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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém dubnovém zasedání ZMO schválilo
rozpočtové opatření č. 2, které mimo jiné obsahuje
transfer částky 8,3 mil. Kč do rozpočtu města na
rekonstrukci ulic Stavbařů a Rosická. Akci
připravenou městským obvodem bude po
realizační stránce zajišťovat odbor majetku a
investic Magistrátu města Pardubic z důvodu
finančního podílu rozpočtu města ve výši 6 mil. Kč.
Aktuální znění rozpočtu je k dispozici na stránkách
www.pardubice2.cz.

RMO se v rámci vyjádření městského obvodu
jako účastníka územního řízení zabývala celou
řadou stavebních záměrů na území obvodu a
s většinou z nich vyslovila souhlas. Jednalo se
například o rekonverzi výměníku u kruhové
křižovatky na Bělehradské ulici na obchod a
administrativu včetně vybudování nového vjezdu a
malého parkoviště (soukromý investor), nebo
rekonstrukci zastávky Okrajová (do centra), kterou
plánuje město, dále pak záměr Služeb města
Pardubic rekonstruovat veřejné osvětlení v Polabinách 3 a v neposlední řadě upravený projekt
Centra bydlení pro seniory v Bělehradské ulici mezi
hotelem a stezkou k mostu P. Wonky. O tomto
záměru jsme informovali již v PZ 3/2017, projekt
však od té doby doznal určitých úprav (navýšení
o jedno podlaží z 5 na 6, zvětšení parkoviště aj.).
Nesouhlasně se RMO vyjádřila k přestavbě části
výměníku ve Valčíkově ulici na 7 bytových jednotek,

protože projekt nepočítá s výstavbou nových
parkovacích míst.
Vzhledem k zániku Kulturního centra
Pardubice, které bylo dlouhá léta spolupořadatelem Staročeské polabinské pouti,
potřeboval městský obvod nového partnera pro
tuto akci a volba nakonec padla na firmu RYPE
s.r.o., s níž RMO schválila podepsání smlouvy
o zajištění účinkujících a pořadatelů programu
letošního ročníku pouti.
RMO rovněž schválila provozování předzahrádky u objektu čp. 120 v ulici Kunětická pro
kavárnu Meleme Meleme Café.
RMO na základě otevřeného výběrového řízení
schválila uzavření smlouvy o dílo se společností
Agrostav Pardubice a.s. na akci Parter u knihovny
v ceně 1 046 501,17 Kč včetně DPH za podmínky, že
ZMO schválí na svém červnovém zasedání
navýšení příslušné položky rozpočtu.
TŘ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošního jara jsme si příliš neužili a již několik
týdnů zažíváme pravé léto. Myslím, že i opravdoví
milovníci teplého počasí již letos vyhlíží alespoň
mírné ochlazení a občasný déšť. Příroda okolo nás
to již velmi potřebuje. Každou chvíli někde v obvodu
objevujeme další uschlé stromy. Věřím, že v době,
kdy čtete tyto řádky, už máme nějaký vytrvalejší
déšť za sebou. Díky stálému slunečnému počasí
jsme si užili letošní pálení čarodějnic a aspoň
trochu jsme si tak nahradili ty loňské, které jsme
kvůli dešti se sněhem museli zrušit.

Na začátku dubna jsme se zapojili do akce
Ukliďme Česko. Společně s Povodím Labe a.s. a
studenty prvního ročníku Gymnázia Mozartova ul.
jsme uklidili v okolí slepých Ramen Labe v Polabinách. Zaměstnanci Povodí uklízeli nepořádek
z vodní hladiny a studenti sbírali odpadky na
březích. Likvidaci sesbíraného nepořádku zajistili
SmP-Odpady. O týden později, v rámci Dne Země,
se do podobné akce pustili i žáci sedmého ročníku
ZŠ Polabiny 1 se svými učiteli. Ti uklidili louky mezi
ulicí Lonkova a řekou Labe. Děkuji všem žákům a
studentům za obě úklidové akce a jejich učitelům
za výchovu k péči o životní prostředí. Věřím, že tyto
mladé slečny a mladí chlapci se v dospělosti budou
ke svému okolí chovat lépe než my.
Také bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří se
na mne osobně či na kolegy na úřadě obracíte se
svými připomínkami a náměty na vylepšení
veřejného prostoru. Ne vždy jsme schopni Vám
vyhovět, ale věřte, že se vašimi podněty zabýváme
a mnohé i realizujeme.
Zhruba před rokem jsme slavnostně otvírali psí
park na křižovatce ulic Kosmonautů a K. Šípka. Po
roční zkušenosti mohu říci, že tento oplocený
výběh určený k volnému pobíhání psů si našel
mnoho, snad mohu říci spokojených, uživatelů.
Rádi bychom v našem obvodu zřídili ještě jeden
takový výběh, například v Polabinách 3.

Velkou radost mám z nedávno dokončené
úpravy jižní strany Bajkalu a vybudované stezky.
Tato stezka spojující ulici Lonkovu a Hradeckou zde
léta chyběla. Dlouhé čekání bylo způsobeno
majetkovými vztahy, neboť město není 100%
vlastníkem pozemku. V posledních dvou letech se
vše podařilo se současnými spoluvlastníky vyřešit.
Jsem rád, že zde mimo základní komunikace vzniklo
i něco navíc. Vznikl zde prostor s parkovou úpravou,
kde se lidé budou moci na chvíli zastavit a strávit
zde nějaký čas.
Na konci května byla rovněž dokončena druhá
etapa rekonstrukce ulice Družby a já věřím, že se
zdejším obyvatelům nově zrekonstruovaný
prostor mezi domy bude líbit. Poslední, ale
rozsahem výrazně menší, akcí v této lokalitě bude
na konci léta rekonstrukce prostoru před
knihovnou městského obvodu. Předpokládám, že
tím budou stavební práce v tomto místě na několik
let ukončeny a místní obyvatelé si odpočinou od
stavebního ruchu a komplikací v dopravě. O dalších
probíhajících či připravovaných stavebních akcích
obvodu se dozvíte uvnitř zpravodaje.
V poslední době jsme se začali zabývat
přípravou rekonstrukce veřejného prostoru v jedné
z nejmladších částí obvodu – v sídlišti Cihelna.
Sídliště sice patří k nejmladším, ale přesto již slaví
27 let od svého dokončení. Ve spolupráci s odborem
hlavního architekta oslovíme několik architektonických kanceláří a na základě jejich nabídky
necháme zpracovat studii, se kterou seznámíme
veřejnost. Jako první krok proběhlo 26. dubna
setkání s místními obyvateli, abychom zjistili jejich
názory na to, co se jim zde líbí, nelíbí a co by rádi
změnili. Výstupy z tohoto plánovacího setkání se
stanou podkladem pro zpracování studie.
Závěrem bych rád popřál všem žákům a
studentům úspěšné zakončení školního roku a
krásné prázdniny plné zážitků. Jejich učitelům,
vychovatelům a všem dalším pedagogickým
pracovníkům patří velký dík, za jejich celoroční
náročnou práci a trpělivost při výchově a
vzdělávání mladé generace. I oni si zcela jistě
zaslouží „prázdniny“, během kterých načerpají síly
na nový školní rok.
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Změny otevírací doby
Upozorňujeme na omezení provozu Knihovny
městského obvodu: od 20. 6. do 7. 9. od 12.00 do
12.30 hodin bude knihovna uzavřena a dále
v pondělí 25. 6., 20. 8. a 27. 8. bude otevřena pouze
do 17.00 hodin, ve čtvrtek 21. 6., 28. 6., 23. 8. a
30. 8. 2018 bude otevřena pouze do 15.00 hodin.

Výtvarná soutěž
V knihovně městského obvodu Pardubice II
proběhla výtvarná soutěž pro dětské čtenáře a
žáky 1. – 5. tříd ZŠ na téma „Nakresli pohádkové
strašidlo“. Vítězům byly předány ceny. Nyní
probíhá v prostorách knihovny výstava prací.

Beseda s Janou
Klimečkovou
V dubnu nás navštívila spisovatelka paní Jana
Klimečková (foto), která píše knihy o Pardubickém
kraji. Představila nám nejen svůj nový román Slib
svatojánské noci, ale i další romány Chlebani,
Přezrálé moruše a Kočárová cesta. Prozradila také,
že další román, na kterém pracuje, bude z prostředí
Pardubic.

Prázdniny v knihovně
Každou prázdninovou středu od 10 do 12 hodin
zveme děti k nám do knihovny v Polabinách.
Budeme hrát společenské hry, skládat puzzle,
malovat, modelovat a vyrábět dekorace z papíru a
korálků. Těšíme se na vás. Vladislava Launerová

21. jednání Zastupitelstva
MO Pardubice II
Nám všem ostatním, kteří vykonáváme práce
obyčejné i neobyčejné, přeji pohodovou dovolenou
ve společnosti přátel či rodiny a bezpečný návrat
z destinací blízkých i vzdálených. Ať se ve zdraví
setkáme třeba na 19. Staročeské polabinské pouti,
která se letos koná v sobotu 22. září.
Váš Radek Hejný

se koná ve středu dne 27. června 2018
v 17.30 hodin v salonku restaurace
Na Palubě v Polabinách 2. Na programu
budou zejména tyto body: zpráva
starosty, závěrečný účet hospodaření za
rok 2017, rozpočtové opatření č. 3,
informativní zprávy, diskuse. Jednání
zastupitelstva jsou veřejná.
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Téma: Park Jiřího Srbka

Letos v březnu by se dlouholetý starosta
městského obvodu Pardubice II Jiří Srbek dožil
70 let. Zároveň si letos připomínáme dvacáté
výročí jeho nástupu na post starosty, který
později obhájil ještě třikrát - v letech 2002,
2006 a 2010. Koncem listopadu 2014 Jiří
Srbek náhle odešel.
Na počest tohoto starosty, který stál
u zrodu tradice polabinských poutí, bylo
prostranství v centru Polabin 4 pojmenováno
Park Jiřího Srbka. Slavnostní odhalení pamětní
desky, která tvoří zároveň označení parku, se
uskutečnilo v rámci pouti v září 2015.
Na jaře 2016 byla zahájena první etapa
úprav parku - výsadba 21 nových stromů stromořadí 7 okrasných jabloní, 5 dubů, 8
jeřábů a 1 javor. Na podzim 2016 byla pak
provedena výsadba více než 900 keřů skalníků, tavolníků a bobkovišní a na dvou
místech parku realizována plošná výsadba
kvetoucích cibulovin.
K cibulovinám na základě opakujících se
dotazů uvádíme následující informace.
Nedaleko pamětní desky (naproti restauraci
U Krupičků) bylo na ploše 150 m2 vysazeno
15 000 ks cibulek krokusů různých barev a
kultivarů (Kombinace Fiesta 1s obsahuje
Crocus mix o velikosti 8/9 cm, vysazené
2
v hustotě 100 ks/m .)
Mezi chodníkem a pásem vzrostlých
dřevin (pod duby na západní straně parku) bylo
2
na ploše celkem 200 m vysazeno 12 000 ks
cibulek narcisů bílé a žluté barvy různých
kultivarů a 4 000 ks cibulek ladoníků modré
barvy (Kombinace Sunrise obsahuje Narcissus
mix. o velikosti 12/14 cm a Camassia o velikosti
14+cm, vysazené v hustotě 80 ks/m2).
Přestože teplotní průběh zimy nebyl pro
cibuloviny vůbec příznivý a mnohé již

vypučené rostliny v únoru namrzly, mohli jsme
se i v letošní sezóně od března do května těšit
z rozkvetlých záhonů: krokusy kvetly v termínu
od 12. 3. – 5. 4. 2018, narcisy kvetly od 5. 4. –
20. 4. 2018 a ladoníky od 30. 4. – 10. 5. 2018.
Dodavatel cibulek doporučuje řez a sekání
porostu ponechat nejlépe až do doby, kdy se
listová plocha zatáhne a odumře, což je
obvykle asi 6-8 týdnů po odkvětu. Jen tak
mohou rostliny dostatečně dlouho absorbovat
potřebné živiny, uložit je do cibulí a zdárně se
množit. Naším cílem je vytvořit vhodné
podmínky pro jejich dobrý vývoj a prosperitu i
v dalších letech a snažíme se tedy uvedené
agrotechnické lhůty dodržet. Krokusy se tak
sečou začátkem června, plochy s narcisy a
s ladoníky pak v rámci třetí seče asi v polovině
července. Tolik tedy na vysvětlenou k častým
dotazům, proč odkvetlé záhony necháváme
neposečené. Nyní bychom ještě rádi zmínili, co
nového nás čeká v parku Jiřího Srbka v oblasti
komunikací a mobiliáře.
První a dlužno říct neplánovanou investicí
bude nové pítko, protože to původní již
definitivně nepřežilo několikátý pád způsobený patrně nárazem automobilu.
Dále pak je na letošek v plánu akce zvaná
Úprava a doplnění komunikací v parku Jiřího
Srbka, která počítá se zpevněním dvou
existujících cest vycházejících od domu čp.
430 (směrem ke gymnáziu a směrem
k obchodnímu centru). Kromě toho bude
v parku doplněno 5 laviček v trávě na jeho
východní straně, k nimž bude vytvořen přístup
po cestě ze šlapáků (betonové prefabrikáty
o rozměru 1200 x 350 mm umístěné
v trávníku). Dalších 6 laviček v trávě se objeví
"za duby" směrem ke gymnáziu, kde nahradí
dvě staré lavičky.
TŘ
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Nové výsadby
V návaznosti na kácení stromů provedené
z bezpečnostních a pěstebních důvodů bylo v květnu 2018 na území MO Pardubice II vysázeno 20
nových stromů a několik desítek okrasných rostlin
v celkové hodnotě 169 tis. Kč. Jednalo se o následující dřeviny.
2 ks Quercus robur – dub letní v ulici Mozartova v severozápadní části Parku Jiřího Srbka.
2 ks Acer campestre – javor babyka a 4 ks Tilia
platyphyllos – lípa velkolistá v ulici Hradecká do
svahu podél chodníku, v úseku mezi zastávkami
MHD Stavařov a zálivem u mostu, nové stromky
byly vysazeny za skácené topoly.
1 ks Platanus acerifolia – platan a 6 ks Acer
platanoides Emerald Queen – javor mléč v ulici
Kosmonautů, na točně MHD v psím parku.
25 ks Spiraea vanhouttei – tavolník a 12 ks
Forsythia intermedia Lynwood – zlatice v ulici Kosmonautů, podél oplocení psího parku.
30 ks Deschampsia caespitosa Palava –
metlice (okrasné traviny) a 50 ks Miscanthus
sinensis Gracillimus – ozdobnice čínská (okrasné
traviny) v ulici Bělehradská, u obchodů na Pergole,
záhony v blízkosti fontány.
1 ks Pinus sylvestris Watereri – borovice v ulici
Prodloužená, vpravo u zadního vjezdu do areálu
základní školy.
25 ks Spiraea vanhouttei – tavolník v ulici
Sluneční před domem čp. 300-301, podél jižní
strany parkoviště.
1 ks Robinia pseudoacacia Umbraculifera –
akát (kul. koruna) v ul. Lonkova, na okraji
parkoviště, severně před domem čp. 470-471.
1 ks Acer platanoides Royal Red – javor mléč
červ. v ulici Lidická, severně před domem čp. 374.
1 ks Carpinus betulus Fastigiata - habr v ulici
Grusova ve vnitrobloku, u chodníku vedle
asfaltového hřiště.
1 ks Sorbus aria – jeřáb muk v ulici Sedláčkova
u dětského hřiště mezi domy čp. 434 a 435.
1 ks Prunus serrulata Royal Burgundy – sakura
v ulici U Josefa, vpravo od vchodu do domu čp. 108.
1 ks Acer platanoides – javor mléč v ulici
Labský Palouk, na louce naproti domu čp. 495
u spojovacího chodníčku (viz foto).
OŽPD
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Dětský den

Pardubice na Labi

Červnový dětský den v Polabinách, který jsme
již počtvrté připravovali společně s DDM ALFA, se
letos bohužel nemohl uskutečnit. V domě dětí a
mládeže probíhá zateplení objektu a dodavatelské
firmě se nepodařilo včas ukončit stavební práce.
Děti však o svůj den nepřijdou, neboť na
počátek školního roku připravujeme náhradní akci,
která by se měla uskutečnit ve čtvrtek 6. 9. 2018.
O akci budete informováni ve vývěskách obvodu a
prostřednictvím škol a školek v našem obvodu.
Radek Hejný

V sobotu 23. června od 13.00 hodin pořádá náš
obvod společně s MO Pardubice I zábavné
sportovní odpoledne pro děti i dospělé na břehu
Labe u Wonkova mostu (naproti přístavišti výletní
lodě Arnošt).
Pro děti budou připraveny zábavné atrakce na
břehu i ve vodě, kde si budou moci vyzkoušet
paddleboard. Všechny atrakce pro děti budou
zdarma. K vidění bude rovněž ukázka práce
jednotlivých složek integrovaného záchranného
systému (potápěči HZS, výcvik psů městské policie,
technika IZS, motorové vodní čluny HZS a PČR, … ).
Pro veřejnost bude určen závod čtyřčlenných
družstev na raftu, který začne v 15.30 h. Mottem
tohoto závodu bude známé heslo Pierre de
Coubertina „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se“. Příchozí se mohou hlásit na místě. Celé
odpoledne bude zakončeno hudebním vystoupením skupiny „105“ ze ZUŠ Lonkova (18.00 h)
v Polabinách a folkové kapely Pamflet (19.30 h).
Přijďte si užít letní odpoledne na břeh řeky,
která naším městem protéká. Všichni jste srdečně
zváni.
Radek Hejný

O pohár starosty

celý výtěžek ze startovného byl letos věnován
spolku Miška, z.s. na pomoc Míše Hlaváčkové (blíže
viz www.pomoztemisce.cz).
Symbolický šek v hodnotě 17.180 korun
převzala maminka Míši, paní Lenka Hlaváčková,
z rukou starosty obvodu a kvestora Univerzity
Pardubice.
Vítězem turnaje se stalo družstvo Potkali se
u Kolína, na druhém místě skončili Becheráři a
bronz si odneslo družstvo Brazileiro IV.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
TŘ

V sobotu 14. dubna se uskutečnil ve
sportovních halách Univerzity Pardubice 4. ročník
amatérského volejbalového turnaje smíšených
družstev O pohár starosty MO Pardubice II.
I letošní turnaj se konal pod záštitou starosty
městského obvodu Pardubice II Mgr. Radka
Hejného a kvestora Univerzity Pardubice Ing. Petra
Gabriela, MBA.
Do turnaje se přihlásilo celkem 15 družstev a

Blokové čištění
s problémy
V minulém čísle PZ jsme informovali
o zahájení blokového čištění města s tím, že
harmonogram je jako obvykle k dispozici na
stránkách www.smp-pce.cz a vždy týden
předem jsou v příslušné lokalitě rozmístěny
dopravní značky zakazující parkování v termínu blokového čištění.

Bohužel v poslední době muselo být
čištění dvakrát zrušeno (Lonkova - obytná
zóna a Bělehradská) z důvodu několika desítek
zaparkovaných vozidel, jejichž řidiči nerespektovali dopravní značení a nebylo reálné
všechna auta odtáhnout. Kromě samotného
čištění se tím komplikuje i případná obnova
vodorovného dopravního značení, která bývá
načasována na stejný termín. Pokud bude
tento trend nadále pokračovat, bude Městská
policie muset výrazně zvýšit sankce.
OŽPD
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Návštěvní řády

Na hřištích po celém městském
obvodu Pardubice II byly umístěny nové
tabule s návštěvními řády. Ty kromě
kontaktních údajů obsahují informace
o tom, pro jaké věkové skupiny jsou
jednotlivé herní prvky určeny, pokyny ke
správnému užívání a také soupis činností,
které jsou na hřištích zakázány. Mezi ně
patří mimo jiné vjezd aut, vstup se psy a
jinými zvířaty, kouření, konzumace alkoholických nápojů a jiných omamných
látek. Prosíme všechny návštěvníky hřišť,
aby se s návštěvními řády seznámili a
dodržovali je v zájmu svém i ostatních
uživatelů hřišť.
OŽPD
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Investice v roce 2018
Mezi již dokončené letošní akce patří Úpravy
okolí Bajkalu. V rámci akce byl zejména
vybudován chybějící chodník mezi Lonkovou a
Hradeckou ulicí, který umožní komfortnější
průchod na zastávku Stavařov a navazující
přechod pro chodce směr Cihelna. Kromě hlavního
asfaltového chodníku vznikla ještě souběžná
mlatová pěšina blíže k vodě se zálivy pro lavičky a
dvojicí betonových stupňů do vody.
Dokončena je také rekonstrukce hřiště
u slona v Lonkově ulici. Na hřišti byly vybudovány
nové dopadové plochy z lité pryže (v zelené barvě),
tři původní houpačky byly repasovány, byly
umístěny nové lavičky, pískoviště z pryžových
modulů, malá vestavěná trampolína a pryžové
herní prvky tygr a beruška.
Rovněž 2. etapa rekonstrukce ulice Družby je
hotová a celá tato ulice včetně chodníků je nyní
rekonstruována v podstatě až po napojení na ulici
Bělehradskou. Přibyla zde druhá řada kolmých
parkovacích míst, přístřešek na kontejnery,
zpomalovací retardéry apod.
Největší investiční akcí v letošním roce má být
rekonstrukce lokality Stavbařů - Rosická, o níž
jsme naposledy informovali v PZ 4/2017.
Předpokládané náklady na realizaci akce činí 14,3
mil. Kč, přičemž jsme na akci měli v plánu podat
žádost o státní dotaci z programu Regenerace
sídlišť, v němž naše projekty v minulosti uspěly již
desetkrát a získaná státní dotace činila 62,7 mil.
Kč. Od letoška však dotační program doznal po 17
letech setrvalého stavu velkých změn a letošní
výzva má být vyhlášena až v červenci. Jelikož
městský obvod Pardubice II má v rozpočtu na akci
8,3 mil. Kč, bylo pro její zahájení nutné získat
chybějící prostředky jinde, což se podařilo a po
předchozím schválení záměru odsouhlasilo
Zastupitelstvo města Pardubic koncem dubna
podíl rozpočtu města na financování akce ve výši 6
mil. Kč. To je také důvod, proč samotnou realizaci
akce bude zajišťovat Magistrát města Pardubic,
který v současné době připravuje výběrové řízení
na dodavatele. Z výše uvedeného je patrné, že
optimální prázdninový termín stavby již v podstatě
není reálný, nehledě na všeobecnou kapacitní
vytíženost stavebních firem v poslední době.
Aby komplikací nebylo málo, akci musí
předcházet rekonstrukce kanalizace dohodnutá se
společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
již v loňském roce, na níž - přes řadu jednání a
urgencí - v době přípravy tohoto zpravodaje zatím
není dokončen projekt... Nicméně přes všechny
uvedené komplikace zůstáváme optimisty a
děláme vše pro to, aby rekonstrukce ulic Stavbařů
a Rosická letos zdárně proběhla.
Na závěr shrneme, co by rekonstrukce měla
přinést. Po úpravách bude po obou stranách
Rosické ulice podélné parkování, sanovány budou
všechny vozovky a chodníky v lokalitě, postaví se
nové přístřešky na kontejnery a dojde k nezbytným
úpravám veřejného osvětlení. Stávající zpomalovací práh v blízkosti křižovatky Rosická - Stavbařů bude prodloužen na celou plochu křižovatky a
další zpomalovací práh bude na vjezdu do Rosické
z ul. Kosmonautů, kde bude nově začínat Zóna 30.
Bližší informace najdete na webových stránkách
www.pardubice2.cz v sekci Investiční akce.
TŘ

Úpravy okolí Bajkalu

Hřiště u slona (Lonkova ulice)

Družby - 2. etapa
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Třída Míru
s hokejbalem
Ve středu 26. května proběhla akce s názvem
"Třída Míru s hokejbalem 2018", na které se
prezentoval klub HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice.
U sochy Jana Kašpara bylo postaveno
nafukovací hřiště, ve kterém se proháněli dnešní
aktéři z kategorie přípravek. Vedle červeného
nafukovacího hřiště byl postaven prezentační
stánek, ve kterém byly k vidění poháry a
prezentační materiály klubu.

Akce přilákala pozornost kolemjdoucích dětí i
dospělých, kteří se zastavili, aby sledovali zápas
bílých a modrých hráčů Autoskla.
Celou skoro dvouhodinovou akcí provázel
zkušený moderátor Petr Špaček.
Již nyní je jisté, že se na TŘÍDU MÍRU v Pardubicích, opět vrátíme a přiblížíme opět široké
veřejnosti klub HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice.

Superliga hokejbalu
na ZŠ Polabiny 1
Na hokejbalovém hřišti při ZŠ Polabiny I se
v dubnu uskutečnil již 3. ročník turnaje Superliga
hokejbalu. Odehrál se během 5 pátečních
odpolední a zúčastnily se ho děti z místní družiny,
které vytvořily 18 týmů rozdělených do třech
kategorií: první, druhá a třetí třída.
Všichni účastníci na závěr obdrželi medaile,
první tři týmy v každé kategorii pak i poháry za
umístění „na bedně“. Navíc vítěz v nejstarší
kategorii, kterým se stalo družstvo FC Piráti, získal i
skleněný putovní pohár.
Jiří Kubeš

Druhý ročník běhu
pro Domácí hospic
v Polabinách
Ve středu 16. května se na hřišti Základní
školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
konal již druhý ročník charitativního běžeckého
závodu pro děti a dospělé „Polabinská trojka".
Naší snahou je přivést děti více k pohybu a
zároveň podpořit domácí hospicovou péči
Oblastní charity Pardubice, se kterou
dlouhodobě spolupracujeme. Na startu

DDM ALFA Pardubice

závodu stál i starosta městského obvodu
Pardubice II Radek Hejný, který nad touto akcí
převzal záštitu.
Další společnou akcí naší Základní školy
Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, Základní
školy Pardubice, Josefa Ressla 2258 a Oblastní
charity Pardubice bude 11. - 15. června sbírka
školních a hygienických potřeb, oblečení a
hraček pro sirotčinec ve Vilšanech a materiální
pomoc pro nemocnice v Nerestnytsi a Tjačivu
na Zakarpatské Ukrajině.
Přijďte do naší školy a pomozte také při
této charitativní akci. Mgr. František Němec

vědy a chovatelství. Bližší informace na telefonu
602 413 997. Těšíme se na Vás!
DDM ALFA

Vás srdečně zve do svých řad. Od 7. 6. 2018 jsme
spustili elektronické přihlašování do našich
zájmových útvarů. Těch je pro Vás připraveno jako
každý rok velké množství! Neváhejte a přihlaste se
již s předstihem do Vašeho oblíbeného kroužku.
Elektronické přihlášení je možné na webu
www.ddmalfa.cz, kde naleznete všechny potřebné
informace. A co na Vás čeká? Kroužky hudební,
keramické, počítačové, taneční, sportovní. Kroužky
pro předškoláky, školáky i seniory. Nově také hledáme, vedoucí zájmových útvarů pro oblast přírodo-

MŠ Brožíkova slaví
Ve čtvrtek 17. 5. 2018 naše mateřská
škola oslavila 40. let od otevření. Této
slavnostní události se účastnili představitelé
Magistrátu města Pardubic a MO Pardubice
Polabiny, ředitelky škol, vzácní hosté, bývalí a
současní zaměstnanci školy.
Ředitelka školy Bc. Marcela Nováčková

přivítala hosty milým slovem, následovalo
vystoupení děti z Pěvecko-tanečního souboru
školy – Pramínek. Celá školka byla vyzdobena
výtvarnými pracemi našich dětí a vzpomínkovými tably. Hosté mohli nahlédnout do
kroniky školy, prohlédnout si historická alba i
areál školy a jednotlivé třídy. Následovala
přátelská konverzace s pohoštěním. Touto
cestou bychom rádi poděkovali MO II za
dotaci na tuto akci.
MŠ Brožíkova
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MŠ Zvoneček slaví
Mateřská škola Zvoneček si letos
připomíná krásné výročí. Je to již 50 let,
kdy se poprvé otevřely její dveře a kdy
přivítala své první žáčky. Tato škola se
nachází v pardubických Polabinách a
v současné době ji navštěvuje 156 dětí,
o které se s láskou stará nemalý kolektiv
učitelek a provozních pracovnic. Celý tým
školy, který se o děti stará má, jeden cíl, a
to vytvářet hezkou, klidnou a láskyplnou
atmosféru pro výchovu a vzdělání všech
dětí.
Od doby svého založení prošla škola
dlouhým vývojem a dnes ji můžete spatřit
v nové podobě obklopenou krásnou
zahradou, která byla slavnostně otevřena
v loňském roce. Zahrada je pojata v přírodním stylu a nabízí dětem možnost
kontaktu s přírodou, který v dnešní době
dětem tolik chybí.
Škola Zvoneček tedy slaví své
narozeniny a každé narozeniny si zaslouží
oslavu. Vyvrcholením oslav výročí školy
bude Školní akademie a Den otevřených
dveří, kdy si můžete naši školu prohlédnout, navštívit retro koutek, příjemně
se občerstvit a shlédnout vystoupení
dětí.
MŠ Zvoneček

Nastal čas loučení
s předškoláky
Ve středu 20. června proběhne v MŠ
Mladých - Polabiny, Pardubice slavnostní
rozloučení s předškoláky.
Téměř celá třída Želviček a 18
předškoláků z Motýlků nastoupí v září do
1.třídy základní školy.
Červnové odpoledne na školní zahradě bude proto plné tance a hudby, o kterou
se postará náš známý moderátor p.
Špulák, děti ozdobí šerpy s nápisem Ahoj
školko a na památku dostanou budoucí
školáci hezkou knížku. Akce pro rodiče, děti
a učitele bude dál pokračovat v duchu
opékání buřtů, taneční hudby a setkání
rodičů na školní zahradě.
Loučení bude chvílemi jistě dojemné a
neobejde se bez slziček, a proto než děti
usednou v září do školních lavic,
popřejeme budoucím prvňáčkům hodně
štěstí a spoustu jedniček do žákovské
knížky.
MŠ Mladých
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Program letního kina na červenec (vždy od 21.30 hod.)

O letním kině
V Pardubicích se podařilo během uplynulých
dvanácti let vybudovat z regionální akce největší
letní kino v České republice, nejnavštěvovanější
prázdninový festival regionu a svým rozsahem,
dramaturgií a délkou trvání nejen republikový, ale i
středoevropský unikát.
Během jeho existence jej navštívilo 600 tisíc
diváků a řada osobností, které do Pardubic
pravidelně jezdí představit své filmy, díky čemuž se
každý ročník těší velkému zájmu médií.
Šedesát promítacích dnů, 60 tisíc diváků,
filmové delegace a vzácní hosté z řad politické
reprezentace i byznysu - tak vypadal loňský ročník
letního kina. Projekt Pardubického letního kina také
poprvé expandoval do dalších měst. Velkým
úspěchem bylo hned dvojí angažmá v Hlavním
městě Praze – po celé léto promítalo naše letní
kino v zahradách Anežského kláštera a také ve
Žlutých lázních na nábřeží Vltavy. Export
pardubické značky do dalších regionů doložil, že
Pardubické letní kino je skutečně unikátním
konceptem, který se od ostatních podniků svého
druhu kvalitativně liší. A to nejen díky propracované dramaturgii, akcentu na premiérové tituly,
osobní přítomnosti tvůrců a propojení s dalšími
uměleckými žánry, ale i díky svému sociálnímu
přesahu - pamatuje na veškeré skupiny diváků a
všichni mají - na rozdíl od ostatních letních kin vstup zcela zdarma. Proto má také již sedm let
záštitu Ministerstva kultury České republiky, proto
bylo opakovaně zařazeno do programu Pardubičtí
tahouni 2018 – 2020.
Nadcházející třináctý ročník Pardubického
letního kina (29. června až 2. září 2018) nabídne
ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a
řadu překvapení v podobě pozvaných filmových
delegací a doprovodných akcí. To, co se osvědčilo a
přináší návštěvníkům letního kina radost a užitek,
zůstane zachováno - jak specifická programová
skladba, tak vstup zdarma, kvalitní zázemí i doplňkové služby. V době přípravy tohoto zpravodaje
ještě není definitivně rozhodnuto, kde letos letní
kino bude. Kromě varianty u Tyršových sadů je ve
hře i prostor na území MO Pardubice II v blízkosti
mostu Pavla Wonky.
Jan Motyčka

Pergola Polabiny
Promenádní koncerty 2018
termín

účinkující | vedoucí | žánr

3. 6.
10. 6.
17. 6.
24. 6.
1. 7.
8. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.
5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.

DH Živaňanka | Jindra Vašíček | dechová hudba
Orchestr Jana Kvíčaly | Petr Čížek | taneční a lidová hudba
KV Band | Karel Vávra | taneční hudba
Technics | Pepa Pecka | lidová a taneční hudba
DH Živaňanka | Jindra Vašíček | dechová hudba
Pardubická šestka | Laďa Šauer | lidová hudba
DH Pernštejnka | Laďa Černý | dechová hudba
KV Band | Karel Vávra | taneční hudba
Folková skupina Elixír | Iveta Nováková | folková hudba
Orchestr Jana Kvíčaly | Petr Čížek | taneční a lidová hudba
DH Pernštejnka | Laďa Černý | dechová hudba
Kapela JUNO | Jiří Khun | taneční a lidová hudba
Medvědi | Milan Dufek | country hudba
Pardubická šestka | Laďa Šauer | lidová hudba
DH Živaňanka | Jindra Vašíček | dechová hudba

Změna programu vyhrazena.

vždy v neděli od 16 - 18 hodin
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém červnovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpočtové opatření č. 3. V rámci něj
došlo v důsledku finančního vypořádání s městem
za rok 2017 k navýšení příjmu rozpočtu o více než
tři čtvrtě milionu korun, které byly zařazeny do
rezervy. Dále došlo k dílčím přesunům zejména
mezi položkami investic a oprav, které byly
upraveny podle výsledků výběrových řízení a
průběhu čerpání finančních prostředků (podrobněji
na www.pardubice2.cz).

RMO se zabývala řadou žádostí o nakládání s
pozemky města, kde její stanovisko figuruje jako
jeden z podkladů pro konečné rozhodnutí orgánů
města. RMO mimo jiné souhlasila s dlouhodobou
výpůjčkou pozemků pod zastávkovými přístřešky
Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. Dále RMO
souhlasila se žádostí Spolku Tenisový klub
Pernštýn o výpůjčku dosud zemědělsky využívaných pozemků naproti areálu Povodí Labe
za účelem vybudování a užívání areálu tenisových
kurtů pro sportovní činnost klubu (přemístění
z pozemků letního stadionu). RMO rovněž
souhlasila se žádostí Spolku PARDUBICE ZELENÁ
BRÁNA POLABÍ, z.s. o výpůjčku části pozemku
u mostu P. Wonky za účelem provozování
Pardubického letního kina Pernštejn na dobu 10 let
za následujících podmínek: zřízení trvalé přípojky
elektrické energie, která nenaruší ráz krajiny,
podrobné dispoziční řešení kina (stánky, sezení,

plátno) projednat na OHA; je třeba minimalizovat
dopady na přírodní prostředí, krajinný ráz apod.,
žadatel bude vypůjčený pozemek udržovat
celoročně. RMO souhlasila i se žádostí majitele
objektu v centru Polabin 1 o prodej pozemku pod
schodištěm u restaurace, avšak pouze za podmínky odstranění dřevěných přístaveb a odsouhlasení
zamýšlené rekonstrukce schodiště odborem
hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.
Na základě uskutečněných výběrových řízení
RMO souhlasila s uzavřením smluv na stavební
zakázky blíže popsané na straně 4.
RMO schválila rozpočtové opatření č. 4
obsahující drobné úpravy zejména v kapitole
vnitřní správa a navyšuje se položka Staročeská
pouť o výši přijatých darů a prostředků za reklamy.
RMO se v neposlední řadě zabývala i návrhem
nového územního plánu města. Tomuto tématu se
podrobněji věnuje článek na straně 4.
TŘ
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
letošní velmi teplé a extrémně suché léto končí
a my všichni si po návratu z dovolených a prázdnin
opět pomalu zvykáme na běžný pracovní rytmus.
Dlouhé týdny bez vydatného deště způsobily, že
zeleň v našem okolí a zejména travnaté plochy
vypadají podobně jako v přímořských státech na jih
od nás. Již na jaře jsme evidovali velké množství
uschlých stromů a přes léto jejich počet opět
narostl. Operativně jsme navýšili rozpočet na
zálivku stromů, abychom chránili zejména stromy
vysazené v posledních třech letech. Doufejme, že
podzim přinese více vláhy, kterou příroda nejen
v Pardubicích tolik potřebuje.

Těsně před prázdninami jsme dokončili dvě
větší investiční akce, druhou etapu rekonstrukce
ulice Družby a okolí jezera Bajkal. Zejména při
úpravách okolí Bajkalu se podle mne podařilo
vytvořit dílo velmi potřebné (důležitá spojovací
komunikace) a zároveň i velmi pěkné (betonové
stupně k vodě, lavičky, mlatová cesta).
Co mne však mrzí je, že ani takto pěkné
prostředí nedokáže některé z nás inspirovat
k tomu, že nedopalky cigaret a odpadky nepatří na
zem, ale do odpadkových košů. Bezohlednost a
lhostejnost těchto lidí ke svému okolí se bohužel
netýká pouze tohoto místa. Projevy jejich chování
vidíme prakticky všude kolem sebe. V blízkosti
zastávek MHD, okolo laviček, pod balkony
bytových domů a na mnoha a mnoha dalších
místech.
Další připravenou investicí pro tento rok je
rekonstrukce ulice Stavbařů a Rosická. Její
realizace se bohužel posunula a jedním z důvodů je
i rekonstrukce kanalizace, kterou zde v těchto
dnech zahájila společnost Vak Pardubice a.s. Další
investice naplánovaná na tento rok, která
zanedlouho začne, je rekonstrukce parteru
u knihovny našeho městského obvodu. Více se
o chystaných akcích dozvíte uvnitř zpravodaje.
Letošní 13. ročník Pardubického letního kina se

uskutečnil poprvé u Labe v Polabinách. Vzhledem
k tomu, že s úmyslem promítat na pravém břehu
přišli pořadatelé poměrně pozdě, nebyl začátek
letošní projekce zcela bez problémů. Největší
obavy při projednávání jeho nového umístění byly
z toho, aby provoz kina neúměrně nerušil
obyvatele nejbližších domů. V počátcích jsme
několikrát s pořadateli jednali o ztlumení filmové
projekce, ale po instalaci nového ozvučení, se
problémy s hlukem podařilo vyřešit. Věřím, že
v příštích letech bude provoz kina bezproblémový
od prvního dne promítání.
Na podzim se jistě všichni těšíme na
Staročeskou polabinskou pouť. Její letošní 19.
ročník se uskuteční v sobotu 22. 9. v Parku Jiřího
Srbka. Kompletní program pouti najdete na zadní
straně tohoto zpravodaje. Letos jsme pro vás
připravili novinku, kterou bude rodinná komedie
Strašidla od režiséra Zdeňka Trošky. Film
promítneme v pátek 21. 9. od 19.30 h v místě
konání pouti. Letního kino se tedy na jeden den
přesune do samého centra Polabin 4. Přijměte,
prosím, mé srdečné pozvání na tyto dvě akce
našeho městského obvodu.
Počátkem října (5. a 6. 10. 2018) proběhnou
komunální volby do zastupitelstva města Pardubic
i městských obvodů. Na závěr tohoto funkčního
období bych touto cestou rád poděkoval všem
zastupitelům našeho městského obvodu.
Spolupráce s nimi byla vždy příkladná a prosta
jakýchkoli opozičních obstrukcí, které se občas
objevují v jiných zastupitelstvech.
V nadcházejících volbách se nebude rozhodovat o výši mezd nebo důchodů, ani o migrační
politice a ani o tom, zda budou vyšší či nižší daně.
V těchto volbách se bude rozhodovat o tom, kteří
politici budou spravovat Vaše město, Vaše nejbližší
okolí. Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás požádat,
abyste se těchto voleb zúčastnili v co nevyšším
počtu, a přeji Vám, abyste měli šťastnou ruku.
Mějte krásné babí léto a těším se na viděnou,
třeba na 19. Staročeské polabinské pouti.
Váš Radek Hejný

22. jednání Zastupitelstva
MO Pardubice II
se koná ve středu dne 19. září 2018 v 17.30
hodin v salonku restaurace Na Palubě
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí
2018, rozpočtové opatření č. 5, informativní zprávy, diskuse. Jednání zastupitelstva jsou veřejná.

Co si počít?
Dostali jste se Vy nebo Vaši blízcí do těžké
životní či sociální situace?
Můžete se obrátit na Magistrát města
Pardubice, odbor sociálních věcí, oddělení
sociálních služeb a prevence se sídlem U Divadla
828, Pardubice, případně telefonicky na číslech:
466 859 136, 736 519 089, v provozních hodinách.
Pondělí a středa: 8.00 - 17.00, úterý a čtvrtek:
8.00 - 15.30, pátek: 8.00 - 14.30.
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Týden knihoven
V době od 1. 10. do 5. 10. 2018 zveme všechny
do knihovny v Polabinách na nezávaznou prohlídku
knihovního fondu. Ve středu 3. 10. od 13 do 17
hodin pak zveme všechny děti, přijďte si vyrobit
zvířátko z modelovací hmoty ToyColor.

Tvořivá dílna
Děti i dospělé čtenáře a ostatní zájemce
zveme ve středu 21. 11. 2018 od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin na akci Vyrobte si náušnice nebo náramek
z korálků.

Stavební úpravy
Upozorňujeme, že Knihovna městského
obvodu Pardubice II bude od 14. 9. do 25. 9. 2018
z důvodu malování uzavřena. Po opětovném
otevření Vás přivítá modernizovaný interiér
s novým odbavovacím pultem. Následně budou za
provozu probíhat stavební úpravy prostranství
před vstupem do knihovny, které si dočasně
vyžádají používání bočního vchodu. Ty přinesou
důstojnějšího vstup do budovy, který již nebude
schován za plotem. Plot bude posunut a prostor
před vchodem splyne s prostranstvím rekonstruovaným loni v rámci úprav ulice Družby.
VL

VOLBY - distribuce
hlasovacích lístků
Dne 5. a 6. října 2018 se konají komunální
volby. Jedním z úkolů starosty je zajistit dodání
hlasovacích lístků voličům s trvalým pobytem na
území městského obvodu Pardubice II nejpozději 3
dny přede dnem voleb. V souvislosti s roznáškou
hlasovacích lístků bychom vás chtěli požádat
o spolupráci spočívající v řádném označení vašich
poštovních schránek. Pokud schránka nebude
řádně označena, není možné obálku doručit.
Obálky s hlasovacími lístky, které nebude možno
doručit, budou uloženy na úřadě městského
obvodu a občané budou mít možnost si je zde
v době provozu úřadu vyzvednout. Žádáme vás
tímto o označení vašich schránek a o ulehčení
práce těm, kteří budou roznášku hlasovacích lístků
provádět. V případě, že se ve vašem domě nachází
více schránek osob se stejným příjmením, prosíme
o označení schránek i křestními jmény. Děkujeme.
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Téma: Stavbařů, Rosická
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Byť se to může zdát zvláštní, letní
měsíce jsou obvykle ve znamení příprav
vánoční výzdoby města. Kromě tradičních
osvětlených rostlých stromů v centrech
Polabin 1, 2 a 4 letos v našem obvodě
přibude novinka na Cihelně. Sváteční
výzdoby se dočká atypická konstrukce
svítidel ve středovém ostrově kruhového
objezdu U Josefa. Jak by měla výzdoba
vypadat si můžete prohlédnout na
přiložené vizualizaci.
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Napojení na stávající chodník bez výškového rozdílu

Letos na podzim bude zahájena rekonstrukce ulic Stavbařů a Rosická. Vypracování
projektu předcházelo v roce 2015 zpracování
architektonické studie. Na základě připomínek
obyvatel byl následně záměr upraven a nyní se
týká především komunikací (chodníky,
vozovky, parkování), přičemž koncepčně
navazuje na rekonstruovanou část ulice
Rosické nebo Varšavské.
Část ulice Rosické byla rekonstruována
v loňském roce a tam, kde se loni skončilo, se
bude nyní pokračovat. Stávající retardér bude
prodloužen tak, že bude zvýšena celá plocha
křižovatky Rosická - Stavbařů a druhý
zpomalovací práh bude vybudován v místě
současného přechodu pro chodce v blízkosti
křižovatky s ulicí Kosmonautů. Sem bude
posunut začátek zóny Tempo 30. Vjezd do
ulice Rosické bude tedy uspořádán obdobně
jako vjezd do protější ulice Varšavské.
Dále návrh počítá s tím, že vozovky
v Rosické i Stavbařů obdrží nový živičný kryt,
chodníky pak budou rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě v šíři 2 - 2,5 m.
Parkovací místa budou řešena po obou

stranách vozovky, v ulici Stavbařů kolmé
stání, v ulici Rosické z prostorových důvodů
zálivy na podélné stání.
Budou vybudovány nové přístřešky na
kontejnery, které budou umístěny přibližně ve
stejných místech jako dosud a budou z betonových tvarovek se zastřešením obloukovou
střechou z trapézového plechu (stejný typ
jako v nedaleké ulici Družstevní).
Před každým vchodem do obytných domů
bude umístěn stojan na kola. Dvě dětská hřiště
(opravená a nově vybavená v roce 2014)
zůstanou beze změny. Veřejné osvětlení
dozná nezbytných úprav, počet a rozmístění
lamp zůstane přibližně stejný.
Projekt připravil městský obvod Pardubice
II a realizaci zajišťuje odbor majetku a investic
Magistrátu města Pardubic. Cena díla vzešlá
z výběrového řízení činí 13,06 mil. Kč a termín
realizace do 16 týdnů od zahájení. Vzhledem
k tomu, že termín vychází do zimního období,
lze předpokládat realizaci ve dvou etapách.
Projekt byl zařazen do žádosti o dotaci
z programu regenerace sídlišť, která může být
udělena ve výši 6 mil. Kč.
TŘ

Dovolujeme si oznámit, že v rámci zkvalitňování našich služeb byla od 1. 7. 2018 upravena
provozní doba sběrného dvora Pardubice –
Polabiny, Lonkova ul. Na základě žádosti občanů
byla pracovní doba v úterý a ve čtvrtek upravena o
hodinu, tedy od 14 do 18 hodin. Pracovní doba
sběrného dvora Polabiny od 1. 7. 2018:
pondělí + sobota: 8 – 12 hod.
úterý + čtvrtek: 14 – 18 hod.

Setkání s primátorem
a starostou v Arše
Zveme (nejen) obyvatele MO Pardubice II na
setkání s primátorem města Pardubic Martinem
Charvátem a starostou MO Pardubice II Radkem
Hejným. Setkání se uskuteční ve středu 26. 9. 2018
od 17.00 hodin v kavárně Archa v Lonkově ulici.
Chcete se primátora či starosty na něco
zeptat, chcete jim sdělit, co se Vám líbí a nelíbí v
Pardubicích? Tak přijďte v době od 17.00 do 18.30
hodin do kavárny Archa.
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Návrh nového
územního plánu
Rada městského obvodu Pardubice II se
seznámila s návrhem nového územního plánu
města Pardubic a měla k němu následující
připomínky:
a) Objekty pro parkování (hromadné garáže) v
obvodu zachovat i nadále pro tento účel (DS). V
návrhu ÚP je způsob využití SO. Jedná se o objekty
v ulicích Mladých (č.p. 322), Jiřího Potůčka Okrajová, Valčíkova (č.p. 333), Ležáků (č.p. 348),
Kpt. Bartoše (č.p. 457) a Lidická (č.p. 541)
Odůvodnění: S ohledem na čím dál větší
nedostatek parkovacích míst v obvodu
považujeme za nutné zachovat způsob využití
těchto objektů i nadále pro parkování. Již nyní jsme
zaznamenali snahy o změnu způsobu využití

některých těchto objektů.
b) Zachovat pás zeleně mezi stávající
zástavbou Cihelny a budoucí zástavbou tzv. nové
Cihelny dle platného územního plánu.
Odůvodnění: Jedná se o dlouhodobě
stabilizovanou plochu zeleně, kterou považujeme
za vhodné zachovat ve stejném rozsahu jako v
platném územním plánu.
c) Zachovat plochy krajinné zeleně v rozsahu
dle platného územního plánu na rozvojových
plochách 435-Z a 459-Z a dále pak vytvořit koridor
zeleně (NK nebo ZV) podél slepého ramene na
rozvojové ploše 459-Z.
Odůvodnění: Při respektování požadavku
města na rozšíření nabídky zastavitelných ploch
pro bydlení se domníváme, že by bylo vhodné
zachovat podél slepého ramene Labe koridor
zeleně a nerozšiřovat zastavitelnou plochu až
téměř ke břehu.
TŘ
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Školení
na počítači
zdarma
Navštivte Centrum pro zdravotně
postižené a seniory Pardubického kraje,
o.p.s. Adresa: Bělehradská 389, Pardubice
530 09.
Nabízíme Školení na počítači v průběhu celého roku pro osoby se zdravotním
postižením a seniory. Služba v rámci
Sociální rehabilitace je zcela zdarma a
výuka probíhá individuálně, neváhejte nás
proto kontaktovat.
V případě zájmu volejte na telefonní
číslo 775 693 984, nebo pište na e-mail:
narcisa.jelinkova@czp-pk.cz. Internetová adresa je http://www.czp-pk.cz/cs/.
Otevírací doba: pondělí - pátek 8.0016.00 hod.
Denisa Křivková

Letos v plánu

film Strašidla
pátek 21. 9. 2018
od 19.30
park Jiřího Srbka
V pátek 21. 9. 2018 od 19.30 hodin
(tj. v předvečer Staročeské polabinské
pouti) se bude v parku Jiřího Srbka pod
širým nebem promítat film Strašidla od
režiséra Zdeňka Trošky. Vstup zdarma.

Den otevřených
dveří ve Středisku
rané péče
Máte dítě s nestandardním vývojem a
nevíte si rady nebo jen chcete o nás vědět
více? Neváhejte a přijďte za námi na Den
otevřených dveří v úterý 6. 11. 2018 od
9.00 do 16.00 hodin na adrese Bělehradská 389, Pardubice - Polabiny. Středisko
rané péče v Pardubicích o.p.s. je největším
a vyhledávaným poskytovatelem služby
raná péče na území Pardubického kraje, již
16 let poskytuje službu raná péče ve
velkých městech i v odlehlých místech
kraje pro cílovou skupinu rodin s dětmi ve
věku od narození do 7 let s ohroženým
vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie
atd.), s nerovnoměrným vývojem, tělesným, mentálním postižením, s poruchami
autistického spektra a kombinovaným
postižením. Více informací naleznete na
www.ranapece-pce.cz.
RCh

Největší plánovanou akcí z oprav
komunikací v letošním roce jsou Živičné
opravy 2018. Předmětem plnění veřejné
zakázky je provedení oprav souvislých
úseků komunikací (převážně chodníků)
strojním položením asfaltobetonového
koberce (celkem přes 3 000 m2). Půjde
o následující úseky: chodník Prodloužená
u čp. 215-16 a 217-20, chodník Mozartova
- Grusova, chodník Hradecká (od zastávky
u univerzitní knihovny po dělený přechod
pro chodce za křižovatkou s ul. Poděbradskou), chodník Npor. Eliáše podél velkého
parkoviště za čp. 379, chodník Bělehradská před domem čp. 391-8, chodník od
garáží Polabiny 4 do ul. Kpt. Bartoše a část
vozovky u křižovatky tamtéž. Celou
zakázku bude na základě výběrového
řízení realizovat firma Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s. v ceně 2,6 mil. Kč.
Dále ještě letos budou postaveny dva
nové přístřešky na kontejnery v ulici
Sluneční, a to u domů čp. 299 a 301.
Původní dožilé a kapacitně nevyhovující
přístřešky budou zbourány a nové budou
vybudovány z betonových tvárnic se
zastřešením trapézovým plechem. Akci
bude na základě výběrového řízení
provádět firma Timra s.r.o. za 0,8 mil. Kč.
Před dokončením je nové veřejné
osvětlení v lokalitě Grusova - Křičkova,
hrazené z prostředků Služeb města
Pardubic a.s. Následovat bude položení
asfaltového koberce na velké parkoviště
tamtéž z prostředků města, přičemž
městský obvod zajistí opravu a bezbariérové úpravy přístupového chodníku.
Vše by mělo být hotovo do konce října. TŘ
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Připravované projekty

5.5

VO

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.75

6.1

4.0

5.5

4.5

VO
VO

VO

VO
VO
VO

VO

2.5
VO

2.5
VO

2.5
VO

2.5
VO

2.5
VO

2.5
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

6.
0

R4
.0

R

R4
.0

R4.0

VO

7.8

2.75

2.5

2.5
VO

VO

2.5

R4.0

VO
VO
VO
VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

2.5

2.5

2.5

2.75

VO

VO

VO

VO

VO

VO

6.0

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

6.0

VO

6.0

VO

Gagarinova

13.0

VO

VO

VO

VO

28.4

12.4

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

2.0

13.0

4.5

VO

R6.
0

2.0

40.6
1.3

1.3

6.0

1.3

6.0

VO
VO
VO

V prosinci 2017 schválilo Zastupitelstvo
městského obvodu Pardubice II program
rozvoje obvodu na období 2015-2018, který
kromě obecných priorit stanovil i harmonogram investičních akcí. Z následujících řádků
je patrné, do jaké míry se ho podařilo naplnit.
a) Vnitrobloky Brožíkova – dokončení 3.
vnitrobloku (430-2) - dokončeno, termín
realizace 2. 3. - 5. 6. 2015, cena 2,1 mil. Kč.
b) Studentská - dokončeno, termín
realizace 20. 7. - 27. 11. 2015, cena 7,9 mil. Kč
(státní dotace 4 mil. Kč).
c) Varšavská - dokončeno, termín realizace
14. 5. - 31. 7. 2015, cena 2,2 mil. Kč.
d) Brozanská - dokončeno, termín
realizace 27. 7. - 30. 10. 2015, cena 2,8 mil. Kč.
e) Družby - dokončeno ve dvou etapách,
termín realizace 18. 4 . - 22. 8. 2017 a 26. 3 - 27.
5. 2018, cena celkem 14,3 mil. Kč (státní dotace
4 mil. Kč).
f) Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 -
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V současné době připravuje městský obvod
Pardubice II mimo jiné následující projekty.
Prvním z nich jsou úpravy ulice Gagarinova.
Zde byla již před časem rekonstruována
vnitrobloková hřiště a na severní straně ulice byl
vybudován nový chodník a kolmá parkovací místa.
Povrch betonové vozovky je původní a narušený.
Současným požadavkům neodpovídá dožívající
veřejné osvětlení a chybí přístřešky na kontejnery.
Návrh počítá s novým živičným krytem vozovky, na
níž budou doplněny široké zvýšené zpomalovací
prahy u vjezdů k jednotlivým domům. Na jižní
straně budou doplněny zálivy na parkování u garážového domu kolmé a u vzrostlé zeleně
podélné. Záliv na kolmá stání má vzniknout i
v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lonkova a
Lidická. Součástí záměru jsou tři nové přístřešky
na kontejnery a kompletně nové veřejné osvětlení.
Další z připravovaných projektů se zabývá ulicí
Karla Šípka. Zde se kromě nového povrchu
vozovky a chodníku počítá zejména s využitím
travnaté refýže pro kolmá parkovací stání. Nové
mají být i přístřešky na kontejnery (přibližně ve
stejných místech jako dosud), na přechodu pro
chodce u křižovatky s ulicí J. Potůčka přibude
ostrůvek. Ulice je navržená jako zklidněná se
dvěma širokými zpomalovacími prahy v místech
přecházení chodců.
V návaznosti na projekt rekonstrukce
zastávky Okrajová (do centra) jsme nechali
zpracovat projekt úprav přechodů v ulici
Okrajová a Sluneční s cílem zvýšení jejich
bezpečnosti. Na přechod v blízkosti vjezdu na
parkoviště u Kauflandu by měl být doplněn
ostrůvek, první přechod v ulici Sluneční by měl být
na zvýšeném prahu, který by tvořil zároveň
začátek zóny Tempo 30 uvnitř okrsku Polabiny 2.
Několik dalších projektů je již dokončeno a jsou

3.0

3.0

VO

7.0

Karla Šípka

připraveny k realizaci. Mezi ně patří zejména
rekonstrukce ulic Ležáků a Partyzánů, o níž jsme
informovali v PZ 3/2017 a plánujeme její realizaci
v roce 2019 společně s úpravami ulice Lidická.
O nich jsme psali v PZ 4/2016 a spočívají
v dopravním zklidnění ulice. Dva stávající přechody
pro chodce a křižovatka Lidická - Ležáků se ocitnou
na zvýšených plochách. V PZ 4/2017 jsme pak psali
o projektu dvou stezek, jednak je to stezka u zdymadla a jednak stezka u křižovatky U Josefa.
Obě mají za cíl umožnit pěším a cyklistům
komfortnější spojení mezi zdymadlem a lokalitou
Stavařova a Cihelny a jejich výstavba je připravena
na rok 2019 za účasti evropských dotací.
Na závěr se ještě zmíníme o rekonstrukci
centra sídliště Sever, na kterou bude ve
spolupráci s odborem hlavního architekta

dokončeno, termín realizace 20. 7. - 5. 11.
2017, cena 12,2 mil. Kč.
g) Lidická – úpravy přechodu pro chodce a
zklidnění provozu u ZŠ - stav příprav:
zpracována projektová dokumentace, vydáno
pravomocné stavební povolení, realizace
odložena na rok 2019 (současně s ul. Ležáků),
předpokládaná cena 2,3 mil. Kč.
h) Stavbařů, Rosická - stav příprav: vybrán
zhotovitel, předpoklad zahájení stavby říjen
2018, cena 13 mil. Kč (žádost o státní dotaci 6
mil. Kč).
i) Ležáků, Partyzánů – studie, projektová
dokumentace - splněno, projektová dokumentace dokončena, vydáno pravomocné
stavební povolení, realizace připravena na rok
2019, předpokládaná cena 10 mil. Kč.
Kromě výše uvedených akcí se podařilo
realizovat první etapu úprav okolí Bajkalu,
městský obvod se podílel na rekonstrukci ulice
Ke Koupališti a realizovala se celá řada
menších akcí (hřiště Bělehradská - Prodloužená, přístřešky na kontejnery Lonkova,
Lidická, doplnění lamp veřejného osvětlení na
různých místech aj.).
TŘ

Magistrátu města Pardubic nejprve zpracována
architektonická studie, která poslouží jako podklad
pro navazující projektovou přípravu. Architektonické řešení studie by mělo přinést odpověď
na následující témata: uspořádání prostoru před
samoobsluhou a restaurací, architektonická
úprava kiosků (buněk) u samoobsluhy, možnost
otevření části školního areálu pro veřejnost –
návrh sportoviště, návrh na úpravu stávajících
sportovišť – zachování a zatraktivnění, příp.
adaptace ploch na jinou funkci, návrh úprav
stávajícího dětského hřiště; jeho rozšíření, příp.
umístění dalšího dětského hřiště či herních prvků,
návrh úprav cestní sítě, koncepce mobiliáře –
návrh a rozmístění, doplnění veřejného osvětlení.
S dokončenou studií bude veřejnost podrobně
seznámena.
TŘ

Studentská
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Polabinská Archa
má 20 let!
V listopadu letošního roku 2018 si Církev
bratrská v Pardubicích připomene 20. výročí
otevření sborového domu Archa v Polabinách,
v Lonkově ulici.
Život v Arše – to nejsou jen církevní obřady pro
uzavřenou skupinu věřících lidí, ale právě naopak.
Archa se snaží být místem otevřeným pro širokou
veřejnost. Stejně tak jako jsou bohoslužby otevřeny pro všechny zájemce, kdokoliv se může zúčastnit i celé řady dalších aktivit (podle věku a zájmu).
Pro vaši informovanost uvádíme několik z nich.
Začněme od nejmenších: je to klub dětí Awana
(věk od 5 do 12 let), který se schází celý školní rok a
končí letním táborem v přírodě. Stejně tak je letní
tábor vyvrcholením celoročních schůzek dorostu
(11- 15 let). Mládež (od 15 let výše), která se schází
k programům také celoročně, a mladé rodiny
organizují v době prázdnin své English campy.
Seniorklub má na programu promítání cestopisných filmů, besedy s cestovateli i představiteli
veřejné správy, protahovací cvičení pro seniory
60+, konání výstav, pořádání koncertů a další
aktivity – to vše většinou ve spolupráci s MO

Pardubice II, který Seniorklub také finančně
podporuje. Další aktivitou v Arše jsou kurzy Alfa,
kde se v diskuzi dozvíte to podstatné o základech
křesťanství. Nový kurz začíná v nejbližších dnech
(25. září) a bude třicátý - jubilejní. Dlouhodobě
Církev bratrská Archa finančně podporuje dětský
domov na Ukrajině, který původně sídlil v Mariupolu
a nyní kvůli válečným událostem přesídlil do města
Ržiščev nedaleko Lvova. Církev bratrská je také
zřizovatelem Křesťanské mateřské a základní školy
Noe, která sídlí na Zborovském náměstí (u Salesiánů). Letos v září bude otevřen devátý ročník,
škola tedy bude mít už kompletní naplnění.
Dalo by se toho o aktivitách v Arše napsat
ještě mnoho (kavárna a knihkupectví, komorní
orchestr Bona Nota, scházení maminek s malými
dětmi, English club), ale zanedlouho bude
příležitost se o všem dozvědět víc při Dni
otevřených dveří Archy, který připravujeme na
sobotu 24. listopadu od 14 do 18 hodin. Při této
vaší návštěvě, na kterou se velice těšíme, se
dozvíte i zajímavosti z více než stoleté a mnohdy
dramatické historie Církve bratrské (dříve Jednoty
českobratrské) v Pardubicích.
K návštěvě srdečně zve vedení Sboru Církve
bratrské v Pardubicích, Polabinách, webové
stránky: http://cb.cz/pardubice. Vladimír Lukáš
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ZUŠ informuje
Základní umělecká škola v Polabinách
stojí na prahu padesátého prvního
školního roku. Po náročném jubilejním
roce nás čekají na podzim ještě dvě
významné akce. V úterý 26. září vystoupí
slavní absolventi s Komorní filharmonií
Pardubice a v neděli 7. října reprízujeme za
finanční podpory ÚMO II úspěšné
muzikálové představení ve Východočeském divadle. O obou akcích se dozvíte
víc na www.zuspardubice.cz. Moc se
těšíme, že se s vámi na některé z nich
potkáme!
Zápis na nový školní rok probíhá
tradičně v prvních zářijových dnech. Na
některých oborech je ještě pár míst
volných. V případě zájmu zavolejte na tel.
kontakt 466 400 310 nebo pište na
emailovou adresu info@zuspardubice.cz.
Ředitelství ZUŠ

Pozvání do Archy

Badminton z Polabin
nejlepší v republice
TJ Sokol Polabiny oddíl badmintonu se stal
nejúspěšnějším badmintonovým klubem v práci s
mládeží pro rok 2018 v České republice. Tohoto
ocenění dosáhl v rámci projektu Top 20, který
vyhodnocuje Český badmintonový svaz. Je to
ocenění pro hráče, trenéry, rodiče, funkcionáře a
všechny, kteří oddíl podporují. Mezi největší
úspěchy v letošním roce patří titul mistrů ČR
v družstvech juniorů a titul vicemistrů ČR
v družstvech žáků.
Badmintonový oddíl v Polabinách má
dlouholetou historii, aktuálně čítá více jak 180
členů. Vychovává mladé nadějné hráče v juniorských kategoriích (U9 až U19) a snaží se je přivést
až na práh vrcholové úrovně. V kategorii dospělých

hraje 1. ligu družstev, což je druhá nejvyšší soutěž
v ČR. Hráči oddílu se účastní různých soutěží
v různých věkových kategoriích, oddíl i některé
turnaje pořádá.
Pro ty, kteří mají zájem o hraní badmintonu,
oddíl pořádá každý pátek v září od 17:00 hodin
v hale Univerzity Pardubice nábor dětí do oddílů
minibadmintonu a školičky badmintonu (děti od 5
do 10 let), přihlásit se mohou i hobby hráči
v juniorském i dospělém věku. Přijďte (si) hrát.
Josef Horáček

Seniorklub Archa: středa 26. 9.
beseda s primátorem Pardubic a starostou
MO Pardubice II o problematice Polabin
s Cihelnou i celého města | středa 3. 10.
Madagaskar – videoprojekce | středa 10.
10. Jižní Norsko - 1. část cestopisného
filmu pana J.Nováka | středa 17. 10. Irán –
2. část cestopisné přednášky pana
J.Soukupa | neděle 21. 10. Proměna
Ugandy očima F. Krampoty – beseda
s promítáním | středa 24. 10. Kanada –
videoprojekce | středa 31. 10. Mauritius –
videoprojekce | pondělí 5. 11. Pardubická
architektura z období 1. republiky – přednáška arch. M. Petráně s promítáním |
středa 7. 11. Jižní Norsko – 2. část
cestopisného filmu | středa 14. 11. Albánie
– cestopisná přednáška pana J.Soukupa |
středa 21. 11. Kampánie (Neapol, Pompeje,
Vesuv) – cestopisná přednáška pana
J. Krejčího | sobota 24. 11. v době od 14
do 18 hodin – Den otevřených dveří Archy.
Začátky programů jsou v 17 hodin
(kromě 24. 11.) a konají se v kavárně
sborového domu Archa v Lonkově ulici.
Vladimír Lukáš
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Babičky do školek
Často slýcháme o dobrovolnících, kteří
pomáhají seniorům. Jak to ale vypadá, když
seniorům pomáhá naopak to, že se z nich stanou
dobrovolníci? Stačí se zeptat v některé z 13
pardubických škol, kde v loňském školním roce
působilo celkem 16 dobrovolnických „babiček“. Ty
si chodí za malými dětmi do školek hrát, číst jim
pohádky nebo vypomoci při běžných činnostech
jako je jídlo, oblékání a vycházky. Na základních
školách se podílí na zájmových aktivitách žáků,
působí hlavně v doučování či vedení kroužků. Děti
odměňují babičky za jejich obětavou, avšak
smysluplnou práci velkou dávkou nadšení a
náklonnosti, doslova rozzáří jejich den a naplní je

Mistr světa v ROB
z Pardubic
Ve dnech 30. 6. - 4. 7. 2018 se konalo 2.
mistrovství světa žáků a dorostu v radiovém
orientačním běhu (ROB). Tentokrát se pořádání
ujala Česká Republika a v Doksech připravila
pro závodníky tři kvalitní závody. Už volba
destinace slibovala krásné a náročné běžecké
terény. Českou výpravu doplnila i trojice
pardubických závodníků. V kategorii žáků nás
reprezentovala Johana Klecová a Jakub Klec.
Mezi dorostence se do nominace probojoval i
Tomáš Ráliš. Všichni jmenovaní jsou z oddílu
ROB Pardubice.
Závodilo se ve třech dnech. Stavitelem
všech tratí byl několikanásobný mistr světa
Karel Fučík z Brna, který pro závodníky připravil
náročné a zajímavé tratě s těžkou volbou
pořadí kontrol. Ti nejzkušenější se nenechali
zaskočit a svou trať prolítli ve skvělém čase.
Závodníci ze zemí, kde ROB nemá tak dlouhou
tradici a základnu, se na trati trochu potrápili,
ale nakonec i oni si závod užili.
První den se běžel klasický závod v pásmu
3,5 MHz nedaleko obce Sosnová. Terén byl
náročný a rozmanitý, plný skalek, kupek a
kopečků. Hned v tomto závodě se pardubákům
zadařilo. Jakub Klec napravil zaváhání z loňského roku a tentokrát nenechal nic náhodě.
S náskokem 3,5 minuty si doběhl pro titul
mistra světa. Jeho sestra Johanka se také
probojovala až na stupně vítězů, kde obsadila
třetí místo. Pro mistrovský titul si v této
kategorii doběhla Michaela Novotná z Turnova. Oba sourozenci si odvezli i zlatou medaili
z týmové soutěže. Tomáš v individuálním
závodě obsadil sice až 13. místo, ale s kolegy
v týmu nakonec dosáhli až na bronzovou
týmovou medaili.
Druhý den se v Doksech u Poslova mlýna
běžel sprint. V této disciplíně jde nejen o rychlý

pozitivní energií. Vzhledem k úspěchům, jaké tento
jedinečný projekt statutárního města Pardubice
zaznamenává, má o babičky zájem mnoho pardubických škol. Nyní zcela chybí také dědečkové, jež
by dětem předávali zase třeba pro změnu
technické dovednosti. Proto hledáme další aktivní
seniory, kteří by se po prázdninách chtěli zapojit do
milé společnosti nejmladší generace a zpestřit si
tak svůj volný čas novými zážitky. Zájemci mohou
kontaktovat Dobrovolnické centrum Koalice
nevládek Pardubicka na tel.: 775 551 412 nebo
emailu: krivkova@konep.cz. Rádi Vám sdělíme
k této činnosti další potřebné informace a se vším
poradíme. Stačí třeba jen jedna až dvě hodiny
týdně, kdy uděláte radost sobě i druhým!
Lucie Křivková, www.konep.cz

běh, ale hlavně o rychlé a správné rozhodování.
Jakákoli malá chyba závodníka odsune až do
druhé poloviny výsledkové listiny. Výsledné
časy se v této disciplíně pohybují kolem 15
minut. Během této doby musí závodník najít až
12 kontrol. Ale i v tomto závodě Jakub potvrdil
výbornou formu a doběhl si pro třetí příčku
Poslední soutěžní den se závod běžel
v prostoru pod Bezdězem, kde se bojovalo na
klasické trati v pásmu 144 MHz. Jestli-že je při
sprintu třeba hodně zkušeností, o tomto
pásmu to platí dvojnásob. Rozhodnout se pro
správný signál, vyhodnotit signál jako odraz a
odhadnout správnou vzdálenost vysílače při
volbě pořadí chce opravdu hodně zkušeností.
A právě tato zkušenost v žákovských a
dorosteneckých kategoriích ještě často
pokulhává za fyzickou připraveností
závodníků. Přesto se tohoto závodu Češi
nezalekli a v kategorii žákyň na stupně vítězů
vystoupaly hned tři české dívky. Pro titul
mistryně světa doběhla tentokrát Alžběta
Sobotová z Prahy, druhé místo obsadila
Michaela Novotná a bronz vybojovala Johana
Klecová. Společně vybojovaly týmové zlato.
V kategorii dorostenek zvítězila Střítecká
Markéta z Brna a Liďáková Petra z Chebu.
Účast 120 mladých závodníků z 11 zemí
na tomto šampionátu je příslibem, že juniorské
a seniorské kategorie se mohou těšit na
přírůstky mladých a talentovaných závodníků.
A to je pro náš malý a krásný sport dobrým
příslibem do budoucna.
Jitka Šimáčková

strana 7
Mistrovští veslaři
Senzační vystoupení pardubických
veslařů na MČR Český veslařský klub
Pardubice prožívá v posledních letech
velmi úspěšné období. Do historie klubu se
zapsali především Miroslav Jech a
Veronika Kiacová, juniorští mistři světa.
Nyní si všichni v Pardubicích užívají
úspěchů na Mistrovstvích ČR.

Naprosto senzační vystoupení předvedlo naše žactvo na Mistrovství ČR
mladšího a staršího žactva v Račicích,
které se jelo za účasti nejlepších 443
posádek z Čech, Moravy a Slovenska 22. 24. 6. 2018, kde byl klub z východních Čech
se 12 získanými medailemi nejlepší ze
všech zúčastněných oddílů. Skvělým
příkladem úspěšného náboru dětí jsou tři
letošní dvojnásobní mistři ČR v kategorii
žáků – Ivona Fajmonová, Natálka Štěrbová a Tomáš Panchártek. Všichni tři se
k veslování dostali díky Školnímu poháru
ČVK Pardubice a letos dokázali na MČR
vyhrát skif a byli členy vítězných párových
čtyřek s kormidelníkem. V Račicích se od
pátku 29. 6. do neděle 1. 7. 2018 jelo MČR
dorostu, juniorů a seniorů. Úkol byl
navázat na úspěchy žactva z víkendu
minulého a udržet příčku v popředí
Českého poháru. Zlatou medaili získali:
Magdalena Novotná ve dvojce bez a skifu
dorostenek, Zuzka Štěpánková (foto) na
skifu a noncoxu juniorek, Jonáš Friedrich
na dvojskifu mužů do 23 let lehkých vah,
Matyáš Zetek na čtyřce s kormidelníkem
mužů, Pavlína Flamíková ve skifu do 23let.
Na letošních MČR získali závodníci ČVK
Pardubice celkem 12 medailových umístění v žactvu a 18 medailových umístění
v dorostu, juniorkách a dospělých, tedy
celkem 30 medailových umístění. Vloni
9+9=18. Celkem pardubičtí letos z obou
mistrovství přivezli 52 medailí! Klub je na
výborném 4. místě v Českém poháru 6
bodů za SK Hamr s historickou šancí na 3.
místo! Dorostenky a starší žákyně vedou
Český pohár, mladší žákyně a starší žáci
budou také o 1. místo bojovat na podzimním MČR družstev.
Karel Kroulík
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