
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.

mìstského obvodu II bøezenroèník 2013 èíslo 1

www.pardubice2.cz

Vá"ení spoluobèané,
poprvé v novém kalendáøním roce vyu"í-

vám mo"nosti obrátit se na Vás prostøednictvím
úvodního sloupku na!eho Pravobøe"ního
zpravodaje se sv#mi radostmi a starostmi z prù-
bìhu prvního ètvrtletí. Chci Vás hned v úvodu
ujistit, "e i letos udìláme se v!emi spolu-
pracovníky ÚMO Pardubice II v!e proto, aby rok

2013 byl úspì!n# po v!ech stránkách.
První v#znamnou spoleèenskou akcí nového letopoètu v na!em

obvodu, pøi které do!lo ve sváteèní atmosféøe plné dobré nálady a
porozumìní k lámání bariér a pøeká"ek mezi zdravotnì
posti"en#mi a zdrav#mi dìtmi, bylo ji" jedenácté Novoroèní
souznìní poøádané Speciální !kolou Svítání a polabinskou ZU$.
Myslím, "e bychom si mnohá pouèení vypl#vající ze Souznìní mohli
vzít k srdci v!ichni a zlep!it vzájemné vztahy mezi lidmi, obecnì b#t
více tolerantní a ohleduplní k "ivotu ostatních spoluobèanù,
neváhat pomoci, kdy" nás nìkdo opravdu potøebuje atd. Rád jsem
pøevzal nad touto vysoce humánní akcí zá!titu a vìøím, "e bude mít
v dal!ích letech pokraèování a pøispìje tak dlouhodobì k pozitiv-
nímu ovlivnìní celkové spoleèenské atmosféry v na!em obvodu.

Dlouhá zima s nemnoha sluneèn#mi dny pomalu konèí. I kdy"
nás meteorologové pøipravují na zimu i v poslední èásti prvního
kvartálu, jsem pøesvìdèen, "e bøezen v!echno rozsekne a slunce
probudí s kalendáøním nástupem jara v!echno k "ivotu. Dál u" to
v!ichni znáte - v rychlém sledu budou následovat svátky jara
Velikonoce. Dovolte mi, abych Vám popøál jejich krásné pro"ití.

Zaèátkem února jsme odeslali na Ministerstvo pro místní rozvoj
"ádost o dotaci z Programu regenerace panelov#ch sídli!% na
obnovu centra polabinské ètyøky. Jsem optimista a pevnì vìøím, "e
s "ádostí uspìjeme a pak se ihned vrhneme do rekonstrukce.
Zejména nìkterá schodi!tì a betonová ohranièení záhonù u" jsou
za hranicí "ivotnosti a jejich oprava je nutná. Ètyøka je kromì toho
posledním polabinsk#m okrskem, jeho" centrum zatím nepro!lo
rekonstrukcí. Dovolte mi pøi této pøíle"itosti malé ohlédnutí do
minulosti. Pøed rokem 1997, tj. pøed vznikem na!eho mìstského
obvodu, zde fungoval model, ke kterému se souèasné vedení mìsta
chce vrátit - toti" model místních komisí. Tyto komise navrhovaly
rùzné akce, ale jeliko" byly bez kompetencí a bez vlastního
rozpoètu, obvykle se nedomohly nièeho, maximálnì se zpracovala
nìjaká studie. Pamìtníci mi dají za pravdu, "e v té dobì se v Pola-
binách nedìlo nic - "nebyly peníze". Po vzniku obvodu se vìci zaèaly
zvolna mìnit. Napø. rekonstrukce námìstí na dvojce byla jednou
z na!ich prvních akcí v roce 1997, v roce 2001 to pak bylo centrum
na jednièce a trojka se doèkala v roce 2007. Kromì toho se
rekonstruovala a opravila velká øádka dal!ích ulic a jen v rámci
programu regenerace se do na!eho obvodu od roku 2000
investovalo na 250 mil. Kè, pøièem" 100 mil. Kè bylo z v#hradnì
z rozpoètu MO. Obávám se, "e i toto jsou peníze, které pøípadn#m
zru!ením obvodù hodlá vedení mìsta v budoucnu "u!etøit".

V poslední dobì se hodnì hovoøí o místním referendu o mìst-
sk#ch obvodech, celou situaci sledujeme a v pøípadì vypsání
referenda vydáme mimoøádn# v#tisk Pravobøe"ního zpravodaje.

Je!tì jednou Vám pøeji pìkné Velikonoce, hodnì zdraví, dobré
nálady a optimismu. Vá! Jiøí Srbek

Na svém zasedání 12. 12. 2012 ZMO schválilo zejména rozpoèet MO
Pardubice II na rok 2013, jeho" struèn# pøehled najdete na str. 2 a
úplnou verzi na internetov#ch stránkách www.pardubice2.cz.

RMO v rámci projednání "ádostí o nakládání s pozemky schválila
mimo jiné "ádost mìsta o odkoupení èi bezúplatn# pøevod pozemkù
rùzn#ch vlastníkù za úèelem realizace akce "Cyklistická stezka
koupali!tì - &lut# pes". Dále se pak zab#vala "ádostí majitele restaurace
"U Star#ho Slona" o prodej pod pøedzahrádkou a neschválila navr"ené
usnesení.

RMO také vzala na vìdomí zámìr mìsta prodat nìkteré nemovitosti
formou veøejné dra"by, pøièem" vyvolávací cena bude èinit 100% z ceny
v místì a èase obvyklé urèené znaleck#m posudkem. Má se jednat o 4
nebytové jednotky v domì èp. 118-123 ve Dru"stevní ulici a dále pak 4
samostatné objekty mezi panelov#mi domy v ul. U Josefa.

RMO nemìla pøipomínek k vydání územního rozhodnutí na
rekonstrukci veøejného osvìtlení v ul. Hradecká (úsek Podìbradská -
Kosmonautù), dostavbu autosalonu Louda na Fáblovce o prodejnu vozù
Chevrolet a stavbu tìlocvièny a ubytovacích chatek na soukromém
pozemku za lodìnicí u Labe.

RMO rozhodla o vypsání v#bìrového øízení na seè trávníkù v MO
Pardubice II v letech 2013-2014 a následnì vybrala nejvhodnìj!í
nabídky, které pøedlo"ili tito uchazeèi: v Polabinách 1, 3, 5 a na Cihelnì
David Hurt a v Polabinách 2 a 4 Technické slu"by Chrudim 2000 s.r.o.
(podrobnìji se tématu vìnujeme na str. 3).

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva kultury o ukonèení
financování veøejného internetového pøipojení knihoven RMO schválila
financování internetu v Knihovnì MO Pardubice II z rozpoètu obvodu.

V neposlední øadì RMO schválila program jednání bøeznového ZMO
a návrh rozpoètového opatøení, které zde bude projednáno.
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Jako obv
bjemn" odpad

ykle pøiná#íme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na o v první èásti roku 2013.

VELKOOBJEMOV$ ODPAD

Do velkoobjemov"ch kontejnerù lze ulo!it objemn" odpad z do-
mácností, kter" se nevejde do bì!n"ch odpadov"ch nádob - nábytek,
koberce apod. Do velkoobjemov"ch kontejnerù NEPATØÍ: stavební su%
(napø. po vybourání bytov"ch jader, stará okna), nebezpeèn" odpad
(vèetnì pneumatik, akumulátorù, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovateln" odpad (sklo, papír, plasty, kov), odpad z pod-
nikatelské èinnosti.

Dodáváme, !e prùbì!nì je k dispozici separaèní dvùr v Lonkovì
ulici, kter" má provozní dobu v úter" a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinsk" separaèní dvùr lze
odkládat objemn" odpad z domácností, pneumatiky, stavební su%, sklo,
plasty, papír, elektrozaøízení a kovy.

Nebezpeèn" odpad, jako jsou chemikálie, barvy, oleje, baterie
apod., lze odevzdat na nìkteré jiné separaèní dvory ve mìstì (napø. ve
Dra!kovicích, podrobnìji viz www.smp-pce.cz), nebo je mo!no vyu!ít
mobilního svozu, kter" probíhá obvykle na podzim (pøesn" rozpis b"vá
oznámen v!dy pøedem formou letákù do schránek a zveøejòujeme ho
rovnì! na na#ich webov"ch stránkách).

Obyvatele rodinn"ch domù na Cihelnì rovnì! upozoròujeme na
mo!nost zapojení do oddìleného sbìru bioodpadu (tráva, listí, ovoce
apod.). Poplatek za tuto slu!bu èiní 300 Kè za nádobu a rok - podrobnìji
na www.bioodpad.pardubice.eu nebo na tel. 466 260 833.
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Rozpoèet na rok 2013

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bì!né pøíjmy
z toho podíl na daních

dotace na volby
poplatky
ostatní pøíjmy

2. Zùstatek ZBÚ k 31. 12. 2012
3. Tvorba sociálního fondu

V$DAJE CELKEM
1. Bì!né v"daje
z toho provoz úøadu MO vè. voleb

oblast !ivotního prostøedí
oblast dopravy
støedisko úklidov"ch prací
knihovna
oblast aktivit obvodu vè. veøejné podpory
ostatní

2. Investice - oblast !ivotního prostøedí a dopravy
3. Rezerva

35 980,7
28 319,7
17 204,7

500,0
10 100,0

515,0
8 000,0

-339,0

35 980,7
24 905,0
10 218,0
7 270,0
4 025,0
1 608,0

841,0
843,0
100,0

9 600,0
1 475,7

Dne 12. 12. 2012 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2013. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodu#enou verzi schváleného
rozpoètu (èástky jsou uvedeny v tis. Kè).

Nevíte si rady a potøebujete poradit? Obra%te se na CENTRUM PRO
ZDRAVOTNÌ POSTI&ENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE.

Mù!ete nás kontaktovat s nejrùznìj#ími dotazy a problémy. Jedná
se napøíklad o pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpeèení ÈR
a to zejména v oblasti invalidních dùchodù, státní sociální podpory,
pøíspìvku na péèi, dávek pomoci v hmotné nouzi, prùkazù osob se
zdravotním posti!ením, pøíspìvku na mobilitu, pøíspìvku na zvlá#tní
pomùcku, sKaret atd. Mù!ete se na nás také obrátit pøi sepisování
!ádostí, námitek, odvolání a s vyplòováním formuláøù. Na#e pomoc
také spoèívá v podpoøe pøi hledání vhodného pracovního místa a pøi
sepisování strukturovaného !ivotopisu. Pøi øe#ení situace vám bude
umo!nìna práce na poèítaèi, vyu!ití scanneru, tiskárny a telefonu.

Poradna je otevøená od pondìlí do ètvrtka od 8 do 16 hodin a sídlí
v Pardubicích - Polabinách, v Bìlehradské ulici è. p. 389. Mù!ete také
zavolat na tel. èísla 775 693 984, 466 335 630. Andrea Dubcová, DiS.

Poradna pro zdravotnì posti!ené

14. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského e støedu

v salonku restaurace Na Palubì v Polabinách 2 Na
programu budou zejména tyto body: zpráva starosty, èerpání
rozpoètu k 28. 2. 2013, rozpoètové opatøení è. 1, úèetní závìrka za
rok 2012, informativní zprávy, diskuse.

obvodu Pardubice II se koná v dne 27. 3. 2013
v 18 hodin .

Tiché kryty je pro nezasvìceného ponìkud tajemné oznaèení
v"mìny asfaltového koberce na silnici od mostu P. Wonky po okru!ní
køi!ovatku u Globusu, pøi ní! bude pou!ita technologie, která sni!uje
hluènost vozovky pøi prùjezdu vozidel. Dle sdìlení Správy a údr!by
silnic Pardubického kraje má akce probíhat po etapách v období od 20.
4. - 25. 6. 2013. Vzhledem ke znaèn"m souvisejícím dopravním
omezením se k akci je#tì podrobnìji vrátíme na na#ich webov"ch
stránkách, jakmile budou k dispozici konkrétnìj#í informace.

Tiché kryty a omezení v dopravì
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Téma

V leto"ním roce bude zahájena rekonstrukce
centra Polabinské ètyøky. S návrhem øe"ení byla
veøejnost seznámena prostøednictvím Pravobøe!-
ního zpravodaje a webov#ch stránek na jaøe 2011.

Souèasn# stav prostoru centra Polabin 4 je ne-
utì"en#. Ohniskem je vytí!ená zastávka MHD v ulici
Kpt. Barto"e, z ní! vychází do v"ech smìrù pì"í
komunikace (zpevnìné nebo vy"lapané) k obcho-
dùm nebo obytn#m domùm. Hlavní osou je "irok#
chodník trasovan# ke vstupu do Gymnázia Mo-
zartova, kter# se pøimyká pøes do!ilé terasy s roz-
padajícími se betonov#mi záhony a schodi"tìmi
k obchodním jednotkám. Ve vzrostlém parku mezi
objekty slu!eb a gymnáziem se nachází louka
slou!ící ke spoleèensk#m akcím, uzavøená kulisou
mohutn#ch stromù.

Návrh optimalizuje pì"í komunikace, vyzdvi-
huje pøirozená ohniska prostoru a klade dùraz na
v#znam zelen#ch odpoèinkov#ch ploch. Prvním
v#znamn#m ohniskem je okolí zastávky, kde je
místo dosavadní zmìti vy"lapan#ch cest vytvoøeno

malé námìstí s v#raznou dla!bou se vsazenou èíslicí “4”. Dal"í
ohnisko je na rozcestí. V prostoru mezi ohnisky jsou nová
schodi"tì a bezbariérové rampy, doplnìné prvkem husté zdvojené
aleje v#raznì kvetoucích stromù.

Napøíè parkem vede nová cesta, je! ve ètvrtkruhu obepíná
spoleèenskou louku. Celé území je doplnìno estetick#m
mobiliáøem v podobì lavièek, odpadkov#ch ko"ù, hodin, pla-
kátovacích ploch, stojanù na kola apod.

Akce je z finanèních dùvodù rozèlenìna na 3 etapy. První
zahrnuje nejvíce exponované plochy v okolí zastávky MHD a
obchodního centra. Druhá etapa se t#ká páteøní pì"í spojnice ke
gymnáziu a tøetí etapa øe"í rozsáhl# prostor v okolí louky vèetnì
mnoha prùseèn#ch pì"ích tras. Pøedmìtem !ádosti o dotaci v roce
2013 je zatím první etapa a bude záviset na pøidìlení státní dotace
a na v#sledku v#bìrového øízení, jak velkou èást akce se letos
podaøí realizovat. TØ

Jak jsme ji! informovali na první stranì, poèátkem roku se
uskuteènilo v#bìrové øízení na veøejnou zakázku Seè trávníkù v letech
2013-2014 v MO Pardubice II. Jedná se o nejv#znamnìj"í zakázku
v oblasti péèe o veøejnou zeleò, kterou zadává MO Pardubice II.

Nebylo tomu tak v!dy, pùvodnì sekání trávy zaji"$oval Magistrát
mìsta Pardubic prostøednictvím tehdej"ích Technick#ch slu!eb za 3
mil. Kè roènì. Tehdy se tráva sekala prùmìrnì 3x roènì, posekaná
mnohdy dlouho le!ela na zemi, jasn# harmonogram neexistoval. Po
vzniku MO Pardubice II se podaøilo dohodnout pøesun této kom-
petence vèetnì financí na obvody. V prùbìhu uplynul#ch let se v Po-
labinách a na Cihelnì ustálil dvoulet# cyklus zadávání, pøièem! roènì
se provádí celkem 5 seèí tzv. základní v#mìry (v"echny se sbìrem).
Stejnì jako v minulosti jsou navíc kromì základní v#mìry i v#mìry
„exponované“ (námìstíèka, hlavní ref#!e), kde jsou provádìny 4 seèe
navíc, a v#mìry „doplòkové“, kde je údr!ba naopak ménì intenzivní -
roènì celkem 3 seèe (louky, okrajové plochy). Území je pro potøeby
seèí rozdìleno na 4 bloky (Polabiny 1 + Cihelna, Polabiny 2, Polabiny 3
+ 5, Polabiny 4), pøièem! uchazeèi mají mo!nost podat nabídky na
v"echny nebo jen na nìkteré bloky. Celkem se jedná o pøibli!nì 64 ha
udr!ovan#ch travnat#ch ploch.

V leto"ním v#bìrovém øízení bylo v souladu se zákonem písemnì
osloveno celkem 5 zájemcù a v#zva byla rovnì! zveøejnìna na profilu
zadavatele - internetov#ch stránkách mìsta www.vzmmp.cz. Kromì
pìti osloven#ch podalo nabídku je"tì devìt dal"ích zájemcù, nìkteøí
ov"em nikoliv na v"echny 4 bloky. Vìt"ina nabídek splnila
po!adovaná kvalifikaèní kritéria, a bylo tedy mo!no stanovit jejich
poøadí v souladu s jedin#m pøedem stanoven#m hodnotícím
kritériem, tj. cenou.

Pro zajímavost pøikládáme pøehled, z nìho! je patrn# cenov#
v#voj za dobu, kdy mìstsk# obvod zadává seèe obdobn#m zpùsobem.
Pøi nezmen"ené v#mìøe bìhem 15 let cena postupnì klesla o ètvrtinu.
Jedná se v!dy o celkovou cenu za v"echny seèe bìhem celého
dvouletého období.
období celková cena
1999 - 2000 4 413 620,- Kè
2001 - 2002 4 471 358,- Kè
2003- 2004 4 104 224,- Kè
2005- 2006 4 177 757,- Kè
2007- 2008 3 987 825,- Kè
2009- 2010 3 711 752,- Kè
2011 - 2012 3 576 492,- Kè
2013 - 2014 3 289 326,- Kè

Údr!ba trávníkù v obvodu

vizualizace

pùvodní stav
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Støedisko rané péèe v Pardubicích poskytuje ji! 10 let bezplatné
poradenské slu!by z oblasti speciálnì pedagogické, sociálnì právní a
léèebnì rehabilitaèní. Základem rané péèe je podpora rodiny a pod-
pora v"voje dítìte s ohro!en"m v"vojem nebo s tìlesn"m, mentálním
nebo kombinovan"m posti!ením ve vìku od 0-7 let.

Mezi klienty nej!ádanìj#í èinnosti patøí konzultace v rodinách,
podpora psychomotorického v"voje dítìte, pùjèování didaktick"ch a
stimulaèních pomùcek, hraèek a literatury, pomoc pøi obstarávání
rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek, pomoc pøi v"bìru
pøed#kolního èi #kolního zaøízení, zprostøedkování kontaktù s rodièi
dìtí se zdravotním posti!ením.

Støedisko bylo zøízeno 1. 2. 2003 obèansk"m sdru!ením rodièù a
pøátel dìtí se zdravotním posti!ením Sdru!ením pro ranou péèi v Par-
dubicích. Za 10 let své èinnosti podpoøilo 235 rodin dìtí se specifick"mi
potøebami na území celého Pardubického kraje. $lo zejména o dìti
nedono#ené, s dìtskou mozkovou obrnou, Downov"m syndromem,
poruchou autistického spektra atd.

Støedisko rané péèe v Pardubicích se v leto#ním roce také aktivnì
zapojí do kampanì „Mám svùj svìt, ale mám vás rád“, která je primárnì
zamìøena na zv"#ení povìdomí o autismu a bude probíhat v 1. polovinì
dubna 2013 pod zá#titou Pardubického kraje. S èinností støediska se
mù!ete blí!e seznámit v úter" 2. 4. 2013 v obchodním centru AFI
Palace Pardubice, kde se uskuteèní vernisá! v"tvarn"ch prací dìtí s au-
tismem vèetnì nejrùznìj#ích ukázek didaktick"ch pomùcek, hraèek èi
forem uèení a komunikace.

Na setkání s Vámi se tì#í t"m pracovníkù støediska se sídlem v Po-
labinách (www.ranapece-pce.cz). Mgr. Blanka Brandová

10 let Støediska rané péèe

PRAVOB E%NÍ ZPRAVODAJ Vy
davatel: M tsk" obvod Pardubice II Adresa redakce: Ú ad m stského obvodu

Pardubice II, Chemik 128, 530 09 Pardubice Zdarma m domácnostem MO Pardubice II Toto i star
Písemné ky adresujte na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz
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NEJBLI%$Í PROGRAM V AR$E
Velikonoce

Seniorklub Archa

Koncerty

Velk" pátek 29. 3. v 9.00 a v 18.00 - Velkopáteèní a Pa#iová
bohoslu!ba

nedìle 31. 3. v 9.00 - Velikonoèní bohoslu!ba

støeda 27. 3 - Hledání Archy úmluvy - film o archeologickém
pátrání po posvátném biblickém pøedmìtu

støeda 3. 4. - Beseda a promítání man!elù Krejèích o jejich
cestì po Japonsku

støeda 10. 4. a 17. 4. - Indická pøíroda - videosnímek
støeda 24. 4. - Krásy pøírody v Irsku, na Alja#ce a v Rakousku -

videosnímek
Zaèátky ka!dou støedu v 17 hodin v kavárnì Archy

nedìle 24. 3. v 18.00 - Eva Henychová - kytara a zpìv
nedìle 28. 4. v 18.00 - Komorní orchestr Bona Nota a hosté

V#echny akce se konají ve Sborovém domì Archa v Lonkovì ul.

Zatím pravdìpodobnì je#tì nepom"#líte na veèerní posezení venku
pod hvìzdami, ale èas plyne velmi rychle, jaro je tu a po nìm si u!
budeme moci opìt vychutnávat pøíjemné letní noci… A s nimi
samozøejmì i oblíbená víkendová pøedstavení pardubického divadla na
Kunìtické hoøe.

Letos bude mít na vyhlídce hradu premiéru legendární Balada pro
banditu muzikálové zpracování pøíbìhu zbojníka Nikoly $uhaje v re!ii
Michaela Taranta.

„Muzikál, jeho! mnohé písnì ji! zlidovìly, napsal Milan Uhde na
motivy románu Ivana Olbrachta Nikola $uhaj loupe!ník. Spoleènì s hu-
debním skladatelem Milo#em $tìdronìm vytvoøili dílo trvalé hodnoty,
které poprvé spatøilo svìtlo svìta v brnìnském Divadle na provázku
v roce 1975. Jen o tøi roky pozdìji natoèil re!isér Vladimír Sís jeho filmo-
vou verzi, která je stylizovan"m záznamem divadelního pøedstavení
v hlavních rolích s Miroslavem Donutilem a Ivou Bittovou. Na#i in-
scenaci jsme se rozhodli umístit do exteriérového prostøedí letní scény
na Kunìtické hoøe, kde mù!e tento lidov" pøíbìh z koloèavsk"ch polonin
vhodnì korespondovat s pøírodní scenérií. Zároveò pøipravujeme i její
pozmìnìnou podobu pro uvedení v Mìstském divadle, kde ji budeme
uvádìt od záøí 2013,“ øíká dramaturg Zdenìk Janál.

Na dva víkendy se do magického prostoru pod hradem navrátí i oblí-
bená komedie Sen noci svatojánské, kterou v loòském roce nazkou#el
slovensk" re!isér Marián Pecko. Úspìch inscenace dokládá Cena
novináøù pro nejlep#í inscenaci VÈD roku 2012! A lákadlem pro diváky
jistì bude i ústøední dvojice Titánie a Oberona, kterou ztváròují
nejoblíbenìj#í herci roku 2012 Petra Janeèková a Ladislav $piner.

Pokud tedy máte rádi plenérová pøedstavení, neváhejte a zastavte
se v pøedprodeji divadla, proto!e vstupenky na jevi#tì na rondelu
Kunìtické hory jsou ji! mìsíc v prodeji…

Termíny pøedstavení na Kunìtické hoøe:
W. Shakespeare / Sen noci svatojánské - 25., 26. a 31. 5., 1. a 2. 6.
M. Uhde - M. $tìdroò / Balada pro banditu - 14. 6. (veøejná generální

zkou#ka), 15. a 16. 6.(premiéry), 21., 22., 23., 28., 29. a 30. 6.
Radek Smetana, tiskov" mluvèí VÈD

Do divadla
na Kuòku

Poznávejte pøírodu Pardubického kraje
Turistick" oddíl TJ Sokol Polabiny Pardubice

poøádá 20. 4. 2013

Start: 7 - 9.30 hodin - !eleznièní stanice ÈD Slatiòany
Cíl: do 17 hodin - motorest BONET, T. G. Masaryka 786, Slatiòany

Pì#í trasy: 9 (5) km, 15 km, 28 km a 33 km
Telefon na organizátory:

722 108 587, 605 205 500 nebo 605 157 707
Podrobné informace na www.tjpolabiny.cz

35. roèník PARDUBICKÉ PODKOVY

Chcete, aby ve #kolním roce 2013/2014 i Va#e dítì nav#tìvovalo
tøídu s roz#íøen"m vyuèováním matematiky, pøírodovìdn"ch pøedmìtù
a informatiky, proto!e ho baví matematika a pøírodovìda?

Pak pøijïte se sv"m pá&ákem ve ètvrtek 25. 4. 2013 ve 14 hodin do
Z$ Polabiny 3, v ulici Npor. Eliá#e 344, kde se koná v"bìrové øízení.

Pøedbì!né pøihlá#ky èi bli!#í informace Vám rádi poskytneme
osobnì nebo na telefonních èíslech: 464 629 943 nebo 464 629 940.

Nav#tivte základní #kolu 25. 3. 2013, kdy poøádáme jarní Den
otevøen"ch dveøí. V dobì od 15 do 18 hodin máte mo!nost nahlédnout
do jedné z nejmodernìj#ích #kol v Pardubicích.

Mgr. Franti#ek Nìmec, øeditel #koly

Informace z polabinské 3



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.

mìstského obvodu II èervenroèník 2013 èíslo 2

www.pardubice2.cz

Vá"ení spoluobèané,
pravidelnì se ve svém slovu starosty vracím

k vìcem, které jsme od posledního èísla
Pravobøe"ního zpravodaje udìlali, èi chceme
udìlat. V tomto sloupku v!ak uèiním v#jimku,
proto"e Vás v!echny chci pozvat k referendu
o existenci obvodù v rámci mìsta Pardubice.

Mìstsk# obvod Pardubice II vznikl v roce
1996 a roku 1997 jste si zvolili své zastupitele. Vy, kteøí v tomto
obvodì "ijete, jste si jistì v!imli, "e se obvod za léta fungování
podstatnì zmìnil. Vybudovalo se mnoho dìtsk#ch høi!$, opravila
øada ulic a námìstí, pøibyly lavièky k odpoèinku, v oblasti "ivotního
prostøedí se zlep!ila údr"ba zelenì, seè trávníkù, v#sadba nov#ch
døevin. V oblasti kultury poøádáme pravidelné letní promenádní
koncerty na Pergole, letos u" 14. Staroèeskou polabinskou pou$,
finanènì pøispíváme na rùzné kulturní a sportovní akce základním
!kolám a základní umìlecké !kole, té" finanènì podporujeme
Vysoko!kolsk# umìleck# soubor, akce poøádané v Doli klubu a v cír-
kevním domì Archa. Nìkolik let finanènì podporujeme Tìlo-
v#chovnou jednotu Sokol Polabiny pøíspìvkem na pronájem
tìlocvièen. Sna"íme se podporovat i dal!í sportovní akce poøádané
v na!em obvodì.

Vím, "e ne v!ecko je dokonalé, ale jsem pøesvìdèen, "e pøi
zachování obvodu se nám stále bude daøit tyto nedostatky
operativnì øe!it. O budoucnosti obvodù se ji" nìkolik let vedou
diskuse, které v!ak k nièemu nedospìly, a proto Zastupitelstvo
mìsta Pardubic vypsalo na 13. èerven místní referendum. Prosím
Vás v!echny, kter#m osud mìstského obvodu není lhostejn#, pøijïte
tento den k referendu a sv#m hlasem rozhodnìte. Vá! Jiøí Srbek

V úvodu zasedání ZMO 27. 3. 2013 slo"ila slib nová zastupitelka
Jaroslava Horáková, aby v souladu se zákonem nahradila Filipa
Pecháèka, kter# se svého mandátu vzdal. J. Horáková byla rovnì"
zvolena èlenkou kontrolního v#boru. ZMO poté mimo jiné schválilo
rozpoètové opatøení è. 1, které zohlednilo dotaci na zabezpeèení
prezidentsk#ch voleb a do!lo i k dal!ím drobn#m úpravám nìkter#ch
polo"ek (kompletní rozpoèet je na www.pardubice2.cz). ZMO projednalo
rovnì" návrh novely obecnì závazné vyhlá!ky, kterou se vydává Statut
mìsta Pardubic, v jejím" rámci do!lo k drobn#m úpravám kompetencí.

V rámci projednání "ádostí o nakládání s pozemky mìsta RMO
nesouhlasila s "ádostí TCV Pardubice s.r.o. o v#pùjèku èi nájem pozemku
o v#mìøe 2100 m v areálu høi!tì Gymnázia Mozartova za úèelem
v#stavby a provozování høi!$ pro beachvolejbal pro sportovní èinnost
zejména dìtí a mláde"e a doporuèila území øe!it komplexnì v sou-
èinnosti s orgány mìsta. RMO souhlasila s "ádostí Bohemia Esox s.r.o.
o nájem èásti pozemku na námìstí Polabiny 2 za úèelem umístìní a
provozování pøedzahrádky restaurace Na Palubì s podmínkou
zachování dostateèného prùchozího profilu chodníku, ukonèení provozu
do 21 hodin a pøípadné hudební produkce do 20 hodin.

RMO souhlasila se zadáním zakázky na opravy v#tlukù frézováním
Slu"bám mìsta Pardubic a.s. s jednotkovou cenou 360 Kè/m bez DPH
v rozsahu do 500 tis. Kè. RMO schválila také uzavøení smlouvy o dílo se
spoleèností HOLD, s.r.o. na „Opravy chodníkù "ivièn#m kobercem 2013“
v cenì 1 622 453,- Kè vèetnì DPH a se spoleèností KULANT CZ s.r.o. na
dodávku a montá" herních prvkù na høi!ti v ul. Na Labi!ti v cenì 144 480,-
Kè bez DPH. V neposlední øadì RMO souhlasila se "ádostí Davida Hurta
o ukonèení smlouvy o dílo na akci „Seè trávníkù v r. 2013-2014 v MO
Pardubice II - blok Polabiny 1 + Cihelna“ po provedení první seèe a se
zadáním této zakázky uchazeèi druhému v poøadí, Slu"bám mìsta.

2

2

Foto: Lenka Izáková

15. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského e støedu

v salonku restaurace Na Palubì v Polabinách 2 Na
programu budou zejména tyto body: zpráva starosty, závìreèn#
úèet hospodaøení za rok 2012, èerpání rozpoètu k 31. 5. 2013,
rozpoètové opatøení è. 2, diskuse.

obvodu Pardubice II se koná v dne 26. 6. 2013
v 18 hodin .

Foto: Ev"en Báchor
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HLASOVÁNÍ
Obèan po pøíchodu do hlasovací místnosti proká!e okrskové komisi

svou toto!nost a státní obèanství Èeské republiky, popø. státní
obèanství jiného státu platn"m obèansk"m prùkazem, jde-li o cizince
prùkazem o povolení k pobytu nebo platn"m cestovním,
diplomatick"m nebo slu!ebním pasem Èeské republiky anebo
cestovním prùkazem. Obèanu, kter" tak neuèiní, nebude hlasování
umo!nìno.

Obèan, kter" se dostavil do hlasovací místnosti s hlasovacím
prùkazem mimo místo svého trvalého bydli#tì, odevzdá tento prùkaz
okrskové komisi, bude zapsán do seznamu oprávnìn"ch osob
(obèanù) a bude mu umo!nìno hlasovat.

Obèan obdr!í od hlasovací komise hlasovací lístek a úøední obálku
a v prostoru urèeném pro úpravu hlasovacího lístku oznaèí køí!kem
v pøíslu#ném rámeèku pøedti#tìnou odpovìï „ANO“ nebo“NE“, pro
kterou hlasuje a vlo!í tento hlasovací lístek do úøední obálky. Pokud se
obèan neodebere do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù,
nebude mu hlasování umo!nìno. V prostoru urèeném pro úpravu
hlasovacího lístku nesmí b"t nikdo pøítomen zároveò s oprávnìnou
osobou. S oprávnìnou osobou, která nemù!e sama upravit hlasovací
lístek pro tìlesnou vadu anebo nemù!e èíst nebo psát, mù!e b"t s jejím
souhlasem v prostoru urèeném pro úpravu hlasovacího lístku pøítomna
jiná oprávnìná osoba, nikoliv v#ak èlen okrskové komise, a hlasovací
lístek za ni upravit a vlo!it do úøední obálky.

Po opu#tìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù vhodí
obèan úøední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky. Za
oprávnìnou osobu, která není schopna vlo!it úøední obálku s hlaso-
vacím lístkem do hlasovací schránky, tak mù!e uèinit jiná oprávnìná
osoba, nikoliv v#ak èlen okrskové komise.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je tøeba úèasti alespoò
35 % obèanù. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li
pro nì nadpolovièní vìt#ina obèanù, kteøí se místního referenda
zúèastnili, a alespoò 25 % obèanù zapsan"ch v seznamech
oprávnìn"ch osob.

Zastupitelstvo mìsta Pardubice rozhodlo dne 4. dubna 2013 o ko-
nání místního referenda, které se bude konat na celém území
statutárního mìsta Pardubice, a obèanùm v místním referendu bude
k rozhodnutí pøedlo!ena jednotná otázka:

Souèasnì bylo rozhodnuto o tom, !e referendum se bude konat

Místní referendum je organizováno a probíhá obdobnì jako volby.
Je upraveno zákonem è. 22/2004 Sb., o místním referendu. Místní
referendum je ze zákona jednodenní.

Právo hlasovat v místním referendu má obèan statutárního mìsta
Pardubice za pøedpokladu, !e jde o státního obèana Èeské republiky
nebo státního obèana jiného státu, jemu! právo volit pøiznává
mezinárodní úmluva, kter" alespoò v den hlasování dosáhl vìku
nejménì 18 let, a kter" je pøihlá#en k trvalému pobytu ve statutárním
mìstì Pardubice, resp. v pøíslu#ném mìstském obvodu. Pro umo!nìní
hlasování musí b"t obèan cizího státu zapsán do dodatku stálého
seznamu oprávnìn"ch osob, a to na základì !ádosti u pøíslu#ného
úøadu mìstského obvodu.

Pøeká!kou pro hlasování v místním referendu je skuteènost, !e
oprávnìná osoba je zapsána ve zvlá#tním seznamu Ministerstva
zahranièních vìcí ÈR pro volbu na nìkterém ze zastupitelsk"ch úøadù
v zahranièí.

Pøeká!kami ve v"konu práva hlasovat v referendu jsou také:
a) omezení osobní svobody stanovené na základì zákona z dùvodu
vazby nebo v"konu trestu odnìtí svobody,
b) zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm,
c) omezení osobní svobody stanovené na základì zákona z dùvodu
ochrany zdraví lidu nebo
d) v"kon vojenské èinné slu!by, neumo!òuje-li úèast v místním
referendu plnìní povinností z této slu!by vypl"vajících.

Územní vymezení
jednotliv"ch hlasovacích okrskù bude zveøejnìno na úøední desce
jednotliv"ch mìstsk"ch obvodù, na jejich webov"ch stránkách a na
území ka!dého hlasovacího okrsku.

Obèané mohou hlasovat v hlasovacím okrsku v místì trvalého
bydli#tì, a to buï pøímo v hlasovací místnosti anebo v"jimeènì ze
záva!n"ch, zejména zdravotních dùvodù, na vy!ádání do pøenosné
hlasovací schránky. V tom pøípadì mù!e obèan po!ádat o náv#tìvu
èlenù okrskové komise s pøenosnou hlasovací schránkou. Pokud se
v#ak v takovém pøípadì obèan nenachází v rámci hlasovacího okrsku,
kde má trval" pobyt, musí hlasovat na hlasovací prùkaz.

Obèan, kter" se nebude zdr!ovat v dobì hlasování v místním
referendu v hlasovacím okrsku v místì svého trvalého pobytu, mù!e
hlasovat na hlasovací prùkaz v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území
statutárního mìsta Pardubice. O vydání hlasovacího prùkazu mù!e
po!ádat obèan s trval"m bydli#tìm na území pøíslu#ného mìstského
obvodu na úøadu tohoto mìstského obvodu, a to písemnì do 6. 6. 2013
nebo osobnì a! do 11. 6. 2013.

$ádost o hlasovací prùkaz v listinné podobì lze podat opatøenou
úøednì ovìøen"m podpisem obèana (ovìøení podpisu na !ádosti není
osvobozeno od správního poplatku). Vydávat hlasovací prùkazy je
mo!né neprodlenì na adresy dle po!adavkù obèanù nebo osobnì.

„Souhlasíte s èlenìním
statutárního mìsta Pardubice na mìstské obvody?“

Hlasovací lístky nebudou obèanùm doruèeny do schránek místa
trvalého bydli#tì, ale budou k dispozici pøímo v hlasovací místnosti.

Hlasovací okrsky jsou shodné s volebními okrsky, ve kter"ch se
volièi zúèastòují voleb podle místa trvalého bydli#tì.

ve ètvrtek 13. èervna 2013 od 10 do 22 hodin.

Kdy, kde a jak hlasovat?
V následujícím èlánku pøiná#íme souhrnné informace o hlaso-

vání v místním referendu o pardubick"ch obvodech. To se bude
konat podobn"m zpùsobem jako volby, ale pouze v jeden den, a to
ve ètvrtek 13. èervna 2013. Hlasovací lístky obèané obdr!í a!
v hlasovacích místnostech, které budou stejnì jako pøi volbách
umístìny ve #kolách. Hlasovat bude mo!no od 10 do 22 hodin.

V dubnu zahájily Slu!by mìsta Pardubic ka!doroèní blokové èi#tìní
komunikací, jemu! v jednotliv"ch ulicích s t"denním pøedstihem
pøedchází rozmístìní dopravních znaèek o zákazu parkování s urèením
dne a hodiny. V pøípadì nerespektování dopravního znaèení provedou
SmP ve spolupráci s Mìstskou policií odta!ení vozidla na náklady
majitele. Podrobn" harmonogram èi#tìní vèetnì mo!nosti vyhledávání
podle ulic nebo datumù je k dispozici na stránkách www.smp-pce.cz.

BLOKOVÉ ÈI%TÌNÍ KOMUNIKACÍ



REFERENDUM, aneb co dál s obvody?
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Téma

Z HISTORIE, aneb v"e u! tu jednou bylo

TROCHA ÈÍSEL, aneb kdo "etøí, má za tøi?

Na poèátku 90. let bylo období pøibli!ování veøejné správy
obèanùm, slova demokracie a decentralizace se pou!ívala velmi
hojnì. V roce 1992 se od Pardubic oddìlila obec Spojil a ve stejném
roce vznikly první tøi mìstské obvody - IV, VI a VII, tedy okrajové
èásti mìsta, které èasto tvoøilo území pùvodnì samostatn#ch obcí.
V roce 1994 se osamostatnily Srnojedy. V roce 1996 zastupitelstvo
mìsta rozhodlo o zøízení skuteènì „mìstského“ obvodu Pardubice
II, kter# od následujícího roku zaèal fungovat. Ten se zøejmì,
stejnì jako venkovské obvody, osvìdèil, nebo$ územní èlenìní
mìsta na obvody bylo v roce 2002 zavr"eno zøízením zb#vajících
obvodù I, III a V. Ponìkud mimo logickou koncepci vznikl v roce
2006 mìstsk# obvod VIII pøipojením Hostovic, jako ojedinìl#
pozùstatek neúspì"né snahy dosáhnout z hlediska daòov#ch
pøíjmù zajímavìj"í kategorie mìst - nad 100 tisíc obyvatel.

V posledních letech nastalo období úspor a do vedení mìsta se
dostaly politické subjekty, které v rámci úspor navrhují zru"ení
nìkter#ch nebo v"ech mìstsk#ch obvodù. Sice zastupitelstvo
mìsta v kvìtnu 2012 pøijalo usnesení o posílení samosprávn#ch
kompetencí obvodù, ale souèasná primátorka (zvolena za SPP)
místo toho navrhla zru"ení 4 obvodù (I, II, III a V) - tedy návrat do
stavu roku 1996. „Pardubáci“ navrhují od zaèátku zru"ení v"ech
obvodù a TOP 09 pøi"la se zcela nov#m uspoøádání mìsta - vnitøní
mìsto bez obvodù a venkovské èásti pøerozdìlit dle katastrálních
území na 7 men"ích obvodù. Nakonec se ve vedení mìsta prosadil
názor ÈSSD, aby k otázce obvodù bylo vyhlá"eno referendum.

Na internetov#ch stránkách mìsta se objevil èlánek, v nìm! se
uvádí, !e rozdìlení mìsta na mìstské obvody není jedinou cestou,
jak pøiblí!it samosprávu obèanùm. „V jin#ch mìstech existují
ovìøené modely dokazující, !e stejného efektu lze dosáhnout
s podstatnì men"ími náklady. Funkci mìstsk#ch obvodù v oblasti
samosprávy lze nahradit zøízením komisí místní samosprávy.“
V èlánku chybí zmínka o tom, !e místní komise existovaly i v Par-
dubicích pøed vznikem obvodù. Na jejich èinnost si zøejmì málo-
kdo pamatuje z jednoduchého dùvodu. Na rozdíl od èinnosti
obvodù byla toti! neviditelná. Nezazlívejme to v"ak komisím, ty
dìlaly, co mohly a z principu nemohly skoro nic. Jsou toti! pouze
iniciativními a poradními orgány rady mìsta bez jak#chkoli
kompetencí a v#konn#ch pravomocí. Nehledì na jejich problema-
tické „jmenování“ na rozdíl od pøímé volby obvodních zastupitelù.

Na poèátku 90. let mìlo zastupitelstvo mìsta 55 èlenù, nebo$
tehdy statutární mìsta podle zákona mohla mít 50-70 zastupitelù.
V roce 1994 se zmìnil zákon a Pardubice spadly do kategorie mìst,
které mohou mít 25-45 zastupitelù. Pardubice se rozhodly pro 39
èlenné zastupitelstvo a tento poèet zùstal i po vzniku v"ech
mìstsk#ch obvodù (pro srovnání - Hradec Králové má 37). Poèet
politikù na pln# úvazek dokonce vzrostl na souèasn#ch 5 (primátor
+ 4 námìstci). Mìstsk# obvod Pardubice II má od poèátku 15 zastu-
pitelù (je v kategorii 15-24) a z toho 1 starostu na pln# úvazek.

Je nesporné, !e existence obvodních zastupitelstev znamená
vy""í náklady na mìstskou správu oproti srovnateln#m
neèlenìn#m mìstùm. Tak!e jestli!e Pardubice roènì vydají na
odmìny zastupitelù 13,7 mil. Kè, Hradec Králové bez obvodù jen 6
mil. Kè. Dlu!no ov"em dodat, !e podstatnou èást nákladù tvoøí
platy uvolnìn#ch zastupitelù, tj. primátora, námìstkù a starostù.
V této souvislosti je z hlediska proklamovan#ch úspor zajímavá
my"lenka souèasné pardubické primátorky, !e by v pøípadì
zru"ení mìstsk#ch obvodù „za jejich území zodpovídal uvolnìn#
radní“, tedy politik na pln# úvazek, placen# obdobnì jako starosta.

O øád vìt"í v#daje ne! na platy politikù se ov"em vynakládají
na platy zamìstnancù úøadu. Jak je to s jejich poèty? Magistrát má
aktuálnì 353 zamìstnancù a úøady mìstsk#ch obvodù dohromady
93. Pro srovnání mù!eme nahlédnout do zprávy o poètech
úøedníkù pro jednání mìstského zastupitelstva v roce 2006 - tehdy
mìl magistrát 336 zamìstnancù a obvody 113.

V rámci argumentace proti existenci obvodù se èasto uvádí
náklady na provoz úøadù mìstsk#ch obvodù, jako by jejich práce
byla zcela zbyteèná a nemusel ji nikdo po jejich zru"ení provádìt.
V pøilo!ené tabulce mù!ete porovnat Pardubice se 7 srovna-
teln#mi mìsty dle poètu obyvatel, pøièem! obvody jsou jen u nás a
v Ústí n. L. Tabulka obsahuje roèní v#daje tìchto mìst na platy
zamìstnancù magistrátu i obvodù v roce 2011 v Kè. Pøesto!e ka!dé
mìsto má svá specifika a srovnání platù bez detailního rozboru
struktury pokulhává, lze si uèinit obrázek, jak si Pardubice stojí,
zda neexistence obvodù znamená automaticky ménì nákladnou
správu mìsta a jaké lze oèekávat reálné úspory pøi zru"ení obvodù.

V roce 1997 mìl Úøad mìstského obvodu Pardubice II 10
zamìstnancù. Pohlédneme-li do tehdej"ího statutu mìsta,
zjistíme, !e proti souèasnému stavu mìl obvod v#raznì men"í
kompetence a ménì povinnì vykonávan#ch èinností. Bylo to
povolování zvlá"tního u!ívání místních komunikací a veøejn#ch
prostranství (sem patøí hlídání rùzn#ch v#kopov#ch prací pøi
opravách a v#stavbì in!en#rsk#ch sítí, povolování vyhrazen#ch
parkovacích míst, umístìní rùzn#ch vìcí na komunikacích a
podobnì), povolování kácení stromù, správa místních poplatkù
(za psy, odpady, u!ívání veøejného prostranství, vè. napø.
pøihla"ování a odhla"ování psù).

Postupem èasu pøibyla agenda projednávání pøestupkù, v ná-
vaznosti na zavedení místního poplatku za odpad v#raznì narostla
agenda poplatkù. Na obvody byla pøevedena péèe o veøejnou
zeleò (tj. sekání trávy, v#sadby, proøezy keøù a stromù), byla na nì
pøesunuta podstatná èást agendy stavebních úøadù, od roku 2003
to pak byly opravy a údr!ba místních komunikací, mobiliáøe a
dìtsk#ch høi"$, odpadové hospodáøství (odpadkové ko"e vèetnì
psích, velkoobjemové kontejnery, úklid veøejn#ch prostranství),
v#raznì narostla sociální agenda, v roce 2008 vzniknul Czech
POINT a to nezmiòujeme rùzné související èinnosti jako napø.
zpracování programu rozvoje obvodu a programu regenerace
panelového sídli"tì, pøíprava a realizace investièních akcí nebo
zabezpeèení prùbìhu voleb, poøádání kulturních akcí a správa
veøejné knihovny. V souvislosti s tím vzrostl poèet zamìstnancù na
své maximum 19 v roce 2011.

Snahy o získání dal"ích kompetencí narazily na nesouhlas
vedení mìsta a nastoupil opaèn# trend. Následovalo odebrání
agendy stavebního úøadu a pøechod sociálních vìcí pod úøady
práce. Poèet zamìstnancù klesl na souèasn#ch 15. Jestli je to na
obvod s dvaceti tisíci obyvateli zbyteèn# luxus, si vyhodno$te sami
a pøijïte k referendu.

mìsto poèet celkové v#daje na % na
obyvatel roèní v#daje platy zamìst. platy

KOMPETENCE, aneb jsou obvody zbyteèn# luxus?

Liberec 102 247 2 395 520 000 115 764 000 4,8
Olomouc 100 043 2 419 420 000 194 100 000 8,0
Ústí nad Labem 95 003 2 013 752 900 151 836 000 7,5
Hradec Králové 94 242 2 164 147 200 126 116 500 5,8
Èeské Budìjovice 93 883 2 123 898 700 160 945 800 7,6
Pardubice 91 073 2 204 582 300 139 042 200 6,3
Havíøov 79 679 1 576 011 500 100 946 800 6,4
Zlín 76 010 1 522 447 200 121 307 300 8,0
zdroj: internetové stránky jednotliv#ch mìst a ÈSÚ
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Brzy po vzniku mìstského obvodu Pardubice II pøed více ne" 15
lety se tváø sídli#tì zaèala zvolna promìòovat. Hned zkraje se toti"
prosadil názor, "e kromì nezbytné údr"by a oprav komunikací,
mobiliáøe, høi#$ a veøejné zelenì je vhodné ka"doroènì èást finanèních
prostøedkù z obvodního rozpoètu vìnovat také na investièní akce. Na
investice do zanedbaného sídli#tì se toti" v mìstském rozpoètu do té
doby stále nedostávalo.

Rekonstrukce ucelen%ch lokalit pomohl v Polabinách v%raznì
urychlit státní dotaèní program regenerace panelov%ch sídli#$, kter%
byl zejména v prvních letech pomìrnì #tìdr%. Potøebn% projekt pro
zapojení do programu si zajistil druh% mìstsk% obvod sám a jeho
náskok ostatní velká pardubická sídli#tì obtí"nì dohánìla, nebo$
"jejich" obvody vznikly a" o nìkolik let pozdìji.

2000
Vnitrobloky Ohrazenická 3 800 000,-

parkování u domù 164-76, 3 høi#tì ve vnitroblocích, sanace
chodníkù, parkovi#tì u domu Kosmonautù 186-94
podíl mìsta 1 500 000,-

Parkování Polabiny III 1 200 000,-
parkování Odboráøù, parkování a veø. osvìtlení Lidická 365-74
podíl mìsta 200 000,-

Parkování v ul. U Josefa 800 000,-
Køi"ovatka Kpt. Barto#e-Bìlehradská 10 500 000,-

úprava na kruhov% objezd, hrazeno mìstem
Toèna MHD - Kunìtická (hrazeno mìstem) 2 000 000,-
2001

Obytná zóna Lonkova 4 300 000,-
parkovi#tì, sadové úpravy, veø.
osvìtlení, hrazeno mìstem

Ulice Prodlou"ená - støed 1 790 000,-
zkapacitnìní parkování

Okolí malobytù 2 000 000,-
parkovi#tì u domu 513, spojka ulice
Bìlehradské s èerpací stanicí OMV,
hrazeno mìstem

Kosmonautù 2 100 000,-
zv%#. obruby (hrazeno mìstem)

2002

2003
Alfa + Valèíkova 8 125 000,-

úprava prostranství pøed DDM Alfa, zkapacitnìní parkovi#$ u
gará"í, sanace betonové vozovky, chodníkù, veø. osvìtlení, dìtské
høi#tì, kontejnerová stání
podíl mìsta 4 000 000,-

Ulice Nová 3 989 000,-
parkování a chodníky, sad. úpravy, sanace vozovky, kontejnerové
stání v ulici K. !ípka

Centrum Polabiny 3 (1. etapa - Npor. Eliá#e) 2 340 000,-
2004

Bìlehradská - 1. etapa 1 277 000,-
odvodnìní, zv%#ené obruby, sanace pøilehl%ch chodníkù,
bezbariérové úpravy

2005
J. Tomana - 1. etapa 10 651 000,-

sanace chodníkù a vozovky, zkapacitnìní parkování, úpravy
prostranství pøed Klubem Polabiny 2 a za námìstím
podíl mìsta 3 500 000,-

2006
J. Tomana - 2. etapa 4 708 000,-

sanace vnitroblokù s dìtsk%mi høi#ti (letadlo), kont. stání
Stavaøov 15 629 000,-

sanace komunikací, zkapacitnìní parkování, dìtské høi#tì, sadové
úpravy, veøejné osvìtlení, pøístøe#ky na kontejnery
podíl mìsta 8 129 000,-

Bìlehradská - 2. etapa 3 976 000,-
podíl mìsta 2 000 000,-

2007

Bìlehradská - 3. etapa 2 132 000,-
Prodlou"ená - u Policie 1 244 000,-

sanace chodníku, parkovací místa
2008

2009

2010
K Cihelnì 15 604 000,-

parkovací místa, chodník + cyklostezka, sanace stávajících
komunikací, veø. osvìtlení, sadové úpravy, kont. pøístøe#ky
podíl mìsta 14 142 000,-

K Rozvodnì + dìtská høi#tì Sever 5 356 000,-
zkapacitnìní parkování, kont. pøístøe#ky, rekonstrukce høi#$

2011-2012

V leto#ním roce je k realizaci pøipravena první etapa projektu
centra Polabiny 4, ale tím zdaleka není v#e hotovo. V dlouhém
seznamu budoucích zámìrù jsou zejména tyto lokality: ulice Dru"by,
prostor pøed Z! Polabiny 2 s nefunkèním bazénem, dopravní
zklidnìní okolí Z! Polabiny 1, rekonstrukce ulice Stavbaøù, úpravy
Rosické a Var#avské, dokonèení okolí Bajkalu, pokraèování úprav
ulice Studentské v kooperaci s Univerzitou, úpravy centra sídli#tì
Sever, parkovi#$ u domù 424-432 v Bro"íkovì, ulice Kosmonautù
v úseku Podìbradská - Rosická, doplnìní parkovacích míst v ulici
Lonkovì, Sluneèní, rekonstrukce ulic Le"ákù a Partyzánù...

Takové jsou tedy ve struènosti plány polabinské radnice do
budoucna. I o tom, zda je bude mít pøíle"itost naplòovat, se bude roz-
hodovat v blí"í-
cím se referen-
du. Pokraèová-
ní regenerace
sídli#tì v dosa-
vadním stylu
po zru#ení ob-
vodu je nejis-
té. Peníze, kte-
ré by stály dal-
#í akce, by se
ve v"dy napja-
tém rozpoètu
mìsta hledaly
velmi obtí"nì.

Projekt regenerace zaèala pøipravovat ji" v roce 1999 pracovní
komise pøi polabinské radnici slo"ená z urbanistky Vendulky
Rù"ièkové a architektù Dany Suchánkové, Petry Nacu, Pavla Mudruòky
a Pavla Tománka. Od roku 2001 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj
dotaèní program, do nìho" se polabinsk% projekt úspì#nì zapojil.

V rámci projektu se øe#í úpravy sídli#tního parteru, rekonstrukce
komunikací vèetnì øe#ení dopravy v klidu (parkování), vylep#ení

zelenì a dìtská
høi#tì. Dùraz je
kladen na kom-
plexní øe#ení
ucelen%ch loka-
lit. Program re-
generace je ote-
vøen% materiál,
kter% se prù-
bì"nì doplòuje.
Podrobnìj#í in-
formace k jed-
notliv%m reali-
zovan%m i pøi-

pravovan%m akcím získáte na www.pardubice2.cz.
V následujícím pøehledu si mù"ete pøipomenout, které akce byly

od roku 2000 realizovány, kolik stály a jaké byly zdroje financování.
Pokud byly i jiné zdroje ne" obvodní rozpoèet, jsou v tabulce uvedeny.
Barevnì jsou zv%raznìny akce se státní dotací. Drtivou vìt#inu akcí od
prvotního motivaèního nákresu, projednání s obyvateli, pøes pøípravu
projektové dokumentace po obstarání stavebního povolení zaji#$oval
mìstsk% obvod. Ceny akcí jsou uvedeny v Kè vèetnì DPH.

Celkem bylo v období 2000-2012 v rámci Programu regenerace
proinvestováno 244 mil. Kè, pøièem" státní dotace celkem èiní 51 mil.
Kè, podíl mìstského obvodu Pardubice II 101 mil. Kè a podíl rozpoètu
mìsta Pardubic 90 mil. Kè. Kromì toho mìstsk% obvod realizoval i
celou øadu dal#ích men#ích akcí, které se do pøehledu neve#ly.

I. soubor akcí 22 650 000,-
podíl mìsta 3 000 000,-
státní dotace 14 070 000,-
zahrnuje následující 4 akce:

Centrum Polabiny 1 (13 333 000,-)
rekonstrukce námìstí v Polabinách 1, pì#í propojení center
Polabin 1 a 2, parkování Stavbaøù 159-63, parkování u námìstí

Parkovi#tì Bìlehradská (5 471 000,-)
zkapacitnìní parkovi#$ u domù 269-
73, sadové úpravy, osvìtlení

Høi#tì Grusova (2 440 000,-)
nová døevìná hrací sestava, sanace
dìtsk%ch høi#$, asfaltové sportovi#tì,
sadové úpravy

Dru"stevní - chodníky a høi#tì (1. etapa)
(1 406 000,-)

II. soubor akcí 21 865 000,-
podíl mìsta 3 995 000,-
státní dotace 11 795 000,-
zahrnuje následující 3 akce:

Ohrazenická - Mlad%ch (9 134 000,-)
Ohrazenická - sanace komunikací,
obytná zóna, veøejné osvìtlení,
zkapacitnìní parkování, Mlad%ch -

chodník, parkování, dìtské høi#tì, sadové úpravy, parkovi#tì
v místì b%valé po"ární nádr"e

Bro"íkova (9 246 000,-)
kolmé parkování v Bro"íkovì a Sedláèkovì, veø. osvìtlení, sanace
betonové vozovky, sanace dìtsk%ch høi#$, sadové úpravy

Vnitroblok Var#avská - Nová (3 485 000,-)
nová døevìná hrací sestava, asfaltové sportovi#tì, chodníky, veø.
osvìtlení, sadové úpravy

Lidická 17 468 000,-
sanace betonové vozovky Lidická (po èp. 355-64), zkapacitnìní
parkování, úpravy chodníku, sanace a dovybavení dìtského høi#tì,
sanace a doplnìní veø. osvìtlení
podíl mìsta 5 053 000,-
státní dotace 6 000 000,-

Centrum Polabiny 3 21 553 000,-
sanace pì#ích komunikací v centru
Polabin 3, pøed Z! apod., vybudo-
vání odst. stání, úpravy ploch
zelenì, osvìtlení, mobiliáø
podíl mìsta 15 533 000,-
státní dotace 6 000 000,-

Dru"stevní 15 372 000,-
parkování a chodníky, sanace,
odvodnìní vozovky, høi#tì, kont.
ohrádky, sadové úpravy
státní dotace 5 000 000,-

køi"ovatka U Josefa 23 622 000,-
pøestavba køi"ovatky na kruhov%
objezd vèetnì rekonstrukce èásti
ul. K Cihelnì, Kunìtické a Student-
ské, veøejné osvìtlení, sadové
úpravy, zálivy zastávek MHD
podíl mìsta 8 622 000,-
státní dotace 4 000 000,-

Kunìtická 17 145 000,-
sanace vozovky, odvodnìní, zkapacitnìní parkování, sanace a
doplnìní chodníku, kontejnerové pøístøe#ky, sadové úpravy
státní dotace 3 852 000,-
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VEØEJNÉ FINANÈNÍ PODPORYKNIHOVNA V PÉÈI OBVODU
Knihovna v na"em mìstském obvodì funguje ji! øadu let.

Pùvodnì byla umístìna v ponìkud stísnìn#ch prostorách budovy
úøadu v ul. Chemikù. Cel# provoz byl hrazen mìstem, obvod se od
roku 2002 podílel na provozu roèním pøíspìvkem v prùmìrné
v#"i 80 tis. Kè na nákup knih a náklady na energie.

V roce 2006 oznámilo mìsto svùj zámìr, aby mìstské
knihovny pøe"ly do správy jednotliv#ch mìstsk#ch obvodù. Od
1. 1. 2007 zøídil tedy mìstsk# obvod knihovnu jako svoji organi-
zaèní slo!ku a zaèal plnì zabezpeèovat její chod. Byly nalezeny
vìt"í a vhodnìj"í prostory pro zázemí knihovny, a to v prostorách
budovy DDM Alfa na polabinské trojce. Musely b#t provedeny
urèité úpravy, aby prostory vyhovovaly novému úèelu, bylo
poøízeno nové vybavení (regály, nábytek, v#poèetní technika
apod.) a v polovinì roku 2007 do"lo k pøestìhování knihovny do
tohoto areálu. Mìsto se na nákladech podílelo v letech 2007-
2009 jednorázovou èástkou ve v#"i cca 390 tis. Kè pøevádìnou do
rozpoètu obvodu, od roku 2010 je podíl souèástí koeficientu pro
v#poèet podílu na daních, èástku tudí! nelze urèit.

Kromì tradièních knihovních slu!eb nabízí knihovna bìhem
roku nìkolik akcí pro dìti z polabinsk#ch mateøsk#ch a
základních "kol, k dispozici je také veøejn# internet. Internet byl
do konce bøezna leto"ního roku hrazen z prostøedkù ministerstva
kultury v rámci tzv. Projektu internetizace knihoven, to v"ak bylo
vzhledem ke sní!enému objemu finanèních prostøedkù
ministerstva na dotaèní programy zru"eno. Mìstsk# obvod se
rozhodl pro zachování této slu!by veøejnosti a zaji"tuje veøejn#
internet ze sv#ch rozpoètov#ch prostøedkù.

V ní!e uvedené tabulce uvádíme pøehled roèních nákladù a
pøíjmù knihovny od roku 2007, tedy od doby, kdy zaèala b#t plnì
spravována mìstsk#m obvodem.

Na závìr upozoròujeme, !e knihovna má od èervna 2013
pozmìnìnou v#pùjèní dobu, a to takto:

Po 9-17
Út zavøeno
St 9-17
Èt 9-16
Pá 9-12

2007* 1 357 000 145 000 37 200 14 168**
2008 924 000 197 000 56 500 15 474
2009 920 000 199 000 54 200 16 535
2010 875 000 150 000 56 800 17 414
2011 907 000 150 000 56 200 18 078
2012 869 000 150 000 55 700 18 816

* v nákladech na provoz je zahrnuto 173 tis. Kè na úpravy a 404 tis. Kè na
vybavení nového zázemí knihovny

** stav k 31.12.2006 byl 13 376 ks knih

rok náklady poøízení knih pøíjmy ze poèet
na provoz v Kè a èasopisù v Kè slu!eb v Kè knih v ks

Mìstsk# obvod se dlouhodobì sna!í podporovat aktivity provo-
zované na území obvodu (obèas ale finanènì podpoøí samozøejmì i
akci konanou v jiné èásti mìsta). Podporuje èinnosti z rùzn#ch oblastí,
zejména v"ak zamìøené na aktivity pro dìti a mláde!. Jedná se o

- sportovní oblast (sportovní kluby, tìlov#chovné jednoty, jedno-
rázové sportovní akce, taneèní soutì!e apod.)

- kulturní oblast (koncerty, v#stavy apod.)

- "koly (mateøské, základní, støední "koly) a zaøízení pro dìti a
mláde!

- sociální oblast

Uvádíme v#daje MO Pardubice II na veøejnou finanèní podporu
v posledních 5 letech v Kè.

Pro úplnost dodáváme, !e v leto"ním roce bylo ji! rozdìleno mezi
!adatele 213,5 tis. Kè a dal"í pøidìlování bude následovat.

sport 130 000 193 500 122 000 164 000 196 000
kultura 80 000 60 000 57 000 45 000 68 000
"koly a zaø. pro dìti 131 600 196 200 151 000 153 300 189 100
sociální oblast 5 000 5 000 35 000 5 000 17 000
celkem 346 600 454 700 365 000 367 300 470 100

oblast podpory / rok 2008 2009 2010 2011 2012

Lodì - jedno z 38 høi"$ rekonstruovan#ch mìstsk#m obvodem II

Poté, co zastupitelstvo mìsta rozhodlo o konání prvního
místního referenda v dìjinách Pardubic, prohlásila primátorka
%tìpánka Fraòková v Radnièním zpravodaji, !e nejdùle!itìj"í
bude poskytnout lidem ve"keré informace pro to, aby se mohli
zodpovìdnì rozhodnout. Dále se v èlánku uvádí, !e "v#sledek
referenda by mìl dát politikùm jasnou odpovìï na to, zda lidé
chtìjí zachovat souèasn# model èlenìní Pardubic do osmi
mìstsk#ch obvodù, nebo se pøiklánìjí k jednodu""í a úspornìj"í
veøejné správì, kterou v ÈR preferuje vìt"ina mìst srovnatelné
velikosti." Tato vìta dobøe vystihuje souèasnou informaèní
kampaò vedení mìsta. Nechceme, aby toto vydání zpravodaje
vyznìlo jako obhajoba "tepl#ch místeèek" obvodních politikù a
úøedníkù. Berte ho, prosím, jako doplnìk mìstem poskytovan#ch
informací a podívejte se také na .

V jednom se s paní primátorkou upøímnì shodujeme - hlavnì
pøijïte k referendu a vyjádøete svùj názor! Pokud toti! pøijde málo
lidí, bude referendum neplatné a zbyteènì se vynalo!í nemalé
náklady na jeho uskuteènìní.

Referenda se mají konat k záva!n#m otázkám, které h#bou
celou spoleèností. Obáváme se, !e existence relativnì bez
problémù fungujících mìstsk#ch obvodù neh#be ani tak
pardubick#m lidem, jako spí" politick#m vedením mìsta. Hrozí
tak opravdu nebezpeèí, !e k referendu pøijde málo hlasujících.
Jen!e aby se minimalizovalo riziko, !e pøi malé úèasti rozhodne
o osudu vìt"iny men"ina, jsou zákonem stanoveny pomìrnì
pøísné limity. K platnosti referenda je zapotøebí 35% úèasti
obèanù. K prezidentsk#m nebo parlamentním volbám pøi"lo
naposledy v Pardubicích pøes 60% volièù, ov"em tøeba k senát-
ním, krajsk#m nebo komunálním volbám u! to bylo pouze kolem
40% a k volbám do Evropského parlamentu dokonce jen 30%.
A to byly volby, kter#ch byly dlouho dopøedu plné sdìlovací
prostøedky a billboardy.

Jedno úskalí je je"tì skryto ve formulaci otázky do referenda.
Bì!né je ptát se obèanù, zda souhlasí s nìjakou zásadní zmìnou.
Pardubiètí zastupitelé se v"ak rozhodli pro ponìkud neobvykl#
dotaz na souèasn# stav. Tak!e pozor, v referendu 13. 6. 2013
neplatí, !e kdy! zùstanete doma, zùstane v"e pøi starém, n#br!
mohou nastat velké zmìny. Tak nezùstávejte doma a pøijïte
hlasovat. Kdy! u! bylo referendum vyhlá"eno, má smysl se ho
zúèastnit a vyslovit svùj názor.

www.referendumpardubice.cz

O SMYSLU REFERENDA
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Prùøez èinností ZU" Polabiny

Úspìchy polabinské jednièky

Ve dnech 17.-18. èervna 2013 se v Ostravì uskuteènilo Mistrovství
È ve stolním tenise vozíèkáøù jednotlivcù i dvouèlenn#ch dru!stev.

ìj se probojovali i èlenové pardubického sportovního klubu vozíèkáøù
NEZLOMENI, Vladimír Tláskal a Spomenka Habìtínková Tomiè. Ti
spolu také utvoøili dvojici pro ètyøhru a pøesto, !e spolu hráli poprvé, si
vedli skvìle. Nakonec obsadili v#borné $esté místo. "esté místo
vybojoval v mu!ích také Vladimír Tláskal.

Samostatné boje se vedly také v kategorii TT3-5 (para) !eny, kde
excelovala právì na$e pardubická Spomenka Habìtínková Tomiè. Ta
sv#m bezchybn#m v#konem ohromila v$echny úèastníky a po zásluze
si vybojovala po sedmi druh#ch místech titul mistrynì Èeské republiky.
Zásluhu na tomto titulu má také mìsto a ÈATHS a také pan Køeèek a
paní Krakovièová, kteøí dlouhodobì o.s. SKV Pardubice NEZLOMENI
podporují. Jaroslav Kòava, Spomenka Habìtínková Tomiè

R Na
n

Nezlomeni na mistrovství

Pomalu, ale jistì se nám blí!í konec $kolního roku. Ten leto$ní byl
pro na$i $kolu opravdu úspì$n#. Hned nìkolik na$ich !ákù dosáhlo
vynikajících v#sledkù ve vìdomostních nebo sportovních soutì!ích.

Mezi nejúspì$nìj$í patøí urèitì Filip Kolman, !ák 9. A, kter# obsadil
první místo v soutì!i „Hledáme nejlep$ího mladého chemika“. Této
soutì!e se zúèastnilo 2 500 !ákù ze 120 základních $kol a 30. kvìtna
probìhne celostátní kole, kde nás Filip bude reprezentovat. Jsme
pøesvìdèeni, !e i zde bude patøit k favoritùm. Dal$ího na$eho !áka
Zdeòka Cacha, také !áka 9. A, èeká v nejbli!$ích dnech rovnì!
celostátní kolo, a to v dìjepisné olympiádì. V loòském $kolním roce
Zdenìk také bojoval v celostátním finále a skonèil na 4. místì. My mu
letos budeme dr!et palce, aby toto vynikající umístìní je$tì vylep$il.

V celostátním kole bojovali letos i na$i $achisté, a to na Mistrovství
Èeské republiky v $achu dru!stev, kde obsadili krásné 7. místo. Pøed
nimi skonèila pouze dru!stva z vícelet#ch gymnázií, na$i chlapci tak
byli nejlep$í ze v$ech základních $kol v republice. Mezi krásné úspìchy
patøí i úèast na$eho dru!stva v krajském kole v soutì!i Právo pro ka!d#
den, které se uskuteèní 29. kvìtna. My si mù!eme pouze pøát, aby se
nás podobné úspìchy dr!ely i v roce pøí$tím.

Se v$emi na$imi úspì$n#mi soutì!ícími, ale i se v$emi !áky $koly a
hlavnì s devá%áky se rozlouèíme na tradièním „Louèení“, které se
uskuteèní na høi$ti na$í $koly 25. èervna od 16. hodin. Celá tato
slavnostní akce bude zakonèena !iv#m koncertem, kter# zaène ve
20.00 hodin. Pøejeme v$em krásné léto. Vedení Z" Polabiny 1

Základní umìlecká $kola v Pardubicích-Polabinách, Lonkovì ulici
510

hudebního oboru

Taneèní obor

v#tvarn# obor

literárnì-dramatického oboru

nabízí dìtem v#uku v hudebním, taneèním, v#tvarném a literárnì-
dramatickém oboru. Úèastníme se øady vystoupení, veèírkù,
v#chovn#ch koncertù pro M" a Z", veøejnost, ale také soutì!í v
nejrùznìj$ích umìleck#ch oblastech. Za v$echny jmenujeme nìkolik
úspìchù na$ich !ákù, za které dìkujeme jak pedagogùm, tak i
ocenìn#m dìtem. Pøispìli tak v#raznì nejenom k reprezentaci $koly,
ale i mìsta a regionu.

Mimoøádné úspìchy slavili v leto$ních soutì!ích základních
umìleck#ch $kol !áci . Trio Sardonyx ( uè. N. Mertová
a D. Rosová ml.) se umístilo v celostátním kole na vynikajícím druhém
místì. Ze stejné soutì!e si je$tì 3. cenu pøivezlo Kvarteto zobcov#ch
fléten (uè. D. Rosová). "kola byla M"MT ÈR povìøena poøadáním
ústøedního kola soutì!e ZU" ve høe na akordeon a tak na$i !áci, kteøí do
tohoto finálového kola postoupili, hráli skoro na domácí pùdì. O to víc
nás tì$í 2. cena D. Bradshawa a tøi první ceny S. Stehlíkové, F.
Neuwirtha a dua Stehlíková-Neuwirth (uè. I. Holomková). Do úplného
pøehledu soutì!ních úspìchù patøí i kytaristka J. Vopalecká, která
pøivezla 2. cenu ze soutì!e PRAGuitarra Clássica.

ZU" se zab#vá hlavnì souèasn#m a klasick#m
tancem. Povzbuzením pro na$i práci jsou také úspìchy soutì!ní.
Klasick# tanec je napø. zastoupen soutì!í „Hradecká Odette“. Na$e
dívky K. Bibenová, L. Bergová a M. Nìmcová získaly v rùzn#ch
kategoriích 1., 2. a dvì 3. místa. Ocenìní získaly také na krajském kole
ve scénickém tanci v Ústí n. Orlicí. Nominaci do celostátního kola
scénického tance v Jablonci nad Nisou si vytancoval s novou
choreografií soubor BT studio.

Úspì$n# byl ná$ . Na 14. celostátní pøehlídce
v#tvarn#ch prací dìtí a mláde!e získaly projekty E. Jebavé, V. "á-
malové a I. Tobiá$ové: Cenu kurátora za projekt "Monostruktury",
èestné uznání za projekt "Udìlej si sám... ...vynálezy v krabièce" a je$tì
jedno èestné uznání za projekt "Prales". V$echny zaslané pøíspìvky
jsou vystavené v litomìøickém gotickém hradu.Pokud si chcete
prohlédnout práce !ákù na$eho VO, nemusíte jezdit do Litomìøic, ale
mù!ete nav$tívit nìkterou z na$ich aktuálních pardubick#ch v#stav.
V ZU" Lonkova ul. si prohlédnìte "Mezinárodní v#stavu psù", v èervnu
ve v#stavním prostoru Mázhaus "Kor#$e a jiné tvory" a je$tì plánujeme
v#stavu z v#tvarného soustøedìní "Náhrdelník Chrudimky" do
Automatick#ch kulturních ml#nù a poté do Galerie Chodba.

Úspì$ní byli letos i !áci z Èistírny,
divadelní scény ZU" PardubicePolabiny. K. Koláøová s B. Lohniskou
postoupily na národní pøehlídku Dìtská scéna v sólovém projevu.
K. Stodolová vyhrála ve své kategorii literární soutì! Pardubick#
pramínek. Z krajsk#ch pøehlídek ZU" i Dìtské scény pøivezly inscenace
z Èistírny ocenìní a èestná uznání.

Pokud chcete nav$tívit na$i $kolu, podrobné informace najdete na
www.zuspardubice.cz.

Pøiblí!it v#kon veøejné správy obyèejnému obèanovi je
obehranou písnièkou nìkolika posledních volebních období.
Pardubice jsou jedním z mála míst na$í zemì, kde to zatím
funguje. Není to jenom o bì!ném ovìøení podpisu, vyøe$ení
pøestupku, vyplacení pøíspìvku, nebo dal$ích nezbytností v !ivotì
lidském. Nebudu se rozepisovat o údr!bì a investicích do
dìtsk#ch høi$% v na$em obvodu, pøíspìvkù na kulturní, spole-
èenské, nebo sportovní akce, v neposlední øadì investice do
do!ívající infrastruktury a údr!bì veøejn#ch prostranství, to je úkol
„malé radnice“ To jsou notoricky známé vìci. Mám za to, !e
problémy obvodu èítajícího 20 tisíc obyvatel lze lépe vidìt a øe$it
z ulice Chemikù, ne! z Pern$t#nského námìstí.

Proto vnímám a chápu obavy sousedù, !e úøedníci z „velké
radnice“ budou øe$it pouze problémy, které mají pod okny. Proè
taky vìnovat pozornost periferii, tam, kde !ijí obyèejní lidé, ale
náv$tìvník Pardubic, ani !ádná delegace tam nikdy nezabloudí?
Tito lidé si uvìdomují, !e v#znamná èást pøíjmù mìsta spoèívá
v transferu daní a ty jsou závislé na poètu obyvatel, tj. také na nich.

Uvìdomují si, !e v okolí „velké radnice“ se budují a budou
budovat v#stavní prostory, pì$í zóny a korza, kam a! lze
dohlédnout z Pern$t#nského námìstí. Pak u! zb#vá jenom otázka,
kolik toho zbyde pøi budoucím dìlení na nás. Pavol "kuliga

NÁZOR OBVODNÍHO ZASTUPITELE
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Upozoròujeme, !e hlasovací lístky pro místní referendum neobdr!íte domù, ale pøímo v hlasovací
místnosti. Ty jsou umístìny stejnì jako pøi volbách ve "kolách. Hlasovací okrsky jsou rovnì! stejné
jako pøi volbách. Svùj okrsek si mù!ete ovìøit napø. na www.pardubice2.cz v sekci Referendum. !!

PRAVOB E#NÍ ZPRAVODAJ Vy
davatel: M tsk$ obvod Pardubice II Adresa redakce: Ú ad m stského obvodu

Pardubice II, Chemik 128, 530 09 Pardubice Zdarma m domácnostem MO Pardubice II Toto i star
Písemné ky adresujte na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz

Ø chází ètyøikrát roènì Èíslo 2013/2 V Pardubicích 1. 6. 2013 Evidenèní èíslo MK ÈR E 11472
Vy ìs se sídlem Chemikù 128, 530 09 Pardubice, IÈO 274046 ø ì

ù v"e "í èísla Pravobøe!ního zpravodaje
naleznete v elektronické podobì (pdf) na www.pardubice2.cz pøíspìv
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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.

mìstského obvodu II záøíroèník 2013 èíslo 3

www.pardubice2.cz

Vá"ení spoluobèané,
13. èervna probìhlo referendum k otázce

zachování mìstsk#ch obvodù. Ná! obvod patøí
k tìm, kde se pro zachování vyslovila v#razná
vìt!ina hlasujících. Dìkuji v!em, kteøí se hlaso-
vání zúèastnili, ale bohu"el jich bylo málo na to,
aby v#sledky referenda byly závazné. Podle mé-
ho názoru se potvrdilo to, co se dalo oèekávat.

Otázka existence fungujících mìstsk#ch obvodù není pro pardu-
bické obèany tak zásadní jako pro nìkteré politiky. Nicménì ti
obèané, kteøí o tuto problematiku mají zájem, jsou pøevá"nì pro
zachování obvodù. Ale jeliko" je v!echno relativní, mù"eme
v#sledek referenda vykládat i jinak - vìt!ina nepøi!la a tím dala
najevo, "e vlastnì obvody nechce. Anebo snad její mlèení znamená
souhlas? Kdo ví. Byl jsem velmi zvìdav k èemu se dobere pracovní
skupina, kterou po referendu k rozboru jeho v#sledkù ustanovila
rada mìsta. Ta se v!ak nedobrala k nijakému závìru a sama se
rozpustila. Je!tì bych se chtìl vrátit ke kampani pøed referendem,
která podle vedení mìsta byla ze strany obvodù vedena neférovì a
byly pr# pøi ní zneu"ity obvodní zpravodaje. Jsem pøesvìdèen, "e
v na!em pøípadì k nièemu takovému nedo!lo. Já osobnì jsem
naopak vnímal jako neférové hlá!ení v mìstském rozhlase, v nìm"
byli obèané zváni k referendu, aby rozhodli, „zda má mìsto
investovat prostøedky do svého rozvoje nebo do byrokracie“. Ale
proto"e v!e je vlastnì relativní, tøeba to bylo mínìno tak, "e rozvoj
zajistí obvody a byrokracii pøedstavuje magistrát. Obra$me radìji
list a pojïme k tomu rozvoji a jin#m pozitivním vìcem.

Pøi sv#ch toulkách na!ím obvodem jsem si v!iml, "e se ji"
parkovi!tì zaplnila, co" je neklamn#m znamením, "e konèí období
prázdnin a dovolen#ch. Vìøím, "e se Vám podaøilo realizovat
relaxaci tìla i ducha podle Va!ich pøedstav, tak, aby i na!e
nejmlad!í generace mohla zahájit dal!í etapu svého vzdìlávání s
plnou vervou a s Va!í maximální podporou. Pøeji v!em "ákùm i
studentùm hodnì úspìchù, prvòáèkùm a nov#m adeptùm
støedních a vysok#ch !kol hodnì radosti z poznávání v!eho nového,
co pøiná!í vìda i "ivot.

I pøes parné léto se práce v obvodì nijak nezastavila, byla
polo"ena "ivièná vrstva na nìkolika chodnících v obvodì, ulice
Lidická, Podìbradská, Sluneèní a na sídli!ti Sever. Osobnì mám
dojem, "e na sídli!ti Sever, které bylo je!tì donedávna velmi
zanedbané, je dnes prakticky oprava a úprava okolí ukonèena.
Probíhala seè trávníkù, opravovala se dìtská høi!tì, udr"ovala se
zeleò, nejvíce jsem potì!en, "e zaèala rekonstrukce na polabinské
ètyøce. Domnívám se, "e se blí"í okam"ik, kdy velká èást na!eho
obvodu bude citlivì regenerována a stane se pro nás v!echny
opravdov#m domovem.

V rámci tohoto pøíjemného pocitu vzniklého soustavn#m
sledováním celého obvodu si dovoluji Vás pozvat na tradièní XIV.
Staroèeskou pou$ v Polabinách dne 28. 9. 2013 v centru Polabin 4
na travnaté plo!e nedaleko gymnázia. Podrobn# celodenní
program za úèasti velké øady populárních umìlcù pøiná!íme na
jiném místì.

Nenechte si ujít mno"ství krásn#ch umìleck#ch zá"itkù, které
pro své obèany pøipravil a zabezpeèil MO Pardubice II. Pøedev!ím se
ale tì!ím na osobní setkání s Vámi. Vá! Jiøí Srbek

Na svém zasedání 26. 6. 2013 ZMO schválilo zejména rozpoètové
opatøení è. 2, v nìm" do!lo k nav#!ení zdrojù o více ne" 7 mil. Kè hlavnì
díky zapojení zùstatku z loòského roku. Pøevá"ná èást tìchto prostøedkù
byla nasmìrována do investic (cel# rozpoèet je na www.pardubice2.cz).

RMO souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo se spoleèností COLAS
CZ, a.s. na zakázku „Opravy chodníkù "ivièn#m kobercem 2013“ v cenì
1 857 417,- Kè vèetnì DPH. Tato firma se ve v#bìrovém øízení umístila
druhá, av!ak vítìz (HOLD s.r.o.) odmítl uzavøít smlouvu. Dal!í komplikace
nastaly pøi realizaci seèe trávníkù, kdy" o ukonèení smlouvy na blok
Polabiny 2 po"ádala firma Technické slu"by Chrudim 2000 s.r.o. RMO
tentokrát z dùvodu nav#!ení ceny nesouhlasila s podpisem smlouvy na
pokraèování seèí se Slu"bami mìsta Pardubic a.s. a ulo"ila vypsat nové
v#bìrové øízení. V nìm nakonec uspìl Ivan Patøièn#, s ním" byla
uzavøena smlouva o dílo na seè trávníkù v Polabinách 2 v letech 2013-
2014 od 4. seèe v cenì 586 880,- Kè vèetnì DPH.

Opakovanì se RMO zab#vala problematikou v#stavby beach-
volejbalov#ch kurtù v areálu Gymnázia Mozartova. Mìsto poskytlo
pozemek na tuto aktivitu navzdory negativnímu stanovisku RMO.
Následnì RMO vyjádøila nesouhlas v rámci územního øízení z dùvodu, "e
zámìr není vyøe!en komplexnì a koncepènì ve vztahu k areálu !koly,
buduje se nadmìrn# poèet høi!$ a není vyøe!eno parkování u"ivatelù,
naèe" stavebník zahájil stavbu bez stavebního povolení. Poté RMO
vyjádøila nesouhlas i s dodateèn#m povolením stavby s tím, "e
provedené úpravy projektu pova"uje za nedostaèující. RMO nedopo-
ruèila ani vydání územního rozhodnutí na úpravu gará"e u rodinného
domku v Kunìtické ulici na pneuservis, nebo$ zámìr mù"e mít negativní
dopady na obytné prostøedí. RMO ve shodì s názorem odboru hlavního
architekta mìsta nesouhlasila ani s pronájmem pozemku mìsta na
námìstí Polabiny 1 pro umístìní stánku rychlého obèerstvení.

Studie budoucího øe!ení
centra Polabin 4
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Jako obv
bjemn" odpad

ykle pøiná#íme v podzimním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na o ve druhé èásti roku 2013.

VELKOOBJEMOV$ ODPAD

Do velkoobjemov"ch kontejnerù lze ulo!it objemn" odpad z do-
mácností, kter" se nevejde do bì!n"ch odpadov"ch nádob - nábytek,
koberce apod. Do velkoobjemov"ch kontejnerù NEPATØÍ: stavební su%
(napø. po vybourání bytov"ch jader, stará okna), nebezpeèn" odpad
(vèetnì pneumatik, akumulátorù, elektroodpadu), separovateln"
odpad (sklo, papír, plasty, kov), odpad z podnikatelské èinnosti.

Dodáváme, !e prùbì!nì je k dispozici separaèní dvùr v Lonkovì
ulici, kter" má provozní dobu v úter" a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinsk" separaèní dvùr lze
odkládat objemn" odpad z domácností, pneumatiky, stavební su%, sklo,
plasty, papír, elektrozaøízení a kovy.

Nebezpeèn" odpad, jako jsou chemikálie, barvy, oleje, baterie
apod., lze odevzdat na nìkteré jiné separaèní dvory ve mìstì (viz
www.smp-pce.cz), nebo je mo!no jednou roènì vyu!ít mobilního svozu,
kter" se letos v Polabinách uskuteènil 16. - 17. 9. 2013.
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Program Seniorklubu Archa

V$SLEDKY REFERENDA

SMUTNÁ ZPRÁVA

Dne 13. 6. 2013 se na území mìsta Pardubic uskuteènilo místní
referendum, v nìm! byla obèanùm mìsta polo!ena otázka, zda
souhlasí s èlenìním mìsta na mìstské obvody. Pro zachování obvodù
se vyslovila vìt#ina hlasujících, úèast ale nedosáhla 35%, tak!e
v"sledek není závazn". V"sledky v jednotliv"ch obvodech a za celé
mìsto si mù!ete prohlédnout v následující pøehledné tabulce:

hlasù ANO volební úèast
Pardubice I (centrum) 32,3 % 13,5%

Pardubice III (Dubina) 53,2% 19,4%
Pardubice IV (Pardubièky) 76,3% 31,2%
Pardubice V (Dukla) 61,4% 21,3%
Pardubice VI (Svítkov) 59,9% 26,7%
Pardubice VII (Rosice) 73,3% 30,5%
Pardubice VIII (Hostovice) 92,4% 55,4%
celé mìsto Pardubice 60,2% 20,9%

Ve dnech 25. - 26. 10. 2013 se budou konat mimoøádné volby do
Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Pro pøípady, kdy voliè nemù!e
volit ve stálém volebním okrsku dle místa bydli#tì, mù!e volit na
volièsk" prùkaz v kterékoliv volební místnosti.

O volièsk" prùkaz !ádají obèané mìstského obvodu Pardubice II
buï písemnì do 18. 10. 2013 (písemná !ádost musí b"t opatøena
úøednì ovìøen"m podpisem) nebo osobnì do 23. 10. 2013 do 16.00
hodin na Úøadì mìstského obvodu Pardubice II, Chemikù 128.
Volièské prùkazy lze vydávat nebo odesílat nejdøíve 10. 10. 2013.
Vyzvednutí volièského prùkazu pro druhou osobu je mo!né pouze na
základì pøedlo!ení plné moci s ovìøen"m podpisem.

Obálky s hlasovacími lístky se doruèují nejpozdìji 1 den pøede
dnem voleb. &ádáme volièe o øádné oznaèení po#tovních schránek.

18. 7. 2013 náhle zemøel zastupitel mìstského
ò ìku nedo!it"ch 38

let. Dìkujeme za jeho práci pro mìstsk" obvod.

PARLAMENTNÍ VOLBY

Dne obvodu
Pardubice II doc. Ing. Alexander Chla , Ph.D. ve v

Pardubice II (Polabiny) 71,5% 22,5%

45 let ZU' Pardubice Polabiny
Základní um lecká #kola slaví v leto#ním kalendá ním roce 45.

v"ro í od svého zalo!ení. V#echny um lecké obory #koly (hudební,
tane ní, v"tvarn", literárn dramatick") oslaví narozeniny celou adou
koncert , v"stav, p edstavení i spole n"ch um leck"ch projekt .

Pokud máte je#t zájem o vzd lávání va#ich d tí v ZU', nav#tivte
nás na editelství #koly v Lonkov ulici, podívejte se na str
www.zuspardubice.cz nebo zavolejte na telefonní íslo 466 400 310.
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Senioøi, nebojte se poèítaèe!
Jste osoba se zdravotním posti!ením v produktivním v ku nebo

senior do 80 let a rádi byste se nau ili pracovat na po íta i? Chcete
komunikovat s blízk"mi a poplatky za telefon nebo po#tovné jsou pro
vás p íli# drahé? Pokud máte zájem vzd lávat se, nau it se vyu!ívat e-
mailovou po#tu, nebo si jen vyhledat informace na internetu a strávit
sv j as v p íjemném prost edí, p ij te se k nám podívat. Nebojte se nás
nav#tívit v CENTRU PRO ZDRAVOTN POSTI&ENÉ PARDUBICKÉHO
KRAJE v B lehradské ulici . p. 389, v Pardubicích - Polabinách v pra-
covní dny od 8.00 do 16.00 hodin. M !ete nám také zavolat na tel. ísla:
775 693 988, 466 335 630. Mgr. Zde ka Uherková

ì
è è è

ø ì è

ù è ø ø ø ï
Ì

ì è
ù è

ò

Ve støedu 2. øíjna zaèíná dal#í cyklus promítání videosnímkù a
besed s cestovateli pod názvem "V Ar#e na nejkrásnìj#í místa svìta".
Postupnì nav#tívíme Indii, pobøe!í Francie, Egypt, Amazonii a dal#í
zajímavá místa. Chystáme i besedy o historii Pardubic. Programy se
konají v nekuøácké kavárnì Sborového domu Archa v Lonkovì ulici
ka!dou støedu od 17 hodin.

Od støedy 18.záøí 2013 od 18.00 - 19.00 hod. zaèíná cvièení
Zumba fitness v gymnastickém sále na Z' Polabiny 3, Npor.
Eliá#e 344. Cvièí licencovaná instruktorka Zumba fitness Andrea
Pe#ková. Kontakt: 777 125 191, peyseckova@seznam.cz. Èeká na
Vás 60 minut pohybu s úsmìvem na tváøi.

16. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského e støedu

v salonku restaurace Na Palubì v Polabinách 2 Na
programu budou zejména tyto body: vyhodnocení hospodaøení,
rozpoètové opatøení è. 3, realizace investic a rozpoètov" v"hled.

obvodu Pardubice II se koná v dne 25. 9. 2013
v 18 hodin .
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Téma

V srpnu leto#ního roku byla zahájena
rekonstrukce centra polabinské ètyøky. S návrhem
øe#ení byla veøejnost seznámena prostøednictvím
Pravobøe"ního zpravodaje a webov$ch stránek
(naposledy v PZ 1/2013).

Pùvodnì se letos mìla z projektu èlenìného na
tøi etapy uskuteènit první a nejdùle"itìj#í etapa, tj.
prostor mezi zastávkou, parkovi#tìm a centrálním
objektem obèanské vybavenosti. Pøedpokládané
náklady dle PD byly vyèísleny na 12 mil. Kè a poèí-
talo se se státní dotací ve v$#i 4 mil. Kè z programu
Regenerace panelov$ch sídli#%. Bohu"el, letos
"ádná z pardubick$ch "ádostí na ministerstvu pro
místní rozvoj neuspìla. Ta na#e dopadla nejlépe -
byli jsme 13. náhradníci... Na#tìstí se v obvodním
rozpoètu podaøilo nalézt finanèní prostøedky na
pokrytí první etapy i bez dotace. Jakmile bylo
zøejmé, "e dotace nebude, rozhodla rada MO, "e
v$bìrové øízení na první etapu vypí#eme sami (v pøí-
padì státní dotace ho musí vypisovat magistrát).
V$sledek v$bìrového øízení potvrdil trend posled-

ních let a vítìzná cena firmy Chládek a Tintìra Pardubice a.s. je na
polovinì rozpoètov$ch nákladù. Díky tomu rada rozhodla i o reali-
zaci druhé etapy, která bude prozatím závìreèná. Oproti pùvod-
nímu velkorysému zámìru do#lo k urèit$m zmìnám s cílem sní"it
celkové náklady a souèasnì minimalizovat radikální zmìny v pro-
storu louky pod duby. Tím reagujeme i na nìkteré pøipomínky
obèanù k pùvodnímu projektu, v nich" zaznìly obavy z naru#ení
zelenì v této èásti sídli#tì. V tomto prostoru tedy nebudou mìnìny
trasy chodníkù, pouze budou stávající chodníky opatøeny nov$m
krytem z betonové dla"by navazující na øe#ení první etapy.
Souèasnì bude kompletnì rekonstruováno veøejné osvìtlení a
vymìnìny lavièky.

První etapa by mìla b$t dokonèena pøibli"nì do poloviny
listopadu. Na druhou etapu bylo v dobì pøípravy tohoto èlánku
teprve vypsáno v$bìrové øízení, ale pøedpokládáme její dokonèení
je#tì v leto#ním roce.

V souèasné dobì intenzivnì pøipravujeme projekt na rekonstrukci
vnitrobloku mezi èp. 424-6 a 427-9 v ulici Bro"íkovì. Pøesnìji øeèeno,
projekt se t$ká v#ech tøí velk$ch deskov$ch panelákù v této ulici, ale
v první fázi se bude realizovat jen ten v$#e uveden$, nebo% zde je
nejvìt#í problém s parkováním a také je tu zanedbané dìtské høi#tì.
Pùvodnì jsme zam$#leli pouze vìt#í opravu komunikací, ale po
diskusích s obyvateli nakonec vzniká pomìrnì komplexní projekt (viz
obrázek). Roz#íøení parkovi#tì na normové #íøky si vynutí v$mìnu
veøejného osvìtlení a pak u" by zde zbyla beze zmìny jen ohrádka na
kontejnery, tak"e i ta nakonec dostane nov$ háv vèetnì zastøe#ení.
Cílem projektu je maximalizace poètu legálních parkovacích míst pøi
minimálním zásahu do zelenì (bez kácení). Na prvním parkovi#ti
nebude nárùst poètu míst díky souèasnému "divokému" stání moc
zøeteln$, ale a" jednou dojde i na dal#í dvì parkovi#tì, rozdíl bude
znát. Pokud jde o zmínìné dìtské høi#tì, pùvodní betonové prvky
budou vybourány, plocha høi#tì podstatnì zmen#ena a høi#tì zcela
novì vybaveno herními prvky vèetnì novinky - lanové kopule o prù-
mìru 6,4 m.

Dal#ím projektem, jeho" pøíprava se blí"í do finále, jsou pøístøe#ky
na kontejnery v Lonkovì ulici pro domy èp. 469-74 a 481-6. Zde bylo

nutno pøekonat komplikace v podobì mno"ství podzemních
in"en$rsk$ch sítí pod souèasn$mi plochami pro kontejnery. To si
vynutilo jejich odli#né umístìní. Pro pøístøe#ky bude pou"ita
pozinkovaná ocelová konstrukce s v$plnìmi z tahokovu a zastøe-
#ením z trapézového plechu.

Dál pøipravujeme úpravy v ulici Dru"by. Nyní je vypsáno v$bìrové
øízení na zpracování projektové dokumentace, pøièem" o dal#ím
v$voji budeme informovat v PZ i pøímo zástupce dotèen$ch domù.

Co pøipravujeme dál?

Pou% bude letos v sousedství staveni#tì...



08.00 ranní probuzení - prùvod s dechovkou od Kauflandu (!ivaòanka, Pern"tejnka)

09.00 slavnostní fanfáry, zahájení pouti starostou Jiøím Srbkem

09.10 programov# blok "kol

12.00

13.30 Radek !ALUD, populární pra$sk# zpìvák

14.00 Big Band Chrudim

15.00 skupina %LAPETO

16.00 moravská CIMBÁLOVKA s Karlem HEGNEREM

17.00 VLÁÏA HRON

18.00 JITKA ZELENKOVÁ

19.00 skupina TURBO

20.30 ohòostroj

Z% Polabiny 3 - taneèní vystoupení dìtí ze "kolní dru$iny,
vystoupení dìtí ze tøíd s roz"íøenou v#ukou estetické v#chovy
a program sboru flétnistù pod vedením Ludvíka Dohunka
DDM Alfa Pardubice - Polabiny 3 - vystoupení taneèní skupiny HPM Dance Studio
a soubor písní a tancù Radost
ZU% Pardubice - Polabiny - vystoupení Jazz Bandu Jindøicha Pavlíka a $ákù taneèního oboru
M% Odboráøù - country skupina Ro"&áci
M% Zvoneèek - vystoupení taneèního souboru Zvonky
Základní a Praktická "kola SVÍTÁNÍ, o.p.s. - vystoupení bøi"ních taneènic
programem polabinsk#ch "kol provází slovem Renáta Mertová a Boøivoj Hezk#,
odpolední program moderuje Jarek Novák

pøíjezd historick#ch kol a Velorexù

11.50 vyhlá"ení cen z dìtsk#ch soutì$í

orchestr POPULAR PØÍBRAM pøi ZU% A. Dvoøáka
a %VEJK BAND

v sobotu 28. 9. 2013 na louce v Mozartovì ulici v centru Polabin 4 (nedaleko gymnázia)

XIV. STAROÈESKOU
POLABINSKOU POU'

Mìstsk# obvod Pardubice II srdeènì zve na
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V prùbìhu programu a mezi vystoupeními budou
probíhat soutì$e o ceny, pøedvádìní lidov#ch
øemesel a dal"í atrakce. Vezmìte s sebou úsmìv,
dobrou náladu a pøijïte se potì"it a pobejt!

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

Písemné ky adresujte nejlépe na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz

Ø chází ètyøikrát roènì Èíslo 2013/3 V Pardubicích 9. 9. 2013 Evidenèní èíslo MK ÈR E 11472 Vy
ìs se sídlem Chemikù 128, 530 09 Pardubice, IÈO 274046 ø ì

ù v"e "í èísla Pravobøe$ního zpravodaje naleznete
v elektronické podobì (pdf) na www.pardubice2.cz pøíspìv

! ! ! ! !
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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.

mìstského obvodu II prosinecroèník 2013 èíslo 4

www.pardubice2.cz

Vá"ení spoluobèané,
opìt se blí"í konec kalendáøního roku a to je

zcela urèitì dùvod k bilancování na!í èinnosti.
Mám radost, "e se na uplynul#ch dvanáct
mìsícù mù"eme i tentokrát ohlédnout s velk#m
uspokojením, proto"e pøes v!echny drobné i
vìt!í patálie, které se v jejich prùbìhu objevily,
byly v!echny plánované úkoly zabezpeèeny

finanènì a poté i realizovány ku prospìchu nás v!ech. Akce námìstí
na polabinské ètyøce byla zdárnì dokonèena a zmìnila ho k nepoz-
nání - nov# chodník ve v#razné kombinaci èervené a bílé barvy,
vydlá"dìná èíslice 4, osvìtlené hodiny, pítko (to bude v provozu a"
na jaøe), lavièky i se stolky, neobvyklá zeï s kruhov#mi otvory atd.
Chtìl bych podìkovat v!em spolupracovníkùm a stavebním
firmám, kteøí se na tomto úspìchu rùznou mìrou podíleli. Jen mne
mrzí, "e nìkter#m z nás nedostateèná úcta k práci druh#ch dovolí
po!kozovat nové hodnoty tøeba chozením po novì zalo"eném
trávníku hned vedle chodníku, zbyteèn#m zají"dìním na chodník
auty, z nich" navíc kape olej, nebo je"dìním na skateboardu po
nov#ch zídkách, kdy" u blízkého gymnázia je krásná skate-plaza...

Aè jsem v to ani já sám nedoufal, podaøilo se nám na
upozornìní maminek opravit chodník kolem !kolky v ulici
Sluneèní. Samozøejmostí je seè trávy vèetnì té poslední s násled-
n#m sbìrem listí, údr"ba dìtsk#ch høi!$, opravy ponièen#ch lavièek,
úklid v ulicích. Pøí!tí rok se chystáme k realizaci opravy prostoru
pøed Z% Prodlou"ená.

Pokrok nastal i v oblasti mezilidsk#ch vztahù. Dùkazem toho
jsou poèetné davy spokojen#ch posluchaèù na koncertech
uskuteèòovan#ch jak pod !ir#m nebem nebo v aule Arno!ta z Par-
dubic Univerzity Pardubice. Zejména 14. staroèeská pou$ v Polabi-
nách pøilákala díky svému neustále zkvalitòovanému celodennímu
programu nejen na!e spoluobèany, ale i lidi z blízkého a dalekého
okolí. Milá vystoupení na!ich dìtí ze Z% Polabiny III, ZU%, DDM
Alfa, M% Odboráøù a praktické !koly Svítání, dixieland, country,
swing, rock, cimbálovka, vystoupení Jitky Zelenkové a Vladimíra
Hrona, kolotoèe, jízda na koních, pøíjezd historick#ch vozidel - to
v!echno tvoøilo kolorit v mìstsk#ch pomìrech nezvykle pojaté
oslavì tradièní èeské pouti. Také zde chci podìkovat v!em
úèastníkùm i organizátorùm.

V na!em sídli!ti jsou ji" rozsvícené „vánoèní“ stromy. Kromì
tradièních velikánù na ètyøce a jednièce máme letos jednu novinku.
Na dvojce ji" nám dorostl jehliènan zasazen# pro tyto úèely pøed
nìkolika lety a letos pøi této pøíle"itosti dostal zcela nové osvìtlení.
Souèasnì touto cestou chci podìkovat sboru flétnistù ze Z% Par-
dubice - Polabiny, Npor. Eliá!e za vystoupení na polabinské dvojce
pøi slavnostním rozsvícení.

Mé podìkování patøí v!em zastupitelùm MO Pardubice II a
sv#m spolupracovníkùm z ÚMO Pardubice II. Pøijmìte prosím i
moje pøání krásn#ch a pokojn#ch vánoèních svátkù s dárky
fyzick#mi i duchovními, které obohatí na!e leto!ní vánoèní
rozpolo"ení. %tìdr# den mù"eme oslavit spoleènì jak dopoledním
koncertem v 11 hodin na Pergole, tak samozøejmì pøi veèerním
tradièním troubení ve v!ech èástech obvodu.

Na závìr mi dovolte popøát hodnì zdraví, spokojenosti a
úspìchù v roce 2014. Vá! Jiøí Srbek

„ “

V úvodu zasedání ZMO 25. 9. 2013 slo"il slib nov# zastupitel Václav
Vinaø, aby v souladu se zákonem nastoupil na místo po zesnulém
Alexandru Chlaòovi. Souèasnì byl Václav Vinaø zvolen i èlenem
finanèního v#boru. ZMO se poté zab#valo realizací investièních akcí
v tomto volebním období, rozpoètov#m v#hledem do roku 2017 a
schválilo rozpoètové opatøení è. 3. To kromì rùzn#ch drobn#ch úprav
obsahuje zejména pøesun 1,3 mil. Kè u!etøen#ch na investièní akci
Centrum Polabiny 4 do polo"ky oprav a udr"ování komunikací.

RMO schválila uzavøení øady smluv - napø. se spoleèností AUTUS I.
spol. s r.o. na realizaci akce Centrum Polabiny 4 - 2. etapa, s touté" firmou
na rekonstrukci chodníku mezi ulicemi J. Potùèka a Sluneèní, se
spoleèností MATEX HK s.r.o. na realizaci akce Vnitroblok Bro"íkova 424-
426 (viz také str. 2 tohoto PZ) èi s ing. Hynkem Seinerem na vypracování
projektové dokumentace rekonstrukce ulice Dru"by.

RMO také mimo jiné doporuèila pronájem nebytov#ch prostor v pøí-
zemí objektu èp. 513 v Bìlehradské ulici Sportovnímu klubu vozíèkáøù
Pardubice NEZLOMENI a naopak nedoporuèila pronájem mìstsk#ch
pozemkù pro umístìní válcov#ch v#lepov#ch ploch na námìstích v Pola-
binách 1 a 2.

RMO projednala rovnì" návrh novely obecnì závazné vyhlá!ky - tzv.
Statutu mìsta, v nìm" je navr"ena zmìna postavení obce v územním
øízení. Dosud byly Pardubice zastupovány pøíslu!n#m mìstsk#m
obvodem, novì má jménem mìsta vystupovat odbor hlavního architekta
Magistrátu mìsta Pardubic. Pokud jeho vyjádøení nebude ve shodì se
stanoviskem mìstského obvodu, bude vedeno dohodovací øízení k dosa-
"ení shody.

V neposlední øadì se RMO zab#vala èinností Knihovny MO Pardubice
II a za úèelem jejího zlep!ení rozhodla po"ádat krajskou knihovnu o pro-
vedení odborného auditu.

PF 2014



17. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského e støedu

v salonku restaurace Na Palubì v Polabinách 2
Na programu budou zejména tyto body: zpráva starosty, èerpání
rozpoètu, pravidla sociálního fondu na rok 2014, rozpoèet na rok
2014, informativní zprávy, diskuse.

obvodu Pardubice II se koná v dne 18. 12.
2013 v 18 hodin .
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organizace úèel poskytnutí
ZU$ Polabiny soutì! ve høe na akordeon

DDM Alfa akce pro dìti
TJ Sokol Polabiny nájemné, Den dìtí

SZTM ROB Pardubice soustøedìní mláde!e
TK V"chodoèeská sportovní - tenisová #kolièka
Tenis Club Victoria Pce èinnost
Z$ Polabiny III akce pro dìti
HBC DDM Alfa èinnost
2222 $K Polabiny èinnost, MÈR
M$ Zvoneèek zakoupení t"pí
Z$ Polabiny II akce pro dìti
SO$ cestovního ruchu zahájení #k. roku, mezin. fest.

M$ Mlad"ch akce pro dìti
M$ Odboráøù Den dìtí
M$ Bro!íkova akce pro dìti
M$ a Z$ Noe Den dìtí
Z$ Polabiny III akce pro dìti
Z$ Polabiny I akce pro dìti
SK vozíèkáøù NEZLOMENI akce SK
RIC, o.s. akce pro dìti
Gymnázium Pardubice pøedpl. do Státní opery
Lacrosse club Pce dresy
M$ Odboráøù Vánoèní jarmark
Z$ Polabiny III akce pro dìti
Z$ Polabiny I akce pro dìti
SK ly!aøù Polabiny zájezdy pro dìti na hory
Klub kin-ballu Pce èinnost
VUS Pardubice èinnost
Doli Klub koncerty
Pìv. sbory Pern#t"n - Ludmila - Suk
Komorní filharmonie Pce koncerty

Pøíspìvky z rozpoètu mìstského obvodu 2013
V leto#ním roce bylo Radou mìstského obvodu Pardubice II

schváleno poskytnutí následujících finanèních pøíspìvkù na èinnost
organizací, pøíspìvkù na konkrétní akce a finanèních darù v celkové
v"#i 382 tis. Kè:

Ka!doroènì Knihovna mìstského obvodu Pardubice II
vyhodnocuje nejlep#ího dìtského ètenáøe. Za rok 2013 se
nejlep#ími ètenáøkami staly Karla Sedláèková (12 let), Jane
Vítová (11 let), Michaela Mlynáøová (12 let), Marie Sejkorová (13
let) a Radka $paèková (14 let). Hodnotné kni!ní ceny pøedal dne
2. prosince 2013 nejlep#ím ètenáøùm starosta mìstského obvodu
pan Jiøí Srbek.

NEJLEP$Í
DÌTSK%
ÈTENÁØ

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPADY
- ZMÌNA PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ

Novelou zákona o místních poplatcích do#lo k roz#íøení okruhu
poplatníkù tzv. místního poplatku za odpady. Novì je poplatníkem také
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinn" dùm, ve kter"ch není hlá#ena k pobytu
!ádná fyzická osoba, a to ve v"#i odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu. Nejedná se tedy o poplatek, kter" bude obèan hradit
z titulu svého trvalého pobytu v nìjakém mìstì, ale z titulu toho, !e
v daném mìstì vlastní nemovitost, v ní! není hlá#ena k pobytu !ádná
fyzická osoba. Bude tedy nastávat skuteènost, !e obèané budou místní
poplatek za odpady hradit dvakrát - jednou z titulu svého trvalého
pobytu a jednou z titulu vlastnictví stavby urèené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlá#ena k pobytu !ádná
fyzická osoba.

V návaznosti na tuto novelu nabyla 1. 1. 2013 úèinnosti obecnì
závazná vyhlá#ka è. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému
shroma!ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu!ívání a odstraòování
komunálních odpadù, která tedy zavedla mj.

(dále jen nemovitost)
a to ve v"#i odpovídající poplatku za jednu

fyzickou osobu (pozn. pobytem se rozumí trval" pobyt obèana nebo tzv.
dlouhodob" pobyt cizince). Má-li k této nemovitosti vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek spoleènì a nerozdílnì.

Zároveò mìsto od tohoto poplatku osvobodilo fyzické osoby, které
sice takovou nemovitost vlastní, ale mají trval" pobyt na území mìsta
Pardubice. V pøípadì, !e k nemovitosti má vlastnické právo více osob,
musí mít v#echny tyto osoby trval" pobyt na území mìsta, aby mohly
b"t od poplatku osvobozeny (skupina obèanù splòující tyto dvì
podmínky je osvobozena automaticky).

Fyzická osoba vlastnící nemovitost, v ní! není nikdo hlá#en k poby-
tu, je pova!ována za poplatníka, pokud neproká!e opak, proto Vám
doporuèujeme komunikovat s pøíslu#n"mi správci poplatkù a sdìlit jim
v#echny údaje nutné k tomu, aby bylo prokázáno Va#e pøípadné
osvobození. (OES)

UPOZORNÌNÍ - provozní doba koncem roku

VNITROBLOK BRO&ÍKOVA 424-426

Ve dnech 23., 27. a 30. 12. 2013 bude na Úøadì mìstského obvodu
Pardubice II bì!n" provoz. Dne 31. 12. 2013 bude úøad pro veøejnost
uzavøen.

Knihovna mìstského obvodu Pardubice II bude ve dnech 13. - 20.
12. a 27. - 31. 12. 2013 uzavøena.

Jak jsme informovali v minulém èísle Pravobøe!ního zpravodaje,
dojde k rekonstrukci vnitrobloku Bro!íkova 424-426. V"bìrové øízení
na zhotovitele stavby se uskuteènilo ji! v záøí 2013, kdy byla rovnì!
uzavøena smlouva o dílo. Vzhledem k blí!ícímu se konci roku, aby
nemusela b"t stavba kvùli zimì pøeru#ena, byl nakonec dohodnut
termín realizace na bøezen - kvìten 2014. Pøedem dìkujeme za
pochopení a respektování souvisejících dopravních omezení.

poplatkovou povinnost
pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na
území statutárního mìsta Pardubic urèenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinn" dùm , ve kter"ch není hlá#ena k po-
bytu !ádná fyzická osoba,
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Co se udìlalo a za kolik
Jako obvykle koncem roku pøiná"íme pøehled nejpod-

statnìj"ích v#dajù mìstského obvodu Pardubice II z rozpoètov#ch
kapitol !ivotní prostøedí a doprava v roce 2013. V#èet neobsahuje
úplnì v"echny polo!ky, nìkteré jsou kumulované a nìkteré èástky
odhadnuté, proto!e èerpání dosud probíhá.

Kromì dobøe viditeln#ch vìt"ích investièních akcí a zaji"$ování
nezbytn#ch opakujících se èinností, pova!ovan#ch za samozøejm#
standard, ka!doroènì provádíme velké mno!ství drobnìj"ích oprav
a úprav na pøímé !ádosti obyvatel, zástupcù samospráv nebo
spoleèenství vlastníkù domù. V tom vidíme jeden z hlavních
smyslù existence mìstsk#ch obvodù.

ÚDR%BA, OPRAVY A INVESTICE %P 2013
sekání trávníkù a sbìr listí 1 714 000,-

ka!doroènì se provádí 5 seèí trávníkù se sbìrem, z nich!
poslední je vèetnì sbìru listí, nìkteré exponované plochy
(námìstí, ref#!e podél dùle!it#ch komunikací apod.) jsou
sekány èastìji, nìkteré louky ménì èastìji; mìstsk# obvod je
pro potøeby seèí rozèlenìn na 4 bloky, na jejich! dvouletou
údr!bu jsou vypisována v#bìrová øízení, fakturace je provádìna
za jednotlivé seèe po jejich pøevzetí a zkontrolování

údr!ba trávníkù mimo pravideln#ch seèí 175 600,-
jedná se o údr!bu trávníkù mimo rámec v#"e uveden#ch
dlouhodob#ch smluv (dosbìr listí, terénní úpravy na Fáblovce,
seèe luk, terénní úpravy v Kunìtické, mimoøádná seè
v Mozartovì ul., odstranìní rùzn#ch ruderálních porostù apod.)

zahradnické slu!by 1 180 700,-
slu!by na základì roèní smlouvy se SmP - proøezy keøù, !iv#ch
plotù aj. v celkovém objemu 5 056 hodin roènì

údr!ba døevin a související slu!by 630 000,-
jednotlivì zadávané zakázky (proøez stromù, odstranìní
vyvrácen#ch stromù, o"etøení døevin, v#chovn# øez mlad#ch
stromkù, kácení stromù, odstranìní paøezù, údr!ba a øez !iv#ch
plotù Bìlehradská a Lonkova, obnova kotvení mlad#ch døevin,
ochrann# postøik proti klínìnce, dodání borky apod.)

nové v#sadby døevin + zálivka 251 500,-
jednotlivì zadávané zakázky (obnova záhonù Npor. Eliá"e,
v#sadba 17 nov#ch stromù na jaøe, obnovy uhynul#ch èi
po"kozen#ch v#sadeb, podzimní v#sadby keøù apod.)

nátìry, opravy lavièek a dal"ího mobiliáøe 273 200,-
jednotlivì zadávané zakázky (oprava lavièek Sedláèkova,
Gagarinova, Kosmonautù, Prodlou!ená aj., opravy psích ko"ù,
úprava ohrádky na kontejnery K. &ípka, opravy vrátek
pøístøe"kù na kontejnery, nátìry sloupkù, lavièek a dal"í)

opravy a údr!ba vybavení dìtsk#ch høi"$ a sportovi"$ 646 100,-
jednotlivì zadávané zakázky (provádìní odborn#ch
technick#ch kontrol, celková údr!ba Lodí v ulici Gagarinova,

v#mìna do!il#ch sklu-
zavek, v#mìna písko-
vi"tì v ulici Grusova,
úpravy dopadov#ch
ploch Na Labi"ti, prù-
bì!né obnovování ná-
tìrù, opravy døevìného
slona v ulici Lonkova,
celková údr!ba v"ech
dopadov#ch ploch, cel-
kové opravy høi"tì v uli-

ci Prodlou!ená, celková údr!ba betonové prùlezky v ulici
Valèíkova, prùbì!né drobné opravy)

provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2 53 300,-
pravidelné kontroly a pøíp. opravy na základì roèní smlouvy

v#syp odpadkov#ch ko"ù 503 200,-
v#syp celkem 159 ko"ù 3x t#dnì na základì roèní smlouvy

v#syp ko"ù na psí exkrementy 192 200,-
v#syp celkem 37 ko"ù 2x t#dnì na základì roèní smlouvy

pøistavování velkoobjem. kontejnerù na kom. odpad 223 800,-
pøistavování na 7 stanovi"$ dle harmonogramu a roèní smlouvy

ÚDR%BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA 2013
Centrum Polabiny 4 9 150 000,-

1. etapa - 6,6 mil. Kè, 2. etapa 2,4 mil. Kè, dále pak doplatek
projektové dokumentace, autorsk# dozor apod.

chodník mezi ul. Sluneèní a J. Potùèka 277 400,-
projektová dokumentace Vnitrobloky Bro!íkova 110 100,-
projektová dokumentace Pøedprostor Z& Polabiny 2 99 200,-
projektová dokumentace Rekonstrukce ul. Dru!by 115 000,-
oprava chodníkù !ivièn#m kobercem 3 029 000,-

jednalo se o jednu velkou zakázku na opravu vìt"ích úsekù
chodníkù: Lidická (pøed domem èp. 365-374), sídli"tì Sever -
podél "koly a propojka ulic K Cihelnì a K Rozvodnì, vnitroblok
Sluneèní - Prodlou!ená (vèetnì parkovacích ploch),
Sedláèkova 446, Bro!íkova (chodník podél severních "títù
domù 427 a 430 a dále pak ke "kolce podél èp. 435 a 436)

oprava v#tlukù a dal"ích závad na komunikacích 854 000,-
jednotlivì zadávané zakázky (chodníky Prodlou!ená, Sluneèní
309, Sedláèkova 447, 434, opravy vpustí Studentská, Lidická,
oprava odvodnìní u M& Bro!íkova, oprava vjezdù Podìbradská,
oprava !ulové dla!by na Fáblovce, oprava propadl#ch obrub a
vpustí Bìlehradská 391-8, úprava vjezdu Prodlou!ená 267,
oprava !lábku nám. Polabiny 2 a øada dal"ích drobn#ch oprav)

lokální opravy v#tlukù a trhlin metodou "turbo" 355 300,-
ulice Bìlehradská, asfaltové parkovi"tì pod vì!ákem èp. 379,
Kpt. Barto"e, Kosmonautù, rosick# nadjezd, Studentská,
Prodlou!ená - slepá èást, J. Tomana, K. &ípka, J. Potùèka,
Mlad#ch, Rosická, Ohrazenická, Lonkova, Lonkova - stezka
podél vozovky, U Josefa, K Rozvodnì, Ke Koupali"ti,
Brozanská, komunikace od zdymadla ke koupali"ti a dal"í

èi"tìní a údr!ba de"$ov#ch vpustí 218 000,-
èi"tìní neodtékajících vpustí, doplnìní kalov#ch ko"ù a
v#mìna náplní 32 sorbèních vpustí (O%PD)

nov# mobiliáø a vybavení høi"$ 348 700,-
sestava lanov#ch
prvkù, pru!inovky a
závìsná houpaèka
Na Labi"ti, nové
prvky na høi"ti v ul.
Prodlou!ená, laviè-
ky Lonkova, Gaga-
rinova, Bro!íkova

oprava vozovek frézováním 605 700,-
Kosmonautù - úsek mezi køi!ovatkami Bìlehradská a Jiøího
Tomana, úsek J. Potùèka, køi!ovatka Bìlehradská - Hradecká
v návaznosti na akci Tiché kryty
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25 let hudebních tøíd na Z" Polabiny 2Obrazem z "nové" ètyøky
Základní #kola v Prodlou!ené 283 v Polabinách je v regionu známá

sv$m zamìøením na hudební v$chovu a sborov$ zpìv. Dìtské pìvecké
sbory Carmina, Ètyølístek, Pramínek i Zpìváèci vítìzí na hudebních
soutì!ích a sklízejí uznání na festivalech doma i v zahranièí. Pøi sborové
èinnosti se dìti nauèí nejen krásnì zpívat, ale i vystupovat na
veøejnosti, chovat se ve spoleènosti, pracovat v t$mu a nést
odpovìdnost za v$sledek celé tøídy. Koncertní vystoupení dìtsk$ch
pìveck$ch sborù na#í #koly jsou v!dy krásn$m kulturním zá!itkem.
Nábor dìtí do hudebních tøíd probíhá na podzim ka!dého roku v mateø-
sk$ch #kolách. Paní sbormistrynì z na#í #koly a paní uèitelky ze Základ-
ní umìlecké #koly v Lonkovì ul. vyzkou#ejí ve #kolkách hudebnost dìtí
a rodièe tìch dìtí, které byly vybrány, dostanou dopis ze základní
umìlecké #koly. Zájemci o hudební tøídu po#lou vyplnìnou pøihlá#ku
do Z" Polabiny 2 na adresu: Základní #kola, Prodlou!ená 283,
Pardubice, 530 09. V lednu jsou pozváni zájemci z øad rodièù do na#í
#koly, kde se seznámí s budoucí paní uèitelkou i s paní sbormistryní a
dozvìdí se informace o èinnosti hudebních tøíd i o spolupráci mezi
základní a základní umìleckou #kolou. Mezi leto#ními pøed#koláèky
vytipovaly paní uèitelky mnoho hudebnì nadan$ch dìtí, které mají
mo!nost vzdìlávat se ve v$bìrové tøídì s roz#íøenou v$ukou hudební
v$chovy a za!ít bìhem #kolní docházky mnoho umìleck$ch úspìchù i
zá!itkù z cest. "kolu je mo!né si prohlédnout i na Dnech otevøen$ch
dveøí, jejich! termíny jsou uvedeny na www.zsprodlouzenapce.cz.

Jana Smetanová, øeditelka #koly

Od záøí 2014 opìt otevøe základní #kola v Polabinách 2 v$bìrové
tøídy s roz#íøenou v$ukou anglického jazyka u! od 1. roèníku. Dìti do
tìchto tøíd vybírá #kolní psycholo!ka na základì testu #kolní zralosti a
dìti nemohou mít v$raznou vadu øeèi nebo v$vojové poruchy uèení a
chování, které jsou zøetelné u! v pøed#kolním vìku. Dìti v „anglické“
tøídì procvièují slovíèka nejen pøi hodinách angliètiny, ale napø. i pøi
v$tvarné v$chovì, kdy si anglicky øíkají barvy, pøi tìlocviku, kdy si
procvièují èásti tìla apod. Pøihlá#ky do anglické tøídy jsou pøijímány od
záøí 2013 do ledna 2014 a pøi pøijímání jsou brány v úvahu nejen
v$sledky testu, ale i poøadí podané pøihlá#ky. Formuláøe jsou ke sta!ení
na www.zsprodlouzenapce.cz nebo je na vy!ádání na adrese
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz po#le øeditelka #koly.

Termíny Dnù otevøen$ch dveøí jsou uvedeny na webov$ch stránkách
#koly a v#echny zájemce zveme na náv#tìvu. Tì#ím se na vidìnou.

Jana Smetanová, øeditelka #koly

V$bìrové tøídy s v$ukou angliètiny

Do tøetice z dvojky...
Dvojici èlánkù o základní #kole Polabiny 2 doplòujeme informací,

!e na pøí#tí rok pøipravujeme rekonstrukci prostranství pøed touto
#kolou. Budova #koly, která pøed èasem získala nov$ slu#iv$ kabát, se
tak doèká dùstojného okolí, odkud zmizí nevyu!ívané a chátrající
bazény, chodníky dostanou novou dla!bu, pøibudou nové lavièky a
souèasnì i parkovací místa. Podrobnìj#í informace o akci pøineseme
v pøí#tím èísle Pravobøe!ního zpravodaje.

Na poèátku prosince 2013 byla dokonèena rekonstrukce Centra
Polabiny 4. Akce byla rozdìlena na dvì etapy. První etapu podle
projektu architektonického ateliéru MAJAQ (Marcel Vondra)
realizovala firma Chládek a Tintìra, Pardubice a.s. a zahrnovala
prostranství od zastávky, okolo obchodního objektu a! po
"námìstíèko" s pítkem vèetnì schodi#%, opìrn$ch zdí, hodin apod.
Zb$vající druhou etapu obsahující rekonstrukci chodníkù od klubu
smìrem do ul. Bro!íkovy a propojovací chodník s lavièkami pod duby
provedla rovnì! pardubická firma AUTUS I. spol. s r. o. Ní!e pøiná#íme
nìkolik zábìrù z èerstvì dokonèené akce a více jich najdete na webu.
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Úspìchy NEZLOMEN"CH
Jubilejní 10. ro ník mezinárodního turnaje handicapovan#ch

sportovc , stolních tenist , Czech Open 2013 - Para Table Tennis, kter#
ve sportovním areálu T lov#chovné jednoty Ostrava ve dnech 10.-15.
zá í 2013 po ádala eská asociace t lesn handicapovan#ch sportovc
spolu s T lov#chovnou jednotu Ostrava, byl pro Sportovní klub
vozí ká Pardubice NEZLOMENI o.s., i Pardubice velmi úsp $n#.

Turnaj, kterého se ú astnilo 196 sportovc z 26 stát sv ta, vzaly
pod svou zá$titu Mezinárodní federace ITTF Para Table Tenis a V#konn#
v#bor eské unie sportu, spolu s v#znamn#m partnerem Sportovním
klubem vozí ká Ostrava, kter# také cel# turnaj bezchybn
organizoval. Turnaje se z pardubick#ch „NEZLOMEN"CH“ ú astnil
Vladimír Tláskal a Spomenka Hab tínková Tomi , která po celou dobu
turnaje p edvád la famózní v#kony, v t !ké mezinárodní konkurenci se
neztratila a vedla si velmi
dob e. Na$e hrá ka ve své
skupin narazila na t !ké
soupe ky Brazílie, Srbska,
Jordánska, eska a po
tuh#ch bojích skon ila v
singlu na d leném tvrtém
míst .

V dru!stvech m la za
svou spoluhrá ku Beatu
Mentznerovou z SKV Ostrava a tyto dv sportovkyn dokázaly
vybojovat na nejv t$í a nejstar$í sportovní akci pro posti!ené stolní
tenisty v eské republice nádherné bronzové medaile!
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Kromì úspì$né úèasti na Czech Open stojí je$tì
za zmínku, !e tento klub ve dnech 17.- 24.8. 2013 uspoøádal ji! 3. roèník
t#denního soustøedìní vozíèkáøù Buòkov 2013 .

Cel# t#denní pobyt se nesl ve velmi pøátelském duchu i pøesto, !e
sportovci byli èasovì i sportovnì „zaneprázdnìni“ ka!dodenními
tøífázov#mi tréninky. Pøesto se na$el èas i na jiné rozmanité aktivity,
jako bylo chytání kaprù na udici, loutkové divadlo, vystoupení
úèastníka Super Star, odborné pøedná$ky, èi tanec s kapelou starosty
obce Bøehù, Ing. Petra Morávka. Vrcholem se poté stal ètvrteèní turnaj
ve stolním tenise, veden# hlavním rozhodèím panem Pavlem
Strnadem, kterého se úèastnilo na 25 sportovcù. Bli!$í informace
naleznete na www.nezlomeni.cz. Franti$ek Habìtínek

ù

„

„NEZLOMEN"CH“

“

Strmé kopce, kontroly ve svahu, atletick# dob h, stolové hory,
láze ské m sto. O em je e ? Od 7. do 14. zá í se zú astnila eská
reprezentace rádiového orienta ního b hu ji! 19. Mistrovství Evropy.
Letos tento $ampionát hostilo sousední Polsko a na$i pardubi tí
reprezentanti to m li hned za humny, v Kudow -Zdroji. Pardubická
sestava vyrazila na $ampionát v po tu sedmi b !c - Veronika Kr álová
v kat. !en, trio juniorek obsadilo v$echna t i nomina ní místa
(Ln nièková, Léharová, Horová), v juniorech nás zastupovali brat i
%imá kovi. Ve veteránsk#ch kategoriích za nás bojovali Jitka
%imá ková a Karel Koudelka.

Za ínalo se foxoringem, kter# se b !el p ímo u Kudowy-Zdroje
p ekvapi kopcovit terén Svou fyzickou a mapovou p ipra-

venost ukázala v tomto závod Pavla Horová, kdy! druhou juniorku
z Ukrajiny porazila o celé 4 minuty a dob hla si tak pro titul Mistryn
Evropy. Léharová s Ln ni kovou se pak umístily na 6. a 8. míst . Velmi
milé p ekvapení p ipravil Martin %imá ek, kter# v tomto závod bral
medaili bronzového puncu. Jeho star$í bratr Ond ej 6. míst .
Veronika Kr álová za ala $ampionát v#born . Dob hla druhá.

Dal$ím závodem byl sprint. Pro místní obyvatele a turisty bylo
o zábavu postaráno. Závod se b !el v láze ském parku a p ilehlém
zarostlém svahu nad parkem. 420-ti metrov# dob h po kolonád byl
opravdu chu ovka na záv r. eská v#prava se vypodá adala se
stavitelsk#mi lah dkami více ne! dob e. Pavla Horová nedala sv#m
soupe kám $anci a získala dal$í zlatou medaili. To, !e sprint je silná
disciplína ech potvrdila Al!b ta Léharová, která si ve stejné
kategorii odnesla bronzovou medaili. Ond ej %imá ek vybojoval titul
Mistra Evropy. Poslední kov pro tento den p idala do pardubické sbírky
Veronika Kr álová. Své soupe ky p edb hla o neuv iteln#ch 5 minut.

Po volném dni p i$el první závod na klasick#ch tratích. Pro juniorky
a n které veteránské kategorie to znamenalo závod na pásmu 3,5 MHz,
na ostatní kategorie ekal závod v pásmu 144 MHz. Mistryní Evropy se
v tomto závod stala Al!b ta Léharová, která ze své úpln první zlaté
medaile z klasick#ch tratí neskr#vala radost. Pavla Horová ulovila
bronz o pouhou jednu vte inu. Ln ni ková si dob hla pro 6. p ku. Na
stejnou tra se té! vydal Karel Koudelka, kter# si odnesl krásné
6. místo. Veronika Kr álová bojovala v#born a doplnila si tak bronzem
sadu medailí. i Ond ej %imá ek v juniorech.

Dal$í den poslední evropsk# závod této sezóny. Tentokrát se na
tra vydali juniorky a veteráni, kte í b !eli osmdesátku. O náro nosti
trati vypovídaly dosa!ené asy závodník . Al!b ta Léharová se sv#m
asem 116 minut dob hla pro bronzovou medaili. To !e pardubické

juniorky jsou velké bojovnice d v ata dokázala, kdy! se za Al!b tu
se adil v po adí Horová, Ln ni ková a tak se ve v#sledkové listin
za adil na 3., 4. a 5. míst . Odnesl si tak i zlatou medaili z dru!stev.

Karel Koudelka a Jitka %imá ková
bojovali na dvoumetru velmi state .
Skon ili oba na 6. míst . Jitka vybojo-
vala zlato v dru!st ech. Veronika
Kr álová zá ila i tentokrát stala se tak
Mistryní Evropy na osmdesátce.
V juniorech bratry %imá kovy porazil
pouze Bogdan Rodionov z Ruska.
Ond ej bral st íbro a jeho mlad$í bratr,
v kem je$t dorostenec si odná$el
bronz.

Tímto pro rádiové orienta ní
b !ce skon il $ampionát. Byl více ne!
vyda en#. eská republika si z tohoto
$ampionátu odvezla rekordní po et
medailí a to 59 kus . Z toho vybojovali
pardubi tí závodníci 23 medailí 9
zlat#ch, 6 st íbrn#ch a 8 bronzov#ch.

chvíli zaslou!en odpo ink
oslav brzy za n op t trén na dal$í
sezónu, aby byla tak povedená jako ta
leto$ní.
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Pavla Horová

Radioví orientaèní
bì!ci v Polsku

Základní umìlecká $kola v Pardubicích-Polabinách oslavila 14.
listopadu 2013 Slavnostním koncertem 45. v#roèí od svého zalo!ení.
V programu vystoupili jedni z nejv#znamnìj$ích absolventù $koly,
svìtoznám# hornista Radek Baborák a houslista Leo$ Èepick#, za
klavírního doprovodu Václava Máchy j. h. (viz fotografie Michala Klímy
z generální zkou$ky). Publikum ve zcela zaplnìném sále pardubické
radnice odmìnilo umìlce a jejich mimoøádné v#kony dlouhotrvajícím
potleskem. Na dlouhé oslavy v$ak není èas. 'áky i jejich pedagogy
èeká nároèné pøedvánoèní období. Z mnoha akcí, které $kolu èekají,
zveme pøíznivce $koly na Vánoèní koncert pro rodièe (16. 12. v 17 hodin
v sále ZU% v Lonkovì ulici) a na Novoroèní souznìní (9. 1. 2014 v 17
hodin v sále ZU%).

ZU%KA MÁ 45 LET!
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Nejen pro polabinské devá"áky a jejich rodièe máme dobrou zprávu.
Pro #kolní rok 2014/2015 otevøe na#e gymnázium opìt tøi tøídy, do
kter$ch pøijme 90 !ákù. Pøijímací zkou#ky, které probìhnou 22. a 23.4.
2014, budou slo!eny ze tøí písemn$ch testù pøipraven$ch spol. SCIO
(èesk$ jazyk, matematika, obecné studijní pøedpoklady) s maximálním
mo!n$m ziskem 130 bodù. Pro studium na kterémkoli gymnáziu
zøizovaném Pardubick$m krajem je nutné dosáhnout hranice
minimálnì 58 bodù. Doplòujícím kritériem pro obì pardubická
gymnázia bude v$sledek na vysvìdèeních na konci 8. a v pololetí 9. tøídy
Z%. Body bude mo!né získat také za úspìchy v olympiádách a soutì!ích
a za aktivity !ákù nad rámec standardních #kolních povinností.

V#echny zájemce o studium na na#em gymnáziu, jeho! hlavním
cílem je poskytnout studentùm v#eobecné vzdìlání a pøipravit je
kvalitnì ke studiu na vysok$ch #kolách v ÈR i v zahranièí, zveme na Den
otevøen$ch dveøí ve ètvrtek 31. 1. 2014 od 15.00 do 18.00. Pøijïte si
prohlédnout budovu #koly, odborné uèebny s moderním vybavením,
novou moderní aulu èi studentské respirium, setkat se se studenty i pe-
dagogy #koly. Rádi Vám poskytneme podrobnìj#í informace jak o stu-
diu, tak i o bohat$ch aktivitách #koly, úspì#ích na#ich studentù i rozma-
nit$ch projektech, které na#e gymnázium realizuje.

Marek V$born$, øeditel #koly

PRAVOB E&NÍ ZPRAVODAJ Vy
davatel: M tsk$ obvod Pardubice II Adresa redakce: Ú ad m stského obvodu

Pardubice II, Chemik 128, 530 09 Pardubice Zdarma m domácnostem MO Pardubice II Toto i star
Písemné ky adresujte na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz
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Vánoèní program v Ar#e

Program Seniorklubu - leden 2014

Sbor Církve bratrské - Archa srdeènì zve k tìmto adventním a
vánoèním programùm:
Støeda 18. 12. v 16.00: Vánoèní Seniorklub s pestr$m programem
- kavárna Archa
Nedìle 22. 12. v 9.30: Dìtská vánoèní slavnost
%tìdr$ den ve 23.00: %tìdroveèerní bohoslu!ba
1. svátek vánoèní 25.12. v 9.30: Vánoèní bohoslu!ba
Nedìle 5. 1. 2014 v 9.30: Novoroèní bohoslu!ba;
v 17.00: Tøíkrálov$ koncert komorního orchestru Bona Nota
A! do 5. 1. probíhá v kavárnì Sborového domu Archa také
v$stava obrazù od pana Martina Ví#ka téma Staré Pardubice.

Støeda 8. 1. : Mexiko - videosnímek
Pondìlí 13. 1.: Ekvádor a Galapágy - videosnímek
Støeda 15. 1.: Istanbul spojnice Evropy a Asie videosnímek
Støeda 22. 1.: Sicílie a Liparské ostrovy - pøedná#ka pana S.
Krejèího s promítáním
Støeda 29. 1. a 5. 2.: Tajuplná pøíroda - obdivuhodn$ svìt zvíøat -
videosnímek

Programy se konají v nekuøácké kavárnì Sborového domu
Církve bratrské Archa v Lonkovì ulici v!dy od 17.00 hodin.

Gymnázium Mozartova v pøí#tím roce

V sobotu 16. 11. se Z% Polabiny 1 spole n s dal#ími ty mi
pardubick$mi #kolami (Z% Resslova, Z% %tefánikova, Z% Polabiny 3, Z%
Stud a) zú astnila basketbalového utkání mezi BK JIP Pardubice a
BC Farfallino Kolín. Sou ástí utkání byla sout t chto #kol o nejlépe
fandící #kolu.

P es padesát p ítomn$ch !ák a rodi z polabinské jedni ky, pod
dohledem kamer eské televize, fantasicky povzbuzovalo domácí
basketbalisty a tuto sout ! "povzbuzujících #kol" jednozna vyhrálo.
Jako odm nu #kola získá dárky NIKE od spole nosti Sportmade v hod-
not 10 000 K .

Na palubovce skon il zápas vít zstvím domácích basketbalist : BK
JIP Pardubice vs. BC Farfallino Kolín 81:68 (22:15, 24:18, 13:13, 22:22).

Radek Hejn$, editel #koly
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fandila basketbalu

V t$dnu od 7. do 11. íjna se vydali !áci Z% Polabiny 1 na #kolní zájezd
do Anglie. Program byl opravdu nabit$. D ti zhlédly mnoho úchvatn$ch
lond$nsk$ch památek - katedrálu sv. Pavla, Millenium Bridge,
Southwark Cathedral, Hay´s Gallerie, Tower Bridge, Tower of London a
mnohé jiné. &áci také nav#tívili p ímo ské m sto Hastings a krátce se
zastavili u k ídov$ch útes Seven Sisters. Pohled na Atlantik opravdu
uchvátil celou v$pravu. Následovala prohlídka Brightonu s královsk$m
palácem. Zdej#í drobné nákupy nadchly v t#inu ú astník zájezdu.
Nocleh, ve e e a konverzace v hostitelsk$ch rodinách byly p íjemnou
te kou za náro n$mi dny.

Poslední den byl op t ve znamení britského hlavního m sta. Cesta
kolem Houses of Parliament, Big Benu a! k Westminser Bridge, kolem
korunova ního kostela Westminster Abbey, dále po Parliament Square,
po Downing Street, dále pak St. James´s Park a! k Buckinghamskému
paláci.

Jízda na London Eye , ob ím kole, ze kterého lze „vid t Lond$n jak na
dlani a fotit jak o !ivot“ a náv#t va Muzea Madame Tussauds, s mnoha
voskov$mi figurínami, stra#ideln$mi zá!itky a 4D filmem, byla
nádhernou te kou za tímto v$letem. Dana Teufelová u itelka Z%
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v Lond$nì


