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mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
je zaèátek bøezna a já mám letos poprvé
mo!nost oslovit Vás prostøednictvím úvodního
sloupku našeho Pravobøe!ního zpravodaje.
Dlouhá vláda paní Zimy pomalu konèí, na
zahrádkách a na loukách ji! zaèínají kvést první
jarní kvìtiny, co! ukazuje na blízký pøíchod jara.
Letošní pøívaly snìhu se nám podaøilo i kdy!
nìkdy s obtí!emi odstranit a nyní zjiš$ujeme jaké
škody nám zima napáchala. Moji kolegové ji! zmapovali stav silnic
v obvodì a s pøíslušnými firmami ji! jsou podepsány smlouvy o opravách, které by mìly zaèít co nejdøíve. Jsem pevnì pøesvìdèen, !e to
zvládneme co nejrychleji.
Pøijmìte hned v úvodu moje ujištìní, !e hodláme udìlat i v tomto
roce se všemi spolupracovníky vše pro to, aby rok 2009 byl v našem
obvodu úspìšný po všech stránkách. První vlaštovkou pro dobrý rok
bylo podání !ádosti o státní dotaci na významnou akci tj. vybudování
kruhové køi!ovatky U Josefa a zrekonstruování pøilehlých ulic. Pevnì
vìøím, !e budeme úspìšní a tak se nám podaøí zlepšit !ivotní
prostøedí v pomìrnì zanedbané èásti našeho obvodu.
Vedle této nejvýznamnìjší akce, která bude pro nás velice
finanènì nároèná, uvolnili jsme na ni z rozpoètu obvodu 10 mil Kè,
chceme opìt vystavìt nová kontejnerová stání, která zlepšují stav
!ivotního prostøedí, samozøejmostí bude údr!ba zelenì, oprava
lavièek, dìtských høiš$ i oprava rozbitých chodníkù v obvodì. Ovšem
to vše zále!í na financích, kterých letos a! tolik není.
První významnou letošní spoleèenskou akcí bylo Novoroèní
souznìní poøádané Speciální školou Svítání a polabinskou ZUŠ.
Spoleèný koncert dìtí zdravých a zdravotnì posti!ených, nad ním!
jsem pøevzal záštitu, byl jako v!dy opìt plný silných emocí jak v øadách úèinkujících, tak u posluchaèù. Mým velkým pøáním je, aby pocit
souznìní byl mezi námi všemi po celý !ivot.
Za pár dní tu máme jaro. Vìtšina lidí jaro miluje, slunce svítí,
kvìtiny rozkvétají, zkrátka èlovìka fascinuje probouzející se pøíroda.
Tím se nám zlepšuje i naše nálada po zimì.
Symbolem jara jsou pøedevším velikonoèní svátky. Touto cestou
bych Vám chtìl popøát jejich hezké pro!ití a bohatou pomlázku.
Poèínaje prvním májem zaènou populární koncerty Na Pergole a
pøátelé dechovky i jiných skupin se jistì mají na co tìšit. V plné
pøípravì je ji! také X. Staroèeská pou$ v Polabinách. Pracovní štáb se
ji! nìkolikrát sešel a pøipravuje pro Vás bohatý program s mnoha
známými umìlci.
Vìøím, !e i letos bude v našem obvodì dost pádných dùvodù
k radostným oslavám našich spoleèných úspìchù. Krásné jaro v Polabí a ka!dému trochu osobního štìstí pøeje Váš starosta Jiøí Srbek

roèník 2009

bøezen

èíslo 1

Sakury v ulici Kosmonautù ji! brzy zase rozkvetou

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

Na svém zasedání 18. 12. 2008 schválilo ZMO mimo jiné rozpoèet MO
Pardubice II na rok 2009, jeho! struèný pøehled naleznete na str. 3
(podrobnìji na www.pardubice2.cz).
RMO pøed koncem minulého roku schválila uzavøení obvyklých roèních
smluv se Slu!bami mìsta Pardubic a.s. na zahradnické slu!by,
pøistavování velkoobjemových kontejnerù, výsyp košù na odpadky a psí
exkrementy, údr!bu fontán a rámcovou smlouvu na opravy komunikací.
RMO dále schválila smlouvu se spoleèností AVE Pardubice s.r.o. na údr!bu
sorbèních vpustí, rámcovou smlouvu se Správou a údr!bou silnic
Pardubického kraje na provádìní lokálních výsprav komunikací a
v neposlední øadì s SKP CENTREM o.p.s. na úklid kontejnerových
stanoviš$.
V rámci vyjádøení pro potøeby územního øízení RMO souhlasila s umístìním stavby integrovaného objektu v Polabinách 3 investora Ing.
Stanislava Jindøiška s podmínkou, !e loubí zùstane veøejnì pøístupné a
architektonické ztvárnìní bude navazovat na stávající pasá!. RMO rovnì!
po!adovala propojení chodníku podél integrovaného objektu s pasá!í a
dalšími okolními pìšími komunikacemi a parkovištìm.
RMO také vyhodnotila výbìrové øízení na veøejnou zakázku Seè
trávníkù v r. 2009-2010 v MO Pardubice II, pøièem! nejvhodnìjší nabídky
podal na všechny ètyøi bloky uchazeè Miloš Vondráèek. Ten se ovšem
z kapacitních dùvodù rozhodl uzavøít smlouvy pouze dva bloky - na
Polabiny 2 a Polabiny 4. Na zbývající dva bloky byly uzavøeny smlouvy
s uchazeèi, kteøí se umístili na dalších místech, tzn. Polabiny 1 a Cihelnu
bude sekat Michal Freudl a Polabiny 3 a 5 firma ROLC s.r.o. Celkové
náklady na seèe na následující dva roky tak budou èinit 3,88 mil. Kè, co! je
zhruba o 100 tis. Kè ménì ne! pøed dvìma lety.
V lednu RMO schválila novelu Provozního øádu tr!ištì a tr!ních míst
MO Pardubice II, v jejím! rámci byly upraveny nìkteré povinnosti
provozovatele a prodejce a v návaznosti na dokonèenou rekonstrukci
centra Polabin 3 došlo ke zrušení zdejších tr!ních míst. Celé znìní
provozního øádu je k dispozici na našich internetových stránkách.
RMO také rozhodla o odnìtí souhlasu s umístìním restauraèní
pøedzahrádky pøed provozovnou café-bar v ulici Jiøího Tomana.
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

KRIZE A SEPARACE

Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2009.

V souvislosti s finanèní krizí na svìtových trzích a s tím související
menší poptávkou po separovaných slo#kách komunálního odpadu
u koncových zpracovatelù dochází k razantnímu sní#ení prodejních cen.
Jedná se pøedevším o papír, plasty a kovy. Poèátek krize v tomto oboru je
spojen s velkým poklesem poptávky v Èínì. K tomu se pøidává uzavírání
zpracovatelských závodù, papíren, zpracovatelù plastù a skláren v dùsledku finanèní krize. Výrazný pokles zaznamenaly pøedevším komodity
papíru a plastu. U papíru jde o klesající poptávku po papírenském zbo#í a
s poklesem prùmyslové výroby se sni#uje i výroba papírových obalù.
Podobné problémy jako se zpracováním sbìrového papíru jsou i s plastovými odpady.
V dùsledku výše uvedených skuteèností došlo ke sní#ení výkupních
cen u všech druhù separovaného odpadu. Konkrétnì napøíklad u papíru
je výkupní cena záporná. To znamená, #e za ulo#ení papíru do sbìrny je
nutno zaplatit. Pøitom ještì pøed nìkolika mìsíci sbìrny papír vykupovaly.
Obèané se tedy chovají logicky ekonomicky a papír do sbìren neukládají.
Kde tedy konèí? Zvyšuje se mno#ství papíru ulo#eného na separaèních
dvorech a u separaèních kontejnerù. Tím dochází k prudkému nárùstu
mno#ství všech slo#ek separovaného odpadu ve mìstì. O tom svìdèí
napøíklad mno#ství papíru svezeného z mìsta roce 2008. Konstantnì se
v prùbìhu roku svá#elo cca 70 t odpadu mìsíènì, v mìsíci prosinci toto
mno#ství narostlo na 112 tun. Toto èíslo je jistì také ovlivnìno vánoèními
svátky, ale další mìsíce jistì potvrdí trend vývoje. Toto samozøejmì
zatì#uje celý systém separovaného sbìru, který je nastaven ekonomicky
i technicky na plánovaný vývoj. Krizi v odbìru druhotných surovin však
nikdo dopøedu nenaplánuje a jistì svým rozsahem a intenzitou pøekvapila
a pøekvapí všechny. Dùsledky v této oblasti se však musí øešit bez
odkladu.
Ve mìstì Pardubice i v minulosti, v dobì, kdy byla situace na trhu
druhotných surovin relativnì stabilní, docházelo k navyšování mno#ství
tun separovaných slo#ek odpadu. Bylo to pøedevším z dùvodu
ekologického chování obyvatel podporovaného cílenou osvìtou. Tento
stav øešil Magistrát mìsta ve spolupráci se svozovou spoleèností Slu#by
mìsta Pardubic a.s. dvìma zpùsoby. Jednak docházelo k navýšení
frekvence samotných výsypù kontejnerù, jednak se v prùbìhu roku na
vytipovaných stanovištích, tam, kde to prostory umo#òovaly, navyšoval
poèet samotných nádob. K dnešnímu dni mohou obèané Pardubic
ukládat separované slo#ky odpadu do celkem 900 ks separaèních
kontejnerù umístìných po mìstì z tohoto mno#ství je 416 ks kontejnerù
na plasty a nápojové kartony, 322 ks na sklo barevné, 11 ks na sklo bílé a
162 ks na papír. Poslední navýšení nádob probìhlo po propuknutí krize
na trhu druhotných surovin od prosince roku 2008, kdy bylo do mìsta
rozmístìno celkem 22 ks nových kontejnerù na všechny 3 komodity
separovaného odpadu. V souèasnosti se stav prùbì#nì monitoruje a
zvýšené mno#ství tìchto odpadù u separaèních kontejnerù se øeší po
dohodì s Magistrátem mìsta Pardubic mimoøádnými svozy.
Je tøeba pøipomenout, #e separované slo#ky odpadu jsou pøedávány
k dalšímu materiálovému vyu#ití. To je smyslem celého nastaveného
systému druhotného vyu#ívání odpadù. Není tedy mo#né i pøes nároènou
situaci v tomto oboru aby tento separovaný odpad konèil na skládkách.
Prioritou pro nás všechny je zlepšování #ivotního prostøedí a vyu#ívání
druhotných surovin a je jedním z pilíøù celého systému.
U sbìru separovaného odpadu je velice dùle#itá èistota
separovaných komodit. Ta v dùsledku ovlivòuje snadnost odbytu sep.
komodit a pomìr vyu#ití tìchto surovin. Zejména v této krizové dobì na
trhu s druhotnými surovinami uspìjí ti, kteøí nabízí èisté komodity bez
pøímìsí. Z tohoto pohledu je velice nezodpovìdné do separaèních
kontejnerù umístìných po mìstì odkládat jiné druhy odpadù, ne# pro
které jsou urèeny. Pro lepší orientaci, je dobré znovu pøipomenout,
barevné rozlišení kontejnerù na jednotlivé komodity separovatelného
odpadu. Kontejnery #luté barvy jsou urèeny k separaci plastù a
nápojových kartonù (krabice od d#usù, mléka, vín apod). Kontejnery
zelené barvy jsou urèeny k odkládání skla a koneènì kontejnery modré
barvy jsou urèeny k separaci papíru. Pro úspìšnost celého procesu
separace je nutné dodr#ovat postupy pro odkládání. Nevhodné umístìní
komunálního odpadu do nádob kontejnerù, urèených pro separaci, mù#e
zapøíèinit znehodnocení obsahu celého kontejneru. Tento pøístup
nìkterých jedincù znehodnocuje snahu a úsilí vìtšiny obèanù. Je tøeba
mít stále na pamìti #e ka#dý svým zodpovìdným pøístupem k tøídìní
separovaných odpadù pomáhá
zlepšovat #ivotní prostøedí. Závìrem
si dovoluji upozornit na nutnost
sešlapávání PET lahví pøed jejich
ulo#ením do kontejneru z dùvodu
minimalizace jejich objemu.
Ing. Jiøí Strouhal
SMP - Odpady a.s.

1 - u sbìr. surovin

2 - u POLICIE

3 - Dru#by

4 - Bro#íkova

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

den pøistavení

1 - Dru#stevní

stanovištì
Polabiny - ulice

Do velkoobjemových kontejnerù lze ulo#it objemný odpad z domácností, který se nevejde do bì#ných odpadových nádob - nábytek,
koberce apod. Do velkoobjemových kontejnerù NEPATØÍ: stavební su$
(napø. po vybourání bytových jader, stará okna), nebezpeèný odpad
(vèetnì pneumatik, akumulátorù, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovatelný odpad (sklo, papír, plasty, kov), odpad z podnikatelské èinnosti.
Dodáváme, #e prùbì#nì je k dispozici separaèní dvùr v Lonkovì
ulici, který má provozní dobu v úterý a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinský separaèní dvùr lze
odkládat objemný odpad z domácností, pneumatiky, stavební su$, sklo,
plasty, papír, elektrozaøízení a kovy.
Nebezpeèný 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, který probíhá ka#dé ètvrtletí - nejbli#ší termín je nyní
poèátkem dubna (pøesný rozpis bývá oznámen v#dy pøedem formou
letákù do schránek a zveøejòujeme ho rovnì# na našich webových
stránkách).
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11. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 25. 3. 2009
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu, rozpoètové opatøení,
pou#ití výtì#ku z provozování výherních hracích pøístrojù za rok
2008, zabezpeèení úklidu v mìstském obvodì, informativní zprávy.
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Téma
KØI!OVATKA U JOSEFA SE ZMÌNÍ
Jak jsme informovali v minulém èísle PZ, v rámci regenerace
sídlištì Sever by mìla první na øadu pøijít rekonstrukce
køi#ovatky U Josefa. Jedná se o køi#ovatku pìti ulic (Studentská,
K Cihelnì, Kunìtická, Ke Koupališti a ulice ke zdymadlu), do ní#
má být výhledovì napojeno ještì šesté rameno, které propojí
tuto èást mìsta s budoucím severovýchodním obchvatem a
novými rozvojovými plochami.

V souèasné dobì je zde vybudován provizorní kruhový objezd,
který podle internetové ankety vùbec nevyhovuje jedné tøetinì
obyvatel, druhá tøetina je ochotná ho tolerovat pouze jako doèasné
øešení a pouze tøetina ho akceptuje bez výhrad.
Mo!ná nìkteøí ètenáøi ani nevìdí, !e tato køi!ovatka byla
významná ji! odedávna - zde se pøed mnoha desítkami let rozdìlovala
„výpadovka“ z Pardubic na smìr Láznì Bohdaneè, Chlumec,
Podìbrady, Praha (ulice K Cihelnì) a smìr Hradec Králové (ulice
Kunìtická). Teprve ve druhé polovinì 20. století v souvislosti s výstavbou nového prùtahu mìstem a následnì v souvislosti se stavbou
obchvatu tyto ulice pozbyly svùj pùvodní význam.
V osmdesátých letech 20. století byla zahájena výstavba sídlištì
Pardubice Sever, s ní! opìt stoupl význam køi!ovatky U Josefa, nebo$
se stala vstupní bránou do této lokality. Na obrázcích je
zdokumentován vývoj pøíprav rekonstrukce této køi!ovatky. Pùvodnì
se uva!ovalo o køi!ovatce prùseèné, v novém miléniu se pak prosadila
myšlenka kruhového objezdu. V roce 2003 byl dokonèen projekt
rekonstrukce køi!ovatky, ale dodnes se nepodaøilo nalézt finanèní
prostøedky na jeho realizaci.
Teprve postupující Program regenerace panelových sídliš$
Pardubice - Pravý bøeh Labe pod taktovkou mìstského obvodu
Pardubice II pøinesl reálnou šanci na realizaci léta odkládaného
zámìru. V rámci pøípravy komplexní regenerace sídlištì Sever byl
pùvodní projekt peèlivì revidován. Nakonec bylo rozhodnuto o jeho
úpravì s cílem zpøehlednìní køi!ovatky, velkorysejšího øešení
zastávek MHD, lepšího trasování pìších a cyklistických tras a

Rozpoèet na rok 2009
Dne 18. 12. 2008 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2009. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného rozpoètu
(èástky jsou uvedeny v tis. Kè).
OES
FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bì!né pøíjmy
z toho
podíl na daních
transfer dotace na sociální dávky
poplatky
ostatní vè. pøíjmù na zabezpeèení voleb

46 589,0
40 435,0
21 048,0
2 000,0
14 410,0
2 977,0

v neposlední øadì
sjednocení návrhu
úprav èásti ulice K Cihelnì s jejím budoucím øešením v celé
délce.
Definitivní projekt
tedy pøedpokládá propojení všech pìti ulic
novou okru!ní šestiramennou køi!ovatkou, na ní! bude pøipraven zárodek šestého ramene pro budoucí napojení rozvojové
plochy Nové Cihelny.
Na východní stranì
Kunìtické je navr!en
záliv pro podélné stání
vozidel. Na ulici K Cihelnì jsou navr!eny
ètyøi parkovací zálivy
pro kolmé parkování a
na ulici Studentské
jsou navr!eny nové
zastávkové zálivy.
Souèástí akce jsou
rovnì! komunikace
pro pìší a cyklisty a
sanace a doplnìní
veøejného osvìtlení.
Samozøejmostí jsou
sadové úpravy.
Celkové pøedpokládané náklady na
stavbu èiní 19,7 mil.
Kè. Krátce pøed uzávìrkou tohoto vydání
PZ byla na Ministerstvo pro místní rozvoj
podána !ádost o dotaci z Programu regenerace panelových
sídliš$. Její maximální
výše byla letos omezena na 4 mil. Kè. Mìstský obvod je pøipraven
se na akci podílet 10
mil. Kè a zbývající èást
by mìla být hrazena
mìstem. Naše pøedbì!ná pøedstava o termínu realizace smìøuje do prázdninových
mìsícù.
TØ

1991

1997

2003

2008

2. Pøedpokládaný zùstatek ZBÚ k 31.12.2008
3. Tvorba sociálního fondu
VÝDAJE CELKEM
1. Bì!né výdaje
z toho
sociální dávky
provoz úøadu MO vè. zabezpeèení voleb
oblast !ivotního prostøedí
oblast dopravy
knihovna
oblast aktivit obvodu vè. veø. podpory
ostatní
2. Investice - oblast !iv. prostøedí a dopravy
3. Rezerva

6 500,0
-346,0
46 589,0
32 985,0
2 000,0
12 880,0
8 641,0
7 411,0
1 038,0
915,0
100,0
11 700,0
1 904,0
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Polabinská trojka soutì"í

VOLBY do Evropského parlamentu
- distribuce hlasovacích lístkù
Dne 5. a 6. èervna 2009 se konají volby do Evropského parlamentu.
Jedním z úkolù starosty je zajistit dodání hlasovacích lístkù volièùm
s trvalým pobytem na území Mìstského obvodu Pardubice II nejpozdìji
3 dny pøede dnem voleb. V souvislosti s roznáškou hlasovacích lístkù
bychom vás chtìli po"ádat o spolupráci spoèívající v øádném oznaèení
vašich poštovních schránek. Pokud schránka nebude øádnì
oznaèena, není mo"né obálku doruèit. Obálky s hlasovacími lístky, které
nebude mo"no doruèit, budou ulo"eny na úøadì mìstského obvodu a
obèané budou mít mo"nost si je zde v dobì provozu úøadu vyzvednout.
&ádáme vás tímto o oznaèení vašich schránek a o ulehèení práce
tìm, kteøí budou roznášku hlasovacích lístkù provádìt. V pøípadì, "e se
ve vašem domì nachází více schránek osob se stejným pøíjmením,
prosíme o oznaèení schránek i køestními jmény. Dìkujeme.
OVV

Novinky ze ZŠ Polabiny 2
Jaký byl letošní zápis do 1. tøíd
Ve dnech 11. a 12. února pøišlo do naší školy v Polabinách 2 k zápisu
73 dìtí, které prošly pohádkovou cestou. Za splnìné úkoly dostávaly
odmìny a velký úspìch mezi nimi mìlo i mlíèko, které škole darovala jako
sponzorský dar Mlékárna Hlinsko.
Dìti provázely pohádkové bytosti princezna, vodník, èarodìjnice a
další, a tak se dìtem zápis moc líbil.
Hodnì rodièù však chce "ádat o odklad povinné školní docházky ze
73 dìtí by jich mìlo mít odklad 21. Nìkteøí rodièe také zapsali své dítì na
více školách a teprve se budou rozhodovat, kterou si vyberou.
I s dìtmi, které mìly odklad v loòském roce, by mìlo 1. záøí nastoupit
asi 60 dìtí. Do hudební tøídy je zapsáno 19 dìtí, ostatní rozdìlíme do dvou
standardních tøíd. Budou ménì poèetné a paní uèitelky se budou moci
dìtem individuálnì vìnovat a poskytnout jim nejlepší mo"nou péèi.
Den otevøených dveøí v ZŠ Polabiny 2
Vedení základní školy v Polabinách 2 zve rodièe "ákù i všechny další
zájemce na Den otevøených dveøí, který se koná 15. dubna od 9.00 do
16.00 hodin. Hosté mohou navštívit vyuèovací hodiny, prohlédnout si
jarnì vyzdobenou školu s nápaditými výrobky "ákù i pedagogù. Pro dìti
bude pøipravena odpolední sportovní akce. Tìšíme se na vidìnou a na
Vaši návštìvu.
Za vedení školy Mgr. Bc. Jana Smetanová, øeditelka školy

Informatika na jednièce
Základní škola Dru"stevní 305, Polabiny 1 otvírá ve školním roce
2009/2010 ji" posedmé pro budoucí šes$áky další tøídu s rozšíøenou
výukou informatiky a výpoèetní techniky. Výuka bude od záøí 2009
probíhat podle Školního vzdìlávacího programu naší školy.
Pøedpokládané výstupy na konci 9. roèníku - Word, Excel, Power
point, Zoner callisto - grafické programy, e-mail, internet, tvorba www
stránek, operaèní systémy a jejich instalace, sítì, struktura poèítaèe,
základy programování. Na konci devátého roèníku mají "áci mo"nost
získat certifikát ECDL.
Tøída je urèena hlavnì "ákùm se zájmem o pøedmìt.
Pøijímací øízení do této tøídy probìhne 22. dubna 2009 ve 14 hodin na
ZŠ Polabiny 1, Dru"stevní 305, kdy "áci napíší test ze základù informatiky
a logického myšlení. Zájemci o studium v této tøídì se mohou dostavit i
bez pøedchozího pøihlášení. Bli"ší informace získáte na informativní
schùzce dne 7. dubna 2009 v 19.00 v jídelnì školy, na internetových
stránkách školy www.zspolabiny1.cz pod odkazem aktuálnì nebo na
telefonních èíslech 466 401 884-5, popø. na e-mailové adrese
jan.horalek@zspolabiny1.cz
Radek Hejný, øeditel školy

V uplynulém období se naše škola zapojila do nìkolika soutì"ních
klání. A nutno podotknout "e s úspìchem.
V soutì"i s názvem Hledáme nejlepšího mladého chemika jsme
obsadili 1. a 5. místo a dalších sedm "ákù se umístilo do 27. místa z celkového poètu celkem 1 300 "ákù.
Ve støedu 4. 2. jsme hostili ji" podruhé Okresní kolo Festivalu vìdy a
techniky mláde"e, kde mìli "áci základních škol mo"nost prezentovat své
vìdecké projekty z mnoha lidských oborù. Dvì "ákynì naší školy
postoupily do krajského kola.
Stejnì jako v pøedcházejících letech poøádala naše škola ji" tøetí
roèník Memoriálu Petra Jagoba v basketbalu. A" v posledním zápasu
kvalitnì obsazeného turnaje naši borci zaváhali, pøesto jsme obsadili i tak
pìkné druhé místo.
V tento den jsme spolupoøádali patnáctý roèník Olympiády dìtí a
mláde"e v šachu a ani zde se naši borci neztratili. V celkovém poøadí jsme
obsadili prvních pìt míst a další naši "áci se prùbì"nì umístili mezi
ostatními 77 úèastníky.
Nìkteré vìdomostní soutì"e stále ještì probíhají a také zde
oèekáváme dosa"ení velmi dobrých výsledkù stejnì jako v pøedcházejících letech.
Chcete, aby i Vaše dítì navštìvovalo tuto školu? Pak pøijïte se svým
pá$ákem ve støedu 29. dubna 2009 ve 14 hodin, kdy se koná výbìrové
øízení do tøídy s rozšíøeným vyuèováním matematiky, pøírodovìdných
pøedmìtù a informatiky. V pøíštím školním roce bude opìt otevøena jedna
šestá tøída s tímto zamìøením a nabídneme Vám modernì vybavenou
školu se tøemi poèítaèovými uèebnami, interaktivními tabulemi, kvalitními
vyuèujícími i výuku moderními formami práce.
Bli"ší info o naší škole na tel. è. 464 629 940 nebo 464 629 943,
www.zspol3.cz
Mgr. František Nìmec, øeditel ZŠ Polabiny 3

SMS
! Po poslední zimì jsou mnohé vozovky i v našem obvodu samý
výtluk. Pokud nepoèítáme Hradeckou a Podìbradskou, které jsou
ve správì Pardubického kraje, tak nejhùø asi vypadá ulice Kpt.
Bartoše. Zde jsou plánovány opravy nejdøíve a v pomìrnì velkém
rozsahu. ! V návaznosti na dokonèený úsek kanalizace Labe Louèná dojde rovnì" k opravì ulice K Cihelnì. Chodník u
køi"ovatky U Josefa bude opraven pouze provizornì, nebo$ se
letos poèítá s celkovou rekonstrukcí køi"ovatky, pøièem" v jeho
místì pak budou ještì parkovací místa a chodník bude ponìkud
posunut. ! Výstavba kanalizace Labe - Louèná naplno pokraèuje
také v Bìlehradské a Okrajové, v ulici J. Potùèka je èásteènì
dokonèena. V dùsledku znaèných zásahù do komunikací se v
dotèeném úseku Bìlehradské a J. Potùèka po dokonèení prací
poèítá s novým asfaltovým kobercem v celé šíøi vozovky. ! Kvùli
zimì nedokonèené
chodníky mezi Dru"stevní ulicí a Kosmonautù se právì v dobì
uzávìrky PZ staví a
snad poèasí brzy umo"ní i dokonèení terénních a sadových úprav
rekonstruované ulice Dru"stevní (viz obr.) ! Na sklonku února byl
vydán kolaudaèní souhlas na stavbu prvního obytného domu
v rámci komplexu Labský palouk v Polabinách 4. Dle slibu
investora by mìlo být okolí domu upraveno do dubna. Letošní záøí
je pak pøedpokládaným termínem dokonèení zbývajících dvou
domù a dále všech navazujících komunikací, sadových úprav a
v neposlední øadì i dìtského høištì, které bude souèástí této
investice. ! Také dìtské høištì v ulici Køièkovì by se letos mìlo
doèkat vybavení moderními a bezpeènými hracími prvky. !
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mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
jistì mi dáte za pravdu, !e èas neúprosnì bì!í a
najednou tu máme konec prvního pololetí. Rád
bych se s Vámi podìlil s tím vším, co se v našem
obvodì za tu dobu událo a s tím, co Vás ještì
letos èeká. Pøedevším, bych rád podìkoval všem
èlenùm okrskových volebních komisí a pracovníkùm úøadu mìstského obvodu za bezproblémové zajištìní voleb do Evropského parlamentu,
moje podìkování patøí i Vám, kteøí jste vyu!ili svého práva a šli volit.
Na všech typech škol v našem obvodì se blí!í konec školního
roku, moje gratulace za úspìšné zvládnutí klasických maturit patøí
všem studentùm støedních a odborných škol. Studentùm dnešních
tøetích roèníkù pøeji pro pøíští školní rok toté!, tito studenti ji! budou
skládat nový typ maturit - maturity státní. Má gratulace samozøejmì
smìøuje i ke všem ostatním, kteøí zvládli úspìšnì závìreèné
uèòovské zkoušky, vìøte, !e šikovných øemeslníkù, kuchaøù, èíšníkù
atd., bude v!dy naše spoleènost potøebovat. Samozøejmì nemohu
zapomenout ani na studenty univerzity, kteøí ukonèili svá studia na
Univerzitì Pardubice a k dosa!eným akademickým titulùm jim
blahopøeji. Velké podìkování patøí všem pedagogickým pracovníkùm, kteøí se na tìchto úspìších podíleli.
Nyní nìco o dìní v obvodì, pravidelné nedìlní promenádní
koncerty na Pergole byly zahájeny 1. kvìtna a jsou Vámi obèany
hojnì navštìvovány. Byla dokonèena rekonstrukce ulice Dru!stevní,
letos jsme opìt uspìli se !ádostí o dotaci. Získali jsme 4 miliony Kè,
a proto mù!eme zahájit dlouho oèekávanou rekonstrukci køi!ovatky
U Josefa a pøilehlých ulic k Cihelnì a Kunìtická. Pùvodnì jsme se
domnívali, !e tuto rekonstrukci budeme vzhledem k financím muset
rozlo!it na nìkolik let, ale nyní díky pomoci mìsta Pardubic to vypadá
tak, !e to zvládneme naráz. V nejbli!ší dobì zaèneme s budováním
nového dìtského høištì v Køièkovì ulici, tím opìt pøipravíme pro
mladou generaci ještì lepší vyu!ití jejich volnoèasových aktivit.
Všechny zelené plochy jsou i letos pravidelnì udr!ovány, abychom se
cítili v našem !ivotním prostøedí opravdu jako doma. Ke konci se chýlí
akce Labe - Louèná. Jistì jste si všimli, !e na sloupech veøejného
osvìtlení v obvodì byly instalovány tabule s mìøením rychlosti. Tyto
tabule byly zaplaceny z rozpoètu obvodu, já pevnì doufám, !e
pomohou k dodr!ování pravidel silnièního provozu a vìtší
bezpeènosti.
Naše sna!ení však stále narušuje menší poèet spoluobèanù, kteøí
neustále nièí lavièky, odkládají velkoobjemový odpad patøící do
separaèních dvorù èi do pravidelnì pøistavovaných odpadních
speciálù vedle našich normálních kontejnerových stání. Vìøím, stále
doufám, !e tìchto pøípadù hyzdìní našeho obvodu bude se stoupající
osvìtou a kulturností ubývat.
Vá!ení spoluobèané, pøijmìte moje upøímné pøání, aby Vaše
letošní dovolená probìhla pøesnì podle Vašich nejtajnìjších pøedstav
a aby prázdniny pøispìly k utu!ení mezigeneraèních vztahù v našich
rodinách. V!dy$ po Vašem návratu zahájíme další èást roku ji! X.
Staroèeskou polabinskou poutí, která se bude konat 26. záøí 2009.
Bohatý program za úèasti významných celebrit z oblasti zábavy je
pøipraven pro všechny generace spoluobèanù. Na setkání s Vámi se
tìší Váš starosta
Jiøí Srbek

Pozvánka
na 13. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 24. 6. 2009
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou tyto body: zpráva
starosty, závìreèný úèet hospodaøení MO Pardubice II za rok 2008,
rozpoètové opatøení è. 3, informativní zprávy, diskuse.

roèník 2009

èerven

èíslo 2

Ulice Dru!stevní

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

Na svém zasedání 25. 3. 2009 projednalo ZMO mimo jiné èerpání
rozpoètu v roce 2008, schválilo pøíspìvky z rozpoètu na rok 2009, schválilo
rozpoètové opatøení è. 1 (podrobnìji na www.pardubice2.cz) a projednalo
zabezpeèení úklidu v mìstském obvodu. 13. 5. 2009 se ZMO sešlo
mimoøádnì ještì jednou, pøièem" hlavním bodem programu bylo pou"ití
výtì"ku z provozování technických zaøízení (herních automatù). Výtì"ek
bude z èásti pou"it na rekonstrukci køi"ovatky U Josefa a z èásti na dìtské
høištì v ulici Køièkovì.
RMO na základì námìtu investora nových bytových domù v Polabinách 4 schválila návrh pojmenování novì vzniklé ulice “Labský Palouk” tento návrh následnì schválilo Zastupitelstvo mìsta Pardubic.
RMO nesouhlasila s hostováním cirkusu na travnaté ploše v centru
Polabin 4. Cirkus nakonec byl umístìn u koupalištì.
Dne 25. 3. 2009 projednala RMO za pøítomnosti nìkterých dalších
èlenù ZMO celkem 17 námìtù na zmìny územního plánu mìsta týkajících
se MO Pardubice II. Plné znìní usnesení vèetnì struèných popisù
jednotlivých námìtù naleznete na www.pardubice2.cz.
RMO souhlasila s pronájmem mìstského pozemku v centru Polabin 4
za úèelem umístìní stánku na zmrzlinu a to doèasnì, do doby rekonstrukce
tohoto centra. Naproti tomu s umístìním zmrzlinového stánku u trafiky v ulici Mladých nesouhlasila.
RMO rovnì" nesouhlasila s pronájmem pozemkù mezi školou v Polabinách 4 a rosickým nadjezdem za úèelem vybudování sportovního areálu.
Pozemky jsou èásteènì dle dosud platného územního plánu zaøazeny do
krajinné zelenì a èásteènì tvoøí areál školního høištì.
RMO projednala uzavøení smlouvy o dílo se Slu"bami mìsta Pardubic
na výmìnu povrchu na dìtském høišti v ulici Varšavská v cenì 176 378 Kè.
Jedná se o další z øady stavebních úprav stávajících dìtských høiš$ s cílem
zabezpeèení dopadových ploch odpovídajících aktuálním normám.
V návaznosti na dokonèení rekonstrukce ulice Dru"stevní schválila
RMO úpravu tzv. limitù pro vyhrazená parkovací stání - tj. poètù míst, která
na jednotlivých parkovištích lze vyhradit pro konkrétní vozidla. Jedná se
obvykle o 10% z celkového poètu legálních parkovacích míst a dosud
z limitù nebyla nikdy povolena "ádná výjimka.
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Polabiny
BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ
v šachové extralize!
Polabiny, pardubická ètvr" velikosti okresního mìsta. Zde se v roce
1998 dva lidé rozhodli zalo#it šachový oddíl. Oddíl mìl jediné dru#stvo a
toto dru#stvo hrálo okresní soutì#. Letos v roce 2009 hrálo v soutì#ích 7
dru#stev dospìlých. A po senzaèním vítìzství v 1.lize postoupilo A
dru#stvo polabinského oddílu k údivu celé republiky pøekvapivì do
šachové extraligy. Šachová extraliga je vysoce presti#ní profesionální
soutì#, Polabiny se tímto úspìchem dostaly do povìdomí celé republiky.
Pravda, zájem o šachové dìní v Pardubicích se vìtšinou soustøedí na
festival Czech Open.
Jaké jsou - vedle extraligového triumfu - další aktivity trochu
neprávem opomíjeného klubu? Klub 2222 ŠK Polabiny - to je #ivot
Vladimíra Dudka a Martina Moj#íše, dvou mladých mu#ù, díky jejich#
nadšení klub vznikl. Z poèátku šlo hlavnì o to, zahrát si šachy, pak zajít na
jedno pivo a partie v klidu rozebrat. Pak nastoupila spousta úsilí, tvorba
stanov, soupisky hráèù na první sezónu a také nutnost finanèních
investic.
První zápas dopadl výsledkovì špatnì. Prohráli, ale v tu chvíli ji#
vìdìli, #e se zalo#ením oddílu udìlali dobøe. Povedlo se dát dohromady
dobrou partu. A nakonec se podaøilo i postoupit, o èem# se rozhodlo a#
v posledním kole pøekvapením na úèet nejvìtšího rivala v soutì#i.
Následovaly problémy týkající se hlavnì hrací místnosti, klub se
pøestìhoval do restaurace Rosignano, do bývalé lednice. A u# tehdy
vznikla myšlenka na rekonstrukci této místnosti a také vznikl nápad na
uspoøádání turnaje v rapid šachu, kterým by se uctila památka tragicky
zesnulého kamaráda - šachisty. A tak vznikl úspìšný Memoriál Èeòka
Honsy.
Velká rekonstrukce hrací místnosti se nakonec podaøila i díky pomoci
otce Martina Moj#íše (v tu dobu nejlepší hráè oddílu a doyen klubu), který
zaøídil dotaci od mìsta.
Pak pøišlo shánìní nových hráèù, nebylo jich málo, lze jmenovat napø.
Pavla Justa, Pepu Kourka a Aleše Jedlièku, kteøí dodnes tvoøí jakousi
kostru ligového týmu. Také se v klubu v epizodních rolích objevili velmistøi
Sergej Movsesjan, Honza Votava a Vigen Mirumian.
Oddíl nakonec vysnìnou 2. ligu vybojoval.
Následovalo slouèení s TJ Synthesia Pardubice, pøestoupilo 13 jejich
hráèù a díky tomu oddíl získal 1. ligu. Po poèáteèním pøešlapování
nakonec oddíl patøí mezi 12 nejlepších týmu v republice a má 111 èlenù.
A jaké jsou plány do budoucna? Nejbli#ší budoucnost je poøádání
mistrovství ÈR mladších #ákù dru#stev. Utká se 28 nejlepších týmu,
kteøí prošli kvalifikaèním sítem. Rozpoèet je 250 tisíc Kè, hrát se bude
v Sezemicích od 12. - 14. 6. 2009. Sejde se tam okolo 250 hráèù, rodièù a
dozorù.
Dalším cílem je pokusit se udr#et to, co oddíl dokázal, to znamená
hlavnì extraligu a sna#it se doplnit kontinuitu navazujících soutì#í. A potom dále usilovnì pracovat s mláde#í a èekat, co vzejde ze šachové školy.
Urèitì by bylo skvìlé do budoucna postoupit do extraligy mladšího
dorostu a pøípadnì myslet i výš. Práce s mláde#í je prioritou klubu.
Na závìr se zmíníme o trochu tajemném názvu klubu - ètyøi dvojky.
Jeho význam zná všeho všudy šest lidí, z nich# jsou dnes v oddíle právì
u# jen Martin Moj#íš a Vladimír Dudek. Prý se to dá pova#ovat za takový
talisman klubu, který se nesmí prozradit...
Tak#e tuto informaci si na klubových internetových stránkách
www.polabinychess.eu nepøeètete, ale spoustu dalších zajímavostí
o tomto polabinském šachovém oddíle ano.
red

Poslední dobou jsme
na rùzných místech
obvodu zjistili brutální
úmyslné poškození
vzrostlých stromù. První dva obrázky zobrazují pøelomený
javùrek na toènì trolejbusù v ul. Kosmonautù. Tøetí obrázek

Takhle ne!

Slu#by mìsta Pardubic a. s. upozoròují obèany mìsta, #e
v mìsíci dubnu byly zahájeny práce na blokovém èištìní mìsta.
Uvádíme rozpis prací na blokovém èištìní v MO Pardubice II
v roce 2009.

Blokovému èištìní v jednotlivých ulicích pøedchází rozmístìní
dopravních znaèek o zákazu parkování s urèením dne a hodiny.
Rozmístìní dopravních znaèek s dodatkovou tabulí bude v ulicích
provedeno sedm dní pøed samotným èištìním. !ádáme øidièe, kteøí
budou parkovat svá vozidla na takto oznaèených komunikacích, aby vèas
pøeparkovali. V pøípadì nerespektování dopravního znaèení provedou
Slu#by mìsta Pardubic a. s. ve spolupráci s Mìstskou policií odta#ení
vozidla na náklady majitele.
Blokové èištìní v ní#e uvedených ulicích a dnech bude provádìno od
6.00 hodin, avšak pøípravné práce (odtahy vozidel apod.) budou zahájeny
ji# døíve. Hodina zahájení prací je v#dy vyznaèena na dodatkových
tabulkách pøechodného dopravního znaèení. Z technických dùvodù mù#e
dojít k urèitým zmìnám v harmonogramu (napø. rekonstrukce ulic).
Bìlehradská - parkovištì pøed èp. 311-20 a vjezdem do ul. Dru#by 22. 4.; místní komunikace k malobytùm vèetnì parkovištì - 7. 5.; místní
komunikace k bývalému Meinlu vèetnì parkoviš" - 14. 10.; parkovištì
pøed èp. 379 - 24. 6.; parkovištì u èp. 269-273 - 7. 7.; parkovištì u èp. 3918 - 1. 10.; Brozanská - 16. 7. (èást) a 1. 10.; Bro!íkova - hlavní ulice 7. 7.; parkovištì u èp. 424-6, 427-9, 430-2 - 5. 10.; Dru!by vèetnì
parkovištì - 19. 6.; Dru!stevní - 5. 6.; pøed domem èp. 101-5 - 25. 6.; pøed
domem èp. 106-8 - 24. 6.; pøed domem èp. 109-11 - 22. 6.; pøed domem
èp. 112-14 - 19. 6.; pøed domem èp. 115-17 - 17. 6.; ; Gagarinova - 23. 6.;
Grusova - 25. 6.; velké parkovištì - 2. 10.; Chemikù - 8. 6.; pøed domem
124-9 - 13. 7.; pøed domem èp. 134-7 - 10. 7.; pøed domem èp. 141-4 8. 7.; Jiøího Tomana - vèetnì parkoviš" - 15. 6.; Karla Šípka - 13. 10.;
K Cihelnì - 15. 10.; Ke Koupališti - 16. 7.; Kosmonautù - hlavní ulice 12. 6.; slepá èást pøed èp. 186-94 - 16. 6.; Kpt. Bartoše - centrální
parkovištì Polabiny 4 - 1. 7.; parkovištì mezi èp. 409-10 a 411-12 - 29. 6.;
Kunìtická - 8. 7. a 18. 11.; úsek ke zdymadlu - 30. 7.; K Rozvodnì - 9. 7.;
Køièkova - 9. 7.; Le!ákù - 22. 6.; Lidická - od ul. Kpt. Bartoše k ul.
Lonkova - pravá strana vèetnì parkovištì u gará#í - 18. 6.; od ul. Kpt.
Bartoše k ul. Lonkova - levá strana - 22. 6. a 20. 11. (pouze podél MŠ);
Lonkova - parkovištì mezi 469-86 vèetnì parkovištì za Archou - 23. 6.;
parkovištì u èp. 459-467 - 10. 7.; úsek od ulice Kpt. Bartoše po první
obytný dùm - 30. 9.; parkovištì pøed èp. 487-94 - 14. 10.; Mezi Zahradami
- 2. 10.; Mladých - vèetnì parkoviš" - 27. 4.; Na Labišti - 10. 7.; Nová 29. 6.; Odboráøù - 23. 6.; Ohrazenická - hlavní ulice - 11. 6.; parkovištì
u èp. 164-8 - 9. 6.; parkovištì u èp. 169-72 - 19. 6.; parkovištì u èp. 173-6 8. 7.; parkovištì u èp. 177-80 - 9. 7.; Partyzánù - 5. 10.; Prodlou!ená 6. 5.; parkovištì vedle obch. centra a u pošty - 16. 6.; obytná zóna
Okrajová-Prodlou#ená - za budovou Policie ÈR, vèetnì parkovištì u èp.
286-93 a 294-7 - 23. 9.; Rosická - 9. 6.; Sedláèkova - 3. 7.; Sluneèní - 27.
4.; Stavaøov - od ul. Studentská levá strana - 25. 6.; pravá strana 26. 6.; Stavbaøù - vèetnì parkoviš" 9. 6.; Studentská - od ul. Hradecká pravá strana - 26. 6.; levá strana 29. 6.; U Josefa - 16. 7.; Valèíkova 25. 6.; Varšavská - 21. 5.

dokumentuje jednu z poškozených lip u
høištì v ulici Grusova. Charakter
poškození je zvláštní, zdá se, jakoby do
stromu nìkdo opakovanì mlátil
nìjakou tyèí èi jiným tupým pøedmìtem. V ka#dém pøípadì tyto èiny
vypovídají o ubohé intelektuální nadílce jejich pachatelù. Kromì nesmyslného poškození #ivotního prostøedí tak
vznikla i nemalá finanèní škoda. Tak
napøíklad jen od loòského roku do
letoška bylo úmyslnì znièeno pøelomením 15 stromkù. Jejich náhrada
novými není nejlevnìjší, jeliko# právì
z dùvodu eliminace vandalského poškození sázíme stromky
starší, o prùmìru kmínku minimálnì 12-14 cm, kotvené kùly a
výsadba takového stromku vèetnì práce pøijde prùmìrnì na pìt
tisíc korun. Snadno si tak lze spoèítat, na kolik øádìní “silákù”
O!PD
mìstský obvod pøijde...
O%PD
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Téma
SEVER - PODROBNÌJI O ZÁMÌRECH
V minulých dvou èíslech PZ jsme informovali, "e letos pøijde
na øadu regenerace sídlištì Sever. Pùvodnì jsme pøedpokládali,
"e letos se zvládne jen první etapa - rekonstrukce køi"ovatky
U Josefa. Jak si však mù"ete pøeèíst ve Slovì starosty, podaøilo
se nám získat státní dotaci a mìsto pøislíbilo navýšit svùj podíl,
tak"e je šance zvládnout kromì køi"ovatky i ulici K Cihelnì a není
vylouèena ani mo"nost, "e se podaøí zajistit financování všech
etap. O aktuálním stavu budeme prùbì"nì informovat na našich
internetových stránkách www.pardubice2.cz v sekci Program
regenerace. Tam si mù"ete vyhledat i podrobnìjší informace o pøipravované akci.
Nyní shrneme, !e
akce je èlenìna na pìt
etap - rekonstrukce køi!ovatky U Josefa, K Cihelnì, K Rozvodnì, Kunìtická a samostatná
etapa dìtská høištì. Nyní
zmíníme nìkteré zajíma“Lego” u! brzy zmizí
vosti. Tøeba, !e v rámci
rekonstrukce køi!ovatky
U Josefa se kromì samotného nového kruhového objezdu doèká
úprav i èást ulice Studentské a! po první odboèku. Budou zde nové
zastávkové zálivy (zastávka od centra dnes nemá potøebnou šíøku),
zøízen dìlicí ostrùvek, rekonstruovány budou chodníky a vybuduje se
nový chodník v místì vyšlapané zkratky kolem výmìníku. Souèástí
této etapy jsou také úseky ulic K Cihelnì a Kunìtická - v!dy k první
odboèce.
Jeliko! køi!ovatka U Josefa byla, je a do budoucna bude
významným bodem na dopravní síti mìsta, rozhodli jsme se trochu
zajímavìji pojmout její støedový kruh. Jestli se vše podaøí, dostanou
zde umístìné lampy netradièní, moderní design.
Souèástí úprav jednotlivých ulic je vybudování pøístøeškù na
kontejnery - budou vycházet z našeho osvìdèeného typu, který lze
vidìt tøeba na Stavaøovì nebo v ulici Dru!stevní (viz foto na str. 4
tohoto PZ).
Jak bylo uvedeno, dìtská høištì tvoøí samostatnou etapu. Poèítá
se, !e rekonstrukce se dotkne všech høiš$. Rozšíøena a dovybavena
budou dvì “centrální” høištì pro vìtší dìti (za èp. 96 a za èp. 117),
høištì pro nejmenší u èp. 116, 115 a 100 budou rekonstruována a
mírnì posunuta. Zrušeno bude minihøištì u èp. 97, pískovištì pøed èp.
100, høištì za èp. 115 u Barky a pozùstatky høištì za èp. 110. Vìøíme,
!e zrušená høištì budou více ne! dobøe nahrazena zbylými kvalitnì
vybavenými høišti.
K Cihelnì

zklidnìní pomocí zvýšených ploch nìkterých
køi!ovatek (s ulicí K Rozvodnì a vjezd ke kolejím). Dále bude rozšíøeno parkovištì u èp. 117.
V ulici K Rozvodnì
se úpravy soustøedí na
úsek mezi domy èp. 99 a
97, kde pøibudou parkovací místa tak, aby byly
zajištìny po!ární pøístupy k obìma domùm.
V ulici Kunìtické
bude nejvìtší zmìnou
opìtné zobousmìrnìní
vozovky pøi zachování
stávajícího uspoøádání
ulice (tj. kolmé stání na
jedné, podélné na druhé stranì). Køi!ovatka
s Brozanskou ulicí bude
øešena jako zvýšená
plocha, na ní! se objeví
i nová zastávka MHD.
Pøibude parkovištì pøed
èp. 100 a rekonstrukce
se doèká i chodník, po
jeho! novém povrchu
bude mo!né dojít a! na
køi!ovatku U Josefa.
Na závìr jsme si nechali nejo!ehavìjší zále!itost z celé akce, kterou
je budoucnost lipového
stromoøadí v ulici Kunìtické a jeho torza v ulici
K Cihelnì. Jak jsme ji!
nìkolikrát psali, zpracoK Cihelnì
vaný projekt vycházel ze
zámìru vykácení a náhrady jedné strany stromoøadí v Kunìtické ulici (blí!e k panelovým
domùm). Tato myšlenka vycházela z odborných posudkù Agentury
pro ochranu pøírody a krajiny ÈR a byla vedena pøedevším obavou
o provozní bezpeènost stromù na frekventované mìstské ulici.
Dùvody sni!ující se bezpeènosti stromù jsou v zásadì dva - jednak
hlavový øez stromù provedený pøed desítkami let a jednak pøisypání
zeminy pøi výstavbì sídlištì. Zdejším stromùm je vìnována
nadstandardní péèe - pravidelné kontroly dutin, vazby v korunách,
proøezy, ale pøesto ka!doroènì dochází k nutnosti pokácení
nìkterých jedincù. Ve svìtle nedávných neš$astných událostí ze
Zlína pova!ujeme provozní bezpeènost za prvoøadou. Na druhou
stranu jsme si vìdomi nesmírné hodnoty, kterou vzrostlá zeleò pro
!ivotní prostøedí má, a proto jsme na základì nìkolika dopisù obèanù
objednali ještì jedno odborné posouzení všech dotèených stromù a
na základì jeho výsledku bude znovu zvá!ena nutnost kácení. O definitivním verdiktu budeme informovat.
TØ
Kunìtická

Teï se na chvíli zastavíme v ulici K Cihelnì, která má pøijít na øadu
hned v zápìtí po rekonstrukci køi!ovatky U Josefa. Hlavní navr!ené
úpravy zde jsou logické - na stranì smìrem k novým budovám
univerzity budou vybudovány zálivy na kolmé parkování a za nimi
sdru!ená stezka pro pìší a cyklisty. Rovnì! zde bude umístìno nové
veøejné osvìtlení. Pro zamezení rychlých prùjezdù vozidel a
vzhledem k velké intenzitì pìších pøecházejících tuto ulici je navr!eno
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Zápis do ZUŠ Polabiny

Støípky ze ZŠ Polabiny 2

Základní umìlecká škola Pardubice - Polabiny zve v mìsíci èervnu
nové zájemce k zápisu na všechny obory školy (hudební, taneèní,
výtvarný, dramatický). Informace o výuce a organizaci studia získáte na
následujících telefonních èíslech :
hudební, taneèní, dramatický obor - 466 415 701, 466 400 310
výtvarný obor - 466 415 535 nebo na www.zuspardubice.cz.
Zápis pro všechny "áky školy se koná v úterý 1. záøí 2009 od 9 do 18
hodin.
Škola dosáhla v letošním školním roce øady významných úspìchù.
&áci hudebního, taneèního a dramatického oboru postoupili a úspìšnì
reprezentovali školu v ústøedních kolech umìleckých soutì"í. Práce
výtvarného oboru si mù"ete prohlédnout v galerii Mázhaus (10. 6.-29. 6.),
v galerii Chodba v budovì výtvarného oboru v ul. Nová v Polabinách (od
15. 6.) a bìhem prázdnin v místní poboèce Region Tourismu.

Školní pou# poøádá
v pondìlí 21. èervna od 17 hodin na školní zahradì základní škola v Prodlou"ené ulici. Pro dìti budou pøipraveny soutì"e o ceny, skákací hrad,
ukázka malého cirkusu. Pro všechny návštìvníky je zajištìno obèerstvení
- limo, pivo, opékané klobásy. Pøijïte s námi strávit pøíjemné pøedprázdninové odpoledne. Srdeènì Vás zvou pracovníci ZŠ Polabiny 2.
Novinky ve školním roce 2009/2010 na ZŠ v Polabinách 2
V novém školním roce nabídne naše škola dìtem další místa ve
školní dru"inì. Novì otevíráme 5. oddìlení dru"iny, tak"e pøijmout
mù"eme všech 146 pøihlášených dìtí.
Od záøí budou ve škole pracovat 2 poradkynì - jedna poradkynì se
bude specializovat na výchovné poradenství a druhá na poradenství
kariérové. Cílem tohoto nového uspoøádání je nabídnout rodièùm další
slu"by pøi øešení výchovných i vzdìlávacích problémù "ákù i dále
zkvalitnit poradenské slu"by pøi volbì povolání dìtí.
Na webových stránkách školy www.zsprodlouzenapce.cz je u" také
uvedeno pøidìlení pìveckých sborù, které ve škole velice úspìšnì
pracují.
Mgr. Bc. Jana Smetanová, øeditelka školy

Louèení se školním rokem

Jak si #áci vymìnili
školu se zvíøátky
Urèitì všichni víte, "e 22. dubna s slaví Den Zemì. Naše škola v Polabinách 3, Npor. Eliáše 344 si nemohla akci nechat ujít a tak to oslavila
trochu neobvykle. Oslavili jsme svátek se zvíøátky, a tak jsme náš
program pojmenovali „Máme rádi zvíøátka“.
Spousta "ákù si pøinesla
své domácí mazlíèky. Pejsky,
koèièky, morèátka, køeèky,
"elvy, králíèky, hady, dokonce
i fretka se toho dne zúèastnila.
Nevadí, "e kdy" si ji pohladíte,
tak vám bude trošku zapáchat
ruka, ale ten pocit je ú"asný.
Nebo vzít si hada kolem krku
je také zá"itek na celý "ivot.
A co krásnì opeèovávané koèièky, které vypadaly jako z reklamy.
Obèas zvíøátka v klecích
vypadala jako vykulené kulièky, ale kdy" mají tolik obdivovatelù, tak se jim nemù"eme
divit.
A které zvíøátko získalo
nejvìtší obdiv? To pøece není
vùbec dùle"ité. Všechna byla
nádherná a oslava se líbila jak
lidem, tak i zvíøátkùm.
Michaela Vojtìchová, 8. D

Èas plyne a ne" se nadìjeme, bude tu opìt konec školního roku a
s ním ji" tradièní „Louèení se školním rokem“. V úterý 23. 6. v 15.45 zahájí
zábavné odpoledne na høišti školy hudební vystoupení Pardubických
høíbat a poté bude následovat akademie školní dru"iny. Svým
vystoupením zcela jistì ka"dého z nás zaujme Jan Pøeuèil a Eva
Hrušková, kteøí nás zábavnou formou provedou èeskou historií. Zájemci
o historické zbranì si budou moci zastøílet z luku a kuše. A mo"ná na nás
èeká i pøekvapení….!
V podveèer se "áci i rodièe budou tìšit na odmìòování úspìšných
"ákù a vyøazování devá$ákù, kteøí si pro nás jistì pøipraví nìco
zajímavého. Po celý den si budou moci dìti zadovádìt na skákacím
hradu.
Celé zábavné odpoledne bude zakonèeno veèerním koncertem
kapely East park.
Akce se koná za finanèního pøíspìvku MO Pardubice II.
Závìrem u" zbývá pouze popøát všem hezké prázdniny
Radek Hejný, øeditel školy

SMS
! V ulici Dru"stevní
jsou koneènì hotové
stavební úpravy, nové
komunikace, høištì,
lavièky i pøístøešky na
kontejnery zaèly slou"it veøejnosti (viz foto)
a zaèíná se zelenat i
trávník na nezpevnìných plochách. !
Na rohu lokality smìrem k ulici Podìbradské však ještì
dojde k výkopovým pracím z dùvodu výmìny horkovodu. Tuto akci
bohu"el z finanèních dùvodù nebylo mo"né provést v pøedstihu,
ale dotèení novì upravených ploch bude minimální a jsme rádi, "e
se s opatovickou elektrárnou podaøilo dohodnout, "e alespoò èást
horkovodu le"ící pøímo pod ulicí Dru"stevní byla provedena ji"
loni. ! Dokonèena byla také èást kanalizace Labe-Louèná v úseku
Cihelna - Podìbradská. Èást okolo Kauflandu je v závìreèné fázi.
Bìlehradská ulice ve smìru na Rosice bude ještì koncem èervna
kvùli pøekopu uzavøena a mìla by být prùjezdná od èervence, ulice
Okrajová a Jiøího Potùèka by se mìly zcela dokonèit do záøí.!
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mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
letošní dovolené charakterizované neobvykle
teplým poèasím u nás doma i v zahranièí pomalu
konèí a já jsem rád, !e se mù!eme opìt setkávat
v našem mìstském obvodì a vzájemnì komentovat nejnovìjší události vyplývající z ka!dodenního !ivota.
Nástup našich nejmladších do nového
školního roku byl velmi radostný, zvláštì pak do
ZŠ Prodlou!ená, která se pøes prázdniny díky opravám opravdu
zmìnila k nepoznání. Osobnì jsem se zúèastnil zahájení školního
roku na nìkolika státních i soukromých vzdìlávacích institucích a
s uspokojením konstatuji, !e jsem všude zaznamenal velký elán a
chu% realizovat nové úkoly. Dùstojné vítání prvòáèkù na základních
školách zcela urèitì zanechalo silný citový zá!itek nejen ve mnì, ale
jistì i u dìtí, rodièù a pøítomných pedagogických pracovníkù.
I v prùbìhu Vašich zaslou!ených dovolených pokraèovala øada
investièních akcí pøispívajících ke zlepšení !ivotního prostøedí. Bylo
dokonèeno nové dìtské høištì v ulici Køièkovì, pro naše seniory byla
v této lokalitì poøízením nových lavièek vybudována odpoèinková
zóna. Probìhla další seè zelenì, sestøíhání !ivých plotù, nátìr
lavièek, prostì jsme se sna!ili Vás pøekvapit nìèím novým pøi návratu
z dovolených. V plné pøípravì je letošní nejnároènìjší akce - vybudování kruhové køi!ovatky U Josefa a stavební úpravy pøilehlých èástí
ulic K Cihelnì a Kunìtické.
Prázdninové mìsíce nepøerušily sérii oblíbených nedìlních
promenádních koncertù na Pergole, které byly letos zpestøeny
vystoupením belgických klarinetistù, mile mì pøekvapilo, !e se tato
akce setkala s takovým vøelým pøijetím od obyvatel sídlištì.
Ještì v srpnu byla otevøena nová ulice v Polabinách 4 - Labský
Palouk. Investor výstavby bytových domù splnil naše po!adavky,
tak!e je zde i moderní dìtské høištì, spojovací chodníky a dostatek
parkovacích míst. Na podzim ještì pøibudou nové výsadby stromù.
Konèící léto signalizuje pøíchod svatováclavských èasù, které
byly u! - vìøte nevìøte - devìtkrát svìdkem nejvìtší akce pro všechny
obyvatele našeho obvodu - polabinské pouti. Štáb této sympatické
staroèesky pojaté lidové slavnosti pro Vás pøichystal s velkou
peèlivostí i program dalšího, v poøadí jubilejního desátého
celodenního setkání našich dìtí, dospìlých i seniorù s orchestry a
skupinami všech hudebních i dalších umìleckých !ánrù. S nejrùznìjšími atrakcemi, prodejními stánky, pøíjemným obvyklým i ménì
obvyklým obèerstvením. Program pobì!í v sobotu 26. záøí jako
obvykle od 9 hodin a! do setmìní na louce pøed gymnáziem v Mozartovì ulici, v Polabinách IV. Dopolední blok nám zpestøí !áci ZUŠ a
ZŠ Polabiny II, ZŠ Polabiny III a DDM Alfa. Bìhem tìchto vystoupení
budou probíhat i rùzné hry pro dìti a nejlepší z nich budou odmìnìni
hodnotnými cenami. Velmi oèekávanou novinku letošní pouti bude
vystoupení zpìvaèek Heidi Jankù a Jany Koubkové, populární hudbu
a swing budou reprezentovat soubory Yo Yo Band Richarda Tesaøíka
a J. K. Band Jaroslava Khaila se svými sólisty a s Ladislavem
Kerndlem. Pou% bude zakonèena populární cimbálovkou s Karlem
Hegnerem a závìreèným ohòostrojem, na který se tìší u! nìkolik let
zejména naši nejmenší. Není bez zajímavosti, !e všichni zmínìní
umìlci se na „své polabinské“ publikum, které umí vytvoøit tak
bezprostøední atmosféru opravdu tìší.
Podrobný program celé polabinské pouti, na kterou Vás všechny
co nejsrdeènìji zvu pøinášíme na jiném místì Pravobøe!ního
zpravodaje. Pøijïte se pøíjemnì neformálnì pobavit a zároveò i
prohloubit naše vzájemné vztahy. Polabinská pou% nám poskytuje po
celý den mnoho pøíle!itostí k relaxaci, zábavì, potìšení i pouèení.
V!dy% pøed lety vznikla tato akce s cílem nabídnout všem našim
spoluobèanùm netradièní formou takové seskupení rozmanitých
kulturních tìles a zajímavých aktivit, které nemá v dìjinách obvodu
obdobu. Z tohoto dùvodu stojí za to se X. roèníku zúèastnit.
Jiøí Srbek
Na shledanou 26. 9. 2009 se tìší Váš starosta

roèník 2009

záøí

èíslo 3

Labský Palouk

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

Na svém zasedání 24. 6. 2009 projednalo ZMO mimo jiné závìreèný
úèet hospodaøení za rok 2008 a schválilo rozpoètové opatøení è. 3
(podrobnìji na www.pardubice2.cz).
Na základì zmìny trvalého bydlištì se vzdal svého mandátu zastupitel
Tomáš Frank (ODS) a na jeho místo nastoupil v souladu s platným
volebním zákonem Jan Mazuch (ODS). Dále ZMO odvolalo z funkce èlena
kontrolního výboru Josefa Maøase (Zelená pro Pardubice) a zvolilo novým
èlenem tohoto výboru Martina Moj#íše (ÈSSD).
RMO schválila uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností Autus I. na
rekonstrukci dìtského høištì v ul. Køièkova pøed èp. 421-423 v cenì 569 428
Kè (høištì ji# je dokonèeno).
RMO projednala a schválila zámìr pøenechat do u#ívání Úøadu
mìstského obvodu Pardubice II nebytové prostory v pøízemí objektu èp.
274 v ul. Kosmonautù (vedle èistírny) jako zázemí pracovní èety.
RMO souhlasila se zøízením restauraèní pøedzahrádky pøed kavárnou
v ul. J. Tomana s podmínkou, #e provoz pøedzahrádky bude ukonèen do 21
hodin a pøípadná hudební produkce do 20 hodin.
RMO souhlasila s vydáním územního rozhodnutí na rekonstrukci
výmìníkové stanice v Ohrazenické ulici na šachové tréninkové centrum
mláde#e (Sportovní klub 2222 ŠK Polabiny) a souhlasila rovnì# s vydáním
územního rozhodnutí na stavbu Centra materiálového výzkumu Univerzity
Pardubice (dostavba nového areálu Fakulty chemicko-technologické).
Novinkou bylo projednání a schválení zámìru výstavby fotovoltaické
elektrárny (panely na sluneèní energii) na Fáblovce.
RMO také ulo#ila podat odvolání proti územnímu rozhodnutí na
umístìní stavby Integrovaného objektu Pardubice - Polabiny III z dùvodu
nerespektování podmínek stanovených v usnesení RMO ze dne 11. 12.
2008 (tj. architektonické ztvárnìní navazující na sousední pasá#) a dále
odvolání proti územnímu rozhodnutí na umístìní stavby pro reklamu
s pøípojkou elektro Pardubice, Polabiny, Hradecká ulice, s jeho# vydáním
nesouhlasila z dùvodu dlouhodobì prosazované snahy o nezvyšování
poètu reklamních zaøízení v zeleni.
V neposlední øadì RMO souhasila s vydáním územního rozhodnutí na
rozšíøení tenisového centra v Polabinách 4 o ètvrtý tenisový kurt.

Pravobøe!ní zpravodaj 2009/3

strana 2

Výše v Kè
15 000,24 000,20 000,20 000,30 000,20 000,40 000,40 000,1 500,4 800,16 000,10 000,10 000,12 500,4 500,10 000,8 000,6 000,20 000,20 000,-

ZUŠ Polabiny zve
Základní umìlecká škola Pardubice - Polabiny, Lonkova ulice
zve nové zájemce na všechny obory školy (hudební, taneèní,
výtvarný, dramatický). Informace o výuce na nový školní rok a
organizaci studia získáte na následujících telefonních èíslech:
hudební, taneèní, dramatický obor 466 415 701, 466 400 310,
výtvarný obor 466 415 535 nebo na www.zuspardubice.cz.
V týdnu od pondìlí 21. 9. do ètvrtka 24. 9. je mo!né po
pøedchozí telefonické
domluvì (tel. 466 400
310) navštívit v odpoledních hodinách
všechny umìlecké
obory školy, prohlédnout si výukové
prostory, informovat
se o náplni vyuèování
a akcích školy.
Øeditelství ZUŠ
Pardubice
Lonkova 510

den pøistavení

Cihelna - toèna

Úèel
pìt akcí
šest akcí
ly!aøské zájezdy pro dìti
varhanní soutì!
ústøední kolo v taneèním oboru
pronájmy
Mistrovství ÈR dru!stev ml. !ákù
celoroèní èinnost
akce pro sportovce seniory
dìtský den
rozlouèení se školním rokem
zahájení školního roku 2009/10
nákup sportovního náèiní
akce pro dìti
den dìtí
2. roèník florbalového turnaje
den dìtí
den zvíøat
Májový a vánoèní koncert
koncertní èinnost

týdny pøistavení

Organizace
ZŠ Polabiny 2
ZŠ Polabiny 3
SK ly!aøù Polabiny
ZUŠ Pardubice
ZUŠ Pardubice
TJ Sokol Polabiny
2222 ŠK
2222 ŠK
Z. Veselík
ZŠ Polabiny 1
ZŠ Polabiny 1
SOŠ cestovního ruchu
Gymnázium Mozartova
MŠ Klubíèko
MŠ Mladých
DDM Alfa
DDM Alfa
DDM Alfa
VUS Pardubice
Doli Klub

4 - Mozartova

V letošním roce byly doposud Radou, pøíp. Zastupitelstvem MO
Pardubice II v rámci podpory aktivit pro dìti a mláde! v oblasti školství,
tìlovýchovy a kultury schváleny ní!e uvedené pøíspìvky:

4 - Bro#íkova

stanovištì
Polabiny - ulice

PØÍSPÌVKY Z ROZPOÈTU
MÌSTSKÉHO OBVODU NA ROK 2009

3 - Dru#by

Od 1. záøí nabízí základní škola v Prodlou!ené ul. 283 v Polabinách 2
prodej obìdù do pøinesených nádob. Cena kompletního obìda je 50 Kè polévka, hlavní jídlo, podle jídelníèku salát nebo dezert. Obìdy nabízíme
obyvatelùm mìsta, kteøí si nemohou nebo nechtìjí dennì vaøit MB
a mají
zájem o zdravou a pestrou stravu. Obìdy budou vydávány u okénka na
dvoøe školy a pøedpláceny budou podle pokynù vedoucí školní jídelny.
Bli!ší informace podá p. Øíhová na tel. è. 466 416 241 dennì od 7.00 do
14.30 hodin.
Mgr. Bc. Jana Smetanová, øeditelka školy

Do velkoobjemových kontejnerù lze ulo!it objemný odpad z domácností, který se nevejde do bì!ných odpadových nádob - nábytek,
koberce apod. Do velkoobjemových kontejnerù NEPATØÍ: stavební su#
(napø. po vybourání bytových jader, stará okna), nebezpeèný odpad
(vèetnì pneumatik, akumulátorù, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovatelný odpad (sklo, papír, plasty, kov), odpad z podnikatelské èinnosti.
Dodáváme, !e prùbì!nì je k dispozici separaèní dvùr v Lonkovì
ulici, který má provozní dobu v úterý a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinský separaèní dvùr lze
odkládat objemný odpad z domácností, pneumatiky, stavební su#, sklo,
plasty, papír, elektrozaøízení a kovy.
Nebezpeèný 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, který probíhá ka!dé ètvrtletí - nejbli!ší termín je nyní
poèátkem záøí a pak poèátkem prosince (pøesný rozpis bývá oznámen
v!dy pøedem formou letákù do schránek a zveøejòujeme ho rovnì! na
našich webových stránkách).

2 - u POLICIE

Pestré a zdravé obìdy za výbornou cenu

Jako obvykle pøinášíme na podzim tabulku termínù pøistavení
kontejnerù na objemný odpad v druhé èásti roku 2009.

1 - u sbìr. surovin

V Knihovnì mìstského obvodu Pardubice II, v ul. Dru!by, se
uskuteèní ve dnech 20. øíjna 2009 a 3. listopadu 2009 od 9.00 14.00 hodin Den otevøených dveøí. Tímto zveme veøejnost - dìti
i dospìlé, k nezávazné prohlídce knihovny, k seznámení s provozem knihovny, s knihovním fondem a s novinkami. V letošním roce
bylo ji! nakoupeno 576 ks nových knih.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

1 - Dru#stevní

DEN OTEVØENÝCH
DVEØÍ

po

út

út

po

st

st

út

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Sportovní klub POLOSPORT
Pravidelné kursy pohybových a relaxaèních aktivit od øíjna 2009.
FITSPORT POLABINY 3, centrální dùm na námìstí u ZŠ Polabiny 3 vchod sklenìnými dveømi
v pøízemí z prostranství
pøed restaurací. Aerobik /
bodystyling, step aerobik /
bodystyling, fitballooning
(novinka), masá!e (novinka). Ukázka všech lekcí
zdarma 24. 9. 2009 18 - 20
hod. Nahlašte se z kapacitních dùvodù dopøedu (tel.
723 916 692). Zároveò probìhne prodej permanentek
na období øíjen 2009 - leden
2010.

Pozvánka
na 14. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II, které se koná ve støedu dne 23. 9.
2009 v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou
následující body: zpráva starosty, vyhodnocení hospodaøení MO
Pardubice II za první pololetí roku 2009, poskytnutí odmìn a darù,
rozpoètové opatøení è. 4.
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Téma
REKONSTRUKCE KØI!OVATKY U JOSEFA
V dobì, kdy se
dostane toto vydání PZ
do schránek, by ji! mìla
být rekonstrukce køi!ovatky U Josefa v plném
proudu. Odbor majetku
a investic Magistrátu
mìsta Pardubic vybral
zhotovitele (Eurovia CS)
a doufáme, !e do konce
roku bude stavba dokonèena. Nejprve musí
být provedeny pøelo!ky
plynu a vodovodu a pokládka nové kanalizace v èásti ulice Kunìtické.
Stavba pøinese rovnì! urèité komplikace v dopravì - aby byla
zajištìna dopravní obslu!nost, budou doèasnì zobousmìrnìny ulice
Kunìtická a K Rozvodnì. Øidièe a obyvatele prosíme o pochopení.
V minulém èísle PZ jsme slíbili informovat o definitivním verdiktu
ohlednì lipového stromoøadí v ulici Kunìtická, tedy otázky, která
vyvolala nejvìtší polemiky. Podrobný dendrologický posudek potvrdil
problematický stav stromoøadí a v rámci rekonstrukce ulice doporuèuje zvá!it mo!nost rekonstrukce aleje. Je zde celkem 53 stromù,
z toho 28 vlevo a 25 vpravo. Vlevo je navr!eno ke kácení 5 stromù,
vpravo 3. Na levé stranì je však navr!eno u 13 stromù provedení tzv.
hlavového øezu, co! je zejména z estetického hlediska velmi
problematické øešení, nehledì na nejednotnost odborných názorù na
tento zpùsob ošetøení stromù. Rada mìstského obvodu nakonec po
zvá!ení všech pro a proti rozhodla pøiklonit se k pùvodnímu øešení,
které vycházelo z posudku Agentury pro ochranu pøírody a krajiny ÈR
z roku 2006, na jeho! základì byl zpracován projekt regenerace
sídlištì Sever, tj. pokácení a náhrada levé strany aleje a zachování a
ošetøení pravé strany (kromì poškozených jedincù). V rámci první
etapy (køi!ovatka U Josefa) se v Kunìtické kácení týká 6 stromù.

TØ

! chemie v Pardubicích aneb máme rádi chemii - posluchárna C1
17:30 hodin - pøednáška prof. Ing. Miroslava Vlèka, CSc.

! nakouknìte pod poklièku ... nejen do „erlenky“ - laboratoøe

Veèer
s vìdou
a chemií
Ve støedu 23. záøí probìhne poprvé v univerzitním kampusu v novém
areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice „Veèer s
vìdou a chemií“. Jde o jedineènou pøíle!itost prohlédnout si nové
prostory Fakulty chemicko-technologické a poznat svìt moderní chemie.
Program Veèera s vìdou a chemií:
! prohlídky nové fakulty v 15:00 hodin a 18:00 hodin - vestibul
fakulty
! „pøíbìh kapky“ - výstava o Jaroslavu Heyrovském, prvním èeském nositeli Nobelovy ceny za chemii - vestibul 16:30 hodin vernisá! výstavy o osobì a díle významného èeského vìdce,
výstava potrvá do 18. øíjna
! EASTNANO projektu nanoSKOP - vestibul 16:30 hodin vernisá! výstavy umìleckých dìl inspirovaných výsledky výzkumu v
oblasti nanotechnologií nejen na FChT, výstava potrvá do prosince
2009
! pøedstavení nové medaile Fakulty chemicko-technologické vestibul 16:30 hodin - k zahájení 60. akademického roku
vysokoškolské chemicko-technologické výuky, dílo akademického
sochaøe Zdeòka Koláøského
! nìco z historie chemie aneb alchymistická dílna Rudolfa II. posluchárna C1 17:00 hodin - pøednáška prof. RNDr. Vladimíra
Karpenka

fakulty 18:00 hodin - mo!nost vyzkoušet si chemické pokusy pøímo
v nových laboratoøích
! studenti chemie ve svìtì - vestibul 16:30 - 19:00 hodin vysokoškoláci na stáncích sdílejí své zkušenosti ze zahranièních
pobytù a stá!í
Obèerstvení v bufetu fakulty i ve veèerních hodinách - pro mláde!
pamlsek zdarma.
Akce se koná v rámci 60 let vysokého školství v Pardubicích a
veøejnost je srdeènì zvána.
Ing. Valerie Wágnerová, kancléøka Univerzity Pardubice
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Mìstský obvod Pardubice II srdeènì zve na

X. STAROÈESKOU
POLABINSKOU POU"
v sobotu 26. 9. 2009 na louce v Mozartovì ulici v centru Polabin 4 (nedaleko školy)
08.00 ranní probuzení
prùvod s dechovkou od Kauflandu (%ivaòanka)
09.00 slavnostní fanfáry, zahájení pouti - starosta Jiøí Srbek
09.10 programový blok ZUŠ Polabiny
orchestr ZUŠ Polabiny + TO ZUŠ, saxofonové kvarteto “Crazy Saxophones”, orchestr Popular
Pøíbram pøi ZUŠ A. Dvoøáka, dirigent Milan Baginský, zpìv Marie Hanzelková a Jiøí Škvára a
moderátor Miloò Èepelka - herec Divadla Járy Cimrmana, vystoupí taneèní soubor RADOST,
FIT Klub Alfa, pìvecký sbor Carmina pod vedením sbormistrynì Mgr. Ivany Bednáøové ze
ZŠ Polabiny 2, dále taneèní vystoupení dìtí ze školní dru$iny ZŠ Polabiny 3 pod vedením
paní vychovatelky Radmily Sùrové, $áci ZŠ Polabiny 3 - hra na flétnu pod vedením pana
uèitele Lyudviga Dogunka, po celé dopoledne soutì$e pro dìti s DDM Alfa a ZŠ Polabiny 3
12.00 Hynek Tomm, Medvìdi
13.00 skupina Zakopla o dixieland
pøíjezd historických vozidel a motocyklù
14.00 Yo Yo Band Richarda Tesaøíka
pøíjezd historických kol a Velorexù
15.00 Heidi Jankù
16.00 Šlapeto
16.30 J. K. Band Pardubice

Vyhlašujeme SOUTÌ% o nejhezèí
fotografii z letošní pouti! Vaše snímky
nám zasílejte spolu s identifikací
autora buï v klasické papírové nebo
digitální podobì na adresy uvedené v
tirá$i. Z došlých snímkù vybere Rada
MO Pardubice II 14. øíjna vítìzný,
jeho$ autor obdr$í hodnotnou
obrazovou publikaci o našem mìstì.
Tìšíme se na Vaše zábìry!

17.30 Jana Koubková, jazz
18.00 Láïa Kerndl, jazz a swing
18.30 moravská cimbálovka s K. Hegnerem

V prùbìhu programu a mezi vystoupeními budou
probíhat soutì$e o ceny, pøedvádìní lidových
øemesel a další atrakce. Vezmìte s sebou úsmìv,
dobrou náladu a pøijïte se potìšit a pobejt!

20.00 ohòostroj
PRAVOBØE!NÍ ZPRAVODAJ ! Vychází ètyøikrát roènì ! Èíslo 2009/3 ! V Pardubicích 8. 9. 2009 ! Evidenèní èíslo MK ÈR E 11472 ! Vydavatel:
Mìstský obvod Pardubice II se sídlem Chemikù 128, 530 09 Pardubice, IÈO 274046 ! Adresa redakce: Úøad mìstského obvodu Pardubice II,
Chemikù 128, 530 09 Pardubice ! Toto èíslo Pravobøe"ního zpravodaje pøipravili: Jiøí Srbek a zamìstnanci ÚMO Pardubice II ! Zdarma všem
domácnostem MO Pardubice II ! Písemné pøíspìvky adresujte nejlépe na e-mailovou adresu srbek@umo2.mmp.cz nebo posta@umo2.mmp.cz

www.pardubice2.cz

mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
blí!ící se konec roku je zcela urèitì dùvodem k
bilancování naší èinnosti. Jsem rád, !e se na
uplynutých dvanáct mìsícù mù!eme i tentokrát
ohlédnout s velkým uspokojením, proto!e pøes
všechny drobné i vìtší patálie, které se v jejich
prùbìhu objevily, byly nakonec všechny plánované úkoly zabezpeèeny finanènì a následnì i
realizovány ku prospìchu nás všech. Díky
získané státní dotaci, rozumnému a promyšlenému hospodaøení
s naším rozpoètem se opìt podaøilo ujít slušný kus cesty za zlepšením
našeho !ivotního prostøedí. Dìkuji všem zastupitelùm a pracovníkùm
našeho úøadu, kteøí se o to zaslou!ili.
Vìøte, !e zabezpeèit rekonstrukci køi!ovatky U Josefa a
následných ulic nebylo vùbec jednoduché, v!dy$ finanèní prostøedky
nám byly poukázány a! v závìru roku a znaèné zdr!ení zpùsobila
pøedcházející rekonstrukce plynovodu a pøelo!ka vodovodu, pøesto i
tato akce i díky letošnímu poèasí bude z velké èásti zrealizována.
Úplnì dokonèena bude co nejdøíve zkraje pøíštího roku a regenerace
sídlištì Sever bude pak pokraèovat ulicí K Cihelnì. Souèasnì
Univerzita Pardubice chystá další etapu výstavby svého kampusu budovy Centra materiálového výzkumu. Zpùsob zásobování stavby
se podaøilo dohodnout pøímo z Hradecké ulice, tak!e nehrozí
nepøíjemné potí!e se zneèištìním ulic na sídlišti jako v minulosti a
stavbou nebudou zatì!ovány ani novì rekonstruované èásti ulic.
Pokrok nastal i v oblasti mezilidských vztahù. Dùkazem toho jsou
poèetné davy spokojených obèanù na kulturních akcích poøádaných
naším obvodem. Zejména X. Staroèeská pou$ v Polabinách pøilákala
díky svému neustále zkvalitòovanému celodennímu programu u!
nejen naše spoluobèany, ale i návštìvníky z blízkého a vzdáleného
okolí. Poèasí X. pouti letos opravdu pøálo a tak sluníèko, které celý den
svítilo na vše nové, èím se mù!eme na sídlišti za rok uplynulý od pouti
deváté pochlubit, zcela urèitì ovlivnilo i pozitivní atmosféru pouti.
Zaèátkem prosince jsme v duchu našich novodobých
polabinských tradic opìt rozsvítili koruny a tìla nìkolika stromových
velikánù - proto!e chráníme naše !ivotní prostøedí, ušetøili jsme dovoz
celé øady vzrostlých smrkù a slavnostní osvìtlení zavìsili na stromoví
v Polabinách !ivì rostoucí.
V prùbìhu letošního roku se daøilo pokraèovat v opravách a
údr!bì chodníkù, zelenì, dìtských høiš$ i kontejnerových stání. Dvì
høištì získala nové moderní a bezpeèné vybavení, starý a pro dìti spíš
nebezpeèný “koèièák” byl odstranìn a pilnì pøipravujeme
rekonstrukci skateparku v bývalém bazénu v Mozartovì ulici. V øíjnu
jsme se koneènì doèkali dokonèení významné investice Vodovodù a
kanalizací Pardubice a.s., toti! výstavby kanalizace Labe - Louèná,
která po mnoho mìsícù komplikovala !ivot v našem obvodu.
Blí!í se konec kalendáøního roku a já chci všem obyvatelùm
našeho sídlištì pøipomenout, !e i letos probìhne nádherné setkání
všech pøíznivcù èeských vánoc, a to 24. 12. v 11.00 hod. na Pergole.
Pøijïte si spoleènì zazpívat nejkrásnìjší koledy i pastorely. Veèer
bude následovat tradièní štìdroveèerní troubení ve všech èástech
našeho obvodu. Staèí jenom pootevøít okno a vyslechnout hudební
dárek vìnovaný bez ohledu na poèasí všem dobrým lidem našeho
obvodu.
Mùj sloupek se nedá nafukovat, a proto mi dovolte pøejít k závìru:
Za celoroèní práci dìkuji na tomto místì všem èlenùm Zastupitelstva
MO a svým spolupracovníkùm z ÚMO.
Dovolte mi, abych všem obèanùm našeho obvodu popøál hezké
pro!ití vánoèních svátkù se spoustou malých i vìtších dárkù a trochu
obyèejného lidského porozumìní. Jsem toti! potìšen, !e si stále vìtší
mno!ství obyvatel našeho obvodu uvìdomuje nutnost nacházet
k sobì cesty i cestièky pøátelských vztahù, upevòovat pocit
sounále!itosti a soustavnì pìstovat dobré sousedské vztahy.
Na závìr Vám pøeji mnoho štìstí a úspìchù jak osobních tak
Váš Jiøí Srbek
pracovních v celém roce 2010.

roèník 2009
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Starosta, místostarostka, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí všem obèanùm Pardubic II hezké a spokojené pro"ití vánoèních svátkù,
hodnì zdraví a úspìchù v roce 2010

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøedešlého vydání Pravobøe"ního zpravodaje,
vybíráme následující zále"itosti.
Na svém zasedání 23. 9. 2009 projednalo ZMO mimo jiné rozpoètové
opatøení è. 4. V nìm se projevil zejména transfer 11 mil. Kè do rozpoètu
mìsta jako podíl MO Pardubice II na rekonstrukci køi!ovatky U Josefa a
dále pak sní!ení daòových pøíjmù o více ne! 1,5 mil. Kè.
Novou èlenkou ZMO se stala Pavla Blahníková, a to za Josefa Maøase,
který na svou funkci rezignoval (oba Zelená pro Pardubice).
RMO nemìla námitky k zámìru mìstského obvodu Pardubice VII na
realizaci nového “parku Trnová” na køi!ovatce J. Potùèka a K. Šípka le!ící
na hranici našeho obvodu.
RMO v souvislosti s pøipravovanou realizací projektu Nová Cihelna
souhlasila s pronájmem pozemkù pod budoucími domy a výpùjèkou
pozemkù pod budoucími komunikacemi a veøejnou zelení investorovi.
V první etapì zde má vyrùst bytový dùm se 30 byty a 55 rodinných domù
(øadových, popø. atriových). Lokalita bude napojena novou køi!ovatkou na
ulici Hradeckou v blízkosti jejího souèasného køí!ení s ulicí Kunìtickou.
RMO souhlasila s umístìním pøedzahrádky u kavárny Caffino na
Stavaøovì (u Titanu - pøedzahrádka zde ji! byla i v minulosti, ale pozemek
pøešel z majetku Univerzity na mìsto). RMO nesouhlasila s pronájmem
pozemku v centru Polabin 3 za úèelem výstavby polyfunkèního domu.
V návaznosti na dokonèení bytového komplexu Labský palouk RMO
konstatovala, !e byly splnìny její podmínky z roku 2007, tj. vybudování
dìtského høištì, chodníkù, parkovacích míst a provedení náhradní
výsadby, a souhlasila s prodejem pozemkù pod obytnými domy investorovi.
RMO schválila uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností Agrostav
Pardubice na stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty od Bìlehradské
ulice smìr Bajkal (236,7 tis. Kè) a na dopojení Zelené terasy na stávající sí%
cest (479,8 tis. Kè). Dále RMO schválila uzavøení smlouvy se spoleèností
Delf CZ L!ièaø na demolici “koèièáku” (266,6 tis. Kè), se spoleèností Autus I.
na stavební úpravy zázemí pracovní èety (501,1 tis. Kè) a se Slu!bami
mìsta Pardubic na doplnìní veøejného osvìtlení v ul. Lonkova, Chemikù a
Kpt. Bartoše (479,5 tis. Kè).
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Co se udìlalo a za kolik
Jako obvykle koncem roku pøinášíme pøehled nejpodstatnìjších výdajù mìstského obvodu Pardubice II z rozpoètových
kapitol $ivotní prostøedí a doprava v roce 2009. Výèet
neobsahuje úplnì všechny polo$ky, nìkteré jsou kumulované
a nìkteré èástky odhadnuté, nebo% èerpání dosud probíhá.

ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE !P - 2009 v tisících Kè
sekání trávníkù a sbìr listí
údr!ba trávníkù mimo pravidelných seèí
zahradnické slu!by
údr!ba døevin
nové výsadby døevin + zálivka
nátìry, opravy, doplnìní lavièek a dalšího mobiliáøe
opravy, údr!ba a doplnìní vybavení dìtských høiš$ a sportoviš$, kontroly
provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2
rekonstrukce dìtského høištì v Køièkovì ulici
výmìna dopadových ploch na dìtském høišti Varšavská
likvidace “koèièáku”
nové herní prvky Chemikù, Na Labišti
doplnìní veøejného osvìtlení Lonkova, Chemikù, Kpt. Bartoše
úklid okolí kontejnerových ohrádek
výsyp odpadkových košù
výsyp košù na psí exkrementy
pøistavování velkoobjemových kontejnerù na komunální odpad
náklady na pracovní èetu
stavební úpravy zázemí pracovní èety
pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzduší v Rosicích
ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2009 v tisících Kè
podíl na akci rekonstrukce køi!ovatky U Josefa (státní dotace 4 000)
dopojení Zelené terasy na stávající sí$ cest
stavební úpravy stezky od Bìlehradské k Bajkalu
opravy výtlukù a dalších závad na vozovkách (po zimì apod.)
lokální opravy chodníkù
opravy a èištìní deš$ových vpustí (vè. výmìn náplní sorbèních vpustí)

1 941
210
1 051
481
116
350
415
50
576
176
270
64
496
117
540
220
311
1 300
560
100
11 000
480
237
1 796
659
231

Z tabulky je patrné, !e letos nejvíce penìz šlo na køi!ovatku U Josefa
(viz foto z prùbìhu stavby). Výraznì více financí oproti pøedešlým letùm si
vy!ádaly také bì!né opravy výtlukù na vozovkách, pøièem! více ne!
polovina této èástky padla
na opravu ul. Kpt. Bartoše.
I letos byla rekonstruována
nebo novì vybavena nìkterá høištì - fotografie je z ulice
Køièkovy, nové herní prvky
jsou také na høišti v ulici
Chemikù. Pøibylo také nìkolik lamp veøejného osvìtlení - napø. u nových chodníkù mezi ulicemi Chemikù
a Dru!stevní nebo u domu
è.p. 409-10 (Kpt. Bartoše).

Od 1. èervence letošního
roku vstoupil v platnost zákon
è. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentù, který
upravuje komunikaci mezi orgány veøejné moci (úøady) a veøejností. Od
tohoto data mají ze zákona orgány veøejné moci a právnické osoby
zøízenu datovou schránku povinnì a fyzické osoby si ji mohou dobrovolnì
zøídit na kontaktních místech CZECH POINT.
Pomocí datové schránky lze posílat a pøijímat úøední dokumenty
v elektronické podobì (datové zprávy). Tento zpùsob komunikace vynahrazuje klasický zpùsob doruèování v listinné podobì.
Majitelé datových schránek by si však mìli dávat pozor na dva velmi
dùle!ité detaily datových schránek:
1) je nutné si ihned po pøihlášení zmìnit pøihlašovací údaje, proto!e
vygenerované heslo platí pouze pro 5 pøihlášení, poté se zablokuje.
2) datové zprávy zùstávají ve schránce pouze 90 dní, proto je tøeba si
je nìjakým zpùsobem archivovat. Existuje nìkolik zpùsobù jak tuto
situaci øešit - buï si své datové zprávy budete chodit na CZECH POINT
konvertovat (pøevádìt) do listinné podoby a poté si je mù!ete zalo!it, jako
jste to dìlali doposud, nebo si poøídit dostateèné mno!ství místa na disku
Vašeho poèítaèe, kam budete dané zprávy ukládat anebo poslední
mo!ností je zakoupení slu!by tzv. datového trezoru.
Zøízení i pou!ívání datové schránky je zcela zdarma. V pøípadì, !e
budete chtít konvertovat dokument z listinné do elektronické podoby a
naopak, zaplatíte na CZECH POINTU 30,- Kè za ka!dou stranu.
Elektronické dokumenty ke konverzi do podoby listinné lze nosit na
datových nosièích CD, DVD nebo flashdisku, pøípadnì lze vyu!ít
datového úlo!ištì elektronické aplikace systému kontaktních míst tzv.
úschovny. Tyto dokumenty je nutné mít ve formátu pdf, PDF/A jiné
formáty konvertovat nelze. Pøi konverzi listiny do elektronické podoby je
úhrada nosièe CD provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi,
pøípadnì si lze donést vlastní CD, DVD èi flashdisk. Pokud se vyskytnou
potí!e s pøihlašováním do Vaší datové schránky, lze pøihlašovací údaje
zneplatnit a nechat si vydat nové za poplatek 200,- Kè.
Další slu!by poskytované kontaktními místy CZECH POINT vázané
na informaèní systém datových schránek jsou provádìny zdarma, a to:
! pøidání povìøené osoby k pøístupu do datových schránek
! zneplatnìní pøístupových údajù povìøené osoby (zrušení osoby),
! zneplatnìní pøístupových údajù statutárním orgánùm/vedoucím
orgánù veøejné moci,
! znepøístupnìní datové schránky, která byla zøízena na !ádost,
! opìtovné zpøístupnìní datové schránky, která byla zøízena na !ádost,
! !ádost, aby datová schránka plnila/neplnila funkci orgánu veøejné
moci.
Také Úøad mìstského obvodu Pardubice II zaèal s komunikací pøes
datové schránky. V pøípadì, !e budete zasílat svùj dokument do naší
datové schránky - ID je hhrb36i - lze to ve formátu: pdf (verze 1.3 a
vyšší), PDF/A, fo/zfo, jpg, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3.
Formáty pro elektronické podpisy:
! CER, CRT, DER, PK7 - formáty certifikátù dle standardu X.509
! P7B, P7C, P7F, P7M, P7S - formáty certifikátù a elektronických
podpisù dle PKCS#7
OVV
! TST - formát pro elektronické razítko

OZNÁMENÍ
Úøad mìstského obvodu Pardubice II bude dne 31. 12. 2009
pro veøejnost uzavøen. Dne 30. 12. 2009 bude provoz pro
ovìøování, Czechpoint a v pokladnì (výbìr poplatkù) pouze od 8.00
do 11.30 hodin. Knihovna mìstského obvodu Pardubice II bude
ve dnech 28. 12. - 31. 12. 2009 uzavøena.

15. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 16. 12. 2009
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu, zøízení organizaèní
slo!ky MO Pardubice II (Støedisko úklidových prací), pravidla
pou!ití sociálního fondu na rok 2010, rozpoèet na rok 2010.
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Téma
LÍPY V KUNÌTICKÉ
Otázka budoucnosti lipového stromoøadí v Kunìtické ulici je asi
nejvíce diskutovanou zále"itostí v rámci probíhající rekonstrukce
køi"ovatky U Josefa a zejména v souvislosti s pøipravovaným
pokraèováním rekonstrukce v ulici Kunìtické. !ivá diskuse na toto
téma se odehrála rovnì" díky obyvatelùm této ulice pøítomným na
posledním jednání Zastupitelstva MO Pardubice II.
V pøedešlém vydání PZ jsme informovali o aktuálním stavu, ale
situace se nadále vyvíjí, tak se k ní tímto èlánkem ještì jednou
vracíme a souèasnì struènì shrneme historii tohoto pøípadu.
Stav lipové aleje v ulici Kunìtické vyhodnocuje Úøad mìstského
obvodu Pardubice II ji" od svého vzniku v roce 1997 a pøes veškerou
péèi je nutno ka"doroènì nìkteré jedince pokácet. Pøíèin tohoto stavu
je nìkolik. Jednak mù"eme uvést “narušení pøirozených pùdních
podmínek, popø. vodního re#imu nebo pøímo poškození stromù v koøenové zónì v prùbìhu realizace stavebních prací spojených s výstavbou nového sídlištì. Dalšími nepøíznivými faktory jsou zhutnìní a
zpevnìní povrchu nad koøenovým systémem, zasolení pùd v rámci
zimní údr#by silnice a mechanická poškození v nadzemní èásti
stromù”. Jiným úskalím z let minulých je skuteènost, "e levá strana
stromoøadí byla kdysi oøezána “na hlavu”. Pravá strana stromoøadí je
naopak posti"ena vyvìtvováním kvùli nadzemnímu vedení ÈEZu.
Minimálnì ka"dé dva roky zpracovávala pro úøad posudek aleje
Agentura pro ochranu pøírody a krajiny ÈR. Citujeme z posudku z roku 2006, na jeho" základì bylo následnì zadáno zpracování projektu
rekonstrukce køi"ovatky U Josefa a ulice Kunìtické. “Alej je v souèasné dobì mezernatá, nepravidelná, s mnoha stromy se sní#enou
nebo minimální vitalitou.... Vzhledem ke stávajícímu stavu stromù se
pøikláníme k variantì øešení rekonstrukce zpùsobem, #e budou
odstranìny všechny stromy u silnice vlevo.” V posudku z roku 2008

pak agentura konstatuje, "e v pøípadì realizace tohoto zámìru by
bylo vhodné neponechávat ani pravou stranu aleje a provést
celkovou rekonstrukci zelenì v této ulici. S pøibli"ujícím se termínem
realizace se zaèaly ozývat hlasy proti kácení, a proto letos v èervnu
úøad po"ádal agenturu o vyjádøení k mo"nosti zachování stromù. Pøi
pou"ití vizuálních metod posouzení agentura uvedla, "e zachování
je reálné. Následnì úøad objednal zpracování odborného posudku
všech stromù v ulici s návrhem konkrétních opatøení u jednotlivých
stromù. Posudek zpracovala spoleènost SAFE TREES s.r.o. a jeho
závìry jsme uvedli v minulém PZ. Struènì øeèeno - vlevo 5 stromù
skácet, u 13 zopakovat hlavový øez, vpravo 3 stromy skácet.
Následnì situaci v srpnu 2009 projednala Rada mìstského
obvodu a po zvá"ení všech pro a proti rozhodla pøiklonit se k pùvodnímu øešení, z nìho" vychází projekt rekonstrukce, tj. pravou
stranu zachovat, levou pokácet a nahradit 26 ks nových lip.
V záøí pak byla zahájena první etapa rekonstrukce (køi"ovatka
U Josefa) a bylo pokáceno prvních 6 lip vlevo. V zápìtí pøišel
po"adavek od obyvatel této èásti ulice na posouzení zbylých lip na
pravé stranì z dùvodu obav o provozní bezpeènost. Posudek byl
objednán opìt u firmy SAFE TREES a výsledkem je závìr, "e stromy
nevyhovují z hlediska odolnosti proti vývratu (provedeno pøístrojové
hodnocení za pomoci simulované zátì"e - tahová zkouška) a prvních
pìt je doporuèeno ke skácení. Navíc v tìsné blízkosti jejich koøenù
probìhla rekonstrukce plynovodu. Bohu"el právì z dùvodu mno"ství
in"enýrských sítí na pravé stranì nelze pokácené stromy nahradit
novou výsadbou. Celkem 13 stromù bude tedy na základì odborných
posudkù v nejbli"ší dobì pokáceno. Zbývající stromy zatím zùstanou
zachovány a budou ošetøeny dle posudku (vazby, proøezy) kromì
provedení sporného hlavového øezu u jedincù vlevo uva"ovaných
k asanaci. K té ovšem s nejvìtší pravdìpodobností v roce 2010 ještì
nedojde, proto"e z finanèních dùvodù pøijde rekonstrukce ulice
Kunìtické na øadu nejdøíve v roce 2011.
O!PD

NEJHEZÈÍ FOTO Z POLABINSKÉ POUTI
Hlavní cenou v soutì!i o nejhezèí fotografii z X. Staroèeské
polabinské pouti byla Radou mìstského obvodu dne 15. 10.
2009 ohodnocena kolekce fotografií Pavla Chadalíka. Ocenìnou kolekci fotografií si mù!ete prohlédnout na internetových
stránkách www.chadalik.cz/foto/polabinska-pout/. Pøikládáme
nìkolik ukázek. Vítìzi blahopøejeme a všem ostatním, kteøí nám
také zaslali své fotografie, dìkujeme!

Vánoèní strom z Polabin
Letos ji" potøetí
Polabiny „vìnovaly“
mìstu vánoèní strom
a podruhé na Pernštýnské námìstí.
Tentokrát se jednalo
o douglasku tisolistou, která musela být
pokácena ve Sluneèní ulici, proto"e hrozilo nebezpeèí vývratu. Ozdobený strom
se pøed starou radnicí rozsvítil tradiènì
na první adventní
nedìli, tedy 29. listopadu v 16 hodin.

Takhle ne!

Upozoròujeme, !e i letos bylo
v pøedvánoèním období provedeno ošetøení jehliènatých
døevin chemickým pøípravkem
MORSUVIN A. Stromky ošetøené
tímto pøípravkem po pøenesení
do teplé místnosti intenzivnì
zapáchají! Ošetøené stromy v sídlištích Polabiny 1 - 5, Sever,
Stavaøov a Cihelna jsou viditelnì
oznaèeny tabulkou „POZOR!
Jehliènany jsou chemicky ošetøeny, nedotýkejte se stromù.“
Prosíme obèany, aby tyto
výstra!né tabulky nenièili a
neodstraòovali alespoò po dobu
21 dnù od data ošetøení.
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První tøídu s výukou hokejbalu
otevøe od 1. záøí 2010 Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodlou"ená 283. Škola úzce spolupracuje s hokejbalovým klubem a
má pro tento sport optimální podmínky. Hokejbalová tøída bude mít
týdnì 4 hodiny tìlesné výchovy a specializovanou výuku povede
trenér hokejbalu, který je zároveò i uèitelem naší školy. Zájemci
o umístìní dìtí v této tøídì se mohou hlásit ji" nyní u øeditelky školy
na tel è. 466 415 678. Hokejbalové tøídy rozšíøí specializovanou
nabídku naší školy, v ní" u" více ne" 20 let pracují tøídy s rozšíøenou výukou hudební výchovy. Do tìchto "hudebních" tøíd jsou
pøijímány dìti, které mají sluchové a rytmické pøedpoklady, chtìjí
zpívat ve školním sboru a uèit se hrát na hudební nástroj. Více
informací o škole naleznete na www.zsprodlouzenapce.cz nebo
vám je rádi poskytneme v naší škole. Tìšíme se s vámi a vašimi
dìtmi na vidìnou.
Mgr. Bc. Jana Smetanová, øeditelka školy

Rodinné integraèní
centrum v Polabinách
V srpnu 2009 se Rodinné Integraèní
Centrum o.s. - Centrum pro rodièe s dìtmi
MOZAIKA pøestìhovalo z areálu Plaveckého
bazénu do nových prostor v areálu Dìtského
rehabilitaèního centra, Prodlou"ená 278,
Pardubice - Polabiny II.
Rodinné Integraèní Centrum nabízí široké spektrum volnoèasových
aktivit a spoleèných akcí:
! volnoèasové aktivity pro rodièe s dìtmi (od 1 do 6 let): Šikovné ruèièky,
Zpívánky, Cvièeníèko, Baby školka, Mimiklub a Angliètina pro dìti,
! slu"by pro rodièe s dìtmi s handicapem (bez omezení vìku): Klub pro
rodièe s dìtmi se ZP, Integraèní volnoèasové aktivity, Canisterapie,
Hiporehabilitace, Orofaciální regulaèní terapie, Alternativní logopedické cvièení a Doprovázení a péèe o dítì,
! jednorázové akce (besídky, výlety, oslavy aj.), kurzy pro rodièe
(Anglický jazyk, Zdravotní cvièení, Tvoøivé dílny pro dospìlé),
pøednášky a semináøe.
Srdeènì zveme všechny rodièe a jejich dìti: “Pøijïte si k nám
spoleènì u"ívat èas her a radovánek.”
Rodinné Integraèní Centrum o.s. - MOZAIKA, Prodlou"ená 278,
Pardubice - Polabiny II.
Více informací: www.ric.cz, tel. 739 025 071.
Mgr. Pavla Vltavská, vedoucí centra
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Pøijïte si na Štìdrý den 24. 12. 2009 od 11 hodin na Pergolu
poslechnout a zazpívat vánoèní koledy! Ka$dý z Vás je na
tuto akci srdeènì zván. A veèer se uskuteèní ji$ tradièní
štìdroveèerní troubení na nìkolika místech našeho obvodu.

JI$ NYNÍ SE TÌŠÍME
NA NOVÉ PRVÒÁÈKY
Blí"í se Vánoce a ne" se
nadìjeme, je tu leden, èas pololetního bilancování a zápisù do
prvních tøíd.
Jistì byste všichni, vy budoucí
prvòáèci, chtìli poznat školu, kam
se chystáte usednout do své první
lavice. Proto zveme všechny
budoucí prvòáèky a jejich rodièe
na Dny otevøených dveøí ZŠ Polabiny 1, které se konají 1. a 3. 12.
2009 v 9.00 a 10.00 hod. Bìhem
návštìvy si popovídáte s vedením
Veèer duchù
školy, prohlédnete si školu a
na ZŠ Polabiny 1
podíváte se do 1. tøíd, klasických
i Montessori.
Na konci roku si nenechte ujít
ohòostroj na rozlouèení s kalendáøním rokem, který se letos koná 22. 12.
od 17.00 na nádvoøí školy.
Radek Hejný, øeditel školy

DRC je Lentilka

VÁNOCE A NOVÝ ROK V ARŠE
Vánoèní a novoroèní program ve sborovém domì Archa v Lonkovì
ulici je následující:
! Pátek 18. 12. v 16 hodin - Vánoèní seniorklub (zazpívají mj. dìti
z pøípravných odd. pìveckého sboru Boni pueri)
! Nedìle 20. 12. v 10 hodin - Dìtská vánoèní slavnost
! Ètvrtek 24. 12. ve 23 hodin - Štìdroveèerní bohoslu"ba
! Ètvrtek 31. 12. v 17 hodin - Bohoslu"ba vdìènosti za uplynulý rok a poté
posezení v silvestrovské kavárnì
! Pátek 1. 1. 2010 v 10 hodin - Novoroèní bohoslu"ba
! Nedìle 3.1. v 17 hodin - Tøíkrálový koncert komorního orchestru Bona
Nota
Vladimír Lukáš

EXTRALIGA V POLABINÁCH
Polabinský šachový oddíl 2222 ŠK Polabiny vstoupil jako nováèek do
extraligy excelentnì. Po výhrách ve Frýdku-Místku (5,5 - 2,5) a Tøinci (4,5
- 3,5) obsadil druhou pøíèku v tabulce. Po uzávìrce tohoto vydání se hrály
premiérové domácí zápasy s Grygovem a Ostravou. Pøijïte naše hráèe
podpoøit v dalších domácích utkáních: 17. dubna 2010 s Mahrlou Praha a
18. dubna 2010 s Bohemians Praha, v"dy od 10 hod v restauraci
U Krupièkù v Polabinách IV. Mù"ete se také pøijít podívat 16. ledna 2010
na derby se Saginou Pardubice do zasedací místnosti firmy Synpo (ulice
VD
S. K. Neumanna).

Dìtské rehabilitaèní centrum má nový jednoslovný název
LENTILKA a té" i nové kontaktní spojení: tel. 466 009 430-9, mob.
733 724 538, e-mail: belkova@drclentilka.cz a nové webové
stránky www.drclentilka.cz.
Lentilka nabízí: komplexní péèi o dìti s poruchami hybnosti,
opo"dìným psychomotorickým vývojem, autismem a narušenou
komunikaèní schopností po stránce léèebné (fyzioterapeutické),
speciálnì pedagogické, logopedické, ergoterapeutické aj., a to
buï formou ambulantní péèe o dìti od narození do 18 let nebo
formou denního pobytu v Mateøské škole (stacionáø) pro dìti od 18
mìsícù do 7 let. Dalšími aktivitami v rámci MŠ jsou canisterapie
(aktivity se psem), muzikoterapie, keramika s prvky ergoterapie,
hipoterapie (terapie pomocí konì) a rùzné jednorázové akce
(divadla, besídky, výlety aj.). Lentilka sídlí v ulici Prodlou"ená 278,
Polabiny II, provozní doba zaøízení je od 6.30 do 16 hod. a dìti jsou
do MŠ pøijímány v prùbìhu celého roku.
Mgr. Gabriela Bìlková, øeditelka
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