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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém zasedání 16. 12. 2015 ZMO schválilo
mimo jiné dotační programy na rok 2016 týkající se
podpory aktivit školských zařízení a zařízení
zaměřených na volnočasové aktivity dětí, podpory
sportovních aktivit, podpory kulturních a společenských aktivit a dotací mimo vyhlášené programy.
Dále ZMO schválilo rozpočet na rok 2016 (viz str. 2).
Na únorovém jednání ZMO starosta informoval
o rezignaci Evy Zálabské za volební stranu Patrioti
Pardubic a současně i o rezignaci jejího náhradníka

Ondřeje Nečase. Mandát tak vznikl dalšímu
náhradníkovi, kterým je Pavel Červený.
RMO na svém mimořádném jednání 2. 12. 2015
schválila ukončení smlouvy na seč trávníků v Polabinách 1 a na Cihelně se společností Raamar, s.r.o.,
která nebyla schopna dostát svým závazkům a
poslední loňskou seč této části obvodu provedly
Služby města Pardubic a.s. a firma David Hurt.
RMO projednala a schválila návrh novely
vyhlášky města o statutu města, v níž se obvodům
svěřuje agenda ztrát a nálezů, upřesňují se
kompetence v oblasti opatrovnictví, silničního
správního úřadu (v návaznosti na poslední novelu
zákona o pozemních komunikacích) a investiční a
provozní činnosti obvodů.
RMO odsouhlasila uzavření obvyklých ročních
smluv se Službami města Pardubic a.s. na
zahradnické práce, přistavování velkoobjemových
kontejnerů, výsyp košů na odpadky a psí

exkrementy a rámcové smlouvy na opravy
komunikací. Novinkou je schválená smlouva se
Službami města Pardubic a.s. na seč trávníků
v letech 2016-2018 uzavřená na základě přímého
zadání zakázky této městské firmě. Cena na rok
2016 činí 2 284 850,- Kč včetně DPH.
V rámci vyjádření městského obvodu jako
účastníka územního řízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou Výrobní a skladovací haly Big
Big s.r.o. na Fáblovce a s akcí "SSZ a nasvícení
přechodu pro chodce u zastávky MHD Lidická".
Jedná se o nasvícení frekventovaného přechodu
přes ulici Kpt. Bartoše, které připravuje město na
popud MO Pardubice II. Součástí projektu je ovšem
i diskutabilní umístění semaforu.
V neposlední řadě RMO povolila hudební
produkci po 22. hodině v době pořádání Majálesu hudebního festivalu na louce u koupaliště na
Cihelně dne 14. 5. 2016 do 24:00 hodin.
TŘ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní zima opět patřila mezi teplotně
nadprůměrné a sněhu jsme si v Pardubicích mnoho
neužili. O to hezčí snad bude jaro, které již klepe na
dveře a jehož měsíce patří k nejhezčím v roce.
Letošní první číslo Pravobřežního zpravodaje
má dvojnásobný rozsah, než bývalo v minulosti
obvyklé. Tento rozsah chceme zachovat i v dalších
číslech, abychom Vám mohli přinášet podrobnější
informace o dění v obvodu. Zároveň je to i
příležitost pro vás, pro Vaše příspěvky, se kterými
byste chtěli seznámit své spoluobčany. Chtěl bych
Vás také upozornit na aplikaci do chytrých
mobilních telefonů „Dej Tip“, kterou už někteří
z Vás používají a pomocí které nám můžete
jednoduše zasílat podněty ze svého okolí (závady
na komunikacích, poškozené stromy, atp.). Za
veškeré Vaše podněty jsme rádi, a pokud je jejich
řešení možné, tak se je snažíme vyřešit co
nejrychleji. Kvalitní a funkční vzájemná informovanost mezi samosprávou, politiky a veřejností je
předpokladem dobrého fungování obvodu.
Největší plánovanou investicí letošního roku je
první etapa rekonstrukce ulice Družby. Na tuto akci
máme na Ministerstvu pro místní rozvoj podanou
žádost o dotaci z programu Regenerace sídlišť.
Pokud bychom tuto dotaci neobdrželi, pokusíme se
akci realizovat ve spolupráci s magistrátem města.
Domníváme se, že obyvatelé této části si rekonstrukci svého okolí zaslouží. Průběh samotné akce
však nebude vůbec jednoduchý a přinese všem
místním lidem značná omezení, zejména v parkování. Informace k této akci jsou také na straně 3.
Dále připravujeme opravy chodníků, nový
přístřešek na kontejnery v ulici Lidické, nový povrch
na hřišti Lodě v Gagarinově ulici, generální opravu
prolézačky Slon a dokončujeme projekt na
stavební úpravy ulice Lidické, kde byly loni u přechodu k základní a mateřské škole provizorně
umístěny plastové zpomalovací prahy. Možná
dojde i na rekonstrukci ulice Ke Koupališti, kde
Vodovody a kanalizace plánují přeložku kanalizace.
Rovněž máme připravený projekt na cyklostezku
od zdymadla směrem do Cihelny, která by měla
navazovat na stezku univerzity vedoucí pod
tělocvičnou. Připravujeme rovněž záměr dopojení
této trasy přímo do křižovatky U Josefa a rádi
bychom postavili i kultivovanější pěší spojku mezi
Stavařovem a nově upravenými plochami u rektorátu Univerzity Pardubice. Zatím nevíme, kterou
z akcí se podaří realizovat ještě v tomto roce.
Intenzivně se připravuje projekt sportovně
relaxačního centra v Lonkově ulici. Tento projekt
připravují a budou financovat Služby města
Pardubic a.s. a k realizaci by mělo dojít v roce 2017.
Bude se jednat o volně přístupný areál pro širokou
veřejnost. Podrobnější informace a vizualizaci
najdete uvnitř zpravodaje. V této lokalitě se také
připravuje lávka přes Labe ze Závodu míru do
Polabin. Tím se tento doposud trochu opomíjený
prostor na pravém břehu Labe více zpřístupní všem
obyvatelům Pardubic a bude se tak moci lépe
využít jeho rekreační potenciál. Všechny zde
připravované projekty budou maximálně
respektovat přírodní charakter této lokality.

Na začátku letošního roku jsme se mnozí
potkali v masopustním průvodu a v první polovině
roku jsme pro Vás připravili i několik dalších akcí.
Více se o těchto akcích se dozvíte na poslední
straně zpravodaje, ale já bych rád upozornil na
pálení čarodějnic, které se v našem obvodu zatím
pravidelně nekonalo. Nyní bychom tuto tradici pro
malé i velké chtěli obnovit i v našem obvodu.
V plném proudu jsou i přípravy na 17. Staročeskou
polabinskou pouť, která se bude konat v sobotu
24. září v Parku Jiřího Srbka.

Musím se také zmínit o akci, kterou sice
nepořádáme, ale přesto se našeho obvodu a
některých obyvatel výrazně dotkne. Jedná se
o pardubický vinařský půlmaraton (více na straně
7). Již v loňském roce jeho trať vedla sídlištěm
Cihelna a došlo k úplnému uzavření ulice
Studentská a Kunětická od 7.00 do 16.00 hodin.
Toto omezení se některým obyvatelů nelíbilo a my
jsme při projed-návání trasy závodu v letošním
roce zvažovali, zda závodníky na Cihelnu pustit, či
nikoli. Po složitých jednáních s pořadateli závodu a
vedením města a s ohledem na význam této
mezinárodní sportovní akce jsme nakonec
ustoupili a závod poběží po stejné trase jako loni.
Podařilo se dojednat, že dotčené ulice budou
uzavřeny až v 10.00, což já osobně považuji za
dostatečnou dobu na to, aby všichni, kteří
potřebují, stačili s vozidlem odjet, popřípadě
přeparkovat. Omlouvám se za vzniklé komplikace a
věřím, že je přijmete s pochopením a vědomím
toho, že každá velká akce ve městě přináší jistá
omezení. Mnozí z Vás se akce určitě i zúčastní, ať
už jako nadšení diváci nebo aktivní závodníci.
Vážení spoluobčané, svátky velikonoční máme
již za sebou a já věřím, že jste si je užili co nejlépe.
Přeji Vám, aby i celé jaro pro Vás bylo naplněno
optimismem a jarní sluníčko Vám dodalo dostatek
správné životní energie na celý rok.
Váš Radek Hejný
10. jednání Zastupitelstva městského
obvodu Pardubice II se koná ve středu
dne 27. 4. 2016 v 17:30 hodin v salonku
restauruace Na Palubě v Polabinách 2.

strana 2
Rozpočet na rok 2016
Pro názornost předkládáme zjednodušenou
verzi aktuálního rozpočtu (částky v tis. Kč), úplný
rozpočet je k dispozici na www.pardubice2.cz.
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM
44 723,7
1. Běžné příjmy
31 703,0
z toho transfer daní
20 913,0
transfer dotace na volby
500,0
poplatky
9 850,0
ostatní
440,0
2. Zůstatek prostředků k 31. 12. 2015 13 368,2
3. Tvorba sociálního fondu
-347,5
VÝDAJE CELKEM
44 723,7
1. Běžné výdaje
26 876,0
z toho provoz úřadu MO
10 434,0
(z toho zajištění voleb)
(500,0)
oblast životního prostředí
8 265,0
oblast dopravy
4 100,0
středisko úklidových prací
1 719,0
knihovna
1 033,0
oblast aktivit obvodu vč. dotací 1 225,0
ostatní
100,0
2. Investice - oblast ŽP a dopravy
14 250,0
3. Rezervy
3 597,7

Změny v ceníku knihovny
Rada městského obvodu Pardubice II schválila
nový ceník registračních poplatků, který přináší
zvýhodnění dětem a studentům: děti do 18 let
zaplatí za roční členství 40 Kč, studenti do 26 let po
předložení průkazu o studiu zaplatí 60 Kč, ostatní
poplatky zůstávají nezměněny – dospělí 100 Kč,
důchodci 60 Kč za rok.

Lovci perel
V pondělí 18. 1. 2016 proběhlo v knihovně
vyhodnocení dětské čtenářské soutěže Lovci perel
za rok 2015. Hodnoceny byly děti ve třech
věkových kategoriích. Vítězkami se staly Jana
Rohlíková, Zuzana Kvapilová, Hana Schoberová,
Hana Koželská, Aneta Hendrychová a Markéta
Tichá. Pan starosta Mgr. Radek Hejný pogratuloval
vítězkám a předal jim odměny. Oblíbená soutěž
Lovci perel pokračuje v knihovně i v roce 2016.

Katalog knihovny na webu
Na webové adrese knihovna-polabiny.mmp.cz
je možné si prohlédnout katalog knih a knižní
novinky. Registrovaní čtenáři si zde mohou založit
své konto, přes které lze jednoduše prodlužovat
výpůjčky a rezervovat knihy. Postup registrace je
následující: kliknete na pole Přihlásit se, pak
Nemám registraci, zadáte čárový kód uvedený na
zadní straně čtenářského průkazu (pokud je devítimístný, zadává se celý, pokud je třináctimístný,
poslední číslice se vynechá) a své příjmení, následně si zvolíte své uživatelské jméno a heslo, pod
kterým se budete přihlašovat do katalogu. Po
přihlášení se v poli Konto čtenáře dostanete na
přehled svých výpůjček.
VL
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1 - u sběr. surovin

1 - Družstevní

předpokladu správného stavebního provedení
jsme přesvědčeni, že retardéry budou funkční
a nepřinesou snížení komfortu bydlení.
Zrušení dvou podélných stání vpravo
u výjezdu od čp. 341 požadované výborem SVJ
z důvodu zhoršení rozhledových poměrů
v místě bychom však považovali za velkou
chybu, protože právě navržené řešení podle
našich dlouholetých zkušeností spolehlivě
zajistí dostatečný rozhled a neparkování
vozidel v průjezdním profilu vozovky. Vozidla
budou v zapuštěném zálivu, profil narušovat
nebudou, norma toto řešení připouští a neměl
k němu námitek ani dopravní inspektorát
Policie ČR jakožto dotčený orgán státní správy
ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu.
Pokud by tato dvě místa byla zrušena,
neexistoval by důvod, proč by vozidla neměla
parkovat podél chodníku a pak by skutečně
omezovala výhled i průjezd. Situace by musela
být řešena dopravním značením, které je
nepochybně méně spolehlivé než navržené
stavební řešení. Jsme přesvědčeni, že z hlediska rozhledových poměrů a bezpečnosti provozu se oproti stávajícímu stavu situace zlepší.
Dodáváme, že v letošním roce bude
realizována první etapa rekonstrukce ulice, tj.
úsek od vjezdu k domu čp. 341 dozadu včetně
velkého parkoviště. Druhou etapu zatím brzdí
nedořešené problémy s majetkoprávním
vypořádáním pozemku pod ulicí, který je v tzv.
duplicitním vlastnictví státu a několika
soukromých osob.
Vzhledem k velkému množství parkujících
vozidel a nutnosti průběžného zajištění
dopravní obslužnosti všech domů bude
rekonstrukce poměrně komplikovaná. O souvisejících dopravních opatřeních a omezeních
budeme informovat na našem webu a přímo
zástupce domovních samospráv a SVJ. Termín
realizace bychom si představovali v prázdninových měsících, ale vše závisí na výsledku
výběrového řízení na zhotovitele.
TŘ

Jako obvykle přinášíme v jarním zpravodaji
tabulku termínů přistavení kontejnerů na
objemný odpad v první části roku 2016.
Do velkoobjemových kontejnerů lze uložit
objemný odpad z domácností, který se nevejde do
běžných odpadových nádob - nábytek, koberce
apod. Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ:
stavební suť (např. po vybourání bytových jader,
stará okna), nebezpečný odpad (včetně pneumatik,
akumulátorů, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovatelný odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské činnosti.
Dodáváme, že průběžně je k dispozici
separační dvůr v Lonkově ulici, který má provozní
dobu v úterý a ve čtvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondělí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinský
separační dvůr lze odkládat objemný odpad z domácností, pneumatiky, stavební suť, sklo, plasty,
papír, elektrozařízení a kovy.
Nebezpečný odpad, jako jsou chemikálie,
barvy, oleje, baterie apod., lze odevzdat na některé
jiné separační dvory ve městě (podrobněji viz
www.smp-pce.cz), nebo je možno využít mobilního
svozu, který probíhá obvykle na podzim (přesný
rozpis bývá oznámen vždy předem formou letáků
do schránek).
OŽPD

stanoviště
Polabiny - ulice

V minulém čísle PZ jsme otiskli výkres
připravované rekonstrukce ulice Družby a
navržené řešení jsme označili jako průsečík
záměrů architekta, představ a možností
investora, připomínek SVJ, obyvatel, správců
inženýrských sítí a dotčených orgánů státní
správy. Snažili jsme se různým připomínkám
vyhovět v co možná největší míře, ale
samozřejmě není možné vyhovět všem. Na
základě připomínek SVJ došlo k celé řadě úprav
projektu, přemísťovala se stanoviště
kontejnerů, doplňovaly se průjezdy na konci
parkovišť, rušila se parkovací místa v blízkosti
domu či záměr veřejného grilu a v neposlední
řadě bude na povrch vozovek použit asfalt
místo projektantem zamýšlené betonové
dlažby.
Shodu se nám bohužel nepodařilo nalézt
s výborem SVJ domu Družby 341-343, který
požaduje zejména vypuštění 2 podélných stání
vpravo u vjezdu k domu, vypuštění nebo
změnu retardéru v blízkosti domu a přehodnocení zpomalovacích prvků v celé ulici.
Na podporu svého stanoviska si nechal
zpracovat i odborný názor jiného projektanta,
v němž se uvádí, že směrové zpomalovací
prvky jsou vždy lepší než zvýšené plochy, které
jsou navrženy v ulici Družby. Tento názor
nesdílíme, z hlediska legislativy jsou vertikální i
horizontální zklidňovací opatření rovnocenná
a podle našich zkušeností zvýšené plochy lépe
přimějí řidiče ke zpomalení. Navíc v ulici Družby
poslouží i jako bezpečnější a přirozeně
bezbariérové místo pro přecházení chodců.
Domníváme se, že ulice vybavená horizontálními prvky působí z architektonickyurbanistického hlediska lépe než ulice se
střídavým parkováním (např. ul. Devotyho), ale
to se pohybujeme v rovině subjektivních
názorů. Za důležité však považujeme, aby byly
vjezdy ke všem 3 domům řešeny jednotně,
a proto nesouhlasíme s vypuštěním nebo
změnou retardéru u jednoho z nich. Za

Velkoobjemový odpad

týdny přistavení velkoobjemového kontejneru

Téma: Rekonstrukce ulice Družby
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MP nabírá strážníky

Blokové čištění ulic

Městská policie Pardubice plánuje v roce 2016
navýšit počty strážníků a přijímá přihlášky
uchazečů o zaměstnání. Pro případné zájemce
o tuto práci doporučujeme seznámit se s podmínkami přijetí, které naleznete na stránkách
www.mppardubice.cz v sekci Vaše časté dotazy.
Na webu se dozvíte veškeré informace
potřebné pro přijetí k Městské policii Pardubice na
pozici: STRÁŽNÍK.
Městská policie Pardubice také vyhlašuje
výběrové řízení na pozici STRÁŽNÍK JÍZDNÍHO
ODDÍLU. Podmínky pro přijetí na tuto pozici jsou
totožné s pozicí STRÁŽNÍK.
Pokud jste již dnes rozhodnuti o podání
přihlášky, vyplněný dotazník doručte na adresu:
Městská policie Pardubice, Pernerova 443,
Pardubice 530 02. V případě zájmu se Vám ozve
náš personalista.
Městská policie Pardubice

V březnu začalo blokové čištění města, které
provádějí Služby města Pardubic dle schváleného
harmonogramu. Ten je k dispozici na webových
stránkách www.smp-pce.cz. Navíc je možné
využít službu, která je upozorní na čištění v konkrétní ulici, a to s tak dostatečným předstihem,
který si sami zvolíte. Zamezí se tak zbytečným
nepříjemnostem související se zaplacením pokuty
za přestupek. Registrovat se je možné na serveru
www.cisteniulic.cz. Služba funguje tak, že po
registraci je zájemce o připravovaném blokovém
čištění informován prostřednictvím SMS nebo
emailem. Zbývá dodat, že sms služba je zpoplatněná, zasílání emailové informace je zdarma.
Sedm dní před zahájením prací se rozmísťuje
přenosné dopravní značení s informacemi - kdy a
v kolik hodin bude čištění v dané ulici probíhat.
Řidičům tato informace slouží k tomu, aby svá
vozidla přeparkovali, jinak se dopouští přestupku
za který městská policie uděluje pokutu.

Ztráty a nálezy nově

Takhle ne!
Jak správně nakládat s velkoobjemovým
odpadem se dočtete na straně 3.

Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nově
je stanoveno, že nálezce má povinnost:
1) Vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo
tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností
poznat, komu má být vrácena.
2) Věc nalezenou ve veřejné budově nebo
ve veřejném dopravním prostředku odevzdat
provozovateli těchto zařízení.
3) V ostatních případech nález bez
zbytečného odkladu (do tří dnů) oznámit
městskému obvodu.
Nálezy s neznámým vlastníkem lze

Kácení a výsadby
Na přelomu března a dubna bude v parku
Jiřího Srbka vysázeno 21 nových stromů. Jedná se
o první etapu sadových úprav této lokality dle
návrhu zahradní architektky Jany Kulhánkové.
Později v průběhu roku přijdou na řadu ještě
skupiny kvetoucích rostlin a keřů, počítá se rovněž
s doplněním laviček. V první fázi bude vysázeno
stromořadí 7 okrasných jabloní podél chodníku od
pítka směrem k věžovým domům v Brožíkově ulici a
ke konci této cesty přibude jeden javor. Počítá se
s pokácením 2 sakur, z nichž jedna má silně
poškozený kmen a druhá nevyhovuje nové
kompozici. Dále pak bude vysázeno 5 nových dubů
podél Mozartovy ulice a 8 jeřábů podél chodníku
lemujícího parkoviště u gymnázia a Skate-plazy.
Výsadbu 13 posledně jmenovaných stromů uhradí
společnost Vodovody a kanalizace jako náhradu za
stejný počet pokácených stromů při havarijní
opravě vodovodu v ulici Kpt. Bartoše.
Bohužel oprava vodovodu bude vzhledem
k jeho významu a stavu muset pokračovat a to
podél ulice Kpt. Bartoše v areálu základní školy
Polabiny 3. Zde přímo nad vodovodem stojí 28
stromů, které bude nutno pokácet (z toho 15
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Novinkou letošního roku je systém odstraňování vozidel, které jejich majitelé i přes příslušný
zákaz nebo omezení ponechají v místě, kde bude
čištění probíhat. Tato vozidla budou pod výše
uvedenou pokutou odstavena na jiné vhodné
místo v bezprostředním okolí, viditelné z místa,
odkud bylo vozidlo odstraněno. Známé odtahy
vozidel budou tak provedeny pouze ve výjimečných případech, kdy situace nedovolí jinak, např.
v úzkých ulicích, kde budou zaparkovaná vozidla
bránit provedení prací.
OŽPD

odevzdat v budově Úřadu městského obvodu
Pardubice II, kde bude s nálezcem sepsán
záznam o nalezení věci. Přijatý nález se
zveřejní na úřední desce a na internetových
stránkách městského obvodu , kde je možné
nálezy podle stručné identifikace dohledat
(www.pardubice2.cz).
Do ztrát a nálezů nelze převzít věci,
u kterých je na první pohled zřejmé, komu patří
a věci, které již nemohou sloužit účelu, ke
kterému byly určeny. Dále věci opuštěné, věci
s nepatrnou hodnotou, rychle podléhající
zkáze, silně znečištěné, zapáchající, plesnivé,
viditelně poškozené apod. Ztráta či nález dle
ustanovení občanského zákoníku nejsou
všechny nalezené věci.
MB
topolů, 7 javorů a 6 lip). Dodáváme, že se jedná
o minimalistickou variantu kácení, protože při
dodržení celého ochranného pásma vodovodu by
počet kácených stromů byl téměř dvojnásobný.
Realizace této akce se předpokládá o prázdninách.
Příznivější zprávy máme ohledně plánované
opravy horkovodu v Ohrazenické ulici. Zde přímo
nad horkovodem stojí mohutný dub (jižně před
výměníkem - viz foto). Jedná se o dominantní a
krásný strom v dané lokalitě. Pro zajištění provozní
bezpečnosti v okolí dubu objednal městský obvod
opakovaně v letech 2010 a 2013 posouzení jeho
stavu pomocí přístrojové metody - tahových
zkoušek. V obou případech byl dub vyhodnocen
jako dostatečně stabilní a perspektivní. Jsme tedy
velmi rádi, že se s Elektrárnou Opatovice podařilo
dohodnout použití odlišného technického řešení,
které umožní zachování krásného dubu.
OŽPD

Koncert v Arše
Jarní koncert Komorního orchestru
Bona Nota se koná v neděli 17. 4. 2016
v 18.00 hodin ve sborovém domě Archa.
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ZELENÝ PÁS LABE
Rozsáhlé plochy takřka nedotčené přírody
uprostřed obytné zástavby na pravém břehu
Labe jsou devizou Polabin. Městský obvod si
klade za cíl zvýšit atraktivitu a rekreační
potenciál tohoto území a v poslední době se
připravuje hned několik záměrů, které sledují
tento cíl. O loni dokončené revitalizaci slepého ramene a variantní studii úprav okolí
Bajkalu jsme informovali v minulém čísle PZ.
Nyní vás chceme seznámit s dalšími záměry
v této lokalitě.
Jedním ze záměrů, pro který na svém
únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo MO
Pardubice II zpracování projektové dokumentace,
je vybudování discgolfového hřiště.
Discgolf je sport, který vznikl v 70. letech a
vychází z pravidel klasického golfu s tím rozdílem,
že místo holí a míčků se používá létající talíř. Cílem
je umístit ho co nejnižším počtem hodů do
discgolfového koše. Hráč, který projde celé hřiště
(většinou 9 jamek) s nejnižším počtem hodů se

stává vítězem. Po světě je postaveno více než
5 000 pevných discgolfových hřišť, z nichž většina
je umístěna v městských parcích, na školních
pozemcích, v lyžařských areálech a rekreačních
oblastech. Většina z nich byla realizována z veřejných peněz a je zdarma přístupná každému.
Zájemci o hru tak na úvod stačí jeden
discgolfový disk (250 Kč) a může hrát. Obvykle
bývají hřiště vybavena zázemím, kde funguje
půjčovna disků. Discgolf je sport pro všechny
generace, je to aktivita na nedělní odpoledne s rodinou ale i vrcholový sport. Světová discgolfová
asociace (PDGA) každoročně organizuje sérii
discgolfových turnajů, kterých se účastní nejlepší

Nové relaxační centrum v Lonkově ulici
V posledních letech většina vyspělých
měst a obcí investuje do budování venkovních
relaxačně sportovních areálů, ve kterých
mohou lidé aktivně trávit svůj volný čas.
Právě takové zázemí se chystá na pravém
břehu Labe vybudovat i akciová společnost
Služby města Pardubic. Sportoviště má
vzniknout na více než dvou hektarech zelené
plochy v prostoru Lonkovy ulice v Polabinách.
Hlavní myšlenkou projektu je vytvořit
relaxační multifunkční areál pro všechny

generace. Na své by si zde měly přijít nejen
děti, ale i aktivní sportovci či senioři. Sportoviště by mělo zahrnovat multifunkční a dětská
hřiště nebo venkovní posilovnu. Studie počítá
také s odpočinkovými zónami a objektem, ve
kterém bude možno zakoupit občerstvení.
V současné době je k dispozici předběžná
architektonická studie a probíhají další
nezbytné přípravy pro realizaci projektu, který
by měl být dokončen v průběhu roku 2017.
Služby města Pardubic a.s.

profesionální hráči. Discgolfová liga se pravidelně
organizuje již několik let i u nás. V současné době je
v ČR přes 50 discgolfových hřišť. Blíže viz
www.discgolf.cz, www.discgolfpark.cz apod.
Z blízkých hřišť můžeme jmenovat např. Kolín
(Kmochův ostrov) nebo Svitavy.
Služby města Pardubic a.s. jižně od Lonkovy
ulice zakoupily poměrně rozlehlý pozemek a
připravují zde vybudování rekreačního areálu (viz
samostatný článek). V zamýšleném objektu se
počítá i s půjčovnou disků pro discgolfové hřiště.
Dalším připravovaným záměrem v lokalitě je
lávka pro pěší a cyklisty mezi nábřežím Závodu
míru a Polabinami, která se původně připravovala
v rámci výstavby bytového komplexu Poseidon.
Nyní její projekt připravuje městský obvod
Pardubice I. Prozatím se předpokládá napojení
lávky na stezku podél pravého břehu Labe, přičemž
se uvažuje o osvětlení této stezky. Současně by
bylo vhodné vybudovat i pěší a cyklistické
propojení od lávky přímo do Polabin. Tato spojka by
pak velmi dobře posloužila i jako přístup do
rekreačního areálu SmP a na discgolfové hřiště.
Dalším uvažovaným záměrem (zatím ovšem
nepodpořeným Zastupitelstvem MO Pardubice II)
jsou sluneční hodiny v trojúhelníku tvořeném
stezkami nedaleko mostu P. Wonky.
Všechny tyto aktivity budou koordinovány a
zahrnuty do architektonické studie na pravý
břeh Labe, kterou bude letos zadávat odbor
hlavního architekta MmP. Studie by měla být
následně zaregistrována, čímž by se stala
závazným vodítkem pro další využití území.
Koncept zadání byl prodiskutován na jednání
zástupců města a městského obvodu v únoru a
ještě letos se očekávají první výstupy.
TŘ

Pravobřežní zpravodaj 2016 | 1
Zákazníci pardubické
Charitě věnovali
805 kg potravin
V sobotu 21. 11. 2015 se Oblastní charita
Pardubice zapojila do třetího ročníku Národní
potravinové sbírky. Skupina dobrovolníků celý den
oslovovala zákazníky pardubického obchodního
domu Kaufland v Bělehradské ulici. Díky obětavosti
těchto dobrovolníků a štědrosti zákazníků se
podařilo shromáždit téměř 805 kilogramů trvanlivých potravin pro rodiny s dětmi v nouzi.

„Letošní ročník je pro nás potvrzením, že lidé a
firmy v Česku nejsou lhostejné k problémům
společnosti a mají chuť je řešit. Nakupující i
partneři, bez nichž by tato akce nebyla, mají můj
obdiv,“ uvedla Pavlína Kalousová z pořádající
platformy Byznys pro společnost, která NPS
organizuje ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy a celou řadou
partnerů - obchodů, firem i dalších institucí.

Ve srovnání s předchozím rokem byl letošní
výsledek o 25 kg úspěšnější. Navíc lidé ve větší míře
nosili potraviny, které rodiny nejvíce potřebují dětskou výživu (sunary, přesnídávky, piškoty), rýži
a těstoviny. V celé republice Češi během jediného
dne darovali 228 tun jídla.

Podomní prodej
je zakázaný
Na celém území Statutárního města
Pardubic platí od 20. 9. 2013 Nařízení rady
města Pardubic č. 1/2013, o tržním řádu,
kterým je stanoven zákaz podomního a
pochůzkového prodeje. Upravuje tak nabídku
prodeje zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu. Tímto
nařízením je na území města Pardubic zakázán
tzv. podomní prodej - tedy nabízení zboží či
služeb bez předchozí objednávky.
V posledním čtvrtletí loňského roku a
v prvním letošního byl Úřad městského obvodu
Pardubice II opakovaně upozorněn na to, že se
v Polabinách a na Cihelně pohybují podomní
prodejci, kteří nabízí prodej elektrické energie a
plynu, příp. i jiného zboží. Představují se jako
zástupci Vašeho stávajícího dodavatele, nebo
jako pracovníci Energetického regulačního
úřadu a argumentují tím, že v rámci
celospolečenských změn dochází též ke
změnám společností, jež dodávky elektrické
energie a plynu fakturují. Podomní prodejce
(fyzická osoba) se tímto chováním dopouští
přestupku, za který lze uložit pokutu až do
výše 30.000,- Kč, obchodníci (právnické osoby,
společnosti) pak až do výše 200.000,- Kč bez
ohledu na to, zdali novou smlouvu uzavře nebo
ne (postižitelný je samotný podomní prodej
nikoli jeho výsledek). Proto doporučujeme:
Nenechte na sebe vyvíjet nátlak!
Podomní prodejci mají často příjemné
vystupování a vzhled a snaží se navodit
takovou atmosféru, aby mohli velmi dobře
promyšleným a naučeným jednáním získat
zákazníka za každou cenu na svou stranu.
Slibovaná úspora nebývá reálná a
může obsahovat skryté poplatky! Prodejci
slibují úspory, které nejsou podloženy solidním
výpočtem ani spotřebou konkrétního
zákazníka. Často argumentují obecným
příkladem, kdy k výpočtu používají daleko vyšší
spotřebu elektřiny, než má běžně vybavená

domácnost. Změna dodavatele může obsahovat skryté poplatky, o kterých se prodejci
nezmiňují.
Neposkytujte cizím lidem své osobní
údaje či údaje z vaší faktury! Podomní
prodejce obvykle vyžaduje k nahlédnutí vaši
fakturu. Ta však obsahuje i osobní údaje, číslo
zákazníka, spotřebu, fakturovanou částku
apod. Tyto údaje jsou snadno zneužitelné!
Nepodepisujte nic na chodbě svého
domu! Pokud je nabídka seriózní, neměl by vás
prodejce k podpisu žádným způsobem nutit.
I přes váš nezájem mohou někteří z prodejců
požadovat váš podpis údajně jako potvrzení,
že s vámi jednali. Takový podpis může být
v kombinaci s dalšími osobními údaji
zneužitelný.
Nechte si na svá rozhodnutí čas!
Pokud se vám nabídka zdá zajímavá, vždy
máte právo si sliby prodejce ověřit a nechat si
na rozhodnutí čas.
Dejte si pozor i na falešné podomní
prodejce! Vždy byste měli mít možnost si
podomního prodejce u dané společnosti ověřit.
Předkládané průkazy nemusí být pravé.
Cílem těchto nezvaných návštěv jsou
převážně senioři. V případě, že se setkáte
s takovýmto jednáním, neváhejte se obrátit na
městskou policii, tel. 156, případně 466 859
220 (stálá služba) nebo 466 030 240 (okrsek
Polabiny a Cihelna). Obrátit se též můžete
přímo na ÚMO Pardubice II, tel. 466 798 628
(Ing. Řehůřek).
Ačkoli je podomní prodej v našem městě
zakázán, neznamená to, že smlouva, kterou
podepíšete je neplatná. Pokud ji chcete
„zrušit“, je třeba od ní písemně odstoupit. To
můžete učinit do 14 dnů bez udání důvodu.
Odstoupení je třeba zaslat poštou - nejlépe
doporučeně nebo s dodejkou. Rozhoduje
přitom datum odeslání zásilky, nikoli její přijetí
na straně dodavatele. Je třeba upozornit na to,
že dodavatel není povinen na zaslané
odstoupení reagovat, ale pokud jsou splněny
zákonem dané podmínky (zejména lhůta), musí
ho akceptovat.
JŘ
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ZŠ Polabiny 1
opět otevírá
počítačovou třídu
Máte doma malého „ajťáka“ a chcete,
aby se ve škole mohl věnovat počítačům
o něco víc, než je běžné? Mohlo by vás pak
zajímat, že v příštím školním roce
2016–2017 plánuje základní škola v Polabinách 1 otevřít další ročník specializované
třídy s rozšířenou výukou informatiky a
výpočetní techniky. „Týká se to dětí, které
budou v příštím školním roce v 6. ročníku,“
uvádí ředitelka školy Jana Lokvencová.
Rodiče dětí zatím nemusí panikařit,
čas na přípravu zatím prý je. „Informační
schůzka se uskuteční v úterý 5. dubna od
19 hodin ve školní jídelně,“ přibližuje
podrobnosti Lokvencová. „Samotné
přijímací zkoušky máme naplánované na
čtvrtek 21. dubna od 14 hodin v počítačové
učebně 1,“ doplňuje Lokvencovou
zástupkyně školy Lenka Vršanská.
Rodiče mohou své žáky hlásit na
sekretariátu vedení školy. Ale pokud to
nestihnou, mohou podle vedení školy přijít
bez přihlášky přímo na test. „Ten se bude
skládat ze základů znalostí výpočetní
techniky a z logického myšlení,“ uzavírá
Lokvencová.
Mgr. Ondřej Vojtěch

Centrum denních
služeb Křižovatka
Obecně prospěšná společnost
KŘIŽOVATKA handicap centrum dne
20. 1. 2016 v rámci naplňování svého
motta „Pomáháme vyjet správným
směrem“ slavnostně otevřela Centrum
denních služeb.
To je určeno pro lidi s tělesným nebo
kombinovaným postižením, žijící v domácím prostředí, kteří potřebují pomoc jiné
fyzické osoby. Hlavním cílem služby je
udržování a posilování samostatnosti.
Probíhá nácvik činností zvyšujících
soběstačnost a dovednosti. To vše je
potřebné pro samostatný život a
začlenění do běžného života s využitím
veřejně dostupných služeb. Je uplatňován
individuální přístup a uživatelé jsou
podporování nejen v plnění jejich potřeb,
ale i v nalézání cesty za naplněním jejich
přání. Cílem pracovníků centra je vytvořit
přátelskou a tvořivou atmosféru, kde
mohou uživatelé trávit svůj čas.
Více se dozvíte na internetových
stránkách www.krizovatka-hc.cz .
Případné dotazy budou odpovězeny na
telefonním čísle 776 468 078 nebo v sídle
centra na adrese Arnošta z Pardubic 2605,
530 02 Pardubice.
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Vinařský půlmaraton
Vážení spoluobčané,
v sobotu 16. dubna 2016 se v Pardubicích
poběží tradiční Pardubický vinařský půlmaratón a
Mistrovství České republiky mužů a žen v půlmaratonu. Rovněž v letošním roce tento významný závod s mezinárodní účastí způsobí nejedno
dopravní omezení v Pardubicích. V MO Pardubice
II budou v obou směrech zcela neprůjezdné ulice
Studentská, Kunětická a část ulice Hradecká (od
Fáblovky až po křižovatku s ulicí Poděbradskou).
Tyto ulice budou uzavřeny v době od 10 hodin do
16 hodin. Zbylá část ulice Hradecká (od křižovatky
s ul. Poděbradská k mostu Pavla Wonky) bude
průjezdné tak, že doprava bude svedena na jednu
polovinu komunikace. V uvedenou dobu nebude
možný jakýkoliv výjezd ani vjezd vozidel do místní
části Cihelna a Stavařov.
Prosíme tedy obyvatele těchto městských
částí, aby svůj případný odjezd z této lokality
v sobotu 16. dubna naplánovali tak, aby stihli odjet
do deseti hodin dopoledne. S bezproblémovým
návratem prosím počítejte až po 16.00 hodině.
Pořadatelé této sportovní akce se dopředu
omlouvají všem občanům, kterých se toto omezení
dotkne, a jsou přesvědčeni, že to občané přijmou

s pochopením, stejně jako u jiných významných
akcí v Pardubicích. V rámci půlmaratónu bude pro
diváky na Cihelně u kruhové křižovatky U Josefa
připraven doprovodný program. Pro diváky zde
bude připraven stánek s vínem a po celý den bude
hrát živá hudba.
Pardubický vinařský půlmaraton je určen nejen
profesionálním běžcům, ale i široké sportovní
veřejnosti. Vedle mistrovského závodu si aktivní
sportovci mohou zaběhnout závod na 10 km, ti
méně zdatní Lidový běh na 1600 metrů, kde každý
účastník obdrží medaili. Konají se i další
doprovodné akce, pohárový závod a Mistrovství
české republiky Handbiků v půlmaratónu a závod
Koloběžců v půlmaratonu. Tato sportovní událost
patří mezi největší akce, které se konají v krajském
městě Pardubice. Pořadatelé očekávají, že se jich
zúčastní více jak tři tisíce sportovců z celé
republiky a ze zahraničí.
Největší odměnou by pořadatelům bylo, kdyby
se občané v hojném počtu zúčastnili této
sportovní akce, buď jako přímí účastníci nebo jako
diváci.
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Volejbalový turnaj
o pohár starosty
V sobotu 12. března 2016 se konal ve
sportovní hale Univerzity Pardubice 2.
ročník volejbalového turnaje „O pohár
starosty MO Pardubice II“. Turnaj připravil
Městský obvod Pardubice II ve spolupráci
s Univerzitou Pardubice a zúčastnilo se ho
16 smíšených amatérských týmů. Akce
měla i letos vedle sportovní stránky také
charitativní rozměr, zúčastněné týmy
tentokrát přispěly na podporu Střediska
rané péče v Pardubicích o.p.s. Tato
organizace pomůže ročně více než 130
rodinám z Pardubického kraje, které mají
dítě s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním
postižením, s poruchou autistického spektra nebo s kombinovaným postižením.

Start všech závodů je na Smetanově náměstí
a cíl na Pernštýnském náměstí. Zahájení celé
sportovní akce je v 9.20 hodin u Východočeského
divadla.
Oldřich Bujnoch, pořadatel

Symbolický šek ve výši 15 940 Kč za
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
převzala ředitelka Blanka Brandová z rukou starosty městského obvodu Radka
Hejného a prorektora Univerzity Pardubice Jiřího Kulhánka.
Vítězem turnaje a držitelem putovního poháru se stalo stejně jako v loňském
roce družstvo Brasileiro, na druhém místě
skončilo družstvo Univerzity Pardubice a
třetí byla Sešlost.
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Připravované akce obvodu
Pondělí 11. 4. 2016
v 18.00 hodin
Jarní koncert v Arše
Koncert komorního ženského sboru Libuše z Prahy
pod vedením sbormistryně Mgr. Jany Kaněrové.
Sbor vystupuje na sokolských slavnostech v Praze,
pořádá vánoční a adventní koncerty a koncertuje

pro městské úřady v Praze i mimo Prahu. Zahajoval
lázeňskou sezonu ve slovenských lázních Piešťany,
vystupoval na dni „Svátky písní v Břeclavi“ a
mnohých dalších pěveckých festivalech. V jeho
pestrém repertoáru jsou polyfonie, renesanční,
barokní a lidové písně, písně Jaroslava Ježka a
mnohé další. Městský obvod tento koncert pořádá
ve spolupráci s ELIM Pardubice a Církví bratrskou.
Vstup na koncert je zdarma.

Středa 13. 4. 2016
v 17.00 hodin
Senior klub Archa

Tradiční setkání seniorů v klubu Archa bude mít
netradiční náplň. Hostem bude starosta
městského obvodu Pardubice II společně s vedoucí knihovny městského obvodu. Starosta bude
informovat přítomné o dění v obvodu a zodpoví
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Jsme na facebooku

případné dotazy. Vedoucí knihovny seznámí
spoluobčany s novinkami v chodu knihovny a
aktuální nabídkou. Součástí tohoto klubu bude
také přednáška oddělení prevence Městské policie
v Pardubicích na téma „Šmejdi“.

Středa 20. 4. 2016
v 17.00 hodin v Arše
autorské čtení
Irena Fuchsová
Knihovna městského obvodu Pardubice II vás
srdečně zve na besedu s českou spisovatelkou,
bloggerkou a publicistkou Irenou Fuchsovou.
Nenechte si ujít setkání s touto oblíbenou
autorkou, která bude vyprávět nejen o knihách, ale i
o svých zážitcích a hercích z pražského
Činoherního klubu, kde řadu let působí. Vstup na
besedu je zdarma.

Pátek 29. 4. 2016 od
17.00 do 21.00 hodin
Pálení čarodějnic
v Polabinách
Pro malé i velké připravujeme pálení čarodějnic
v Polabinách. Akce se uskuteční na louce u stezky,

Úterý 7. 6. 2016
Dětský den
v Polabinách – „Ať jsi
holka nebo kluk,
integraci je to fuk“
Dětský den spoluorganizuje MO Pardubice II, ZŠ a
Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s., DDM ALFA a SKV

která vede od Wonkova mostu do Polabin. Pro malé
účastníky, kteří se dostaví v maskách, proběhne
soutěž o nejhezčí čarodějnici. Pro správnou náladu
zahraje a zazpívá pardubická country kapela
Medvědi a hasičskou technikou se zde pochlubí
dobrovolní hasiči ze Starého Hradiště.
Špekáčky na opékání i něco k pití bude možno
zakoupit na místě. Dobrou náladu a klacky na
opékání vezměte s sebou.
Pardubice NEZLOMENI z.s. Akce se uskuteční
v prostorách DDM Alfa na Polabiny 3. Motto
dětského dne je „Ať jsi holka nebo kluk, integraci je
to fuk“ a cílem je připravit zábavný program pro
všechny děti bez ohledu na to, zda se jedná o děti
s hendikepem či bez hendikepu.
Dopolední část bude věnována dětem i dospělým
se speciálními potřebami (ze školy Svítání,
Slunečnice, Lentilka apod.) a pro děti z pozvaných
základních a mateřských škol. Odpolední program
bude určen pro širokou veřejnost.
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém zasedání 27. 4. 2016 ZMO schválilo
mimo jiné rozpočtové opatření č. 2. V příjmové
části dochází k zařazení transferu z rozpočtu
města určeného na investiční akce ve výši 2,37 mil.
Kč. Jelikož v prvním kole nebyla získána státní
dotace na 1. etapu rekonstrukce ul. Družby, byla
navýšena položka na její realizaci o 4 mil. Kč
(původně předpokládaná výše dotace). V souvislosti s tím byla vyřazena položka na realizaci 2.
etapy této rekonstrukce. Současně byla navýšena

položka investice ostatní včetně PD o 150 tis. Kč.
Důvodem je příprava 2 projektových dokumentací,
přičemž v obou případech se jedná o spolupráci s
jinými subjekty. Jednak jde o ulici Ke Koupališti, kde
v letošním roce plánuje VAK a RWE rekonstrukci
svých podzemních sítí, a jednak o stezku od
kruhové křižovatky U Josefa směrem k tělocvičně
Univerzity a tento projekt je zamýšleno zadat ve
spolupráci s Univerzitou Pardubice. V části
příspěvky a dary jsou na vrub jednotlivých rezerv
zařazeny dotace projednané RMO dne 20. 4. 2016
v úhrnné výši 176 tis. Kč. Kompletní rozpočet je na
www.pardubice2.cz.
RMO projednala variantní návrh nového
územního plánu města, přičemž její připomínky
naleznete na jiném místě v tomto PZ. Následně se
RMO zabývala upraveným zadáním XX. změn
stávajícího územního plánu a v rámci svého
usnesení připomněla zejména nesouhlas

městského obvodu se zástavbou podél Hradecké
ulice u mostu P. Wonky.
RMO schválila zadání zakázky „Květinové
výsadby v Parku Jiřího Srbka“ společnosti Flower
Your Place Central Europe s.r.o. v ceně do 200 tis.
Kč bez DPH. Mechanizovaná výsadba mnoh tisíc
kusů kvetoucích cibulovin je navržena na dvou
místech (narcisy pod duby za lavičkami a krokusy
nedaleko pítka).
Dále RMO mimo jiné souhlasila s umístěním
předzahrádky u pizzerie v ul. Npor. Eliáše a u nové
kavárny v centru Polabin 4. Naproti tomu RMO
nepodpořila žádost společnosti CZ STAVEBNÍ
HOLDING, a.s. o nájem a prodej pozemku města pásu stezky pro chodce a cyklisty v Bělehradské
ulici za účelem výstavby parkovacích míst
sloužících prodejnám v přízemí administrativní
budovy Zelená terasa, protože se podle ní nejedná
o koncepční urbanistické řešení.
TŘ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí období jara, což je období, kdy si mnozí
z nás všímají, jak zelený a kvetoucí je náš obvod.
Měl jsem to štěstí, že jsem si mohl naše Polabiny
prohlédnout ze střechy nejvyššího domu na Bělehradské ulici a z této perspektivy jsem se o tom
mohl přesvědčit. Nejen Polabiny, ale celé Pardubice, jsou krásně zelené a na mnoha místech i
nádherně kvetoucí.

rozmístit nové lavičky v okolí revitalizovaného
slepého ramene Labe.
Do 18. dubna bylo možno podávat připomínky
k návrhu nového územního plánu. Tyto připomínky
jsme diskutovali uvnitř zastupitelstva a na základě
této diskuse se Rada městského obvodu usnesla
na konečném znění připomínek. Ty jsme zaslali
pořizovateli územního plánu (více viz str. 4).
V měsíci dubnu se uskutečnil tradiční Vinařský
půlmaraton, který způsobil výrazné dopravní
omezení v místních částech Cihelna a Stavařov.
Místní obyvatelé toto omezení jistě nepřivítali, ale
díky dostatečné informovanosti a maximálně
možnému zkrácení doby uzavírky komunikace ho
snad akceptovali. Za to jim jménem pořadatelů a
jménem svým děkuji.
Na konci dubna jsme se poprvé sešli na
polabinských čarodějnicích a byl jsem mile
překvapen, kolik dětí, rodičů a dalších spoluobčanů
přišlo. Vysoká účast sice způsobila drobné
nedostatky v plynulosti občerstvení, ale výborné
špekáčky a hezká country muzika, to všem
přítomným určitě vynahradily. Těším se, že i příští
rok se u pálení čarodějnic sejdeme a vznikne tak
nová polabinské tradice.

Vzhledem k teplému počasí už máme za sebou
druhou seč trávy a po nedobrých loňských
zkušenostech v některých částech obvodu věřím,
že letos je vše v pořádku. Naše kontrolní činnost
ani podněty od spoluobčanů zatím na žádné
zásadní nedostatky nepoukazují. Můžeme si přát,
aby to tak vydrželo i do dalších sečí a jedinou
nepříjemností zůstal pouze hluk sekaček a
křovinořezů. Bez toho to však bohužel nejde a
prosím tedy o Vaši shovívavost.

Z investičních akcí pro letošní rok stále
připravujeme rekonstrukci ulice Družby, na kterou
jsme bohužel v prvním kole nezískali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Stavbu jsme však
připraveni s finančním příspěvkem města
realizovat, nicméně realizace je nyní ohrožena
podnětem k přezkumu stavebního řízení. Uvidíme,
jak vše dopadne, v krajním případě však může dojít
k odložení akce.
Kromě ulice Družby chystáme i řadu drobnějších akcí, z nichž mohu jmenovat např. nový
přístřešek na kontejnery v ulici Lidické a Lonkově
(u čp. 465-7), souvislejší opravy asfaltových chodníků v ulicích Bělehradské, Kosmonautů (u točny),
na sídlišti Sever za domy čp. 91-96 a 108-114 či
nový asfaltový povrch na parkovištích u domů
v ulici Gagarinově a Partyzánů. Rádi bychom také
zvládli postavit nový spojovací chodník ze Stavařova směrem k budově rektorátu Univerzity Pardubice a intenzivně připravujeme projekt chybějícího chodníku podél Bajkalu. Chceme rovněž

Předposlední víkend v květnu jsme zahájili
letošní sérii promenádních koncertů na Pergole,
které se budou konat až do září každou neděli od
16.00 do 18.00 hodin. Letos jsou zařazeny i dva
country koncerty. Přehled všech kapel a termín
jejich vystoupení si můžete přečíst na webových
stránkách úřadu. Největší kulturní akce našeho
obvodu - 17. ročník Staročeské polabinské pouti se bude konat v sobotu 24. 9. v Parku Jiřího Srbka.
Podrobný program pouti, který v současné době
finalizujeme, bude v podzimním čísle Pravobřežního zpravodaje.
Nadcházející léto bývá obdobím cestování a
dovolených. Dovolte mi tedy, abych Vám všem
popřál krásné léto a dětem, žákům a studentům
báječné prázdniny plné zážitků. Užijte si
zaslouženou dovolenou, načerpejte nových sil do
dalšího období a na shledanou třeba na polabinské
pouti.
Váš Radek Hejný

11. jednání Zastupitelstva
městského obvodu
Pardubice II
se koná ve středu dne 29. 6. 2016 v 17:30
hodin v salonku restauruace Na Palubě
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
závěrečný účet hospodaření za rok 2015,
rozpočtové opatření č. 3, diskuse.
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Výtvarná soutěž
V knihovně Polabiny proběhla výtvarná soutěž
pro žáky 1. – 4. tříd na téma ,,Nakresli ilustraci ke
své oblíbené knížce“. Celkem se zúčastnilo 144
dětí. Oceněny byly děti ve čtyřech kategoriích: Běla
Rathouská, Stela Humelová, Nela Buriánová, Aneta
Jamborová, Nela Ferenčíková, Laura Nováková,
Radek Homola, Adéla Švehlíková, Tereza Licková,
Melissa Bytyqi, Adéla Tušilová a Lukáš Wolf.
Vítězům byly předány ceny, jejich výkresy si
můžete prohlédnout v knihovně. Všem účastníkům
děkujeme.

Beseda s Irenou
Fuchsovou
V měsíci dubnu nás navštívila oblíbená
spisovatelka, bloggerka a publicistka Irena
Fuchsová. Vyprávěla nejen o svých knihách, ale i o
zážitcích ze svého působení v Českém rozhlase a
zmínila i různé zajímavosti z Činoherního klubu, kde
řadu let pracuje. Jejím hostem byl spisovatel
Martin Hattala, který představil svou již pátou
knihu Čekání na gól.

Pasování prvňáčků
na čtenáře
V letošním roce opět probíhá v knihovně
Polabiny akce Pasování prvňáčků na čtenáře.
Během června navštíví knihovnu tři první třídy ze
Základní školy Polabiny 1. Děti se seznámí se
službami a uspořádáním knihovny a po splnění tří
čtenářských úkolů budou v pohádkovém království
pasováni na čtenáře. Na památku obdrží knihu a
získají roční členství v knihovně.

Změny otevírací doby
knihovny
Upozorňujeme na omezení provozu Knihovny
městského obvodu 27. 6., 4. 7., 11. 7.a 8. 8., kdy
bude provoz pouze do 17.00 hodin. Ve dnech 30. 6.
a 7. 7. bude otevřeno do 15.00 hodin.
Ve dnech 5. - 9. 9. a 26. - 27. 9. bude knihovna
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Vladimíra Launerová
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Téma: Studie ulice Stavbařů
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Zapomenutý
pomník
Před časem se na mě obrátil jeden žák
se zajímavým dotazem. V lesíku nedaleko
slepého ramene v Polabinách 3 objevil
v křoví zvláštní kámen, na němž je
vytesané datum 24. 8. 1944. Tvarem více
než co jiného připomínal pomník: asi metr
vysoká žulová stéla, nyní povalená v hlíně.
A datum? Osudný den sv. Bartoloměje
roku 1944, kdy se Pardubice staly terčem
nejhoršího bombardování ve své historii,
které si vyžádalo 213 obětí. Cílem
bombardování však tehdy nebyl pravý
břeh Labe, nýbrž břeh levý, areál továrny
PARAMO a okolí.

Jednou z dalších lokalit určených ke
stavebním úpravám dle platného Programu
rozvoje MO Pardubice II na období 20152018 je ulice Stavbařů.
V současné době je zpracována
architektonická studie, jejímž autorem je
architektonická a grafická kancelář Mixage
s.r.o. Studie byla představena zástupcům
SVJ dotčených bytových domů a její
kompletní verze je k nahlédnutí na internetových stránkách www.pardubice2.cz v sekci
Připravované akce.
Studie ulice Stavbařů předchází zpracování projektové dokumentace stavebních
úprav této lokality. Kromě řešení dopravy
v klidu se studie soustřeďuje zejména na

nové vnímání a pojetí sídlištních prostorů
mezi domy. Hlavní myšlenkou je vytvoření
„nekonečné" cesty krajinou, která se stává
dráhou a hřištěm zároveň. Asfaltovou
barevnou trasu doplňují stylizované krajinotvorné prvky patrné z přiloženého obrázku
(01 - hřiště / kluziště, 02 - poušť, 03 - hory, 04
- posed, 05 - zastávka, 06 - piknik, 07 - les).
Vjezd do lokality je řešen zvýšeným
nájezdem s tím, že celá ulice by byla ve
zklidněném dopravním režimu obytné zóny.
Nově jsou řešeny přístřešky na kontejnery a
autoři studie se přimlouvají i za stavbu
přístřešků u vstupů do jednotlivých domů.
Nyní očekáváme připomínky a náměty
obyvatel.
Tomáš Řezanina

STAVBAŘŮ

O pomníku jsem se pokusil zjistit něco
bližšího, avšak bezvýsledně. Kde původně
stál? Kdo jej nechal zřídit? Jak se ocitl na
druhém břehu řeky? Byl sem převezen
během zemních prací při stavbě nového
nádraží či sídliště Závodu míru? Tyto
otázky zůstávají nadále nezodpovězené.
Odpovědi už nyní možná ani nenalezneme.
To, co bychom však mohli učinit, je
zajištění přesunu zbloudilého pomníku ze
stávajícího nedůstojného místa a jeho
instalace tam, kam patří – do prostoru
levého břehu Labe, jako znovuobjevenou
připomínku dávných válečných událostí.
Pokud má někdo z pamětníků či
historiků jakékoli informace k tomuto
zapomenutému pomníku, tak budu rád,
pokud mne bude kontaktovat.

ROSICKÁ

Petr Středa, ZŠ Pardubice-Polabiny,
npor. Eliáše 344
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Informace k dotacím
z rozpočtu MO

K návrhu nového
územního plánu

plánovanou bytovou výstavbu a zároveň by
propojoval zelený pás okolo Labe, který je přerušen
provozovnou Labská s.r.o. a plánovanou plochou
pro sportoviště.

Městský obvod Pardubice II sděluje, že po
přidělení dotací na základě žádostí podaných v měsíci únoru 2016 zůstaly v „Programu na podporu
sportovních aktivit v rámci Městského obvodu
Pardubice II v roce 2016" nevyčerpané prostředky:

Do 18. dubna 2016 bylo možné připomínkovat
variantní návrh nového územního plánu města
Pardubic. Dvě varianty se v území MO Pardubice
lišily pouze v oblasti ulice Hradecké, kde varianta 1
navrhuje zástavbu (přiložený výkres) a varianta 2
ponechává stávající zeleň. Rada městského
obvodu Pardubice II se usnesla na následujících
připomínkách. Finální návrh územního plánu bude
následně znovu předložen k veřejnému projednání.

7. Objekty pro parkování (hromadné
garáže) v obvodu zachovat i nadále pro tento
účel. V návrhu ÚP je způsob využití S. Jedná se o
objekty v ulicích Mladých (č.p. 322), Jiřího Potůčka
- Okrajová, Valčíkova (č.p. 333), Ležáků (č.p. 348),
Kpt. Bartoše (č.p. 457) a Lidická (č.p. 541).
S ohledem na čím dál větší nedostatek parkovacích
míst v obvodu považujeme za nutné zachovat
způsob využití těchto objektů i nadále pro
parkování. Již nyní jsme zaznamenali snahy o změnu způsobu využití některých těchto objektů.

1. V dotačním titulu A. Podpora sportovních
akcí pro děti a mládež (věková kategorie do 20 let)
jsou nevyčerpané prostředky ve výši 30 000,- Kč.
2. V dotačním titulu B. Podpora celoroční
činnosti spolků a organizací zaměřených na
sportovní aktivity při práci s dětmi a mládeží
(věková kategorie do 20 let) jsou nevyčerpané
prostředky ve výši 30 000,- Kč.
Žádosti je možné podávat ve lhůtě od 1. 7. do
29. 7. 2016 včetně. Konkrétní podmínky pro podání
žádostí jsou stanoveny v „Programu na podporu
sportovních aktivit v rámci Městského obvodu
Pardubice II v roce 2016", který byl schválen dne
16. 12. 2015 usnesením Zastupitelstva MO
Pardubice II č. 46.
Nadále je také možno podat žádost o poskytnutí dotace mimo vyhlášené dotační programy na
rok 2016, kde zůstaly nevyčerpané prostředky ve
výši 5 000,- Kč. Tyto žádosti lze podávat v průběhu celého roku, konkrétní podmínky jsou
stanoveny v dokumentu „Informace k předložení
žádosti o dotaci mimo vyhlášené dotační programy
na rok 2016" schváleném dne 16. 12. 2015
usnesením Zastupitelstva MO Pardubice II č. 48.
V ostatních dotačních programech byly
vyčleněné finanční prostředky zcela rozděleny.
Miroslava Boháčková

Úklid u slepého
ramene
Pracovníci Střediska úklidových prací MO
Pardubice II ve druhé polovině dubna
vyčistili další úsek okolo stezky u slepého
ramene Labe na Stavařově. Bezdomovci
byli vystěhováni a doufáme, že se na toto
místo nevrátí.

1. V okolí Hradecké ulice prosazujeme
zachování veřejné zeleně (varianta č. 2).
Danou lokalitu považujme za zelené plíce Pardubic
a měla by být využita pro rekreační účely obyvatel
Pardubic. Uvažovanou zástavbou podél ulice
Hradecká by mohla být ohrožena celá tato cenná
lokalita. V tomto duchu bylo i přijato usnesení ZMO
v minulém volebním období.
2. Neumisťovat marinu v areálu
současného koupaliště. Vznik mariny v Pardubicích podporujeme, ale umístění (slunečná louka
koupaliště) ve variantě ÚP podle nás není vhodné,
nutno najít jinou lokalitu.
3. V areálu kampusu Univerzity Pardubice
(OV) potvrdit funkci bydlení na Stavařově (S –
smíšená plocha obytná). Jedná se o plochu v
platném ÚP označenou jako BS a obsahující
převážně obytné domy.
4. Areál školního hřiště při ZŠ Polabiny 2
(hokejbalové hřiště HBC Pardubice) je označen jako
S, ale ostatní školní hřiště jsou označena OV.
Navrhujeme sjednotit označení všech
školních hřišť pod jeden způsob využití.
Jednotné označení způsobu využití školních
sportovišť v obvodu.
5. Zkontrolovat a přeznačit zelené plochy
ZV v okolí ulice Prodloužená (Polabiny 2) a
Mozartova (Polabiny 4). Část těchto ploch
určených k parkování označit jiným způsobem
využití. V uvedených plochách jsou umístěna
parkoviště a komunikace.
6. Vytvořit ochranný zelený koridor na
jižní straně plánované zástavby v Cihelně (od
kruhové křižovatky U Josefa směrem ke slepému
rameni Labe). Vytvořený zelený koridor by chránil

8. Revitalizované slepé rameno Labe
vpravo od Hradecké – změnit označení plocha
přestavby. Revitalizace plochy je dokončena,
jedná se tedy o vodní plochu.
9. Zachovat některé plochy zeleně dle
platného územního plánu. Jedná se o tyto
lokality: pás východně od silnice Nádražní směrem
k Polabinám 4, plocha zeleně ve vnitrobloku JV od
ulic J. Potůčka a K. Šípka, pás zeleně mezi stávající
zástavbou Cihelny a budoucí zástavbou tzv. nové
Cihelny a neuvažovat o jejím napojení do ul.
Kunětické prostřednictvím ul. Brozanská. Jedná se
o dlouhodobě stabilizované plochy zeleně, které
považujeme za vhodné zachovat ve stejném
rozsahu, jako v platném územním plánu.
10. Změnit způsob využití všech stabilizovaných ploch S (plocha smíšená obytná)
v Polabinách a na Cihelně na způsob využití B
(plocha bydlení) s výjimkou JZ nároží ulic
Bělehradská Hradecká a pásu Cihelny mezi ul.
Hradecká a K Rozvodně (zde bychom doporučovali
plochu OV - obč. vybavenost). Způsob využití B
(plocha bydlení) považujeme pro sídliště Polabiny a
Cihelna za vhodnější. Chráníme tak zájmy obyvatel
na klidném bydlení a současně neomezujeme
stávající ani nerušící budoucí podnikatelské
aktivity v lokalitě.
11. Na Fáblovce navrhujeme severně
podél Hradecké ulice respektovat stabilizovaný pás OV. Vzhledem k tomu, jak vypadá
současná zástavba Fáblovky podél výpadovky na
Staré Hradiště, nepředpokládáme, že by v dohledné
době byla reálná přeměna na smíšenou plochu s
bydlením.
Tomáš Řezanina
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Obrazem z Polabin

Charita informuje

Několika fotografiemi se vracíme ke zdařilému
prvnímu ročníku Polabinských čarodějnic (pravý
sloupec). Účast byla hojná, počasí přálo a špekáčky
byly dobré. Příště posílíme výčep, aby nebyly
takové fronty. Děkujeme, že jste přišli a těšíme se
zase za rok.

Oblastní charita Pardubice rozšiřuje služby
o dopravu pro vozíčkáře, špatně se pohybující
a imobilní spoluobčany. Bezpečný převoz je
zajištěn speciálně upravenými automobily.
Odborně vyškolená posádka Vás i Váš doprovod
doveze a doprovodí k lékaři, za přáteli, za rodinou,
nebo i na kulturní akce. Služba je určena klientům s
bydlištěm v pardubickém okrese. Pro více informací
kontaktujte dispečerku Oblastní charity Pardubice
Annu Čevorovou na tel.: 775 296 843, 466 335
026, nebo na info@charitapardubice.cz.

V levém sloupci jsou obrázky kompletně
repasovaného slona z Lonkovy ulice a nového
litého povrchu u lodí v Gagarinově ulici.

Umíte hrát na klávesy? Chcete pomoci
patnáctiletému chlapci z pěstounské rodiny?
Staňte se dobrovolníkem Oblastní charity
Pardubice. Kontaktujte Vojtěcha Homolku tel.: 775
296 842, e-mail: vhomolka@charitapardubice.cz.
Baví Vás šít a chcete se podílet na zajímavé
akci? Oblastní charita Pardubice právě hledá
dobrovolníky na šití plášťů pro koledníky na
Tříkrálovou sbírku. Jistě jste v našem městě
začátkem ledna potkali koledníky a všimli si, že mají
na hlavě korunu a na sobě plášť. Právě těchto
plášťů máme málo. Pomozte nám, prosím, vyrobit
další. Materiál dodáme a případně i poradíme co a
jak. Kontaktujte koordinátora dobrovolníků
Václava Pituchu na tel.: 730 572 959 nebo na emailu: dobrovolnik@charitapardubice.cz.

Rybáři z celého
světa na Labi
Od 30. května do 4. června Pardubice
hostily již 18. Mistrovství světa handicapovaných rybářů a 9. Mistrovství světa veteránů
v lovu ryb udicí - plavané. MS konané pod
záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky
uvítalo rybáře z 16 zemí světa, kteří si změřili
své síly na Labi v Pardubicích.
Hlavním organizátorem akce byl Rybářský

sportovní klub Pardubice II Polabiny. Rybařilo
se na dvou úsecích. První úsek pro
handicapované rybáře byl na části Labe mezi
Polabinami a Zeleným předměstím. Veteráni se
spolu utkali v Rosicích nad Labem. Závodní trať
je přírodní, řeka zde má hloubku 1,5–3,5 metru
a šířku kolem 65 metrů.
Samotné závody probíhaly v pátek a
v sobotu 3. - 4. června 2016 a družstvo ČR
handicapovaných rybářů vybojovalo fantastické stříbrné medaile (viz foto). Lepší byli
pouze závodníci z Chorvatska.

V poslední době se stále více diskutuje o potřebnosti domácí hospicové péče. Většina lidí si
totiž přeje zemřít doma, jejich blízcí se však obávají,
že se o umírající nedokážou postarat. S přispěním
profesionálních zdravotních a sociálních pracovníků to mohou dokázat. V prvním čtvrtletí
tohoto roku mohlo třicet těžce nemocných
pacientů z Pardubic a okolí zůstat v domácím
prostředí díky Oblastní charitě Pardubice. Kromě
pravidelných návštěv zdravotních sester, pečovatelek a lékařů zajišťuje Charita umírajícím i jejich
rodinám také psychologickou a duchovní podporu.
Myšlenku domácí hospicové péče podporuje
řada zkušených lékařů. Hospicový tým pardubické
Charity například nedávno posílila MUDr. Lenka
Madurkayová, specialistka na paliativní medicínu a
léčbu bolesti. Spolupráci se podařilo navázat na
semináři o domácí hospicové péči, který 25. dubna
uspořádala Pardubická nemocnice. Tohoto semináře se kromě MUDr. Madurkayové aktivně zúčastnili odborníci v oblasti onkologie, geriatrie či klinické
psychologie. Z diskuze na semináři vyplynulo, že
domácí hospicová péče je komplexní služba, která
vyžaduje mezioborovou spolupráci. Zájem odborné
veřejnosti o toto téma je dobrým příslibem pro
další rozvoj této služby v našem regionu.
www.pardubice.charita.cz.
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Vědeckotechnický
jarmark
Zájemci bez rozdílu věku se mohou ve středu
15. června vydat po stopách vědy a techniky,
ponořit se do tajů vědeckých principů i každodenních věcí, které nás obklopují při Vědeckotechnickém jarmarku, který pořádá na Pernštýnském náměstí Univerzita Pardubice a její partneři
v rámci jarní části městských slavností Pardubic.
Na Pernštýnském náměstí v samém centru
města vyroste stanové městečko s demonstračními stanovišti, na kterých budou ukázky nejrůznějších experimentů a vědeckého bádání i technologickou podstatu jevů návštěvníkům zábavnou
formou přibližovat týmy akademiků a vysokoškoláků všech sedmi fakult univerzity. Pomocí
interaktivních modelů, ukázek a zajímavých
pokusů si zájemci budou moci vše nejen důkladně
prohlédnout, ale také rovnou vyzkoušet, a to po
celou středu 15. června od 9 do 17 hodin.

Nabídku univerzitního vědeckého jarmarku
doplňují další atraktivní programy: netradiční
exkurze do mlýna, do divadla, komentované
procházky po historickém středu města, možnost
navštívit expozice a výstavy Východočeského
muzea na zámku, animační programy Východočeské galerie, programy v Ekocentru paleta a v krajské knihovně. K akci se připojují i některé firmy,
které si chystají pro návštěvníky také zajímavé
ukázky techniky.
Vědecko-technický jarmark pořádá Univerzita
Pardubice v rámci městských slavností Zrcadlo
umění, pořádaných Kulturním centrem Pardubice a
ZUŠ Pardubice - Polabiny ve dnech 15. - 17. června.
Jarmark je finančně podpořen Univerzitou
Pardubice, Pardubickým krajem, společností
Foxconn a dalšími partnery, kteří se zapojují do
akce.
Valerie Wágnerová

Čekají na ně chemické pokusy a experimenty,
hrátky s elektrotechnikou a umělou inteligencí,
dopravní ukázky, archeologické pracoviště,
testování finanční gramotnosti, ukázky restaurátorských technik, praktické rady a ukázky
zdravotníků. K univerzitě se připojují i čtyři
pardubické střední školy se svými ukázkami
elektrotechniky, chemie, zdravotnictví a potravinářství. Na náměstí nebudou samozřejmě chybět
ani zástupci hvězdárny A. Krause s dalekohledem a
další partneři.

Mimořádný úspěch
akordeonistů ZUŠ
Soutěže základních uměleckých škol
vrcholí celostátními koly v různých nástrojových oborech. Ve dnech 6. – 8. 5. 2016 se
konalo republikové finále ve hře na akordeon
v Plzni. Z polabinské „zušky“ odcestovalo do
ústředního kola 7 žáků, kteří se představili ve 4
sólových a 3 komorních číslech. Už jenom
počet postupujících do závěrečného kola
naznačil, na jak vysoce kvalitní odborné úrovni
je výuka na tento nástroj ve zdejší škole. A
plzeňské výsledky tuto skutečnost jenom
potvrdily. Pět prvních a dvě druhá místa
v konkurenci 130 žáků z celé ČR se řadí
k mimořádným úspěchům. Za skvělou repre-
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Zájezd
Seniorklubu Archa
V sobotu 28. 5. se uskutečnil zájezd
Seniorklubu Archa do města Třebíče, kde
jsme navštivili především památky
zapsané do Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Byla to
jednak bazilika sv. Prokopa s jedinečnou
architektonickou hodnotou, dále židovská
čtvrť, která se řadí k urbanisticky
nejzachovalejším v Evropě a židovský
hřbitov, který patří k největším a
nejzachovalejším v České republice.
Navečer nám ještě zbyl čas k návštěvě
Památníku Bible kralické v Kralicích nad
Oslavou. Zájezd byl všemi účastníky
hodnocen velice kladně a chceme touto
cestou poděkovat Radě městského
obvodu Pardubice II, která nám poskytla
na tuto akci finanční podporu.
Vladimír Lukáš

zentaci školy, města i regionu patří dík pilným a
talentovaným žákům a pedagožce Mgr. art.
Ireně Holomkové. Je vidět, že akordeon má i
v dnešní době své příznivce a to i proto, že na
něj lze hrát skladby nejrůznějších hudebních
stylů a žánrů. Zápis na nový školní rok
2016/2017 proběhne v naší škole ve čtvrtek 1.
září od 9 do 17 hodin a v pátek 2. září od 13 do
18 hodin. Přijďte!
Radka Hronová

26. 6. - 1. 7.

Pardubice vítají
studentské
sportovce
České akademické hry jsou exkluzivní
pravidelnou multisportovní studentskou
soutěží, resp. množinou akademických
mistrovství ČR, která jsou pořadatelé
schopni po stránce technické, organizační
a ubytovací uspořádat. ČAH se mohou
zúčastnit studenti všech vysokých škol
ČR. Letošní 15. ročník her bude hostit
Univerzita Pardubice, kde se od 26. června
do 1. července utkají mladí sportovci v 22
disciplínách na 15 sportovištích a budou
tak bojovat o titul Akademický mistr/yně.
Pardubice přivítají celkem 2500 sportovců
z celkem 50 vysokých a vyšších
odborných škol. Podrobnější informace
najdete na webu ceskeakademickehry.cz.
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Program letního kina na červenec 2016
29.6. středa

Everest, dobrodružný/drama, GBR/USA/Island, 2015, 121 min, režie: B. Kormákur, titulky

1.7.

Lída Baarová, životopisný/drama/romantický, Česko, 2016, 110 min, režie: Filip Renč

pátek

2.7. sobota Šílený Max: Zběsilá cesta, akční, Austrálie/USA, 2015, 120 min, režie: G. Miller, titulky
3.7. neděle

Spectre, akční/krimi/thriller, GBR/USA, 2015, 150 min, režie: Sam Mendes, titulky

4.7. pondělí Taxi Teherán, drama, Írán, 2015, 82 min, režie: Jafar Panahi, titulky
5.7. úterý

Pivo a Pardubice, dokumentární, Česko, 2015, 30 min, režie: Jan Novák

6.7. středa

V hlavě, animovaný/rodinný, USA, 2015, 94 min, režie: P. Docter, R. Del Carmen, dabing

7.7.

čtvrtek Gangster Ka, krimi/drama/thriller, Česko, 2015, 100 min, režie: Jan Pachl

8.7. pátek

Gangster Ka: Afričan, krimi/drama/thriller, Česko, 2015, 100 min, režie: Jan Pachl

9.7. sobota Osm hrozných, western/drama, USA, 2015, 167 min, režie: Quentin Tarantino, titulky
10.7. neděle

Avengers: Age of Ultron, akční/sci-fi, USA, 2015, 141 min, režie: J. Whedon, dabing

11.7. pondělí Mládí, komedie/drama, ITA/FRA/CHE/GBR, 2015, 124 min, režie: P. Sorrentino, titulky
12.7. úterý

Suburra, krimi/thriller/drama, Itálie/Francie, 2015, 134 min, režie: Stefano Sollima, titulky

13.7. středa

Hotel Transylvánie 2, animovaný, USA, 2015, 90 min, režie: G. Tartakovsky, dabing

14.7. čtvrtek Noc bezMoci, drama, Makedonie/Slovinsko/ČR, 2015, 89 min, režie: Ivo Trajkov
15.7. pátek

Já, Olga Hepnarová, drama,ČR/POL/FRA/SVK,2016,105 min,režie: T.Weinreb, P.Kazda

16.7. sobota Room, drama, Irsko/Kanada, 2015, 118 min, režie: Lenny Abrahamson, titulky
17.7. neděle

Star Wars: Síla se probouzí, sci-fi, USA, 2015, 136 min, režie: J.J. Abrams, dabing

18.7. pondělí Dánská dívka, drama, GBR/BEL/USA/DNK/DEU, 2015, 119 min, režie: T.Hooper, titulky
19.7. úterý

Whiplash, hudební/drama, USA, 2014, 107 min, režie: Damien Chazelle, titulky

20.7. středa

Velká šestka, animovaný, USA, 2014, 108 min, režie: Don Hall, Chris Williams, dabing

21.7. čtvrtek Zkáza krásou, dokumentární, Česko, 2016, 90 min, režie: Helena Třeštíková, J. Hejna
22.7. pátek

Ztraceni v Mnichově, komedie/drama, Česko, 2015, 105 min, režie: Petr Zelenka

23.7. sobota Saulův syn, drama, Maďarsko, 2015, 107 min, režie: Laszlo Nemes, titulky
24.7. neděle

Ant-Man, akční/sci-fi/komedie, USA, 2015, 117 min, režie: Peyton Reed, dabing

25.7. pondělí Boj, válečný, Dánsko, 2015, 115 min, režie: Tobias Lindholm, titulky
26.7. úterý

Steve Jobs, drama/životopisný, USA/GBR, 2015, 122 min, režie: Danny Boyle, titulky

27.7. středa

Popelka, dobrodružný/rodinný, USA/GBR, 2015, 114 min, režie: K. Branagh, dabing

28.7. čtvrtek Trabantem do posledního dechu, dokumentární,ČR/SVK,2016,96 min, režie: D.Přibáň
Pardubické letní kino chystá 11. ročník a bude opět u skateparku nedaleko nádraží. Návštěvníky letos
čeká nové plátno a kvalitnější ozvučení. Promítat se bude každý prázdninový večer od 21.30 hodin.
Vstup je zdarma. S vystřiženou poukázkou získáte slevu na limonádu.
Změna programu vyhrazena. V případě nepřízně počasí kino nepromítá.
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Všestrannost - to
je ALFAFITNESS
Aerobik je v posledních letech velmi
populární sportovní odvětví. Je to sport
který pomáhá k rozvoji síly, rychlosti i flexibility. Děti se naučí správně ovládat své
tělo, zvýší se jejich pohybová kultura a
zvyknou si na pravidelný pohyb. Podle mě
je hlavní výhodou aerobiku to, že cvičení se
může stát odrazovým můstkem k dalším,
různorodým sportovním odvětvím. Nelze
opomenout i nesporné sociální výhody
aerobiku. Když cvičíte ve skupině, dochází
tam k sociálním vazbám, které jsou
naprosto jiné než ve školním kolektivu,
protože souvisejí se zájmovou činností.
Náš klub čítal před 15 lety 20 členů,
dnes u nás trénuje 140 dětí ve věku od 4
do 20 let. Klub má 8 závodních týmů. Naši
závodníci cvičí v kategoriích Komerční
aerobik, podiové skladby a jako jediní
v Pardubicích obsazujeme i kategorie
Fitness týmů a ATS. Náš klub slaví úspěchy
na závodech napříč republikou a výčet
úspěchů by byl opravdu hodně dlouhý.
Největší devízou našeho klubu je
právě všestrannost v přípravě dětí a
závodníků a také týmový duch, přátelská a
kamarádská atmosféra, která v klubu vládne. Podrobné info najdete na stránkách
editafitness.cz
Iva Chalupníčková
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Již v červenci uvítá
Dukla nejlepší mladé
softbalistky Evropy
Mistrovství Evropy žen do 22 let pořádané
pardubickým softbalovým a basebalovým klubem
Pasos Pardubice startuje 4. července!
V Krtkově aréně v městské části Dukla se
budou od 4. do 9. července o vítězství prát
reprezentace z 8 evropských zemí. Konkrétně
z Řecka, Ukrajiny Litvy, Ruska, Polska, Slovenska,

Nizozemí a České republiky. Ačkoliv jsou
obhájkyněmi softbalistky Ruska, k největším
favoritům bude patřit právě česká reprezentace.
V květnu Evropská softbalová federace zveřejnila
softbalový žebříček zemí a Češi kralují na prvním
místě jak v mužském tak ženském hodnocení.
Reprezentace žen do 22 let je složena z hráček
ročníků 1994 – 1996 se zkušenostmi z mládežnických reprezentací a z nejvyšších domácích
soutěží (Extraliga žen, Extraliga Juniorek, 2. české
softballové ligy žen). Finální nominace hráček bude
zveřejněna během června před generálkou na
Mistrovství Evropy, kterou bude turnaj v rámci
pražského softballového týdne.
V Pardubicích má softbal více než třicetiletou
historii. „Hostit reprezentační výběr je vždy svátek.
Sami máme v Pasos Pardubice dva juniorské
reprezentanty – Martina Turka a Filipa Koblížka.
Pavel Kožený a Marek Fibiger se starají o reprezentaci smíšeného týmu České republiky,“
přibližuje motivaci k pořádání turnaje Hana
Fabíková.
Pasos mají s pořádáním mezinárodních turnajů
bohaté zkušenosti. V roce 2013 pořádali
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Mistrovství Evropy smíšených týmů, v roce 2014
byli pořadateli Mistrovství Evropy mužů. Ženské
mistrovství bude mít v Pardubicích svoji premiéru.
„Samozřejmě víme, že Mistrovství Evropy je
organizačně velmi náročné. Právě díky velmi dobré
zpětné vazbě z minulých turnajů jsme byli vybráni
jako pořadatelé i letošního mistrovství. Náš areál
díky kompletnímu zázemí splňuje nejvyšší
parametry pro takto velkou událost, včetně
osvětlení, které umožňuje hrát atraktivní večerní
zápasy,“ doplňuje Hana Fabíková. „Chceme našim
divákům ukázat možná nejatraktivnější ženskou
věkovou kategorii. Ženský softball je v Evropě na
vzestupu a my uvidíme nejlepší mladé evropské
hráčky přímo v Pardubicích.“
www.pasos.cz
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém zasedání 29. 6. 2016 ZMO schválilo
mimo jiné rozpočtové opatření č. 3. Největší
změnou je navýšení kapitoly životní prostředí
o 950 tis. Kč, které se mají použít na vybudování
psího parku (blíže viz str. 4), opravu sezení u mostu
Pavla Wonky a další drobné investice.
V rámci vyjádření k záměrům nakládání s městskými pozemky RMO souhlasila s umístěním
stánku se zmrzlinou u Lanového centra a s rozšířením pizzerie na křižovatce Kosmonautů - Poděb-

radská s podmínkou přesazení nebo adekvátní
náhrady mladých vzrostlých stromů. RMO
nesouhlasila s žádostí o poskytnutí pozemků
města v prostoru mezi Bělehradskou ulicí, hotelem
a Zelenou terasou soukromému investorovi za účelem výstavby budov občanské vybavenosti z důvodu nesouladu s platným územním plánem. V neposlední řadě RMO doporučila realizovat rozsáhlejší směnu pozemků na Stavařově mezi městem a
Univerzitou Pardubice dohodnutou s cílem logičtější a jednodušší údržby pozemků a usnadnění
dalších rozvojových záměrů obou subjektů. Univerzita by měla tak získat například pozemky mezi
Titanem (který již zakoupila) a budovami DFJP a
rektorátu, zatímco městu by přenechala pozemky
pro výstavbu stezky od zdymadla k tělocvičnám a
dále pak až ke křižovatce U Josefa.
Na základě uskutečněných výběrových řízení
RMO souhlasila s uzavřením následujících smluv:

na stavbu přístřešku na kontejnery Lonkova 465-7,
na výměnu písku v pískovištích, rozšíření
parkoviště v ul. J. Tomana, na stavbu spojovacího
chodníku na Stavařově, na opravu a doplnění
laviček a sanaci betonových záhonů v okolí
slepého ramene Labe a na zhotovení projektové
dokumentace na stezku od okružní křižovatky
U Josefa k univerzitní tělocvičně. RMO rovněž
schválila přímé zadání zakázky na opravy chodníků
živičným kobercem Službám města Pardubic (2,4
mil. Kč) a na organizaci Staročeské pouti
Kulturnímu centru Pardubice (260 tis. Kč).
V rámci vyjádření městského obvodu jako
účastníka územního řízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou komplexu 6 bytových domů
"Nová Cihelna Pardubice" (podrobněji na str. 4).
RMO také souhlasila s dočasným umístěním
billboardu LIDLu v Bělehradské ulici u čp. 320, a to
od listopadu do konce prosince 2016.
TŘ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil po období
dovolených a prázdnin, které jistě většina z Vás
využila k cestování, výletům a hlavně k aktivnímu či
pasivnímu odpočinku. Věřím, že teplé počasí nám
ještě chvíli vydrží a užijeme si letos krásné babí
léto.
Z akcí, které se během léta uskutečnily v našem obvodě, bych zmínil rekonstrukci vodovodního
řádu na ulici Kapitána Bartoše, kde v minulosti
došlo k několika haváriím. VAK Pardubice rovněž
provedl opravu kanalizace v ulici Kosmonautů a
vzhledem ke stáří kanalizační sítě v Polabinách se
dá předpokládat, že takovýchto rekonstrukcí bude
v našem obvodě v nejbližších letech více.

Do fáze realizace se přiblížila rekonstrukce
vnitrobloku v ulici Družby. V současné době probíhá výběr dodavatele a věřím, že až budete číst
tyto řádky, tak bude již vybrán. Průběh této
rozsáhlé rekonstrukce bude náročný nejen pro
stavební firmu, ale i pro všechny zde žijící občany,
jejichž komfort bydlení bude touto akcí
nepochybně ovlivněn. Prosím tedy o maximální
pochopení a toleranci a věřím, že výsledná podoba
tohoto prostoru Vás nezklame.
Během září probíhá oprava některých chodníků na sídlišti Sever, v ulici Bělehradská a
Kosmonautů (u točny). Nového asfaltu se také
dočkají parkovací stání před domy v ulici
Gagarinova a Partyzánů. Plánujeme i opravu
chodníku v ulici Ležáků. Podrobnější informace o
dalších plánovaných akcích najdete na str. 4 a 5.
V období před prázdninami byli někteří
obyvatelé v části Polabiny 3 znepokojeni
připravovaným projektem Služeb města Pardubic
a.s. - Relaxační centrum Lonkovka. Projekt, o kterém jsme Vás již informovali v předchozím vydání
Pravobřežního zpravodaje. Okolo přípravy tohoto
projektu se bohužel objevila spousta nepravdivých
zpráv, které měly za následek zcela pochopitelné
obavy zdejších obyvatel. Více informací se dozvíte

Dopravní opatření
v Rosické ulici
Na sklonku prázdnin byla provedena
dopravní opatření v Rosické ulici jako rychlé,
nízkonákladové řešení do doby provedení
stavebních úprav v rámci akce Dopravní
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v příspěvku uvnitř zpravodaje.
Mnozí z Vás si jistě všimli dvou „opentlených“
stromů v Parku Jiřího Srbka. Jedná se o dvě sakury,
z nichž jedna má vážně poškozený kmen, které
měly v rámci parkových úprav v tomto prostoru
ustoupit výsadbě nových 21 stromů. Konkrétně
v těchto místech jsou nově vysazeny okrasné
kvetoucí jabloně. Někteří spoluobčané se s tímto
řešením nechtěli smířit a formou pentlí proti
našemu záměru protestovali. Hlasy těchto lidí
jsme vnímali a na jednání rady městského obvodu
jsme se rozhodli, že odstraníme pouze poškozený
strom a jednu novou jabloň přesadíme. Věřím, že
toto řešení bude přijatelný kompromis pro
zastánce nové výsadby i ochránce původních
stromů. Nedaleko tohoto místa bude vysazena i
jedna nová sakura.
Na začátku nového školního roku bych chtěl
popřát všem žákům a studentům nejenom co
nejlepší studijní výsledky, spoustu výborných
kamarádů, ale především co nejvíce skvělých
pedagogů, kteří je dokážou nadchnout pro
vzdělávání. Pedagogům přeji samé vnímavé žáky
ochotné pracovat a rodičům pevné nervy, neboť
studium vlastních dětí je často velmi stresující.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat v sobotu 24.
září do Parku Jiřího Srbka na 17. Staročeskou
polabinskou pouť. Věřím, že si z připraveného
programu, který si můžete přečíst na zadní straně
tohoto zpravodaje, něco vyberete a těším se na
setkání s Vámi.
Váš Radek Hejný

Letní prázdninové hraní
Každou středu po celé prázdniny navštěvovaly
naši knihovnu v Polabinách děti. Hrály stolní hry,
vybarvovaly omalovánky a mandaly nebo skládaly
puzzle.

Webové stránky knihovny
Informace o dění v knihovně můžete nově
získat na webových stránkách www.knihovnapolabiny.cz, kde najdete on-line knižní katalog,
aktuální informace o provozu knihovny, proběhlých
i připravovaných akcích a nabízených službách.

Týden knihoven

foto z loňské pouti

12. jednání Zastupitelstva
městského obvodu
Pardubice II
se koná ve středu dne 21. 9. 2016 v 17:30
hodin v salonku restauruace Na Palubě
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
vyhodnocení hospodaření MO Pardubice
II za I. pololetí 2016, rozpočtové opatření
č. 4, informativní zprávy, diskuse.

zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1. Hlavním důvodem
opatření je zvýšení bezpečnosti dětí docházejících na tuto školu. Kromě nového vodorovného dopravního značení se v ulici objevily
betonové květináče, které zajistí jeho dodržování. Cílem je snížení rychlosti na 30 km/h,
zajištění rozhledů na stávajících místech pro
přecházení a na křižovatkách.
OŽPD

U příležitosti Týdne knihoven 3. – 7. 10. 2016
Vás srdečně zveme do Knihovny MO Pardubice II
v areálu DDM Alfa, Družby 334, Polabiny 3. Je pro
vás připraven následující program:
Pondělí 3. 10. od 13 do 17 hodin prohlídka knihovny, nezávazné seznámení s nabídkou knihovny.
Úterý 4. 10. vycházka s tématem Autoři Pardubického kraje. Sraz v 9 hodin před knihovnou, naším
cílem bude lesopark Nová Trnová, kde se
seznámíme s tvorbou několika autorů spjatých
s Pardubickým krajem. Délka trasy je asi 1 km.
Středa 5. 10. od 13 do 17 hodin prohlídka knihovny, nezávazné seznámení s nabídkou knihovny;
od 13 do 15 hodin dětská dílnička – výroba
papírové záložky.
Čtvrtek 6. 10. od 9 do 12 hodin prohlídka knihovny, nezávazné seznámení s nabídkou knihovny;
od 13 do 15 hodin dětská dílnička – výroba zvířátka
a prohlídka dětského oddělení od 15 do 16 hodin
četba pohádky s babičkou.
Pátek 7. 10. od 9 do 12 hodin prohlídka knihovny,
nezávazné seznámení s nabídkou knihovny.
Vladislava Launerová
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VOLBY - distribuce
hlasovacích lístků

Téma: Družby
Dlouho očekávaná rekonstrukce ulice
Družby bude zahájena ještě letos. Je škoda, že
se pro realizaci nepodařilo využít klidnější
prázdninové měsíce, ale věříme, že se i tak
stavbu podaří zdárně uskutečnit. Její průběh je
v projektu navržen v několika promyšlených
fázích, aby byl průběžně zajištěn alespoň
provizorní příjezd ke všem domům a mohla se
využívat část původního či rekonstruovaného
parkoviště. O podrobnějším harmonogramu
prací budeme informovat na webu a
seznámíme s ním i příslušná SVJ, jakmile jej
budeme mít k dispozici. V současné době se k
realizaci připravuje první etapa akce, tj. úsek
od konce ulice po vjezd k domu čp. 341-3
včetně velkého parkoviště. Parkoviště před
jednotlivými domy předmětem rekonstrukce
nejsou a budou během stavby normálně
v provozu.
Shrňme si stručně současný stav lokality.
Jedná se o rozsáhlý vnitroblok obklopený 4
velkými panelovými domy. Obslužná vozovka
je betonová s nerovným vydroleným povrchem o šíři 7 m, kde se parkuje podélně a
zůstává nedostatečná šířka pro oboustranný
provoz. Chodníky mají dožilý rozlámaný povrch
z litého asfaltu, na hlavním průběžném
chodníku je provizorně povoleno podélné
parkování. Ulice ústí do rozlehlého vybetonovaného parkoviště s absencí vyznačených
míst. V lokalitě je torzo dětského hřiště
(dlážděná plocha bez vybavení), zastaralé a
nedostatečné veřejné osvětlení, nevhodně
umístěné kontejnery na odpad (příliš velká
koncentrace v uličce s 24 kusy).
Po dokončení stavebních úprav bude
vozovka zúžena na 5,5 m s tím, že nový živičný
kryt využije jako podklad původní betonovou
konstrukci. Celá ulice bude v zóně Tempo 30 a
bude obsahovat zpomalovací prvky - zvýšené
plochy v místech vjezdů k domům. Nové řešení
by mělo stavebními prvky eliminovat nebo
alespoň v maximální míře omezit nesprávné
parkování a zajistit dostatečné šířky na
průjezd a rozhledy. Velké parkoviště bude
uspořádáno do 6 parkovacích "boxů" a
rozšířeno západním směrem (posun chodníku
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do trávníku) a východním směrem (do prostoru
původní uličky s kontejnery), parkovací místa
budou vyznačena dlažbou. Chodníky budou
rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě;
prostor přilehlý k západní straně velkého
parkoviště je navržen jako místo střetávání
dvou výrazných pěších propojení uvnitř
zástavby, které má za cíl nabídnout více než
křížení a stát se přirozeným těžištěm
v návaznosti na hřiště, vstup do areálu
Knihovny MO Pardubice II a DDM Alfa, v němž
se odehrává množství aktivit.
Pro kontejnery budou v této etapě
vybudovány 2 samostatné přístřešky pro
komunální i separovaný odpad s přístupem pro
obyvatele z chodníku a pro svozovou firmu z
vozovky. Hřiště získá nový tvar i vybavení
(posilovací stroje), budou nahrazeny a
doplněny lavičky a veřejné osvětlení čeká
kompletní rekonstrukce. Přes zřetelnou snahu
vycházet v maximální míře ze stávajícího
rozsahu zpevněných ploch a minimalizovat
zásahy do zeleně se nevyhneme kácení 5
vzrostlých stromů. Jako náhrada budou
vysazeny 4 nové stromy a množství keřů.
Dle předběžných výsledků výběrového
řízení by náklady na realizaci první etapy měly
činit 10,8 mil. Kč, přičemž stále ještě není úplně
vyloučena státní dotace ve výši 4 mil. Kč, byť
se její získání v prvním kole nepodařilo.
Podrobněji se s projektem rekonstrukce
ulice Družby můžete seznámit osobně na
Úřadě MO Pardubice II, nebo na webových
stránkách www.pardubice2.cz.
Dodáváme, že probíhají intenzivní jednání
s "duplicitními" vlastníky části pozemku ve
druhé etapě akce s cílem získání souhlasu k její
realizaci.
Tomáš Řezanina

Dne 7. a 8. října 2016 se konají volby do
zastupitelstev krajů a první kolo voleb senátních.
Jedním z úkolů starosty je zajistit dodání
hlasovacích lístků voličům s trvalým pobytem na
území městského obvodu Pardubice II nejpozději 3
dny přede dnem voleb. V souvislosti s roznáškou
hlasovacích lístků bychom vás chtěli požádat
o spolupráci spočívající v řádném označení vašich
poštovních schránek. Pokud schránka nebude
řádně označena, není možné obálku doručit.
Obálky s hlasovacími lístky, které nebude možno
doručit, budou uloženy na úřadě městského
obvodu a občané budou mít možnost si je zde
v době provozu úřadu vyzvednout.
Žádáme vás tímto o označení vašich schránek
a o ulehčení práce těm, kteří budou roznášku
hlasovacích lístků provádět. V případě, že se ve
vašem domě nachází více schránek osob se
stejným příjmením, prosíme o označení schránek
i křestními jmény. Děkujeme.

Voličské průkazy
S voličským průkazem může volič hlasovat při
volbách do zastupitelstev krajů ve stálém
volebním okrsku na území České republiky
spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu a při volbách do
Senátu ve stálém volebním okrsku na území České
republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášenk trvalému pobytu. O voličský průkaz
může volič požádat ode dne vyhlášení voleb,
následujícími způsoby:
! PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského
průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému
dle místa trvalého pobytu voliče (pro voliče
obvodu Pardubice II je to Úřad městského
obvodu Pardubice II), a to nejpozději v termínu
do pátku 30. září 2016. Žádost v listinné podobě
musí být opatřena ověřeným podpisem voliče
(v případě, že volič žádost úřadu zaslal poštou).
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě,
pokud tato bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky.
! OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost
vyžadována, neboť obecní úřad (ÚMO Pardubice
II) o ústní žádosti voliče o vydání voličského
průkazu po prokázání totožnosti sepíše úřední
záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu
požádat nejpozději do středy 5. října 2016 do
16:00 hodin.
Miroslava Boháčková
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Nové přístřešky
na kontejnery

Pokračování výstavby
Nové Cihelny

V červenci 2016 byla dokončena stavba
nového přístřešku na kontejnery v ulici Lidická mezi
domy 355-64 a 365-74. Nový přístřešek z pozinkované ocelové konstrukce nahradil dosavadní
dožilý zděný přístřešek a současně pojal i kontejnery, které dosud zabíraly parkovací místa na
druhé straně vozovky.

RMO dne 20. 7. 2016 souhlasila s projektovou
dokumentací pro územní řízení na výstavbu
komplexu bytových domů „Nová Cihelna
Pardubice“ investora M. Kusého (6 domů s celkem
219 byty) situovaného severovýchodně od ulice
Stromové s následujícími podmínkami:
1) Bude respektována rezerva pro budoucí
pokračování páteřní komunikace – ul. Stromová ve
stejném směru a šířkovém uspořádání.
2) Chodník souběžný s ulicí Stromovou bude
šířkově, materiálově a umístěním řešen stejně jako
stávající chodník na protější straně
3) Součástí stavby budou parkovací místa
v počtu odpovídajícím minimálně 1 ks / byt.
4) Součástí stavby budou přístupové vozidlové
komunikace, chodníky, parkovací místa, stanoviště
pro kontejnery a veřejné osvětlení. Podrobné
řešení bude v dalším stupni předloženo MO
Pardubice II k odsouhlasení.
5) Obslužnou komunikaci požadujeme řešit
jako průjezdnou s napojením na stávající
komunikaci na severní straně.
TŘ
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V letošním roce je ještě v plánu výstavba
nového přístřešku na kontejnery v ulici Lonkova
465-7. Zde bude přístřešek z betonových tvárnic
s obloukovou střechou podobného typu, jako je na
několika jiných místech našeho obvodu.
TŘ

Psí park
MO Pardubice II připravuje zřízení
plochy pro volný pohyb psů na travnaté
ploše před poliklinikou v Polabinách
(konečná zastávka linky č. 2, Polabiny,
točna). V současné době se jedná o nevyužitou plochu trojúhelníkového tvaru
obklopenou ze všech tří stan vozovkami.
Prostor určený pro volnočasové aktivity
psů bude ohraničen plotem a vnitřně
členěn na samostatné části. Každá část je
navržena se vstupem přes dvě branky vč.
větších vrat pro možnost vjezdu vozidel
údržby zeleně apod. V každém sektoru je
počítáno s umístěním laviček a několika
herních prvků pro psy.
Tomáš Kozák

Co ještě letos?
V době přípravy tohoto čísla PZ právě
probíhá oprava souvislejších úseků (celkem
3500 m2) asfaltových ploch v následujících
lokalitách: Bělehradská – chodník před čp. 31117, Sever – chodník za domem čp. 108-114,
K Rozvodně - chodník za čp. 91-96, parkovací
plochy před domy čp. 380-3 a 384-7 v ul.
Gagarinově a v ul. Partyzánů, Bělehradská –
chodník od přechodu u hotelu směrem k Zelené
terase, Kosmonautů – chodník u točny.
Na letošní rok je připraveno rovněž
rozšíření parkoviště v ulici Jiřího Tomana. Zde
díky napřímení chodníku směrem k ulici
Kosmonautů a přemístění jedné lampy vznikne
prostor pro prodloužení řady kolmých
parkovacích míst.

Rádi bychom letos postavili i nový
spojovací chodník na Stavařově, který by
důstojně propojil sídliště Stavařov (dům čp.
85) s budovou rektorátu, resp. v loňském roce
nově rekonstruovanými zpevněnými plochami
Univerzity Pardubice. Stávající chodník je úzký,
několikrát zalomený a doplněný zábradlím
nejasného účelu.
V neposlední řadě je letos v plánu celková
oprava betonových květináčů a zídek u Bajkalu, celková oprava laviček u stezek od mostu
P. Wonky do Polabin a instalace nových laviček
v okolí revitalizovaného slepého ramene v ul.
Lonkova v Polabinách. Na žádost obyvatel se
nové lavičky objeví také u obchodního centra
v Polabinách 4 a na centrálním chodníku na
Severu v souvislosti s jeho opravou, s čímž
souvisí i oprava minihřiště za domem 108-114
včetně nového povrchu.
Tomáš Řezanina
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Lonkovka

má být místem relaxace
i bezpečného pohybu
V posledních týdnech se objevily různé,
bohužel ne zcela pravdivé informace o zamýšleném projektu Služeb města Pardubic a.s.
Relaxačního centra Lonkovka. Chci ujistit všechny obyvatele Polabin, stejně jako všechny
obyvatele Pardubic, že zamýšlený projekt je
investorem připravován s maximální ohleduplnosti k přírodě. Zeleň na pravém břehu Labe
považujeme nejen my v Polabinách, ale i vedení
města Pardubic, za zelené plíce našeho města.
Cílem projektu Relaxační centrum
Lonkovka je vybudování bezpečného a příjemného prostoru, který bude sloužit k aktivnímu
odpočinku i relaxaci všem generacím obyvatel
města. Na prostranství, kde je dnes v podstatě
pustá, pouze dvakrát ročně sekaná louka, má
šanci vzniknout místo, které nabídne spoustu
možností, jak prožít volný čas.
Projekt počítá s úpravou malé části
nevyužité louky, kde vznikne prostor s rozličnými herními prvky a multifunkčním hřištěm
pro relaxační aktivity všech generací. V plánu
je i malé zázemí s kavárnou. Hlavní změnou
oproti současnému stavu však bude množství
udržované zeleně a travnatých ploch a tím
zpřístupnění celého prostoru a zvýšení
bezpečnosti v něm. Více informací a případně
nové informace můžete získat na stránkách
tohoto projektu - www.lonkovka.cz.
S projektem byli podrobně seznámeni
zástupci veřejnosti a zástupci bytových domů,
jejichž obyvatelé byli podepsání pod peticí
proti výstavbě relaxačního centra. Setkání se
konalo 23. srpna a kromě výše uvedených

zástupců se ho účastnili zástupci investora, tj.
Služeb města Pardubic, primátor statutárního
města Pardubic Martin Charvát a já - starosta
městského obvodu Pardubice II.
Na setkání zaznělo a deklaruji to i v tuto
chvíli, že vznik relaxačního centra Lonkovka
není spojen a nemá souvislost s žádnými
jinými akcemi a aktivitami v této lokalitě. Není
tedy spojen s výstavbou sociálního bydlení, jak
někteří prezentují. Znovu opakuji, že já i
primátor Martin Charvát podporujeme
zachování zeleně v dané lokalitě ve stejném
rozsahu jako ve stávajícím územním plánu.
Pozemek mezi ulicí Lonkova a dětským
hřištěm v ulici Lidická, který byl v návrhu
nového územního plánu označen jako smíšená
výstavba, bude na základě připomínek
(veřejnosti, našeho úřadu a některých orgánů
státní správy) pořizovatelem územního plánu
společně s pověřeným zastupitelem navržen
ponechat jako plocha pro zeleň.
Město Pardubice v září vybere zhotovitele
studie na pravý břeh Labe mezi mostem Pavla
Wonky a mostem Kapitána Bartoše (včetně
vodní nádrže Bajkal). Jedním ze základních
bodů zadání studie je maximální respektování
a rozvíjení přírodních limitů a hodnot území,
doplnění cest pro pěší a cyklisty. Jako centrum
občanské vybavenosti zelených ploch vázaných na pravý břeh Labe bude respektován
záměr Relaxačního centra Lonkova. Předmětem studie, která bude podkladem pro
rozhodování v území, není v žádném případě
návrh jakékoliv zástavby v těchto plochách.
Ze studie bude tedy jasně zřejmé, že město ani
jiný investor zde neplánuje žádnou bytovou či
jinou výstavbu, která by byla v rozporu
s územním plánem. S touto studií bude
veřejnost seznámena.
Radek Hejný
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Připravujeme...
Městský obvod Pardubice II v současné době
připravuje celou řadu projektů. O některých jsme
vás již informovali a o některých to učiníme nyní.
Souhrnně se o všech chystaných projektech
můžete dočíst více informací na webu
www.pardubice2.cz v sekci Připravované akce.
Pro rok 2017 je naší prioritou tzv. Dopravní
zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1, neboli stavební
úpravy částí ulic Mladých a Rosická (viz PZ 4/2015).
Tento projekt je dokončen a připraven k realizaci
včetně pravomocného stavebního povolení.
Termín realizace o prázdninách je v tomto případě
nanejvýš žádoucí.
Dalším projektem s podobným zaměřením
připraveným na příští rok je Dopravní zklidnění
ulice Lidické . Projekt počítá s náhradou
dočasných montovaných retardérů umístěním
přechodu na široký zpomalovací práh. Stejným
způsobem bude upraven rovněž druhý přechod u
zatáčky. Kvůli zajištění dostatečného rozhledu na
přechodech musí být zrušeno několik parkovacích
míst, která budou nahrazena novým zálivem na
kolmé parkování u plotu ZŠ v úseku mezi ulicemi
Ležáků a Kpt. Bartoše. Jako další zklidňovací prvek
projekt obsahuje ještě zvýšenou plochu křižovatky
Lidická - Ležáků. Výše popsaná opatření tvoří první
etapu rozsáhlejšího záměru do budoucna vytvořit
zónu 30 v celé oblasti Polabin 3 a 5 - tj. kromě
Lidické i v ulicích Odborářů, Gagarinova a Lonkova
(zastavěná část).
V návaznosti na plánovanou rekonstrukci
rozvodů plynu a přeložku kanalizace v ulici
Ke Koupališti začal městský obvod Pardubice II
připravovat projekt stavebních úprav této ulice.
Chodník by se měl dočkat nového chodníku z barevné betonové dlažby stejného typu, jako je v přilehlých ulicích Kunětická a Brozanská, a to včetně
propojky do ulice Mezi Zahradami. Po dokončení
investic RWE a VAKu, které by měly být zahájeny
ještě letos, dojde příští rok i k rekonstrukci
asfaltové vozovky v celé šíři.
V PZ 4/2015 jsme informovali o studii úprav
okolí jezera Bajkal. Nyní se dokončuje projektová
dokumentace na jejich první etapu - dokončení
chybějícího chodníku podél Bajkalu mezi
Hradeckou ulicí a stezkou od mostu P. Wonky
včetně veřejného osvětlení. Věříme, že se nám
podaří dohodnout se spoluvlastníky části pozemku
a chodník se bude moci v roce 2017 postavit.
Dále máme připravený projekt cyklistické a
pěší stezky v úseku od hráze podél Labe
u zdymadla, směrem k areálu tělocvičny Univerzity
Pardubice. Stezka naváže na stávající veřejně
přístupnou komunikaci v areálu Univerzity
Pardubice, která nyní vyúsťuje na dlážděnou
vozovku ke zdymadlu. Nová stezka umožní pěším
a cyklistům komfortnější spojení mezi zdymadlem a lokalitou Stavařova a Cihelny. V další
etapě by mělo dojít k propojení až do prostoru
okružní křižovatky U Josefa - projekt na tento úsek
se v současné době začíná zpracovávat. Tato část
bude projekčně i realizačně složitější, neboť stezka
zde bude muset na krátké vzdálenosti překonat
poměrně velké převýšení a také vysoko umístěný
horkovod.
Tomáš Řezanina
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4 - Brožíkova

Zeptala jsem se našich reprezentantů:
1) Tak jaké to je stát na bedně na ME?

4) Co dál?
Johanka: Po ME si užívejte radosti nejen
z vašich, ale i z úspěchů ostatních.
Kubík: Těším se na další takové akce.
Kuba: Za kategorii M16, která je nejstarší
kategorií v ŽDR běhám první rok. To znamená, že
příští rok mě čeká ME na Slovensku. Splněný letošní
cíl, dostat se v tvrdé konkurenci do Osla, nahrazuje
cíl příštího roku, a to co nejlépe zaběhnout všechny
mistrovské závody, a opět získat aspoň jednu
individuální medaili.
Jitka Šimáčková

3 - Družby

Česká republika v konkurenci jedenácti
Evropských států skončila na 2. místě za vítězným
Ruskem s celkovým ziskem 16 medailí (2-8-6).

3) Nějaké rady či vzkaz pro čekatele na
takovouto akci?
Johanka: Hlavně si to užijte a berte to jako
normální závody, protože když se budete zbytečně
stresovat tak se vám to tak nepovede.
Kubík: Když se vám na této akci něco
nepovede, nebuďte smutní a věřte, že se vám to
další den povede.
Kuba: Dělejte to, co vás baví a když to budete
dělat pořádně, věnovat tomu svůj čas, myšlenky a
naučíte se ovládat sami sebe. Přijde to samo.
Důležité je soustředit se na budoucí úspěch a ne na
neúspěch v minulosti.

2 - u Policie

Poslední závod se konal na klasické trati
v pásmu 3,5 MHz. V kategorii mužů bývá tato
disciplína pro české závodníky prestižní záležitostí,
neboť na světových a Evropských šampionátech
nenašli již 15 let přemožitele. Ani naši mladí se
v Norsku neztratili. Jakub Klec vybojoval svou první
individuální medaili, když doběhl na krásném třetím
místě a společně se Samuelem Svatkem dosáhli na
stříbro v týmové soutěži. Také Johanka příliš
nezaostala za svým bratrem a svým šestým
místem přispěla k týmovému stříbru.

2) Největší pozitivní zážitek a největší smutek
(vztek) na ME. Největší chyba?
Johanka: Největší zážitek je to jak vás celý váš
tým podporuje, povzbuzuje a když potřebujete, se
vším vám pomůže. Největší smutek byl z neúspěchu a smutku ostatních. Největší chyba byla
moc se stresovat a neužívat si to.
Kubík: Fandit v cíli ostatním a stát na stupních
vítězů. A největší chyba byly chyby v závodech.
Kuba: Největší pozitivní zážitek bylo rozhodně
koukání na průběžné výsledky sprintu, a to přesně
ve chvíli, kdy se za mým časem objevil '!', tedy že už
mě nikdo na trati nemůže předběhnout. Následné
radování se celého týmu nikdy nezapomenu.
Nejhorší pocity jsem měl rozhodně ve chvílích, kdy
jsem viděl na klasikách obsluhu, která byla pokaždé
tak 50 metrů od kontroly, na tom nejviditelnějším
místě široko daleko, ale kontrola zakopaná
v největší díře a za křovím. To se mi dle rozborů
stalo přesně na 6 z 10 kontrol, tedy spousta
ztracených minut.

1 - u sběr. surovin

Druhý den se běžel klasický závod v pásmu 144
MHz. Jestliže je při sprintu třeba hodně zkušeností,
o tomto pásmu to platí dvojnásob. V tomto
závodě byl tentokrát nepřemožen dorostenec
Dominik Šrom z Bílovic nad Svitavou, který
společně s Jakubem Křenem vybojovali týmové
stříbro.

Jako obvykle přinášíme v podzimním
zpravodaji tabulku termínů přistavení
kontejnerů na objemný odpad ve druhé
části roku 2016.
Do velkoobjemových kontejnerů lze
uložit objemný odpad z domácností, který
se nevejde do běžných odpadových nádob
- nábytek, koberce apod. Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ:
stavební suť (např. po vybourání bytových
jader, stará okna), nebezpečný odpad
(včetně pneumatik, akumulátorů,
elektroodpadu - lednice, televize apod.),
separovatelný odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské činnosti.
Dodáváme, že průběžně je k dispozici
separační dvůr v Lonkově ulici, který má
provozní dobu v úterý a ve čtvrtek od 13
do 17 hodin a v pondělí a v sobotu od 8 do
12 hodin. Na polabinský separační dvůr lze
odkládat objemný odpad z domácností,
pneumatiky, stavební suť, sklo, plasty,
papír, elektrozařízení a kovy.
Nebezpečný odpad, jako jsou
chemikálie, barvy, oleje, baterie apod., lze
odevzdat na některé jiné separační dvory
ve městě (podrobněji viz www.smppce.cz), nebo je možno využít mobilního
svozu, který probíhá obvykle na podzim
(přesný rozpis bývá oznámen vždy předem
formou letáků do schránek).
Již několik let funguje v Pardubicích
rovněž oddělený svoz bioodpadu (tj. tráva,
listí, štěpky větví, ovoce, zelenina apod.),
do něhož se mohou zapojit občané z rodinných domků. Dostanou zapůjčený
compostainer a jednou ročně mají nárok
na 50 kg kompostu zdarma.
OŽPD

1 - Družstevní

První soutěžní disciplínou byl sprint, který se
do programu vrcholných soutěží zařadil teprve
nedávno. V těchto mládežnických kategoriích jde o
dosti náročnou disciplínu. Nárok je kladen nejen na
rychlý běh, ale hlavně na rychlé a správné
rozhodování. Jakákoli malá chyba závodníka
odsune až do druhé poloviny výsledkové listiny.
Tento závod však nezaskočil nejzkušenějšího
z pardubické výpravy Jakuba Křena, který si
s minimálním náskokem osmi vteřin před dalším
českým reprezentantem Dominikem Šromem
doběhl pro titul Mistra Evropy. Na stupních je ještě
doplnil Dalibor Matoušek z Prahy. Johanka Klecová
s minutovou ztrátou na bronzovou medaili
obsadila krásné 5. místo.

Velkoobjemový
odpad

stanoviště
Polabiny - ulice

Před vrcholem sezóny v seniorských a
juniorských kategoriích v radiovém orientačním
běhu na MS v Bulharsku, hostilo na začátku
července norské Oslo žáky a dorostence v průběhu
konání 17. Dorosteneckého mistrovství Evropy.
Mezi těmi, kteří si vybojovali svou účast na této
vrcholné akci, byli i tři pardubičtí závodnici.
V kategorii dorostenců reprezentoval Českou
republiku Jakub Křen (15 let) a v mladší kategorii
žáků si svou premiéru zažili sourozenci Jakub a
Johana Klecovi (oba 11 let).

Johanka: Stát na bedně je pozitivní pocit,
všichni vám potleskem dávají najevo, že se vám to
povedlo.
Kubík: Super pocit.
Kuba: Je to super, ale ve chvíli, kdy je vyhlášení,
si člověk ještě pořádně neuvědomuje, co se stalo,
vyhlášením totiž všechny pocity začínají.
Nejkrásnější je sledovat reakce nejbližších lidí po
tom, co se to dozvídají.

týdny přistavení

Pardubické úspěchy
v Norsku
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Slevy pro seniory
Pardubický kraj spustil letos v červnu projekt
Senior Pas. Ten poskytuje seniorům nad 55 let
věku možnost čerpat slevy pět až padesát
procent u vybraných poskytovatelů v celé České
republice a v Dolním Rakousku.
Podstatou projektu je vytvoření a realizace
systému poskytování slev a dalších výhod
seniorům. „Projekt je zaměřen na snížení
finančních výdajů seniorů při běžných nákupech a
při provozování volnočasových aktivit. Zajišťuje
seniorům větší dostupnost kulturních, přírodních a
jiných památek a také podporuje drobné
živnostníky. Vstup do projektu a vydání slevové
karty Senior Pas je pro všechny zájemce zdarma,“
informuje radní pro sociální péči a neziskový sektor
Pavel Šotola. Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republice, ale také v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce
poskytovatelů slev. Seznam všech poskytovatelů
slev je přehledně uveden na webových stránkách
projektu www.seniorpasy.cz.
V Pardubickém kraji je v současné době
osmdesát poskytovatelů, mezi které patří

Vodácké kurzy
s ranou péčí
na Labi
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
uspořádalo v sobotu 10. 9. 2016 pro rodiny
s dětmi s handicapem z Pardubického kraje
další jednodenní vodácký kurz na Labi.
Poprvé se této zajímavé sportovní aktivity
zúčastnilo dne 5. 6. 2016 celkem 44 dětí z 21
rodin. Koordinátorka akce Mgr. Dagmar
Doležalová ve spolupráci s pracovníky
půjčovny Ka-servis vybrala pro každé dítě
vhodný typ lodi dle jeho specifických potřeb.
Na Labi pak byly k vidění lodě pevné (Vydra,
Samba pro 2 a 3 osoby), ale i lodě nafukovací
(Baraka, Raft pro 4 a 6 osob). Rodiny měly
možnost vyzkoušet si i jízdu na Paddleboardu,
který je v současné době velmi atraktivní a
žhavou novinkou.
Vyplouvalo se od Loděnice na soutoku
Labe a Chrudimky v Parku Na Špici, plulo se
proti proudu řeky k AROSE (Areál vodáckých
sportů), kde bylo možné zastavit se na krátké
občerstvení, a zpět po proudu řeky na místo
vyplutí. Trasa byla dlouhá přibližně 2 km, ale
většina rodin neodolala a využila možnost jet i
mimo plánovanou trasu po Labi či Chrudimce.
Pro mnohé rodiny to bylo úplně první setkání s
vodáckým sportem a nezapomenutelný
zážitek. Děti i rodiče neskrývali své nadšení,
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například Optik Otava, Solná jeskyně u Purkmistra,
Wellness centrum Ječmínek nebo Knihkupectví
Kosmas. Velmi zajímavá je sleva, kterou poskytují
České dráhy. Dávají až 36% slevu na In Kartu.
V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje
bude vydán tištěný katalog, ve kterém najdou
senioři všechny poskytovatele, kteří jsou v kraji do
projektu zapojeni. Katalog poskytovatelů bude
adresně distribuován držitelům karet přímo do
poštovních schránek. Do konce roku 2016 bude
probíhat další nábor poskytovatelů slev v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která poskytuje
minimální slevu 5 %, je označena samolepkou projektu Senior Pas.
Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště
v Pardubickém kraji a minimální věk 55 let.
Registrace je možná pomocí registračního
formuláře a také telefonickou formou na čísle 840
111 122. Další možností je registrace online přímo
na stránkách projektu www.seniorpasy.cz, nebo
emailovou formou na adrese pardubice@
seniorpasy.cz. Na základě registrace bude
vystavena karta, která bude uživatelům doručena
poštou, případně si ji mohou vyzvednout na
výdejním místě.
David Záruba

většina z nich odjížděla s tím, že určitě nebyli
na vodě naposledy. Do Střediska rané péče
v Pardubicích o.p.s. pak přicházely děkovné emaily se slovy: „Byla to nádhera, moc
děkujeme.!; „Děkujeme za zprostředkování
nádherného zážitku a příjemně stráveného
dne. !
Organizátor akce – Středisko rané péče
v Pardubicích o.p.s. pomáhá 14 let zejména
rodinám s dětmi od narození do 7 let
s ohroženým nebo nerovnoměrným vývojem
(např. dětem nedonošeným), s tělesným,
mentálním a kombinovaným postižením a
poruchami autistického spektra z Pardubického kraje.
Kontakt: Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389, 530 09
Pardubice, t. 466 641 031, 736 512 613, e-mail:
stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.
ranapece-pce.cz
Blanka Brandová

Blanka Brandová

Mladí hasiči
Zveme všechny žáky ZŠ ve věku 6 – 14
let (případně i předškoláky) na schůzky
kroužku Mladých hasičů v Pardubicích –
Polabinách.
Schůzky se ve školním roce 2016/
2017 konají každé pondělí od 16.00 hodin
v areálu Střední průmyslové školy chemické, Poděbradská 94, Pardubice.
Kontakt: Markéta Oprchalská, telefon
724 977 537, sdh.polabiny@seznam.cz

Nadšení vozíčkáři
20. - 27. 8. 2016 se uskutečnil v Autokempu Buňkov - Břehy u Přelouče již 6.
ročník soustředění vozíčkářů, stolních
tenistů z celé České republiky, ale i ze
zahraničí. Akci již tradičně pořádal
Sportovní klub vozíčkářů Pardubice
NEZLOMENI z. s. a dle hodnocení účastníků to byl jeden z nejpovedenějších
týdnů, který vozíčkáři zažili. Soustředění
mělo velmi rozmanitou sportovní i kulturní
náplň a každý účastník si přišel na své.
Součástí soustředění byl i čtvrteční
mezinárodní turnaj ve stolním tenise
vozíčkářů, který se uskutečnil pod
záštitou starosty obce Břehy Petra
Morávka a radního PK Pavla Šotoly.
Turnaje se bohužel nemohla ze zdravotních důvodů účastnit předsedkyně
pořádajícího klubu Spomenka Habětínková Tomič. Turnaj měl velmi vysokou
sportovní úroveň a o jeho kvalitách svědčí
i to, že se ho účastnili i dva olympionici, Jiří
Suchánek jako hráč a Ilija Durašinovič ze
Srbska, jako trenér. Celý turnaj řídila
profesionální rozhodčí Klára Vaculovičová
se svými asistenty Michaelou Habětínkovou a Jiřím Procházkou. Vítězství si
nakonec si nakonec po těžkých sportovních bojích odnesl srbský hráč Darko Babič
před Petrem Svatošem z SK LHUTA a Jiřím
Suchánkem z Liberce.
Jaroslav Kňava
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.
Na svém zasedání 21. 9. 2016 ZMO projednalo
mimo jiné rozpočtové opatření č. 4, které
zohlednilo mírné navýšení příjmů z místních
poplatků dle skutečnosti, dále pak obsahovalo
navýšení položky péče o zeleň o 400 tis. Kč nebo
drobné úpravy týkající se financování pouti.
V obecné diskusi vystoupil s obsáhlým
příspěvkem předseda SVJ Ležáků pan Petr Marek.
Věnoval se územnímu plánu a zejména kritice
připravovaného záměru Služeb města Pardubic a.s.

na výstavbu relaxačního centra Lonkovka.
RMO schválila mimo jiné dva nové projekty na
kulturní a společenské akce MO Pardubice II, které
se již uskutečnily (Drakiáda a Vánoční prodej
předcházející rozsvícení vánočního stromu).
RMO se na základě žádosti pana Josefa Jirků
zabývala problematikou zavedení MHD do Lonkovy
ulice. Po projednání s Dopravním podnikem města
Pardubic a odborem dopravy Magistrátu města
Pardubic bylo konstatováno, že zavedení linky by si
vyžádalo rozsáhlé stavební úpravy dotčených ulic,
rušení řady parkovacích míst, zvětšování poloměrů
zatáček a křižovatek a vybudování zastávek. Proti
zavedení linky MHD do této lokality se v minulosti
vyslovila i některá SVJ z důvodu zvýšené hlukové
zátěže. Závěr je tedy takový, že nevýhody
jednoznačně převažují nad výhodami a přínosy.
RMO v rámci vyjádření k územnímu řízení
neměla námitek k záměru města na výstavbu

automatické kolárny v blízkosti univerzitní
knihovny u podchodu z Polabin na Cihelnu.
RMO po podrobném seznámení se záměry
žadatele neměla námitek k žádosti společnosti
EBM Partner a.s. o poskytnutí pozemků města
v blízkosti Bělehradské ulice mezi hotelem a
cyklostezkou pro výstavbu Domova pro seniory
(informace o žadateli a jeho již fungujících
zařízeních naleznete na www.grandpark.cz).
RMO rovněž projednala návrh novely vyhlášky
města o místním poplatku za odpad, která pro
příští rok opět zachovává stávající výši poplatku.
RMO nesouhlasila s návrhem na přejmenování
části ulice na Fáblovce. RMO tak rozhodla na
základě vesměs negativních reakcí firem sídlících
v této oblasti, které byly předtím požádány o názor.
V neposlední řadě schválila RMO rozpočtové
opatření č. 4, které přináší pouze kosmetické
úpravy rozpočtu MO Pardubice II.
TŘ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Martin na bílém koni letos do Pardubic opět
nepřijel, přesto se, alespoň podle kalendáře, blíží
zimní období a s ním i konec roku 2016. Do rukou se
Vám dostává poslední letošní číslo Pravobřežního
zpravodaje, ve kterém Vás chceme mimo jiné
informovat o tom, co se v tomto roce podařilo, co
se nepodařilo a co chystáme v roce příštím.
Z toho negativního musím zmínit, že se
nepovedlo zrealizovat rozsáhlou rekonstrukci ulice
Družby. Poté co jsme se vypořádali s podnětem na
přezkum pravomocného stavebního povolení, byl
v měsíci září na základě veřejné soutěže konečně
vybrán zhotovitel. Ten však následně z kapacitních
důvodů odmítl podepsat smlouvu a Rada města
Pardubic musela opět projednat a schválit smlouvu
s firmou, která v původní soutěži obsadila druhé
místo. Tím se možný začátek realizace stavby
posunul do měsíce listopadu, a proto bylo rozhodnuto celou akci odložit na jaro roku 2017.
Věřím, že již nenastanou žádné další komplikace a
nejpozději v březnu příštího roku bude tato
přestavba zahájena.
Na příští rok také připravujeme „dopravní
zklidnění“ v okolí ZŠ Polabiny 1 a dvou přilehlých
mateřských škol. Tato rekonstrukce má za cíl vetší
bezpečnost chodců, v tomto případě především
dětí. Rozhodně však nemůže vyřešit ranní dopravní
špičku, kdy sem desítky rodičů přiváží v automobilech děti do školy a dvou školek. S realizací
počítáme v období letních prázdnin.
Již před rokem jsem psal, že připravujeme
chodník okolo Bajkalu, který spojí ulici Lonkovu a
Hradeckou. Roky se zde nedařilo získat souhlas
soukromého spolumajitele pozemku, ale nyní se již
dohoda podařila a v tomto směru stavbě tedy nic
nebrání. Máme připravenou projektovou dokumentaci na chodník včetně veřejného osvětlení a po
získání stavebního povolení bychom chtěli
v příštím roce stavbu zrealizovat (blíže na str. 5).
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k lepšímu. Přivedlo mne to na myšlenku, pokusit se
tyto změny zachytit a udělat výstavu fotografií,
jak se náš obvod v posledních desetiletích změnil.
Budeme rádi, pokud nám s realizací takové výstavy
pomůžete a zapůjčíte nám staré fotografie
Polabin, Stavařova a Cihelny. Více se dozvíte na
poslední straně zpravodaje.
Na konci září jsme se sešli na tradiční
Staročeské polabinské pouti. Krásné počasí a
věřím, že i zajímavý program přilákal velké
množství návštěvníků. Ještě jednou bych chtěl
poděkovat všem, kteří se na přípravě pouti podíleli.
V říjnu se uskutečnila první drakiáda na pravém
břehu Labe. Sluníčko a příjemné teploty nám přály,
ale bohužel chyběl motor našich draků - nefoukal
vítr. Draci přesto létali, neboť energii jim dodaly
rychlé nohy dětí, tatínků a i některých maminek.
Kdo nelétal, mohl si opéci buřty nebo sledovat
souběžně probíhající závody rybářů na Labi.

Konec roku je neodmyslitelně spojen se svátky
vánočními. V pátek před první nedělí adventní jsme
rozsvítili vánoční strom na náměstí na polabinské
dvojce. Při této příležitosti nám zde zahrály a
zazpívaly děti ze ZUŠ Polabiny, ZŠ Polabiny 3 a
Spolek pěveckých sborů Pernštýn – Ludmila – Suk
a pomohly tak navodit přicházející vánoční
atmosféru. Na závěr adventu, na Štědrý den, si Vás
dovoluji pozvat na tradiční vánoční koncert kapely
Živaňanka na Pergole. Živaňanka zahraje v době od
11.00 do 12.00 hodin a všichni jste srdečně zváni.
Závěrem bych rád Vám všem i všem Vašim
blízkým popřál klidné prožití svátků vánočních a
hodně zdraví a štěstí v roce 2017. Zároveň bych si
přál, abychom dokázali být navzájem více ohleduplní a tolerantní, neboť se mi v poslední době zdá,
že těchto věcí se nám ve společnosti nedostává.
Váš Radek Hejný

Někteří z Vás si určitě všimli nových laviček
v okolí nedávno revitalizovaného slepého ramene
Labe v Lonkově ulici. Lavičky jsme zde instalovali
na základě podnětu veřejnosti při komentované
procházce kolem slepého ramene v loňském roce.
Věřím, že mnozí z Vás tyto lavičky při svých
procházkách rádi využijí.
Tak jako v jiných letech, tak i letos opět
zkrásnělo několik panelových domů v našem
obvodě. Velký dík za to patří dotyčným
samosprávám, které se o své domy řádně starají.
I tato skutečnost mi připomněla, jak se naše okolí
s ubíhajícím časem proměňuje. Většinou snad

13. jednání Zastupitelstva
městského obvodu
Pardubice II
se koná ve středu dne 14. 12. 2016 v 17:30
hodin v salonku restauruace Na Palubě
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
čerpání rozpočtu na rok 2016, sociální
fond a pravidla sociálního fondu, rozpočet
městského obvodu na rok 2017, podmínky
dotací na rok 2017, kontrolní zpráva
o plnění usnesení, informativní zpráva
o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu, diskuse.

Keramická dílna v DDM Alfa
Knihovna městského obvodu Pardubice II
připravila ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Alfa v Polabinách v listopadu pro čtenáře i
veřejnost akci Keramická dílna pro dospělé.
Účastníci měli možnost vyrobit si vánoční svícen.
Návštěva dětí ze školní družiny
Základní školy Polabiny 1
V měsíci říjnu a listopadu knihovnu navštívilo
sedm oddělení družiny ZŠ Polabiny 1. Děti se
seznámily s funkcí a službami knihovny. Vyřešily
detektivní příběh a prohlédly si dětský knižní fond.
Nejvíce děti zaujaly knihy příběhů s lupou, komiksy
a naučné encyklopedie.

Pozvánka na dvě besedy s cestovatelem
Václavem Richtrem
Ve středu 18. 1. a 15. 2. 2017 vás Knihovna
městského obvodu Pardubice II zve na dvě besedy
s promítáním s Ing. Václavem Richtrem, který vám
přiblíží pro většinu z nás daleké, ale o to zajímavější
země - Bolívii, Argentinu a Mexiko. Akce se
uskuteční vždy od 17.00 hodin v Arše, Lonkova 512,
Polabiny 3, v Pardubicích. Srdečně všechny zveme.
Vladislava Launerová

Provozní doba úřadu
a knihovny městského
obvodu koncem roku
V závěru roku 2016 bude ÚMO Pardubice II
fungovat takto. 29. 12. bude pokladna v provozu
od 8 - 12 hodin. 30. 12. bude pokladna uzavřena a
neprovádí se ověřování a služby Czechpoint.
V provozu knihovny městského obvodu budou
následující změny. 27., 28. a 30. 12. 2016 bude
knihovna zavřena. 29. 12. 2016 je běžná čtvrteční
provozní doba.

Termíny jednání
zastupitelstva 2017
Zastupitelstvo zasedne pětkrát ročně, a to
22. února, 26. dubna, 28. června, 20. září a 13. prosince 2017. Jedná se vždy o středy, jednání
zastupitelstva se koná obvykle v 17.30 hodin v salonku restaurace Na Palubě v Polabinách 2. Jednání zastupitelstva jsou veřejná.

Pravobřežní zpravodaj 2016 | 4

strana 3

Téma: Lidická - dopravní zklidnění

Rozsvícení
vánočního stromu

Na první polovinu roku 2017 připravujeme realizaci projektu dopravního
zklidnění ulice Lidické.
Od doby rekonstrukce Lidické ulice
uplynulo již 12 let a postupně se stále zvyšoval
důraz na dopravní zklidňování, jehož prvky
nebyly při rekonstrukci použity. Ke vzniku
nového projektu dopravního zklidnění ulice
Lidické vedl zejména požadavek na zvýšení
bezpečnosti přechodu pro chodce u základní a
mateřské školy. Nachází se přibližně uprostřed
relativně dlouhého rovného úseku vozovky,
který svádí k rychlejší jízdě, a navíc zejména ze
strany školy je špatný rozhled. Jako dočasné
opatření byly u přechodu nejprve umístěny
montované příčné retardéry a v lokalitě byla
snížena povolená rychlost na 30 km/h.
Montované retardéry svůj účel (zpomalení)
jistě splnily, ovšem za cenu zřetelného snížení
komfortu jízdy. Proto je v projektu navržena

V pátek 25. 11. 2016 v 17 hodin se
konalo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí v Polabinách 2
(u pošty). V rámci kulturního programu
vystoupila následující hudební tělesa:
Žesťový soubor Zaviband (ZUŠ Polabiny),
Přípravné oddělení pěveckého sboru
Slavíček (ZUŠ Polabiny), Flétnový sbor
Polabinské píšťalky (ZŠ Polabiny 3) a
Spolek pěveckých sborů Pernštýn Ludmila - Suk (sbormistr Martin Beran).

jejich náhrada umístěním přechodu na široký
zpomalovací práh. Stejným způsobem bude
upraven rovněž druhý přechod u zatáčky. Kvůli
zajištění dostatečného rozhledu na přechodech bude muset být zrušeno několik
parkovacích míst, které budou nahrazeny
novým zálivem na kolmé parkování u plotu ZŠ
v úseku mezi ulicemi Ležáků a Kpt. Bartoše.
Jako další zklidňovací prvek projekt obsahuje
ještě zvýšenou plochu křižovatky Lidická Ležáků.
Podrobněji se s projektem stavebních
úprav můžete seznámit osobně na Úřadě MO
Pardubice II, nebo na webových stránkách
www.pardubice2.cz (Připravované akce).
Výše popsaná opatření tvoří první etapu
rozsáhlejšího záměru do budoucna vytvořit
zónu 30 v celé oblasti Polabin 3 a 5 - tj. kromě
Lidické i v ulicích Odborářů, Gagarinova a
Lonkova (zastavěná část).
TŘ

V letošním roce poprvé rozsvícení
stromu předcházel týdenní předvánoční
prodej s využitím zastřešení před
restaurací Na Palubě. Rádi bychom v této
tradici pokračovali i v dalších letech.

Upozornění
Velkoobjemový odpad
Opakovaně se na stránkách PZ věnujeme
nesprávnému odkládání objemného odpadu vedle
kontejnerových stanovišť, upozorňujeme na
termíny přistavování velkoobjemových kontejnerů
a otvírací dobu separačních dvorů ve městě
(mimochodem vše lze najít na www.smp-pce.cz).
Přesto je toto téma neustále aktuální.
Rádi bychom upozornili na to, že - ač mnozí
možná doufají v opak - většinu odložených věcí si
od popelnic neodvezou jiní uživatelé, ale učiní to za
nemalý peníz nás všech Služby města Pardubic.
Pokud máte pocit, že vaše věci ještě někdo může
využít, existují lepší způsoby předání než tento inzertní noviny a servery („za odvoz“) nebo charita.
Věnujte tedy, prosím, recyklaci více úsilí!
OŽPD

Úřad městského obvodu Pardubice II
oznamuje, že bylo provedeno ošetření
jehličnatých dřevin chemickým přípravkem MORSUVIN A na území MO
Pardubice II z důvodu vandalismu a
krádeží jehličnanů v předvánočním období.
Stromky ošetřené tímto přípravkem po
přenesení do teplé místnosti intenzivně
zapáchají! Výše uvedený chemický
přípravek není klasifikován jako jed a lze jej
použít na veřejně přístupných místech.
Ošetřené stromy v sídlištích Polabiny 1-5,
Sever, Stavařov a Cihelna budou viditelně
označeny tabulkou: „POZOR! Jehličnany
jsou chemicky ošetřeny, nedotýkejte se
stromů.“ Prosíme občany, aby tyto
výstražné tabulky neničili a neodstraňovali alespoň po dobu 21 dnů od data
ošetření.
OŽPD
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Co se udělalo
a za kolik
Jako obvykle koncem roku přinášíme přehled
nejpodstatnějších výdajů městského obvodu
Pardubice II z rozpočtových kapitol životní
prostředí a doprava v roce 2016. Výčet
neobsahuje úplně všechny položky, některé jsou
kumulované a některé částky odhadnuté,
protože čerpání dosud probíhá.
Kromě dobře viditelných větších investičních
akcí a zajišťování nezbytných opakujících se
činností, považovaných za samozřejmý standard, každoročně provádíme velké množství
drobnějších oprav a úprav na přímé žádosti
obyvatel, zástupců samospráv nebo společenství vlastníků domů. V tom vidíme jeden z hlavních smyslů existence městských obvodů.

ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE ŽP 2016
sekání trávníků a sběr listí
2 285 000,každoročně se provádí 5 sečí trávníků se
sběrem, z nichž poslední je včetně sběru listí,
některé exponované plochy (náměstí, refýže
podél důležitých komunikací apod.) jsou
sekány častěji, některé louky méně častěji;
městský obvod je pro potřeby sečí rozčleněn
na 4 bloky, fakturace je prováděna za
jednotlivé seče po jejich převzetí a kontrole
údržba trávníků mimo pravid. sečí 116 000,jedná se o údržbu trávníků mimo rámec výše
uvedených dlouhodobých smluv (seče luk,
mimořádná seč v Lonkově ul. (Čarodějnice),
odstranění různých ruderálních porostů na
Fáblovce, za koupalištěm, u jezu apod.)
zahradnické služby
1 257 000,služby na základě roční smlouvy se SmP prořezy keřů, živých plotů aj. v celkovém
objemu 4 904 hodin ročně
údržba dřevin a související služby 651 000,jednotlivě zadávané zakázky (prořez stromů,
ošetření dřevin, posudky dřevin, výchovný řez
mladých stromků, kácení stromů, odstranění
pařezů, údržba a řez živých plotů Bělehradská
a Polabiny, obnova kotvení mladých dřevin,
ochranný postřik proti klíněnce apod.)
nové výsadby dřevin + zálivka
617 000,jednotlivě zadávané zakázky - výsadba
stromů, keřů a květin (park Jiřího Srbka,
Stavařov a další místa - viz článek na str. 5),
dodání květinového stojanu na nám. Polabiny
2, borka do záhonů, údržba záhonů trvalek
nátěry, opravy laviček a mobiliáře 510 000,jednotlivě zadávané zakázky (nátěry laviček

Npor. Eliáše, Na Labišti, Lonkova a u stezky od
mostu P. Wonky do Polabin, oprava a nátěr
květinových záhonů u slepého ramene,
opravy hodin, oprava mříží u stromů v ul.
Družstevní, oprava kont. ohrádky J. Tomana,
opravy poškozených laviček, sloupků a další)
opravy a údržba hřišť
801 000,jednotlivě zadávané zakázky (celková oprava
herní sestavy ve vnitrobloku Grusova, výměna
písku v pískovištích, úpravy dětského hřiště
U Josefa, opravy pískovišť, odplevelení
sportoviště Lidická, průběžné dílčí opravy a
opravy na základě provedených kontrol hřišť)

hřiště Lodě (Gagarinova ulice)
304 000,repase pryžové dopadové plochy
hřiště Slon (Lonkova ulice)
110 000,kompletní repase dřevěného herního prvku
provoz fontán a pítek
42 000,pravidelné kontroly a příp. opravy na základě
roční objednávky
výsyp odpadkových košů
522 000,výsyp celkem 168 košů 3x týdně na základě
roční smlouvy
výsyp košů na psí exkrementy 206 000,výsyp celkem 41 košů 2x týdně na základě
roční smlouvy
velkoobjemové kontejnery
310 000,přistavování na 7 stanovišť dle harmonogramu
a roční smlouvy
nový mobiliář
194 000,nový koš na psí exkrementy (Javorová),
stojany na kola (Labský palouk, pošta), nové
lavičky Sedláčkova, Lonkova, okolí slepého
ramena, Mozartova, Sever
Přístřešek na kontejnery Lidická 189 000,Přístřešek na kont. Lonkova 465-7 245 000,-

ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
2016
Družby
8 103 000,podíl MO na nákladech realizace akce z uvedené částky byl zatím uhrazen pouze
doplatek projektové dokumentace (103 tis. Kč)
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z důvodu odkladu zahájení akce
Parkoviště J. Tomana
467 000,rozšíření stávajícího parkoviště za Pergolou
Spojovací chodník Stavařov
376 000,napřímení frekventované pěší komunikace
mezi Stavařovem a univerzitním kampusem

Lidická - dopravní zklidnění (PD)
91 000,Bajkal - chodník (PD)
120 000,investice ostatní
261 000,projektové dokumentace ul. Ke Koupališti,
stezka ke zdymadlu a stezka od křižovatky
U Josefa k tělocvičnám Univerzity
opravy chodníků živ. kobercem 2 726 000,jednorázová zakázka zahrnující opravu ucelených úseků asfaltových komunikací v následujících lokalitách: Bělehradská (úsek před
hotelem a před čp. 311-17), Sever - centrální
chodník, K Rozvodně (chodník za domem čp.
91-6), parkoviště Gagarinova čp. 380-3, 384-7
a Partyzánů, chodník Ležáků (před domem čp.
352-4 - pozn. v příštím roce, až proběhnou
příslušné formální procesy, zde bude
vyznačeno parkování na části širokého
chodníku), Kosmonautů (chodník od zastávky
točna směrem k poliklinice)

oprava dílčích závad na komun.
737 000,jednotlivě zadávané zakázky (odvodňovací
žlab Kunětická, spojovací chodník Kpt. Bartoše
- pekárna, chodník u MŠ Brožíkova, propad
u zastávky Bělehradská, propad u vpusti Lonkova 490, Sedláčkova vjezd k čp. 439, K Cihelně
napojení chodníků, propad na parkovišti za
379, oprava výmolů na cestě v Labských
koutech, oprava chodníku J. Tomana - Kosmonautů, oprava parkoviště Odborářů, chodník u
laviček Sedláčkova, snížení obruby Rosická,
oprava parkoviště Ohrazenická 169, opravy
výtluků Rosická, Fáblovka, oprava přídlažby
Bělehradská 312, lokální výspravy menších
výtluků, spár a trhlin metodou Turbo (Prodloužená, Lonkova, Lidická, Mladých), čištění
žlábku Kpt. Bartoše 330-2, doplnění kalových
košů do vpustí a řada dalších drobných oprav )
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Nové výsadby

Základní školy npor. Eliáše. Vzhledem k omezenému prostoru můžeme zmínit pouze některé
ulice, v nichž byly nové stromky vysázeny. Na
webových stránkách www.pardubice2.cz se však
můžete v archivu aktualit podívat na kompletní
seznam výsadby i na fotografie nově vysazených
stromků. Tulipánovník na fotografii je jedním z
nových stromků v Prodloužené ulici, další jsou
např. v ulici K Rozvodně, Sedláčkova, Labský
palouk, Družby, Bělehradská nebo Kosmonautů.

V ulici Mozartova v parku Jiřího Srbka byla
začátkem října 2016 realizovaná výsadba
kvetoucích cibulovin.
Cibulky Crocus mix (různé barvy a kultivary)
2
byly vysázeny na ploše 150 m před dubem (naproti
restauraci U Krupičků) a Narcissus mix. (bílá + žlutá
barva, různé kultivary) a cibulky Camassia (ladoník,
modrá barva), byly vysázeny na ploše celkem
2
200 m mezi chodníkem a pásem vzrostlých dřevin
v západní části parku.

Mechanizovaná výsadba (viz foto) byla
provedena do travního drnu, dotčené plochy jsou
vymezeny ohrádkami z kůlů a lan a jsou viditelně
označeny nápisy se zákazem vstupu. Prosíme tedy
obyvatele, aby do prostoru výsadeb nevstupovali a
také zamezili vstup svým pejskům. Při přecházení
trávníku především v zimních měsících může dojít
k poškození již narašených výhonů cibulek k jejich
následné degradaci (pokřivení, zamezení kvetení,
popř. úhynu).

Chodník podél Bajkalu
V návaznosti na studii okolí jezera Bajkal,
s níž jsme Vás seznámili v PZ 4/2015 chystáme
k realizaci její první etapu - chybějící spojovací
chodník mezi stezkou od mostu P. Wonky do
Polabin a Hradeckou ulicí, resp. zastávkou
Stavařov a navazujícím přechodem pro chodce
směr Cihelna. Projektová dokumentace je
připravena (viz přiložený obrázek), nyní
obstaráváme potřebné souhlasy a vyjádření
k územnímu a stavebnímu řízení. Podařilo se nám

Někoho možná napadne, zda touto výsadbou
není ohrožena každoroční podzimní polabinská
pouť, která se v tomto místě koná. Po jarním
odkvětu a následné seči však bude trávník běžně
pochozí a pouť se zde stejně jako v minulosti
uskuteční. Proti úšlapu je třeba cibuloviny chránit
během zimních a jarních měsíců, kdy zde opět
nainstalujeme ohrádky se zákazem vstupu. Ze
stejného důvodu byla rovněž tradiční vánoční
výzdoba stromů přemístěna na lípu blíže k ulici Kpt.
Bartoše, kde i lépe vynikne.
Všichni společně se můžeme těšit na jaro a na
rozkvetlé barevné koberce narcisů a krokusů (viz
ilustrační foto).
Na podzim 2016 Městský obvod Pardubice II
rovněž zajistil výsadbu 46 ks stromků na řadě míst
na území obvodu. V některých lokalitách se jedná
o zcela novou výsadbu, část byla vysazena jako
náhrada za skácené starší dožilé dřeviny a část
jako obnova poškozených mladých stromků. 24 ks
stromů uhradil VAK Pardubice a.s. jako náhradní
výsadbu za dřeviny pokácené v létě v areálu

dohodnout se soukromými spoluvlastníky
pozemku a nyní ještě zbývá překonat pro
běžného občana těžko pochopitelné formální
požadavky dalšího spoluvlastníka - státu.
Věříme, že se nám to vše podaří tak, aby akce byla
připravena k realizaci v roce 2017.
Do budoucna může být popsaná etapa
doplněna vycházkovým okruhem okolo celého
Bajkalu. Dvojice přístupů k vodě prostřednictvím
betonových stupňů je obsažena již v první etapě.
Součástí stavby bude samozřejmě i veřejné
osvětlení nového úseku chodníku.
TŘ
Hradecká

směr Bělehradská

ka

z
ste

Bajkal

slepé rameno Labe

směr most P. Wonky

zastávka MHD Stavařov
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Svoz odpadu
na přelomu roku
V době vánočních svátků i na Silvestra bude
zachován standardní harmonogram svozu
komunálního odpadu i separovaných složek
odpadu pro občany města, firmy i obce. Separační
dvory budou v době vánočních svátků, tj. od soboty
24. 12. do pondělí 26. 12., uzavřeny. Na Silvestra, tj.
v sobotu 31. prosince 2016, budou v provozu ty
separační dvory, kde připadá na sobotu standardní
provozní doba dvora (to jsou kromě dvora
v Dražkovicích všechny separační dvory ve městě).
Od pondělí 2. ledna již bude probíhat svoz
všech nádob obvyklým způsobem bez jakýchkoliv
změn. Od tohoto termínu platí i běžné otevírací
doby separačních dvorů.

Nové lavičky
u slepého ramene
Okolo slepého ramene Labe (od Bajkalu
podél Lonkovy ulice směrem k Labi) jsou
nainstalovány nové lavičky. V blízkosti
zpevněných chodníků a stezek jsou klasické
s opěradly a kovovými nohami, zatímco přímo
u vody na nezpevněných plochách byly

Dále připomínáme, že ti, kteří nemohou
dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na
separační dvůr, mají možnost odložit živé
odstrojené vánoční stromky ke stanovištím
kontejnerů – nikoliv však k popelnicím rodinných
domů! Odtud stromky při svozu komunálního
odpadu sváženy nebudou. Žádáme, aby stromky
byly zbaveny veškerých ozdob, protože jsou poté
odvezeny na kompostárnu do Dražkovic, kde se
stávají vstupní surovinou na výrobu kompostu.
Závěrem nám dovolte poděkovat za spolupráci
v roce 2016 a popřát všem klidné a spokojené
svátky prožité ve zdraví a ve společnosti těch
nejbližších.
V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících
informací či dalších dotazů mohou občané
kontaktovat pracovníky společnosti Služby města
Pardubic na telefonních číslech 466 260 831-33.

použity „přírodní“ lavičky z kulánů. I ty jsou
ovšem pevně přikotveny. Celkem bylo umístěno 16 nových laviček - po osmi od každého
typu. Až bude hezké počasí, přijďte posedět,
ale nezapomeňte, že odpadky do přírody
nepatří. Dodáváme, že součástí akce byla také
renovace 8 laviček u stezky od mostu P. Wonky
do Polabin a opraven včetně nového nátěru
byl také betonový záhon naproti Bajkalu. Ten
se dočkal i dvou nových dřevěných sedáků.
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Přeprava
handicapovaných
Vedle služeb v rámci MHD nabízí
dopravní podnik zdravotně postiženým
spoluobčanům přepravu speciálně
upraveným automobilem. Tato doprava
je určena pro:
! Zdravotně postižené, kteří nevlastní

motorové vozidlo anebo pro ty, kteří
nemohou vozidlo sami používat, dále
pro osoby vlastnící upravené osobní
vozidlo, kterým však proměnlivý
zdravotní stav, klimatické podmínky,
oprava vozidla nebo jiné důvody
neumožňují vlastní vozidlo použít,
! všechny držitele průkazu ZTP/P,
přednost mají osoby odkázané na
používání ortopedického vozíku,
! ty občany, kteří se stanou imobilními
krátkodobě v důsledku úrazu, choroby či
z jiného důvodu.
Přepravu lze objednat od pondělí do pátku
v době od 7.30 do 14.00 hod (polední
přestávka 11.00–11.30) na tel. čísle 466
265 582, a to alespoň jeden den před
zamýšlenou přepravou.
Přepravu zajišťuje Dopravní podnik města
Pardubic a.s. od 6.00 do 17.30 hod.,
dopravu lze objednat i mimo město
Pardubice.
Provoz v období září – červen je od 6.00 do
17.30 hodin. V červenci a v srpnu 7.30 –
15.30 hod
Ceník jízdného
V pracovních dnech: (1 doprovod pro
občana s průkazem ZTP/ P zdarma)
! v rámci I. zóny MHD v Pardubicích

v době od 6.00 do 17.30 hodin 15,– Kč /
osobu

! v rámci I. + II. zóny MHD v Pardubicích

v době od 6.00 do 17.30 hodin 20,– Kč /
osobu

! mimo hranici sítě MHD Pardubice a

v době od 6.00 do 17.30 hodin 18,- Kč /
km; počítají se km mimo město a to
cesta vozidla tam i zpět + jízdenka + 90,Kč za každou započatou 1/2 hodiny
čekací doby až do skončení přepravy +
DPH v platné výši

! ve zvláštních prípadech je možné

dojednat přepravu i mimo uvedenou
dobu - více na http://www.dpmp.cz/
doprava-pro-handicapovane/

Dispečink pro DPMP a.s. zajišťuje SPID
handicap, o.p.s. na adrese Chráněná dílna
Tereza, T. Novákové 1877, Pardubice.
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Info z „Mozarťáku“
Letošním školním rokem dosáhlo Gymnázium,
Mozartova 449 úplné naplněnosti, kdy v každém
ročníku čtyřletého studia má tři třídy. Nejinak
tomu bude i pro školní rok 2017/2018. Naše
gymnázium opět otevře tři třídy, do kterých přijme
90 žáků. Přijímací zkoušky z českého jazyka a
matematiky jsou již povinné pro všechny obory
zakončené maturitní zkouškou. Poprvé se budou
konat ve dvou termínech 12. a 19. 4. 2017. Součástí
kritérií, shodných pro obě pardubická gymnázia,
budou i výsledky na vysvědčeních na konci 8. a
v pololetí 9. třídy ZŠ. Body bude možné získat také
za úspěchy v olympiádách a soutěžích a za aktivity
žáků nad rámec standardních školních povinností.
Všechny zájemce o studium na našem
gymnáziu, jehož hlavním cílem je poskytnout
studentům všeobecné vzdělání a připravit je
kvalitně ke studiu na vysokých školách v ČR i
v zahraničí, zveme na Den otevřených dveří v úterý

17. 1. 2017 od 14:00 do 18:00. Přijďte si
prohlédnout budovu školy, odborné učebny s moderním vybavením, nově zrekonstruované a
modernizované laboratoře chemie, fyziky a
biologie, moderní aulu či studentské respirium,
setkat se se studenty i pedagogy školy. Rádi Vám
poskytneme podrobnější informace jak o studiu,
tak i o bohatých aktivitách školy, úspěších našich
studentů i rozmanitých projektech, které naše
gymnázium realizuje. Z těch nejaktuálnějších jsou
to zahraniční jazykově-poznávací pobyty a rozšířená výuka cizích jazyků včetně spolupráce
s partnerskými školami v zahraničí (SRN, Francie,
Polsko, Ukrajina), nově otevřená fitness zóna v tělocvičně školy, podpora přírodovědného a technického vzdělávání nebo projekty z oblasti
moderních dějin. Od léta 2015 má škola také „nový
kabát“ i s novými okny a kompletním zabezpečením objektu, čímž se dále zvýšil komfort
studentů i pedagogů. Těšíme se na Vás.
Marek Výborný, www.gymozart.cz
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Pozvání do Archy
Seniorklub Archa: pondělí 5. 12.
Londýn očima pana St. Krejčího - beseda |
středa 7. 12. Keňa - národní parky a
rezervace (video - 2. část) | středa 14. 12.
Španělsko (video - 1. část) | středa 11. 1.
2017 Španělsko (2. část) | středa 18. 11.
Bolívie, země nejen krásných kaktusů beseda s panem V. Richtrem (ve spolupráci
s Knihovnou MO Pardubice II) | středa
25. 1. Itálie - video | Začátky v 17.00 hodin
v kavárně sborového domu Archa.
Advent a Vánoce v Arše: úterý 13.
12. v 18.00 Proč slavíme Vánoce adventní posezení s vánočním povídáním
a malým občerstvením | neděle 18. 12.
v 9.30 Dětská vánoční slavnost | sobota
24. 12. ve 23.00 Štědrovečerní bohoslužba | neděle 25. 12. v 9.30 Vánoční
bohoslužba | neděle 1. 1. 2017 v 9.30
Novoroční bohoslužba | neděle 8. 1. 2017
v 19.00 Tříkrálový koncert komorního
orchestru Bona Nota.
Všechny akce se konají ve sborovém
domě Církve bratrské Archa v Lonkově ulici
(u Bajkalu).
Vladimír Lukáš

Počítač nejen pro
mladé, od ledna
začínáme!
V Polabinách jsou
mistři republiky
v Taekwondu!
O víkendu 12. - 13. listopadu 2016 jsme na
Mistrovství republiky 2016 v Taekwon-Do ITF
v Brně pořádně zabodovali. V celkovém pořadí
našich šest statečných závodníků předhonilo
výpravy, které byly i dvakrát větší než ta naše,
a vybojovali 3 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové
medaile. Kromě medailí jsme si do Pardubic
přivezli ještě pohár pro nejúspěšnější seniorku,
který vybojovala Lucie Kratochvílová za zlato
ze speciálních přerážecích technik, zlato
z technických sestav a stříbro ze sportovního
boje. V taekwondu se totiž soutěží ve více
disciplínách, a sice v technických sestavách,
sportovním boji, silovém přerážení desek a
speciálních přerážecích technikách, kde se
kope do desek, které jsou více jak 2 metry
vysoko nebo daleko. Zlatou medaili si
vypřerážela také Denisa Tkáčová, která si
v této disciplíně drží neporazitelnost na všech
závodech už 3 roky. Ke zlatu Denisa přidala
ještě bronz ze sportovního boje. Jirka Lukších
se po několika napínavých rozstřelech o zlato
v silovém přerážení musel nakonec spokojit

s druhým místem. Poslední medaili přidala
Lenka Havránková v technických sestavách.
Celému týmu děkuji za skvělou atmosféru,
vzájemnou podporu a výbornou reprezentaci
naší školy Taekwon-Do ITF Pardubice. Kdo si
chce zacvičit s námi, nalezne další informace
na www.pardubice.taekwondo.cz.
Radek Kolář, 5. Dan / mezinárodní instruktor

Rádi byste se naučili na počítači?
Chtěli byste komunikovat se svými
blízkými pomocí emailu nebo facebooku?
Nevíte si rady s tím, jak a kde hledat práci
či jak si vytvořit životopis?

Přijďte do Centra pro zdravotně
postižené a seniory Pardubického kraje
o.p.s. V rámci služby sociální rehabilitace
nabízíme Školení na počítači, zcela zdarma
a to pro zdravotně postižené i seniory. Od
měsíce ledna nabíráme nové zájemce
o službu.
Školení probíhá individuálně s pracovníkem, který Vás proškolí na počítači.
Nebojte se a přijďte se naučit něco
nového nebo si jen osvěžit své znalosti.
V případě zájmu se obraťte na Bc. Narcisu
Jelínkovou, Bělehradská 389 Pardubice,
telefon: 775 693 984, e-mail: narcisa.
jelinkova@czp-pk.cz , www.czp-pk.cz.
Denisa Křivková
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Máte staré fotografie
našeho obvodu?
Ve spolupráci s mladými fotografy z DDM ALFA
bychom rádi zachytili, jak se mění tvář našeho
obvodu v posledních desetiletích. K našemu
záměru bychom potřebovali co nejvíce starých
fotografií z Polabin, Cihelny a Stavařova. Jedná se
nám o fotografie staré 20, 30, ale třeba i 50 let.
Pokud takovéto fotografie máte a můžete nám je
poskytnout, tak nás kontaktujte (466 798 611,
posta@umo2.mmp.cz). Fotografie nám můžete
zaslat oskenované nebo nám je přineste, my si je
naskenujeme sami a opět vám je v pořádku
vrátíme. U snímků uveďte, kde a přibližně kdy byly
pořízeny, popřípadě i jméno autora.

Například snímek vpravo (na výšku) nám dal hodně
zabrat, ale zřejmě se jedná o ulici Kosmonautů,
přičemž první rozestavěný dům bude čp. 235-8 ve
Varšavské ulici a vykukují i domy čp. 211-12 (vlevo)
a čp. 209-10 (vpravo, to už je ulice Nová).

Několik starých fotografií již máme, tak čtyři
z nich na ukázku otiskujeme. Občas je docela
obtížné odhadnout, které místo vlastně zachycují.

Fotografie nám, prosím, zasílejte nejlépe do
konce února 2017. Těšíme se na vaše snímky a
předem za ně děkujeme.
RH

Setkání v Arše
s primátorem
a starostou

Bělehradská

Senioři bezpečně bezplatné kurzy
pro seniory
Bezpečnostní projekt zaměřený na vyšší
bezpečnost seniorů v silničním provozu,
ochrana jejich zdraví a snížení rizika dopravní
nehody.
Projekt je realizován formou interaktivních a poutavých přednášek, v nich se
profesionální lektoři zaměří mimo jiné na téma
bezpečnosti v silničním provozu, lékařské
prohlídky a jejich význam a zvýšení viditelnosti
účastníků provozu. Účastníci budou rovněž
seznámeni s měnící se legislativou v oblasti
pravidel silničního provozu.

Bezplatné přednášky se uskuteční
v pondělí 12. prosince 2016 od 16.00 a ve
středu 14. prosince 2016 od 17.00 v Autoškole
ing. Aleš Hruška, Jiřího Potůčka 337, Pardubice
- Trnová.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.senioribezpecne.cz
nebo na telefonní infolince 725 616 343.

Zveme (nejen) obyvatele MO Pardubice II na debatu s primátorem města
Martinem Charvátem a starostou MO
Pardubice II Radkem Hejným. V pondělí
12. 12. 2016 od 16.00 hodin v kavárně
Archa v Lonkově ulici (vedle Bajkalu).
Chcete se primátora či starosty
Polabin na něco zeptat, chcete jim sdělit,
co se Vám nelíbí nebo naopak líbí? Tak
přijďte v době od 16.00 do 18.00 hodin do
kavárny Archa.
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