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mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
jaro v Polabinách ohlášené tentokrát pøíletem
rackù na Labe, rozkvetlými bledulemi, sasankami
a petrklíèi, jak na loukách, tak na zahrádkách nás
ji! definitivnì vyzvalo k èerpání nových dušeních i
fyzických sil po nekoneènì dlouhé zimì. Dny se
prodlou!ily, nová energie, která se evidentnì
vlévá do pøírody, by mìla prostoupit v krátkém
èase i naše tìlesné schránky. Je tedy tøeba
pøistoupit nejen k závìreèné oèistì tìla a duše, ale také našeho
!ivotního prostøedí. Pracovníci pøíslušných institucí ji! zahájili svou
ka!doroèní èinnost a je jen na nás, abychom jejich úsilí podpoøili.
Popeleèní støedou dne 9. bøezna skonèila doba veselosti, plesù,
zabíjaèek a nastal èas ètyøicetidenního rozjímání a pùstu, který potrvá
a! do jarních svátkù - velikonoc. Proto mi dovolte, popøát Vám hezké
pro!ití tìchto svátkù. Pøíchod tìchto svátkù vyvolává u našich !en
nebývalou aktivitu v úklidu domácností u opaèného pohlaví se zaèíná
projevovat starost o zahrádky. V!dy$ se praví na Svatého Øehoøe
(12. 3.) líný sedlák neoøe a kdo nemá na Josefa (19. 3.) zasázeny
u nás v Polabí brambory, tak se øíká, !e je špatný hospodáø.
Nyní bych rád upøel svá slova k situaci na obvodì, co
pøipravujeme, na co se chystáme. V prvé øadì jsem velmi rád, !e se
nám podaøilo hlasy všech 15 zastupitelù schválit Program rozvoje MO
na období 2011-2014. Byla dokonèena dvì výbìrová øízení, a to na
seè trávy v letech 2011-2012 a na opravu vozovek po nároèné zimì.
Oslovili jsme nìkolik firem a vybrali jsme v!dy tu, která pøedlo!ila
nejlevnìjší cenovou nabídku. Brzy zaèneme rekonstruovat dìtské
høištì v ulici Dru!by. Vìøím, !e nové høištì pøinese radost jak tìm, co
ho budou pou!ívat - dìtem, tak i rodièùm.
Pøipravujeme studii na rekonstrukci námìstí na polabinské
ètyøce, po!ádali jsme o státní dotaci na rekonstrukci ulice Kunìtická.
Jsem spokojen s tím, !e mìstský obvod bude poøadatelem
farmáøských sobot, které na tr!išti pøed poštou zaènou 19. 3. a potrvají
a! do konce øíjna. Vìøím, !e i Vy budete spokojeni s nabídkou ovoce,
zeleniny i koláèù, housek a masných výrobkù.
Na našem úøadì probìhla za úèasti námìstka primátorky M. Bílka
a zástupcù Univerzity Pardubice prezentace studie mo!ného
budoucího uspoøádání Studentské ulice, která byla kladnì pøijata
panem námìstkem, bohu!el realizace závisí na finanèních
mo!nostech, kterých v souèasné dobì není mnoho.
Nejsem pøíznivcem stavìní nových billboardù, pøesto se v obvodì objevily, MO s tím nesouhlasil, ale pozemky, na kterých
billboardy stojí, nejsou ve vlastnictví mìsta.
Prvního máje zaènou ji! tradièní koncerty na Pergole, dlouho
jsme diskutovali zda v této tradici pokraèovat, nakonec jsme se
rozhodli, a to díky hlavnì odezvì vìtšiny z Vás, pro pokraèování.
Sešel se poprvé štáb, který pro Vás pøipravuje ji! 12. roèník
Staroèeské polabinské pouti, která se bude konat 24. 9. 2011 na louce
v Polabinách 4, k návštìvì této kulturní akce Vás co nejsrdeènìji zvu.
Kulturní pozvánkou konèím jarní slovo starosty. Mimochodem
víte, !e latinské culture znamenala pùvodnì obdìlávání pùdy, tzn.
citelné zásahy èlovìka do !ivotního prostøedí? Ještì jednou hezké
velikonoce a hodnì zdraví.
Váš Jiøí Srbek

3. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 30. 3. 2011
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména tyto
body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu MO Pardubice II, pou!ití výtì!ku
z provozování výherních hracích pøístrojù za rok 2010, schválení
nákladù organizace „farmáøských sobot“, informativní zprávy, diskuse.

roèník 2011

bøezen
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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 pøedešlého vydání Pravobøe"ního zpravodaje,
vybíráme následující zále"itosti.
Na svém zasedání 15. 12. 2010 ZMO schválilo rozpoèet MO na rok
2011, jeho! struèný pøehled naleznete na str. 2 (podrobnìji na internetu).
Na doporuèení RMO nebyl letos poprvé za 13 let existence monitorovací
stanice ovzduší v Rosicích do rozpoètu zaøazen pøíspìvek na její provoz ve
výši 100 tis. Kè. Dále ZMO mimo jiné schválilo Program rozvoje MO
Pardubice II na období 2011-2014, s ním! se mù!ete v plném znìní
seznámit rovnì! na internetu a vìnuje se mu také èlánek na str. 3.
RMO na pøelomu 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 CZ odpadové hospodáøství s.r.o. na
údr!bu sorbèních vpustí a v neposlední øadì s SKP CENTREM o.p.s. na
úklid kontejnerových stanoviš$.
V rámci vyjádøení úèastníka øízení RMO souhlasila s rozšíøením areálu
firmy 2VV na Fáblovce a nepodpoøila odvolání proti stavebnímu povolení
na výstavbu komunikací v rámci stavby „Nová Cihelna - I. etapa,
Pardubice“, které podali spoleènost OTS Pneu, s.r.o. a obèanské sdru!ení
„Za nové Pardubice“. RMO rovnì! nesouhlasila se zmìnou u!ívání
komerèních prostor v objektu èp. 495 Labský palouk na café bar a hernu s
nonstop provozem, proto!e s provozem podobných zaøízení jsou špatné
zkušenosti obzvláš$ v tìsné blízkosti obytné zástavby. RMO tak svým
usnesením podpoøila signatáøe petice proti tomuto zámìru.
RMO souhlasila s úpravou stávající nájemní smlouvy a následným
odkoupením vybudované infrastruktury (zpevnìné plochy, sadové úpravy)
v okolí pøipravované stavby sídla cestovní kanceláøe Datour na náro!í ulic
Kpt. Bartoše a Npor. Eliáše. Dále RMO souhlasila s pronájmem a následným prodejem pásu pozemku u restaurace U Šedivce za úèelem
rekonstrukce schodištì, støechy a zádveøí.
Na základì výbìrového øízení RMO souhlasila s uzavøením smluv
o dílo na seè trávníkù v letech 2011-12 se Slu!bami mìsta Pardubic
(Polabiny 1, 2, 3, 5 a Cihelna) a Davidem Hurtem (Polabiny 4). RMO rovnì!
na základì výbìrového øízení schválila uzavøení smlouvy na lokální opravy
!ivièných komunikací frézováním se spoleèností STRABAG.
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Rozpoèet na rok 2011
Dne 15. 12. 2010 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2011. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného rozpoètu
(èástky jsou uvedeny v tis. Kè).
OES

VÝDAJE CELKEM
1. Bì"né výdaje
z toho
sociální dávky
provoz úøadu MO
oblast "ivotního prostøedí
oblast dopravy
støedisko úklidových prací
knihovna
oblast aktivit obvodu vè. veøejné podpory
ostatní
2. Investice - oblast "ivotního prostøedí a dopravy
3. Rezerva

39 224,2
30 144,8
3 700,0
11 496,8
7 370,0
4 025,0
1 680,0
951,0
822,0
100,0
4 450,0
4 629,4

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2011.

Od 1. 1. 2011 byl zrušen zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a
poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nahrazen zákonem
è. 280/2009 Sb., daòový øád (dále jen daòový øád). Nejvìtší zmìnou pro
poplatníky je, "e s úèinností daòového øádu byla zrušena mo#nost
odstranìní tvrdosti zákona, tedy tzv. prominutí poplatku (úplné nebo
èásteèné). Od 1. 1. 2011 platí proto nové obecnì závazné vyhlášky
(dále jen OZV), v nich" jsou upraveny podmínky, za kterých lze poplatníka
od poplatku osvobodit. Pokud však poplatník podmínky nároku na
osvobození nesplòuje, nelze ji" pøistoupit k individuálnímu posouzení
jeho situace a poplatek pøípadnì sní"it èi prominout.
Zde uvádíme pøehled nejdùle"itìjších nových vyhlášek, všechny jsou
ke sta"ení na stránkách mìsta www.pardubice.eu, dále pak odkaz Úøad,
Vyhlášky a naøízení. V pøípadì potøeby jsou vyhlášky k dostání rovnì" na
našem úøadu:
! OZV è. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shroma"ïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu"ívání a odstraòování komunálních
odpadù
! OZV è. 7/2010 o místním poplatku ze psù
! OZV è. 9/2010 o místním poplatku za u"ívání veøejného prostranství
! OZV è. 10/2010 o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a èástí mìsta
OES

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

4 - Bro#íkova

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

den pøistavení

týdny pøistavení

Pokladní hodiny v budovì úøadu v ul. Chemikù 128 v období do
30. 4. 2011 jsou následující:
pondìlí, støeda
8.00 - 17.00 hodin
úterý, ètvrtek
8.00 - 15.00 hodin
pátek
8.00 - 14.30 hodin

stanovištì
Polabiny - ulice

V prùbìhu letošního roku jsme na úøadì zavedli nový zpùsob
pøijímání plateb v hotovosti - pokud pøijdete s poštovní poukázkou,
neobdr"íte ji" jako doklad o úhradì klasickou stvrzenku, ale bude vám
potvrzen (razítkem úøadu s datem pøijetí platby a podpisem daného
zamìstnance) tzv. ústøi"ek od poštovní poukázky. Tento ústøi"ek potom
slou"í jako doklad o platbì.

3 - Dru#by

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 (podrobnìji viz www.smp-pce.cz).

2 - u POLICIE

Výbìr poplatkù a nové
obecnì závazné vyhlášky

39 224,2
35 578,8
17 217,1
3 700,0
12 526,7
2 135,0
4 000,0
-354,6

1 - u sbìr. surovin

Koncem mìsíce ledna a zaèátkem února letošního roku byly
obyvatelùm Polabin a Cihelny opìt doruèovány poštovní poukázky na
úhradu místního poplatku za odpad. Výše poplatku je stejná jako
v minulém roce, tj. 500,- Kè za osobu a kalendáøní rok. Poplatkovou
povinnost má ka"dá osoba, která v letošním roce dovrší 6 let a má v mìstském obvodì trvalý pobyt (všechny mo"nosti osvobození jsou uvedeny
v obecnì závazné vyhlášce è. 8/2010). Splatnost poplatku za odpad
konèí 30. 4. 2011.
V pøípadì, #e nìkdo poukázku neobdr#el, vznikla pravdìpodobnì
chyba v evidenci obyvatel nebo poukázka nebyla doruèena. Tyto obèany
prosíme, nech$ se do 30. 4. 2011 dostaví na Úøad mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128, Pardubice a poplatek zde uhradí. Poplatek lze
uhradit také prostøednictvím bankovního pøevodu - è. úètu obvodu je 192374030297/0100, specifický symbol 1337, variabilní symbol pro obèany,
kteøí neobdr"eli poukázku, je jejich rodné èíslo bez èísel za lomítkem (tzn.
pouze prvních šest èísel rodného èísla). V ostatních pøípadech je
variabilní symbol uveden na ka"dé poštovní poukázce. Tyto variabilní
symboly zadávejte, prosím, velmi peèlivì - pokud jej zadáte chybnì,
bude platba pøipoètena nikoli Vám, ale poplatníkovi s variabilním
symbolem, který jste zadali.
Obèany, kteøí se rozhodnou uhradit poplatky za více osob
hromadnì jednou èástkou a pod jedním jménem, "ádáme, aby úøadu
sdìlili, za které osoby platbu uskuteènili (k tomuto úèelu je mo"no vyu"ít
formuláø umístìný na webových stránkách obvodu - www.pardubice2.cz,
dále pak Formuláøe, Hromadná platba za TKO). Pokud nám nesdìlí
jména osob, za které provádí úhradu poplatku, musí být podle zákona
celá èástka pøipsána pouze plátci a ostatním tak vzniká nedoplatek.
Plátce pak musí písemnì po"ádat o pøevod poplatku na pøíslušné osoby.
V pøípadì nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. è. 466 798 611
OES
nebo na e-mailu posta@umo2.mmp.cz.

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bì"né pøíjmy
z toho
podíl na daních
dotace na sociální dávky
poplatky
ostatní pøíjmy
2. Pøedpokládaný zùstatek ZBÚ k 31.12.2010
3. Tvorba sociálního fondu

1 - Dru#stevní

POPLATKY ZA ODPAD
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Téma
O ZÁMÌRECH NA LETOŠNÍ ROK
V roce 2011 zaènou nejprve opravy komunikací po zimì, která
loni pøišla pomìrnì brzy a byla znaènì vytrvalá. Mnohé asfaltové
koberce na místních komunikacích v našem obvodu jsou ji" na
hranici "ivotnosti, èemu" nasvìdèuje mno"ství výtlukù. Nejvìtší
frézování se uskuteèní na ulicích Kpt. Bartoše a Bìlehradská (tam
hlavnì v prostoru øadicích pruhù u svìtelné køi"ovatky). Souvislejší
opravy povrchu se doèká také ulice Prodlou"ená. Patrnì v nejhorším
stavu je vozovka na kruhovém objezdu u Kauflandu. Toto místo
ovšem ji" spadá do zámìru rekonstrukce povrchù vozovek v trase
projektu Labe-Louèná, která je ji" delší dobu pøislíbena mìstem, ale
zejména z finanèních dùvodù byla loni odlo"ena. Usilujeme o to, aby
mìsto nalezlo prostøedky alespoò na tento nejvíce poškozený úsek.
Vìøíme, "e v letošním roce bude pokraèovat i náš Program
regenerace panelového sídlištì - Pravý bøeh Labe. Na øadì je
rekonstrukce ulice Kunìtické, akce je pøipravena k realizaci,
máme realizaèní dokumentaci i stavební povolení. Otazník však visí
nad financováním akce. Pøedpokládané náklady jsou 23,6 mil. Kè,
investièní mo"nosti rozpoètu MO Pardubice II jsou zøejmé z tabulky
na sousední stránce a potenciální maximální výše státní dotace èiní
4 mil. Kè. Bohu"el to zatím vypadá, "e se letos budeme muset obejít
bez pøíspìvku z rozpoètu mìsta. Opatrnì optimistický odhad je tedy
takový, "e by se letos mohla podaøit první etapa rekonstrukce. Moudøejší budeme po rozhodnutí Ministerstva pro
místní rozvoj o rozdìlení dotací.
Pokud bychom letos nezískali dotaci,
muselo by zastupitelstvo zvá"it další postup.
Jednou z variant by
mohla být realizace jiné,
ménì nákladné akce.
Další v poøadí je dle
høištì v ul. Dru"by
Programu rozvoje re-

NOVÝ PROGRAM

KØI"OVATKA
U JOSEFA
3x JINAK

Zastupitelstvo MO Pardubice II schválilo Program rozvoje MO
Pardubice II na období 2011-2014. Úplné znìní programu rozvoje je
uveøejnìno na internetových stránkách www.pardubice2.cz.
Program navazuje na cíle z minulého období a z pøedešlého
programu pøejímá tøi následující hlavní obecné priority. Ty jsou pak
v textu dále konkretizovány v rámci jednotlivých odvìtví samostatné
pùsobnosti, kterou mìstský obvod vykonává na základì statutu mìsta.
a) Øádné provádìní èinností svìøených statutem mìstským
obvodùm - tj. zejména péèe o zeleò, veøejná prostranství a komunikace.
b) Postupné zvyšování dùrazu na kvalitní údr"bu svìøeného
majetku mìsta s ohledem na narùstající objem regenerovaných lokalit.
c) Pokraèování v programu regenerace pøi snaze o vyu"ití
dostupných dotací (ze státního rozpoètu, z EU apod.).
Program rozvoje obsahuje také harmonogram investièních akcí,

2001

2006

Kunìtická
konstrukce centra Polabiny 4. Na akci se v souèasné dobì
dokonèuje studie s cílem mít pokud mo"no do prázdnin hotovou
projektovou dokumentaci.
I kdyby se letos nakonec Kunìtická nezaèala rekonstruovat,
pova"ujeme za nezbytné v této ulici doøešit dopravní znaèení, které
zùstalo v provizorním provedení. Cílem je umo"nit v ulici obousmìrný
provoz pøi zachování podélného parkování a zøídit v celé lokalitì zónu
s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h.
Trochu “nad plán” je další letošní akce - neplánovanì se podaøilo
získat pøíspìvek vázaný na rekonstrukci dìtského høištì. Jako
nejvhodnìjší adept bylo vybráno høištì v ulici Dru"by za domem
335-7. Zdejší betonové “skluzavky” nevyhovují souèasným
po"adavkùm na bezpeèné a moderní høištì a budou nahrazeny
novým vybavením vèetnì úprav nejbli"šího okolí.
TØ

který je uveden krátkým shrnutím uplynulého období. Bìhem nìj se
podaøilo realizovat rekonstrukci centra Polabiny 3, regeneraci lokality
ulice Dru"stevní a byla dokonèena podstatná èást rozsáhlého projektu
regenerace sídlištì Sever (køi"ovatka U Josefa, ulice K Cihelnì, úpravy
ulice K Rozvodnì a rekonstrukce dìtských høiš$). Náklady na uvedené
akce èinily celkem 81,5 mil. Kè, z toho podíl mìstského obvodu byl 28,2
mil. Kè, podíl mìsta 38,3 mil. Kè a státní dotace se podaøilo získat tøikrát
v úhrnné výši 15 mil. Kè.
Z celkem 23 vytipovaných dalších potøebných zámìrù vìtšího
rozsahu bylo zastupiteli na pøíští období vybráno pìt prioritních akcí, na
jejich" pøípravu se nyní postupnì zamìøí úsilí mìstského obvodu
Pardubice II. V první øadì je to dokonèení regenerace sídlištì Sever - tj.
rekonstrukce ulice Kunìtické. Následuje rekonstrukce centra Polabiny 4,
pak stavební úpravy pøedprostoru ZŠ Polabiny 2, regenerace ulice
Dru"by a koneènì dopravní zklidnìní okolí ZŠ Polabiny 1.
Nyní bude zále"et zejména na finanèních mo"nostech mìsta a na
úspìšnosti v získávání státních èi jiných dotací, zda a jak rychle se
uvedené akce podaøí realizovat.
TØ

2011
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Angliètina pro zdravotnì posti!ené
Pøijïte vyu"ít bezplatný kurz anglického jazyka, který nabízí
Centrum pro zdravotnì posti"ené Pardubického kraje.
Pokud jste osoba se zdravotním posti#ením a v anglickém jazyce jste
mírnì pokroèilý, je kurz vhodný pøímo pro Vás. Kurz upevní a rozvine
Vaše dosavadní schopnosti a rozšíøí tím mo#nosti získání èi udr#ení
vhodného pracovního místa. Nejen, #e rozvinete svoji komunikaci
vzájemnými diskusemi, ale také vyu#ijete efektivnì svùj volný èas.
Ka#dá hodina, která probíhá v provozní místnosti Centra, je naplnìna
rozhovory, poslechem mluveného slova a sestavena tak, aby byla pro
ka#dého zajímavá. Lektor nejprve rozdá studijní materiály a poté pracuje
s magnetofonem, magnetickou tabulí a jinými pomùckami. Na konci
výuky pak všichni zhodnotí prùbìh hodiny a diskutuje se o nových
tématech na další hodinu. Výuka je zcela zdarma a probíhá ka#dé
pondìlí od 15 do 16 hodin. Pøed zaèátkem hodiny se mù#ete obèerstvit a
popovídat si s ostatními návštìvníky, nebo navštívit internetovou uèebnu,
kterou mù#ete vyu#ít také bezplatnì.
Mezi další slu#by, které Centrum pro zdravotnì posti#ené nabízí,
patøí sociálnì právní poradenství, pùjèovna rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek, prodej pomùcek pro sluchovì posti#ené a v neposlední øadì internetová uèebna a výtvarná èinnost, které jsou s kurzem
anglického jazyka financované Evropským sociálním fondem a státním
rozpoètem Èeské republiky.
Pokud se rozhodnete kurz navštìvovat, nebo Vás zaujaly ostatní
nabízené slu#by, pøijïte se k nám podívat. Centrum je otevøené od
pondìlí do pátku mezi 8. a 16. hodinou a sídlí v Bìlehradské ulici è. 389
v Pardubicích - Polabinách. Mù#ete také zavolat na telefonní èíslo 446
335 630. Všichni jste srdeènì zváni.
Andrea Dubcová, DiS. (sociální pracovník)

Nejbli!ší program v ARŠE
Seniorklub:
Støeda 30. 3. v 16.45 - Jak jsem cestoval po Kubì - beseda s Ing.
M. Stránským
Støeda 6. 4. v 16.45 - Vodní #ivel v historii Pardubic - Státní okresní
archiv Pardubice
Støeda 13. 4. v 16.45 - Turecko oèima Ing. J. Vydry - pokraèování
besedy
Støeda 20. 4. v 16.45 - Biblický pøíbìh - video
Z ostatních akcí:
Ètvrtek 31. 3. v 19.30 - pásmo pašijových písní zpìváka Slávka
Klecandra - kapelníka hudební skupiny Oboroh
Nedìle 17. 4. v 18.00 - koncert komorního orchestru Bona Nota se
sólistou prof. Bohuslavem Matouškem (housle)
Pátek 22. 4. v 9.00 a 18.00 - Velkopáteèní bohoslu#ba
Nedìle 24. 4. v 9.00 - Nedìle vzkøíšení - bohoslu#ba
Všechny aktivity se konají ve Sborovém domì Církve bratrské
ARCHA, v Polabinách v Lonkovì ulici (u Bajkalu).

Rozšíøená výuka matematiky, pøírodovìdných
pøedmìtù a informatiky
Chcete, aby Vaše dítì ve školním roce 2011/2012 navštìvovalo od 6.
roèníku tøídu s rozšíøeným vyuèováním matematiky, pøírodovìdných
pøedmìtù a informatiky?
Pak pøijïte se svým pá$ákem ve ètvrtek 28. 4. 2011 ve 14 hodin do
ZŠ Polabiny 3, v ulici Npor. Eliáše 344, kde se koná výbìrové øízení.
Èeká ho modernì vybavená škola se tøemi poèítaèovými
uèebnami, interaktivními tabulemi, jazykovou uèebnou, kvalitními
vyuèujícími a výuka vedená moderními formami práce.
Pøijímáni budou #áci na základì výsledkù testù z matematiky a
studijních pøedpokladù.
Pøedbì#né pøihlášky èi bli#ší informace Vám rádi poskytneme
osobnì nebo na tel. èíslech: 464 629 943 nebo 464 629 940.
Více se o naší škole dozvíte i z webových stránek na adrese
www.zspol3.cz.
Mgr. František Nìmec, øeditel ZŠ
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KONTEJNERY NA TEXTIL
Mìsto Pardubice ve spolupráci se spoleèností REVENGE
zahájilo koncem února 2011 pilotní projekt sbìru pou#itého textilu
a obuvi. Do speciálních bílých kontejnerù s pravidelným týdenním
svozem, které jsou urèeny pro obèany (ne firmy), je mo#no
odkládat jen nezneèištìné odìvy (nejlépe v igelitových taškách).
Kontejnery jsou zatím rozmístìny pouze v mìstských obvodech II
(Polabiny) a III (Dubina). Projekt sbìru textilu nemá za úèel konkurovat charitativním akcím sbìru šatstva, na kterých se mohou
obèané nadále aktivnì podílet. A co se s nashromá#dìnými odìvy
dìje? Odvezou se do moderního tøídicího závodu v Boskovicích,
kde se 100 lidí v trvalém pracovním pomìru zabývá tøídìním
a zpracováním šatstva i bot. Zpracuje se tam 400 a# 500 tun roènì.
Z této hromady se podaøí 50% obleèení zachránit, tak aby mohlo
poslou#it svému pùvodnímu úèelu. Dalších 35% se zpracuje pro
prùmyslové vyu#ití. Zbylých 15% je zatím odpad, který se termicky
zhodnocuje. Dodáváme, #e projekt mìsto nestojí #ádné náklady.
Kontejnery jsou umístìny
obvykle v blízkosti stávajících stanoviš$ na odpad na
ní#e uvedených tøinácti místech mìstského obvodu
Pardubice II:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Dru#stevní u èp. 138
Ohrazenická u èp. 180
Varšavská u èp. 214
Prodlou#ená u èp. 286
Dru#by u èp. 341
Dru#by u èp. 335
Mozartova u èp. 411
Bro#íkova u èp. 429
Gagarinova u èp. 541
Lonkova - separ. dvùr
Lidická u èp. 364
Stavaøov u èp. 100
Kunìtická u èp. 107

Informatika na jednièce
ZŠ Dru#stevní 305, Polabiny 1 otvírá ve školním roce 2011/12 ji#
tradiènì pro budoucí šes$áky další tøídu s rozšíøenou výukou
informatiky a výpoèetní techniky. Výuka bude 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 pøedevším #ákùm se zájmem o pøedmìt.
Pøijímací øízení do této tøídy probìhne 28. dubna 2011 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 5. dubna 2011 v 19 hodin v jídelnì školy, na
internetových stránkách školy www.zspolabiny1.cz pod odkazem
aktuálnì nebo na telef. èíslech 466 401 884-5, popø. na e-mailové adrese
jan.horalek@zspolabiny1.
Radek Hejný, øeditel školy
TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl turistiky
poøádá 16. 4. 2011
33. roèník

PARDUBICKÉ PODKOVY
Start: 7 - 10 hodin v Èeské Tøebové pøed nádra#ím.
Cíl: do 17 hodin tamté#
Trasy pìší: 10, 15, 25, 35 km.
Bli#ší informace na www.tjpolabiny.cz
kontakt tel. 466 400 478
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Vá!ení spoluobèané,
pøi ètení druhého èísla našeho Pravobøe!ního
zpravodaje u! budeme mít za sebou letní
slunovrat, dny se nám opìt pomalu zaènou krátit,
dìti a studenti budou mít pøed sebou zaslou!ené
dvoumìsíèní prázdniny a my dospìlí budeme
vyjí!dìt na dovolené jak do naší krásné zemì, tak
i do zahranièí. Je tedy za námi první pololetí roku
2011.
Ne! se ohlédnu za tím, co se podaøilo a co nás èeká, chci
podìkovat všem pedagogickým pracovníkùm za úspìšné zvládnutí
školního roku 2010/2011. Chci popøát všem studentùm za úspìšné
zvládnutí letošních prvních státních maturit, !ákùm základních škol za
zvládnutí uèiva, tìm vycházejícím popøát mnoho zdaru jak v dalším
studiu, èi uèebních oborech. Popøát musím i !ákùm základní
umìlecké školy, kteøí letos dokonèili docházku do této školy. Závìrem
musím popøát i studentùm univerzity, kteøí ji letos absolvovali a byly jim
udìleny tituly Ing., Mgr. èi Bc. Doufám, !e na léta strávená na
univerzitì i v našem mìstì a obvodì budou vzpomínat jen v nejlepším
a do dalšího !ivota jim pøeji, aby se dobøe uplatnili v oborech, které
vystudovali a stali se špièkovými pracovníky.
Doufám, !e i Vy, obyvatelé našeho obvodu, jste si všimli zmìn,
které jsme za první pùlrok udìlali. Je to pøedevším oprava silnic po
dlouhé zimì, probíhá seè trávníkù v obvodì, pravidelnì je udr!ována
zeleò, jsou opraveny lavièky. Bohu!el oprava lavièek je nekoneèný
pøíbìh, jen co se opraví, urèitá skupina lidí je znièí. I toto k !ivotu patøí,
bude ještì dlouho trvat, ne! si zaèneme vá!it vìcí, které patøí a slou!í
všem. Jistì jste zaznamenali, !e na sídlišti byly rozmístìny bílé
kontejnery, které jsou urèeny ke sbìru starého šatstva Byl jsem k této
akci skeptický, ale jsem mile pøekvapen jak je vyu!íváte.
Bìhem prázdnin se pustíme do nového dìtského høištì v ulici
Dru!by, které pøinese v oblasti herních prvkù do našeho obvodu jednu
novinku - vì! z lanové sítì. Kromì rekonstrukce høištì opravíme také
povrch na sousedním parkovišti a celý prostor mezi domy 335-7 a
338-40 tak získá nový háv. Bude to vlastnì takový pøedvoj plánované
rekonstrukce ulice Dru!by, kterou máme zahrnutou do Programu
rozvoje MO Pardubice II na souèasné volební období. Ještì pøed ní
nás ale èekají úpravy centra Polabiny 4 - zatím máme zpracovanou
studii, s ní! se mù!ete blí!e seznámit na jiném místì tohoto
zpravodaje. Ale zpìt od vzdálenìjší budoucnosti k letošním plánùm pøibudou ještì nová parkovací místa v ulici Sluneèní u èp. 302-3,
opraví se pìší lávka pøes most kpt. Bartoše a mostek v Lonkovì ulici,
na pøechodu v Bìlehradské u Lidlu vznikne ostrùvek pro zvýšení
bezpeènosti pøecházejících. Pøipravuje se výbìrové øízení na celkovou rekonstrukci Kunìtické ulice, která se i díky získané státní dotaci
bude moci realizovat v uceleném rozsahu.
Vá!ení spoluobèané, pøijmìte moje upøímné pøání, aby Vaše letní
dovolené probìhly pøesnì podle Vašich nejlepších pøedstav a aby
prázdniny pøispìly k utu!ení mezigeneraèních vztahù v našich
rodinách. V!dy$ po Vašem návratu zahájím další èást roku ji! XII.
Staroèeskou polabinskou poutí, která se bude konat 24. záøí. Bohatý
program za úèasti významných osobností z oblasti zábavy je
pøipraven pro všechny generace spoluobèanù. Na setkání s Vámi se
tìší Váš starosta
Jiøí Srbek

5. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 29. 6. 2011
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, závìreèný úèet hospodaøení za rok 2010,
rozpoètové opatøení è. 2, informativní zprávy, diskuse.

roèník 2011

èerven

èíslo 2

studie centra Polabiny 4

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 30. 3. 2011 ZMO projednalo èerpání rozpoètu a
schválilo pou!ití výtì!ku z provozování výherních hracích pøístrojù za rok
2010 jako podílu na financování oprav a udr!ování komunikací a výtì!ku
z provozování tzv. technických zaøízení na rekonstrukci a nové vybavení
dìtského høištì mezi domy èp. 335-7 a 338-40 v ulici Dru!by. Dále ZMO
schválilo zpùsob finacování “farmáøských sobot” a navýšení kapitoly
školství, mláde! a tìlovýchova o 100 tis. Kè na vrub celkové rezervy.
Dne 1. 6. 2011 neplánovanì ZMO zasedalo ještì jednou, aby na výzvu
Zastupitelstva mìsta Pardubic projednalo souhlas s pøevedením
pøestupkové agenty z úøadu mìstského obvodu na magistrát. Pøedlo!ené
usnesení nebylo pøijato. Na tomto jednání ZMO rovnì! projednalo návrh
novely statutu mìsta zpracovaný magistrátem, podle ní! od pøíštího roku
dojde k centralizaci stavebního úøadu a státní správy v sociální oblasti
z obvodù na magistrát. ZMO také schválilo !ádost o návratnou finanèní
výpomoc z rozpoètu mìsta na realizaci rekonstrukce ulice Kunìtické.
RMO projednala nìkolik !ádostí o prodlou!ení platnosti smluv na
umístìní reklamních billboardù na území MO a ve všech pøípadech
nedoporuèila radì mìsta prodlou!ení smluv z dùvodu postupného
omezování reklamních zaøízení a bezpeènosti provozu. RMO nesouhlasila
ani se zámìrem zvìtšení nìkterých reklamních ploch a vybudováním
nových reklamních zaøízení na chodníku v Hradecké ulici.
RMO na základì výbìrových øízení souhlasila s uzavøením smluv o dílo
se spoleèností REAL speciální silnièní práce s.r.o. na opravu povrchu
vozovky v ulicích Prodlou!ená a Varšavská (Slurry seal), s Josefem
Máslem - GREEN SERVIS na výsadby døevin a se Slu!bami mìsta
Pardubic a.s. na úpravy køi!ovatky ulic Bìlehradská / Mladých (jedná se
zejména o vybudování ostrùvku v pøechodu pro chodce).
RMO také odsouhlasila navrácení fotbalových branek na centrální travnatou plochu v ul. Npor. Eliáše na polabinské trojce.
V neposlední øadì RMO projednala letošní plánované akce v Knihovnì
MO Pardubice II: Velikonoce v knihovnì pro dìti z mateøských škol, Soutì!
nejlepší dìtský ètenáø, Výtvarná soutì! pro dìtské ètenáøe, Den
otevøených dveøí pro dìti i dospìlé a Vánoce v knihovnì pro dìti z mateøských škol, pøípadnì z dru!in pøi základních školách.
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SEPARAÈNÍ DVORY BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ
Slu"by mìsta Pardubic provozují ve spolupráci s Magistrátem mìsta
Pardubic celkem osm separaèních dvorù. Jsou to mìstem urèená místa,
která splòují všechny technické a legislativní po"adavky pro krátkodobé
skladování a shroma"ïování jednotlivých slo"ek komunálního odpadu.
Obèan mìsta zde mù"e za ní"e uvedených podmínek odlo"it zcela
zdarma následující druhy odpadù: objemný odpad, stavební su$,
separované slo"ky komunálního odpadu (tj. papír, plasty, sklo),
kompostovatelný odpad (vìtve, zeleò), pneumatiky, lepenku, eternit, ale
i vyslou"ilé elektrospotøebièe a nebezpeèné odpady. Ukládání
komunálního odpadu na separaèních dvorech podléhá pravidlùm
provozního øádu pro separaèní dvory.
Proto"e je provoz separaèních dvorù hrazen z rozpoètu mìsta,
mohou slu"eb separaèních dvorù vyu"ívat pouze obèané s trvalým
bydlištìm ve mìstì Pardubice. Zdarma zde mohou obèané odevzdat
pouze omezené mno"ství odpadù. Toto limitní mno"ství je stanoveno na
200 kg objemného odpadu (starý nábytek, podlahové krytiny,...) na osobu
a týden, pro stavební su$ je touto hranicí 300 kg na osobu a mìsíc. Pro
eternit a lepenku platí omezení 200 kg na èíslo popisné a rok, a také
nutnost ulo"it tento druh odpadu pouze na separaèním dvoøe v Dra"kovicích. Na ka"dém separaèním dvoøe je vedena evidence takto
pøevzatých odpadù.
Separaèní dvory neslou"í k ukládání odpadù vzniklých podnikatelskou èinností. Tento druh odpadù je pøijímám od podnikatelských
subjektù na pøekládací stanici v Dra"kovicích, a to za poplatek.
V loòském roce odevzdali obèané na dvory témìø 8200 tun všech
druhù odpadù, co" bylo o 200 t více ne" v roce 2009. Z tohoto je patrný
nárùst pøebíraných odpadù a snaha obèanù mìsta likvidovat odpady
zákonným zpùsobem dle daných pravidel.
Rádi bychom upozornili na mo"nost bezplatného ulo"ení
nebezpeèných odpadù na všech sedmi separaèních dvorech (mimo
separaèního dvora v Lonkovì ulici). Tyto odpady zahrnují napø. barvy,
obaly od barev, oleje, stará léèiva, pesticidy, kyseliny, rozpouštìdla,
tonery z tiskáren atd. Pomáhejte chránit "ivotní prostøedí a nedávejte tyto
odpady do popelnic, kam patøí pouze komunální odpad.
Všechny separaèní dvory slou"í jako místo zpìtného odbìru
elektrozaøízení (lednice, televize, malé domácí spotøebièe), a to jak pro
obèana, tak i pro firmy. Podmínkou bezplatného pøevzetí elektrozaøízení
je jeho kompletnost, nelze zdarma odevzdat èásteènì rozebraný
elektrospotøebiè. V loòském roce bylo ve mìstì Pardubice ulo"eno na
dvorech témìø 306 tun elektrospotøebièù z domácností.
Separace domácího odpadu spoleènì s vyu"íváním slu"eb
separaèních dvorù je krok správným smìrem ka"dého obèana k utváøení
zdravého "ivotního prostøedí ve mìstì. Dìkujeme všem, kterým není
"ivotní prostøedí ve mìstì lhostejné a slu"eb dvorù ji" vyu"ívají. Zároveò
apelujeme na všechny obèany, aby vyu"ívali slu"eb dvorù v maximální
mo"né míøe a svým poèínám pomohli napø. zamezit vzniku èerných
skládek, kterých bylo loni na území mìsta likvidováno témìø 35 tun.
Pro ty obèany, kteøí nemají mo"nost odvézt odpad na dvory, nabízejí
SmP-Odpady a.s. slu"bu dopravy objemného odpadu na separaèní
dvory. Ukládání se øídí výše uvedenými pravidly a slu"ba dopravy je
zpoplatnìna dle platného ceníku. Bli"ší informace o slu"bì Vám v pøípadì Vašeho zájmu budou poskytnuty na telefonním èísle 777 612 403.
Další informace o provoze separaèních dvorù Vám rádi poskytneme
na adrese: Slu"by mìsta Pardubic a.s., Hùrka 1803, 530 02 Pardubice,
tel. 466 260 832-33 nebo na mobilních telefonním èíslech 777 612 403
nebo 733 611 854. Potøebné informace lze nalézt i na webových stánkách
spoleènosti www.smp-pce.cz a pracovníky lze kontaktovat na e-mailové
adrese: odpady@smp-pce.cz.
Umístìní separaèního dvoru

Provozní doba

DRA&KOVICE, areál pøekladištì odpadu

po, út, èt, pá
st

HÙRKA, areál SmP a.s.

út, èt
so

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00

NEMOŠICE, ul. Ostøešanská

út, st, èt
so

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00

PARDUBIÈKY, ul. Prùmyslová

út, èt
so

12.00 - 17.00
8.00 - 12.00

ROSICE NAD LABEM, ul. J. K. Tyla

po, st
so

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00

OHRAZENICE, ul. Pohránovská

po, st
so

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00

SVÍTKOV, za areálem Plynostavu

po, st, pá
so
po, so
út, èt

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

POLABINY, Lonkova ul. - mezi výmìníky

6.30 - 15.00
6.30 - 17.00

Pøinášíme rozpis prací na blokovém èištìní ulic v MO Pardubice II v roce 2011 a dodáváme, "e z technických dùvodù mù"e
dojít k urèitým zmìnám v harmonogramu (napø. rekonstrukce
ulic). Zelenì jsou vyznaèeny novinky oproti loòskému roku.
Bìlehradská - parkovištì pøed èp. 311-20 a vjezdem do ul. Dru"by - 20. 4.
! místní komunikace k malobytùm vèetnì parkovištì - 5. 5. ! místní
komunikace k bývalému Meinlu vèetnì parkoviš$ - 13. 10. ! parkovištì
pøed èp. 379 (pùvodní betonové) - 21. 6. ! parkovištì pøímo okolo èp. 379
- 14. 10. ! parkovištì u èp. 269-273 - 1. 7. ! parkovištì u èp. 391-8 - 30. 9.
! Brozanská - 30. 9. ! Bro!íkova - hlavní ulice - 1. 7. ! pouze pravá
strana hlavní ulice (podélná stání) - 17. 10. ! parkovištì u èp. 424-6, 4279, 430-2 - 4. 10. ! Dru!by vèetnì parkovištì - 16. 6. ! Dru!stevní - 1. 6. !
pøed domem èp. 101-5 - 22. 6. ! pøed domem èp. 106-8 - 21. 6. ! pøed
domem èp. 109-11 - 17. 6. ! pøed domem èp. 112-14 - 16. 6. ! pøed
domem èp. 115-17 - 14. 6. ! Gagarinova - 20. 6. ! Grusova - 22. 6. !
velké parkovištì - 3. 10. ! Chemikù - 23. 9. ! pøed domem 124-9 - 12. 7.
! pøed domem èp. 134-7 - 11. 7. ! pøed domem èp. 141-4 - 7. 7. ! Jiøího
Tomana - vèetnì parkoviš$ - 10. 6. ! Karla Šípka - 12. 10. ! K Cihelnì 14. 10. ! Ke Koupališti - 15. 7. ! Kosmonautù - hlavní ulice - 9. 6. a 21.
10. ! slepá èást pøed èp. 186-94 - 13. 6. ! Kpt. Bartoše - centrální
parkovištì Polabiny 4 - 28. 6. ! parkovištì mezi èp. 409-10 a 411-12 - 24.
6. ! parkovištì pøed èp. 330-2 - 27. 6. !Kunìtická - 7. 7. a 15. 11. ! úsek
ke zdymadlu - 29. 7. ! K Rozvodnì - 8. 7. ! Køièkova - 8. 7. ! Labský
palouk - 10. 10. ! Le!ákù - 17. 6. ! Lidická - od ul. Kpt. Bartoše k ul.
Lonkova - pravá strana vèetnì parkovištì u gará"í - 15. 6. ! od ul. Kpt.
Bartoše k ul. Lonkova - levá strana - 17. 6. a 18. 11. (pouze podél MŠ) !
Lonkova - parkovištì mezi 469-86 vèetnì parkovištì za Archou - 20. 6. !
parkovištì u èp. 459-467 - 11. 7. ! úsek od ulice Kpt. Bartoše po první
obytný dùm - 29. 9. ! parkovištì pøed èp. 487-94 - 13. 10. ! Mezi
Zahradami - 3. 10. ! Mladých - vèetnì parkoviš$ - 30. 5. ! Na Labišti 11. 7. ! Nová - 24. 6. ! Odboráøù - 20. 6. ! Ohrazenická - hlavní ulice 8. 6. ! parkovištì u èp. 164-8 - 6. 6. ! parkovištì u èp. 169-72 - 16. 6. !
parkovištì u èp. 173-6 - 7. 7. ! parkovištì u èp. 177-80 - 8. 7. ! Partyzánù
- 4. 10. ! Prodlou!ená - 4. 5. ! parkovištì vedle obch. centra a u pošty 13. 6. ! obytná zóna Okrajová-Prodlou"ená - za budovou Policie ÈR,
vèetnì parkovištì u èp. 286-93 a 294-7 - 22. 9. ! Rosická - 6. 6. !
Sedláèkova - 30. 6. ! Sluneèní - 26. 4. ! Stavaøov - od ul. Studentská levá strana - 22. 6. ! pravá strana - 23. 6. ! Stavbaøù - vèetnì parkoviš$ 6. 6. ! Studentská - od ul. Hradecká - pravá str. - 23. 6. ! levá strana - 24.
6 ! U Josefa - 15. 7.; Valèíkova - 22. 6. ! parkovištì vedle gará"í - 27. 6.
! Varšavská - 18. 5.

Nový postup ve vymáhání
dluhù na místním poplatku
Zákonem è. 30/2011 Sb., kterým se mìní zákon è. 280/2009
Sb., daòový øád, a další související zákony, byla obcím dána
mo"nost v pøípadì, "e místní poplatky nebudou poplatníkem
zaplaceny vèas nebo ve správné výši, vymìøit tento poplatek
platebním výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem.
Upozoròujeme proto všechny, kteøí doposud neuhradili místní
poplatek za odpady (celý název dle zákona je „místní poplatek za
provoz systému shroma"ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyu"ívání a odstraòování komunálních odpadù“) anebo místní
poplatek ze psa, "e úøad tyto poplatky zaène od letošního roku
vymìøovat právì hromadným pøedpisným seznamem. K tomuto
zpùsobu bude pøikroèeno zejména z dùvodu zrychlení procesu
vymáhání a z dùvodu hospodárnosti.
V praxi to znamená, "e dlu"níci ji" neobdr"í "ádnou výzvu (ty
byly zrušeny daòovým øádem ji" od 1. 1. 2011), ani "ádný platební
výmìr, jak byli nìkteøí zvyklí.
Hromadný pøedpisný seznam bude k nahlédnutí u správce
poplatku po dobu nejménì tøiceti dnù; oznaèení správce
poplatku, jako" i místo a dobu, kdy lze do hromadného
pøedpisného seznamu nahlédnout, zveøejní správce poplatku
veøejnou vyhláškou, kterou vyvìsí po dobu nejménì tøiceti
dnù na úøední desce. Za den doruèení hromadného pøedpisného
seznamu se pova"uje tøicátý den po jeho zpøístupnìní. Pøi nahlédnutí do hromadného pøedpisného seznamu jsou poplatníkovi
zpøístupnìny pouze jeho údaje.
Proti takto stanovenému poplatku mohou poplatníci uvedení
v hromadném pøedpisném seznamu podat odvolání ve lhùtì do 30
dnù ode dne jeho doruèení, a to i pøed doruèením.
OES
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Téma
STUDIE: CENTRUM POLABINY 4
Jednou z prvních akcí mìstského obvodu Pardubice II po
jeho vzniku v roce 1997 byla rekonstrukce centra Polabiny 2
(u pošty). Po zahájení státního dotaèního programu regenerace
panelových sídliš$ pak v roce 2001 následovalo centrum
Polabiny 1, v roce 2007 pøišla na øadu polabinská trojka a v souèasné dobì se zaèíná pøipravovat projekt na úpravy centra na
ètyøce. Podobnì jako v pøípadì trojky byla nejprve zpracována
architektonicko-urbanistická studie, s ní! Vás nyní chceme
seznámit. Jejím autorem je atelier majaq architekti, konkrétnì
Marcel Vondra. Dodáváme, !e celou studii naleznete na našich
webových stránkách www.pardubice2.cz.
Souèasný stav prostoru centra Polabin 4 je neutìšený. Ohniskem
je vytí!ená zastávka MHD v ulici Kpt. Bartoše, z ní! vychází do všech
smìrù pìší komunikace (zpevnìné nebo vyšlapané) k obchodùm
nebo obytným domùm. Hlavní osou je široký chodník trasovaný ke
vstupu do Gymnázia Mozartova, který se pøimyká pøes do!ilé terasy s
rozpadajícími se betonovými záhony a schodištì k obchodním
jednotkám. Ve vzrostlém parku mezi objekty slu!eb a gymnáziem se
nachází louka slou!ící ke spoleèenským akcím, uzavøená
kulisou mohutných stromù.
Návrh optimalizuje pìší
komunikace, vyzdvihuje pøirozená ohniska prostoru a klade
dùraz na význam zelených
odpoèinkových ploch. Prvním
významným ohniskem je okolí
zastávky, kde je místo zmìti vyšlapaných cest vytvoøeno malé
námìstí s výraznou dla!bou se
vsazenou èíslicí “4”. Další ohnisko je na rozcestí. V prostoru mezi
ohnisky jsou nová schodištì a
bezbariérové rampy, doplnìná
prvkem husté zdvojené aleje
výraznì kvetoucích stromù.
Napøíè parkem vede nová
cesta, je! ve ètvrtkruhu obepíná
spoleèenskou louku. Celé území
je doplnìno estetickým mobiliáøem v podobì lavièek, odpadkových košù, hodin, plakátovacích ploch, stojanù na kola apod.
Letos bude na základì shromá!dìných pøipomínek dopracována projektová dokumentace
tak, aby akce byla pøipravena
k realizaci podle programu rozvoje, tj. první etapa by mìla následovat po dokonèení aktuální
rekonstrukce ulice Kunìtické
TØ
(viz další èlánek).

Kunìtická bude ještì letos
Dobrá zpráva je, !e se nám podaøilo získat státní dotaci na
rekonstrukci Kunìtické ulice - poslední zbývající èásti z projektu
Regenerace sídlištì Sever.
Ménì dobrá zpráva je, !e mìsto se na této akci finanènì podílet
nebude, zbývající èást musí jít z rozpoètu MO Pardubice II. Nechceme
pokud mo!no akci dìlit na etapy, aby ulice nezùstala rozkopaná do
pøíštího roku a vše je na dobré cestì. Podrobnìjší popis akce je na našich
webových stránkách v sekci Program regenerace. Ve struènosti Kunìtická bude podobná ulici K Cihelnì, tj. obousmìrná asfaltová
vozovka, zóna Tempo 30, dlá!dìná parkovací stání (tady ovšem na jedné
stranì kolmá a na druhé podélná), zvýšené plochy køi!ovatek, nové
pøístøešky na kontejnery, dlá!dìný chodník, náhrada lipového stromoøadí
na stranì u panelových domù. Akce zaène rekonstrukcí plynovodu (jiný
investor) a ulo!ením kanalizace slou!ící odvodnìní vozovky.
TØ
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ZUŠKA ZVE K ZÁPISU

V Polabinách sídlí novì vzniklý oddíl handicapovaných sportovcù
pardubického kraje a mìsta Pardubic. Jedná se sice o nový oddíl, ale ji#
léta pùsobí na pardubicku a také zde v Pardubicích, poøádá ji# pátý roèník
turnaje ve stolním tenise vozíèkáøù v rámci Èeského poháru a o Pohár
primátora mìsta Pardubic. Tyto turnaje jsou v#dy vysoce hodnoceny a
poøadatelùm v#dy zále#í na spokojenosti hráèù z celé ÈR.
Oddíl podporuje nejen sportovce ale i širokou vrstvu handicapovaných v našem mìstì ale i v našem kraji. V názvu oddílu NEZLOMENI je
øeèeno vše. Urèitì v tom není handicap èlenù oddílu, ale naopak, touha jít
dál a v #ivotì nìèeho dosáhnout.
Oddíl má skvìlé sportovce, napøíklad mnohonásobného mistra ÈR
ve stolním tenise ale i vynikajícího atleta reprezentujícího ÈR na
paralympiádì (napø. v Èínì získal bronz) Martina Zvolánka. Dále je to
pìtinásobná vicemistrynì ÈR Spomenka Habìtínková Tomiè, která
trvale patøí do špice v ÈR. Vynikající sportovec a èlovìk, který dokázal ve
sportu nemalé výsledky je stolní tenista, vozíèkáø, a reprezentant ÈR ve
sledge hokeji Tomáš Kvoch. V neposlední øadì je zde mládí a budoucnost
sportu v oddílu NEZLOMENI. Jedná se o stolního tenistu a stále se
lepšícího sportovce v poháru ÈR Leoš Krou#ela. Oddíl má otevøené
dveøe i pro další tìlesnì posti#ené sportovce našeho kraje a je pøipraven
jim poskytnout výborné zázemí. Více na www.nezlomeni.cz.
èlenové o.s. Sportovní klub vozíèkáøù Pardubice NEZLOMENI

Èinnost polabinské Základní umìlecké školy vrcholí
ka#doroènì v jarních mìsících. V bøeznu jsme pøedstavili #ákùm
základních škol poøad o baroku s názvem „Na návštìvì u hrabìte
Šporka“. Celkem jsme ho provedli s úspìchem ve dvanácti
reprízách. Další milou jarní akcí byl dubnový koncert „Hraje celá
rodina“, pøi kterém si zahrají spoleènì na jednom podiu zástupci i tøí
generací muzikantských rodin (viz foto).

Pomoc NEDOSLÝCHAVÝM obèanùm

%áci hudebního oboru se zúèastnili mnoha soutì#í.
Nejvýznamnìjší ocenìní pøivezly akordeonistky Lucie Hácová
(1. místo) a Veronika Kubíková (3. místo) z ústøedního kola soutì#e
ZUŠ ve høe na akordeon.
Výtvarný obor se prezentoval mnoha výstavami a byl i organizátorem krajského kola Pøehlídky výtvarných oborù ZUŠ. Práce
našich #ákù byly ocenìny postupem do celostátního kola.
%áci literárnì-dramatického oboru sklidili úspìchy v krajských
kolech recitaèních soutì#í a pøipravili na závìr školního roku
divadelní pøedstavení pro #áky ZŠ.
Práce taneèního oboru vyvrcholí tradiènì závìreèným
koncertem 20. èervna v 16, 30 a v 19 hodin ve Východoèeském
divadle, na který zveme všechny pøíznivce taneèního umìní. Pøed
zaslou#enými prázdninami ještì škola spoluorganizuje festival
Zrcadlo umìní.
Zápis na nový školní rok 2011/2012 probìhne 1. a 2. záøí. Bli#ší
informace najdete na www.zuspardubice.cz. Zveme zároveò i všechny nové dìti, které se zajímají o hru na hudební nástroj, zpìv,
tanec, výtvarné umìní a divadlo. Pøijïte mezi nás!
ZUŠ

V Poradenské centru zøízeném Èeským klubem nedoslýchavých
HELP. Sluchovì posti#eným obèanùm poskytujeme slu#by: poradenství, prodej baterií a opravy naslouchacích pøístrojù, èištìní
sluchadel a tvarovek, pùjèování kompenzaèních pomùcek, prodej
a servis kompenzaèních pomùcek pro sluchovì posti#ené, servis
a montá#e signalizace u klientù.
Provozní doba a kontakt: pondìlí, úterý, støeda 8:00 - 14:00
Telefon: 466 924 276, e-mail: shw@email.cz
Kde nás najdete: Bìlehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny

Pùjèovna rehabilitaèních
a kompenzaèních pomùcek
Potøebujete si pùjèit rehabilitaèní èi kompenzaèní pomùcku pro osobu
se zdravotním posti#ením? Centrum pro zdravotnì posti#ené
Pardubického kraje jich nabízí širokou škálu. Pùjèovna je urèena všem
tìm, kteøí pomùcku potøebují k zaøazení do aktivního #ivota nebo k jeho
zkvalitnìní. Jedná se pøedevším o lidi se zdravotním posti#ením, po
úrazu, seniory nebo jejich rodinné pøíslušníky èi peèující osoby. Mezi
sortiment, který Centrum pro zdravotnì posti#ené Pardubického kraje
nabízí, patøí napøíklad rùzné typy chodítek, mechanické vozíky,
schodolezy, nástavce na WC, sedaèky na vanu a do sprchy, dále
polohovací lù#ka, antidekubitní matrace, rehabilitaèní šlapadla, atd.
Pracovníci Centra u#ivateli èi jeho rodinì zapùjèí pomùcku za
poplatek na dobu èasovì neomezenou. Klient si mù#e pomùcku také jen
bezplatnì vyzkoušet.
Mezi další slu#by Centra pro zdravotnì posti#ené patøí sociálnì
právní poradenství, internetová uèebna, prodej pomùcek pro sluchovì
posti#ené, kurz anglického jazyka a výtvarná èinnost.
Pokud si chcete zapùjèit pomùcky nebo vás zaujaly nabízené slu#by,
pøijïte do Centra, které je otevøené od pondìlí do pátku mezi 8:00 - 16:00
hodinou a sídlí v Bìlehradské ulici è. 389 v Pardubicích Polabinách.
Mù#ete také zavolat na tel. 466 335 630.
Andrea Dubcová, DiS. (sociální pracovník)

Den Zemì
na polabinské trojce
Dne 18. 4. 2011 se na naší škole, jako ji# tradiènì, konal 3. roèník
akce Den Zemì “Máme rádi zvíøata”. Návštìvníci všech vìkových
kategorií, od mateøských školek a# po polabinské obyvatele, zde mohli
zhlédnout 66 rùzných zvíøátek. Nejvìtší zastoupení mìli morèata, køeèci,
#elvy a koèky. Nìkteøí #áci pøinesli i své neobvyklé domácí mazlíèky, jako
napøíklad ropuchu, obøí hlemý#dì, èinèilu, fretky a malá kuøátka. V druhé
èásti výstavy byla rùzná exotická zvíøata: hadi, pavouci a chameleoni.
Nejvìtší úspìch sklidila gorila Richard, kterou ztvárnili naši #áci z 9.
roèníku. Souèástí akce byla i botanická výstava 60 druhù rostlin z okolí
školy a dále canisterapie,
co# je léèebný kontakt psa a
èlovìka.
Pøi této pøíle#itosti dìti
ze tøíd 2.A, 2.C a vybraní
#áci z volitelné ekologie
vysadili v areálu školy 6
stromù (sakury, habry a
lípy). Celá akce se podaøila a
u# se tìšíme na pøíští rok.
Markéta Fišerová a
Aneta Pfeiferová,
9.C, ZŠ Polabiny 3
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Vá!ení spoluobèané,
pøi ètení tohoto èísla našeho zpravodaje u!
bude vìtšina z Vás mít po dovolených a dìtem ji!
zaèala škola. Proto mi dovolte, abych našim
prvòáèkùm popøál hezký vstup do školy, všem
ostatním !ákùm pøeji úspìšný školní rok 20112012. Pedagogickým a výchovným pracovníkùm
pøeji toté!.
Pro dìti se opìt otevírají rùzné zájmové
krou!ky v DDM Alfa, zaèíná nový školní rok v ZUŠ Polabiny, v obou
tìchto organizacích jsem se osobnì pøesvìdèil, !e zájem o krou!ky a
hraní na nástroje je obrovský.
Pomalu konèící léto, které nám letos ukázalo spíše svou stinnou
stránku, nebo% toho sluníèka opravdu nebylo dost, pomalu støídá
podzim - malíø pøírody. Listí na stromech se nám krásnì zabarvuje,
zahrádkáøi pomalu sbírají poslední úrodu ze svých zahrádek.
Zaèátkem øíjna zaène i na Univerzitì Pardubice nový školní rok, pøeji
všem novým studentùm krásný pobyt v Pardubicích a mnoho
úspìchù pøi studiu oborù, které si zvolili.
Bìhem dovolených a prázdnin se v našem obvodì pilnì
pracovalo, abychom opìt vylepšili vzhled našeho obvodu k lepšímu.
Byl dokonèen ostrùvek na pøechodu mezi hotelem Harmony a ulicí
Mladých, novì byla vybudována parkovací místa v ulici Sluneèní,
pøed dokonèením je oprava parkovacích míst a novì vybudované
høištì v ulici Dru!by, byla opravena kanalizace a polo!en nový !ivièný
povrch v ulici Chemikù, kde probíhala oprava kanalizace, došlo k
obnovì nátìrù lavièek a øadì dalších drobných oprav. Probíhá
pravidelná údr!ba zelenì, seè trávníkù, naše pracovní èeta se sna!í
udr!ovat poøádek v obvodì sbìrem odpadkù, které po sobì nìkteøí z
nás zanechávají. Vìøte, sám jsem se pøesvìdèil a byl nemile
pøekvapen, co po sobì zanechávají neukáznìní jedinci mimo
odpadkové koše.
Z akcí, které nezajiš%oval mìstský obvod musím zmínit opravu
lávky pro pìší pøes most Kpt. Bartoše a zateplení základní školy na
polabinské trojce, která se pøevlékla z nevýrazné šedi do záøících
pestrých barev. Rovnì! pøes léto hodnì pokroèila výstavba nové
obytné ètvrti, tzv. Nové Cihelny.
Pøed námi je naše letošní nejvìtší investièní akce - rekonstrukce
ulice Kunìtické, kterou se nám i díky státní dotaci podaøí realizovat.
Konèící léto signalizuje pøíchod svatováclavských èasù, které
byly u! - vìøte nevìøte - jedenáctkrát 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 dvanáctého 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 neobvyklým obèerstvením.
Program pobì!í v sobotu 24. záøí jako obvykle od 9.00 hodin a! do
setmìní na louce pøed gymnáziem v Mozartovì ulici v Polabinách 4.
Pøijïte se pøíjemnì neformálnì pobavit a zároveò i prohloubit naše
vzájemné vztahy. Co nejsrdeènìji Vás zvu .
Jiøí Srbek
Na shledanou 24. 9. 2011 se tìší Váš starosta

6. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 21. 9. 2011
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, vyhodnocení hospodaøení za 1. pololetí
roku 2011, rozpoètové opatøení è. 3, kontrolní zpráva o plnìní
usnesení zastupitelstva, informativní zprávy, diskuse.

roèník 2011

záøí

èíslo 3

novì opravená škola Polabiny 3

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 22. 6. 2011 ZMO projednalo zprávu o èinnosti
Mìstské policie Pardubice. Její øeditel Petr Kvaš seznámil pøítomné s èinností mìstské policie, informoval o jejím novém sídle v ulici Nová a
zodpovìdìl øadu dotazù. Mimo jiné zaznìlo, "e 8 strá"níkù je trvale
vyèlenìno ke slu"bì v obvodu, který ovšem v tomto pøípadì zahrnuje i
území mìstského obvodu VII. ZMO následnì ulo"ilo zveøejnit výzvu pro
dobrovolníky, kteøí by na území našeho obvodu vykonávali funkci „Strá"ce
pøechodu“. Tato funkce by byla vykonávána v pracovních dnech od 7 do 8
hodin na ètyøech a" pìti krizových pøechodech pro chodce v MO Pardubice
II a odmìòována èástkou 1000 Kè mìsíènì, pøièem" potøebná èástka pro
výplatu tìchto odmìn by šla z obvodního rozpoètu. Po uplynutí zkušební
doby 3 mìsícù a na základì ohlasù veøejnosti by další zasedání ZMO buï
pozastavilo tuto funkci nebo schválilo její další trvání.
Dále ZMO vyslechlo informaci hlavní architektky mìsta a èlenky
našeho ZMO Petry Nacu o zahájení pøíprav a hlavních prioritách
zpracování nového územního plánu mìsta Pardubic, který by mìl být hotov
nejpozdìji do roku 2015.
V neposlední øadì ZMO schválilo rozpoètové opatøení è. 2, v nìm" se
zmìny týkaly pøedevším navýšení polo"ky na rekonstrukci Kunìtické tak,
aby akce mohla být realizována celá a nikoliv pouze dílèí etapa.
RMO projednala nìkolik "ádostí o nakládání s mìstskými pozemky a
mimo jiné nesouhlasila se "ádostí spoleènosti IPSTAV invest o výpùjèku a
prodej pozemkù vedle hotelu Harmony za úèelem výstavby nových bytù se
sociálním urèením z následujících dùvodù: zámìr není v souladu s platným
územním plánem - jedná se o plochu urèenou pøedevším pro školství, vìdu,
výzkum a vzdìlávání, která byla od roku 2000 rezervována pro výstavbu
nové budovy Základní umìlecké školy, jedná se o zajímavou lokalitu v centru sídlištì Polabiny a RMO by pova"ovala za vhodné pozemek nabídnout
ve veøejné soutì"i více investorùm, nikoliv poskytnout prvnímu zájemci a
koneènì nebyla pøedlo"ena "ádná studie ani jiné upøesnìní navrhované
formy zástavby, na jeho" základì by bylo mo"né "ádost posoudit.
V neposlední øadì RMO nemìla pøipomínek k zámìru mìsta na
výstavbu multifunkèního sportovištì, které by mìlo vzniknout mezi novými
tìlocviènami univerzity a Labem podél cesty ke zdymadlu.
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ZAÈÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
VE ZNAMENÍ ZÁBAVNÉ VÌDY
Pro zpestøení návratu do školních lavic pøipravila Univerzita
Pardubice pro dìti a mláde# Pardubického kraje na záøí další
populárnì-nauèné akce. Úspìšný interaktivní program VÌDA A
TECHNIKA NA DVORECH ŠKOL se opìt vypraví do vybraných škol
ve mìstì a v kraji a zábavnì-nauèný VEÈER S VÌDOU A
TECHNIKOU pozve zájemce o vìdecko-technické zajímavosti na
univerzitní kampus ve støedu 21. záøí.
Tým lektorù Fakulty chemicko-technologické, Dopravní fakulty Jana
Pernera a Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
zavítá na konci záøí do ètyø škol Pardubického kraje. Interaktivní program
plný her a zábavy se uskuteèní nejdøíve na Prùmyslové støední škole
v Letohradu (20. záøí), poté bude pokraèovat na Gymnáziu Dašická v Pardubicích (22. záøí), dále na Základní škole v Tøemošnici (26. záøí) a své
toulky napøíè krajem zakonèí na Gymnáziu v Moravské Tøebové (27.
záøí). Návštìvníci tìchto akcí budou mít pøíle#itost mezi 9. a 15. hodinou
pøímo v areálu zvolené školy vyzkoušet øadu chemických hrátek a pokusù
a seznámí se se svìtem moderních technologií. Zábavná stanovištì s vìdecko-technickými zajímavostmi navštíví #áci a studenti nejen školy, na
její# pùdì - „dvoøe“ se akce koná, ale pøijdou i ze škol v blízkém okolí. Od
13. hodiny jsou dvory škol pøístupné také veøejnosti.
Ve støedu 21. záøí poøádá Univerzita Pardubice Veèer s vìdou a
technikou. Uskuteèní se v univerzitním kampusu v areálu Fakulty
chemicko-technologické. V rámci odpoledne a veèera budou moci
návštìvníci nahlédnout pod poklièku vìdy a techniky, vyzkoušet si
nejrùznìjší chemické pokusy a technické zajímavosti, a to napøíè
technickým a pøírodovìdným oborùm.
Akce jsou poøádány Univerzitou Pardubice, která je regionálním
koordinátorem pro Pardubický kraj na podporu technických a
pøírodovìdných oborù v rámci individuálního projektu národního
ministerstva školství, mláde#e a tìlovýchovy; financovány jsou z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky.
Ing. Valerie Wágnerová

3 - Dru#by

4 - Bro#íkova

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

den pøistavení

týdny pøistavení

Ji# ètvrtým rokem mohou øidièi u pardubických pøechodù pro chodce
spatøit dva mu#e - seniory, kteøí ve slu#bách mìstské policie ka#dé ráno
pomáhají zajiš$ovat bezpeèné pøecházení dìtí a školní mláde#e. Proto#e
se jejich èinnost osvìdèila a je obèany mìsta pøijímána velmi kladnì,
rozhodlo se vedení Mìstské policie Pardubice ve spolupráci s MO
Pardubice II tuto slu#bu rozšíøit o pøechody v Polabinách. Obracíme se
proto na další seniory, studenty vysokoškoláky, matky v domácnosti
peèující o dìti nebo i na další obèany mìsta, kteøí mají zájem pomoci.
Vybraní zájemci budou po nezbytném proškolení v taktice zastavování
vozidel dohlí#et ve dnech školního vyuèování na bezpeènost dìtí pøi
jejich cestì do školy v dobì od 7.30 do 8.05 hodin. „Strá#ce pøechodù“
bude mít k dispozici oran#ovou reflexní vestu s nápisem „ŠKOLA“,
baseballovou èepici stejné barvy a zastavovací terè. Podmínkou pøijetí je
dosa#ení fyzického vìku minimálnì 18 let a dobrý zdravotní stav.
Finanèní odmìna byla stanovena na 1 000 Kè za mìsíc. V pøípadì zájmu
mohou zájemci kontaktovat mìstskou policii na telefonním èísle 466 859
220 (223, 228) nebo 605 206 251, e-mail: operacni@mppardubice.cz.

2 - u POLICIE

STRÁ"CI PØECHODÙ

1 - u sbìr. surovin

Jako obvykle pøinášíme ve tøetím èísle PZ tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad v druhé èásti roku.
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.

1 - Dru#stevní

Od 5. øíjna bude pokraèovat oblíbený cestopisný seriál
Seniorklubu Archa nazvaný “V Arše na nejkrásnìjší místo svìta”.
Pøi besedách s promítáním a s pestrou nabídkou obèerstvení
navštívíme postupnì tyto zemì: Skotsko, Dominikánská republika,
Maroko, Izrael, Anglie, Norsko, Nový Zéland a další. Programy
zaèínají ka#dou støedu v 16.45 hodin v nekuøácké kavárnì
Sborového domu Archa v Lonkovì ulici a vìk návštìvníkù
Vladimír Lukáš - vedoucí Seniorklubu Archa
nerozhoduje.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

stanovištì
Polabiny - ulice

PROGRAM V ARŠE
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Zuška v novém školním roce
Polabinská Základní umìlecká škola v Lonkovì ulici patøí s poètem
pøes 1 000 #ákù k nejvìtším školám tohoto typu v ÈR. Umìlecké
vzdìlávání ve ètyøech oborech (hudebním, taneèním, výtvarném,
literárnì-dramatickém) zajiš$uje pøes 40 kvalifikovaných pedagogù.
Pøesto#e prostorové podmínky školy jsou dlouhodobì slo#ité (7 pracoviš$), dává zdejší studium mo#nost nahlédnout do umìleckých oblastí,
ve kterých si za ètyøicetiletou historii školy našli mnozí #áci hodnoty na
celý #ivot.
A co èeká souèasné #áky v právì zaèínajícím školním roce? Kromì
pravidelné výuky øada koncertù, #ákovských veèírkù, soutì#í,
výchovných poøadù pro školy, všeoborových projektù, soustøedìní,
taneèních koncertù, vystoupení pro nejrùznìjší kulturní a spoleèenské
instituce, vernisá#e, výstavy, umìnovìdné výlety, divadelní pøedstavení,
pøednášky aj.
Bli#ší informace o škole najdete na www.zuspardubice.cz. V pøípadì
zájmu o studium je mo#né zavolat na tel. 466 400 310, napsat na email
info@zuspardubice.cz.
Ale neváhejte, v nìkterých oborech u# mnoho volných míst není!
Øeditelství ZUŠ

KURZ ANGLIÈTINY PRO INVALIDY
Od záøí 2011 opìt nabízí CENTRUM PRO ZDRAVOTNÌ
POSTI&ENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE bezplatný kurz anglického
jazyka. Kurz je urèen lidem se zdravotním posti#ením ve vìku od 19 do 64
let, kteøí jsou v anglickém jazyce mírnì pokroèilí.
Cílem kurzu je nejen rozvinout a upevnit dosavadní schopnosti
u#ivatelù a rozšíøit tím mo#nosti získání èi udr#ení vhodného pracovního
místa, ale také vyu#ít efektivnì svùj volný èas.
Ka#dá hodina, která probíhá v#dy v pondìlí od 15.00 do 16.00 v provozní místnosti Centra, je naplnìna rozhovory, poslechem mluveného
slova a sestavena tak, aby byla pro ka#dého zajímavá.
Mezi další slu#by, které CENTRUM PRO ZDRAVOTNÌ POSTI&ENÉ
nabízí, patøí odborné sociální poradenství, pùjèovna rehabilitaèních a
kompenzaèních pomùcek, prodej pomùcek pro sluchovì posti#ené a
dále internetová uèebna a výtvarná èinnost, které jsou s kurzem
anglického jazyka financované Evropským sociálním fondem a státním
rozpoètem Èeské republiky.
Pokud se rozhodnete kurz navštìvovat, nebo vás zaujaly jiné slu#by,
pøijïte se k nám podívat. Centrum je otevøené od pondìlí do pátku mezi 8.
a# 16. hodinou a sídlí v Bìlehradské ulici è. 389 v Pardubicích - Polabinách. Mù#ete zavolat na telefonní èíslo 466 335 630 nebo pøijít na Den
otevøených dveøí, který se koná 22. záøí 2011 od 12 do 16 hodin. Všichni
jste srdeènì zváni.
Andrea Dubcová, DiS. (sociální pracovník)
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Téma
KUNÌTICKÁ

Díky získání státní
dotace z programu
regenerace a pøíznivému výsledku výbìrového øízení na dodavatele
bude v blízké dobì
zahájena poslední etapa regenerace sídlištì
Sever - rekonstrukce ulice Kunìtické.
Kunìtická ulice byla
historicky významnou
výpadovkou z Pardubic
ve smìru na Hradec
Králové a v øešeném
území byla pùvodnì na
katastru obce Cihelna. Situace se zmìnila a# v polovinì minulého
století výstavbou nového pardubického mostu pøes Labe a navazující
nové silnice. Cihelna byla pøipojena k mìstu Pardubice, jeho# nová
zástavba na pravém bøehu Labe ho s ní homogennì propojila. Na
konci osmdesátých let bylo vybudováno sídlištì Sever, které svými
vysokými panelovými objekty kontrastuje s pùvodními domky
Cihelny, pøièem# pomyslnou hranici mezi sídlištìm a vesnickou
zástavbou tvoøí právì ulice Kunìtická. Ta si jako dìdictví minulosti do
dnešních dnù udr#ela lipovou alej, zvýšenou niveletu a pod vrstvami
asfaltu je stará dlá#dìná cesta.
Bohu#el zub èasu se na stavu ulice podepsal hlavnì negativnì.
V dobì výstavby sídlištì Sever byl zasypán jeden pøíkop podél ulice,
zvýšen terén a pøisypány kmeny starých lip, mezi nì# byla vetknuta
parkovací místa. Mohutné døeviny v nyní hustì obydleném území
postupnì do#ívají a mnohé nešetrné zásahy z minulosti se dnes
projevují sní#enou provozní bezpeèností nìkterých stromù.
Opakované odborné dendrologické posudky od rùzných
zpracovatelù nakonec skonèily doporuèením v pøípadì rekonstrukce
ulice provést i náhradu ulièního stromoøadí. Jsme si vìdomi, #e
kácení mohutných lip jistì vyvolá øadu emocí a negativních ohlasù.
Problematiku jsme ji# v PZ mnohokrát rozebírali, nejpodrobnìji
v èísle 4/2009. Chceme zdùraznit, #e kácení a náhrada aleje není a

nikdy nebyla plánována proto, aby se mohla rozšíøit vozovka. Proces
byl právì opaèný - nejprve posudky o stavu stromù, odborné
doporuèení náhrady a pak teprve projekt, který tento názor v rámci
komplexní rekonstrukce ulice respektuje.
Vzhledem k èetným po#adavkùm obèanù jsme letos v èervnu
nechali zpracovat ještì jeden znalecký posudek stromoøadí a to od
znalce doporuèeného pøedsedou pardubické organizace strany zelených, který se pøed èasem o kácení také zajímal. Ani tento posudek
ovšem nepøinesl odlišný pohled a potvrdil pøedešlé závìry posudkù,
by$ je autor zámìrnì nemìl k dispozici. Citujeme závìreèný
odstavec: “Vzhledem k poškození stability vìtšiny lip, nezahojeným
dutinám, chybnému vìtvení a hrozby vylamování výhonù na
zakrácených vìtvích doporuèuji døeviny smýtit a po úpravì
komunikace a parkoviš$ vysadit mladé perspektivní stromy.” Za lípy
pokácené na stranì panelových domù budou tedy vysázeny nové
stromky, opìt lípy ale ve variantì Rancho, která je ni#šího vzrùstu a
dobøe snáší mìstské prostøedí.
Dalším problémem v ulici je chybìjící odvodnìní jedné strany
vozovky, nedostatek parkovacích míst a v neposlední øadì
nepøehledná a obtí#ná prùjezdnost kvùli mno#ství zaparkovaných
aut. Pùvodní pojetí profilu komunikace, tj. 2 jízdní pruhy, parkovací
stání a chodník, ji# také pøestalo vyhovovat.
Proto je v projektu navr#ena úprava, která pøi respektování
stávající šíøe zpevnìných ploch umo#ní pøi zachování obousmìrného provozu a kolmých parkovacích míst navíc i podélné stání
díky mírnému zú#ení chodníku. Komunikace se koneènì doèká
obrub a odvodnìní po obou stranách a kompletní sanace.
Rekonstruována budou i parkovací místa a chodník vèetnì odboèek
k pøilehlým panelovým domùm. Chodník podél ulice bude prodlou#en
od toèny MHD a# k plánované køi#ovatce ulice Kunìtická s budoucí
obslu#nou komunikací v rámci výstavby obytného souboru Nová
Cihelna. Celá ulice je v návaznosti na komplexní dopravní øešení
sídlištì Sever pojata jako zóna Tempo 30 a v rekonstruovaném úseku
je navr#eno nìkolik zklidòovacích prvkù - zvýšených ploch køi#ovatek
nebo retardérù.
Pøed domem èp. 100 je vytvoøeno celkem 26 nových parkovacích
míst na úkor nevyu#itého starého pískovištì. V neposlední øadì
budou v ulici vybudovány nové pøístøešky na kontejnery.
TØ

HÁZENÁ V POLABINÁCH ZE DVOU ÚHLÙ POHLEDU
Házená se z Polabin stìhuje
po 21 letech. Ale dìti, nemìjte
strach. Høištì, které jsme si na
základní škole Polabiny III pøed
lety vybudovali a na kterém
vyrùstalo i nìkolik našich dnes ji#
prvoligových házenkáøek, nám
zatím k tréninkùm bude slou#it
dál. Jen za ztí#ených podmínek.
Stìhuje se „jen“ naše zázemí.
Stavební buòka, která nám slou#í jako klubovna, šatna a sklad
sportovních pomùcek. Škola byla opravena, dostala hezký, nový kabát.
A podle vedení školy prý naše buòka areál školy hyzdí. A proto#e vedení
školy nesouhlasí ani s její opravou èi úpravou, bude se stìhovat
pravdìpodobnì do házenkáøského areálu na Dukle.
Tam budou hrát a trénovat naše mladší a starší #ákynì. Tam budou
hrát svá mistrovská utkání i naši mini#áci. Tréninky mini#actva a
pøípravek budou dál probíhat v Polabinách.
O osudu našeho turnaje Polabiny cup se dál bude jednat. Letošní
19. roèník byl odehrán na høišti gymnázia v Dašické ulici. Dìkuji vedení
gymnázia za pùjèení celého areálu. Naši malí si poprvé zahráli na umìlé
trávì. Já mám samozøejmì radost, #e vítìzem mladší kategorie se stalo
právì naše smíšené dru#stvo chlapcù a dívek z Polabin. Starším se
nedaøilo, ale i tak zaslou#í pochvalu za obìtavý výkon.
Tak Vám pøeji pìkný zaèátek školního roku, vìøím, #e se všichni opìt
sejdeme. A nezapomeòte, pøiveïte kamarády!
František Chaloupka, pøedseda klubu
Vá#ený pane pøedsedo,
nevím, proè uvádíte v èlánku, #e se házená z Polabin stìhuje a
zároveò zvete dìti do areálu naší školy na nábor, to je trochu zavádìjící.
Myslím si, #e po dobu mého pùsobení na Základní škole Pardubice -

Polabiny, Npor. Eliáše 344 jsme spolupracovali na Vašich aktivitách
celkem dobøe a vycházeli jsme Vám vstøíc. Ubytování pro sportovce
v naší škole, vyu#ívání areálu naší školy - høištì, plá#ový volejbal, tìlocvièny, šatny, tøídy… Celkem dobøe píšu z toho dùvodu, #e v#dy došlo
k nìjakému problému, a to k poškození zaøízení a majetku školy.
Dva roky jsme Vás také upozoròovali na havarijní stav vaší buòky.
Kdy# se blí#il konec opravy naší školy, pøi které byla budova zateplena
(opravené støechy, nová okna, vstupní dveøe a nová fasáda), jednali
jsme o tom, co s Vaší buòkou a domluvili jsme se na jejím odstranìní.
Její „oprava“ je toti# nedostateèná! Nìkolikrát jsem byl upozornìn pracovníkem, který má na starost BOZP v naší škole, na nebezpeèí, která
hrozí dìtem. Buòka nemá pevný podklad a sesouvá se, pod její podlahou se to hem#í potkany a deratizaci platíme nìkolikrát roènì, otevøená okna zvou k návštìvì, polo#ené kusy branek jsou také nebezpeèné.
K novì opravené škole se skuteènì stavební buòka nehodí a za
bezpeènost #ákù školy zodpovídám já jako øeditel. Nevím tedy, proè by
buòka sportovního klubu mìla být v areálu základní školy.
Váš èlánek není pøesný a pøilo#ená fotografie není dokladem, proto
pøikládám fotografii poøízenou 1. záøí 2011.
Vá#ený pane Chaloupko, dohoda o odstranìní buòky znìla do
konce prázdnin. Chtìli jsme vèas upravit pozemek pod buòkou, ne#
pøijdou naši #áèci po prázdninách do školy. Buòka je tam stále, tak#e
problém se opakuje. Vaše organizace a domluva s Vámi je opìt
zavádìjící! Jako v#dy.
A na závìr pro poøádek - dlu#íte základní škole za pronájem tìlocvièen 3 750,- Kè splatných 14.
dubna 2011.
S pozdravem
František Nìmec
øeditel základní školy
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Mìstský obvod Pardubice II srdeènì zve na

XII. STAROÈESKOU
POLABINSKOU POU!
v sobotu 24. 9. 2011 na louce v Mozartovì ulici v centru Polabin 4 (nedaleko gymnázia)
08.00 ranní probuzení - prùvod s dechovkou od Kauflandu ($ivaòanka, Pernštejnka)
09.00 slavnostní fanfáry, zahájení pouti starostou Jiøím Srbkem
09.10 programový blok škol
ZŠ Polabiny 3 - taneèní vystoupení dìtí ze školní dru#iny pod vedením R. Sùrové, sbor flétnistù - “S písnièkou
kolem svìta” pod vedením L. Dogunka a krou#ek aerobiku pod vedením R. Kmoníèkové
DDM Alfa Pardubice - vystoupení folklórního souboru Radost Pardubice
a vystoupení taneèní skupiny FIT Klub Alfa
ZUŠ Polabiny - Pardubice - orchestr Jazz Band pøi ZUŠ Polabiny,
vystoupení #ákù taneèního oboru a pìvecký sbor
MŠ Odboráøù - Country krou#ek Roš'áci a taneèní krou#ek pod vedením S. Syrové
programem polabinských škol provází slovem Renáta Mertová
a Boøivoj Hezký, odpolední program moderuje Jarek Novák

11.00 orchestr POPULAR PØÍBRAM pøi ZUŠ A. Dvoøáka
dirigent Milan Baginský, zpìv Marie Hanzelková a Jiøí Škvára a moderátor
Miloò Èepelka - herec Divadla Járy Cimrmana

12.15 vyhlášení cen z dìtských soutì#í
13.00 POUTA
pøíjezd historických vozidel a motocyklù

14.00 LOKÁLKA
pøíjezd historických kol a Velorexù

15.00 YO YO BAND Richarda Tesaøíka
16.00 VLÁÏA HRON
17.00 JITKA ZELENKOVÁ a J. K. BAND
18.30 ŠLAPETO
19.30 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!

20.30 ohòostroj
PRAVOBØE!NÍ ZPRAVODAJ ! Vychází ètyøikrát roènì ! Èíslo 2011/3 ! V Pardubicích 5. 9. 2011 ! 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 ! Zdarma všem domácnostem MO Pardubice II ! Toto i starší èísla Pravobøe#ního zpravodaje naleznete
v elektronické podobì (pdf) na www.pardubice2.cz ! Písemné pøíspìvky adresujte nejlépe na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz
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mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
je pøed námi poslední mìsíc s letopoètem
2011 a proto mi dovolte malou rekapitulaci od
posledního vydání našeho Pravobøe!ního
zpravodaje. Nemohu zaèít jinak ne! XII.
Staroèeskou poutí a mým podìkováním všem,
kteøí se na poøádání této akce podíleli, doufám,
!e jste i Vy byli spokojeni s celodenním
kulturním programem.
Pojïme však od pouti dál, jistì Vás zajímá co se konkrétnì v našem obvodì dìje. Ji! tøi mìsíce je v plném proudu rekonstrukce
ulice Kunìtické, pøi kontrolních dnech, kterých se pravidelnì
zúèastòuji, jsem se pøesvìdèil, !e dodavatelská firma se zhostila
svého úkolu zodpovìdnì a jsem pøesvìdèen, !e akci zdárnì
dokonèí a vzhled ulice se zmìní k lepšímu. Ve všech èástech našeho
obvodu probíhala poslední letošní seè trávy s následným úklidem
spadaného listí, probíhají pravidelné opravy hracích prvkù na
dìtských høištích, obnovují a natírají se poškozené lavièky, bohu!el
tìchto oprav díky øádìním vandalù neustále pøibývá.
Jsem rád, !e se podaøilo zamezit otevøení nové herny na
Labském palouku a pøijetím nové obecnì závazné vyhlášky ji!
nebudou v našem obvodì povoleny !ádné další herny.
Na prosincovém zastupitelstvu budeme schvalovat rozpoèet na
rok 2012. Bohu!el špatná ekonomická situace a krize, která zasáhla
celou Evropu vèetnì naší republiky se projeví i na financích, které
plynou do našeho obvodu, èili jednoduše øeèeno penìz bude
ménì, proto jsem se rozhodl, !e letos nedojde v našem obvodì k
rozsvícení stromù, jak jste byli po mnoho let zvyklí, cena je a! pøíliš
vysoká a my chceme ušetøené peníze radìji vyu!ít na nutné opravy.
Zároveò o mìsíc pozdìji, ne! je zvykem, tedy a! 1.6.2012 zaènou
tradièní promenádní koncerty Na Pergole. Jsem si vìdom, !e
mnoho pøíznivcù tìchto koncertù bude zklamáno, ale i tento krok je
v dùsledku šetøení obecních výdajù nutný.
Dovolte mi, abych Vás všechny pozval 24. prosince v 11:00 Na
Pergolu, kde si budeme moci poslechnout zpívání vánoèních koled
a ve veèerních hodinách probìhne po celém sídlišti tradièní
vánoèní troubení. Tìším se na tìchto akci na setkání s Vámi.
Na závìr mi dovolte popøát Vám, krásné vánoèní svátky a
Váš Jiøí Srbek
mnoho zdraví a sil do nového roku 2012.

Oznámení: Úøad MO Pardubice II bude dne 30. 12. 2011 pro
veøejnost uzavøen. Knihovna MO Pardubice II bude ve dnech 27.
12. - 30. 12. 2011 uzavøena.

Pozvánka

na 7. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II, které se koná ve støedu dne 14. 12.
2011 v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou
následující body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu, pravidla pou!ití
sociálního fondu na rok 2012, rozpoèet na rok 2012, stanovisko
k provozování herny, informativní zprávy, diskuse.

roèník 2011

prosinec

èíslo 4

Starosta, místostarosta, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí všem obèanùm Pardubic II hezké a spokojené pro!ití vánoèních svátkù,
hodnì zdraví a úspìchù v roce 2012

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 21. 9. 2011 projednalo ZMO mimo jiné rozpoètové
opatøení è. 3. V nìm se projevil zejména nárùst pøíjmù z místního poplatku
za VHP a odpady o 1 mil. Kè a sní!ení nákladù na platy zamìstnancù o 270
tis. Kè z dùvodu sní!ení poètu zamìstnancù úøadu. Vìtší èást nových
zdrojù byla ponechána v rezervì rozpoètu z dùvodu oèekávání
nepøíznivého vývoje daòových pøíjmù .
V diskusi se zastupitelé nejvíce vìnovali otázce zabránìní vzniku
nových heren na území obvodu.
RMO projednala !ádost o zmìnu úèelu nájmu obou stánkù v centru
sídlištì Sever a nedoporuèila !ádné radikální zmìny. RMO takté!
nedoporuèila souhlasit s umístìním nových reklamních zaøízení pro
Lanové centrum a zlatnictví v Lonkovì ulici, ani s prodejem pozemku pod
stánkem v ulici Mladých jeho vlastníkovi (mìsto by tak ztratilo vliv na
zpùsob jeho vyu!ití). RMO naproti tomu souhlasila se !ádostí firmy FINAL
TECH o smìnu pozemkù s mìstem v místì budoucí komunikace na
Fáblovce a také se !ádostí o zmìnu nájemce a úèelu nájmu na výrobnu a
prodej pizzy ve stánku na køi!ovatce Kosmonautù - Podìbradská.
RMO schválila uzavøení smlouvy o dílo s Marcelem Vondrou na
zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci centra Polabiny 4
v cenì 200 tis. Kè, se spoleèností AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o. na
údr!bu sorbèních vpustí v roce 2012 v cenì 138,2 tis. Kè a se Slu!bami
mìsta Pardubic na osvìtlení pøechodu pro chodce v Bìlehradské ulici u køi!ovatky s ulicí Mladých v cenì 95,6 tis. Kè. Poslednì jmenovaná akce se
z dùvodu naplnìných kapacit dodavatele uskuteèní a! poèátkem pøíštího
roku.
RMO nemìla pøipomínek k vydání územního rozhodnutí na stavbu
sídla spoleènosti FINAL TECH na Fáblovce a rozvoj prùmyslového areálu
firmy LABSKÁ u zdymadla.
V neposlední øadì projednala RMO návrh mìsta na zmìny nìkterých
obecnì závazných vyhlášek mìsta, schválila rozpoètové opatøení è. 4 a
projednala návrh rozpoètu MO na rok 2012.
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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 $ivotní prostøedí a doprava v roce 2011. Výèet
neobsahuje úplnì všechny polo$ky, nìkteré jsou kumulované
a nìkteré èástky odhadnuté, nebo% èerpání dosud probíhá.

ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE !P - 2011 v tisících Kè
sekání trávníkù a sbìr listí
údr!ba trávníkù mimo pravidelných seèí
zahradnické slu!by
údr!ba døevin a související slu!by
nové výsadby døevin + zálivka
nátìry, opravy, doplnìní lavièek a dalšího mobiliáøe
opravy, údr!ba a doplnìní vybavení dìtských høiš$ a sportoviš$, kontroly
provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2
rekonstrukce høištì Dru!by mezi èp. 335-7 a 338-40
projektová dokumentace na kont. pøístøešky Chemikù
úklid okolí kontejnerových ohrádek
výsyp odpadkových košù
výsyp košù na psí exkrementy
pøistavování velkoobjemových kontejnerù na komunální odpad
náklady na Støedisko úklidových prací
nový mobiláø (lavièky, psí koše, herní prvky aj.)
ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2011 v tisících Kè
podíl na rekonstrukci ul. Kunìtické (celk. cena 15 596, st. dotace 4 000)
stavební úpravy køi!ovatky Bìlehradská - Mladých
parkovací stání v ulici Sluneèní
oprava parkovištì Dru!by 338-40
oprava povrchu ulic Prodlou!ená a Varšavská kalovým zákrytem
oprava výtlukù a dalších závad na komunikacích (po zimì apod.)
opravy a èištìní deš$ových vpustí (vè. výmìn náplní sorbèních vpustí)

1 788
138
1 134
723
287
293
644
57
961
34
132
476
196
223
464
192
8 200
153
159
371
432
1 914
360

Z tabulky je patrné, !e letos nejvíce penìz šlo na závìreènou etapu
regenerace sídlištì Sever - rekonstrukci ulice Kunìtické. Tentokrát jsme
se museli obejít bez pøíspìvku od mìsta, tak!e obvodní rozpoèet na pøíští
rok zatí!í ještì doplatek této akce. Významnou investicí byla letos i
rekonstrukce høištì v ulici Dru!by v Polabinách 3, úprav se doèkala
køi!ovatka ulice Bìlehradská - Mladých a v ulici Sluneèní vznikla nová
parkovací místa. Nemalá
èástka šla také na opravy
výtlukù a dalších závad na
komunikacích, letos zejména na ulici Kpt. Bartoše a
Bìlehradská. V ulicích Prodlou!ená a Varšavská byl
plošnì opraven povrch aplikací tzv. kalového zákrytu
slurry-seal. Oproti pøedešlým letùm v tabulce chybí
pøíspìvek na monitorovací
stanici ovzduší v Rosicích.

Nový postup ve vymáhání
dluhù na místním poplatku
Zákonem è. 30/2011 Sb., kterým se mìní zákon è. 280/2009 Sb.,
daòový øád, a další související zákony, byla obcím dána mo!nost v pøípadì, !e místní poplatky nebudou poplatníkem zaplaceny vèas nebo ve
správné výši, vymìøit tento poplatek platebním výmìrem nebo
hromadným pøedpisným seznamem.
Upozoròujeme proto všechny, kteøí doposud neuhradili místní
poplatek za odpady (celý název dle zákona je „místní poplatek za provoz
systému shroma!ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu!ívání a
odstraòování komunálních odpadù“) anebo místní poplatek ze psa, !e
úøad tyto poplatky zaèal od letošního roku vymìøovat právì hromadným
pøedpisným seznamem. K tomuto zpùsobu bylo pøikroèeno zejména
z dùvodu zrychlení procesu vymáhání a z dùvodu hospodárnosti.
V praxi to znamená, !e dlu!níci ji! neobdr!í !ádnou výzvu (ty byly
zrušeny daòovým øádem ji! od 1. 1. 2011), ani !ádný platební výmìr, jak
byli nìkteøí zvyklí. Hromadný pøedpisný seznam je v!dy k nahlédnutí
u správce poplatku po dobu nejménì tøiceti dnù; oznaèení správce
poplatku, jako! i místo a dobu, kdy lze do hromadného pøedpisného
seznamu nahlédnout, jsou zveøejnìny na úøední desce. Za den doruèení
hromadného pøedpisného seznamu se pova!uje tøicátý den po jeho
zpøístupnìní. Pøi nahlédnutí do hromadného pøedpisného seznamu jsou
poplatníkovi zpøístupnìny pouze údaje týkající se jemu stanovenému
poplatku.
Proti takto stanovenému poplatku mohou poplatníci uvedení v hromadném pøedpisném seznamu podat odvolání ve lhùtì do 30 dnù ode
dne jeho doruèení, a to i pøed doruèením.

Pøíspìvky z rozpoètu
mìstského obvodu 2011
V letošním roce bylo Radou mìstského obvodu Pardubice II v rámci
podpory aktivit pro dìti a mláde! v oblasti školství, tìlovýchovy a kultury
opìt schváleno poskytnutí finanèních pøíspìvkù na èinnost nìkterých
organizací nebo pøímo na konkrétní akce. Uvádíme pøehled !adatelù,
kterým byl pøíspìvek poskytnut:
Organizace
ZŠ Polabiny I
ZŠ Polabiny II
ZŠ Polabiny III
ZUŠ Polabiny
SKL Polabiny
2222 ŠK Polabiny
TJ Sokol
MŠ Zvoneèek
MŠ Klubíèko
o.s. ELIM
Rodinné integr. centrum
SOŠ cest. ruchu
DDM Alfa
MŠ Mladých
SOŠ cest. ruchu
HBC DDM Alfa
VUS Pardubice
Doli klub
Lacrosse club Pardubice
MŠ Odboráøù

Úèel
akce pro dìti
akce pro dìti
akce pro dìti
pøehlídka výtvarných oborù
zájezdy, pronájmy
MÈR, šachová škola
pronájmy
akce pro dìti
akce pro dìti
den dìtí
akce centra
zahájení školního roku
akce pro dìti
den dìtí
festival ve Slovinsku
MÈR, èinnost
4 koncerty
koncerty
nájmy sportoviš$
Vánoèní jarmark

Výše v Kè
30 300,17 000,17 000,11 000,20 000,50 000,20 000,10 000,13 000,2 000,4 000,10 000,24 000,4 000,8 000,40 000,20 000,15 000,10 000,5 000,-

Upozornìní
Úøad mìstského obvodu Pardubice II oznamuje, !e bylo provedeno
ošetøení jehliènatých døevin chemickým pøípravkem MORSUVIN A
na území MO Pardubice II z dùvodu vandalismu a kráde!í
jehliènanù v pøedvánoèním období. Stromky ošetøené tímto
pøípravkem po pøenesení do teplé místnosti intenzivnì zapáchají!
Výše uvedený chemický pøípravek není klasifikován jako jed a lze jej
pou!ít na veøejnì pøístupných místech. Ošetøené stromy v sídlištích
Polabiny 1-5, Sever, Stavaøov a Cihelna budou 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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HODNOCENÍ
NEJLEPŠÍCH
ÈTENÁØÙ
V Knihovnì mìstského obvodu Pardubice II bylo provedeno
poèátkem mìsíce øíjna vyhodnocení nejlepších dìtských ètenáøù za
uplynulé období roku 2011. Nejlepší tøi, byly to ètenáøky L. Kaplanová (13), E. Jiránková (13) a M. Jirásková (12), pøevzaly dne 19.
10. 2011 od starosty mìstského obvodu Jiøího Srbka vìcné dárky.
Provádìním vyhodnocení nejlepších ètenáøù se sna#íme
podpoøit èetbu dìtí a mláde#e.
MB

Hezké vánoce v ZUŠ Polabiny
Pøedvánoèní èas je ka#doroènì nároèný i pro #áky a pedagogy
Základní umìlecké školy v Pardubicích-Polabinách. V#dy% hudba a
ostatní druhy umìní k adventní, vánoèní i novoroèní dobì neodmyslitelnì
patøí. A tak skoro dennì dìti vystupují pro nejrùznìjší spoleèenské
organizace, poøádáme #ákovské veèírky a koncerty pro rodièe a
pravidelnì zveme k nám do školy na vánoèní poøady kamarády z mateøských i základních škol Polabin. Pokud vám zbyde chvíle volna, zveme
vás na následující poøady: Vánoèní program Hezké vánoce (15. 12. v 17
hodin, sál ZUŠ Polabiny, Lonkova), Tøíkrálový koncert (4. 1. v 16:30 hodin, Dùm techniky, Pardubice), Novoroèní souznìní (12. 1. v 17 hodin,
sál ZUŠ Polabiny, Lonkova).
Øeditelství ZUŠ

SMS
! Pardubice mají novou vyhlášku o provozování výherních
automatù. Vyhláška, která obsahuje výèet zaøízení, v nich# je
provoz hracích automatù povolen, novì reguluje i provoz tzv.
interaktivních videoloterijních terminálù, které povoluje
ministerstvo financí. V seznamu povolených heren nefiguruje
sportbar, který chtìla v bytovém domì Labský palouk vybudovat
spoleènosti IP Stav. Radní a zastupitelé tak vyslyšeli protesty
obyvatel domu, kteøí si takové zaøízení pod svými okny nepøáli a
odvolávali se na slib stavební firmy, #e se v nebytových prostorách
domu herna ani nic podobného neobjeví. ! Upozoròujeme
poplatníky a zájemce o vyhrazené parkovací místo, #e od roku
2012 se zmìní výše roèního poplatku u osobního vozidla ze 4 na 6
tis. Kè a u nákladního vozidla do 3,5 t ze 6 na 8 tis. Kè. Jeliko# se
poplatek platí zpìtnì, zmìna se promítne a# v platbì za rok 2012,
tj. v lednu 2013. ! V ulici Kunìtická pokraèuje poslední etapa
regenerace sídlištì Sever. Kvùli opo#dìné rekonstrukci plynovodu,
která úpravám samotné ulice musela pøedcházet, bohu#el není
reálný pùvodní cíl - stihnout dokonèit celou akci v letošním roce.
Urèitì bude hotová nová kanalizace, dlá#dìné chodníky a úpravy
veøejného osvìtlení. Vozovky a pøístøešky na kontejnery budou
dokonèeny co nejdøíve, jak jen to poèasí umo#ní. ! V letošním
roce se poprvé po 10 letech nerozsvítí v Polabinách #ádný vánoèní
strom na veøejném prostranství. Obvykle svítily stromy v centru
polabinské jednièky, dvojky a ètyøky. Po zvá#ení okolností se radní
rozhodli ušetøit z obvodního rozpoètu ka#doroènì se navyšující
èástku za vánoèní výzdobu, která by letos èinila 62 tis. Kè. ! Od
pøíštího roku na základì usnesení Zastupitelstva mìsta Pardubic
nebudou úøady mìstských obvodù vykonávat agendu stavebního
úøadu a sociálních vìcí. Pøesun druhé jmenované agendy souvisí s
celostátní sociální reformou, která státní správu ve vìcech
sociálních dávek odebírá obcím a svìøuje úøadùm práce. V pøípadì
stavebních úøadù se jedná o naplnìní diskutabilní myšlenky
centralizace státní správy ve stavebních vìcech na magistrátu. !
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SVOZ BIOODPADU
Magistrát mìsta Pardubic ve spolupráci se Slu#bami mìsta Pardubic
a.s. rozšiøuje od bøezna 2012 slu#bu oddìleného sbìru bioodpadu do
dalších èástí mìsta. Zapojit se novì do projektu mohou obèané, kteøí
bydlí v rodinném domì se zahradou (pøedpoklad zeleného odpadu tráva,
listí, ovoce) v mìstských èástech: Bílé pøedmìstí, Studánka, Staré mìsto,
Zelené pøedmìstí, Cihelna, Èerná za Bory a Rosice nad Labem.
Cílem projektu je umo#nit obèanùm odkládat zelený odpad (tráva,
listí, plevele, zka#ené potraviny, spadané ovoce, odpady z ovoce a
zeleniny, skoøápky oøechù a vajec, sedliny kávy a èaje i s filtrem, pokojové
i øezané kvìtiny, peøí, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky a sáèky apod.)
oddìlenì od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu
na skládky. Odpad bude ukládán do zapùjèených nádob s intenzivním
pøístupem vzduchu (compostainerù) a následnì odvá#en na
kompostárnu v Dra#kovicích, kde bude tento materiál zpracován na
kvalitní kompost.
Bioodpad tvoøí více ne# 40% komunálního odpadu. Pøi rozkladu
vznikají toxické výluhy a uvolòuje se zápach a skleníkové plyny. Bioodpad
je nejvhodnìjší kompostovat, rozkládá se za pøístupu vzduchu.
Organická hmota tleje a vzniká hodnotná surovina - kompost.
Projekt oddìleného sbìru bioodpadu, který byl ve mìstì Pardubicích
zahájen ji# v roce 2007 a je projektem „otevøeným“ - postupnì se zapojují
obèané (ze zástavby rodinných domù) na území mìstských èástí Nové
Jesenèany, Jesnièánky, Dukla, $idov, Pardubièky. Svoz a vyprazdòování
zapùjèeného compostaineru je uskuteèòován ve všech lokalitách dle
pravidelného harmonogramu, tj. v dubnu svoz 2x mìsíènì, poslední dva
pátky v mìsíci, v kvìtnu a# listopadu svoz 1x týdnì, ka#dý pátek a v prosinci a# bøeznu svoz 1x mìsíènì, poslední pátek v mìsíci
Jedná se o nadstandardní slu#bu pro obèany ve vybraných èástech
mìsta, proto ji nelze zahrnout do platby místního poplatku za svoz
komunálního odpadu. V roce 2012 budou všichni úèastníci projektu
pøispívat èástkou 300,- Kè na nádobu a rok, zbývající èást nákladù hradí
Magistrát mìsta Pardubic, dùvodem je význam této èinnosti vùèi
#ivotnímu prostøedí. Poplatek za slu#bu oddìleného sbìru bioodpadu na
rok 2012 je splatný do konce mìsíce dubna 2012.
Pokud Vás naše slu#ba oslovila a vaše nemovitost se nachází v nìkteré z výše uvádìných lokalit, vyu#ijte pro podrobnìjší informace odkaz
na webu mìsta Pardubic: www.bioodpad.pardubice.eu, kde je mo#né se
také elektronicky pøihlásit.

Kácení a výsadby v Bìlehradské
Zaèátkem listopadu 2011 došlo k pokácení 13 ks stromù (bøízy, lípy a
brslen) v ulici Bìlehradské v travnaté refý#i pøed domem èp. 311-320 a to
z bezpeènostních dùvodù.
V èervnu letošního roku se náhle vyvrátila jedna z lip pøed èp. 317, a
proto jsme nechali zpracovat odborné posouzení provozní bezpeènosti
okolních døevin u soudního znalce. Skupina stromù byla posouzena
vizuálnì a dva vytipované stromy rovnì# mìøením - metodou tahových
zkoušek. Oba hodnocené stromy vykazovaly nízké hodnoty pøedevším
v oblasti odolnosti proti vývratu (102% a 61%, pøièem# po#adovaný limit je
150%). Jedná se s vysokou pravdìpodobností o dùsledek výkopových
prací pøi opravì horkovodu v roce 2006 a posudek pøedpokládá, #e ve
stejném stavu mohou být i zbylé døeviny. V závìru posudku bylo
vzhledem k prokázanému oslabení koøenového systému stanoveno, #e
stromy nelze stabilizovat pìstebním zásahem, a z dùvodu nevyhovující
provozní bezpeènosti bylo doporuèeno odstranìní celé hodnocené
skupiny, tj. všech 13 ks døevin rostoucích v ochranném pásmu horkovodu.
Dodáváme, #e stromy byly v minulosti nevhodnì vysazeny v blízkosti
podzemního vedení. V roce 2006 pøi celkové rekonstrukci potrubí
horkovodu a jeho ochranné betonové šachty došlo ke skácení døevin
rostoucích pøímo nad vedením (na základì povolení vydaného elektrárnì
Opatovice). Èást stromù, které se nacházely za okrajem otevøeného
výkopu, zùstala zachovaná, ale jejich koøenový systém byl výraznì
jednostrannì zasa#en. Ke zmírnìní ekologické újmy vzniklé úbytkem
vzrostlé zelenì byla provedena náhradní výsadba nových stromù v té#e lokalitì.
Bohu#el je zde kromì horkovodu ještì nìkolik dalších
podzemních vedení, které
omezují mo#nosti pro nové
výsadby. Nakonec se podaøilo nalézt prostor pro devìt
nových stromù v pásu podél
silnice. Návrh zpracoval
zahradní architekt a jedná
se o jeøáby duryòské.
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MŠ ZVONEÈEK INFORMUJE
Z øady akcí, které uspoøádala Mateøská škola Zvoneèek v ulici
Sluneèní v prvních mìsících školního roku 2011/12, stojí urèitì za
pozornost realizace podzimní èásti projektu Pøírodní uèebna. Pøíští jaro
bude projekt dokonèen a v areálu zahrady pøibudou pøírodní a hrací prvky
urèené nejen k pozorování, vèetnì hmatové stezky, kde lze poznat rozdíly
v chùzi po kamínkách, písku, jehlièí èi mechu. Bude tam i suchý potok,
vrbová chýška, blátištì a hned vedle sprcha a mnoho dalších zajímavostí.
V souèasné dobì probíhají keramické dílny dìtí a rodièù v jednotlivých tøídách, kde si spoleènì vyrábìjí vánoèní dárky. V mìsíci
prosinci bude u nás Mikulášská nadílka, pøi které dìti dostanou od èerta,
Mikuláše a andìla bohaté balíèky i díky sponzorským darùm. Pøed
Vánocemi jsme nachystali besídky pro rodièe, kde dìti pøedvedou co se
nauèili nového a spoleènì si posedíme a zazpíváme u èaje a cukroví.
Vrcholem našich letošních vánoèních oslav a konce roku 2011 bude
celoškolní výlet dìtí a všech zamìstnancù do ZOO ve Dvoøe Králové. Dìti
z naší školy ozdobí svými ozdobami stromy v zahradì a ještì adoptujeme
vybrané zvíøe a finanènì ho podpoøíme na celý následující rok. Dìti budou
na návštìvu ZOO pøipraveny, jeliko" ji" v týdnu pøed výletem dostanou
skládaèku se známými druhy zvíøat ze ZOO Dvùr Králové a paní uèitelky
dìti s nimi seznámí.
Od záøí 2011 byl náš kolektiv obohacen o 5 nových pedagogù a díky
tomu se nyní ve škole pracuje velmi hezky a podaøilo se nám tak zajistit
mnoho podnìtù pro radost dìtí, ale i zorganizovat mnoho veselých
spoleèných akcí s rodièi. Dìkuji tímto všem rodièùm, kteøí si našli èas a
pøišli nám pomoci s úpravou zahrady a dìkuji i všem zamìstnancùm MŠ
Zvoneèek za pøíkladnou spolupráci od srdce. Pøeji všem hezký a klidný
pøedvánoèní èas a tìším se na spoleèná setkávání v roce 2012.
Lenka Klasová, øeditelka MŠ

STOLNÍ TENIS VOZÍÈKÁØÙ
V sobotu 15. 10. 2011 se uskuteènil v H-centru 5. roèník celostátního
turnaje ve stolním tenise vozíèkáøù. Závodníci jsou rozdìleni do tøí
výkonnostních skupin, od zaèáteèníkù a" po paralympioniky a vítìze
mezinárodních soutì"í. Tento turnaj je jedním z osmi turnajù Poháru
Czech open, poøádaných vozíèkáøi v rùzných mìstech ÈR. Pardubický
turnaj je ji" nìkolik let jeho úèastníky vyhlašován jako celkovì nejlepší.
Jeho poøadatelem je Pardu-bický sportovní klub vozíèkáøù Nezlomení.
Velkou èást práce na tomto turnaji odvádìjí sami jeho èlenové vozíèkáøi,
pomáhají i zdraví èlenové klubu, jako dobrovolníci. Dík patøí i magis-trátu,
krajskému úøadu a sponzorùm MO Pardubice II a V za jejich podporu. Je
potìšitelné, "e v ostré
konkurenci se èlenové
poøádajícího klubu, pardubický Martin Zvolánek a
Spomenka Habìtínková
umístili na vynikajících
druhých místech ve své
skupinì. Turnaj se na stejném místì i termínu uskuteèní i pøíští rok a poøadatelé
se tìší na návštìvu veøejnosti.
SHT

Ahoj, ahoj, ahoj!
Chcete za"ít dobrodru"ství? Chcete si zahrát
dlouhodobé hry? Chcete
najít nové kamarády?
Chcete plout po našich
øekách a pøehradách?
Chcete poznat spoustu zajímavých informací pro "ivot v pøírodì? Chcete poznat neznámé hry a rùzné soutì"e? Chcete
hrát veèerní hry o poklad? Chcete všem ukázat v bodování jak
jste dobøí? Vstupte do našeho skautského oddílu

BÍLÝ DELFÍN
Oddíl Bílý delfín pøíjme do své posádky nìkolik èlenù od 6
Libor Jirout
do 11 let. Zavolejte na 736 519 022.
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ZVE NA DNY
OTEVØENÝCH
DVEØÍ
V lednu probíhají na sedmi fakultách Univerzity Pardubice dny
otevøených dveøí, v rámci nich" se zájemci o vysokoškolské studium
dozvìdí všechny potøebné informace pro pøijímacím øízení pro
akademický rok 2012/2013.
Budou si moci navíc prohlédnout posluchárny, laboratoøe a další
studijní zázemí v místech sídla jednotlivých fakult nebo v univerzitním
kampusu. Akademiètí pracovníci a pracovnice studijních oddìlení fakult je
budou informovat o dalších podmínkách vysokoškolského studia a "ivota
na pardubické univerzitì i o mo"nostech uplatnìní po absolvování
vybraného studia. Získají napø. i rady, jak vyplòovat pøihlášku ke studiu,
nebo s jakými okruhy otázek se setkají v testech pøi pøijímacím øízení.
Další informace k pøijímacímu øízení naleznou zájemci o studium na
Univerzitì Pardubice v øadì tištìných materiálù, které budou
návštìvníkùm k dispozici. Vše potøebné uchazeèi o studium naleznou té"
na webových stránkách univerzity a jednotlivých fakult v rubrice urèené pro
uchazeèe o studium - www.uni-pardubice.cz.
DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ:
ètvrtek 12. ledna 2012 - DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA
- univerzitní aula v univerzitní kampusu v Pardubicích - Polabinách
od 10:00 hodin
Podaní pøihlášek ke studiu do 15. bøezna.
ètvrtek 12. ledna 2012 - FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
- areál fakulty v Prùmyslové ulici 395 od 15:30 hodin
Podaní pøihlášek ke studiu do 28. února.
pondìlí 16. ledna 2012 - FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
- univerzitní aula v univerzitní kampusu v Pardubicích - Polabinách
od 10:00 a od 13:00 hodin
Podaní pøihlášek ke studiu do 28. února.
úterý 17. ledna 2012 - FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
- areál fakulty v univerzitní kampusu v Pardubicích - Polabinách
od 10:00 hodin
Podaní pøihlášek ke studiu do 31. bøezna.
ètvrtek 19. ledna 2012 - FAKULTA FILOZOFICKÁ
- univerzitní aula v univerzitní kampusu v Pardubicích - Polabinách
od 9:00, 11:00 a 13:00 hodin (podle pøíslušných oborù)
Podaní pøihlášek ke studiu do 29. února.
pátek 20. ledna 2012 - FAKULTA ELEKTROTECHNIKYA INFORMATIKY
- nová budova fakulty na nám. Ès. legií 565 v centru mìsta od 10:00 hodin
Podaní pøihlášek ke studiu do 31. bøezna.
pátek 20. ledna 2012 FAKULTA RESTAUROVÁNÍ v LITOMYŠLI
- areál fakulty v Jiráskovì ulici 3, Litomyšl od 9 hodin
Podaní pøihlášek ke studiu do 18. kvìtna.
webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz
studijní oddìlení jednotlivých fakult pøes tel. ústøednu 466 036 111
Ing. Valerie Wágnerová, kancléøka Univerzity Pardubice

ADVENT A VÁNOCE V ARŠE
Vánoèní a novoroèní program ve sborovém domì Archa v Lonkovì ulici je následující:
! 18. 12. v 10 hodin - Dìtská vánoèní slavnost
! 21. 12. v 16:45 - Vánoèní seniorklub
! 24. 12. ve 23 hodin - Štìdroveèerní bohoslu"ba
! 25. 12. v 10 hodin - Vánoèní bohoslu"ba
! 31. 12. v 17 hodin - Bohoslu"ba na závìr roku
! 1. 1. 2012 v 10 hodin - Novoroèní bohoslu"ba
! 8. 1. v 18 hodin - Tøíkrálový koncert komorního orchestru Bona
Nota
! 29. 1. v 16:30 - beseda s promítáním o pobytu našich pøátel
v Keni, kde podporují školu pro sirotky
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