
Vá!ení spoluobèané,
je zaèátek mìsíce bøezna a já mám letos poprvé
mo!nost oslovit Vás prostøednictvím úvodního
sloupku na"eho Pravobøe!ního zpravodaje, kter#
se po sedmi letech doèkal nové grafické úpravy.
Pøijmìte hned v úvodu moje uji"tìní, !e hodláme
udìlat i v tomto roce se v"emi spolupracovníky
ÚMO Pardubice II v"e pro to, aby letopoèet 2006
byl v na"em obvodu úspì"n# po v"ech stránkách.

I jeho zaèátek naplnil mé pøedstavy o vysoké úrovni mezilidsk#ch
vztahù takøíkajíc u nás doma…

První v#znamnou leto"ní spoleèenskou akcí bylo ji! ètvrté
Novoroèní souznìní poøádané Speciální "kolou Svítání a polabinskou
ZU$. Spoleèn# koncert dìtí zdrav#ch a zdravotnì posti!en#ch, nad
ním! jsem pøevzal zá"titu, byl opìt pln# siln#ch emocí jak v øadách
desítek nad"en#ch úèinkujících, tak u posluchaèù. Mnohá v#znamná
etická ponauèení vypl#vající ze Souznìní podtrhla ve svém prù-
vodním slovì tentokrát známá rozhlasová a televizní moderátorka
Petra Polanská. Jsem rád, !e se u nás toto neformální setkání
ka!doroènì koná.

U høejiv#ch projevù lidskosti je"tì chvíli zùstanu, proto!e jsem
spoleènì s dìkankou Filozofické fakulty a prorektorem Univerzity
Pardubice pøedával podìkování rektora, pamìtní medaili UP a vìcn#
dar ÚMO Pardubice II Martinu Ehlovi, rodákovi z Kvasin, kter# sv#m
hrdinsk#m èinem zachránil !ivot jedenáctiletému chlapci topícímu se
v Bajkalu. Dárek a podìkování obdr!el tento skromn# student UP i od
Mìstské policie. Nevídan# pøíklad jeho osobní stateènosti se mi vryl
nesmazatelnì do pamìti.

Radostn# pocit mám i ze vzniku nové v#znamné firmy na území
na"eho obvodu. Jedná se o Stavby silnic a !eleznic, které zde
otevøely své øeditelství. Tímto poèinem dochází ke zkvalitnìní
konkurenèního prostøedí na stavebním trhu a to je jistì správné.

Rovnì! vítám udìlení státní dotace Univerzitì Pardubice. Tato
rychl#m tempem se rozvíjející vysoká "kola zahájí v na"em teritoriu
v#stavbu nov#ch vyuèovacích prostor.

Od humánních a radostn#ch akcí pøejdu bez úvodu k leto"ní
neèekanì dlouhé zimì s mimoøádn#mi pøívaly snìhu. Zodpovìdní
pracovníci Slu!eb mìsta Pardubic mìli v lednu i únoru plné ruce práce
a sna!ili se v"emi prostøedky s následky nevlídného poèasí vyrovnat,
ale pøíroda byla mnohdy mocnìj"í. Mrazivé poèasí nemìlo !ádnou
pøestávku, a proto i ná" obvod uvolnil na øe"ení tìch nejo!ehavìj"ích
problémù, kter#ch nebylo málo, èástku pøesahující 100 tis. Kè.

I v obtí!n#ch klimatick#ch podmínkách v"ak pokraèovaly nìkteré
práce na zlep"ení !ivotního prostøedí. Nov# kabát dostala Tomanova
ulice, na jedno dìtské høi"tì pøiletí brzy témìø opravdové letadlo, na
dal"í pak pøikráèí pro potì"ení na"ich dìtí nov# slon s kvalitní
nerezovou skluzavkou.

Pevnì doufám, !e obdr!íme po!adované dotace na plánované
stavební akce Stavaøov a centrum Polabiny III. Na opravu èásti
Bìlehradské ulice od Pergoly po ulici Prodlou!enou máme ji!
schválen# pøíspìvek mìsta ve v#"i 2 mil. Kè.

Od jara do podzimu nás v"ak èeká veliká spoleèenská zátì! v po-
dobì uzavírky Wonkova mostu. Blí!e se tomuto tématu vìnuje èlánek
na jiném místì tohoto zpravodaje.

Koneènì tedy zmínka o jaru. Vìøím, !e se v"ichni spoleènì
tì"íme na první teplé paprsky !ivotadárného sluníèka. To bude
nádhera! Zatím je v"ak v"ude kolem je"tì plno snìhu, nicménì my u!
zaèínáme plánovat zahájení nové koncertní a taneèní sezóny na
populární Pergole poèínaje prvním májem. Pro posluchaèe je
nachystáno milé pøekvapení v podobì nového povrchu parketu a
nového posezení.

Vìøím, !e i letos bude v na"em obvodì dost pádn#ch dùvodù k ra-
dostn#m oslavám na"ich spoleèn#ch úspìchù. Krásné jaro v Polabí a
ka!dému trochu osobního "tìstí pøeje Vá" starosta

Most Pavla Wonky projde letos velkou opravou

Jiøí Srbek

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøede!lého vydání Pravobøe"ního zpravodaje
vybíráme následující zále"itosti.

Na pravidelném zasedání v prosinci ZMO schválilo pøedev!ím
rozpoèet mìstského obvodu na rok 2006 a v lednu se na mimoøádném
zasedání zab"valo jednacím øádem ZMO a odmìnami.

RMO jednala v mezidobí celkem !estkrát a schválila uzavøení øady
smluv. Jednak to byla smlouva se stavební spoleèností Chrpa na opravu
sezení na Pergole, která se stihla je!tì pøed pøíchodem zimy. Dále pak !lo
o nìkolik ka#doroènì se opakujících smluv se Slu#bami mìsta Pardubic,
a to na zahradnické slu#by, pøistavování velkoobjemov"ch kontejnerù,
v"syp ko!ù na odpadky a na psí exkrementy, údr#bu fontán a rámcovou
smlouvu na opravy komunikací. Se spoleèností RUML - CZ byla uzavøena
smlouva na sbìr odpadu z veøejn"ch prostranství. Také byla uzavøena
smlouva se spoleèností City Promotion na bezplatné umístìní odpad-
kov"ch ko!ù s reklamní plochou. Postupnì by mìlo zatím 35 ks nov"ch
elegantních nerezov"ch ko!ù nahradit nìkteré do#ilé a zkorodované ko!e
tøeba v centru Polabin 2 a na dal!ích místech.

RMO také schválila pou#ití své loòské rozpoètové rezervy ve v"!i 40
tisíc Kè na poøízení nové úøední desky ÚMO Pardubice II, nebo$ nov"
správní øád po#aduje, aby úøední deska byla 24 hodin dennì pøístupná
(dosud byly dokumenty vyvì!eny uvnitø budovy úøadu).

RMO souhlasila s umístìním stavby zku!ební vì#e pro testování
v"tahù v areálu firmy Pega Hoist na Fáblovce.

RMO projednala koncept VI. zmìn územního plánu, které se t"kají
pøedev!ím dopravního systému mìsta, a nesouhlasí s doplnìním nového
úseku komunikace spojující Studentskou ulici nov"m mostem s centrem
mìsta, nebo$ nepova#uje dal!í propojení Polabin s centrem za nutné,
investici mìsta do nového mostu za reálnou a související nav"!ení dopravy
zejména ve Studentské ulici za adekvátní. RMO doporuèila pro eventuelnì
novì navr#ené dopravní stavby pøidat do územního plánu rezervy, av!ak
ponechat v nìm i rezervy na dopravní stavby dle pùvodního územního
plánu, dokud nebude realizován severov"chodní a jihov"chodní obchvat a
nebude provìøen jejich skuteèn" vliv na dopravu ve mìstì.

Na sklonku února RMO vypsala otevøené øízení na dal!í etapu opravy
ulice Bìlehradské, lhùta na podání nabídek konèí 19. 4. 2006 (dal!í pod-
robnosti jsou k dispozici na webov"ch stránkách www.centralni-adresa.cz).



V prùbìhu mìsíce ledna leto!ního roku byly obyvatelùm Polabin a
Cihelny opìt doruèovány po!tovní poukázky na úhradu místního poplatku
za odpad. V"!e poplatku zùstává na rok 2006 stejná jako v loòském roce,
tedy Kè za kalendáøní rok a osobu. Poplatkovou povinnost má
ka#dá osoba, která v leto!ním roce dovr!í 6 let a má v mìstském obvodì
Pardubice II trval" pobyt. Splatnost poplatku za odpad konèí .

Mnoh"m obyvatelùm letos pøi!la poukázka na èástku vy!!í, ne# èiní
v"!e poplatku. Stalo se tak díky tomu, #e program na správu poplatkù byl
poprvé schopen vyhodnotit kromì pøeplatkù také nedoplatky. Této
mo#nosti jsme se rozhodli vyu#ít nejen proto, #e mno#ství dlu#níkù
neustále roste, ale také proto, #e i úøedníci jsou jen lidé, kteøí obèas
chybují a v mno#ství dvaceti tisíc poplatníkù pøeci jen nìjaká chybovost
bohu#el existuje.

, které v mnoh"ch
pøípadech vyústí a# k exekuci.

, vznikla pravdìpodobnì
chyba v evidenci obyvatel, nebo poukázka nebyla doruèena. Tyto obèany
prosíme, nech$ se do 30.4.2006 dostaví na Úøad mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128, Pardubice a poplatek zde uhradí. Poplatek lze
uhradit také prostøednictvím bankovního pøevodu - èíslo úètu obvodu je
19-2374030297/0100, specifick" symbol 1337, variabilní symbol pro
obèany, kteøí neobdr#eli poukázku, je jejich rodné èíslo bez èísel za
lomítkem (tzn. pouze prvních !est èísel rodného èísla). V ostatních
pøípadech je variabilní symbol uveden na ka#dé po!tovní poukázce. Tyto
variabilní symboly zadávejte, prosím, velmi peèlivì - pokud jej zadáte
chybnì, bude platba pøipoètena nikoli Vám, ale poplatníkovi s variabilním
symbolem, kter" jste zadali.

, #ádáme, aby úøadu
sdìlili, za které osoby platbu uskuteènili (k tomuto úèelu je mo#no vyu#ít
formuláø umístìn" na webov"ch stránkách obvodu www.mesto-pardu-
bice.cz a dále pak Mìstské obvody, MO II, Úøad, Formuláøe). Pokud nám
nesdìlí jména osob, za které provádí úhradu poplatku, musí b"t podle
zákona celá èástka pøipsána pouze plátci a ostatním tak vzniká
nedoplatek. Plátce pak musí písemnì po#ádat o pøevod poplatku na
pøíslu!né osoby.

Na závìr nám dovolte je!tì pár vìt k zasílání korespondence.
Nejvìt!í problém s doruèováním je u obèanù, kteøí se v obvodì nezdr#ují
a dopisy, které jim zasíláme, se nám vracejí z dùvodu „na uvedené adrese
neznám"“. Tyto písemnosti se pak doruèují veøejnou vyhlá!kou a
patnáct"m dnem se dle zákona pova#ují za doruèené. Tímto zpùsobem
pak témìø v#dy celá zále#itost dojde a# k exekuci a dotyèn" obèan se
následnì velmi diví, #e #ádnou po!tu neobdr#el. Pro nás je v!ak
rozhodující adresa trvalého pobytu a pokud nám obèané nenahlásí, #e se
zdr#ují na adrese jiné, zasíláme ve!kerou korespondenci na adresu
trvalého pobytu.

a
pøede!li tak pøípadn"m potí#ím (na nahlá!enou adresu jim pak bude
chodit i po!tovní poukázka na místní poplatek za odpad).

Èast"m jevem mezi obèany je také nepøejímání korespondence.
Bohu#el i v tìchto pøípadech je zásilka doruèena - poslední den úlo#ní
lhùty je ze zákona pova#ován za den doruèení. A u# asi tu!íte, #e i tímto
zpùsobem lze dospìt zase a# k exekuci...

498,-

30.4.2006

Tìm z Vás, komu pøi!la nav"!ená poukázka právì
z dùvodu nìjakého na!eho pochybení, se moc omlouváme,
dìkujeme za pochopení a za to, #e nám pomáháte dan" stav vìcí
uvést do poøádku.

Ty z Vás, kteøí máte opravdu nedoplatky, bychom rádi upozornili,
#e jejich úhradou pøedejdete pozdìj!ím problémùm

V pøípadì, #e nìkdo poukázku neobdr#el

Obèany, kteøí se rozhodnou uhradit poplatky za více osob
hromadnì jednou èástkou a pod jedním jménem

Touto cestou tedy také vyz"váme v!echny, kdo se
zdr#ují na jiné adrese ne# trvalé, aby nám tuto skuteènost nahlásili

Jako ji# tradiènì pøiná!íme tabulku termínù pøistavení
kontejnerù na objemn" odpad v první èásti roku 2006.
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VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

OES

19. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 30. 3. 2006
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: informace o opravì mostu Pavla Wonky, zpráva Policie
ÈR o bezpeènostní situaci v obvodu, pou#ití v"tì#ku z v"herních
hracích pøístrojù a rozpoètové opatøení è. 1.

Mrazivé poèasí dalo pìknì vyniknout jednomu nemilému
mìstskému fenoménu - psím exkrementùm. Promrzlá pùda a
absence de!$ù ukázaly, #e stále je!tì nepøíjemnì vysokému
procentu majitelù ètyønoh"ch miláèkù je #ivotní prostøedí zøejmì
lhostejné. Krok do trávy se tak snadno mù#e stát na!im botám
osudn"m. Bohu#el, podobná záti!í jsou nezøídka vidìt i v tìsné
blízkosti dìtsk"ch høi!$, na plochách, kam dìti pøi høe zabìhnou...

Na otázku, proè neuklízí, nìkteøí odpovídají, #e platí tisíc
korun, tak a$ uklízí mìsto. To je ov!em nepochopení principu
místního poplatku ze psù. Nelze oèekávat, #e mìsto bude
vynakládat v!e z vybran"ch poplatkù na úklid, kter" je povinností
prùvodcù zvíøat.

A jak je to s poplatkem v èíslech? V roce 2005 bylo v MO
Pardubice II 1275 poplatníkù (psù je o nìco víc, nebo$ nìkteøí
nevlastní jen jednoho) a celkem bylo za rok vybráno 549 tis. Kè
(zhruba polovina poplatníkù jsou dùchodci, kteøí neplatí 1000 ale
200 Kè). Kromì poctiv"ch poplatníkù je ov!em také 342 dlu#níkù,
jejich# dluh se za posledních nìkolik let vy!plhal na
neuvìøiteln"ch 426 tis. Kè. Z vybran"ch poplatkù bylo loni pøímo
do psù investováno 185 tis. Kè na provoz ko!ù na psí exkrementy.

„ “

„ “

MÍSTNÍ POPLATEK
ZA ODPADY



Pardubice pod bílou peøinou nejsou zase a! tak èast"m
jevem, ale letos jsme si pohledu z okna na bílé vloèky u!ívali a!
a!. Po pravdì øeèeno ale jen v"jimeènì je na tento stav sly#et
chvála. A to jsme na tom v Pardubicích stále je#tì podstatnì lépe,
ne! na vìt#inì území republiky. V Praze u! se proti zimì i
demonstrovalo, ale !ádná zmìna - „ètvrt" mìsíc v jednom kuse
furt prosinec“, jak aktuálnì zpívá Jaromír Nohavica v písni
Ladovská zima, která obletìla národ.

Z komunálního hlediska je samozøejmì nejvìt!ím problémem
sníh a led na komunikacích a to zejména na chodnících. Toto téma se
pøetøásalo i v regionálních pøílohách deníku Právo (26. 1. „Na
chodnících teï jde o zdraví“) nebo MF (7. 2. „Chùze po Pardubicích je
o "ivot“). Vzhledem k nìkter#m nepøesnostem, které se v tìchto
èláncích objevily, neu!kodí pokus o krátké shrnutí zpùsobu údr"by
chodníkù v Pardubicích. Zimní údr"bu na místních komunikacích
vèetnì chodníkù provádìjí Slu"by mìsta Pardubic na základì
smlouvy uzavøené s Magistrátem mìsta Pardubic - odborem dopravy
a to podle tzv. Plánu zimní údr"by, kter# se aktualizuje pøed ka"dou
sezónou. Mìstské obvody se k tomuto plánu pouze vyjadøují a
provádìjí kontrolu jeho plnìní, samotná zimní údr"ba není v jejich
kompetenci. To uvádíme spí!e pro úplnost, proto"e obèany obvykle
více zajímá schùdn# chodník ne" rozdìlení kompetencí.

Plán zimní údr"by komunikací je, obdobnì jako zákon o po-
zemních komunikacích, z nìho" vychází, prioritnì zamìøen na
vozovky, u nich" jsou stanoveny lhùty pro zmíròování závad ve
sjízdnosti. Pro chodníky tyto lhùty stanoveny nejsou. Ze zku!enosti
ov!em víme, "e pokud se sníh neodklidí urychlenì, nastane vìt!inou
problém. Napadlá vrstva se rychle u!lape, pøimrzne k povrchu
chodníku a pak u" vìt!inou není pomoci. Následné zdrsòování této
vrstvy pískem nebo drobn#mi kamínky je pak u" takøka vyhazováním
penìz, proto"e posypov# materiál klesne pod tající povrch, kter# pøes
noc nad ním zase zamrzne. Pokud je zemì promrzlá, nastává tato
situace dosti rychle a je to tedy závod s èasem. Jestli"e majitel domu je
schopen pøed sv#m domem odhrnout sníh za ètvrt hodiny, pak projetí
mnoha kilometrù chodníkù jen v Polabinách zabere nìkolik hodin.
Tento závod pak pøi vydatnìj!ím snì"ení Slu"by mìsta na chodnících
vìt!inou prohrávají. Ale není to proto, "e by zaspaly - b#váme s jejich
dispeèinkem v prùbì"ném kontaktu, v tìchto situacích je v"dy v te-
rénu ve!kerá technika. Je to dáno prioritami plánu údr"by (vozovky) a
kapacitními mo"nostmi.

Jeliko" mìstsk# obvod Pardubice II vnímá problematiku zimní
údr"by jako dùle"itou a palèivou, sna"í se Slu"bám mìsta (a pota"mo
magistrátu) vypomáhat a v kritick#ch situacích objednává údr"bu i u ji-
n#ch dodavatelù právì za úèelem rychlého zásahu. Tato doplòková
údr"ba hrazená mìstsk#m obvodem vychází rovnì" z Plánu zimní
údr"by a celkem se jedná zhruba o 37 km udr"ovan#ch komunikací
(nepoèítány pøejezdy mezi jednotliv#mi úseky). Z toho je 7,6 km
chodníkù 1. poøadí, 14 km chodníkù 2. poøadí a 4,2 km chodníkù nad
rámec plánu. Kromì toho v na!em okruhu je také 2,5 km vozovek 2.
poøadí, 5,2 km 3. poøadí (vìt!inou slepé ulice) a 3,5 km vozovek, které
nejsou v Plánu. V!echny v#jezdy jsou koordinovány s dispeèerem
Slu"eb mìsta podle aktuální potøeby - èasto Slu"by tøeba stíhají
chodníky 1. poøadí, tak vypomáháme pouze na 2. poøadí apod. O síle
leto!ní zimy názornì vypovídá skuteènost, "e v nynìj!í sezónì jsme
do uzávìrky zpravodaje objednali ji" 17 „doplòkov#ch“ v#jezdù,
zatímco za celou minulou sezónu to byly pouze 4 v#jezdy...

Dosud jsme psali pøevá"nì o údr"bì chodníkù, které jsou
uvedeny v Plánu zimní údr"by. Z celomìstského hlediska jich je v Po-
labinách sice asi do Plánu zaøazeno nejvíc, ale pøesto tam zdaleka
nejsou v!echny. V plánu jsou hlavní spojovací trasy, ale vìt!ina
ostatních chodníkù napø. vedoucích podél panelov#ch domù tam
není. Zde se vychází z letité praxe zaji!$ování úklidu obyvateli tìchto
domù. Bohu"el tento zvyk se poslední dobou u mnoha domù vytrácí,
co" nám pøidìlává vrásky na èele. Z v#!e popsan#ch dùvodù je
zahrnutí v!ech chodníkù do Plánu údr"by z hlediska kapacitních (a fi-
nanèních) mo"ností obtí"nì pøedstavitelné. Je v!ak nutno pøiznat, "e
ti, kteøí uklízet pøed domem odmítají, mají vìt!inou pravdu v tom, "e to
není jejich povinnost. Vlastník nemovitosti odpovídá za !kody
zpùsobené neschùdností chodníku pouze v pøípadech, kdy chodník je
pøímo pøilehl# k nemovitosti, co" je v pøípadì panelového sídli!tì
spí!e v#jimka (obvykle je mezi domem a chodníkem pruh zelenì
v majetku mìsta). Dìkujeme tedy v!em, kteøí úklid snìhu pøed
panelov#m domem provádìjí.

Tolik tedy k zimní údr"bì chodníkù. Doufejme, "e leto!ní zima ji"
je na ústupu. Odpovìdí na titulní otázku, která po ní zbyla, se budeme
dál intenzivnì zab#vat. Plán zimní údr"by zøejmì bude muset b#t
podroben pøehodnocení. Jednou z variant, která zaznìla na schùzce
starostù mìstsk#ch obvodù s vedením mìsta, je svìøení zimní údr"by
mìstsk#m obvodùm. O dal!ím v#voji vás budeme samozøejmì
informovat.

JAK DÁL SE ZIMNÍ ÚDR!BOU CHODNÍKÙ?

OPRAVA MOSTU
PAVLA WONKY

Jak ji" bylo zmínìno ve Slovì starosty, v leto!ním roce se uskuteèní
oprava mostu Pavla Wonky. Most byl dokonèen v roce 1960 a poslední
velkou opravu prodìlal v roce 1985. Leto!ní rekonstrukce bude hrazena
pomocí úvìru od Evropské investièní banky, kter# Pardubick# kraj obdr"el
jako první ze v!ech nov#ch èlensk#ch státù EU. Rekonstrukce
nejvytí"enìj!ího mostu v Pardubicích bude mít podstatn# vliv na dopravu
ve mìstì a obzvlá!$ v mìstském obvodu Pardubice II. Jak bude akce
probíhat?

Dopravní omezení zaènou ji" 25. 3., kdy kvùli demontá"i trolejového
vedení pøestanou po mostu jezdit trolejbusy. Linka èíslo 3 bude od této
chvíle a" do konce rekonstrukce jezdit po odklonové trase pøes most Kpt.
Barto!e a Bìlehradskou ulicí, odkud bude díky úpravì trolejového vedení
odboèovat pøímo do Hradecké ulice. Linky è. 4, 7 a 11 budou nahrazeny
autobusy v nezmìnìné trase. Na mostì se postupnì odbourají chodníky
a ponechají pouze 2 pruhy vozovky na jedné polovinì mostu. Na druhé
polovinì se odbourají v!echny vrstvy vozovky a" na holé nosníky.

Od 25. 4. bude most uzavøen pro v!echna vozidla nad 3,5 t vèetnì
autobusù. Linka è. 4 bude zru!ena a linky è. 7, 11 a 16 budou stejnì jako
trojka jezdit po mostu Kpt. Barto!e a Bìlehradskou ulicí. Linka è. 14
pojede jen na nádra"í.

Na „holé“ polovinì mostu bude zøízena provizorní vozovka, po ní" se

bude jezdit, zatímco se odbourají vrstvy vozovky na druhé polovinì
mostu. Od 4. 7. bude a" do 10. 8. most uzavøen pro v!echna vozidla
vèetnì osobních. Pro chodce a cyklisty by most mìl b#t takøka po celou
dobu rekonstrukce pøístupn#. V#jimku bude tvoøit nìkolik dnù, kdy bude
probíhat unikátní zvedání a spou!tìní 8 tis. tun vá"ícího mostu kvùli
opravì úlo"n#ch prahù a lo"isek. Mezitím bude uvnitø mostu probíhat
oprava horkovodu, v#mìna vodovodu a instalace mnoha kabelov#ch
chránièek.

Od 10. 8. se na dokonèenou polovinu mostu vrátí osobní auta a od 3.
9. bude umo"nìn i provoz autobusù MHD. Trolejbusy se vrátí a" úplnì na
závìr 31. 10., po instalaci trolejového vedení.

Souèasnì s opravou mostu bude probíhat úprava køi"ovatky u ÈEZ
arény z dùvodu pøipojení nábøe"í Závodu Míru. Na køi"ovatce nebudou od
konce bøezna do konce
kvìtna v provozu sema-
fory a koncem dubna
bude na nìkolik dnù
uzavøena. Navíc je na
leto!ek v plánu úprava
ulice Bìlehradské, která
bude znamenat lokální
zú"ení vozovky pøi za-
chování plného provo-
zu. Leto!ní rok bude
v oblasti dopravy tedy
vy"adovat znaènou
míru tolerance od ka"-
dého z nás.

TØ

TØ



Z! Dru"stevní 305, Polabiny 1 otvírá ve #kolním roce 2006/2007 ji"
poètvrté pro budoucí #es$áky dal#í

. V%uka probíhá podle vzdìlávacího
programu „Základní #kola pro tøídy s roz#íøen%m vyuèováním informatiky
a v%poèetní techniky, è.j. 16845/2001-22“. Pøedpokládané v%stupy na
konci 9. roèníku -

. Na
konci devátého roèníku mají "áci mo"nost získat .

Tøída je urèena hlavnì "ákùm se zájmem o pøedmìt. To se projevuje i
na v%sledcích z rùzn%ch poèítaèov%ch soutì"í alespoò nìkteré - Ondøej
Kameníèek - olympijsk% vítìz v celostátní olympiádì Poèítaèová grafika
2005, Ondøej Rolenc - vítìz soutì"e PC-ák 2005 v kategorii Prezentece
osm%ch tøíd.

, kdy "áci napí#í test ze základù
informatiky a logického my#lení. Zájemci o studium v této tøídì se mohou
dostavit i bez pøedchozího pøihlá#ení. Bli"#í informace získáte na
informativní schùzce dne 4. dubna 2006 v 19.00 v jídelnì #koly, na
internetov%ch stránkách #koly www.zspolabiny1.cz pod odkazem
aktuálnì nebo na telefonních èíslech 466 401 884-5, popø. na e-mailové
adrese jan.horalek@zspolabiny1.cz

Na nové "áky se tì#í vedení #koly

tøídu s roz!íøenou v"ukou
informatiky a v"poèetní techniky

Word, Exel, Power point, Zoner callisto - grafické
programy, e-mail, internet, tvorba www stránek, operaèní systémy a
jejich instalace, sítì, struktura poèítaèe, základy programování

certifikát ECDL

Pøijímací øízení do této tøídy probìhne 26. dubna 2006 ve 14
hodin na Z# Polabiny 1, Dru$stevní 305

V poslední dobì do#lo v nì-
kolika pøípadech

k poru#e na koncov%ch prvcích -
reproduktorech systému varo-
vání obyvatelstva, jen" byl
v druhém mìstském obvodu
uveden koncem loòského roku
do provozu. Porucha se pro-
jevuje emisí nepøíjemného zvu-
ku nìkter%mi reproduktory;
funkènost systému pøitom ohro-
"ena není. Dodavatel zaøízení
v tìchto dnech usilovnì pracuje
na odstranìní pøíèiny této pro
v#echny nepøíjemné poruchy.
Za zpùsobené nepohodlí se
omlouvám.

Tomá# Marek, MmP

(napø. v pátek
10. 2. 2006 veèer - pozn. red.)

PRAVOBØE%NÍ ZPRAVODAJ

srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz
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V!UKA INFORMATIKY

Budování systému varování a vyrozumìní

V poslední dobì se èas od èasu objeví ve sdìlovacích
prostøedcích zmínka o nov%ch pøísn%ch hygienick%ch normách,
které by mìly znamenat prakticky konec dìtsk%ch pískovi#$.
Nìkteré obce pøistoupily k masov%m likvidacím pískovi#$, jiné se
zase pustily do drastického èi#tìní písku Savem a jin%mi
chemick%mi prostøedky. Èasto se také hovoøí o nezbytnosti
oplocení pískovi#$ èi jejich zakr%vání plachtami a podobnì - to v#ak
zatím "ádn% pøedpis pøímo nestanovuje. Je také otázkou, zda
podobná opatøení mohou zcela vylouèit mo"nost zneèi#tìní písku.
Napøíklad prùvodci psù a dal#ích zvíøat jsou si jistì vìdomi, "e
jejich zvíøata mají vyhlá#kou mìsta Pardubic o veøejném poøádku
zakázán vstup na høi#tì, pøesto je tam nìkteøí z nich vodí a pro
takové bude plùtek tì"ko znamenat nìjakou vá"nou pøeká"ku.

Mìstsk% obvod Pardubice II zaji#$uje pomìrnì nákladnou
pravidelnou v%mìnu písku v pískovi#tích ka"d% druh% rok a v
souvislosti s v%#e uveden%m jsme si kladli otázku, zda je to
dostaèující a zda to vùbec má smysl. Proto jsme si nechali koncem
minulého roku vypracovat podrobn% rozbor písku ze ètyø namátkou
vybran%ch pískovi#$. Jednak byl odebrán vzorek nového písku na
høi#ti v ulici Mlad%ch, které pro#lo krátce pøed tím rekonstrukcí. Na
zb%vajících tøech místech byl písek mìnìn v roce 2004 a jednalo se
o hojnì nav#tìvované pískovi#tì na centrálním høi#ti v ulici
Var#avské, pak pískovi#tì v ulici Grusovì s men#í náv#tìvností a
koneènì zku#ebnì oplocené pískovi#tì v Prodlou"ené ulici.
Rozbory provedla akreditovaná laboratoø pøesnì podle vyhlá#ky è.
135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické limity v pískovi#tích
venkovních hracích ploch.

Anal%zy sledují dodr"ení hygienick%ch limitù ve tøech rovinách
- jednak se zkoumá chemické zneèi#tìní, dále pak pøítomnost
polycyklick%ch aromatick%ch uhlovodíkù (PAU) a benzenu a
koneènì vybrané indikátory mikrobiologického a parazito-
logického zneèi#tìní písku v pískovi#tích.

S urèit%mi obavami oèekávané v%sledky rozborù byly nakonec
pøíjemn%m pøekvapením. Ani v jednom vzorku toti" nebyl
pøekroèen "ádn% sledovan% parametr. Jin%mi slovy v#echna ètyøi
pískovi#tì splòovala stanovené hygienické limity. Kupodivu z
v%sledkù ani není patrn% nìjak% vliv stáøí písku, frekvence vyu"ití
pískovi#tì èi jeho oplocení.

Pro pøedstavu uvádíme nìkolik podrobnìj#ích údajù ze
závìreèného protokolu. Nejprve zneèi#tìní písku nìkter%mi
tì"k%mi kovy zji#$ované ve v%luhu 2M HNO v mg/kg su#iny: arsen
- norma pøipou#tí 2,0 a ve v#ech vzorcích zji#tìno ménì ne" 0,5,
kadmium - norma pøipou#tí 0,3 a ve v#ech vzorcích zji#tìno ménì
ne" 0,1. Mìï - norma pøipou#tí 21,0 - Mlad%ch 1,5 / Var#avská 2,0 /
Grusova 1,6 / Prodlou"ená 1,5. Olovo - norma pøipou#tí 30,0 -
zji#tìno 1,9 / 2,4 / 2,2 / 2,0. Ohlednì mikrobiologického a para-
zitologického zneèi#tìní (napø. vajíèka, larvy, Salmonella sp.) byly
v#echny vzorky negativní, rovnì" fekální streptokoky a termo-
tolerantní koliformní bakterie byly hluboko pod normou.

Zji#tìné v%sledky tedy dávají urèitou nadìji, "e s pískovi#ti to
je#tì není tak zlé. Zatím nehrozí hromadné ru#ení pískovi#$, av#ak
trend smìøující k vytváøení „centrálních“ hracích ploch bude pøeci
jen jejich urèitou postupnou redukci znamenat, a to zejména v
pøípadech nejménì vybaven%ch a nejstar#ích høi#$, kde je tøeba
právì jen samotné pískovi#tì.
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STAV PÍSKU
V PÍSKOVI"TÍCH

Do jara budou celkem na sedmnácti nejdùle"itìj#ích dìtsk%ch
høi#tích v mìstském obvodu Pardubice II umístìny informaèní tabulky dle
pøíslu#n%ch norem na dìtská høi#tì, na nich" bude uvedeno mj. oznaèení
høi#tì, provozovatel, èísla telefonních linek tísòového volání apod.
Zároveò budou na herní prvky doplnìny samolepky s vyznaèením, pro
jakou vìkovou hranici dìtí jsou urèeny.

JE"TÌ K DÌTSK!M HØI"TÍM

O&PD

O&PD

V novém #kolním roce 2006/07 budeme
opìt otevírat jednu #estou tøídu s roz#íøen%m

vyuèováním matematiky a pøírodovìdn%ch pøedmìtù.
V povinné v%uce od #esté do deváté tøídy je posílen poèet hodin

matematiky, vyuèujeme informatiku (máme tøi dobøe vybavené uèebny),
fyzika a chemie je roz#íøena o laboratorní cvièení. To v#e je docíleno
úpravou uèebního plánu bez nárùstu hodin ve vzdìlávacím programu
„Základní #kola“.

do této tøídy se uskuteèní
. Jde o písemn% test z matematiky a psychotesty zamìøené na

zji#tìní vztahu k pøírodovìdn%m pøedmìtùm, které zaji#$uje Pedago-
gicko-psychologická poradna Pardubice.

Dal#í informace: tel. 466 415 526 nebo 466 415 582.
Mgr. Jan Pavlík, øeditel #koly

v Z# Pardubice Polabiny,
Npor. Eliá!e 344

V"bìrové øízení 27. dubna 2006 ve 14
hodin

Mo$nost zúèastnit se mají v!ichni $áci 5. tøíd i bez pøedchozího
pøihlá!ení.

NA „POLABINSKÉ

MATEMATIKA A POÈÍTAÈE

JEDNIÈCE“

NA ZÁKLADNÍ "KOLE POLABINY 3



Vá!ení spoluobèané,
Dovolte mi, abych Vám mohl s blí!ícím se
koncem prvního pololetí sdìlit nejdùle!itìj"í
informace o jeho prùbìhu v na"em mìstském
obvodu i o dal"ích plánech, které sledují jedin# cíl
- pøispìt k podstatnému zlep"ení !ivotního
prostøedí nás v"ech. V úvodu chci vyslovit
podìkování v"em èlenùm a zapisovatelùm
volebních komisí, kteøí odvedli v prùbìhu voleb ve

v"ech na"ich volebních okrscích bezchybn# v#kon. Moje gratulace za
úspì"né zvládnutí maturit a závìreèn#ch zkou"ek patøí v"em
studentùm støedních i odborn#ch "kol. Tìm, kteøí budou pokraèovat
v dal"ím studiu na vysok#ch "kolách, navíc pøeji, aby se jim podaøilo
co nejlépe zvládnout v"echna úskalí zvoleného vìdního oboru.

Koncem kvìtna se v na"em obvodu seznamovala s chodem
státní správy a samosprávy v územnì èlenìném statutárním mìstì
Pardubice delegace opozièních stran Bìloruského parlamentu. Velmi
bych si pøál, aby tato náv"tìva pøispìla k rychlému nástupu
demokratick#ch sil v jejich rodné zemi.

Velkou radost mi dìlá zdárnì pokraèující regenerace sídli"tì na
území MO Pardubice II. Na"im tìlesnì posti!en#m obèanùm ulehèí
pohyb nov# typ obrubníkù osazen#ch na zastávce MHD v Bìlehrad-
ské ulici (v Polabinách dosud nebyly pou!ity). Dokonèena byla první
èást rekonstrukce v ulici Tomanovì, v prùbìhu léta bude zahájena
rekonstrukce Stavaøova. Pro na"e nejmen"í pøijel na høi"tì v Lonkovì
ulici nov# slon, navíc do"lo na v"ech dìtsk#ch pískovi"tích ke kom-
pletní v#mìnì písku. Roz"íøení parkovacích míst se snad brzy doèkají
i obyvatelé Kunìtické ulice. O tomto se stále intenzivnì jedná.
Pøipravuje se vybudování ohrádek na kontejnery dosud stojící na
parkovi"ti v ulici Bro!íkova a Sedláèkova. V"echny zelené plochy jsou
i letos pravidelnì udr!ovány, abychom se cítili v na"em !ivotním
prostøedí opravdu jako doma. Va"i pozornosti jistì neuniklo, !e na
návrh kulturní komise MmP byla v#tvarná díla na území obvodu
oznaèena názvem, jménem autora a dobou vzniku. Dal"í pokrok
v oblasti kultury pøinese nov# stánek místní knihovny, která se z nevy-
hovujících prostor pøesune do areálu b#valé Pedagogicko-psycho-
logické poradny vedle dìtského domu Alfa v Polabinách III. Knihovna
bude navíc vybavena veøejnosti pøístupn#m internetem.

Na"e sna!ení v"ak naru"uje men"í poèet na"ich spoluobèanù,
kteøí odkládají velkoobjemov# odpad patøící do separaèních dvorù èi
do pravidelnì pøistavovan#ch odpadních speciálù vedle na"ich
normálních kontejnerov#ch stání. Vìøím, !e tìchto pøípadù hyzdìní
na"eho obvodu bude se stoupající osvìtou a kulturností ub#vat.

Pro sportovce bylo v areálu Z$ Polabiny II otevøeno nové
hokejbalové høi"tì se v"emi nutn#mi parametry pro konání rostoucího
poètu soutì!í. Pøipraveny jsou dal"í akce. Nové osvìtlení zlep"í
situaci pøed Z$ Polabiny IV, chystá se realizace pøechodu a osvìtlení
k budovì SBD Dru!ba a pøechodu s nov#m signalizaèním zaøízením
v ulici Bìlehradská smìrem ke slu!ebnì Policie ÈR v ulici Prodlou-
!ené. Slu!by mìsta osadí nov# sloup osvìtlení na frekventovaném
pøechodu ke Kauflandu u køi!ovatky s ulicí Grusova.

V"echny tyto akce jsou urychlovány, nebo% v souvislosti s rekon-
strukcí mostu Pavla Wonky dojde v prùbìhu èervence a srpna k vel-
kému zatí!ení dopravní struktury v na"em obvodu. Vìøím, !e v"e
zvládneme, byteln# most spojující nás s historickou èástí Pardubic za
to urèitì stojí.

Vá!ení spoluobèané, pøijmìte moje upøímné pøání, aby Va"e
leto"ní dovolená probìhla pøesnì podle Va"ich nejtajnìj"ích pøedstav
a aby prázdniny pøispìly k utu!ení mezigeneraèních vztahù v na"ich
rodinách. V!dy% po Va"em návratu zahájíme dal"í èást roku ji! VII.
Staroèeskou polabinskou poutí, která se bude konat první podzimní
den 23. záøí 2006. Bohat# program za úèasti v#znamn#ch celebrit
z oblasti zábavy je pøipraven pro v"echny generace spoluobèanù. Na
setkání s Vámi se tì"í

Nov! slon "#astnì dorazil na høi"tì v Lonkovì ulici.

Jiøí Srbek, starosta

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøede!lého vydání Pravobøe"ního zpravodaje,
vybíráme následující zále"itosti.

Na svém bøeznovém zasedání ZMO projednalo informativní zprávy
o plánu prùbìhu opravy mostu P. Wonky a o èinnosti Policie ÈR na území
obvodu. ZMO rovnì! schválilo první rozpoètové opatøení.

RMO v mezidobí projednala mimo jiné uzavøení smlouvy se Správou a
údr!bou silnic Pardubického kraje na lokální opravy !ivièn"ch místních
komunikací a smlouvy se Slu!bami mìsta Pardubic na v"mìnu písku
v pískovi#tích (provádí se periodicky po dvou letech).

RMO se seznámila s návrhem zmìny územního plánu v nezasta-
vìn"ch èástech Cihelny a souhlasila se zmìnou uspoøádání funkèních
ploch dle urbanistické studie zpracované Ing. arch. Men#íkem.

RMO souhlasila s umístìním stavby obchodního skladu firmy Traffic na
Fáblovce a nesouhlasila s umístìním stavby Obytn" soubor Zelená terasa
na zatím volné centrální plo#e pøed b"val"m Meinlem. Zámìr poèítá s dvo-
jicí v"#kov"ch deskov"ch obytn"ch domù propojen"ch pøi Bìlehradské ulici
dvoupodla!ním objektem obèanské vybavenosti. Ve støední èásti souboru
jsou pak navr!ena parkovací stání z vìt#í èásti krytá zelenou terasou.
Jedná se o soukromou investici na soukromém pozemku, nicménì
mìstsk" obvod je úèastníkem územního øízení a je na stavebním úøadu, jak
se s jeho stanoviskem vypoøádá. V diskusi na RMO zaznìly zejména
následující argumenty proti stavbì: nadmìrné zahu#tìní prostoru, pøíli#ná
blízkost objektù, velká v"#ka a! 10 podla!í, absolutní pøevaha bydlení
(nesoulad s platn"m územním plánem), potlaèení mo!nosti vytvoøení
centrálního "námìstí" a chybìjící návaznosti na stávající hlavní komu-
nikaèní trasy pì#ích a cyklistù.

RMO souhlasila s pronájmem pozemku na náro!í ulic Kpt. Barto#e a
Npor. Eliá#e za úèelem v"stavby objektu cestovní kanceláøe. Toto stano-
visko poslou!í jako jeden z podkladù pro rozhodnutí Rady mìsta.

RMO souhlasila s umístìním pøedzahrádky pøed restaurací Ptaèí klec
v centru Polabin 1 s podmínkou, !e provoz pøedzahrádky bude ukonèen do
21 hodin a pøípadná hudební produkce do 20 hodin.

RMO vzala na vìdomí postup pøi sestavování návrhu nového statutu
mìsta mìstsk"mi obvody a povìøila starostu k projednávání návrhu
smìøujícího pøedev#ím ke zmìnám ve financování mìstsk"ch obvodù, tj.
zv"#ení podílu finanèních prostøedkù z daòov"ch pøíjmù mìsta.



Na poèátku èervna byla dokonèena první etapa rekonstrukce ulice
Jiøího Tomana. Zahrnovala pøedev!ím nav"!ení kapacity parkovacích
míst v ulici J. Tomana a rekonstrukci vìt!iny chodníkù v této lokalitì. Dále
byly postaveny tøi nové pøístøe!ky na kontejnery a úpravy se dotkly i
prostranství pøed restaurací Green, které pøímo navazuje na námìstíèko
v Polabinách 2. Celkové náklady na akci èinily 10,6 mil. Kè, pøièem# 3,5
mil. Kè byl podíl mìsta a zbytek hradil mìstsk" obvod. Peripetie kolem
nezískání státní dotace a zru!ení v"bìrového øízení jsme podrobnì
popisovali v loòském roce. Pak je!tì zaúøadovala paní Zima, která práce
na del!í dobu pøeru!ila. Zdr#elo se i dokonèení úpravy projektu na
vnitrobloky za po!tou a za èistírnou, jeho# cílem bylo zejména sní#ení
finanèní nároènosti.

Pøiná!íme pøehled blokového èi!tìní v MO Pardubice II v roce
2006 s obvyklou prosbou o respektování pøenosného
dopravního znaèení rozmístìného v"dy t#den pøedem.

BLOKOVÉ ÈI!TÌNÍ

20. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne . 6. 2006
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, závìreèn" úèet hospodaøení MO
Pardubice II za rok 2005, rozpoètové opatøení è. 3, informativní
zprávy v"borù ZMO, kontrolní zpráva o plnìní usnesení ZMO.
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Dìs, bìs, hrùza, hnus. Odporné èerné skládky velko-
objemového odpadu mù#eme nalézt a# pøíli! èasto na vìt!inì
stanovi!$ kontejnerù. Upozornìní, #e ukládání odpadu mimo
kontejnery je pøestupkem, za nìj# hrozí pokuta a# 50 tis. Kè je
házením hrachu na zeï, proto#e ti, kteøí to èiní, stejnì asi neètou
zpravodaj, anebo jim to je jedno. Chápeme, #e strefit se nìkdy do
termínu pøistavení velkoobjemového kontejneru mù#e b"t
slo#itìj!í, pøesto#e jejich stanovi!$ je v MO Pardubice II celkem
osm a pøistavují se minimálnì 1x za tøi nedìle a v jednom t"dnu
jsou tedy minimálnì na dvou stanovi!tích k dispozici. Ale proto je
ve mìstì celkem sedm separaèních dvorù a vìt!ina z nich má
otevøeno i v sobotu. Nejblí#e pro nás jsou Rosice a Ohrazenice.
Podrobnosti lze nalézt na www.smp-pce.cz, nebo získat na
telefonech 466 260 835 nebo 777 612 403. Staèí jen chtít...

Abychom se pokusili situaci nìjak pomoci, rozhodli jsme se
zku!ebnì zhruba na mìsíc umístit jeden velkoobjemov" kontejner
na zøejmì nejvíce posti#eném stanovi!ti v ulici Dru#by nepøetr#itì.
To znamená, #e po naplnìní bude ihned nahrazen prázdn"m.
Uvidíme, zda se tento nápad osvìdèí a podle toho zvá#íme, zda
takto pokraèovat i nadále.

DOKONÈENA PRVNÍ
ETAPA AKCE J. TOMANA

Psát o soustavném poru!ování zákazu zastavení a tím komplikované
prùjezdnosti ulice Kunìtické, které pramení z nedostatku parkovacích
míst v dùsledku ne!$astné prostorové koncepce sídli!tì Sever by bylo
no!ením døíví do lesa. Tento problém mìstsk" obvod dostal do vínku a
zatím se mu nepodaøilo ho rozlousknout. Není místo...

Ze strany Mìstské policie vze!el návrh, kter" by mohl pøekvapivì
jednoduch"m zpùsobem pomoci. Tím návrhem je zjednosmìrnìní ulice.
Pøes prvotní nedùvìru jsme dospìli k pøesvìdèení, #e je to nejménì
!patné øe!ení ze v!ech reáln"ch, které by za cenu urèitého prodlou#ení
navykl"ch cest mohlo pøinést zhruba 50 podéln"ch parkovacích míst.

Zahájili jsme v této vìci jednání s Dopravním podnikem mìsta
Pardubic, dopravním inspektorátem Policie ÈR, místní komisí rady MO
pro Cihelnu a Stavaøov aj. Mù#ete nám také napsat svùj názor.

Koncem èervna budou známy v"sledky v"bìrového øízení na tuto
druhou etapu, která ji# bude hrazena v"hradnì z prostøedkù mìstského
obvodu, a pokud nenastanou nìjaké nepøedvídané komplikace, mìla by
b"t hotová koncem léta nebo zaèátkem podzimu. Do#ilá a normám
nevyhovující dìtská høi!tì v obou vnitroblocích budou zru!ena a
nahrazena jedním moderním komplexem, jeho# dominantou bude herní
sestava ve tvaru dopravního letadla. "Letadlo" bude 15 ,5 m dlouhé a jeho
základ bude tvoøit ocelov" #árovì zinkovan" rám, na nìm# budou
pøipevnìny døevìné lepené sloupy, ke kter"m budou pøi!roubovány
rùznorodé prvky k lezení, skluzavka, houpaèka apod. Kromì toho bude
na høi!ti je!tì kolotoè, kyvadlová houpaèka pro malé dìti a oplocené
pískovi!tì. Také bude opravena tenisová zeï a pøilehlá zpevnìná hrací
plocha. V neposlední øadì budou souèástí akce pomìrnì rozsáhlé
sadové úpravy. Navíc oproti pùvodním plánùm by mìl vzniknout je!tì
jeden pøístøe!ek na kontejnery a pøib"t by mìla jedna lampa veøejného
osvìtlení nedaleko vstupu do ZU%.

Problém zvan" Kunìtická

Bìlehradská

Bro!íkova
Dru!stevní

Jiøího Tomana
Karla "ípka K Cihelnì Ke Koupali#ti
Kosmonautù
Kpt. Barto#e

Kunìtická
K Rozvodnì Køièkova Le!ákù Lidická

Dru!by Lonkova

Mezi Zahradami Mlad$ch
Na Labi#ti Nová Odboráøù

Ohrazenická

Partyzánù
Prodlou!ená
Rosická Sedláèkova Sluneèní

U Josefa Valèíkova Var#avská

- parkovi!tì pøed èp. 311-20 a vjezdem do ul. Dru#by - 26.
4.; místní komunikace k malobytùm vèetnì parkovi!tì - 2. 5.; místní
komunikace k b"valému Meinlu vèetnì parkovi!$ - 18. 10.; parkovi!tì
pøed èp. 379 - 30. 6.; parkovi!tì u èp. 269-273 - 12. 7.; parkovi!tì u èp.
391-8 - 5. 10.; - hlavní ulice - 4. 7.; parkovi!tì u èp. 424-6, 427-
9, 430-2 - 2. 10.; - vèetnì parkovi!$ - 12. 6. a 28. 11. (èást);

- vèetnì parkovi!$ - 21. 6.;
- 17. 10.; - 19. 10.; - 21. 7.;
- hlavní ulice - 20. 6.; slepá èást pøed èp. 185-94 - 22. 6.;

- parkovi!tì mezi èp.
409-10 a 411-12 - 4. 10.; - 13. 7. a 28. 11.; úsek ke zdymadlu -
4. 8.; - 14. 7.; - 14. 7.; - 28. 6.; - od
ul. Kpt. Barto!e k ul. Lonkova - pravá strana vèetnì parkovi!tì u gará#í -
26. 6.; od ul. Kpt. Barto!e k ul. Lonkova - levá strana - 28. 6. a 28. 11.
(pouze podél M%); vèetnì parkovi!tì - 27. 6.; -
parkovi!tì mezi 469-86 vèetnì parkovi!tì za Archou - 29. 6.; parkovi!tì
u èp. 459-467 - 17. 7.; - 6. 10.; - vèetnì
parkovi!$ - 3. 5.; - 17. 7.; - 3. 7.; - od Lidické po
obchodní centrum Polabiny 3 - 29. 6.; - hlavní ulice - 19. 6.;
parkovi!tì u èp. 164-8 - 15. 6.; parkovi!tì u èp. 169-72 - 27. 6.; parkovi!tì
u èp. 173-6 - 13. 7.; parkovi!tì u èp. 177-80 - 14. 7.; - 2. 10.;

- 10. 5.; parkovi!tì vedle obch. centra a u po!ty - 22. 6.;
- 15. 6.; - 11. 7.; - 3. 5.;

; - 21. 7.; - 10. 7.; - 2. 5.

Gagarinova Grusova Chemikù

Stavbaøù

- 29. 6.; - 10. 7.; velké parkovi!tì - 6. 10.;
- vèetnì parkovi!$ - 14. 6.;

centrální parkovi!tì Polabiny 4 - 3. 10.;

- vèetnì
parkovi!$ - 15. 6.

O&PD
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JAK SE POVOLUJÍ BILLBOARDY?

Stavaøov je!tì letos
V loòském prosincovém èísle PZ jsme informovali o tom, !e na"í

prioritou pro rok 2006 je rekonstrukce Stavaøova. Tato akce se nejprve
odlo!ila kvùli komplikované smìnì pozemkù s Univerzitou Pardubice,
aby bylo mo!no podat !ádost o státní dotaci na regeneraci panelov#ch
sídli"$. Tu se ale nakonec stejnì nepodaøilo získat. Jestli!e loni u akce J.
Tomana jsme alespoò vìdìli, !e to bylo kvùli mìstsk#m obvodem
nezavinìné formální chybì v !ádosti, pak letos dùvody neznáme. Z pøe-
hledu získan#ch dotací na webov#ch stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj se mù!eme jen domnívat, !e zøejmì pøednost dostaly ekonomicky
slab"í regiony. Neuspìla tak ani jedna ze ètyø pardubick#ch !ádostí, co!
je samozøejmì "koda. Pro MO Pardubice II to konkrétnì znamená
nutnost odlo!ení rekonstrukce centra Polabin 3 na pøí"tí rok a znaèné
problémy i s financováním Stavaøova. Rada MO se situací zab#vala na
svém jednání 17. 5. 2006 a o den pozdìji jsme se dozvìdìli v#sledky
v#bìrového øízení, které vypisoval Magistrát mìsta Pardubic (cena
Stavaøova o 10% pøesáhla pøedpokládané náklady). Na èervnové
zasedání zastupitelstva MO bude pøedlo!en návrh na nav#"ení polo!ky
Stavaøov z 5 na 7,5 mil. Kè, co! je na hranicích na"ich mo!ností. Pøíslib
podílet se na akci i pøes nezískání dotace máme i z mìsta, tak!e vìøíme,
!e se úpravy Stavaøova podaøí letos realizovat.

Aby komplikací nebylo málo, kvùli vlekl#m jednáním o financích se
posunul termín rekonstrukce vodovodu na Stavaøovì (akce realizovaná
Vodovody a kanalizacemi, Univerzitou Pardubice a vlastníky nemovitostí)
z pùvodního jara na polovinu srpna... Ji! probìhlo první jednání o mo!-
nostech alespoò èásteèné soubì!né realizace obou akcí, aby se termín
dokonèení neposunul nebezpeènì do zimy. Letos tedy èeká obyvatele
Stavaøova léto a podzim ve ztí!en#ch podmínkách, jejich! v#sledkem ale
bude vylep"ení obytného prostøedí.

Úpravy Bìlehradské
V minulém èísle PZ jsme informovali o pøípravì dal"í etapy

stavebních úprav ulice Bìlehradské. V#bìrového øízení se zúèastnilo 14
firem, z nich! 9 se svou cenou dostalo pod pøedpokládané náklady.
V polovinì kvìtna byla uzavøena smlouva s vybranou firmou, která
pøedlo!ila ekonomicky nejv#hodnìj"í nabídku - spoleèností Stavitelství
Mal# a syn s.r.o. Celková cena díla èiní necel#ch 5 mil. Kè, pøièem! 2 mil.
Kè èiní pøíspìvek mìsta. Smlouva byla uzavøena poèátkem kvìtna a
neprodlenì zaèaly práce, aby se stihly do 4. 7., kdy zaèíná úplná uzavírka
mostu Pavla Wonky. Díky pøíznivé nabídkové cenì bylo mo!no mimo jiné
navíc proti pùvodním pøedpokladùm umístit na rekonstruovanou
zastávku speciální obrubníky maximálnì usnadòující nastupování do
vozù mìstské hromadné dopravy (viz foto ze stavby).

Projekt na celou akci nechal mìstsk# obvod zpracovat v roce 2003 a
následn# rok byla realizována první etapa - úsek od ulice Mlad#ch po ulici
Kosmonautù. Leto"ní etapa navá!e na pøedcházející a dobìhne k ulici
Prodlou!ené, pøièem! zb#-
vající èást ke kruhovému
objezdu u Kauflandu bude
realizována na jaøe roku
2007. Hlavním cílem akce je
pøedev"ím dokonalej"í od-
vodnìní ulice doplnìním
de"$ov#ch vpustí a zved-
nutím obrubníkù. V ne-
poslední øadì dostane nov#
kryt za zámkové dla!by
chodník na severní stranì
ulice.

V kvìtnu byla dokonèena stavba ji! druhého bigboardu mezi
Labem a Stavaøovem. 12. 4. 2006 byla tato stavba diskutována
v historicky prvním chatu s primátorem na internetov"ch
stránkách mìsta. Obsah chatu byl pozdìji zveøejnìn na
webov"ch stránkách http://pardubice.bloguje.cz, odkud citu-
jeme pøíslu#nou pasá!:

"Prosím, a co dal#í obøí billboardy. Líbí se Vám? Teï jsou
vykopány velké základy na dal#í pøed benzinovou pumpou Aral.
Pøitom od Zimního stadionu je jich spousta. Lidé na Stavaøovì !ijí
obklopeni tìmito nehezk"mi stavbami.

Nemusíte ru#it v#echny, staèí jen trvat na dodr!ování
zákonù a vyhlá#ek... Je#tì k billboardu. Myslíte, !e je je#tì
mo!nost tuto stavbu, která nièí dosud docela hezkou parkovou
úpravu, zastavit? A kdo øídí
mìstské obvody? "

Jeliko! po pøeètení
tohoto textu by ètenáø
mohl nab"t dojmu, !e
snad mìstské obvody
tolerují poru#ování zá-
konù èi vyhlá#ek, cí-
tíme potøebu podrob-
nìji popsat proble-
matiku povolování
reklamních zaøízení
(billboardù).

Naprosto s Vámi
souhlasím. Kdybych mìl tu moc, billboardy okam!itì zru"ím
v"echny.

Billboardy povolují mìstské obvody.
Mìstské obvody øídí jejich starostové.

V první øadì pova-
!ujeme za nutné upøes-
nit vìtu, !e billboardy
povolují mìstské obvo-
dy. Tu toti! nelze chápat
tak, !e je na libovùli
mìstského obvodu, zda
billboard povolí èi nikoliv.
Jedná se o povolení ve
smyslu stavebního zá-
kona. To znamená, !e

stavební úøad mìstského obvodu v rámci pøenesené pùsobnosti
státní správy posoudí danou stavbu ve stavebním øízení zejména
právì z hlediska souladu s platn#mi zákony a vyhlá"kami. Subjektivní
pohled na vìc je v takovém pøípadì nepøípustn#. Jen pro úplnost
dodáváme, !e stavební povolení se vydává jen u slo!itìj"ích staveb
pro reklamu, u bì!n#ch reklamních zaøízení vèetnì billboardù postaèí
ohlá"ení stavebnímu úøadu.

Suverénem je v ka!dém pøípadì pøi umístìní billboardu (i jiné
stavby) vlastník pozemku. Bez jeho souhlasu je umístìní billboardu
samozøejmì nemo!né. V pøípadì mìstsk#ch pozemkù má
rozhodující slovo Rada mìsta Pardubic. Pøedem se k zámìru ov"em
vyjadøují nìkteré odbory Magistrátu mìsta Pardubic, komise rady
mìsta pro reklamu a také rada mìstského obvodu. Je pravda, !e rada
mìsta pøevá!nì respektuje stanovisko mìstského obvodu, nicménì
staly se i pøípady souhlasu rady mìsta navzdory nesouhlasu rady
mìstského obvodu - ale od toho má rada mìsta koneèné slovo.

A jak to probíhalo s bigboardem u b#valé Aralky? Zajímavì.
Stavební øízení bylo zahájeno v dobì, kdy vlastníkem pozemku byl
Pardubick# kraj zastoupen# Správou a údr!bou silnic, kter# také se
stavebníkem uzavøel nájemní smlouvu. Teprve po vydání stavebního
povolení do"lo k pøevodu pozemku z kraje na mìsto v rámci
rozsáhlej"í smìny pozemkù pod silnicemi a zelen#ch pásù podél nich.
Mìsto tedy k tomuto bigboardu s trochou nadsázky pøi"lo jako slep#
k houslím.

Na druhou stranu dlu!no podotknout, !e vlastník reklamního
zaøízení platí mìstu nemalé poplatky a kdyby mìsto odmítlo strpìt
bigboard na svém pozemku, je docela pravdìpodobné, !e by tyto
peníze uvítal soukrom# vlastník pozemku o pár metrù dál a z hlediska
vnìj"ího pozorovatele by to vy"lo nastejno, pouze mìsto by bylo
chud"í o nìkolik desítek tisíc korun roènì (to je tøeba pøípad prvního
bigboardu hned za mostem P. Wonky).

Pokud by tedy mìsto chtìlo ovlivnit umístìní reklamních zaøízení
bez ohledu na vlastnické vztahy k pozemkùm, muselo by mít
vyhlá"ku, její! vydání obcím umo!òuje stavební zákon za úèelem
stanovení po!adavkù obce pro umís$ování zaøízení ve svém
územním obvodu z hlediska místních podmínek. Takovou vyhlá"ku
mìsto Pardubice nemá, a proto se nelze divit mno!ství reklamních
zaøízení dejme tomu v úseku od mostu P. Wonky ke Stavaøovu. TØ
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Mateøská !kola Odboráøù, nacházející se v tìsné blízkosti základní
!koly v Polabinách 3, je na první pohled standardní pìtitøídní zaøízení pro
dìti pøed!kolního vìku. Mají zde ale jako jediní v pardubickém regionu
speciální oèní tøídu. A právì tato tøída dává této mateøské !kole
jedineènost. Proè? Proto"e pomáhá dìtem k novému pohledu na svìt.

Provoz !kolky byl zahájen v roce 1975, tehdy spoleènì s jeslemi.
V roce 1986 do!lo k uzavøení jeslí a první øeditelka Marie #klíbová pøijala
nabídku mìsta na zøízení tøídy pro pøed!kolní dìti s vadami zraku.
Pardubická nemocnice speciální tøídu vybavila prvními pøístroji a uvolnila
vy!kolenou zdravotní sestru. Nemocnice do této tøídy poslala i první
zrakovì znev$hodnìné dìti. Kapacita této tøídy zdaleka nestaèila, dìti
byly zaøazovány pouze na dobu 3 mìsícù, co" bylo málo.

O diagnostiku a pooperaèní péèi se do roku 1995 starala vynikající
oèní lékaøka Ta%ána Øezníèková, která bohu"el zahynula pøi tragické
dopravní nehodì. Tato okolnost málem ovlivnila i chod oèní tøídy.
Nastoupil v!ak pan Antonín Oliva, kter$ pøístroje, nezbytnì nutné pro
ka"dodenní cvièení oèí, zakoupil a bezplatnì zapùjèil oèní tøídì. Tento
krásn$ skutek, v dne!ní dobì zcela ojedinìl$, spoleènì s obìtav$m
pracovním nasazením oèní sestry Grety Bla"kové, pomohl zajistit provoz
oèní tøídy a" do dne!ních dní.

Oèní vady doká"í èlovìku poøádnì znepøíjemnit "ivot. Právì v pøed-
!kolním období se vyskytují pomìrnì èasto. Oèní vadou, !ilhavostí nebo
tupozrakostí, trpí a" 7% pøed!kolních dìtí. Do 7 a" 8 let vìku dítìte se dají
tyto vady odstranit. Na to je právì zamìøena speciální pleoptická a
ortoptická oèní tøída. Je nadstandardnì vybavená pøístroji. Odbornì
vy!kolená zdravotní sestra Romana Hrnèíøová pomocí nich ka"dodennì
koriguje oèní vady. Dìti jsou pravidelnì kontrolovány oèní lékaøkou MUDr.
Annou Vo"enílkovou, která na základì diagnostiky doporuèuje cvièení na
pøístrojích podle druhu a rozsahu oèního po!kození.

V souèasné dobì dìti ve speciální oèní tøídì mohou pob$vat celé
pøed!kolní období, vy"aduje-li to jejich oèní vada. To se ukazuje jako
velice v$hodné, proto"e pøevá"ná vìt!ina dìtí odchází z na!í speciální
oèní tøídy do základní !koly ji" rozcvièená.

Tøídu finanènì podporuje i nejvìt!í veøejnì prospì!ná organizace na
svìtì Lions Club International, která se v posledních letech nejvíce
soustøedí na prevenci a léèbu rùzn$ch onemocnìní zraku. Nemalé
finanèní prostøedky na provoz a vybavení této speciální oèní tøídy vydává i
Magistrát mìsta Pardubic. Pro dìti je vytváøeno pøíjemné prostøedí,
ve kterém se cítí dobøe.

Velkou v$hodou je sní"en$ poèet dìtí ve tøídì. V$chovnì vzdìlávací
program na této tøídì je upraven tak, aby náprava oèních vad zdárnì
probíhala. Pøed!kolní v$chova a ka"dodenní léèba oèních vad na
speciálních pøístrojích probíhá souèasnì. Dìti nejsou ochuzeny o "ádné
aktivity, které v rámci jednotliv$ch projektù a zajímav$ch akcí na!e
mateøská !kola nabízí. Dìti i rodièe tak u!etøí mnoho èasu.

Speciální oèní tøída pomohla za dobu své existence nìkolika stovkám
zrakovì znev$hodnìn$m dìtem. Chcete-li se pøijít podívat, kontaktujte
paní øeditelku Ivanu Vondrákovou, tel. 466 430 929.

PRAVOBØE!NÍ ZPRAVODAJ

srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz
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Jen mít oèi k vidìní...

Jistì se najdou obyvatelé Polabin, kteøí nevìdí, proè se místu
u køi"ovatky ulic Bìlehradská a Kosmonautù øíká "Pergola". Na
obrázku z poèátku osmdesát$ch let minulého století je vidìt, "e zde
pergola pùvodnì opravdu byla (a také veøejné záchodky). Je a"
neuvìøitelné, jak místo nynìj!ích nedìlních promenádních
koncertù vypadá na staré fotografii díky absenci vzrostlé zelenì
rozlehle a" pustì. Za pov!imnutí také stojí bujná luèní kvìtena na
trávnících, za kterou by nás dnes alergici oprávnìnì proklínali...

Nauèná stezka
Domu dìtí a mláde"eALFAse v leto!ním !kolním roce podaøilo uspìt

v grantovém programu "#kola pro udr"iteln$ "ivot".
Tohoto projektu jsme se zúèastnili ji" po druhé, v loòském roce jsme

na zahradì domu dìtí vytvoøili arboretum a venkovní v$bìh pro drobná
zvíøata. V leto!ním roce bude v rámci projektu vybudována stezka okolím
slep$ch ramen Labe a Bajkalu s nìkolika informaèními tabulemi, které
nás seznámí s "ivoèichy i rostlinami vyskytujícími se v tomto prostøedí.
Tabule budou dále informovat náv!tìvníky slep$ch ramen o jejich vzniku
a zejména dìti a mláde" bude moci podle úkolù na tabulích provádìt
soutì"e. Od mìsíce kvìtna budou probíhat za pomoci dìtí ze základních
!kol úklidové brigády. O letních prázdninách s dìtmi z pøírodovìdného
pøímìstského tábora budeme na této práci pokraèovat. Bìhem záøí - øíjna
budou tabule rozmístìny a projekt dokonèen. Cílem projektu je poukázat
na jednu z posledních oáz v Polabinském sídli!ti a nutnost ji chránit.

Pokud by nám chtìl b$t nìkdo nìjak$m zpùsobem nápomocn$,
mù"e se pøihlásit v DDMALFAu paní Kadleèkové, tel. 602 413 997.

(Dvacáté v!roèí vzniku oèní tøídy)
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Pamatujete?



Vá!ení spoluobèané,
leto"ní dovolené charakterizované nádhern#m
èervencem stvoøen#m pro relaxaci ve v"ech
vodních støediscích tuzemsk#ch i zahranièních a
následujícím srpnem s explozí houbaøského
potì"ení jsou definitivnì u konce a já jsem rád, !e
se mù!eme opìt setkávat u nás doma tj. v na"em
mìstském obvodì a vzájemnì komentovat
nejnovìj"í události vypl#vající ze !ivota

mìstského obvodu Pardubice II.
Nejdøíve mi dovolte pozdravit v"echny "koláky v na"em teritoriu -

tìm nejmlad"ím pøeji velmi radostn# "kolní rok pln# pøíjemn#ch
zá!itkù z rodícího se nového pojetí základního vzdìlávání,
støedo"koláky a vysoko"koláky pak navíc vyz#vám k pozitivnímu
vnímání v"ech novinek uvnitø obvodu. Osobnì jsem se letos opìt
úèastnil zahájení "kolního roku na nìkolika státních i soukrom#ch
vzdìlávacích institucích a s uspokojením konstatuji, !e v"ude
panovala velmi kreativní atmosféra kolorovaná chutí v"ech
zúèastnìn#ch splnit se ctí v"echny nároèné úkoly nadcházejícího
"kolního roku.

I v prùbìhu Va"ich zaslou!en#ch dovolen#ch pokraèovala øada
investièních akcí pøispívajících ke zlep"ení !ivotního prostøedí. Konèí
opravy v ulici Tomanovì, kam koneènì pøiletí k nemalé radosti tìch
nejmen"ích ji! døíve ohla"ované letadlo, úspì"nì pokraèuje v#stavba
na Stavaøovì, která je dílem firmy Stavby silnic a !eleznic, úprav se
doèká i první èást komunikace v ulici Mozartova, nové pøihrádky na
kontejnery uvítají obyvatelé v Sedláèkovì a Bro!íkova ulici.
Rychle se rodí i budova nové fakulty Univerzity Pardubice, která po
dokonèení v#znamnì pøispìje k rozvoji vysokého "kolství v na"em
mìstì. Stavební práce v rozsahu cca 1 miliardy korun samozøejmì
doèasnì zhor"ují !ivotní pohodu obyvatel Stavaøova a Cihelny, ale
vìøím, !e v#sledek tohoto budování pøinese ji! velmi záhy uspokojení
v"em obyvatelùm.

Konec leto"ního léta signalizuje pøíchod svatováclavsk#ch èasù,
které byly u! "estkrát svìdkem nejvìt"í akce pro v"echny obyvatele
na"eho obvodu - polabinské pouti. Organizaèní "táb této v mìstském
sídli"ti netradiènì pojaté lidové slavnosti pro Vás opìt pøichystal
program dal"ího celodenního setkání na"ich dìtí, dospìl#ch i seniorù
se "pièkov#mi kum"t#øi nejrùznìj"ích umìleck#ch !ánrù, s atrakcemi,
prodejními stánky, pøíjemn#m obèerstvením atd. Velmi oèekávanou
novinkou leto"ní pouti bude kromì ji! tradièních hostù úèinkování
dal"ích znám#ch celebrit: Evy Pilarové, Václava Faltuse, Jiøího
Krytináøe a dal"ích. V"ichni pozvaní umìlci se na „své polabinské“
publikum, které umí vytváøet tak bezprostøední atmosféru, opravdu
tì"í. Podrobn# program celé pouti, na kterou Vás v"echny co
nejsrdeènìji zvu, pøiná"íme na jiném místì Pravobøe!ního
zpravodaje. Pøijïte se pøíjemnì pobavit na zcela ojedinìlé akci.
Staroèeská pou$ nám v"em bez rozdílu vìku poskytuje po cel# den
mnoho pøíle!itostí k relaxaci, zábavì, potì"ení i pouèení. Z toho
dùvodu stojí za to se sedmého roèníku, nad kter#m pøevzal zá"titu
hejtman Pardubického kraje Ing. Michal Rabas, zúèastnit.

Na závìr mi dovolte milou povinnost. Proto!e se blí!í konec
volebního období, chci touto cestou podìkovat jak v"em
spoluobèanùm, kteøí se podíleli na jakékoliv formì spolupráce s ÚMO
Pardubice II, tak stávajícím zastupitelùm, kteøí v rámci sv#ch
mo!ností odvedli ve sv#ch funkcích maximální v#kon. Nebylo
samozøejmì v na"ich silách splnit beze zbytku v"echna Va"e pøání,
ale v mnoha smìrech se zpùsob na"eho sou!ití v posledním volebním
období zmìnil k lep"ímu. Dal"í rozvoj na"eho obvodu pak máte zcela
ve sv#ch rukou, proto!e ji! 20. a 21. øíjna 2006 se uskuteèní dal"í
svobodné komunální volby v Èeské republice. Proto!e kandidáty
v místì svého bydli"tì vìt"inou dobøe znáte, pøedpokládám, !e se
úèast v na"ich volebních obvodech bude pohybovat v co nejvy""ích
procentech. Vá" Jiøí Srbek, starosta

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøede!lého vydání Pravobøe"ního zpravodaje,
vybíráme následující zále"itosti.

Na svém èervnovém zasedání ZMO projednalo zejména tøetí leto!ní
rozpoètové opatøení. Nejpodstatnìj!í zmìnou v nìm bylo nav"!ení polo#ky
na rekonstrukci Stavaøova o 2,5 mil. Kè na 7,5 mil. Kè a transfer této èástky
do rozpoètu mìsta, které akci pøipravenou mìstsk"m obvodem po
investièní stránce zaji!$uje.

RMO v mezidobí schválila mimo jiné uzavøení smlouvy se spoleèností
STRABAG a.s. na akci Vnitrobloky Jiøího Tomana v cenì 5,1 mil. Kè, její#
nabídka byla ve v"bìrovém øízení vyhodnocena jako nejv"hodnìj!í z 9
pøedlo#en"ch. RMO také schválila uzavøení smlouvy se spoleèností
BAUSET CZ a.s. na opravu chodníku v Mozartovì v cenì 0,6 mil. Kè.

RMO souhlasila

RMO schválila zmìnu tzv. limitù vyhrazen"ch stání stanovujících
maximální poèty míst, která lze na jednotliv"ch parkovi!tích vyhradit pro
konkrétní #adatele. Vychází se z pomyslné hranice 10% z celkového poètu
míst na parkovi!ti. Od poslední aktualizace v listopadu 2003 vzhledem k re-
konstrukcím a v"stavbám nov"ch parkovi!$ se poèet parkovacích míst
v MO Pardubice II zv"!il o zhruba 200 ks.

RMO souhlasila s vydáním územního rozhodnutí na umístìní stavby
základní technické vybavenosti pro lokalitu 18 rodinn"ch domkù na Cihelnì
spoleènosti World Trade s.r.o. s podmínkou, #e spojovací komunikace do
ulice Brozanské bude pro motoristick" provoz slou#it pouze doèasnì, do
doby vybudování hlavních obslu#n"ch komunikací dle urbanistické studie
Cihelna a poté bude pøemìnìna na stezku pro chodce a cyklisty, a nebude
slou#it jako zásobovací komunikace pro stavbu rodinn"ch domù.

RMO se v neposlední øadì zab"vala také pøipravovanou v"stavbou
bytov"ch domù mezi Polabinami 4 a Labem. Mìstsk" obvod se zástavbou
tohoto území pøi projednávání územního plánu nesouhlasil, ale
Zastupitelstvo mìsta Pardubic rozhodlo pro zástavbu. Podrobnìji se této
stavbì budeme vìnovat v pøí!tím èísle PZ.

s pronájmem nezastavìného pozemku ji#nì od
Lonkovy ulice za úèelem v"stavby tenisov"ch kurtù se zázemím za
podmínky dostateèného odhluènìní (napø. zachování !irokého pásu
vzrostlé zelenì mezi Lonkovou ulicí a kurty) a vybudování náhradních
parkovacích míst. Toto stanovisko poslou#í jako jeden z podkladù pro
rozhodnutí Rady mìsta.

záøímìstského obvodu II roèník 2006 èíslo 3

Rekonstruovan! severní chodník a zastávka v Bìlehradské



Dne 20. a 21. øíjna 2006 se konají volby do zastupitelstev obcí, tedy i
do Zastupitelstva mìsta Pardubic a Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II. Jedním z úkolù starosty je dodání hlasovacích lístkù volièùm
s trval!m pobytem na území Mìstského obvodu Pardubice II nejpozdìji 3
dny pøede dnem voleb. V souvislosti s rozná"kou hlasovacích lístkù
bychom vás chtìli po#ádat o spolupráci spoèívající v øádném oznaèení
va"ich po"tovních schránek. Pokud schránka nebude øádnì oznaèena,
není mo#né obálku doruèit. Obálky s hlasovacími lístky, které nebude
mo#no doruèit, budou ulo#eny na úøadì mìstského obvodu a obèané
budou mít mo#nost si je zde v dobì provozu úøadu vyzvednout.

$ádáme vás tímto o oznaèení va"ich schránek a o ulehèení práce
tìm, kteøí budou rozná"ku hlasovacích lístkù provádìt. Dìkujeme.

Jako ji! tradiènì pøiná"íme tabulku termínù pøistavení
kontejnerù na objemn# odpad v druhé èásti roku 2006.
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VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

21. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 21. 9. 2006
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: prezentace konceptu dopravnì urbanistické studie
sídli"tì Sever, vyhodnocení hospodaøení MO Pardubice II za první
pololetí roku 2006 a rozpoètové opatøení è. 4.

Nìkterá témata se v rubrice "Takhle ne" opakují. Jedním z ta-
kov!ch evergreenù je ukládání velkoobjemového odpadu mimo
kontejnery. Psali jsme o tom i v minulém èísle PZ, pøièem# jsme
uvedli, #e vyzkou"íme nepøetr# ité umístìní jednoho
velkoobjemového kontejneru na stanovi"ti v ulici Dru#by s tím, #e
po mìsíci tento pokus vyhodnotíme a zvá#íme, zda takto
pokraèovat i nadále.

Musíme pøiznat, #e z v!sledku jsme ponìkud rozpaèití.
Kontejner se zcela urèitì "ujal", je vyu#íván skuteènì naplno a
oproti pùvodnímu pøistavení jednou za tøi t!dny nyní mnohdy
nestaèí ani dvì vyprázdnìní v jednom t!dnu. Má to ale i svá
negativa, jako tøeba nutnost nav!"ení polo#ky odpadù v rozpoètu
o 150 tis. Kè. Víc nás ale mrzí skladba odpadu v kontejneru, která
bohu#el jde celkem zøetelnì proti souèasn!m trendùm separace...
Svìdèí o tom nejen zbyteèné mno#ství papíru a jin!ch
separovateln!ch slo#ek odpadu, ale zejména nelichotivé
procento vyøazen!ch elektrospotøebièù, které dnes u# vùbec
nemají v bì#ném komunálním odpadu co dìlat. Tento
"elektroodpad" lze bezplatnì odkládat na separaèních dvorech,
anebo jejich zpìtn! odbìr zajistí prodejce nového zbo#í stejného
druhu. Vyu#ívejme toho, kdy# u# si ze zákona platíme v cenì
nového zbo#í pøíplatek za likvidaci elektroodpadu.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
DISTRIBUCE HLASOVACÍCH LÍSTKÙ

Oprava horkovodu

Opatovická elektrárna patøící spoleènosti International Power a.s.
provádí opravu horkovodu v Bìlehradské ulici. Po plánovaném odkrytí
kompenzátorù (záhybù) na potrubí zjistila, #e jeho stav je havarijní a
pøistoupila k urychlené opravì mnohem rozsáhlej"ího úseku pøibli#nì od
ulice Valèíkovy po ulici Dru#by. Horkovod nele#í pøesnì pod chodníkem,
ale je ponìkud vyosen ji#ním smìrem do travnatého pásu s mnoha
stromy. Nìkteré z nich rostly pøímo nad horkovodem nebo v jeho tìsné
blízkosti, tak#e je bohu#el kvùli opravì musela elektrárna pokácet. Podle
energetického zákona má na to právo, pøièem# ochranné pásmo
horkovodu èiní 2,5 m na ka#dou stranu. V tomto pásmu rostlo celkem 33
stromù, úøad v"ak elektrárnì nepovolil pokácet ty stromy, u nich# to není
z hlediska proveditelnosti opravy nezbytnì nutné. V dobì psaní tohoto
èlánku bylo pokáceno 17 stromù, pøièem# doufáme, #e jich víc nebude.
I z pøipojené fotografie je ov"em patrné, #e nìkteré ze zbyl!ch stromù se
nacházejí na samé hranì v!kopu. Elektrárnì samozøejmì byla ulo#ena
povinnost tzv. náhradní v!sadby, ale ji# to nemù#e b!t do ochranného
pásma horkovodu, tak#e nové stromy budou na jiném místì. Tyto nejen
pro ochránce pøírody smutné skuteènosti jsme se dozvìdìli s minimálním
pøedstihem nìkolika dnù, tak#e se omlouváme, ale nebylo v na"ich
mo#nostech o nich pøedem informovat. Oprava by mìla b!t dokonèena do
poloviny øíjna vèetnì nového povrchu v celé "íøi dotèen!ch chodníkù.
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PROGRAM ROZVOJE: OHLÉDNUTÍ

Co je!tì letos?
Pùvodnì jsme chtìli dát na titulní stranu fotografii letadla z nového

høi!tì v "Tomanovce", ale v"roba se ponìkud opozdila a mìlo by doletìt
koncem záøí. Zatím dost rozkopan" Stavaøov by se mìl v plné kráse
zaskvìt do konce øíjna, pokud se nepotvrdí obavy z komplikací spojen"ch
se zároveò provádìnou rekonstrukcí vodovodu. Do poloviny øíjna by mìla
b"t také dokonèena oprava povrchu na Mozartovì ulici ke !kole v Pola-
binách 4.

A pokud v!e dobøe
pùjde, je!tì by se do konce listopadu mìli radovat nejen bruslaøi a cyklisté
z nového povrchu na stezce od mostu Pavla Wonky do Polabin.

Do konce øíjna by je!tì mìla b"t upravena na jednosmìrku ulice
Kunìtická vèetnì vybudování prozatímního kruhového objezdu na
køi#ovatce U Josefa. Dal!í plány na úpravy sídli!tì Sever (zejména
mo#nosti pøidání parkovacích míst) budou prezentovány na záøijovém
zastupitelstvu (viz pozvánka na vedlej!í stránce).

Klub pro mladé z Polabin

Na poèátku roku 2003 schválilo Zastupitelstvo mìstského
obvodu Pardubice II Program rozvoje mìstského obvodu
Pardubice II na období 2003-2006. Tento programov! materiál
shrnul základní koncepèní cíle obvodní radnice a navázal pøi tom
na obdobn! materiál schválen! v pøede"lém volebním období.
Nyní na sklonku souèasného volebního období nade"el èas pro
ohlédnutí za èinností obvodu v uplynul!ch ètyøech letech.
Nebudeme podrobnì rozebírat v"echny jednotlivé cíle Programu
rozvoje, kter! je veøejn!m dokumentem a ka#d! si ho mù#e
prostudovat napøíklad na internetov!ch stránkách mìsta
www.pardubice.eu v sekci MO Pardubice II, v rubrice Informace
obèanùm. S ohledem na rozsah èlánku se zamìøíme na vybrané
body programu a také na "ostøe sledovan!" harmonogram
investièních akcí.

V oblasti #ivotního prostøedí je jedním z primárních cílù pravidelná
údr#ba veøejné zelenì a doplòování nov"ch v"sadeb ve spolupráci se
zahradním architektem. V oblasti nakládání s odpady je to zejména
pravideln" v"syp odpadkov"ch ko!ù a pøistavování velkoobjemov"ch
kontejnerù. V"syp bì#n"ch kontejnerù na komunální a separovan"
odpad sice mìstské obvody nemají na starosti, nicménì MO
Pardubice II si do programu rozvoje zaøadil postupnou v"stavbu
architektonicky vhodn"ch ohrádek èi pøístøe!kù na kontejnery v mís-
tech, kde chybìjí nebo kapacitnì nedostaèují. Za poslední 4 roky
takové stavbièky vyrostly tøeba na polabinské jednièce v ulici Mlad"ch,
na dvojce v ulici Karla $ípka (pro ulici Novou a slepou èást ulice
Prodlou#ené), ve Var!avské a Jiøího Tomana, na trojce ve Valèíkovì,
Lidické a Partyzánù, na ètyøce v Bro#íkovì a Køièkovì a v neposlední
øadì právì nyní rostou na Stavaøovì.

Dùle#it"m prùbì#n"m cílem je údr#ba veøejn"ch prostranství,
v ní# hraje podstatnou roli zejména péèe o vybavení dìtsk"ch høi!%,
lavièky a dal!í mobiliáø. V uplynulém období byla modernizována
napøíklad tato høi!tì - v Polabinách 1 mezi ulicemi Hradecká a
Mlad"ch, v Polabinách 2 v lokalitì J. Tomana, na trojce ve Valèíkovì a
Lidické, na ètyøce jedno høi!tì v Bro#íkovì, na pìtku pøi!el nov" slon,
vylep!ena byla dvì sportovní høi!tì na sídli!ti Sever a brzy se nového
dìtského høi!tì doèká i Stavaøov.

V dopravì je prvoøad"m cílem prùbì#ná údr#ba a opravy
komunikací, pøièem# program rozvoje stanovil za cíl kromì toho
provádìt ka#doroènì i vìt!í opravy souvislej!ích úsekù komunikací.
Z nich mù#eme jmenovat zejména první dvì etapy stavebních úprav
páteøní ulice Bìlehradská, které budou zavr!eny pøí!tí rok
závìreènou tøetí èástí. Dále byly opraveny tyto souvislej!í úseky: v Po-
labinách 1 chodník v ulici Mlad"ch k základní !kole, na dvojce stezka
pro chodce a cyklisty ve Sluneèní, na ètyøce chodníky u mateøsk"ch
!kol Bro#íkova a Grusova a pøipravuje se je!tì první èást stezky pro
chodce a cyklisty k základní !kole v Mozartovì.

V investicích se díky pøeva#ující sídli!tní zástavbì na!eho obvodu
v!echno toèí kolem Programu regenerace panelov"ch sídli!% - Prav"
bøeh Labe. Jeliko# jsou investièní akce pøipravované mìstsk"m
obvodem Pardubice II obvykle pojímány komplexnì, zahrnují obvykle
i v!echny v"!e uvedené cíle, tj. rekonstrukce komunikací (vèetnì
nav"!ení poètu parkovacích míst), dìtsk"ch høi!%, pøístøe!kù na
kontejnery, zelenì apod. Z jedenácti programem rozvoje urèen"ch

akcí se za ètyøi roky podaøilo kompletnì realizovat pìt akcí a jedna
akce z men!í èásti. To se mù#e na první pohled zdát málo, je ov!em
tøeba pøipomenout, #e harmonogram programu rozvoje stanovil
pøedev!ím poøadí pøíprav akcí, které budou realizovány podle
aktuálních finanèních mo#ností se snahou o získání státní dotace.
Bohu#el, za poslední ètyøi roky se dotaci na regeneraci podaøilo získat
pouze jednou (dùvody jsme na stránkách PZ ji# nìkolikrát rozebírali,
nyní se proto spokojíme pouze s konstatováním, #e to rozhodnì
nebylo zpùsobeno nekvalitou pøipraven"ch projektù). Z tohoto úhlu
pohledu pova#ujeme prùmìr více ne# 1 akce roènì za úspìch.
Celkem bylo proinvestováno pøibli#nì 60,5 mil. Kè, z toho byl podíl MO
Pardubice II 36 mil. Kè, mìsto pøispìlo 18,5 mil. Kè a 6 mil. Kè byla
státní dotace.

A jaké akce byly realizovány? Byla to rekonstrukce ulice Nové a
ulice Jiøího Tomana v Polabinách 2, ulice Valèíkovy a ulice Lidické
v Polabinách 3. Pátou akcí je právì probíhající rekonstrukce
Stavaøova a tou !estou nedokonèenou je centrum Polabin 3, kde je
zatím hotová èást ulice Npor. Eliá!e od Kpt. Barto!e po základní !kolu.
Z uvedeného v"ètu by se mohlo zdát, #e polabinská trojka je v inves-
ticích zv"hodnìná, ale je to jen optick" klam. Z pøilo#ené mapky
investic realizovan"ch od roku 2000 (vèetnì pøipravovan"ch) je
zøetelná snaha o rovnomìrné rozlo#ení investic po celém obvodu.

A v jaké fázi pøíprav jsou následující akce? Zb"vající (podstatná)
èást centra Polabin 3 je pøipravena k realizaci pøí!tí rok, dokonce je ji#
uzavøená smlouva s dodavatelem. Dále je pøipraven projekt na
rekonstrukci ulice Dru#stevní v Polabinách 1 (je vydáno územní
rozhodnutí) a byly zahájeny práce na dopravnì urbanistické studii
sídli!tì Sever, které by mìly na pøelomu tohoto a pøí!tího roku vyústit
do projektu komplexnìj!í regenerace této lokality vèetnì øe!ení
dìtsk"ch høi!%. Ve stádiu úvah jsou zatím akce centrum Polabiny 4,
Gagarinova a okolí Bajkalu, které uzavírají harmonogram programu
rozvoje. To jsou tedy plány na nejbli#!í léta, které ov!em musí potvrdit
(nebo upravit) nové zastupitelstvo vze!lé z øíjnov"ch voleb.

TØ

TØ

TØ

Bìhem letních prázdnin byl pracovníky domu dìtí a mláde#e ALFA
v prostorách b"valé pedagogicko psychologické poradny vybudován
klub pro mláde#. Nabízí dìtem ve vìku od 12 do 18 let !irok" okruh
zábavy, poèínaje stolním fotbalem, !ipkami, rùzn"mi stolními hrami a
posezením u èaje v útulné klubovnì konèe. Klub bude otevøen od pondìlí
do pátku od 14.30 do 18.30 hod. Mláde# sem mù#e pøijít buï jednorázovì
za cenu 10,- Kè nebo kdykoli bìhem t"dne za poplatek 200,- Kè na pùl
roku. Pod vedením pedagogù nebo externích spolupracovníkù si zde
mohou dìti tøeba i udìlat domácí úkoly nebo jen popovídat s kamarády.
Bude zde i mo#nost pøístupu na internet (pouze za studijními úèely). Do
budoucna plánujeme i pøíle#itostné akce napø. pøedná!ky, exkurze,
v"lety. Pøestaòte se doma nudit a pøijïte se podívat do klubu! Bude
otevøen od mìsíce øíjna.
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Rada mìstského obvodu Pardubice II v rámci podpory aktivit
v oblasti !kolství, mláde"e a tìlov#chovy v obvodu schválila na sv#ch
jednáních finanèní pøíspìvky na èinnost nìkter#ch organizací nebo
pøímo na konkrétní akce v leto!ním roce.

Zde uvádíme pøehled úspì!n#ch "adatelù, úèel, na kter# byl
pøíspìvek poskytnut a v jaké v#!i:

Z$ Polabiny I Atletická liga
Z$ Polabiny I rozlouèení se !kol. rokem
Z$ Polabiny I Dìtsk# den
TJ Sokol Polabiny pronájmy
TJ Relax pronájmy
M$ Odboráøù Dìtsk# den
SK ly"aøù Polabiny doprava, pronájmy
POLOSPORT soutì" dìtí v aerobiku

JUNÁK pronájmy
DDMAlfa Teenage StreetballAlfa 2006
DDMAlfa Dìtsk# den
DDMAlfa Svìtov# den zvíøat
DDMAlfa nauèná stezka
VUS Pardubice Májov# a vánoèní koncert
IFAS Mezinárodní festival IFAS
Nohejbal club ROTR turnaj Zlatá husa
Sdru"en# házenkáøsk# klub Dubina - Polabiny Pardubice

Polabiny Cup 2006
Sdru"en# házenkáøsk# klub Dubina - Polabiny Pardubice

èinnost klubu
Církev bratrská kulturní pøedstavení
2222 $K Polabiny ceny do turnajù
Z$ Polabiny II oplocení høi!tì
Lacrosse Club Pce nákup sportovních potøeb
Doli Klub Pce koncertní èinnost
M$ Klubíèko (Grusova) 30. v#roèí zalo"ení
SO$ cestovního ruchu zahájení !kolního r. 2006/07
Labská hotelová SO$ a SOU vybavení laboratorní uèebny

Organizace Úèel

PRAVOBØE!NÍ ZPRAVODAJ

srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz
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V prùbìhu programu a mezi vystoupeními budou
probíhat soutì"e o ceny, atrakce, pøedvádìní lidov#ch
øemesel a dal$í pøekvapení. Vezmìte s sebou úsmìv,
dobrou náladu a pøijïte se potì$it a pobejt!

v polabinách!
v sobotu 23. 9. 2006 na louce vedle hotelu Harmony

08.00 ranní probuzení

09.00 slavnostní fanfáry

09.10 programov# blok ZU% Polabiny

11.00 country skupiny (Medvìdi, Pádlo)

12.30 skupina Zakopla o dixieland

13.30 Yo Yo Band Richarda Tesaøíka

14.30 populární herci a imitátoøi
Václav Faltus, Jiøí Krytináø a jeho host
Petra Pudová

15.00 %ohajka (krojovaná moravská
dechovka se sv#mi sólisty)

16.30 J. K. Band Jaroslava Khaila

17.30 !ivaòanka
ukázka skupiny hist. $ermu Rebels

18.30 moravská cimbálovka s K. Hegnerem
ohòová show skupiny historického
$ermu Rebels

20.00 ohòostroj

pøekvapení:
vystoupení Evy Pilarové

prùvod s dechovkou ze dvou smìrù
od Kauflandu (%ivaòanka a Pern!tejnka)

zahájení pouti
úvodní slovo starosty Jiøího Srbka
a námìstka primátora Jaroslava Demla
fanfáry z balkonu

orchestr ZU$ + TO ZU$, v prùbìhu
ukázky psù záchranáøù a soutì"e pro dìti
s Jiøím Krytináøem + DDM Alfa

pøíjezd historick#ch vozidel a motocyklù

pøíjezd historick#ch kol a velorexù

vII. STAROCESKOU POUT

PØÍSPÌVKY Z ROZPOÈTU
MÌSTSKÉHO OBVODU NA ROK 2006

Mìstsk! obvod Pardubice II srdeènì zve na



Vá!ení spoluobèané,
jistì to cítíte jako já, !e událostmi pøekypující rok
utekl jako voda a kouzelné èeské vánoce se
v"emi pùvabn#mi atributy ji! opìt klepou na dveøe
na"ich domovù. Pøed vyslovením tìch nejhezèích
pøání, která Vám v"em chci zaslat prostøednic-
tvím na"eho Pravobøe!ního zpravodaje, musím
tok sv#ch my"lenek vrátit o nìkolik t#dnù zpátky.

Dovolte mi, abych nejdøíve podìkoval
pøedev"ím tìm spoluobèanùm, kteøí se zúèastnili voleb a pøispìli tak
ke vzniku nového, demokraticky zvoleného zastupitelstva na"eho
obvodu. Jménem zvolen#ch zastupitelù i jménem sv#m prohla"uji, !e
nás projevená dùvìra samozøejmì tì"í a zároveò i zavazuje,
abychom v novém slo!ení respektovali zájmy nej"ir"ích vrstev na"ich
spoluobèanù zamìøené jednak na dal"í zlep"ování na"eho !ivotního
prostøedí v tom nej"ir"ím mìøítku, jednak na zkvalitòování slu!eb pro
v"echny generace spoluobèanù.

S uspokojením mohu dále prohlásit, !e i podzimní období
probìhlo ve znamení v#znamného zlep"ení v prostøedí jednotliv#ch
èástí na"eho obvodu. Pøipomenu ji! avizované letadlo pro na"e
nejmen"í v Tomanovì ulici Polabiny 2, kde byla zároveò vybudována i
oddìlená relaxaèní plocha pro seniory, která je novinkou ve filozofii
vyu!ívání sídli"tních prostor. Dokonèení akce nás v"echny tì"í,
proto!e k obìma generacím chováme opravdu vøel# a upøímn# vztah.
Ukonèena byla i úprava prostoru Stavaøova, kde vznikla celá øada
nov#ch parkovacích ploch, dìtské høi"tì, nová kontejnerová stání,
modernizace se doèkala i sí$ veøejného osvìtlení. Osobnì jsem
s architektonick#m øe"ením uveden#ch prostor velmi spokojen. Nová
kontejnerová stání vznikla i v ulicích Sedláèkova a Bro!íkova v mìst-
ské èásti Polabiny 4. Dìkuji upøímnì v"em, kteøí se o úpravy v uvede-
n#ch lokalitách zaslou!ili.

Pokrok nastal i v oblasti mezilidsk#ch vztahù. Dùkazem toho jsou
poèetné davy spokojen#ch posluchaèù na koncertech uskuteèòo-
van#ch jak na Pergole, tak v Ar"e, v aule Univerzity Pardubice i na
louce u rù!ového domu. Zejména tradièní staroèeská pou$ v Pola-
binách pøilákala díky svému atraktivnímu celodennímu programu
tisíce posluchaèù ze sídli"tì, ale i z blízkého i vzdálenìj"ího okolí.

K vynikající atmosféøe ojedinìlé sídli"tní akce pøispìli v"ichni
úèinkující, poèínaje dìtmi z místní ZU%, dixielandem, country,
swingem, dechovkou i cimbálovkou a konèe kolotoèem, houpaèkami,
jízdou na koních a mnoha dal"ími atrakcemi, které k oslavì tradièní
èeské pouti bezesporu patøí. Spoleèensk# v#znam akce podtrhla
osobní úèast hejtmana Pardubického kraje Ing. Michala Rabase,
stávajícího primátora mìsta Pardubice Ing. Jaroslava Demla a øady
dal"ích v#znamn#ch celebrit politického i kulturního !ivota.

Blí!í se konec kalendáøního roku a já chci v"em obyvatelùm
na"eho obvodu pøipomenout, !e i letos probìhne nádherné setkání
v"ech pøíznivcù èesk#ch vánoc, a to 24. 12. 2006 v èase pøed obìdem
na Pergole. Pøijïte si spoleènì zazpívat nejkrásnìj"í koledy i
pastorely. Veèer bude následovat tradièní "tìdroveèení troubení ve
v"ech èástech na"eho obvodu. Staèí jenom pootevøít okno a
vyslechnout hudební dárek vìnovan# bez ohledu na poèasí v"em
dobr#m lidem v obvodu Pardubice II.

Místo pro sloupek starosty je prostorovì vymezeno, a proto mi
dovolte pøejít k závìru. Leto"ní vánoèní svátky budou opìt bohat"í
ne! ty pøede"lé budou svítit ozdobené stromy, slavnostní zá!eh
mohutného velikána na polabinské ètyøce dne 5. prosince opìt
provázel hodinov# koncert dechové hudby Pern"tejnky a pìveckého
sboru ZU% Polabiny, ve stále vìt"ím poètu na"ich domovù se veèer
roz!íhají svíèky na adventních vìncích a postupnì narùstá atmosféra
blí!ících se vánoc. Pøeji Vám, vá!ení spoluobèané, i Va"im dìtem
pohodové svátky vánoèní roku 2006, hodnì "tìstí a zdraví v roce
následujícím i potøebnou pohodu pro realizaci v"ech osobních i spole-
èensk#ch pøání a plánù. Vá" Jiøí Srbek, starosta

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøede!lého vydání Pravobøe"ního zpravodaje,
vybíráme následující zále"itosti.

Na svém posledním zasedání v minulém volebním období v záøí ZMO
projednalo zejména ètvrté leto!ní rozpoètové opatøení. Do!lo mimo jiné
k nav"!ení pøíjmù z místních poplatkù, k urèit"m korekcím do!lo ve vnitøní
správì, v #ivotním prostøedí a v dopravì (díky pøízniv"m v"sledkùm
v"bìrov"ch øízení se mohlo pøesunout 500 tis. Kè do bì#n"ch oprav
komunikací a vrátit 870 tis. Kè nevyu#it"ch na akci J. Tomana do rezervy
rozpoètu). Na tomto zasedání ZMO se rovnì# uskuteènila prezentace
konceptu dopravnì urbanistické studie sídli!tì Sever.

Po komunálních volbách se nové ZMO se!lo poprvé 6. 11., aby
vykonalo dùle#ité formální procedury jako slo#ení slibu, volba starosty,
místostarosty, èlenù rady èi zøízení v"borù (viz následující strana).

RMO v mezidobí schválila mimo jiné uzavøení smlouvy s firmou
Pavlíny Jakubové na v"stavbu pøístøe!kù na kontejnery v Polabinách 4 a na
v"mìnu povrchu na høi!ti Grusova a se spoleèností Odpady 98 na údr#bu
sorbèních vpustí v roce 2007.

RMO souhlasila

RMO souhlasila s vydáním územního rozhodnutí na umístìní stavby
prodejny automobilù $koda v sousedství stávajících prodejen VW aAudi na
Fáblovce, na umístìní stavby Stavební centrum Fáblovka na samém okraji
na!eho obvodu u Starého Hradi!tì a na umístìní stavby zubní ordinace
v ulici K. $ípka s nìkolika podmínkami (mimo jiné ohlednì øe!ení chodníku
v návaznosti na stávající uspoøádání ulice).

RMO po volbách jmenovala komise (viz následující strana), zab"vala
se odmìnami èlenù ZMO, pøípravou rozpoètu na pøí!tí rok a konceptem
Programu rozvoje na nadcházející volební období.

RMO se v neposlední øadì zab"vala také úklidem veøejn"ch
prostranství v roce 2007 a rozhodla napøí!tì nezadávat tuto èinnost
úklidové firmì, ale zajistit ji prostøednictvím vlastních zamìstnancù.
Uvítáme tedy zájemce o tuto práci, jim# není lhostejn" poøádek na sídli!ti.

s pronájmem pozemku na Fáblovce spoleènosti Auto
HK za úèelem v"stavby prodejního a servisního areálu osobních vozù. Toto
stanovisko poslou#í jako jeden z podkladù pro rozhodnutí Rady mìsta.

prosinecmìstského obvodu II roèník 2006 èíslo 4

Starosta, místostarostka, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí v!em obèanùm Pardubic II hezké a spokojené pro"ití vánoèních svátkù

a hodnì zdraví a úspìchù v roce 2007



ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE !P - 2006 v tisících Kè

sekání trávníkù a sbìr listí 2 074
údr!ba trávníkù mimo pravideln"ch seèí 123
zahradnické slu!by 860
údr!ba døevin 471
nové v"sadby døevin 121
nátìry, opravy, doplnìní lavièek a dal#ího mobiliáøe 310
opravy a údr!ba vybavení dìtsk"ch høi#$ a sportovi#$ 179

rekonstrukce dìtského høi#tì - slon 233
rekonstrukce pískovi#$ Dru!by a Dru!stevní 68
v"stavba 4 ks pøístøe#kù na kontejnery - Polabiny 4 659
v"syp odpadkov"ch ko#ù 471
v"syp ko#ù na psí exkrementy 167
pøistavování velkoobjemov"ch kontejnerù na komunální odpad 470
ruèní úklid veøejn"ch prostranství 726
pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzdu#í v Rosicích 100
ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2006 v tisících Kè

podíl na rekonstrukci Stavaøova (podíl mìsta 8 100) 7 500

provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2 70
v"mìna povrchu a palisád na høi#ti Grusova 210

v"mìna písku v pískovi#tích 250

dokonèení akce J. Tomana (vnitrobloky) 4 790

stavební úpravy ulice Bìlehradská - 2. èást 3 980
oprava chodníku v ulici Mozartova 574
opravy v"tlukù na vozovkách (po zimì apod.) 722
lokální opravy chodníkù 366
opravy a èi#tìní de#$ov"ch vpustí (vèetnì náhrad odcizen"ch vík) 171
doplòková zimní údr!ba chodníkù (12/2005 - 3/2006) 112

dopravnì urbanistická studie Sever 60

Jako obvykle koncem roku pøiná"íme pøehled nejpodstatnìj-
"ích v#dajù mìstského obvodu Pardubice II z rozpoètov#ch
kapitol $ivotní prostøedí a doprava v roce 2006. V#èet
neobsahuje úplnì v"echny polo$ky, nìkteré jsou kumulované
a nìkteré èástky odhadnuté, nebo% èerpání dosud probíhá.

Co se udìlalo a za kolik
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2. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 14. 12. 2006
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: èerpání rozpoètu mìstského obvodu v roce 2006,
Program rozvoje MO Pardubice II na období 2007-2010, rozpoèet
mìstského obvodu na rok 2007.

Slu!by mìsta Pardubic a. s. budou provádìt svoz komunálního odpadu
v dobì vánoèních a novoroèních svátkù takto: 24. 12. probìhne mimo-
øádn" svoz kontejnerù 1100 litrù ve vybran"ch lokalitách na sídli#tích, 25.
a 26. 12. probìhnou svozy odpadu dle pravidelného harmonogramu jako
v pracovní den, 31. 12. probìhne mimoøádn" svoz odpadu ve vybran"ch
lokalitách. Svoz separovan"ch slo!ek odpadu - sklenìného odpadu,
plastù a papíru - po dobu svátkù bude probíhat prùbì!nì dle
harmonogramu bez omezení. 1. 1.
2007 svoz neprobìhne, svozové
termíny se posunou o jeden den,
(tedy pondìlní svoz bude proveden
v úter", úterní ve støedu a tak dále a!
do konce t"dne, kdy páteèní svoz
probìhne v sobotu).

Ing. Èestmír Nejedl"

Svoz odpadu v dobì vánoèních svátkù

Pøiná#íme abecední seznam èlenù Zastupitelstva MO Pardubice II
vze#lého z komunálních voleb na podzim 2006. Hvìzdièkou jsou
oznaèeni ti zastupitelé, kteøí v minulém volebním období nebyli èleny
ZMO, tuèn"m písmem jsou oznaèeni èlenové Rady MO Pardubice II.

(ODS)
Ing. Ale# Fifka (ÈSSD) *
Tomá# Frank, DiS. (ODS) *
Mgr. Radek Hejn" (Koalice pro Pardubice, KDU-ÈSL + nestraníci) *

(ODS)
MgA. Miloslav Kuèera (ÈSSD) *
Ing. Josef Maøas (Zelená pro Pardubice) *
Jan Matìjek (ODS)
Ing. Martin Moj!í# (ÈSSD) *

(ODS) - místostarostka MO Pardubice II
Ing. Alena Páralová (ODS) *

(ODS) - starosta MO Pardubice II
MUDr. Miroslav %imko (Sdru!ení pro Pardubice)
Ing. Pavol %kuliga (KSÈM) *

(Sdru!ení pro Pardubice)

Slo!ení v"borù ZMO a komisí RMO (první v poøadí je v!dy pøedseda):
- Ing. Ale# Fifka, Jaroslava Horáková, Ing. Josef

Maøas, MUDr. Miroslav %imko, Ing. Franti#ek Weisbauer,
- Jan Matìjek, Mgr. Radek Hejn", Ing. Martin Moj!í#, Ing. Alena

Páralová, Ing. Jaroslav Vávra,
- Ing. Jaroslav Vávra, Tomá# Frank, DiS., Ing. Martin Moj!í#, Ing. Ale#
Jelínek, Mgr. Radek Hejn", Karel Tøíska, -
Mgr. Radek Hejn", MUDr. Vlasta Dostálová, Libor Èihák, Jaroslava
%turmová, Dana Hermanová, Ing. Franti#ek Weisbauer, %tefánia
Semerádová, - Ing.
arch. Dana Suchánková, Ing. Vendulka Rù!ièková, Ing. arch. Pavel
Tománek, Ing. arch. Pavel Mudruòka.

Milan Draho"

Jaroslava Horáková

Ing. arch. Petra Nacu

Jiøí Srbek

Ing. Jaroslav Vávra

Kontrolní v!bor ZMO
Finanèní v!bor

ZMO
Komise "kolství, kultury, mláde#e a sportu

Komise pro Cihelnu a Stavaøov

Komise pro regeneraci a rozvoj mìstského obvodu

Orgány MO po volbách 2006

Na poèátku prosince byla dokonèena letos nejvìt#í investice v MO
Pardubice II, rekonstrukce Stavaøova, o její! pøípravì jsme podrobnì
psali v PZ è. 4/2005. Struènì - nová parkovací místa, rekonstrukce
komunikací, doplnìní chybìjících chodníkù a pøístøe#kù na kontejnery,
nové veøejné osvìtlení, dìt-
ské høi#tì, sadové úpravy
(kromì trávníkù - na ty dojde
a! na jaøe).

K úvodní tabulce lze
je#tì doplnit nov" povrch na
stezce od mostu P. Wonky do
Polabin, zpevnìní bøehu Baj-
kalu a také opravu nájezdu
na zdymadlo a øíms se zá-
bradlím na mostcích u zdy-
madla, které realizovalo
mìsto díky státní dotaci.

V øíjnu koneènì pøistálo opo!dìné letadlo pro dìti a symbolicky tak
zavr#ilo druhou etapu rekonstrukce ulice Jiøího Tomana v Polabinách 2.
O první etapì, která se t"kala pøevá!nì vozovek, chodníkù a parkovi#$,
jsme psali ji! v PZ è. 2/2006. Druhá etapa zahrnovala kromì letadla cel"
komplex dìtsk"ch a sportovních høi#$ za po#tou. Zde byly také
vybudovány nové spojovací chodníky, jejich! trasování vychází z pùvod-
ních vy#lapan"ch pì#in. Souèástí akce bylo také doplnìní jednoho pøí-
støe#ku na kontejnery, lampy, odpoèinkové plochy pøed ZU% a v nepo-
slední øadì sadové úpravy. Pøitom bylo vysázeno 54 nov"ch vzrostl"ch
stromù (29 lip, 11 javorù, 9 borovic, 3 myrobalány a 2 jerlíny). Z toho 17
stromù hradila opatovická
elektrárna jako náhradní
v"sadbu za kácení v Bìle-
hradské ulici. Akce mìla b"t
pùvodnì hotová do konce
srpna, ale pøejímka nakonec
byla a! v listopadu. Pomalé
tempo prací bylo oprávnìnì
terèem kritiky obyvatel, na
druhou stranu ale máme
"díky" zpo!dìní proti smluv-
nímu termínu letadlo skoro
zadarmo...

TØ



LEDY NA SEVERU SE POHNULY...

Labsk! palouk
V minulém èísle PZ jsme slíbili podrobnìj!í informaci o pøipravované

v"stavbì bytov"ch domù mezi Polabinami 4 a Labem. Tato lokalita podle
minulého územního plánu mìsta nebyla urèena k zástavbì. Mìsto ov!em
dotèené pozemky prostøednictvím Nadace pro rozvoj mìsta vykoupilo a
do konceptu nového územního plánu nechalo zapracovat jako
rozvojovou plochu pro bydlení. Zároveò byly pozemky pronajaty firmì
Mera. V srpnu 2000 bylo na magistrátu prezentováno 5 zastavovacích
studií dané lokality, pøièem# mìstsk" obvod nepova#oval ani jednu za
vhodnou a doporuèil mìstu zvá#it zástavbu v tomto prostoru. V dubnu
2001 Zastupitelstvo MO Pardubice II projednalo návrh nového územního
plánu a po#ádalo o zachování lokality pro zeleò a rekreaci. Proti zástav-
bì bylo i mno#ství obyvatel
Polabin 4. Zastupitelstvo
mìsta Pardubic v!ak tento
názor neakceptovalo a
schválilo nov" územní plán i
s rozvojovou plochou.

Firma Mera pak po#á-
dala o územní rozhodnutí,
av!ak neuspìla kvùli chy-
bìjící protipovodòové och-
ranì. Mezitím se firma Mera
dostala do problémù a mìs- TØ

Sídli!tì Sever patøí k nejmlad!ím èástem mìstského obvodu
Pardubice II, ale zároveò k nejproblematiètìj!ím z hlediska
parkování, tzv. dopravy v klidu (viz také PZ 4/2004). V rámci
Programu regenerace panelov"ch sídli!# - Prav" bøeh Labe se -
pomaleji, ne$ bychom si pøáli kvùli absenci státních dotací v pos-
ledních dvou letech - pøibli$ují i úpravy této lokality. Pùvodnì se
poèítalo se zmìnami hlavnì v Kunìtické ulici, ale nakonec jsme
se rozhodli øe!it území co nejkomplexnìji.

Proto byla nejprve zpracována dopravnì urbanistická studie,
která se zab"vá zejména dopravou v klidu. Tato studie byla prezen-
tována na záøijovém zasedání ZMO Pardubice II v konceptu, s ním#
Vás nyní chceme seznámit. V nadcházejícím období získané
pøipomínky od obèanù, spoleèenství vlastníkù, komisí RMO apod.
budou pak zohlednìny v koneèné verzi studie. Na jejím základì bude
pak v prùbìhu pøí!tího roku zpracována projektová dokumentace na
komplexní regeneraci (vèetnì øe!ení dìtsk"ch høi!$, kontejnerù
apod.), která umo#ní následnou realizaci podle finanèních mo#ností
buï po èástech nebo najednou (kdyby se podaøilo získat dotaci).

Do doby realizace pøedpokládáme, #e bude fungovat provizorní
kruhov" objezd U Josefa a souèasné uspoøádání ulice Kunìtické,
které díky zjednosmìrnìní pøineslo pøibli#nì 50 podéln"ch
parkovacích míst. Koncept budoucího øe!ení ji# nepoèítá s jedno-
smìrn"m provozem po celé délce Kunìtické, ale pouze v úseku podél
domù 100 a 101-107.

Nov" koncept vychází z provedeného dopravnì urbanistického
prùzkumu øe!eného území, které bylo z praktick"ch dùvodù
rozdìleno na 7 podokrskù (èíslice v horní polovinì !ed"ch krou#kù,
dole je pak zji!tìn" deficit parkovacích míst). Potvrdilo se, #e
nejproblematiènìj!í je ji#ní èást území v okolí domù 115 a 116, kde je
navr#eno radikálnìj!í roz!íøení parkovi!tì. Zcela novì je pojata
støední èást podél zmínìn"ch domù 100 a 101-107 s èásteènì
dvojitou øadou !ikm"ch stání. Nové parkovi!tì je rovnì# navr#eno
mezi domy 97 a 99 a v ulici K Cihelnì se poèítá s doplnìním
parkovacích míst na stranì, kde nejsou, a dosud se parkuje
pololegálnì na terénu. Poèítá se rovnì# s definitivní pøestavbou køi#o-
vatky U Josefa na kruhov" objezd.

Celkovì byl zji!tìn aktuální deficit 93 parkovacích stání (pøed
zjednosmìrnìním Kunìtické). V konceptu je navr#eno celkem 157
nov"ch parkovacích míst, tak#e je èásteènì pokryt i v"hledov" deficit,
kter" byl vypoèten na 255 míst. Úpravy jsou navr#eny pouze na
plochách, kde nárùst kapacity stání bude efektivní, je respektována
centrální plocha zelenì. V konceptu jsou navr#eny i mo#nosti
napojení rozvojov"ch ploch dle územního plánu mìsta (z kruhového

objezdu a z Hradecké na severní èásti lokality).
Tolik tedy v kostce o konceptu budoucího dopravního uspoøádání

na sídli!ti Sever. Podrobná prùvodní zpráva vèetnì situace je k dis-
pozici na internetu ( , v sekci Mìstské obvody, na
úvodní stránce ÚMO Pardubice II) a samozøejmì k nahlédnutí na
úøadu. Oèekáváme Va!e pøipomínky a námìty.

www.pardubice.eu

to s ní v roce 2004 ukonèilo smluvní vztah.
V roce 2005 ji# probíhala v"stavba protipovodòové hrázky a o poze-

mek projevila zájem firma IP stav. V èervenci pøedlo#ila návrh, kter" rada
mìstského obvodu odmítla, zejména proto#e nové domy tvoøily takøka
souvislou bariéru mezi stávající zástavbou a øekou a pøístup k nim byl
øe!en nevhodnì z ulice Bro#íkovy. V srpnu byl pøedlo#en upraven" návrh,
kter" respektoval prakticky v!echny pøipomínky formulované komisí
RMO pro regeneraci sídli!tì. RMO poté souhlasila s pronájmem
pozemku firmì IP stav, která svùj zámìr nazvala .

V èervnu 2006 investor pøedlo#il projekt, kde se z technick"ch dùvodù
opìt objevilo pøipojení nov"ch domù pøímo z Bro#íkovy ulice. Navíc do!lo
k v"raznému zv"!ení prvního ze tøí domù. Tento návrh RMO odmítla.
V sérii následn"ch jednání se podaøilo docílit, #e komunikace se vrátila
zpìt mezi nové domy a Labe a první objekt byl sní#en o 2 patra. Na
základì takto upraveného návrhu nakonec RMO souhlasila s vydáním
územního rozhodnutí.

Jak ji# bylo zmínìno, mají zde vyrùst 3 bytové domy (orientované
v"chod / západ), z nich# první má mít devìt a dal!í dva domy po pìti
nadzemních podla#ích. Nejvy!!í podla#í jsou v#dy hmotovì ustoupena.
V!echny tøi domy mají cel" suterén vyu#it pro kryté parkování. V pøístavbì
prvního domu, orientované k ul. Kpt. Barto!e, mají b"t komerèní prostory.

Územní øízení ji# bylo zahájeno a podala k nìmu námitky øada
obyvatel stávajících domù v Bro#íkovì ulici. Namítali pøedev!ím v"!ku
domù pøevy!ující sousední zástavbu, zábor zelenì vèetnì znaèného
kácení stromù apod. O v"sledném rozhodnutí stavebního úøadu ohlednì
Labského palouku Vás budeme informovat.

Labsk! palouk

TØ
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Ji! 20 let studují vybraní !áci z Pardubic a okolí na Základní "kole
Polabiny 2 v Prodlou!ené ulici specializaci s roz"íøenou v#ukou hudební
v#chovy. Nìkdej"í první absolventi s úspìchem absolvovali pardubickou
konzervatoø, mnozí z nich ukonèili studium na vysok#ch umìleck#ch i
jin#ch "kolách, dal"ím se stala hudba nedílnou souèástí jejich !ivota.

bude opìt otevøena jedna tøída systému nazvaného
RVHV. Je urèena v#hradnì !ákùm s mimoøádn#m hudebním nadáním.
Ka!d# !ák této tøídy se stává zároveò !ákem Základní umìlecké "koly
v Pardubicích - Polabinách, kde se uèí høe na nìkter# hudební nástroj.

V#bìr uchazeèù z øad leto"ních absolventù mateøsk#ch "kol
provádìjí ka!doroènì specialisté ze základní umìlecké i základní "koly
ji! v podzimních mìsících, dal"í zájemci

Nejvìt"ím úspìchem tohoto specializovaného studia je bezesporu
komplexní rozvoj osobnosti !áka. Prokazatelnì pozitivní úèinek hudební
v#chovy na intelektuální v#konnost navíc pøetrvává a! do dospìlosti a
stáøí.

Za zmínku ov"em stojí i pozoruhodné v#sledky jednotliv#ch tøíd
RVHV ze Z$ Polabiny 2 v oblasti umìlecké: tuzemské i zahranièní
koncerty, spolupráce s rozhlasem a televizí, s profesionálními hudebními
tìlesy, natáèení CD, realizace muzikálov#ch pøedstavení.

Od 1. záøí 2007

mohou pøihlásit své budoucí
prvòáèky k talentové zkou!ce na ZU" Pardubice - Polabiny, Lonkova
510, v prùbìhu prosince a poèátkem ledna na kontaktním tel. èísle
466 400 310 Mgr. Radky Hronové, zást. øeditele.

PRAVOBØE#NÍ ZPRAVODAJ

srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz

! ! ! ! !

!

! !

!
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O SPECIALIZOVANÉM STUDIU HUDBY

V Tøeboni 3. - 5. 11.
2006 probìhlo Mistrovství
Èeské republiky v Taekwon-
Do ITF. Zúèastnilo se ho 23
"kol a pøes 400 závodníkù.
Taekwon-Do ITF Pardubice
získalo celkem 4 medaile.
Zbynìk Barto" získal støíbr-
nou medaili ze sportovního
boje a bronzovou medaili ze
silového pøerá!ení. Dále se
také neztratila Lenka Souè-
ková, která získala støíbrnou
medaili ze sportovního boje.
A nakonec to nejlep"í. Zla-
tou medaili z technick#ch
sestav získal Ale" Novák. Slovo trenéra: „I pøes nìkteré sporné v#roky
rozhodèích se v#sledky témìø vyrovnaly oèekávání.

Pokud byste mìli o toto bojové umìní zájem, nav"tivte nás na
tréninku ka!dé úter# a ètvrtek od 17 do 19 hodin. Více informací naleznete
na stránkách . Tìlocvièna Mozartova
449, Polabiny 4, e-mail: pardubice@taekwondo.cz, tel.: 721 959 793.

“

www.pardubice.taekwondo.cz

POLABIN!TÍ TAEKWONDISTÉ
NA Z! POLABINY 2 A ZU! POLABINY

M! MLAD"CH (Polabiny 1) INFORMUJE
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HRAVÁ HODINKA

Den otevøen$ch dveøí

- pozvánka pro rodièe a dìti, které je"tì nechodí do
M$, na následující pátky dopoledne od 10-11 hodin: 15. 12. 2006, 12. 1.,
26. 1., 16. 2. a 2. 3. 2007. v M$ se koná 17. 1. 2007
(9-16 hodin). Tì"í se na Vás I. Vondráková a kolektiv zamìstnancù M$.

M! ODBORÁØÙ (Polabiny 3) INFORMUJE

Úøad mìstského obvodu Pardubice II oznamuje, !e bylo provedeno
o"etøení jehliènat#ch døevin chemick#m pøípravkem MORSUVIN A
na území MO Pardubice II z dùvodu vandalismu a kráde!í
jehliènanù v pøedvánoèním období. Stromky o"etøené tímto
pøípravkem po pøenesení do teplé místnosti intenzivnì zapáchají!
V#"e uveden# chemick# pøípravek není klasifikován jako jed a lze jej
pou!ít na veøejnì pøístupn#ch místech. O"etøené stromy v sídli"tích
Polabiny 1-5, Sever, Stavaøov a Cihelna budou viditelnì oznaèeny
tabulkou: „POZOR! Jehliènany jsou chemicky o"etøeny, nedot#kejte
se stromù.“ Prosíme obèany, aby tyto v#stra!né tabulky nenièili a
neodstraòovali alespoò po dobu 21 dnù od data o"etøení.

Upozornìní

12. 12. V 17.00 hodin PROÈ VÁNOCE?
(vánoèní veèer nejen pro úèastníky kurzu Alfa)

14. 12. v 18.00 VERNISÁ! V"STAVY BETLÉMÙ

14. - 26. 12. V"STAVA BETLÉMÙ

15. 12. v 18.00 hodin ADVENTNÍ KAVÁRNA

21. 12. V 17.00 hodin CESTA TØÍ KRÁLÙ

24. 12. ve 23.00 hodin #TÌDROVEÈERNÍ BOHOSLU!BA

7. 1. 2007 V 18.00 hodin TØÍKRÁLOV" KONCERT

Lonkova 512 Polabiny 5
tel.: 466 412 210

pardubice@cb.cz
www.cb.cz/pardubice

otevøeno v!ední dny a sobota 9 - 12, 14 - 18 hodin
nedìle a svátek 14 - 18 hodin

"tìdr# den zavøeno

(pøíjemné zastavení v pøedvánoèním shonu)

(dìtská vánoèní slavnost pro dìti i dospìlé)

(hraje Komorní orchestr Bona Nota)

Na v!echny tyto akce Vás zve
Sbor Církve bratrské v Pardubicích

ADVENT A VÁNOCE V AR#E

LOVILI V TØEBOÒSK"CH RYBNÍCÍCH

Ve "kole na polabinské jednièce
opìt stra"ilo. První listopadovou støedu
pøipravila "kolní dru!ina veèer duchù.
Po sedmnácté hodinì pøi"ly do "koly
dìti a jejich rodièe a stra"ideln# rej
zaèal. Dìti pøi vstupu obdr!ely
prùkazku, do které dostávaly razítka za
plnìní nároèn#ch a hlavnì stra"idel-
n#ch úkolù. Napøíklad u upírù ochutnaly
krev nebo se pozdravily s kostlivcem.
Na své cestì po "kole se je"tì setkaly
s èertem, tajemn#m rytíøem je!ibabou,
tajemn#m mìsícem a lesními hejkaly.
Po splnìní úkolù dìti èekala sladká
odmìna.

Do celé akce se zapojily nejen paní
vychovatelky ze "kolní dru!iny a èást
uèitelù I. stupnì, ale i nìkteøí rodinní pøíslu"níci a dva duchové z øad
rodièù.

V nejbli!"í dobì je pro dìti a jejich rodièe ve "kole je"tì pøipraven èert
a Mikulá", sobotní pøedvánoèní salón ve "kolní jídelnì (9. 12.) a zá-
vìreèn# ohòostroj na "kolním høi"ti, kter# bude ve ètvrtek 21. 12. od 17.00
hodin. Na tyto "kolní akce srdeènì zveme v"echny dìti, rodièe a pøátelé
nejen z na"í "koly. Radek Hejn#, øeditel "koly

VE !KOLE NA JEDNIÈCE
ZASE STRA!ILO

Vá!ení rodièe dìtí mlad"ích tøí let, které zatím nenav"tìvují mateøskou
"kolu, ale v budoucnu se do ní chystají, máte mo!nost na"i M$ nav"tívit
nejen na na"ich internetov#ch stránkách ( ),
ale i fyzicky ka!dé pondìlí od 15.30 do 16.15 hodin se sv#mi ratolestmi.
Na si Va"e dìti mohou pohrát, seznámit se
s prostøedím M$ a tím se postupnì adaptovat, pøipravovat pro vstup do
M$. Tì"íme se na Va"i náv"tìvu.

www.ms-mladych.zde.cz

PONDÌLNÍCH HRÁTKÁCH

Anna Nimrichtrová, øeditelka M$


