod úpravy přilehlých přechodů 
pro chodce ve Sluneční a Okrajové ulici. Krátce před 
dokončením byla v době přípravy tohoto čísla PZ 

oprava zastávky v ulici Kosmonautů, realizovaná 
odborem dopravy Magistrátu města Pardubic. Na 
posledním snímku je téměř hotová úprava 
parkoviště v ulici Valčíkově, jehož kapacita se díky 
změně podélných stání na kolmá zdvojnásobila. 
Tato akce se uskutečnila v souvislosti s probí-
hajícími stavebními úpravami budovy bývalého 
výměníku, kde vznikne několik nových bytů, na 
náklady jejich investora.                        TŘ

Spolupráce s Péčí 
o duševní zdraví - 
Výměníkem

Městský obvod Pardubice II už více 
než půl roku spolupracuje se spolkem Péče 
o duševní zdraví - střediskem Výměník, 
které poskytuje sociální služby pro lidi 
s  duševní nemocí na Pardubicku. Klienti 
Výměníku roznášejí tiskoviny obvodu do 
všech jeho domácností a nově pomáhají 
s  udržením veřejného prostranství 
v čistotě.

Spolupráce s  Výměníkem započala již 
v září loňského roku, kdy klienti střediska 
začali pro obvod distribuovat do  schránek 
občanů Pravobřežní zpravodaj. „Díky této 
spolupráci se kvalita roznosu výrazně 
zlepšila a  prakticky jsme nezaznamenali 
žádnou reklamaci, že by někdo zpravodaj 
do  schránky nedostal,“ popisuje začátek 
spolupráce starosta Radek Hejný. „Letos 
v  únoru jsme spolupráci rozšířili a začali 
jsme využívat práce klientů k zajištění 
úklidu části veřejných prostranství v na-
šem obvodě,“ dodal starosta Hejný. Tato 
spolupráce se opět velmi osvědčila. 
Komunikace mezi vedoucím pracovní 
skupiny a vedoucím Střediska úklidových 
prací MO Pardubice II, pod něhož spadá 
úklid veřejných prostranství v obvodě, 
funguje bez problémů. „Klienti spolku 
odvádějí kvalitní práci v objednaném 
rozsahu, proto jsme se rozhodli ve 
spolupráci pokračovat a smlouvu máme 
nyní uzavřenou až do konce tohoto roku,“ 
upřesnil starosta.

„Cením si, že jsme dostali důvěru, 
můžeme pro polabinskou radnici pracovat 
a  tato spolupráce se rozšířila i  na  další 
činnosti. Je to pro nás závazek, abychom 
práci odváděli ve vysoké kvalitě. Vhodnou 
práci pro zaměstnance na technické dílně 
jsme hledali dlouho a je pro nás 
významnou pomocí. Díky za to, že 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením je pro druhý městský obvod 
tématem, které spolu s  námi aktivně řeší,“ 
dodal vedoucí střediska Výměník Pavel 
Kamp. „Osobně mám z  této spolupráce 
radost, protože jsme našli partnera 
v  oblasti, kde jsme dlouhodobě řešili 
kvalitu práce či nedostatek pracovních sil, 
a zároveň jsme nabídli pracovní příležitost 
lidem, kteří ji na trhu práce někdy obtížně 
shánějí. Věřím, že můžeme být inspirací 
i  pro další zaměstnavatele v našem 
městě,“ shrnul starosta druhého 
městského obvodu Radek Hejný.

Cílem střediska Výměník je rozvíjet 
pracovní a  sociální dovednosti zdravotně 
handicapovaných lidí, zejména duševně 
nemocných, a nabízet jim pracovní uplat-
nění formou chráněných pracovních míst.  

 (převzato z Radničního zpravodaje)

Nové výsadby
Městský obvod Pardubice II zajistil na jaře 

2021 výsadbu 22 nových stromů a několika desítek 
keřů, trvalek, travin a cibulovin v záhonech. Nově 
vysázené rostliny jsou uvedeny v následujícím 
soupisu. Dodáváme, že výsadby vyšly celkem na 
210 853,- Kč včetně DPH.

Stromy                              
1 ks Acer platanoides ‚Faassen‘s Black‘ - javor, 
umístění: náměstí Polabiny 2, severozápadní roh 
travnaté plochy, do skupiny jehličnatých keřů 1 ks | 
Acer x freemanii ‚Autumn Blaze‘ - javor, 1 ks Acer 
platanoides ‚Emerald Queen‘ - javor, umístění: 
v  ulici Prodloužená, severovýchodně před 
základní školou čp. 283 1 ks Liriodendron tulipifera | 
– liliovník tulipánokvětý, 1 ks Sorbus intermedia 
‚Brouwers‘ – jeřáb prostřední, umístění: v ulici 
Prodloužená, východně a jihovýchodně před 
základní školou 1 ks Acer platanoides | 
‚Drummondii‘ - javor, umístění: v ulici Prodlou-
žená, severně před domem čp. 229, 1 ks Tilia 
cordata ‚Rancho‘ – lípa, umístění: v ulici Jiřího 
Potůčka, do  travnaté refýže mezi silnicí a 
chodníkem za domem čp. 226 | 3 ks Tilia cordata 
‚Greenspire‘ – lípa, umístění: v ulici Jiřího 
Potůčka, do travnaté refýže mezi silnicí a plotem 
podél autobazaru AAA a SBD | 1 ks Acer campestre 
‚Elegant‘ – javor babyka, umístění: v ulici 
Valčíkova, severně z boku domu čp. 327, mezi 
domem a výměníkem čp. 326 (rest. Fregata) | 1 ks 
Sorbus thuringiaca ‚Fastigiata‘ – jeřáb duryňský, 
umístění: v ulici Bělehradská, v refýži severně před 
domem čp. 315 (první stromek v řadě od východu) | 
3 ks Acer platanoides ‚Cleveland‘ – javor mléč, 
umístění: v ulici Družby, u parkoviště jižně za domy 
čp. 315-316 a 318-319 (obrázek č. 1) | 1 ks Robinia 
Casque Rouge - akát, umístění: v ulici Družby, 
východně za domem čp. 335 v blízkosti hřiště | 1 ks 
Acer platanoides ‚Royal Red‘ – javor mléč, 
umístění: v ulici Lidická, za parkovištěm severně 
naproti domu čp. 374 | 3 ks Acer campestre ‚Elsrijk‘ 

– javor babyka, umístění: v ulici Grusova, 
západně z boku domu čp. 398 do travnaté plochy | 
2 ks Acer platanoides ‚Faassen‘s Black‘ - javor, 
umístění: ulice Brožíkova, jižně za domem čp. 437-
439, do travnaté plochy (obrázek č. 2).

 Záhony
Ulice Stavbařů, zálivy v parkovišti podél 
komunikace (obrázek č. 3), 81 ks Spiraea japonica 
Goldfalme – tavolník, 1 ks Viburnum plicatum 
Mariesii – kalina | ulice Varšavská, západně 
z boku domu čp. 235, 3 ks Viburnum bodnantense 
Dawn – kalina | ulice Nová, severně před domem 
čp. 197-198, 3 ks Forsythia intermedia Lynwood – 
zlatice , 2 ks Kolkwitzia amabilis – kolkvície, 3 ks 
Philadelphus Virginal – pustoryl, 5 ks Spiraea 
nipponica – tavolník, 2 ks Viburnum bodnantense 
Dawn – kalina | ulice Prodloužená, východně před 
školou, okolo plastiky „Plachetnice“ (obrázek č. 4), 
trvalky: 5 ks Perovskia atriplicifolia Little Spire – 
Perovskie lebedolistá, 16 ks Salvia nemorosa 
Caradonna – šalvěj hajní, 40 ks Lavandula 
angustifolia Hidcote Blue – levandule úzkolistá, 
28 ks Geranium dalmaticum Album – kakost 
dalmatský, 23 ks Platycodon grandiflorus Astra 
Blue – boubelík velkokvětý, 5 ks Coreopsis 
verticillata Moonbeam – krásnoočko přeslenité, 
okrasné traviny: 5 ks Pennisetum alopecuroides 
Little Bunny – dochan psárkovitý, cibuloviny: 
20 ks Muscari armeniacum – modřenec 
arménský, 15 ks Crocus – krokus (směs modrá 
a  bílá), 30 ks Tulipa Kaufmanniana Concerto – 
tulipán Kaufmannův | ulice Gagarinova, u kon-
tejnerového stání vedle restaurace, 13 ks Prunus 
laurocerasus – bobkovišeň lékařská | ulice 
Brožíkova, jižně za domem čp. 437-439, 49 ks 
Ribes sanguineum – meruzalka krvavá | ulice 
Kunětická, podél cyklostezky u kruhového 
objezdu U Josefa, 15 ks Viburnum opulus - kalina 
obecná,  15 ks Cornus alba Sibirica – svída bílá, 15 
ks Euonymus  europaeus – brslen evropský, 27 ks 
Cotoneaster dammeri Coral Beauty – skalník 
Dammerův.                                                 OŽPD

obr. 1 obr. 3

obr. 2 obr. 4

Sluneční

Okrajová Kosmonautů

Valčíkova

Nová aplikace 
Pardubice 
v mobilu

Město Pardubice spustilo novou 
mobilní aplikaci, která svým uživatelům 
umožňuje mít po ruce ty nejaktuálnější 
informace zveřejňované na webu města. 
Její používání je intuitivní, uživatelé se 
k  vyhledávaným údajům dostanou skrz 
rozcestník s ikonami a u vybraných témat 
si mohou nastavit také zasílání upo-
zornění. Aplikace tak představuje další 
komunikační kanál mezi úřadem a veřej-
ností, respektive občanem. Kromě aktuál-
ních informací nejen o dopravě či novin-
kách a akcích, které radnice chystá, město 
bude prostřednictvím aplikace nazvané 
Pardubice v mobilu zveřejňovat také 
informace spojené s MHD. Mobilní 
aplikace bude propojena s jízdním řádem 
pardubické městské hromadné dopravy.

Díky možnosti nastavení notifikací 
budou mít uživatelé navíc přehled 
o novinkách v Kalendáři akcí, vyhlášených 
anketách, aktualitách či nových položkách 
vyvěšených na úřední desce magistrátu. 
Další součástí aplikace je také náhled do 
vytipovaných bezpečnostních kamer, aby 
veřejnost měla k dispozici aktuální 
dopravní situaci. Uživatel má možnost 
v  rámci této mobilní novinky, která je 
optimalizovaná pro čtení za pomoci 
voiceoveru u zařízení s operačním systém 
iOS, zároveň využít online rezervační 
systém či průvodce města s možností 
zobrazení daného bodu na mapě a díky 
pocitové mapě navíc bude moci radnici 
zanechat zpětnou vazbu, co se názorů na 
danou městskou lokalitu týče.

Aplikace uzpůsobená pro iOS i Android 
je již nyní zdarma ke stažení v Apple Store 
a Google Play.                                      (red)
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Úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa
V roce 2015 byla zpracována studie a v 

roce 2018 byla realizována první etapa 
stavebních úprav okolí Bajkalu. Byl vybudován 
zejména chybějící chodník mezi Lonkovou 
a  Hradeckou ulicí, který umožňuje komfort-
nější průchod na zastávku Stavařov a nava-
zující přechod pro chodce směr Cihelna. Kromě 
hlavního asfaltového chodníku vznikla ještě 
souběžná pěšina blíže k vodě se zálivy pro 
lavičky a dvojicí betonových stupňů do vody. 

Již od počátku se počítalo s možností 
pokračování cesty vycházkovým okruhem 
okolo celého Bajkalu. Projekt druhé etapy byl 
připraven k realizaci již v loňském roce, avšak 
z  důvodu pesimistických očekávání vývoje 
rozpočtových příjmů byla její realizace 
pozastavena. Nedostala se ani do rozpočtu na 
rok 2021, nicméně mimo jiné s ohledem na 
získání dotace na akci Karla Šípka, se v rámci 
rozpočtového opatření č. 1 do rozpočtu vrátila 
a na přelomu května a června byly zahájeny 
stavební práce. Druhá etapa je oproti první 
pojata skromněji, žádné další stupně do vody 
již nevzniknou. Záměr předpokládá výstavbu 
osvětlené stezky pro chodce a cyklisty 
s  asfaltovým povrchem na severní straně 
Bajkalu k objektu čp. 513 (malobyty) a dokon-
čení mlatové cesty okolo celého jezera s napo-
jením na stávající nemotoristické komunikace. 

Na straně u Hradecké ulice bude nová cesta 
schodištěm propojena s chodníkem podél 
silnice. V rámci akce byly pokáceny 3 stromy, 
které byly v kolizi se stavbou (2 topoly a 1 
javor), a budou nahrazeny výsadbou tří nových 
stromů. Součástí akce bude předláždění 
prostranství, které se nachází za průchodem 
domem čp. 513 směrem k Bajkalu. Na novém 
úseku asfaltové stezky vzniknou dva zálivy pro 
lavičky s výhledem na Bajkal. Stavba by měla 
být dokončena koncem července a smluvní 
cena činí 1,9 mil. Kč.

Když se podíváme na původní studii, 
zjistíme, že z  jejích hlavních myšlenek po 
dokončení druhé etapy (zatím) zůstane 
nerealizováno v podstatě jen pontonové molo 
(viz obrázek)...                                               TŘ

TÉMA

Zmrzlina z Výměníku
Chcete si dát dobrou zmrzlinu a přemýšlíte, 

kam na ni v Polabinách zajít? A víte, že i nákupem 
zmrzliny lze podpořit dobrou věc? Vychutnat si 
zmrzlinu a zároveň podpořit zaměstnávání lidí 
s  duševním onemocněním a jiným zdravotním 
znevýhodněním můžete od začátku prázdnin 
v  kavárně Café Robinson, která se nachází 
u podchodu k univerzitě. V kavárně pro vás vaříme 
vegetariánská jídla, pečeme poctivé domácí 
dezerty, vaříme kávu z lokální pražírny. Nově jsme 
do nabídky zařadili zmrzlinu z kvalitních surovin. 
Café Robinson je součástí sociálního podniku 

Výměník a kromě kavárny zaměstnává osoby na 
chráněných pracovních místech v šicí dílně 
a  technické dílně. Zaměstnanci z technické dílny 
úklidem ulic pečují o Polabiny, aby byly pěkné 
a čisté. V obvodu se tak snažíme udržovat pořádek, 
ale i nabídnout příjemné místo k posezení s přáteli 
u něčeho dobrého. Budeme rádi, když se v kavárně 
zastavíte ať už na zmrzlinu či cokoli dalšího.

Lenka Španihelová

Nabídka DDM Alfa
V DDM ALFA Pardubice začíná od září 

spousta zájmových kroužků, přihlásit se 
můžete od poloviny června na kroužky pro 
předškoláky, malování, hru na kytaru, 
počítače, jazyky, zvířátka, cvičení, kera-
miku, sporty, tance, baletní či gymnastické 
přípravky, cvičení rodičů s dětmi, deskové 
hry, kluby a mnoho dalších.

Na letní měsíce zbývá ještě posled-
ních pár míst na příměstských táborech, 
nabídku naleznete na našich stránkách 
www.ddmalfa.cz nebo na sociálních sítích. 
Těšíme se na Vás.                         DDM Alfa

Další akce
O připravovaných úpravách ulice Jiřího 

Potůčka jsme informovali již v PZ 3/2020, kde 
jsme otiskli i podrobný výkres budoucího řešení 
křižovatky u SBD Družba a nové polikliniky, kvůli níž 
vlastně celý projekt vznikl. Realizovat by se měl 
v průběhu letošního roku. Přinášíme tedy obrázek 
zbývající části záměru, kterou bude investovat 
městský obvod Pardubice II. Předpokládá 
rekonstrukci chodníku (přesněji stezky pro chodce 
a cyklisty) a doplnění bezpečnostních ostrůvků na 
přechodech u „Áček” a u křižovatky s ulicí Karla

Šípka, která bude v letošním roce rovněž 
rekonstruována. O té jsme referovali v minulém 
čísle PZ 1/2021.

Ve spolupráci s SVJ Nová 203-8 připravujeme 
v návaznosti na zmíněnou rekonstrukci vybudo-
vání nových spojovacích chodníčků od tohoto 
domu do ulice Karla Šípka. Realizace této akce 
předpokládá zřízení zadních vchodů do domu. Když 
se vše podaří, mohlo by se to stihnout ještě letos.

Na dvě akce nyní máme zpracovány 
dokumentace pro územní a stavební řízení, jedná 
se o Sever - centrum (podrobněji viz např. PZ 
4/2020) a Prodloužená - Sluneční (PZ 1/2021).

Připraven je i projekt na rozšíření Zóny 30 
Lidická - Lonkova, který zahrnuje tři relativně 
samostatné objekty. Jednak je to posun začátku 
zóny v Lidické ke křižovatce s ul. Kpt. Bartoše, na 
druhém konci je to pak posun začátku zóny 
v  Lonkově ulici na úroveň začátku zástavby, tj. 
k areálu OPAZu. Třetím objektem jsou dílčí úpravy v 
Lonkově ulici navazující na městem připravované 
vybudování krytých kontejnerových stanovišť 
u domu čp. 459-64.

Na samém počátku je příprava projektové 
dokumentace na rekonstrukci ulice Mladých 
v úseku Bělehradská - Ohrazenická, tedy v místech, 
kde byla právě dokončena výměna vodovodu a 
kanalizace. I zde by měla být rozšířena stávající 
zóna 30, ale to už se pohybujeme v poměrně 
vzdálené budoucnosti.

Vrátíme se tedy ještě do letošního roku, kdy by 
v rámci drobnějších investic mělo dojít k rekon-
strukci a zvětšení kontejnerového stanoviště 
v Lidické ulici u čp. 365, nebo doplnění mobiliáře 
před budovou Základní umělecké školy v Nové ulici. 
Na prostranství před vchodem, kde sídlí výtvarný 
obor ZUŠ, by se měl objevit rozměrný stůl 
s  lavicemi a kontejner na odpad by se měl 
odstěhovat na méně exponované místo do 
decentní ohrádky. O další zvelebení prostoru, 
zahrnující třeba i malbu na dlažbě, by se pak dle 
domluvy měla postarat již přímo ZUŠka.              TŘ

Uzavřené školky
Dětem chyběla školka a paním učitelkám 

děti. Loučení se zimou a vhazování Moreny do 
Labe se například v MŠ Pastelka nedařilo 
z důvodu covidových opatření již druhým 
rokem. Školka byla uzavřena, ale jaro se 
nakonec otevřít podařilo. Klíč děti hledaly 
s vílou Amálkou a rodiči na jarní stezce, kterou 

pro ně paní učitelky připravily.
Velikonoční zajíček měl pro ně u brány 

školky nachystanou koledu. Stačilo vzít křídy, 
namalovat na chodník velikonoční vajíčko 
a odnést si za odměnu dáreček.

Kamarády dětem připomněla „Výstava 
pod širým nebem“ z obrázků na plotě, které 
děti do „Pastelky” posílaly. Udělali si tak 
vzájemně radost!              Kolektiv MŠ Pastelka
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Dobrodružná cesta 
Léto je tady, prázdniny jsou na dosah. 

V tomto roce si možná říkáte, jak to naše 
rodina zvládne o prázdninách, když už 
nemáme dovolenou a babičky a dědečkové si 
také potřebují oddychnout od hlídání, aby 
načerpali nové síly? V Arše v Polabinách je 
připraven příměstský tábor pro děti od 7 do 12 
let na konci prázdnin od 23.8. do 27.8.2021. Od 
rána se budeme setkávat v Arše, od 8 do 16 
bude opravdu rozmanitý program. Příměstský 

tábor se jmenuje Dobrodružná cesta, a že bude 
dobrodružná, na to se těší celý tým dobro-
volníků, kteří mají velké zkušenosti z práce 
s dětmi. Co děti tedy čeká? Putování s Abra-
hamem v daleké historii, vyzkoušení středo-
věkých řemesel i současné hry, sporty a roz-
víjení zručnosti. Tábor je připraven pro 30 dětí, 
tedy v rodinné atmosféře mohou děti využít 
čas v kolektivu vrstevníků a večer být doma 
s rodinou. Více informací na internetových 
stránkách www.archapardubice.cz v rubrice 
Novinky.                         Zdeňka Neumannová

Těšíme se na vás 
na začátku září

Alespoň v závěru školního roku se 
vrátila prezenční výuka i do základních 
uměleckých škol.

Polabinská „zuška“ uspořádala v pá-
tek 25. 6. před budovu v Lonkově ulici 
koncert, na kterém vystoupily hudební 
soubory a orchestry v rámci celostátní 
akce ZUŠ OPEN 2021. Pořad se jmenoval 
„Stavíme školu“ a byl první akcí ve 
veřejném prostoru, na které se posluchači 
dozvěděli o naší snaze přesvědčit všechny 
o nutnosti výstavby nové budovy pro vaše 
děti - naše žáky. Ve vstupních prostorách 
budovy byla otevřena Galerie absolventů, 
významných osobností uměleckého 
světa.

Pokud máte zájem o výuku na 
některém ze čtyř uměleckých oborů, 
přijďte se svými dětmi 1. - 3. září k zápisu. 
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 
čísle 466 400 310.                    vedení ZUŠ

Slovo starosty
Milí spoluobčané,

jarní měsíce utekly jako voda a možná byly 
o trochu chladnější a deštivější, než jsme byli 
v posledních letech zvyklí. Pro přírodu je to dobře a 
očekávané zpoždění letošní úrody ovoce či 
zeleniny z důvodu chladných dnů asi nikomu vadit 
nebude. Kvůli nižším teplotám jsme posunuli 
i letošní první seč trávy zhruba o týden a na 
některých místech jsme s ohledem na výšku 
porostu sekali bez sběru s tzv. mulčováním. 
Následně tráva díky oteplení a dostatku vláhy 
výrazně narostla, takže druhá seč probíhala již 
zcela standardně. Sekání tak bylo o poznání 
náročnější než při první seči, ale věřím, že se nám 
vše podařilo zvládnout k Vaší spokojenosti. 

Náš každodenní život je už více než rok 
významně ovlivňován celosvětovou pandemií 
koronaviru. V současné době jsou již denní 
přírůstky nakažených velmi nízké, tak snad 
můžeme věřit návratu k běžnému životu bez 
protiepidemických opatření. K životu, kdy si bez 
omezení budeme moci zajít s přáteli do restaurace, 
do kavárny, na koncert nebo jít fandit svému 
oblíbenému sportovnímu klubu. Důležitý bude 
i úplný návrat dětí do zájmových kroužků 
a sportovních oddílů. Veškerá omezení uplynulého 
roku totiž podle mého nejvíce dopadala právě na 
nejmladší generaci a jejich všestranný rozvoj. 

Někteří lidé věří, že celá koronavirová pan-
demie je uměle nafouknutá záležitost, jejímž 
smyslem je omezení lidských práv a svobod. Já tuto 
teorii nesdílím.  Mohu však mít určité pochybnosti 
o smysluplnosti některých opatření. Jedním z nich 
bylo například nošení roušek ve školách. Nejsem 
však odborník na šíření virových onemocnění, tak 
jsem se vždy snažil přijatá opatření respektovat a 
dodržovat. Opatření mi často nebyla příjemná, ale 
určitě jsem je nepociťoval jako ohrožení demo-
kracie a osobních svobod. Jsem si však vědom 
toho, že druzí lidé mohou tato opatření pociťovat 
zcela rozdílně, neboť každý vnímáme svět okolo 
sebe jinak.

Jedním z nástrojů, kterým se snažíme virovou 
pandemii zvládnout je očkování. Jsem přesvědčen, 
že postupně se zvyšující podíl očkovaných lidí je 

tou hlavní příčinou zlepšující se epidemiologické 
situace. Jako u každého jiného očkování, tak 
i u tohoto je určité (minimální) riziko komplikací. 
Osobně jsem se nikdy proti žádné chřipce očkovat 
nenechal. Nepovažoval jsem to s ohledem na svůj 
zdravotní stav za nutné. Nyní však udělám výjimku 
a první očkování proti nemoci covid-19 jsem již 
absolvoval. Očkování nevnímám pouze jako 
preventivní ochranu svého zdraví, ale považuji ho 
za součást kolektivní imunity. Vždyť každý, kdo 
onemocní a má lehký nebo dokonce bezpříznakový 
průběh nemoci, může nevědomky infikovat lidi ve 
svém okolí. To je podle mě i hlavní příčina toho, proč 
je toto onemocnění tak nebezpečné a tak rychle se 
šíří. Rozhodnutí, zda se očkovat nebo neočkovat, je 
svobodným rozhodnutím každého z nás.

Postupný návrat k normálnímu životu 
umožňuje konání kulturních akcí. V neděli 20. 
června jsme zahájili promenádní koncerty na 
Pergole, které se budou konat každou neděli až do 
poloviny září. Konání této akce je stejně jako 
u všech ostatních venkovních akcích závislé na 
počasí. Věřím, že nám počasí bude přát a nebu-
deme muset nedělní koncerty rušit. Rovněž 
připravujeme tradiční Staročeskou polabinskou 
pouť, jejíž 21. ročník se bude konat v sobotu 25. 
září. Hudební skupiny pro odpolední program 
máme zjištěny a konečnou podobu celé pouti 
upřesníme dle případných aktuálních hygienických 
opatření na začátku září. Na polovinu září rovněž 
připravujeme společně s DDM ALFA zábavné 
odpoledne pro děti – Rozloučení s prázdninami.

Na konci května jsme u Bajkalu a slepého 
ramene Labe umístili cedule s výzvou, aby lidé 
nekrmili nutrie. Nutrie říční je považována za 
invazní druh a to především kvůli poškozování 
mokřadních a pobřežních habitatů. Mohou také 
přenášet různé nemoci, podobně jako například 
potkani. Není tedy žádoucí, abychom přikrmo-
váním podporovali růst jejich populace. Chtěl bych 
požádat ty, kteří ještě zcela nepochopili význam 
rozmístěných informačních tabulí, aby nutrie 
nekrmili.

Z investičních akcí bych rád zmínil druhou 
etapu rekonstrukce okolí Bajkalu. V této druhé 
etapě bude řešena severní stranu jezera a 
propojení stezky okolo Bajkalu. Vznikne osvětlená 
stezka pro chodce a cyklisty s asfaltovým 
povrchem k objektu čp. 513 a bude dokončena 
mlatová cesta okolo celého jezera. Na straně 
u Hradecké ulice bude nová mlatová cesta 
schodištěm propojena s chodníkem podél silnice. 
Prostředky na tuto akci se nám v rozpočtu 
městského obvodu podařilo nalézt díky dotaci ze 
Státního fondu podpory investic, kterou jsme 
obdrželi na rekonstrukci ulice Karla Šípka. 
Rekonstrukce této ulice je již kompletně připra-

vena, je vypsáno výběrové řízení a v nejbližší době 
bude vybrán dodavatel stavby. Následně bude celá 
akce zahájena. Podélné stání bude nahrazeno 
kolmými parkovacími místy, na které bude použita 
zatravňovací dlažba s cílem zadržení části dešťové 
vody. Rovněž budou upraveny přístřešky na 
kontejnery a navýšena jejich kapacita. Více o již 
realizovaných nebo připravovaných investičních 
akcích našeho městského obvodu najdete uvnitř 
zpravodaje.

Již v minulosti jsem psal o chování některých 
spoluobčanů, kteří ignorují existenci separačních 
dvorů a nadrozměrný odpad (nábytek, pračky, 
ledničky, pneumatiky, stavební odpad, …) odkládají 
u kontejnerových ohrádek na sídlišti. Tento odpad 
sem ve většině případů vozí automobily, tak by pro 
ně neměl být problém zajet do některého ze 
separačních dvorů, kterých je na území města 
celkem devět. Jeden z nich je přímo v Polabinách 
v ulici Lonkova. Častým cílem těchto „nepořád-
níků“ je kontejnerová ohrádka v ulici Karla Šípka. 
Na začátku tohoto roku zde byla umístěna kamera 
městské policie a několik neukázněných občanů 
obdrželo výzvu k řešení svého přestupkového 
jednání. Nemalé množství dalších může tuto výzvu 
v nejbližší době očekávat. Věřme, že tyto jedince 
projednání jejich přestupku poučí. 

Přichází období dovolených a cestování. 
Letošní léto budeme možná opět méně cestovat 
do zahraničí, ale i v Čechách nebo na Moravě je 
spousta krásných míst, která nám doposud možná 
zůstala ukryta. Všem dospělým přeji příjemné 
dovolenkové dny a žákům a studentům spoustu 
prázdninových zážitků. 

Přeji Vám hodně slunečných dnů a co nejméně 
„covidových“ opatření.                  Váš Radek Hejný

 Úřad městského obvodu Pardubice II 
informuje občany, že v období od 12. 7. do 30. 7. 
2021 budou probíhat stavební úpravy pokladny 
úřadu a přiléhající chodby. 

Pokladna bude dočasně přemístěna z přízemí 
do 1. patra a nebude možné v tomto období 
přijímat hotovostní platby, akceptovány 
budou pouze platby kartou.

Děkujeme za pochopení.

V době letních prázdnin bude od 12 do 13 hodin 
knihovna uzavřena z důvodu polední pauzy. Jinak 
zůstává půjčovní doba po celé prázdniny nezmě-
něna. Děkujeme za pochopení.

Milé děti, v době letních prázdnin bude v naší 
knihovně probíhat výtvarná soutěž na téma „Moje 
nejmilejší hračka“. Výkresy nám můžete nosit po 
celé prázdniny až do 30. 9. 2021. Pro vítěze budou 
připraveny odměny.                          VL

Zpívat opět dovoleno!
Bonifanti stále zpívají. Chlapecký sbor 

BONIFANTES skvěle zvládl distanční výuku i 
odloučení a kluci se už těší na nové zážitky. 

Uplynulý rok přinesl klukům z Chlapeckého 
sboru BONIFANTES nové zkušenosti. Online výuka 
zpěvu, klavíru, houslí a hudby obecně byla pro 
zpěváky a vyučující velkou výzvou. Nutno říct, že ji 
zvládli na jedničku. 

Jak zvládli distanční výuku
Individuální hodiny sólového zpěvu a hry na 

hudební nástroje probíhala online. Skype, Meet, 
Teams, WhatsApp… Každý z kluků si našel svou 
platformu, aby se mohl spojit se svým pedagogem 
a dál pilovat hlasovou techniku a učit se nové 
skladby. Že nejde zpívat Dvořáka nebo africké písně 
přes internet? Omyl! Vedení sboru bylo velmi 
prozíravé a díky tomu měli kluci v telefonu 
nainstalované profesionální střižny. Každý týden 
byla na programu jedna skladba, kterou bylo 
potřeba doma nastudovat, natočit a odeslat. Na 
skladbách se pracovalo v online hodinách. 
Bonifanti měli dokonce dovoleno v nahrávkách 
„stříhat“, to znamená jen opravovat nepovedená 
místa nahrávky. Takže nám tu třeba vyrůstá nová 
generace skvělých hudebních režisérů. 

Měl jsem strach, jestli touha po setkávání 
se nevymizí…

„Největší obavu jsme měli z toho, jestli si kluci 

nezvyknou na to, že sborové zkoušky nejsou“, říká 
sbormistr a zakladatel Chlapeckého sboru 
BONIFANTES Jan Míšek. „Když jsem ale viděl 
nadšení, se kterým kluci přišli na první hodinu po 
lockdownu, ulevilo se mi. Zazpívali jsme si, 
popovídali si o sboru a o životě a já jsem věděl, že to 
bude dobré.“ V květnu se Chlapecký sbor 
BONIFANTES vrátil k individuální výuce. Zkouší se 
jeden na jednoho. Brzy se určitě obnoví skupinová 
výuka, která umožní dělené zkoušky. A pak se 
konečně sejde sbor a harmonie se opět rozezní. 

Malí kluci na prvním místě
„Nejvíc byla touha po osobním kontaktu znát 

na nejmenších zpěvácích“, říká Bronislava 
Kuchtová, jedna ze sbormistryní přípravných 
oddělení. „Musím smeknout před kluky – hlavně 
před těmi nejmenšími -  i jejich rodiči, jak zvládli 
distanční výuku. Zpívat online je nesmírně 
náročné“, dodává.

Těší se na nové zpěváky
Nyní se Bonifanti těší na nové zpěváky, které 

ve svých řadách přivítají začátkem září. Už na konci 
tohoto školního roku přijímají přihlášky do Základní 
umělecké školy BONIFANTES, která byla založena 
před 11 lety proto, aby klukům poskytla zázemí pro 
jejich koncertní a světoběžnickou práci. 

Chlapecký sbor BONIFANTES během své 
dvacetileté historie získal skvělé zázemí ve 
Spojených státech, Japonsku a nyní připravuje 
koncertní turné do Číny a Izraele.                       JM

ÚŘAD INFORMUJE
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Zprávy z jednání 
zastupitelstva a rady 

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období 
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, 
vybíráme následující záležitosti.

Na svém dubnovém zasedání ZMO schválilo 
zejména rozpočtové opatření č. 1. Do příjmů byla 
zařazena obdržená dotace Státního fondu 
podpory investic na loni realizované stavební 
úpravy ulice Gagarinovy ve výši 3,1 mil. Kč (loni byla 
akce hrazena z rozpočtu MO) a dále pak transfer 5 
mil. Kč do rozpočtu města na rekonstrukci ulice 
Karla Šípka. V rámci rozpočtového opatření byla 
nově zařazena položka Úpravy okolí Bajkalu - 2. 
etapa a navýšena položka na akci J. Potůčka, která 

do té doby nepokrývala náklady na kompletní 
realizaci záměru. Díky zapojení zůstatku 
finančních prostředků z roku 2020 mohla být také 
navýšena rozpočtová rezerva. Aktuální znění 
kompletního rozpočtu najdete internetových 
stránkách www.pardubice2.cz v rubrice rozpočet.

RMO schválila  mimo jiné následující smlouvy: 
o poskytování služeb na úklidové práce – čištění 
veřejných prostranství na území MO Pardubice II 
s Péčí o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s. 
v ceně nepřevyšující 360 000,- Kč včetně DPH,  na 
akci Úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa se společností 
Vario s.r.o. v ceně 1 844 547,53 Kč včetně DPH 
(blíže viz str. 3 tohoto PZ) a na opravu kanalizace 
v ul. Mladých se společností WOMBAT s.r.o. v ceně 
336 833,- Kč včetně DPH.

RMO dále odsouhlasila instalaci designo-
vaného kontejneru s občerstvením na odpočinkové 
betonové ploše u mostu Pavla Wonky  v termínu od 

20. 6. do 5. 9. 2021 a umístění předzahrádky před 
provozovnou eMko Cafe Bar v termínu 15. 6. 2021 
do 31. 12. 2022 (kavárna se nachází v centru 
Polabin 3). 

RMO projednala návrh novely vyhlášky města 
o veřejném pořádku, kterou následně schválilo 
zastupitelstvo města. Novela zpřesňuje vymezení 
prostorů pro volné pobíhání psů, ploch dětských 
hřišť a sportovišť, na nichž je zakázán vstup psa, 
ploch veřejné zeleně, na nichž je zakázána jízda a 
stání motorových vozidel a seznam akcí, při jejichž 
konání je doba nočního klidu vymezena odlišně od 
doby nočního klidu vymezené zákonem. 

RMO neměla připomínek ke směně pozemků 
mezi Elektrárnou Opatovice a městem. EOPem 
požadované pozemky města jsou pod předávacími 
stanicemi a město za ně získá pozemek v ulici 
K  Rozvodně, kde by do budoucna bylo možné 
postavit parkoviště.                                            TŘ

křižovatka Bělehradská - Kpt. Bartoše

vždy v neděli od 16 - 18 hodin

PRAVOBŘEŽNÍ ZPRAVODAJ  l  Číslo 2021|2  l  Periodický tisk územního samosprávného celku  l  Vydavatel: Městský obvod Pardubice II se sídlem 
Chemiků 128, 530 09 Pardubice, IČO 274046  l  Evidenční číslo MK ČR E 11472  l  Vychází čtyřikrát ročně  l  V Pardubicích 14. 6. 2021  l  Zdarma 
všem domácnostem městského obvodu Pardubice II  l  Toto i starší čísla Pravobřežního zpravodaje naleznete v elektronické podobě (ve formátu 
pdf) na stránkách www.pardubice2.cz l Písemné příspěvky zasílejte na adresu vydavatele nebo na e-mailovou adresu podatelna@umo2.mmp.cz

termín   vedoucí  žánr účinkující |   | 

20. 6.    Jindra Vašíček   dechová hudba Živaňanka | | 
27. 6.    ZUŠ Lonkova    taneční hudbaJazz Band Jindřicha Pavlíka | |
4. 7.      taneční hudba  Technics |  Josef Pecka | 
11. 7.   Ladislav Šauer dechová hudba Pardubická šestka |   |  
18. 7. | |   KV Band   Karel Vávra   taneční hudba
25. 7.     Petr Čížek   taneční a lidová hudbaOrchestr Jana Kvíčaly | | 
1. 8.    Laďa Černý   dechová hudba  DH Pernštejnka | | 
8. 8.   |  Petr Čížek  |   Orchestr Jana Kvíčaly  taneční a lidová hudba
15. 8. | |  Medvědi   Milan Dufek    country hudba
22. 8.    Karel Vávra   taneční hudba KV Band | | 
29. 8.   Ladislav Šauer dechová hudbaPardubická šestka |   |  
5. 9.     dechová hudbaCholtičanka |  Václav Čermák  |  
12. 9.    Jindra Vašíček   dechová hudba Živaňanka | | 

Změna programu vyhrazena. 

Pergola Polabiny
Promenádní koncerty 2021
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Zprávy z jednání 
zastupitelstva a rady 

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období 
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, 
vybíráme následující záležitosti.

Na svém červnovém zasedání ZMO schválilo 
mimo jiné rozpočtové opatření číslo 2. V jeho rámci 
zdánlivě došlo k výraznému navýšení rozpočtu MO 
Pardubice II, ale ve skutečnosti se jedná pouze 
o  úpravu účtování. Doposud totiž byly veškeré 
transfery uskutečňované mezi městem a měst-
skými obvody realizovány prostřednictvím podílu 
na sdílených daních. Tím však docházelo ke zkre-
slování rozpočtů. Většinou se jednalo o převody 
z rozpočtů městských obvodů na investiční akce 

zajišťované městem a docházelo tedy jak ke 
snížení výdajové části rozpočtu o převáděné 
částky, tak ke snížení podílu na daních, který byl 
o  převáděnou částku ponížen, a tím i ke snížení 
celkových příjmů. Od června již veškeré příjmy 
a výdaje odpovídají realitě, převody mezi městem 
a  obvody jsou realizovány prostřednictvím 
konsolidačních položek a rozpočty nebudou 
„opticky“ ponižovány nebo zvyšovány. Kompletní 
znění rozpočtu je zveřejněno na internetových 
stránkách www.pardubice2.cz.

ZMO se mimořádně sešlo ještě v červenci a 
schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 
100  000 Kč městysi Moravská Nová Ves na 
odstranění následků tornáda. Tato obec byla 
vybrána na základě dohody v rámci Svazu měst 
a obcí České republiky. Město Pardubice finančně 
pomohlo výše jmenované obci a jiná města 
poskytla pomoc dalším obcím. Smyslem dohody 

bylo, aby byla pomoc, pokud možno, rovnoměrně 
rozdělena mezi všechny postižené obce.

RMO odsouhlasila na základě výsledků 
výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na akci 
J. Potůčka se Službami města Pardubic a.s. v ceně 
3 314 620,- Kč včetně DPH.

RMO se rovněž seznámila s prezentací 
společnosti Zásilkovna, která hodlá na několika 
místech městského obvodu na pozemcích města 
umístit samoobslužné boxy pro vyzvedávání 
zásilek (výhledově by měly sloužit i k jejich 
podávání). Radní vyslovili některé připomínky, na 
jejichž základě podá Zásilkovna žádost o pronájem 
pozemků. 

RMO v neposlední řadě projednala nabídky 
několika vlastníků pozemků pod komunikacemi 
v majetku města (např. v ulici Kpt. Bartoše či pod 
stezkou za koupalištěm) a souhlasila s odkoupením 
těchto pozemků do vlastnictví města.                TŘ



Pravobřežní zpravodaj 2021 | 3 strana 2

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
po několika letech nadprůměrných letních 

teplot jsme již druhý rok prožili poměrně normální 
léto s chladnějšími dny a dostatkem vláhy. O to 
více se určitě budeme těšit, že si ještě užijeme 
teplé dny během babího léta. Díky deštivějšímu 
počasí bylo letos více práce se sekáním trávy 
a stříháním živých plotů, keřů a větví zasahujících 
do komunikací. Vše rostlo „jako z vody“, ale to je 
pro zeleň a životní prostředí určitě dobře. 

Více než rok jsme byli omezováni různými 
proticovidovými opatřeními, která zasahovala do 
běžného života nás všech. Nechci se rozepisovat, 
jak bylo či nebylo které opatření smysluplné, nebo 
které opatření nás postihovalo nejvíce. O tom již 
bylo napsáno takřka vše a názorová shoda se hledá 
velmi obtížně. Protiepidemická opatření však 
přinesla i jedno pozitivum, které jsme si mnozí ani 
neuvědomovali. S uzavřenými restauracemi a tak-
řka nulovým nočním životem se velmi omezil počet 
případů rušení nočního klidu. O to víc jsou možná ti, 
co bydlí poblíž restaurací či podniků s nočním 
provozem, nyní citliví na obnovení činnosti těchto 
zařízení. 

Během léta se na mě někteří obyvatelé obrátili 
se žádostí o pomoc v případech narušování 
nočního klidu. Záležitost jsem řešil s městskou 
policií a ve dvou případech přímo i s provozovateli 
konkrétních zařízení. Musím říct, že provozovatelé 
se k problému stavěli vstřícně a snažili se 
maximálně omezit hluk po desáté hodině. Myslím, 
že se podařilo zamezit hluku z předzahrádek, které 
jsou po 22. hodině uzavřené, ale problémem 
zůstává hlučné chování některých hostů restau-
rací při odchodu domů. Pravdou však je i to, že při 
teplých letních nocích a otevřených oknech bytů 
někoho probudí i běžný rozhovor, který se na 
sídlišti může rozléhat. V případech, kdy skutečně 
dochází k rušení nočního klidu, je třeba volat 
městskou polici na lince 156, případně Policii České 
republiky. Pokud nebudou noční hlídky vytíženy 
jinými událostmi ve městě, tak na místo dorazí a 
případné rušení nočního klidu s „pachateli“ vyřeší 
nebo předají k přestupkovému řízení na náš úřad.

Jistě jste zaznamenali, že v posledních letech 
se snažíme na veřejných prostranstvích zakládat 
nové květinové záhony. Mezi nejvýraznější patří 
například záhony lilií na ulici Kpt. Bartoše nebo 
kvetoucí okružní křižovatka u Kauflandu. Tyto 
výsadby jsou často poměrně finančně náročné, ale 

chceme v tomto zlepšování veřejného prostoru 
pokračovat i nadále. Ve zkrášlování našeho okolí 
nám pomáhá i mnoho bezejmenných spoluobčanů, 
kteří pečují o větší či menší záhonky u svých 
panelových domů. Za tuto jejich práci jim patří 
naše velké poděkování, neboť jejich práce přináší 
radost nejen nejbližším sousedům, ale i všem 
kolemjdoucím. 

Během léta jsem po e-mailovém upozornění 
navštívil jednu z těch, které záleží na tom, jak 
vypadá okolí jejího bydliště. Jedná se o paní Vlastu 
Malou z ulice Prodloužená, která se nestará 
„pouze“ o malý záhonek okolo svého vchodu, ale 
pečuje o celé okolí domu čp. 227–230. Tuto práci 
dělá paní Malá zcela nezištně a na záhoncích tráví 
stovky hodin ročně. Osobně jsem ji tedy navštívil, 
abych jí poděkoval nejen za sebe, ale i za všechny 
ty, kteří jsou potěšeni pohledem na krásně 
upravené a kvetoucí záhony v této ulici. Během 
krátkého společného povídání jsem se dozvěděl, že 
velkou motivací pro paní Malou je radost sousedů 
z toho, jak to kolem jejich domu hezky vypadá. 
Zároveň si i posteskla, že se občas vyskytnou 
nenechavci, kteří ze záhonu odcizí nějakou tu 
rostlinku. Naštěstí takových lidí není mnoho. Více ji 
trápí někteří pejskaři, kteří nechají své psy konat 
potřebu do záhonků, a to rostlinám vůbec 
neprospívá. Na závěr zajímavého povídání jsem 
paní Malé předal drobný dárek za městský obvod. 

Na závěr tohoto tématu bych rád vyzval 
všechny, kteří mají ve svém bydlišti někoho, kdo se 
o okolí domu příkladně stará, aby nás na tyto své 
sousedy upozornili. Pošlete nám fotografie 
upravených záhonků a my je rádi v dalších číslech 
zpravodaje zveřejníme i se jmény těch, kteří se o to 
zasloužili a poděkujeme jim. 

Během léta se rozeběhly tři investiční akce. Po 
loňském odložení jsme se letos pustili do úprav 
severní strany jezera Bajkal. Tyto práce by měly být 
v nejbližší době dokončeny a jediné, co bude zatím 
chybět, je funkční veřejné osvětlení. Bohužel se 
nepodařilo včas dodat osvětlovací tělesa, takže 
předpokládáme, že svítit budeme až v říjnu.

Naplno se rozeběhly práce v ulici Karla Šípka. 
Bude zde navýšena kapacita parkovacích míst 
a vybudována nová stanoviště pro kontejnery. Ve 
spolupráci s SVJ Nová 203-208 připravujeme i no-
vé přístupové chodníčky k tomuto domu z ulice 
Karla Šípka. Vše nyní záleží na tom, jak rychle se SVJ 
podaří zajistit veškeré „papíry“ a vybudovat zadní 
vstupy do domu.

V ulici Jiřího Potůčka vznikají nové bezpečnější 
přechody pro chodce a probíhá zde rekonstrukce 
společné stezky pro chodce a cyklisty. Potřeba 
bezpečnějších přechodů byla vyvolána zvýšeným 
pohybem dětí, které z nového sídliště v Trnové 
dochází do školy v Polabinách. Zaznamenal jsem 
i negativní reakce části veřejnosti na budované 
ostrůvky. Mohu však všechny ujistit, že dopravní 
opatření byla navrhována autorizovaným inže-
nýrem pro dopravní stavby, odsouhlasena doprav-
ním inspektorátem Policie ČR a byla řádně projed-
nána ve stavebním řízení.

Poslední sobotu v září (25. 9.) proběhne 
v Parku Jiřího Srbka již 21. Staročeská polabinská 
pouť. V loňském roce nám její konání zhatila 
koronavirová pandemie, ale letos je již vše 
připraveno a věřím, že pouť proběhne. Nevím, jestli 
ještě nedojde ke změně hygienických pravidel, ale 
předpokládám, že pro účasti na pouti budou platit 
stávající pravidla týkající se hromadných akcí či 
návštěv restaurací. Prosím Vás tedy o shovívavost 
a respektování pravidel bezinfekčnosti.

V programu letošní pouti možná nejsou kapely 
tak zvučných jmen jako například v roce 2019, ale 
kdo ví, jestli letošní kapely nebudou slavné v pří-
štích letech. Kompletní program pouti naleznete 
na poslední straně zpravodaje. V předvečer pouti 
(pátek 24. 9.) se v parku bude opět promítat pro 
děti. Letos jsme připravili českou pohádku Prin-
cezna zakletá v čase a projekce začíná v 19 hodin. 
Všechny Vás srdečně zvu na filmové promítání 
a polabinskou pouť a věřím, že si pouťový den 
společně užijeme.

Přeji Vám krásný barevný podzim a teplé babí 
léto.                                                Váš Radek Hejný

Setkání s primátorem 
a starostou v Arše

V pondělí 18. října proběhne v kavárně Archa 
v Lonkově ulici další beseda občanů s primátorem 
města Pardubic Martinem Charvátem a starostou 
našeho městského obvodu Radkem Hejným. Po 
více než roce budete mít opět možnost se zeptat 
na věci, které Vás ve městě Pardubice a našem 
obvodu zajímají. Beseda začíná v 17 hodin.

15. jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice II 

se koná ve středu dne 22. září 2021 v 17 

hodin v salonku restaurace Na Palubě 
v Polabinách 2. Na programu budou 
zejména tyto body: zpráva starosty, 
poskytnutí peněžitého daru, rozpočtové 
opatření číslo 5, informativní zpráva 
o investičních akcích, diskuse. Jednání 
zastupitelstva jsou veřejná.Paní Vlasta Malá a její zahrádka
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Mladých - jih
Jednou z dalších lokalit, kde na základě 

platného Programu rozvoje MO Pardubice II 
připravujeme projekt stavebních úprav, je jižní 
část ulice Mladých. Konkrétně se jedná o úsek 
mezi křižovatkami s ulicemi Bělehradská 
a  Ohrazenická. Zbývající část ulice již prošla 
rekonstrukcí v roce 2017 v rámci akce Dopravní 
zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1. 

Na připojeném výkresu je koncept řešení, 
který počítá s tím, že budoucí uspořádání ulice 
bude pokračovat ve stejném duchu jako její 
rekonstruovaná část s tím, že změn se dočká 

několik problematických míst. Začneme 
napojením na Bělehradskou, kde bude vozovka 
mírně rozšířena, aby auta odbočující vpravo 
nemusela čekat za těmi, která jedou rovně či 
vlevo. Dále v místě stávajícího přechodu pro 
chodce u garáží vznikne široký příčný práh a do 
těchto míst bude posunut začátek Zóny 30. 
Celé nevábné prostranství před garážemi bude 
upraveno. Dlouhý retardér v místě přechodu 
se objeví i na začátku ulice Ohrazenické. V ne-
poslední řadě bude dořešeno chybějící pěší 
propojení okolo domu čp. 177.                       TŘ

TÉMA
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Radar v ulici 
Kpt. Bartoše

V první polovině roku 2021 byl do ulice 
Kpt. Bartoše ke křižovatce s ulicí Lidickou 
umístěn měřič rychlosti. Zjištěná rychlost 
se zobrazuje ve směru od mostu, ale radar 
měří a zaznamenává i opačný směr. Z prů-
běžných statistik vyplývá, že 85% řidičů 
na měřeném úseku jede rychlostí do 52 
km/h. Průměrná naměřená rychlost se 
pohybuje kolem 40 km/h. Výrazné 
překročení rychlosti bylo vzhledem 
k  intenzitě provozu naměřeno jen ojedi-
něle, ale za to naměřený „rekord” by nebyl 
legální ani na dálnici (133 km/h).

Obrazem ze staveb
Přinášíme několik fotografií z probíhajících akcí 

na území obvodu. Rekonstrukcí ulice Karla Šípka 
jsme se podrobně věnovali v PZ 1/2021. Dodáváme, 
že stavbu zajišťuje odbor majetku a investic 
Magistrátu města Pardubic na základě projektu 
připraveného MO Pardubice II. Dokončení očeká-
váme na přelomu října a listopadu. Celkové smluvní 
náklady činí 6,86 mil. Kč včetně DPH a na 
financování se podílí jednak rozpočet MO 
Pardubice II a jednak dotace ze Státního fondu 
podpory investic, z programu Regenerace sídlišť.  

Další dvě akce se již blíží k závěru. Jsou to 
stavební úpravy ulice Jiřího Potůčka, o nichž jsme 
informovali v PZ 3/2020. Tato stavba je projekčně 
koordinována s rekonstrukcí křižovatky u SBD 
Družba, kterou připravuje soukromý investor 
v  návaznosti na blížící se zprovoznění Polikliniky 
Trnová (dříve CESA) a další plánovanou bytovou 
výstavbu v Trnové. Cena 3,3 mil. Kč včetně DPH.

Poslední fotografie je z akce Úpravy okolí 
Bajkalu - 2. etapa (blíže viz PZ/2021), kde chybí už 
jen svítidla na připravených stožárech, lavičky 
v  zálivech, koše a závěrečné dokončovací a 
úklidové práce. Cena 1,8 mil. Kč včetně DPH.       TŘ

Karla Šípka

Amnestie dlužníků
V měsíci říjnu máte možnost vrátit knihy, které 

nám dlužíte, do knihovny v Polabinách bez 
sankčních poplatků. Věříme, že této příležitosti 
využijete.

Týden knihoven
Srdečně Vás zveme do knihovny v Polabinách 

na akci Týden knihoven. V pondělí 4. 10. a ve středu 
6. 10. 2021 od 13 do 17 hodin zveme děti, přijďte si 
vyrobit zvířátko nebo větrník. V době půjčovní doby 
pak zveme všechny do knihovny na nezávaznou 
prohlídku knihovního fondu (pondělí 10-18, středa 
9-17, čtvrtek 9-16, pátek 9-12 hodin).

Výtvarná soutěž 
pro děti

Až do konce září probíhá v knihovně výtvarná 
soutěž na téma „Moje nejmilejší hračka“. Těšíme se 
na vaše výkresy, které nám můžete ve výpůjční 
době nosit do knihovny. Nejhezčí obrázky budou 
oceněny.                                                               VL

Jiřího Potůčka (u Lumpária) Jiřího Potůčka (u SBD)

Bajkal - 2. etapa
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V rámci tradiční celorepublikové akce „Ukliďme 
Česko“ se letos již podruhé chystáme uklízet 
v Pardubicích. Tentokrát se zaměříme na centrum 
města a jeho cennou přírodní lokalitu Podkova. Se 
spolky Pestré Polabí, Trash Hero Hradec Králové 
a Zelený dům Chrudim připravuje Dobrovolnické 
centrum Koalice nevládek Pardubicka úklid této 
lokality ve čtyřech termínech: 25. září, 16. října, 
30. října a 6. listopadu, vždy od 14 do cca 16.30 
hodin. Kdo má zájem se zapojit jako dobrovolník do 
pomoci s úklidem, může se registrovat na e-mail: 
dobro@konep.cz nebo tel. 775 551 412, 605 822 
531. Více informací na www.dobrokonep.cz. 
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Výměňák
Café Robinson Vás ve spoluprác i 

s městským obvodem Pardubice II srdečně 
zve 22. 9. 2021 od 15 hodin na sousedský bleší 
trh. Kavárna se nachází za podchodem 
u Univerzity Pardubice. Před kavárnou budou 
létat obří bubliny, pro děti zahraje pohádku 
Loutkové divadlo Kozlík. K poslechu bude živá 
hudba, zahrají Vám Márdi a Pítrs. Na bleším 

trhu můžete prodat, vyměnit či darovat 
cokoliv, co ještě udělá radost někomu dalšímu. 
Připravena bude spousta dobrého jídla a pití 
z naší Robinsonovy kuchyně a skvělá zmrzlina 
Bombato. Akce se koná v rámci Týdnů pro 
duševní zdraví. 

V případě zájmu o prodejní místo na bleším 
trhu se prosím registrujte u Lucky na následu-
jících kontaktech: lucie.reznickova@pdz.cz, 
telefon 731 651 103.

Pozvánka
do Archy

 Seniorklub Archa připravuje

Procvičování paměti – pátky 24. 9., 
8. 10., 22. 10., 5. 11. vždy v 16 hod. v ka-
várně Archa

Protahovací cvičení – od 30. 9. 
každý čtvrtek v 9.15 a v 10.10 hod. 
Zájemci o cvičení, hlaste se v kavárně 
Archa (úterý – pátek  14 – 18 hod.)

Cestopisné přednášky a video-
snímky: středa 6. 10. Istanbul – video | 
13. 10. Sinajský poloostrov – video | 
20. 10. Severní Makedonie – cestopisná 
přednáška Josefa Soukupa 27. 10. | 
Špicberky – 12 stupňů od severního pólu – 
cestopisná přednáška Antonína Nováka

Mimořádné programy: neděle 
10. 10. v 17 hod. Benefiční koncert Spolku 
pěveckých sborů Pernštýn – Ludmila – 
Suk, doplněný varhanní hudbou pondělí | 
18. 10. v 17 hod. beseda s primátorem 
města Pardubice Martinem Charvátem 
a se starostou MO Pardubice II Radkem 
Hejným 

Sbor Církve bratrské Archa připra-
vuje další cyklus kurzů Alfa, ve kterém jde 
o rozhovory o podstatě křesťanství, 
o smyslu života a na řadu přijdou i další 
zajímavá témata. Kurz začíná mimořádně 
ve středu 29. září v 18 hod. a potom vždy v 
úterý ve stejnou dobu v kavárně Archa. 
Vstup volný a každý je srdečně vítán.

Všechny programy se konají ve 
sborovém domě Archa v Lonkově ulici 
u Bajkalu.

Nabídka DDM Alfa
DDM ALFA Pardubice nabízí pro školní rok 

2021/2022 řadu zajímavých zájmových útvarů 
a mimoškolních aktivit pro děti předškolní 
i školní, pro dospělé a seniory. Na výběr je více 
než 250 kroužků pro 2 500 účastníků. 

Hlavní pracoviště DDM ALFA Pardubice 
v Polabinách nabízí například Cvičení rodičů 
s dětmi, Pohádkové cvičení, Zázraky přírody, 
Bowling pro děti, Lidový tanec a zpěv, Baletní 
přípravka, Aerobik, Bylinkáři, Malý zdravotník, 
Lezení na umělé stěně, Florbal, Hra na kytaru, 
Kulečník, Hra na elektrické klávesy, Španěl-
ština, Legomodeláři, Programování, Hra na 
ukulele, Fotografování, Utubering, Základy 

robotiky, Keramika, Základy kresby a malby, 
Tvořivá dílna, Textilní dílna a Klubíčko pro 
maminky s dětmi.

Na odloučeném pracovišti DELTA na Dukle 
se můžete přihlásit na spoustu dalších za-
jímavých kroužků, například Výtvarná kavárna 
pro dospělé, divadelní škola, Papírohraní, 
Keramika pro předškoláky, Hra na flétnu, 
Astronomický kroužek, Experimentárium, Lego 
konstruktér, Youtubering, Já, přírodovědec, 
Raspberry Science, Břišní tance, Kluby desko-
vých her, Šachy, Squash a Florbal. 

Na všechny děti i dospělé se velice těšíme! 
Více informací o jednotlivých kroužcích i naší 
další činnosti najdete na webových stránkách 
www.ddmalfa.cz, včetně našich sociálních sítí.
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Referendum 
o Zelené bráně

Souběžně s podzimními parlamentními 
volbami, ve dnech 8. a 9. října, dostanou obyvatelé 
Pardubic možnost rozhodnout o vzhledu 
významné dominanty svého města. V místním 
referendu budou hlasovat o tom, zda si Zelená 
brána ponechá svůj současný vzhled, tedy režné 
zdivo, nebo dostane omítku, kterou bylo těleso 
věže opatřeno od výstavby na počátku 16. století, 
až do roku 1912, kdy byla při opravách a přestavbě 
věže omítka odstraněna. Město vyhlásilo 
referendum, v němž se mají obyvatelé Pardubic 
vyjádřit ke způsobu, jakým má město Zelenou 
bránu opravit. Odpovídat budou na jedinou otázku: 
„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly 
obnoveny vnější omítky?“

Hlasovat se bude ve stejných volebních 
místnostech, v jakých budou probíhat volby 
parlamentní. Hlasovací lístek pro referendu ale 
voliči nedostanou s volebními lístky předem do 
schránek, ale po prokázání totožnosti až ve volební 
místnosti. Vhazovat je budou do stejné hlasovací 
urny, jako volební lístky, ale v samostatné obálce. 
Na hlasovacích lístcích pro referendum je 
natištěno znění otázky, voliči budou odpověď ANO 
nebo NE křížkovat, dalšími úpravami by lístek 
zneplatnili.

Výsledky referenda jsou platné, pokud se 
hlasování zúčastní minimálně 35 procent všech 
oprávněných voličů, v Pardubicích tedy více než 24 
tisíc lidí. Rozhodnutí přijaté v referendu je závazné, 
pokud se pro něj vysloví většina hlasujících a 
nejméně 25 procent všech oprávněných voličů. Ať 
už tedy voliči vyjádří s omítnutím Zelené brány 
souhlas či nesouhlas, je pro závaznost jejich 
názoru potřeba více než 17 tisíc shodných 
hlasovacích lístků.

Podobně, jako je tomu v případě parla-
mentních voleb, budou moci i v případě referenda 
voliči, kteří se nemohou hlasování zúčastnit ve 
svém volebním okrsku, požádat o vydání 
hlasovacího průkazu, a to osobně na Úřadě 
městského obvodu v místě svého trvalého pobytu 
nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. 

 O budoucnosti Zelené brány ale mohou 
rozhodnout pouze občané s trvalým pobytem v 

Pardubicích a na území statutárního města 
Pardubice. Hlasování bude umožněno i těm, kteří 
do volební místnosti, zejména ze zdravotních 
důvodů, nemohou přijít. Po předchozí dohodě za 
nimi do místa bydliště přijdou volební komisaři 
s přenosnou urnou.
Proč je třeba Zelenou bránu opravit?

Zelená brána je v Pardubicích jedinou docho-
vanou branou gotického městského opevnění. Byla 
postavena v roce 1507, po požáru roku 1538 byla 
nastavena o zhruba 13 metrů a opatřena typickým 
zastřešením (cca rok 1542). Až do začátku 20. 
století byla omítnuta, teprve v roce 1912 byl 
vybudován ochoz a věž byla zbavena omítky.

 Již v roce 2009 statik konstatoval porušení 
zdiva brány, v roce 2013 byla statika věže zajištěna 
výměnou nefunkčních táhel a přidáním dalších 
kotevních prvků, následně byly řešeny opravy 
havarijního stavu degradovaných částí zdiva. 
Kamenné zdivo, permanentně vystavené povětr-
nostním vlivům, je ale stále ve špatném tech-
nickém stavu, kdy hrozí uvolnění zvětralých 
úlomků. Mimo jiné konstrukce věže, zejména v mís-
tech oslabených okenními otvory, vykazuje 
vertikální trhliny, a projevují se na ní objemové 
změny v důsledku působení teplot. Špatný 
technický stav vyžaduje další statické zajištění 
památky i ochranu pláště proti povětrnostním 
vlivům. To je možné řešit dvěma způsoby. Buď 
konzervační metodou, při níž by bylo zdivo 
očištěno, podle potřeby přespárováno, kámen 
zpevněn a provedena hydrofobizace, která se musí 
po několika letech opakovat. Další možností je 
návrat ke světlé omítce. I ta by měla obsahovat 
vodu odpuzující materiály a neměla by být hladká, 
ale plastická, respektující nerovnost zdiva i vy-
stouplé solitérní kameny. 

Obě metody mají svá pro a proti. Zastánci 
zachování režného zdiva se nechtějí rozloučit s 
představou Zelené brány, jak ji znají od dětství, 
druhý tábor argumentuje nutností lépe chránit 
stavbu a zachovat ji tak po další generace. Pokud 
se chcete dozvědět více o názorech odborníků – 
památkářů, restaurátorů i techniků, navštivte web 
města (www.pardubice.eu). Pod odkazem Důležité 
informace najdete dostupnou dokumentaci. 
A nezapomeňte v pátek 8. října nebo v sobotu 9. 
října přijít vyjádřit svůj názor v místním referendu, 
vzhled věže Zelené brány máte ve svých rukou! 

VOLBY - distribuce 
hlasovacích lístků 

Dne 8. a 9. října 2021 se konají volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jedním 
z  úkolů starosty je zajistit dodání hlasovacích 
lístků voličům s trvalým pobytem na území 
městského obvodu Pardubice II nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb. V souvislosti s roznáškou 
hlasovacích lístků bychom vás chtěli požádat 
o spolupráci spočívající v řádném označení vašich 
poštovních schránek. Pokud schránka nebude 
řádně označena, není možné obálku doručit. 
Obálky s hlasovacími lístky, které nebude možno 
doručit, budou uloženy na úřadě městského 
obvodu a občané budou mít možnost si je zde 
v  době provozu úřadu vyzvednout. Žádáme vás 
tímto o označení vašich schránek a o ulehčení 
práce těm, kteří budou roznášku hlasovacích lístků 
provádět. V případě, že se ve vašem domě nachází 
více schránek osob se stejným příjmením, prosíme 
o označení schránek i křestními jmény. Děkujeme.

Voličské průkazy 
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb 

do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 8. a 
9. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek 
stanovených zákonem o volbách do Parlamentu 
České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České republiky 
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Zákon o volbách do Parlamentu upravuje dva 
způsoby, jak lze již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 
31. prosince 2020, požádat obecní úřad příslušný 
podle místa trvalého pobytu voliče (pro voliče 
s trvalým pobytem na území MO Pardubice II je to 
Úřad městského obvodu Pardubice II) o vydání 
voličského průkazu, a to

• osobně; v tomto případě není písemná 
žádost vyžadována, neboť úřad o žádosti voliče po 
prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve 
kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání 
voličského průkazu lze požádat do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 
2021 do 16.00 hodin.

• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 1. října 2021 (do 16.00 hodin), 
Úřadu městského obvodu Pardubice II. Podání 
může být učiněno v této formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu  
lze využít osvobození od správního poplatku podle 
zákona o správních poplatcích, kde se stanoví, že 
od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely 
využití volebního práva)

b) v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky.

Úřad městského obvodu Pardubice II voličský 
průkaz, nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. 
23. září 2021, předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 
(jedná se pouze o plnou moc k převzetí / vyzvednutí 
voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o 
vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle 
na jím uvedenou adresu.                                    OVV
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Úspěch pardubické 
handicapové 
sportovkyně 

O velké překvapení a rozruch se postarala 
na CZECH PARA OPEN v Ostravě ve stolním 
tenise (29.6. -2.7.21) pardubická stolní tenistka 
působící ve Sportovním klubu vozíčkářů Pardu-
bice NEZLOMENI z.s., Spomenka Habětínková 
Tomič, když ve velmi tvrdé konkurenci získala 
krásné 3. místo. A konkurence to byla náram-
ná. Kromě již účastnic a nominovaných 
sportovkyň na OH, několika účastnic ME a MS 
byla i soupeřkou současná mistryně ČR Beáta 
Mentznerová. Spomenka ale bojovala jako 
pomyslný český lev a v samém finále soutěže 
nestačila pouze na Chilanku Tamari Isabel 
Lionelli (1:3) a Srbku Zoricu Popadič (0:3) – obě 
nominované na letošní OH. O zlatou medaili si 
to rozdaly právě obě vítězné sportovkyně, 
když se na stranu vítězství přiklonilo štěstíčko 
bojovnější Srbce. Čtvrté místo pak obsadila 
opět Srbka Bogunovič Sanija.            

František Habětínek, trenér

Přijďte si 
zasportovat 
na „Jedničku”

Chcete si zaběhat, zahrát míčové hry, 
prostě si zasportovat? 

V loňském školním roce byla dokon-
čena rekonstrukce školního hřiště na ZŠ 
Polabiny 1. celkové náklady na rekon-
strukci byly přibližně 10 mil. korun.  Dob-
rou zprávou pro veřejnost je, že toto hřiště 
je volně přístupné. Vstup je možný kdykoli 
v otevírací době. 

Sportovní potřeby škola nezapůjčuje. 
V době nepříznivého počasí je hřiště 
zavřené. 

Provozní doba školního hřiště pro 
veřejnost je od 1. dubna do 31. října, od                   
pondělí do pátku od 16 - 19 hodin a v sobo-
tu a neděli od 14 -19 hodin.
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Vinařský půlmaraton
Vážení spoluobčané,
v neděli 19. září 2021 se v Pardubicích poběží 

tradiční Pardubický vinařský půlmaraton. Tak jako 
roky předchozí způsobí nejedno dopravní omezení.  
V MO Pardubice II budou v obou směrech zcela 
neprůjezdné ulice Studentská, Kunětická a část 
ulice Hradecká (od Fáblovky až po křižovatku s ulicí 
Poděbradská). Tyto ulice budou uzavřeny v době 
od 10 hodin do 16 hodin. Zbylá část ulice Hradecká 
(od křižovatky s ulicí Poděbradská k mostu Pavla 
Wonky) bude průjezdná tak, že doprava bude 
svedena na jednu polovinu komunikace. V uvede-
nou dobu nebude možný jakýkoliv vjezd ani výjezd 
vozidel do místní části Cihelna a Stavařov. Prosíme 
tedy obyvatele těchto městských částí, aby si svůj 
případný odjezd z této lokality v neděli 19. září 
naplánovali, tak aby stihli odjet do deseti hodin 
dopoledne. S bezproblémovým návratem prosím 
počítejte až po 16. hodině.

Pořadatelé této sportovní akce se dopředu 
omlouvají všem občanům, kterých se toto omezení  
dotkne a jsou přesvědčeni, že to občané přijmou 
s pochopením stejně, jako u ostatních významných 
sportovních akcí v městě Pardubice.

Pardubický vinařský půlmaraton je určen nejen 
vrcholovým sportovcům, ale i široké sportovní 
veřejnosti. Vedle samotného půlmaratonu si 
aktivní sportovci mohou zaběhnout závod na 10 
kilometrů a ti méně zdatní Lidový běh na 1750 
metrů, kde každý účastník obdrží medaili. V prů-
běhu dne se konají na dané trati pohárové závody 
handbike sportovců, závod koloběžek, oboje na 
trati půlmaratonu.

Největší odměnou pro pořadatele by bylo, 
kdyby se celé sportovní akce občané zúčastnili  
jako přímí účastníci nebo jako diváci. Start všech 
závodů je na Smetanově náměstí a cíl na 
Pernštýnském náměstí. Zahájení celé sportovní 
akce je v 9.20 hodin u Východočeského divadla.

Míla Kalinová, ředitelka závodu

Sportovní kulečník 
pro děti

Maple Pool Club Pardubice zve 
všechny dívky a chlapce ve věku od 7 do 16 
let do kroužku sportovního kulečníku ve 
verzi pool, který probíhá v prostorách 
kulečníkové herny Ohrazenická 281, 
Polabiny 1, Pardubice. Kontaktujte nás na 
mail info@maplepoolclub.cz, tel 776 459 
589, www.maplepoolclub.cz.

Jaroslav Hořeňovský
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.

Na svém zářijovém zasedání ZMO mimo jiné
schválilo rozpočtové opatření číslo 5. V jeho rámci
došlo k několika drobným korekcím, přičemž
nejvýznamnější změnou bylo využití prostředků
ušetřených na jiných akcích díky příznivému
výsledku výběrových řízení na příspěvek obci Staré
Hradiště na vybudování veřejného osvětlení silnice
Hradecká mezi Pardubicemi a Starým Hradištěm.
Této akci se podrobněji věnujeme na jiném místě
tohoto zpravodaje.

Další dílčí úpravy rozpočtu schválila RMO v
rámci rozpočtových opatření 4 a 6, jejichž
prostřednictvím došlo zejména k zařazení
přijatých darů na pouť či poskytnutých dotací
(blíže viz samostatný článek). Kompletní znění
rozpočtu včetně všech jeho úprav je zveřejněno na
internetových stránkách www.pardubice2.cz.

RMO projednala žádost ČEZ Distribuce, a. s.
o  prodej části pozemku v ulici Ohrazenická pro
umístění kompaktní betonové trafostanice a do-
poručila variantu 2, tj. vedle stávajícího objektu
st.č. 5254 mezi parkovišti. RMO dále souhlasila
s  prodejem některých pozemků města Správě

železnic v souvislosti s realizací stavby Moder-
nizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim,
3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad
Labem – Stéblová. RMO naopak nesouhlasila s pro-
nájmem travnatého pozemku za Žlutým psem
soukromé společnosti za účelem uskladnění

přenosného dopravního značení a odstavení
přívěsných vozíků (důvodem je nesoulad záměru
s územním plánem).

V rámci vyjádření účastníka územního řízení
RMO souhlasila se nástavbou bytové jednotky na
objektu výměníku tepla v ulici Valčíkova č.p. 326.

RMO rovněž schválila dodatek č. 1 ke smlouvě

o dílo se Službami města Pardubic a.s. na akci
J. Potůčka, jímž se upravuje rozsah plnění a snižuje
cena na 3 215 427,- Kč včetně DPH. Na
mimořádném jednání RMO schválila ukončení
smlouvy o dílo se společností Vario Pardubice s.r.o.
na realizaci akce Úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa.

RMO v neposlední řadě schválila aktualizaci
Programu regenerace panelových sídlišť - Pravý
břeh Labe na rok 2022 pro potřeby podání žádosti
o dotaci ze Státního fondu podpory investic na
XVII. etapu - Centrum Sever (blíže se této akci
věnujeme na str. 3). TŘ
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,

rok 2021 se blíží ke svému konci a možná nejen
mně se zdá, že byl opět o trochu kratší než ten
předchozí. Fyzikálně je to určitě nesmysl, všechny
roky jsou stejně dlouhé a ty přestupné jsou
dokonce o jeden den delší. Shodneme se však na
tom, že s přibývajícím věkem se nám zdá, že čas
plyne trochu rychleji. Proto je třeba žít i navzdory
různým životním nepříjemnostem a omezením. Již

dva roky jsme omezování koronavirovou pandemií
a navzdory očkování, prožíváme její další vlnu.
Hledání příčin nárůstu počtu nemocných a chyb
v boji proti tomuto onemocnění značně rozděluje
naši společnost. Lepší situace není ani v jiných
státech. I tam probíhají demonstrace proti
vládním opatřením, ale na druhou stranu tam
vidíme i větší respekt a vůli dodržovat opatření.
Dokonce i taková, která jsou z našeho pohledu
velmi přísná. Osobně se domnívám, že je třeba se
naučit s touto nemocí žít a nerezignovat na
„normální“ způsob života. Chovejme se maximálně
obezřetně a ohleduplně, ale žijme.

Přestože se mi tento rok zdál trochu „kratší“,
tak se nám podařilo dokončit několik větších
investičních akcí.

Jsem rád, že se podařilo dodělat severní stranu
Bajkalu. Lidé z Lonkovy ulice se nyní pohodlně
dostanou po novém a osvětleném chodníku
k prodejně Lidl a zároveň mohou, nejen oni,
absolvovat i procházku kolem celého jezera.

V polovině listopadu proběhla kolaudace nově
rekonstruované ulice K. Šípka. Celá rekonstrukce
stála 7,5 mil. korun a městský obvod získal dotaci
ze Státního fondu podpory investic z programu
Regenerace sídlišť ve výši 3,2 mil. Výrazně se zde
podařilo zvýšit kapacitu parkování. Dříve zde auta
parkovala podélně ne zcela v souladu s pravidly
silničního provozu a nyní zde vzniklo 62 zcela
nových legálních parkovacích míst. Parkovací
kapacita vzrostla zhruba na dvojnásobek. Povrch
parkovacích míst je zhotoven ze zasakovací dlažby

a srážková voda tedy nebude odtékat do kanali-
zace, ale bude vsakovat v místě. V pásu u chodníku
bylo vysazeno 5 ks jeřábu duryňského, který zde již
byl před časem vysazen a vytváří základ nového
stromořadí. Dále byly vysazeny dva javory k blíz-
kému sportovišti.

Se stavební činností jsme v této ulici ještě
definitivně neskončili. Zbývá zde dodělat přístu-
pové chodníčky k domu v ulici Nová č.p. 203–208.
S těmito pracemi však čekáme, až se dotčenému
SVJ podaří vybudovat zadní vstupy do tohoto
domu. Z důvodu administrativního zdržení se to
ještě nepodařilo.

Přehled všech investičních akcí v letošním roce
najdete uvnitř zpravodaje.

Velkou radost mám z nově založeného ovoc-
ného sadu v Polabinách. Nachází se na louce mezi
ulicí Lonkova a řekou Labem poblíž slepého
ramene. Je zde vysazeno 24 ovocných stromů.
Jedná se o šest jabloní, šest třešní, šest slivoní a
šest hrušní. Ve všech případech to jsou původní
staré vysokokmenné odrůdy ovocných stromů,
které by zde měly růst a plodit desítky let. Jsem
optimista a věřím, že se nenaplní slova některých
pochybovačů o zničených stromech a polámaných
větvích. Pochopitelně netvrdím, že se to nemůže
stát, ale s takovým uvažováním bychom se
nemohli pouštět do ničeho nového a pěkného.
Věřím, že návštěvníci sadu se budou chovat
ohleduplně, a příští rok na jaře se zde budeme těšit
z kvetoucích stromů a za pár let sem budeme
chodit na ovoce, které chutnalo našim předkům.

Letošní rok opět nepřál společenským akcím,
které pravidelně připravuje náš městský obvod.
Uskutečnily se pouze promenádní koncerty na
Pergole a 21. Staročeská polabinská pouť. V pátek
26. 11. proběhlo rozsvícení vánočního stromu na
náměstí Polabiny 2 a na Štědrý den připravujeme
tradiční vánoční koncert na Pergole.

V loňském roce se pouť nekonala kvůli proti-
epidemickým opatřením a i letos jsme měli obavy,
zda se podaří uskutečnit 21. ročník Staročeské
polabinské pouti. Program jsme měli nachystaný
dlouho dopředu, ale po poměrně klidném létě se dle
očekávání začala na podzim zhoršovat covidová
situace. Přijatá opatření konání pouti umožnila a ta
mohla proběhnout v tradičním duchu bez význam-
ných omezení. Počasí nám opět přálo, tak věřím, že
všichni návštěvníci, především děti, byli s letošní
poutí spokojeni. Již potřetí jsme také v předvečer
pouti v Parku Jiřího Srbka promítali pohádku pro
děti. Letos to byla pohádka Princezna zakletá
v čase a poprvé projekci nepřerušil déšť. Doufejme,
že i v příštích letech nám počasí zachová svou
přízeň.

V minulém čísle Pravobřežního zpravodaje
jsem psal o paní Vlastě Malé z ulice Prodloužená,
která pečuje o květinové záhonky okolo domu, kde
bydlí. Následně se mi ozvala paní Květoslava
Bičíková, která mě upozornila na velmi pěkně
upravené záhony v ulici Družstevní (č.p. 101–105).
Zde se o tento kousek veřejného prostoru obětavě
a nezištně stará paní Žofie Melicharová. Na
přiložené fotografii (vpravo) vidíte část její mnoha-
hodinové práce, která přináší radost jejím souse-
dům, ale i všem, kteří těmito místy třeba jenom
prochází. Děkujeme Vám, paní Melicharová, za
práci, kterou děláte pro své okolí a budeme se opět
těšit na jaro a Vaše rozkvetlé květinové záhony.

Vážení spoluobčané, rád bych Vám s blížícím se
koncem roku popřál krásné Vánoce a pohodové
svátky vánoční v kruhu Vašich blízkých. Zkusme se
oprostit od všeho negativního kolem nás a sou-
střeďme se na věci, které nám jsou příjemné a na
lidi, kteří jsou nám blízcí.

Závěrem bych Vás rád pozval na tradiční
vánoční koncert na Pergole, který se koná na
Štědrý den 24. 12. od 11 do 12 hodin. Přijďte si
poslechnout vánoční melodie od dechové hudby
Živaňanka.

Ještě jednou krásné Vánoce a hodně zdraví
a štěstí v novém roce. Váš Radek Hejný

Uzavření knihovny
Knihovna bude v době Vánoc uzavřena.

Naposledy v tomto roce máte možnost si půjčit
knihy ve čtvrtek 23. 12. a následně až v pondělí
3. 1. 2022. Přejeme Vám hezké vánoční svátky
a hodně zdraví v novém roce.

Katalog knihovny
Nejen registrovaní čtenáři mají možnost si na

webové adrese knihovna-polabiny.mmp.cz
prohlédnout katalog knih a knižní novinky.

Vánoční akce pro děti
Ve středu 1. 12. 2021 od 13 do 17 hodin bude

v polabinské knihovně připravena vánoční dílna pro
děti. Budou mít možnost vybarvit si vánoční
zvoneček nebo kouličku, kterou si odnesou domů.
Také budeme společně zdobit náš knihovní vánoční
stromeček. Těšíme se na vás. VL

16. jednání Zastupitelstva městského
obvodu Pardubice II
se koná v dne . 20e středu 15 prosince 21
v 1 hodin  7 v salonku restaurace Na Palubě
v Polabinách 2. Jednání zastupitelstva
jsou veřejná.

Družstevní 101-5
záhon Žofie Melicharové
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Centrum Sever - etapa A

TÉMA

O přípravě projektu revitalizace centra
sídliště Sever jsme v PZ psali již několikrát (mj.
PZ 2/2019, 2/2020, 4/2020). V posledním
článku jsme vyslovili předpoklad, že v roce
2021 bude vydáno stavební povolení a vyho-
tovena prováděcí projektová dokumentace,
což se podařilo splnit. Jestliže jsme před rokem
na tomto místě uvedli, že odhady daňových
příjmů nás nenaplňují optimismem, pak si letos
troufáme mluvit o mírném optimismu. Šance
na realizaci první etapy dle původního plánu,

tj.  v roce 2022, je poměrně solidní. Otázkou
samozřejmě zůstává, jak dopadne výběrové
řízení ve světle současného růstu cen
materiálu.

První etapa zahrnuje samotné centrum,
tj.  městský parter před objekty občanské
vybavenosti včetně předzahrádek a úprav
u  vstupu do školy. Součástí této etapy jsou
rovněž úpravy dvou menších dětských hřišť.
Více snad napoví připojené obrázky. Podrob-
nější info pak je na www.pardubice2.cz. TŘ

OBCH. CENTRUM

ŠKOLA

K C
IH

ELNĚ
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Co se udělalo
a za kolik

Jako obvykle koncem roku přinášíme přehled
nejpodstatnějších výdajů městského obvodu
Pardubice II z rozpočtových kapitol životní
prostředí a doprava v roce 2021. Výčet
neobsahuje úplně všechny položky, některé jsou
kumulované a některé částky odhadnuté,
protože čerpání dosud probíhá.

Kromě dobře viditelných větších investičních
akcí a zajišťování nezbytných opakujících se
činností, považovaných za samozřejmý stan-
dard, každoročně provádíme velké množství
drobnějších oprav a úprav na přímé žádosti
obyvatel, zástupců samospráv nebo společen-
ství vlastníků domů. V tom vidíme jeden z hlav-
ních smyslů existence městských obvodů.

ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE ŽP
sekání trávníků a sběr listí 3 507 000,-

7 sečí trávníků (poslední dvě včetně sběru listí),
některé exponované plochy (náměstí, refýže
podél důležitých komunikací apod.) jsou
sekány častěji, některé louky méně častěji;
městský obvod je pro potřeby sečí rozčleněn
na 4 bloky, fakturace je prováděna za
jednotlivé seče po jejich převzetí a kontrole

údržba trávníků mimo pravid. sečí 144 000,-
jedná se o údržbu trávníků mimo rámec výše
uvedených dlouhodobých smluv (seče luk,
odstranění různých ruderálních porostů Pola-
biny, Stavařov, terénní úpravy apod.)

zahradnické služby 2 049 000,-
služby na základě roční smlouvy se SmP -
prořezy keřů, živých plotů, pletí záhonů, aj.
v celkovém objemu 6 048 hodin

údržba dřevin a související služby 1 093 000,-
jednotlivě zadávané zakázky (prořez stromů,
ošetření dřevin, výchovný řez mladých
stromků, kácení stromů, odstranění pařezů,

údržba a řez živých plotů, obnova kotvení
mladých dřevin, ochranné postřiky, likvidace
následků vichřice apod.)

nové výsadby dřevin + zálivka 628 000,-
jednotlivě zadávané zakázky - obnovy a
dosadby záhonů, výsadba stromů a keřů,
borka do záhonů, údržba záhonů, zavlažovací
vaky, materiál na záhony před domy pro
samosprávy aj.

opravy a údržba mobiliáře 513 000,-
jednotlivě zadávané zakázky (opravy kontej-
nerových ohrádek Grusova, K Rozvodně, Kuně-
tická, K Cihelně a Varšavská, výměna prken
a  latí na lavičkách, obnovy nátěrů, údržba
psího parku, opravy laviček z masivu u slepých
ramen Lonkova, opravy a výměny poško-
zených sloupků, údržba košů na psí exkre-
menty, zhotovení a instalace informační
tabule do polabinského sadu Lonkova,
instalace tabulí s doporučením nekrmit nutrie
u slepého ramene a u Bajkalu, čištění nápisů

graffiti, celková oprava vnitřních rozvodů
pítka na nám. Polabiny 2, další opravy a běžná
údržba ostatního mobiliáře – zámečnické,
truhlářské, klempířské opravy apod. - sušáky,
zídky, klepače, sloupky, zpevněné plochy
u kont. ohrádek, oplocení, květináče, odp. koše,
drobné stavební a zemní práce atd.)

podhrabové desky v psím parku 60 000,-
sedáky u mostu P. Wonky 47 000,-
výměna prken laviček park J. Srbka 80 000,-
skluzavka Kosmonautů (nerez) 35 000,-
provoz fontán a pítek 50 000,-
opravy a údržba hřišť 565 000,-

jednotlivě zadávané zakázky (údržba a odple-
velení pískových dopadových ploch na hřištích,
údržba pískových a pryžových dopadových
ploch a ostatních zpevněných ploch na
dětských hřištích a sportovištích, výměny
překližkových dílů (střechy herních sestav,
sedátka, horolezecké stěny), výměny pro-
hnilých dřevěných dílů (sloupy, podlahy,
příčky), opravy a výměny lanových sítí (mosty,

průlezy, lezecí sítě), výměny plastových dílů,
další opravy a běžná údržba, průběžné opravy
na základě provedených kontrol, pravidelné
kontroly a revize dětských hřišť

výsyp odpadkových košů 573 000,-
výsyp celkem 183 košů 3x týdně

výsyp košů na psí exkrementy 247 000,-
výsyp celkem 47 košů 2x týdně

velkoobjemové kontejnery 391 000,-
přistavování na 7 stanovišť dle harmonogramu

nový mobiliář 200 000,-
lavičky Družstevní, Stavařov, venkovní stůl na
stolní tenis Brožíkova, stojany na kola
Brožíkova, K Rozvodně a u mostu P. Wonky

lampa veř. osv. u hřiště Stavařov 170 000,-
kont. ohrádka Lidická 365 134 000,-
soubor mobiliáře u ZUŠ Nová 240 000,-

ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
Karla Šípka 4 354 000,-

rekonstrukce ulice Karla Šípka; akci zajišťovalo
město, ale byla hrazena z rozpočtu MO;
celkové náklady na akci byly vyšší o získanou
dotaci SFPI ve výši 3 190 000,- Kč

J. Potůčka 3 281 000,-
rekonstrukce chodníku, vybudování ostrůvků

na přechodech pro chodce
Přechody Okrajová, Sluneční 957 000,-

úpravy přechodů v návaznosti na zastávku
Okrajová, úpravy vjezdu do ul. Sluneční

Úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa    1 850 000,-
osvětlený chodník na severní straně, dokon-
čení mlatových cest okolo jezera

Centrum Sever - projekt 545 000,-
Mladých jih - projekt 429 000,-
Prodloužená, Sluneční - projekt 436 000,-
Zóna 30 Lidická - Lonkova - projekt 54 000,-
Nároží Hrad.- Studentská - projekt 58 000,-
VO Fáblovka - přísp. St. Hradišti 1 100 000,-
opravy asfaltových komunikací 260 000,-

lokální frézování a nový koberec Kpt. Bartoše
a na komunikaci od zdymadla ke koupališti

Mladých 177-180 - sanace kanal. 337 000,-
dopravní značení 131 000,-

obnova vodorovného dopr. značení stezka
Kosmonautů aj., polštáře Ohrazenická

čištění a opravy dešťových vpustí 470 000,-
údržba sorpčních vpustí 107 000,-
oprava dílčích závad na komun. 1 000 000,-

jednotlivě zadávané zakázky (plošné opravy
drobných výtluků a trhlin na asf. vozovkách
tlakovým zástřikem, nájezd na chodník Kpt.
Bartoše 411, plata pro kontejnery, vylámaná
přídlažba kruh. obj. U Josefa, nerovnosti na
chodnících Mladých, Prodloužená-J. Potůčka
a řada dalších drobných oprav) OŽPD

Karla Šípka

Nová
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Z dokončených akcí
Druhá etapa úprav okolí Bajkalu byla téměř

dokončena již v srpnu 2021, avšak zhotovitel se
dostal do vážných problémů, které mu znemožnily
pokračovat v díle. V říjnu byla nakonec uzavřena
dohoda o ukončení smlouvy o dílo a v době vydání

tohoto zpravodaje by u Bajkalu už mělo být vše
hotovo s výjimkou instalace laviček a odpadkového
koše, jejichž dodací lhůta se přehoupla až do
příštího roku. Od Bajkalu jsou první dva snímky.

V polovině listopadu byla dokončena rekon-
strukce ulice Karla Šípka. Druhé dva snímky ji za-
chycují krátce před dokončením stavebních prací.
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Polabinský
ovocný sad

Městský obvod Pardubice II vysadil ve
druhé polovině října 2021 na pravém
břehu Labe (u slepého ramene poblíž ulice
Lonkova) nový ovocný sad. Cílem této
aktivity bylo posílení rozmanitosti druhů
dřevin v lokalitě a s tím související zvýšení
počtu druhů volně žijících živočichů.
Zároveň dojde k vytvoření unikátního
biotopu pro hmyz a drobné ptactvo
v blízkosti sídlištní zástavby.

Tento nový krajinný prvek v blízkosti
Labe je i posílením kulturního dědictví
v podobě starých odrůd vysokokmenných
ovocných stromů a tradičního využívání
ovoce. Nově vytvořený ovocný sad bude
volně přístupný obyvatelům. Vzniká tak
přírodní prostor pro rekreaci, setkávání
nebo relaxaci v dostupné vzdálenosti od
sídliště.

Věříme, že charakteru místa bude
odpovídat i chování jeho návštěvníků.

V sadu je vysazeno šest hrušní, šest
slivoní, šest jabloní a šest třešní. Na první
úrodu si budeme muset ještě několik let
počkat, ale už na jaře se můžete potěšit
krásou rozkvetlých ovocných stromků.

Společně s městským obvodem se
o sad budou odborně starat zaměstnanci
Služeb města Pardubic. Radek Hejný

Ošetření jehličnanů
Upozorňujeme, že bylo provedeno ošetření

jehličnatých dřevin chemickým přípravkem
MORSUVIN A na území MO Pardubice II z důvodu
vandalismu a krádeží jehličnanů v předvánočním
období. Stromky ošetřené tímto přípravkem po
přenesení do teplé místnosti intenzivně zapáchají!
Výše uvedený chemický přípravek není klasifikován
jako jed a lze jej použít na veřejně přístupných
místech. Ošetřené stromy budou viditelně

označeny tabulkou. Prosíme občany, aby tyto
výstražné tabulky neničili a neodstraňovali. OŽPD

Bajkal - od čp. 513

Bajkal - schody od Hradecké K. Šípka - schody od Hradecké

Karla Šípka
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Veřejné osvětlení
Fáblovka

Na Hradecké ulici, v úseku od budoucí
křižovatky se severovýchodním obchva-
tem na konci Pardubic směrem do Starého
Hradiště chybí veřejné osvětlení. Díky
absenci chodníku či cyklostezky silnici
využívají chodci i cyklisté, což je za snížené
viditelnosti vzhledem k hustému automo-
bilovému provozu nebezpečné. Staré
Hradiště, v jehož katastru je silnice,
připravilo projektovou dokumentaci na
doplnění lamp. Ulice Hradecká v tomto
úseku tvoří hranici mezi Starým Hradištěm
a Pardubicemi a prakticky veškerá zástav-
ba zde je na území Pardubic (resp. MO
Pardubice II). Proto se městský obvod
rozhodl na realizaci akci přispět ve výši
poloviny předpokládané ceny záměru tj.
1,1 mil. Kč. Realizace by se měla uskutečnit
ještě letos. Dodáváme, že i po dokončení
stavby zůstane ještě kus vozovky
neosvětlený, a to právě v místě, kde ji má
křížit severovýchodní obchvat, přičemž s 
osvětlením se počítá v rámci výstavby
obchvatu. TŘ

Sluneční pláž
Rozsáhlé plochy takřka nedotčené přírody

uprostřed obytné zástavby na pravém břehu Labe
jsou devizou Polabin. Městský obvod Pardubice II
si ve svém Programu rozvoje klade za cíl některé
jejich části zkultivovat a doplnit stezkami či
lavičkami. Jedním z potenciálních dílčích záměrů
v území je sluneční pláž, na kterou je zpracována
studie, z níž pochází přiložená vizualizace.

Sluneční pláž je zamýšlena na travnatém
břehu Labe mezi mosty P. Wonky a Kpt. Bartoše,
zhruba v místě výpustního objektu slepého
ramene. Jde o státní pozemek ve správě Povodí
Labe, s nímž v současné době probíhají jednání
o možnostech realizace záměru.

Zásahy do území se předpokládají v  mini-
málním rozsahu. Hlavní osu by tvořila nová
(nejspíše mlatová) cesta pro pěší a cyklisty

spojující stávající cyklostezku s břehem Labe, kde
by byla vytvořena dřevěná terasa s lehátky pro
možnost posezení a betonové schodišťové stupně

vedoucí do vody. Schodiště umožní přímý kontakt
s  hladinou řeky. Podél cesty by byly umístěny
lavičky pro možnost posezení a pikniku. Rovněž je
v prostoru navrženo venkovní ohniště. OŽPD

Nároží Hradecká -
Studentská

V roce 2015 nechal městský obvod
Pardubice II zpracovat studii cyklo-
infrastruktury v ulicích Hradecká a Podě-
bradská. Jedním z dílčích definovaných
problémů bylo chybějící cyklistické a pěší
propojení na nároží ulic Hradecká a
Studentská. Letos byl na tuto akci při-
praven projekt, který počítá i s úpravou
vjezdu do zóny 30 Stavařov a přístupem
na stávající parkoviště. Navržené řešení je
patrné z přiloženého výkresu. OŽPD

A

A

OHNIŠTĚ

TERASA

MOST PAVLA WONKY

MOST KAPITÁNA BARTOŠE

kø.

kø.

Stěhování kurtů
Do prostoru podél komunikace od zdymadla ke

koupališti se budou stěhovat tenisové kurty a
zázemí Tenisového klubu Pernštýn 1897. Jedná se
o první etapu širšího záměru vybudování sportov-
ního areálu v této části města. OŽPD
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Placení poplatků
Jak mnozí jistě víte, náš úřad nabízí pro úhradu

všech druhů místních i správních poplatků různé
způsoby úhrady:

· bezhotovostním převodem
· platební kartou na pokladně úřadu
· hotovostně na pokladně úřadu

a místní poplatek za odpady lze hradit ještě
· prostřednictvím SIPO

Bezhotovostním převodem

Pokud máte schovaný nějaký ústřižek od
složenky na úhradu poplatku za odpady, můžete
použít údaje na něm uvedené. Každý poplatník má
svůj unikátní variabilní symbol (VS), který je mu
jednou přidělen a nemění se.

Pokud takový ústřižek nemáte a chcete
poplatek hradit bankovním převodem, napište si,
prosím, na e-mail podatelna@umo2.mmp.cz nebo
zavolejte na číslo 466 798 630, 466 798 633 nebo
466 798 634 a správci poplatku Vám Váš VS sdělí.

Totéž platí pro úhradu místního poplatku ze
psů i za užívání veřejného prostranství.

Níže uvádíme číslo účtu, na který se poplatky
hradí, a specifické symboly (SS), které patří
jednotlivým druhům místních poplatků:
č. účtu: 19-2374030297/0100 (Komerční banka)
SS pro poplatek za odpady: 1337
SS pro poplatek ze psů: 1341

SS pro poplatek za užívání veř. prostr.: 134313

Spolu se SS je nutné uvést VS, aby se daná
platba spárovala s příslušným poplatníkem. Pro
případ úhrady správního poplatku se, prosím,
informujte u příslušného zaměstnance i na SS.

Prostřednictvím SIPO

K tomuto způsobu úhrady je nutný souhlas
osoby, na níž je číslo SIPO evidováno. Každý
poplatník musí vyplnit svoji vlastní žádost (za
nezletilé poplatníky ji musí podat některý ze
zákonných zástupců). Formulář je ke stažení na
adrese www.pardubice2.cz – Radnice – Formuláře
– Formuláře místních poplatků – Žádost o platbu
poplatku prostřednictvím SIPO. K dostání je také
na pokladně úřadu. Poplatek je pak zařazen mezi
Vaše platby SIPO v měsíci dubnu.

Tímto způsobem lze prozatím hradit pouze
místní poplatek za odpady, o platbu poplatku ze
psů nebyl projeven ze strany poplatníků
dostatečný zájem.

A jak je výše uvedeno, lze veškeré poplatky
platit našeho úřadu také prostřed-na pokladně
nictvím .platební karty nebo v hotovosti

Závěrem dodáváme, že městský obvod
každoročně rozesílá poštovní poukázky k platbě
místního poplatku za odpady, avšak poplatek
lze hradit i bez poštovní poukázky, a to kdykoli od
1. 1. do 30. 4. Není tedy nutno vyčkávat na
zaslání poštovní poukázky. OE
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Milostivé léto
Milostivé léto a s ním i šance život bez

dluhů je tu!
Pardubičtí zastupitelé se připojili k celo-

republikové akci Milostivé léto a prostřed-
nictvím městských a příspěvkových organizací
aktivně vyzívají k uhrazení původního dluhu
bez navýšené částky o poplatky a úroky. Jedná
se o velkou šanci pro mnoho lidí v dluhových
pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do
exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají
jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu
od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a znovu
začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník
zaplatí celou jistinu dluhu tedy původní dluh a
908 korun exekutorovi za zastavení exekuce,
čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a
další příslušenství stát odpouští, exekuce se
zastaví.

„Milostivé léto vnímáme jako příležitost
pro mnoho lidí, jak se vymanit z dluhové pasti.
Máme mnoho klientů, kteří se potýkají s dluhy,
kdy jim z původní pohledávky např. za
nezaplacení jízdného v MHD nebo poplatku za
popelnice v řádu stokorun vyšplhá dluh na
desítky tisíc korun,“ uvedla vedoucí odboru
sociálních věcí pardubického magistrátu Iva
Bartošová. „Problémem ale může být, že tito
lidé nebudou mít ani na zaplacení jistiny a po-
platku exekutorovi a mají navíc i další dluhy,
které milostivé léto neřeší. I tak se budeme
snažit našim klientům pomoct minimálně
v tom, že je budeme vést k aktivnímu přístupu
v řešení svých dluhů a využití této příležitosti,“

dodala Bartošová a uvádí jeden z posledních
případů, který má na stoje, kdy dlužník dostal
pokutu za jízdu „na černo“ ve výši 800 korun.
Pokud dluh uhradí a spolu s poplatkem 908
korun za zastavení exekuce, bude mu odpuš-
těna celková exekuce ve výši 18 000 korun.

Milostivé léto se vztahuje na ty, co mají
dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdra-
votních pojišťoven, nemocnic, u dopravního
podniku nebo třeba za nájem u obce. Toto
tříměsíční období může být výhodné pro obě
strany. Jak pro zodpovědné dlužníky, kteří mají
reálný zájem na tom své dluhy splatit a exe-
kuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně
často právě příslušenství, které mnohdy činí až
několikanásobek původního dluhu, tak pro
města a obce a další věřitele. Ti mají navíc
šanci na to, že bude původní dluh splacen a
dostanou zpět své dlužné peníze, což by se
u řady dlužníků za standardní situace nikdy
nestalo. Pokud bude mít dlužník zájem tuto
příležitost využít, ať se obrátí na svého
exekutora.

Svoz odpadu
o svátcích

V době vánočních svátků ve dnech 24. 12. až
26. 12. 2021 zachován standardní, bude
harmonogram svozu komunálního odpadu
i separovaných složek odpadu pro občany
města, firmy i obce. Všechny separační dvory
budou v době vánočních svátků v tyto dny a na
Nový rok naopak uzavřeny.

Od 1. kalendářního týdne roku 2022 bude již
svoz probíhat beze změn a pravidelně tak, jak je
nastaven standardní harmonogram svozů nádob
a dalších služeb.

Dále připomínáme, že ti, kteří nemohou
dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na
separační dvůr, mají možnost odložit živé
odstrojené vánoční stromky ke stanovištím
kontejnerů na komunální, nebo na tříděné odpady
(nikoliv do kontejnerů). Stromky odložené k popel-
nicím u rodinných domků nebudou svezeny.
Žádáme občany, aby stromky byly zbaveny
veškerých ozdob, protože jsou poté odvezeny na
městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se
stávají vstupní surovinou pro výrobu kompostu.
Seznam separačních dvorů a jejich otevírací doby
naleznete na www.smp-pce.cz

Závěrem nám dovolte poděkovat a popřát
všem klidné a spokojené svátky prožité ve zdraví
a společnosti těch nejbližších.

V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících
informací či dalších dotazů mohou občané
kontaktovat pracovníky společnosti
Služby města Pardubic a.s.
na telefonních číslech
466 260 831-33.

Dotace z rozpočtu
MO Pardubice II

Ačkoli je letošní rok stejně netypický jako rok
loňský, spousta akcí se konat nemohla a spoustu
aktivit nebylo možné vykonávat, případně vše jen
v omezeném rozsahu, bylo z rozpočtu městského
obvodu v roce 2021 poskytnuto několik dotací.
Celkem se jedná o 14 úspěšných žadatelů, kterým
byly schváleny dotace v celkové výši 188,2 tis. Kč.
Níže uvádíme přehled příjemců, účel, na jaký byla
dotace schválena a výši dotace.

Maple Pool Club - provoz, juniorský turnaj -
20  900 | - XVII. ročník The Inter-H. Machová
national Festival Jazz Dance Open 2021 - 9 800 |
ROB Pardubice - letní soustředění oddílu - 10 000
| - mistrovství ČR mládeže,2222 ŠK Polabiny
trenérská činnost - 27 300 | SK Lvíček Pardubice
- příměstské kempy, provoz - 41 300 | MIREA
denní stacionář, o.p.s. - aktivity klientů - 9 000 |
ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii -
činnost seniorklubu - 6 000 | SŠ cest. ruchu
a graf. designu MŠ- stáž v Německu - 9 200 |
Mladých SK lyžařů Par-- akce pro děti - 11 700 |
dubice - letní tábor - 12 400 | Spolek pěveckých
sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - XIV. festival pěvec-
kých sborů - 6 400 | - vánoční dílny -MŠ Brožíkova
6 700 | - podložky na cvičení proE. Chalupníčková
aerobikový klub - 5 000 | Klasická hudba
mladým, z.s. - vánoční koncert - 12 500.
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Ohlédnutí za poutí
Několika snímky se vracíme k již 21.

Staročeské polabinské pouti, která se uskutečnila
v  sobotu 25. září 2021. Po loňské covidové pře-

stávce proběhla letošní pouť v plánovaném
rozsahu. Na své si přišli malí i velcí, program
tradičně naplňoval celý den počítaje ranním
průvodem z náměstí Polabiny 1 do Parku Jiřího
Srbka a konče ohňostrojem ve 21:30.

Pozvánka
do Archy

Seniorklub: středa 1. 12. Po stopách
apoštola Pavla (Turecko, Řecko) - cesto-
pisná přednáška R. Neumanna středa|
8. 12. Írán, země málo známá – cestopisná
přednáška D. Petriláka středa 17. 12.|
Adventní setkání středa 12. 1. 2022|
Dominikánská republika – video středa|
19. 1. Bulharsko – cestopisná přednáška
J.  Soukupa středa 26. 1. Špicberky –|
cestopisná přednáška A. Nováka. Začátky
programů v 17 hodin.

Procvičování paměti: pátky 10. 12.,
14. 1. a 28. 1. v 16 hodin.

Církev bratrská – bohoslužby:
pátek 24. 12. ve 23 hodin – Štědrovečerní
bohoslužba sobota 25. 12. v 9.30 hod. –|
Vánoční bohoslužba neděle 26. 12. v 9.30|
hod. – Vánoční bohoslužba.

Mimořádně: neděle 9. 1. v 17 hodin –
Tříkrálový koncert komorního orchestru
Bona Nota

Při účasti na všech programech je
nutné předložit doklad o očkování nebo
o prodělání nemoci covid 19. Akce se konají
ve sborovém domě Archa v Lonkově ul.

Očkování
bez registrace

Univerzita Pardubice ve spolupráci
s Pardubickým krajem pokračuje v organi-
zaci očkování proti covidu bez objednání
v  prostorách svého kampusu. Zájemci
mohou dorazit v následující termíny:

1. 12.
10. 12.
15. 12.
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