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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 16. 12. 2015 ZMO schválilo
mimo jiné dota!ní programy na rok 2016 t"kající se
podpory aktivit #kolsk"ch za$ízení a za$ízení
zam%$en"ch na volno!asové aktivity d%tí, podpory
sportovních aktivit, podpory kulturních a spole!en-
sk"ch aktivit a dotací mimo vyhlá#ené programy.
Dále ZMO schválilo rozpo!et na rok 2016 (viz str. 2).
Na únorovém jednání ZMO starosta informoval
o rezignaci Evy Zálabské za volební stranu Patrioti
Pardubic a sou!asn% i o rezignaci jejího náhradníka

Ond$eje Ne!ase. Mandát tak vznikl dal#ímu
náhradníkovi, kter"m je Pavel &erven".

RMO na svém mimo$ádném jednání 2. 12. 2015
schválila ukon!ení smlouvy na se! trávník' v Pola-
binách 1 a na Ciheln% se spole!ností Raamar, s.r.o.,
která nebyla schopna dostát sv"m závazk'm a
poslední lo(skou se! této !ásti obvodu provedly
Slu!by m"sta Pardubic a.s. a firma David Hurt.

RMO projednala a schválila návrh novely
vyhlá#ky m"sta o statutu m"sta, v ní! se obvod$m
sv"%uje agenda ztrát a nález$, up%es&ují se
kompetence v oblasti opatrovnictví, silni'ního
správního ú%adu (v návaznosti na poslední novelu
zákona o pozemních komunikacích) a investi'ní a
provozní 'innosti obvod$.

RMO odsouhlasila uzav%ení obvykl"ch ro'ních
smluv se Slu!bami m"sta Pardubic a.s. na
zahradnické práce, p%istavování velkoobjemov"ch
kontejner$, v"syp ko#$ na odpadky a psí

exkrementy a rámcové smlouvy na opravy
komunikací. Novinkou je schválená smlouva se
Slu!bami m"sta Pardubic a.s. na se' trávník$
v letech 2016-2018 uzav%ená na základ" p%ímého
zadání zakázky této m"stské firm". Cena na rok
2016 'iní 2 284 850,- K' v'etn" DPH.

V rámci vyjád%ení m"stského obvodu jako
ú'astníka územního %ízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou V"robní a skladovací haly Big
Big s.r.o. na Fáblovce a s akcí "SSZ a nasvícení
p%echodu pro chodce u zastávky MHD Lidická".
Jedná se o nasvícení frekventovaného p%echodu
p%es ulici Kpt. Barto#e, které p%ipravuje m"sto na
popud MO Pardubice II. Sou'ástí projektu je ov#em
i diskutabilní umíst"ní semaforu.

V neposlední %ad" RMO povolila hudební
produkci po 22. hodin" v dob" po%ádání Majálesu -
hudebního festivalu na louce u koupali#t" na
Ciheln" dne 14. 5. 2016 do 24:00 hodin. T(
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Pond#lí 11. 4. 2016
v 18.00 hodin
Jarní koncert v Ar"e
Koncert komorního !enského sboru Libu#e z Prahy
pod vedením sbormistryn" Mgr. Jany Kan"rové.
Sbor vystupuje na sokolsk!ch slavnostech v Praze,
po%ádá váno'ní a adventní koncerty a koncertuje

pro m"stské ú%ady v Praze i mimo Prahu. Zahajoval
láze&skou sezonu ve slovensk!ch lázních Pie#)any,
vystupoval na dni „Svátky písní v B%eclavi“ a
mnoh!ch dal#ích p"veck!ch festivalech. V jeho
pestrém repertoáru jsou polyfonie, renesan'ní,
barokní a lidové písn", písn" Jaroslava Je!ka a
mnohé dal#í. M"stsk! obvod tento koncert po%ádá
ve spolupráci s ELIM Pardubice a Církví bratrskou.
Vstup na koncert je zdarma.

P%ipravované akce obvodu

St%eda 13. 4. 2016
v 17.00 hodin
Senior klub Archa

Tradi'ní setkání senior$ v klubu Archa bude mít
netradi'ní nápl&. Hostem bude starosta
m"stského obvodu Pardubice II spole'n" s ve-
doucí knihovny m"stského obvodu. Starosta bude
informovat p%ítomné o d"ní v obvodu a zodpoví

p%ípadné dotazy. Vedoucí knihovny seznámí
spoluob'any s novinkami v chodu knihovny a
aktuální nabídkou. Sou'ástí tohoto klubu bude
také p%edná#ka odd"lení prevence M"stské policie
v Pardubicích na téma „*mejdi“.

St%eda 20. 4. 2016
v 17.00 hodin v Ar"e
autorské $tení
Irena Fuchsová
Knihovna m"stského obvodu Pardubice II vás
srde'n" zve na besedu s 'eskou spisovatelkou,
bloggerkou a publicistkou Irenou Fuchsovou.
Nenechte si ujít setkání s touto oblíbenou
autorkou, která bude vypráv"t nejen o knihách, ale i
o sv!ch zá!itcích a hercích z pra!ského
+inoherního klubu, kde %adu let p$sobí. Vstup na
besedu je zdarma.

Pátek 29. 4. 2016 od
17.00 do 21.00 hodin
Pálení $arod#jnic
v Polabinách
Pro malé i velké p%ipravujeme pálení 'arod"jnic
v Polabinách. Akce se uskute'ní na louce u stezky,

která vede od Wonkova mostu do Polabin. Pro malé
ú'astníky, kte%í se dostaví v maskách, prob"hne
sout"! o nejhez'í 'arod"jnici. Pro správnou náladu
zahraje a zazpívá pardubická country kapela
Medv"di a hasi'skou technikou se zde pochlubí
dobrovolní hasi'i ze Starého Hradi#t".

*peká'ky na opékání i n"co k pití bude mo!no
zakoupit na míst". Dobrou náladu a klacky na
opékání vezm"te s sebou.

Úter% 7. 6. 2016
D#tsk% den
v Polabinách –�„A) jsi
holka nebo kluk,
integraci je to fuk“
D"tsk! den spoluorganizuje MO Pardubice II, Z* a
Praktické #koly SVÍTÁNÍ, o.p.s., DDM ALFA a SKV

Pardubice NEZLOMENI z.s. Akce se uskute'ní
v prostorách DDM Alfa na Polabiny 3. Motto
d"tského dne je „A) jsi holka nebo kluk, integraci je
to fuk“ a cílem je p%ipravit zábavn! program pro
v#echny d"ti bez ohledu na to, zda se jedná o d"ti
s hendikepem 'i bez hendikepu.

Dopolední 'ást bude v"nována d"tem i dosp"l!m
se speciálními pot%ebami (ze #koly Svítání,
Slune'nice, Lentilka apod.) a pro d"ti z pozvan!ch
základních a mate%sk!ch #kol. Odpolední program
bude ur'en pro #irokou ve%ejnost.

Jsme na facebooku
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Volejbalov# turnaj
o pohár starosty

V sobotu 12. b!ezna 2016 se konal ve
sportovní hale Univerzity Pardubice 2.
ro"ník volejbalového turnaje „O pohár
starosty MO Pardubice II“. Turnaj p!ipravil
M#stsk$ obvod Pardubice II ve spolupráci
s Univerzitou Pardubice a zú"astnilo se ho
16 smí%en$ch amatérsk$ch t$m&. Akce
m#la i letos vedle sportovní stránky také
charitativní rozm#r, zú"astn#né t$my
tentokrát p!isp#ly na podporu

Tato
organizace pom&'e ro"n# více ne' 130
rodinám z Pardubického kraje, které mají
dít# s ohro'en$m v$vojem (nap!. v d&s-
ledku p!ed"asného narození), s nerovno-
m#rn!m v!vojem, s t#lesn!m, mentálním
posti'ením, s poruchou autistického spek-
tra nebo s kombinovan!m posti'ením.

Symbolick! %ek ve v!%i 15 940 K" za
St!edisko rané pé"e v Pardubicích o.p.s.
p!evzala !editelka Blanka Brandová z ru-
kou starosty m#stského obvodu Radka
Hejného a prorektora Univerzity Pardu-
bice Ji!ího Kulhánka.

Vít#zem turnaje a dr'itelem putov-
ního poháru se stalo stejn# jako v lo(ském
roce dru'stvo Brasileiro, na druhém míst#
skon"ilo dru'stvo Univerzity Pardubice a
t!etí byla Se%lost.

St!ediska
rané pé$e v Pardubicích o.p.s.

Vina!sk# p%lmaraton
Vá'ení spoluob"ané,
v sobotu 16. dubna 2016 se v Pardubicích

pob#'í tradi"ní Pardubick! vina!sk! p&lmaratón a
Mistrovství )eské republiky mu'& a 'en v p&l-
maratonu. Rovn#' v leto%ním roce tento v!znam-
n! závod s mezinárodní ú"astí zp&sobí nejedno
dopravní omezení v Pardubicích. V MO Pardubice
II budou v obou sm#rech zcela nepr&jezdné ulice
Studentská, Kun#tická a "ást ulice Hradecká (od
Fáblovky a' po k!i'ovatku s ulicí Pod#bradskou).
Tyto ulice budou uzav!eny v dob# od 10 hodin do
16 hodin. Zbylá "ást ulice Hradecká (od k!i'ovatky
s ul. Pod#bradská k mostu Pavla Wonky) bude
pr&jezdné tak, 'e doprava bude svedena na jednu
polovinu komunikace. V uvedenou dobu nebude
mo'n! jak!koliv v!jezd ani vjezd vozidel do místní
"ásti Cihelna a Stava!ov.

Prosíme tedy obyvatele t#chto m#stsk!ch
"ástí, aby sv&j p!ípadn! odjezd z této lokality
v sobotu 16. dubna naplánovali tak, aby stihli odjet
do deseti hodin dopoledne. S bezproblémov!m
návratem prosím po"ítejte a' po 16.00 hodin#.

Po!adatelé této sportovní akce se dop!edu
omlouvají v%em ob"an&m, kter!ch se toto omezení
dotkne, a jsou p!esv#d"eni, 'e to ob"ané p!ijmou

s pochopením, stejn# jako u jin!ch v!znamn!ch
akcí v Pardubicích. V rámci p&lmaratónu bude pro
diváky na Ciheln# u kruhové k!i'ovatky U Josefa
p!ipraven doprovodn! program. Pro diváky zde
bude p!ipraven stánek s vínem a po cel! den bude
hrát 'ivá hudba.

Pardubick! vina!sk! p&lmaraton je ur"en nejen
profesionálním b#'c&m, ale i %iroké sportovní
ve!ejnosti. Vedle mistrovského závodu si aktivní
sportovci mohou zab#hnout závod na 10 km, ti
mén# zdatní Lidov! b#h na 1600 metr&, kde ka'd!
ú"astník obdr'í medaili. Konají se i dal%í
doprovodné akce, pohárov! závod a Mistrovství
"eské republiky Handbik& v p&lmaratónu a závod
Kolob#'c& v p&lmaratonu. Tato sportovní událost
pat!í mezi nejv#t%í akce, které se konají v krajském
m#st# Pardubice. Po!adatelé o"ekávají, 'e se jich
zú"astní více jak t!i tisíce sportovc& z celé
republiky a ze zahrani"í.

Nejv#t%í odm#nou by po!adatel&m bylo, kdyby
se ob"ané v hojném po"tu zú"astnili této
sportovní akce, bu* jako p!ímí ú"astníci nebo jako
diváci.

Start v%ech závod& je na Smetanov# nám#stí
a cíl na Pern%t!nském nám#stí. Zahájení celé
sportovní akce je v 9.20 hodin u V!chodo"eského
divadla. Old!ich Bujnoch, po!adatel

Slovo starosty
Vá'ení spoluob"ané,
leto%ní zima op#t pat!ila mezi teplotn#

nadpr&m#rné a sn#hu jsme si v Pardubicích mnoho
neu'ili. O to hez"í snad bude jaro, které ji' klepe na
dve!e a jeho' m#síce pat!í k nejhez"ím v roce.

Leto%ní první "íslo Pravob!e'ního zpravodaje
má dvojnásobn! rozsah, ne' b!valo v minulosti
obvyklé. Tento rozsah chceme zachovat i v dal%ích
"íslech, abychom Vám mohli p!iná%et podrobn#j%í
informace o d#ní v obvodu. Zárove( je to i
p!íle'itost pro vás, pro Va%e p!ísp#vky, se kter!mi
byste cht#li seznámit své spoluob"any. Cht#l bych
Vás také upozornit na aplikaci do chytr!ch
mobilních telefon& „Dej Tip“, kterou u' n#kte!í
z Vás pou'ívají a pomocí které nám m&'ete
jednodu%e zasílat podn#ty ze svého okolí (závady
na komunikacích, po%kozené stromy, atp.). Za
ve%keré Va%e podn#ty jsme rádi, a pokud je jejich
!e%ení mo'né, tak se je sna'íme vy!e%it co
nejrychleji. Kvalitní a funk"ní vzájemná informo-
vanost mezi samosprávou, politiky a ve!ejností je
p!edpokladem dobrého fungování obvodu.

Nejv#t%í plánovanou investicí leto%ního roku je
první etapa rekonstrukce ulice Dru'by. Na tuto akci
máme na Ministerstvu pro místní rozvoj podanou
'ádost o dotaci z programu Regenerace sídli!".
Pokud bychom tuto dotaci neobdr#eli, pokusíme se
akci realizovat ve spolupráci s magistrátem m$sta.
Domníváme se, #e obyvatelé této %ásti si rekon-
strukci svého okolí zaslou#í. Pr&b$h samotné akce
v!ak nebude v&bec jednoduch! a p'inese v!em
místním lidem zna%ná omezení, zejména v parko-
vání. Informace k této akci jsou také na stran$ 3.

Dále p'ipravujeme opravy chodník&, nov!
p'íst'e!ek na kontejnery v ulici Lidické, nov! povrch
na h'i!ti Lod$ v Gagarinov$ ulici, generální opravu
proléza%ky Slon a dokon%ujeme projekt na
stavební úpravy ulice Lidické, kde byly loni u p'e-
chodu k základní a mate'ské !kole provizorn$
umíst$ny plastové zpomalovací prahy. Mo#ná
dojde i na rekonstrukci ulice Ke Koupali!ti, kde
Vodovody a kanalizace plánují p'elo#ku kanalizace.
Rovn$# máme p'ipraven! projekt na cyklostezku
od zdymadla sm$rem do Cihelny, která by m$la
navazovat na stezku univerzity vedoucí pod
t$locvi%nou. P'ipravujeme rovn$# zám$r dopojení
této trasy p'ímo do k'i#ovatky U Josefa a rádi
bychom postavili i kultivovan$j!í p$!í spojku mezi
Stava'ovem a nov$ upraven!mi plochami u rekto-
rátu Univerzity Pardubice. Zatím nevíme, kterou
z akcí se poda'í realizovat je!t$ v tomto roce.

Intenzivn$ se p'ipravuje projekt sportovn$
relaxa%ního centra v Lonkov$ ulici. Tento projekt
p'ipravují a budou financovat Slu#by m$sta
Pardubic a.s. a k realizaci by m$lo dojít v roce 2017.
Bude se jednat o voln$ p'ístupn! areál pro !irokou
ve'ejnost. Podrobn$j!í informace a vizualizaci
najdete uvnit' zpravodaje. V této lokalit$ se také
p'ipravuje lávka p'es Labe ze Závodu míru do
Polabin. Tím se tento doposud trochu opomíjen!
prostor na pravém b'ehu Labe více zp'ístupní v!em
obyvatel&m Pardubic a bude se tak moci lépe
vyu#ít jeho rekrea%ní potenciál. V!echny zde
p' ipravované projekty budou maximáln$
respektovat p'írodní charakter této lokality.

Na za%átku leto!ního roku jsme se mnozí
potkali v masopustním pr&vodu a v první polovin$
roku jsme pro Vás p'ipravili i n$kolik dal!ích akcí.
Více se o t$chto akcích se dozvíte na poslední
stran$ zpravodaje, ale já bych rád upozornil na
pálení %arod$jnic, které se v na!em obvodu zatím
pravideln$ nekonalo. Nyní bychom tuto tradici pro
malé i velké cht$li obnovit i v na!em obvodu.
V plném proudu jsou i p'ípravy na 17. Staro%eskou
polabinskou pou", která se bude konat v sobotu
24. zá'í v Parku Ji'ího Srbka.

Musím se také zmínit o akci, kterou sice
nepo'ádáme, ale p'esto se na!eho obvodu a
n$kter!ch obyvatel v!razn$ dotkne. Jedná se
o pardubick! vina'sk! p&lmaraton (více na stran$
7). Ji# v lo(ském roce jeho tra" vedla sídli!t$m
Cihelna a do!lo k úplnému uzav'ení ulice
Studentská a Kun$tická od 7.00 do 16.00 hodin.
Toto omezení se n$kter!m obyvatel& nelíbilo a my
jsme p'i projed-návání trasy závodu v leto!ním
roce zva#ovali, zda závodníky na Cihelnu pustit, %i
nikoli. Po slo#it!ch jednáních s po'adateli závodu a
vedením m$sta a s ohledem na v!znam této
mezinárodní sportovní akce jsme nakonec
ustoupili a závod pob$#í po stejné trase jako loni.
Poda'ilo se dojednat, #e dot%ené ulice budou
uzav'eny a# v 10.00, co# já osobn$ pova#uji za
dostate%nou dobu na to, aby v!ichni, kte'í
pot'ebují, sta%ili s vozidlem odjet, pop'ípad$
p'eparkovat. Omlouvám se za vzniklé komplikace a
v$'ím, #e je p'ijmete s pochopením a v$domím
toho, #e ka#dá velká akce ve m$st$ p'iná!í jistá
omezení. Mnozí z Vás se akce ur%it$ i zú%astní, a"
u# jako nad!ení diváci nebo aktivní závodníci.

Vá#ení spoluob%ané, svátky velikono%ní máme
ji# za sebou a já v$'ím, #e jste si je u#ili co nejlépe.
P'eji Vám, aby i celé jaro pro Vás bylo napln$no
optimismem a jarní sluní%ko Vám dodalo dostatek
správné #ivotní energie na cel! rok.

Vá! Radek Hejn!

10. jednání Zastupitelstva m&stského
obvodu Pardubice II se koná v
dne . . 201 v 1 hodin

e st'edu
27 4 6 7:30 v salonku

restauruace Na Palub$ v Polabinách 2.

Zm&ny v ceníku knihovny

Lovci perel

Katalog knihovny na webu

Rada m$stského obvodu Pardubice II schválila
nov! ceník registra%ních poplatk&, kter! p'iná!í
zv!hodn$ní d$tem a student&m: d$ti do 18 let
zaplatí za ro%ní %lenství 40 K%, studenti do 26 let po
p'edlo#ení pr&kazu o studiu zaplatí 60 K%, ostatní
poplatky z&stávají nezm$n$ny – dosp$lí 100 K%,
d&chodci 60 K% za rok.

V pond$lí 18. 1. 2016 prob$hlo v knihovn$
vyhodnocení d$tské %tená'ské sout$#e Lovci perel
za rok 2015. Hodnoceny byly d$ti ve t'ech
v$kov!ch kategoriích. Vít$zkami se staly Jana
Rohlíková, Zuzana Kvapilová, Hana Schoberová,
Hana Ko#elská, Aneta Hendrychová a Markéta
Tichá. Pan starosta Mgr. Radek Hejn! pogratuloval
vít$zkám a p'edal jim odm$ny. Oblíbená sout$#
Lovci perel pokra%uje v knihovn$ i v roce 2016.

Na webové adrese knihovna-polabiny.mmp.cz
je mo#né si prohlédnout katalog knih a kni#ní
novinky. Registrovaní %tená'i si zde mohou zalo#it
své konto, p'es které lze jednodu!e prodlu#ovat
v!p&j%ky a rezervovat knihy. Postup registrace je
následující: kliknete na pole P'ihlásit se, pak
Nemám registraci, zadáte %árov! kód uveden! na
zadní stran$ %tená'ského pr&kazu (pokud je devíti-
místn!, zadává se cel!, pokud je t'ináctimístn!,
poslední %íslice se vynechá) a své p'íjmení, násled-
n$ si zvolíte své u#ivatelské jméno a heslo, pod
kter!m se budete p'ihla!ovat do katalogu. Po
p'ihlá!ení se v poli Konto %tená'e dostanete na
p'ehled sv!ch v!p&j%ek. VL

FINAN'NÍ ZDROJE CELKEM

V(DAJE CELKEM

1. B$#né p'íjmy
z toho transfer daní

transfer dotace na volby
poplatky
ostatní

2. Z&statek prost'edk& k 31. 12. 2015
3. Tvorba sociálního fondu

1. B$#né v!daje
z toho provoz ú'adu MO

(z toho zaji!t$ní voleb)
oblast #ivotního prost'edí
oblast dopravy
st'edisko úklidov!ch prací
knihovna
oblast aktivit obvodu v%. dotací
ostatní

2. Investice - oblast )P a dopravy
3. Rezervy

44 723,7

44 723,7

31 703,0
20 913,0

500,0
9 850,0

440,0
13 368,2

-347,5

26 876,0
10 434,0

(500,0)
8 265,0
4 100,0
1 719,0
1 033,0
1 225,0

100,0
14 250,0

3 597,7

Rozpo$et na rok 2016
Pro názornost p'edkládáme zjednodu!enou

verzi aktuálního rozpo%tu (%ástky v tis. K%), úpln!
rozpo%et je k dispozici na www.pardubice2.cz.
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Téma: Rekonstrukce ulice Dru"by
V minulém !ísle PZ jsme otiskli v"kres

p#ipravované rekonstrukce ulice Dru$by a
navr$ené #e%ení jsme ozna!ili jako pr&se!ík
zám'r& architekta, p#edstav a mo$ností
investora, p#ipomínek SVJ, obyvatel, správc&
in$en"rsk"ch sítí a dot!en"ch orgán& státní
správy. Sna$ili jsme se r&zn"m p#ipomínkám
vyhov't v co mo$ná nejv't%í mí#e, ale
samoz#ejm' . Na
základ' p#ipomínek SVJ do%lo k celé #ad' úprav
projektu, p#emís(ovala se stanovi%t'
kontejner&, dopl)ovaly se pr&jezdy na konci
parkovi%(, ru%ila se parkovací místa v blízkosti
domu !i zám'r ve#ejného grilu a v neposlední
#ad' bude na povrch vozovek pou$it asfalt
místo projektantem zam"%lené betonové
dla$by.

Shodu se nám bohu$el nepoda#ilo nalézt
s v"borem SVJ domu Dru$by 341-343, kter"
po$aduje zejména vypu%t'ní 2 podéln"ch stání
vpravo u vjezdu k domu, vypu%t'ní nebo
zm'nu retardéru v blízkosti domu a p#e-
hodnocení v celé ulici.
Na podporu svého stanoviska si nechal
zpracovat i odborn" názor jiného projektanta,
v n'm$ se uvádí, $e sm'rové zpomalovací
prvky jsou v$dy lep%í ne$ zv"%ené plochy, které
jsou navr$eny v ulici Dru$by. Tento názor
nesdílíme, z hlediska legislativy jsou vertikální i
horizontální zklid)ovací opat#ení rovnocenná
a podle na%ich zku%eností zv"%ené plochy lépe
p#im'jí #idi!e ke zpomalení. Navíc v ulici Dru$by
poslou$í i jako bezpe!n'j%í a p#irozen'
bezbariérové místo pro p#echázení chodc&.
Domníváme se, $e ulice vybavená horizon-
tálními prvky p&sobí z architektonicky-
urbanistického hlediska lépe ne$ ulice se
st#ídav"m parkováním (nap#. ul. Devotyho), ale
to se pohybujeme v rovin' subjektivních
názor&. Za d&le$ité v%ak pova$ujeme, aby byly
vjezdy ke v%em 3 dom&m #e%eny jednotn',
a proto nesouhlasíme s vypu%t'ním nebo
zm'nou retardéru u jednoho z nich. Za

p#edpokladu správného stavebního provedení
jsme p#esv'd!eni, $e retardéry budou funk!ní
a nep#inesou sní$ení komfortu bydlení.

Zru%ení dvou
po$adované v!borem SVJ

z d&vodu zhor%ení rozhledov!ch pom'r&
v míst' bychom v%ak pova$ovali za velkou
chybu, proto$e práv' navr$ené #e%ení podle
na%ich dlouholet!ch zku%eností spolehliv'
zajistí dostate!n! rozhled a neparkování
vozidel v pr&jezdním profilu vozovky. Vozidla
budou v zapu%t'ném zálivu, profil naru%ovat
nebudou, norma toto #e%ení p#ipou%tí a nem'l
k n'mu námitek ani dopravní inspektorát
Policie *R jako$to dot!en! orgán státní správy
ve v'cech bezpe!nosti a plynulosti provozu.
Pokud by tato dv' místa byla zru%ena,
neexistoval by d&vod, pro! by vozidla nem'la
parkovat podél chodníku a pak by skute!n'
omezovala v!hled i pr&jezd. Situace by musela
b!t #e%ena dopravním zna!ením, které je
nepochybn' mén' spolehlivé ne$ navr$ené
stavební #e%ení. Jsme p#esv'd!eni, $e z hledis-
ka rozhledov!ch pom'r& a bezpe!nosti provo-
zu se oproti stávajícímu stavu situace zlep%í.

Dodáváme, $e v leto%ním roce bude
realizována rekonstrukce ulice, tj.
úsek od vjezdu k domu !p. 341 dozadu v!etn'
velkého parkovi%t'. Druhou etapu zatím brzdí
nedo#e%ené problémy s majetkoprávním
vypo#ádáním pozemku pod ulicí, kter! je v tzv.
duplicitním vlastnictví státu a n'kolika
soukrom!ch osob.

Vzhledem k velkému mno$ství parkujících
vozidel a nutnosti pr&b'$ného zaji%t'ní
dopravní obslu$nosti v%ech dom& bude
rekonstrukce pom'rn' komplikovaná. O sou-
visejících dopravních opat#eních a omezeních
budeme informovat na na%em webu a p#ímo
zástupce domovních samospráv a SVJ. Termín
realizace bychom si p#edstavovali v prázd-
ninov!ch m'sících, ale v%e závisí na v!sledku
v!b'rového #ízení na zhotovitele. T+

není mo!né vyhov"t v#em

zpomalovacích prvk$

podéln%ch stání vpravo
u v%jezdu od &p. 341

první etapa

Zákazníci pardubické
Charit# v#novali
805 kg potravin

V sobotu 21. 11. 2015 se
zapojila do t#etího ro!níku Národní

potravinové sbírky. Skupina dobrovolník& cel! den
oslovovala zákazníky pardubického obchodního
domu Kaufland v B'lehradské ulici. Díky ob'tavosti
t'chto dobrovolník& a %t'drosti zákazník& se
poda#ilo shromá$dit tém'# 805 kilogram& trvan-
liv!ch potravin pro rodiny s d'tmi v nouzi.

Ve srovnání s p#edchozím rokem byl leto%ní
v!sledek o 25 kg úsp'%n'j%í. Navíc lidé ve v't%í mí#e
nosili potraviny, které rodiny nejvíce pot#ebují -
d'tskou v!$ivu (sunary, p#esnídávky, pi%koty), r!$i
a t'stoviny. V celé republice *e%i b'hem jediného
dne darovali 228 tun jídla.

„Leto%ní ro!ník je pro nás potvrzením, $e lidé a
firmy v *esku nejsou lhostejné k problém&m
spole!nosti a mají chu( je #e%it. Nakupující i
partne#i, bez nich$ by tato akce nebyla, mají m&j
obdiv,“ uvedla Pavlína Kalousová z po!ádající
platformy , která NPS
organizuje ve spolupráci s "eskou federací potra-
vinov!ch bank a Armádou spásy a celou !adou
partner# - obchod#, firem i dal$ích institucí.

Oblastní charita
Pardubice

Byznys pro spole$nost

Centrum denních
slu"eb K!i"ovatka

Obecn% prosp%$ná spole&nost
dne

20. 1. 2016 v rámci napl'ování svého
motta „Pomáháme vyjet správn!m
sm%rem“ slavnostn% otev!ela

.
To je ur&eno pro lidi s t%lesn!m nebo

kombinovan!m posti(ením, (ijící v domá-
cím prost!edí, kte!í pot!ebují pomoc jiné
fyzické osoby. Hlavním cílem slu(by je
udr(ování a posilování samostatnosti.
Probíhá nácvik &inností zvy$ujících
sob%sta&nost a dovednosti. To v$e je
pot!ebné pro samostatn! (ivot a
za&len%ní do b%(ného (ivota s vyu(itím
ve!ejn% dostupn!ch slu(eb. Je uplat'ován
individuální p!ístup a u(ivatelé jsou
podporování nejen v pln%ní jejich pot!eb,
ale i v nalézání cesty za napln%ním jejich
p!ání. Cílem pracovník# centra je vytvo!it
p!átelskou a tvo!ivou atmosféru, kde
mohou u(ivatelé trávit sv#j &as.

Více se dozvíte na internetov!ch
stránkách .
P!ípadné dotazy budou odpov%zeny na
telefonním &ísle 776 468 078 nebo v sídle
centra na adrese Arno$ta z Pardubic 2605,
530 02 Pardubice.

K%I&OVATKA handicap centrum

Centrum
denních slu"eb

www.krizovatka-hc.cz

Z' Polabiny 1
op#t otevírá
po$íta$ovou t!ídu

Máte doma malého „aj)áka“ a chcete,
aby se ve $kole mohl v%novat po&íta&#m
o n%co víc, ne( je b%(né? Mohlo by vás pak
zajímat, (e v p!í$tím $kolním roce
2016–2017 plánuje základní $kola v Pola-
binách 1 otev!ít dal$í ro&ník specializované
t!ídy s roz$í!enou v!ukou informatiky a
v!po&etní techniky. „T!ká se to d%tí, které
budou v p!í$tím $kolním roce v 6. ro&níku,“
uvádí !editelka $koly Jana Lokvencová.

Rodi&e d%tí zatím nemusí panika!it,
&as na p!ípravu zatím pr! je. „Informa&ní
sch#zka se uskute&ní v úter! 5. dubna od
19 hodin ve $kolní jídeln%,“ p!ibli(uje
podrobnosti Lokvencová. „Samotné
p!ijímací zkou$ky máme naplánované na
&tvrtek 21. dubna od 14 hodin v po&íta&ové
u&ebn% 1,“ dopl'uje Lokvencovou
zástupkyn% $koly Lenka Vr$anská.

Rodi&e mohou své (áky hlásit na
sekretariátu vedení $koly. Ale pokud to
nestihnou, mohou podle vedení $koly p!ijít
bez p!ihlá$ky p!ímo na test. „Ten se bude
skládat ze základ# znalostí v!po&etní
techniky a z logického my$lení,“ uzavírá
Lokvencová. Mgr. Ond!ej Vojt%ch

Velkoobjemov( odpad
Jako obvykle p'iná#íme v jarním zpravodaji

tabulku termín$ p'istavení kontejner$ na
o v první &ásti roku 2016.bjemn% odpad

Do velkoobjemov!ch kontejner# lze ulo(it
objemn! odpad z domácností, kter! se nevejde do
b%(n!ch odpadov!ch nádob - nábytek, koberce
apod. Do velkoobjemov!ch kontejner# NEPAT*Í:
stavební su) (nap!. po vybourání bytov!ch jader,
stará okna), nebezpe&n! odpad (v&etn% pneumatik,
akumulátor#, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovateln! odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské &innosti.

Dodáváme, (e pr#b%(n% je k dispozici
separa&ní dv#r v Lonkov% ulici, kter! má provozní
dobu v úter! a ve &tvrtek od 13 - 17 hodin a
v pond%lí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinsk!
separa&ní dv#r lze odkládat objemn! odpad z do-
mácností, pneumatiky, stavební su), sklo, plasty,
papír, elektroza!ízení a kovy.

Nebezpe&n! odpad, jako jsou chemikálie,
barvy, oleje, baterie apod., lze odevzdat na n%které
jiné separa&ní dvory ve m%st% (podrobn%ji viz
www.smp-pce.cz), nebo je mo(no vyu(ít mobilního
svozu, kter! probíhá obvykle na podzim (p!esn!
rozpis b!vá oznámen v(dy p!edem formou leták#
do schránek). O+PD

Podomní prodej
je zakázan(

Na celém území Statutárního m%sta
Pardubic platí od 20. 9. 2013 Na!ízení rady
m%sta Pardubic &. 1/2013, o tr(ním !ádu,
kter!m je stanoven zákaz podomního a
poch#zkového prodeje. Upravuje tak nabídku
prodeje zbo(í a poskytování slu(eb mimo
provozovnu ur&enou k tomuto ú&elu. Tímto
na!ízením je na území m%sta Pardubic zakázán
tzv. - tedy nabízení zbo(í &i
slu(eb bez p!edchozí objednávky.

V posledním &tvrtletí lo'ského roku a
v prvním leto$ního byl Ú!ad m%stského obvodu
Pardubice II opakovan% upozorn%n na to, (e se
v Polabinách a na Ciheln% pohybují podomní
prodejci, kte!í nabízí prodej elektrické energie a
plynu, p!íp. i jiného zbo(í. P!edstavují se jako
zástupci Va$eho stávajícího dodavatele, nebo
jako pracovníci Energetického regula&ního
ú!adu a argumentují tím, (e v rámci
celospole&ensk!ch zm%n dochází té( ke
zm%nám spole&ností, je( dodávky elektrické
energie a plynu fakturují. Podomní prodejce
(fyzická osoba) se tímto chováním dopou$tí
p!estupku, za kter! lze ulo(it pokutu a( do
v!$e 30.000,- K&, obchodníci (právnické osoby,
spole&nosti) pak a( do v!$e 200.000,- K& bez
ohledu na to, zdali novou smlouvu uzav!e nebo
ne (posti(iteln! je samotn! podomní prodej
nikoli jeho v!sledek). Proto doporu&ujeme:

Podomní prodejci mají &asto p!íjemné
vystupování a vzhled a sna(í se navodit
takovou atmosféru, aby mohli velmi dob!e
promy$len!m a nau&en!m jednáním získat
zákazníka za ka(dou cenu na svou stranu.

Prodejci
slibují úspory, které nejsou podlo(eny solidním
v!po&tem ani spot!ebou konkrétního
zákazníka. "asto argumentují obecn!m
p!íkladem, kdy k v!po&tu pou(ívají daleko vy$$í
spot!ebu elekt!iny, ne( má b%(n% vybavená

domácnost. Zm%na dodavatele m#(e obsa-
hovat skryté poplatky, o kter!ch se prodejci
nezmi'ují.

Podomní
prodejce obvykle vy(aduje k nahlédnutí va$i
fakturu. Ta v$ak obsahuje i osobní údaje, &íslo
zákazníka, spot!ebu, fakturovanou &ástku
apod. Tyto údaje jsou snadno zneu(itelné!

Pokud je nabídka seriózní, nem%l by vás
prodejce k podpisu (ádn!m zp#sobem nutit.
I p!es vá$ nezájem mohou n%kte!í z prodejc#
po(adovat vá$ podpis údajn% jako potvrzení,
(e s vámi jednali. Takov! podpis m#(e b!t
v kombinaci s dal$ími osobními údaji
zneu(iteln!.

Pokud se vám nabídka zdá zajímavá, v(dy
máte právo si sliby prodejce ov%!it a nechat si
na rozhodnutí &as.

V(dy byste m%li mít mo(nost si
podomního prodejce u dané spole&nosti ov%!it.
P!edkládané pr#kazy nemusí b!t pravé.

Cílem t%chto nezvan!ch náv$t%v jsou
p!evá(n% senio!i. V p!ípad%, (e se setkáte
s takov!mto jednáním, neváhejte se obrátit na
m%stskou policii, tel. 156, p!ípadn% 466 859
220 (stálá slu(ba) nebo 466 030 240 (okrsek
Polabiny a Cihelna). Obrátit se té( m#(ete
p!ímo na ÚMO Pardubice II, tel. 466 798 628
(Ing. *eh#!ek).

A&koli je podomní prodej v na$em m%st%
zakázán, neznamená to, (e smlouva, kterou
podepí$ete je neplatná. Pokud ji chcete
„zru$it“, je t!eba od ní písemn% odstoupit. To
m#(ete u&init .
Odstoupení je t!eba zaslat po$tou - nejlépe
doporu&en% nebo s dodejkou. Rozhoduje
p!itom datum odeslání zásilky, nikoli její p!ijetí
na stran% dodavatele. Je t!eba upozornit na to,
(e dodavatel není povinen na zaslané
odstoupení reagovat, ale pokud jsou spln%ny
zákonem dané podmínky (zejména lh#ta), musí
ho akceptovat. J*

podomní prodej

Nenechte na sebe vyvíjet nátlak!

Slibovaná úspora neb!vá reálná a
m)"e obsahovat skryté poplatky!

Neposkytujte cizím lidem své osobní
údaje $i údaje z va*í faktury!

Nepodepisujte nic na chodb# svého
domu!

Nechte si na svá rozhodnutí $as!

Dejte si pozor i na fale*né podomní
prodejce!

do 14 dn) bez udání d)vodu
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Takhle ne!
Jak správn! nakládat s velkoobjemov"m
odpadem se do#tete na stran! 3.

MP nabírá strá#níky
M!stská policie Pardubice plánuje v roce 2016

nav"$it po#ty strá%ník& a p'ijímá p'ihlá$ky
uchaze#& o zam!stnání. Pro p'ípadné zájemce
o tuto práci doporu#ujeme seznámit se s pod-
mínkami p'ijetí, které naleznete na stránkách

v sekci Va$e #asté dotazy.
Na webu se dozvíte ve$keré informace

pot'ebné pro p'ijetí k M!stské policii Pardubice na
pozici: STRÁ(NÍK.

M!stská policie Pardubice také vyhla$uje
v"b!rové 'ízení na pozici STRÁ(NÍK JÍZDNÍHO
ODDÍLU. Podmínky pro p'ijetí na tuto pozici jsou
toto%né s pozicí STRÁ(NÍK.

Pokud jste ji% dnes rozhodnuti o podání
p'ihlá$ky, vypln!n" dotazník doru#te na adresu:
M!stská policie Pardubice, Pernerova 443,
Pardubice 530 02. V p'ípad! zájmu se Vám ozve
ná$ personalista. M!stská policie Pardubice

www.mppardubice.cz

Nové relaxa$ní centrum v Lonkov! ulici
V posledních letech v!t$ina vysp!l"ch

m!st a obcí investuje do budování venkovních
relaxa#n! sportovních areál&, ve kter"ch
mohou lidé aktivn! trávit sv&j voln" #as.

Práv! takové zázemí se chystá na pravém
b'ehu Labe vybudovat i akciová spole#nost
Slu%by m!sta Pardubic. Sportovi$t! má
vzniknout na více ne% dvou hektarech zelené
plochy v prostoru Lonkovy ulice v Polabinách.

Hlavní my$lenkou projektu je vytvo'it
relaxa#ní multifunk#ní areál pro v$echny

generace. Na své by si zde m!ly p'ijít nejen
d!ti, ale i aktivní sportovci #i senio'i. Sporto-
vi$t! by m!lo zahrnovat multifunk#ní a d!tská
h'i$t! nebo venkovní posilovnu. Studie po#ítá
také s odpo#inkov"mi zónami a objektem, ve
kterém bude mo%no zakoupit ob#erstvení.

V sou#asné dob! je k dispozici p'edb!%ná
architektonická studie a probíhají dal$í
nezbytné p'ípravy pro realizaci projektu, kter"
by m!l b"t dokon#en v pr&b!hu roku 2017.

Slu%by m!sta Pardubic a.s.

Blokové "i#t!ní ulic
V b'eznu za#alo blokové #i$t!ní m!sta, které

provád!jí Slu%by m!sta Pardubic dle schváleného
harmonogramu. Ten je k dispozici na webov"ch
stránkách . Navíc je mo%né
vyu%ít slu%bu, která je upozorní na #i$t!ní v kon-
krétní ulici, a to s tak dostate#n"m p'edstihem,
kter" si sami zvolíte. Zamezí se tak zbyte#n"m
nep'íjemnostem související se zaplacením pokuty
za p'estupek. Registrovat se je mo%né na serveru

. Slu%ba funguje tak, %e po
registraci je zájemce o p'ipravovaném blokovém
#i$t!ní informován prost'ednictvím SMS nebo
emailem. Zb"vá dodat, %e sms slu%ba je zpoplat-
n!ná, zasílání emailové informace je zdarma.

Sedm dní p'ed zahájením prací se rozmís)uje
p'enosné dopravní zna#ení s informacemi - kdy a
v kolik hodin bude #i$t!ní v dané ulici probíhat.
*idi#&m tato informace slou%í k tomu, aby svá
vozidla p'eparkovali, jinak se dopou$tí p'estupku
za kter" m!stská policie ud!luje pokutu.

Novinkou leto$ního roku je systém odstra-
+ování vozidel, které jejich majitelé i p'es p'íslu$n"
zákaz nebo omezení ponechají v míst!, kde bude
#i$t!ní probíhat. Tato vozidla budou pod v"$e
uvedenou pokutou odstavena na jiné vhodné
místo v bezprost'edním okolí, viditelné z místa,
odkud bylo vozidlo odstran!no. Známé odtahy
vozidel budou tak provedeny pouze ve v"jime#-
n"ch p'ípadech, kdy situace nedovolí jinak, nap'.
v úzk"ch ulicích, kde budou zaparkovaná vozidla
bránit provedení prací. O(PD

www.smp-pce.cz

www.cisteniulic.cz

Ztráty a nálezy nov!
Problematiku ztrát a nález& upravuje nov"

zákon #. 89/2012 Sb., ob#ansk" zákoník. Nov!
je stanoveno, %e

1) Vydat nalezenou v!c vlastníkovi nebo
tomu, kdo v!c ztratil, pokud je z okolností
poznat,

2) V!c nalezenou ve ve'ejné budov! nebo
ve ve'ejném dopravním prost'edku odevzdat

3) V nález bez
zbyte#ného odkladu (do t'í dn&) oznámit
m!stskému obvodu.

Nálezy s neznám!m vlastníkem lze

odevzdat v budov! Ú'adu m!stského obvodu
Pardubice II, kde bude s nálezcem sepsán
záznam o nalezení v!ci. P'ijat! nález se
zve'ejní na ú'ední desce a na internetov!ch
stránkách m!stského obvodu , kde je mo%né
nálezy podle stru#né identifikace dohledat
(www.pardubice2.cz).

Do ztrát a nález& ,
u kter!ch je na první pohled z'ejmé, komu pat'í
a v!ci, které ji% nemohou slou%it ú#elu, ke
kterému byly ur#eny. Dále v!ci opu$t!né, v!ci
s nepatrnou hodnotou, rychle podléhající
zkáze, siln! zne#i$t!né, zapáchající, plesnivé,
viditeln! po$kozené apod. Ztráta #i nález dle
ustanovení ob#anského zákoníku nejsou
v$echny nalezené v!ci. MB

nálezce má povinnost:

komu má b%t vrácena.

provozovateli t!chto za$ízení.
ostatních p$ípadech

nelze p$evzít v!ci

Kácení a v%sadby
Na p'elomu b'ezna a dubna bude v

vysázeno 21 nov!ch strom&. Jedná se
o první etapu sadov!ch úprav této lokality dle
návrhu zahradní architektky Jany Kulhánkové.
Pozd!ji v pr&b!hu roku p'ijdou na 'adu je$t!
skupiny kvetoucích rostlin a ke'&, po#ítá se rovn!%
s dopln!ním lavi#ek. V první fázi bude vysázeno
stromo'adí 7 okrasn!ch jabloní podél chodníku od
pítka sm!rem k v!%ov!m dom&m v Bro%íkov! ulici a
ke konci této cesty p'ibude jeden javor. Po#ítá se
s pokácením 2 sakur, z nich% jedna má siln!
po$kozen! kmen a druhá nevyhovuje nové
kompozici. Dále pak bude vysázeno 5 nov!ch dub&
podél Mozartovy ulice a 8 je'áb& podél chodníku
lemujícího parkovi$t! u gymnázia a Skate-plazy.
V!sadbu 13 posledn! jmenovan!ch strom& uhradí
spole#nost Vodovody a kanalizace jako náhradu za
stejn! po#et pokácen!ch strom& p'i havarijní
oprav! vodovodu v ulici Kpt. Barto$e.

Bohu%el oprava vodovodu bude vzhledem
k jeho v!znamu a stavu muset pokra#ovat a to
podél ulice v areálu základní $koly
Polabiny 3. Zde p'ímo nad vodovodem stojí 28
strom&, které bude nutno pokácet (z toho 15

topol&, 7 javor& a 6 lip). Dodáváme, %e se jedná
o minimalistickou variantu kácení, proto%e p'i
dodr%ení celého ochranného pásma vodovodu by
po#et kácen!ch strom& byl tém!' dvojnásobn!.
Realizace této akce se p'edpokládá o prázdninách.

P'ízniv!j$í zprávy máme ohledn! plánované
opravy horkovodu v ulici. Zde p'ímo
nad horkovodem stojí mohutn! dub (ji%n! p'ed
v!m!níkem - viz foto). Jedná se o dominantní a
krásn! strom v dané lokalit!. Pro zaji$t!ní provozní
bezpe#nosti v okolí dubu objednal m!stsk! obvod
opakovan! v letech 2010 a 2013 posouzení jeho
stavu pomocí p'ístrojové metody - tahov!ch
zkou$ek. V obou p'ípadech byl dub vyhodnocen
jako dostate#n! stabilní a perspektivní. Jsme tedy
velmi rádi, %e se s Elektrárnou Opatovice poda'ilo
dohodnout pou%ití odli$ného technického 'e$ení,
které umo%ní zachování krásného dubu. O(PD

parku
Ji$ího Srbka

Kpt. Barto#e

Ohrazenické

Koncert v Ar#e
Jarní koncert

se koná v ned!li 17. 4. 2016
v 18.00 hodin ve sborovém dom! Archa.

Komorního orchestru
Bona Nota

Rozsáhlé plochy tak$ka nedot"ené p$írody
uprost$ed obytné zástavby na pravém b$ehu
Labe jsou devizou Polabin. M!stsk% obvod si
klade za cíl zv%#it atraktivitu a rekrea"ní
potenciál tohoto území a v poslední dob! se
p$ipravuje hned n!kolik zám!r%, které sledují
tento cíl. O loni dokon"ené revitalizaci sle-
pého ramene a variantní studii úprav okolí
Bajkalu jsme informovali v minulém "ísle PZ.
Nyní vás chceme seznámit s dal#ími zám!ry
v této lokalit!.

discgolfového h$i#t!

www.discgolf.cz www.discgolfpark.cz

lávka pro p!#í a cyklisty

slune"ní hodiny

architektonické studie

Jedním ze zám!r&, pro kter! na svém
únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo MO
Pardubice II zpracování projektové dokumentace,
je vybudování .

Discgolf je sport, kter! vznikl v 70. letech a
vychází z pravidel klasického golfu s tím rozdílem,
%e místo holí a mí#k& se pou%ívá létající talí'. Cílem
je umístit ho co nejni%$ím po#tem hod& do
discgolfového ko$e. Hrá#, kter! projde celé h'i$t!
(v!t$inou 9 jamek) s nejni%$ím po#tem hod& se

stává vít!zem. Po sv!t! je postaveno více ne%
5 000 pevn!ch discgolfov!ch h'i$), z nich% v!t$ina
je umíst!na v m!stsk!ch parcích, na $kolních
pozemcích, v ly%a'sk!ch areálech a rekrea#ních
oblastech. V!t$ina z nich byla realizována z ve-
'ejn!ch pen!z a je zdarma p'ístupná ka%dému.

Zájemci o hru tak na úvod sta#í jeden
discgolfov! disk (250 K#) a m&%e hrát. Obvykle
b!vají h'i$t! vybavena zázemím, kde funguje
p&j#ovna disk&. Discgolf je sport pro v$echny
generace, je to aktivita na ned!lní odpoledne s ro-
dinou ale i vrcholov! sport. Sv!tová discgolfová
asociace (PDGA) ka%doro#n! organizuje sérii
discgolfov!ch turnaj&, kter!ch se ú#astní nejlep$í

profesionální hrá#i. Discgolfová liga se pravideln!
organizuje ji% n!kolik let i u nás. V sou#asné dob! je
v ,R p'es 50 discgolfov!ch h'i$). Blí%e viz

, apod.
Z blízk!ch h'i$) m&%eme jmenovat nap'. Kolín
(Kmoch&v ostrov) nebo Svitavy.

Slu%by m!sta Pardubic a.s. ji%n! od Lonkovy
ulice zakoupily pom!rn! rozlehl! pozemek a
p'ipravují zde vybudování rekrea#ního areálu (viz
samostatn! #lánek). V zam!$leném objektu se
po#ítá i s p&j#ovnou disk& pro discgolfové h'i$t!.

Dal$ím p'ipravovan!m zám!rem v lokalit! je
mezi náb'e%ím Závodu

míru a Polabinami, která se p&vodn! p'ipravovala
v rámci v!stavby bytového komplexu Poseidon.
Nyní její projekt p'ipravuje m!stsk! obvod
Pardubice I. Prozatím se p'edpokládá napojení
lávky na stezku podél pravého b'ehu Labe, p'i#em%
se uva%uje o osv!tlení této stezky. Sou#asn! by
bylo vhodné vybudovat i p!$í a cyklistické
propojení od lávky p'ímo do Polabin. Tato spojka by
pak velmi dob'e poslou%ila i jako p'ístup do
rekrea#ního areálu SmP a na discgolfové h'i$t!.

Dal$ím uva%ovan!m zám!rem (zatím ov$em
nepodpo'en!m Zastupitelstvem MO Pardubice II)
jsou v trojúhelníku tvo'eném
stezkami nedaleko mostu P. Wonky.

V$echny tyto aktivity budou koordinovány a
zahrnuty do na prav!
b'eh Labe, kterou bude letos zadávat odbor
hlavního architekta MmP. Studie by m!la b!t
následn! zaregistrována, #ím% by se stala
závazn!m vodítkem pro dal$í vyu%ití území.
Koncept zadání byl prodiskutován na jednání
zástupc& m!sta a m!stského obvodu v únoru a
je$t! letos se o#ekávají první v!stupy. T*
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Takhle ne!
Jak správn! nakládat s velkoobjemov"m
odpadem se do#tete na stran! 3.

MP nabírá strá#níky
M!stská policie Pardubice plánuje v roce 2016

nav"$it po#ty strá%ník& a p'ijímá p'ihlá$ky
uchaze#& o zam!stnání. Pro p'ípadné zájemce
o tuto práci doporu#ujeme seznámit se s pod-
mínkami p'ijetí, které naleznete na stránkách

v sekci Va$e #asté dotazy.
Na webu se dozvíte ve$keré informace

pot'ebné pro p'ijetí k M!stské policii Pardubice na
pozici: STRÁ(NÍK.

M!stská policie Pardubice také vyhla$uje
v"b!rové 'ízení na pozici STRÁ(NÍK JÍZDNÍHO
ODDÍLU. Podmínky pro p'ijetí na tuto pozici jsou
toto%né s pozicí STRÁ(NÍK.

Pokud jste ji% dnes rozhodnuti o podání
p'ihlá$ky, vypln!n" dotazník doru#te na adresu:
M!stská policie Pardubice, Pernerova 443,
Pardubice 530 02. V p'ípad! zájmu se Vám ozve
ná$ personalista. M!stská policie Pardubice

www.mppardubice.cz

Nové relaxa$ní centrum v Lonkov! ulici
V posledních letech v!t$ina vysp!l"ch

m!st a obcí investuje do budování venkovních
relaxa#n! sportovních areál&, ve kter"ch
mohou lidé aktivn! trávit sv&j voln" #as.

Práv! takové zázemí se chystá na pravém
b'ehu Labe vybudovat i akciová spole#nost
Slu%by m!sta Pardubic. Sportovi$t! má
vzniknout na více ne% dvou hektarech zelené
plochy v prostoru Lonkovy ulice v Polabinách.

Hlavní my$lenkou projektu je vytvo'it
relaxa#ní multifunk#ní areál pro v$echny

generace. Na své by si zde m!ly p'ijít nejen
d!ti, ale i aktivní sportovci #i senio'i. Sporto-
vi$t! by m!lo zahrnovat multifunk#ní a d!tská
h'i$t! nebo venkovní posilovnu. Studie po#ítá
také s odpo#inkov"mi zónami a objektem, ve
kterém bude mo%no zakoupit ob#erstvení.

V sou#asné dob! je k dispozici p'edb!%ná
architektonická studie a probíhají dal$í
nezbytné p'ípravy pro realizaci projektu, kter"
by m!l b"t dokon#en v pr&b!hu roku 2017.

Slu%by m!sta Pardubic a.s.

Blokové "i#t!ní ulic
V b'eznu za#alo blokové #i$t!ní m!sta, které

provád!jí Slu%by m!sta Pardubic dle schváleného
harmonogramu. Ten je k dispozici na webov"ch
stránkách . Navíc je mo%né
vyu%ít slu%bu, která je upozorní na #i$t!ní v kon-
krétní ulici, a to s tak dostate#n"m p'edstihem,
kter" si sami zvolíte. Zamezí se tak zbyte#n"m
nep'íjemnostem související se zaplacením pokuty
za p'estupek. Registrovat se je mo%né na serveru

. Slu%ba funguje tak, %e po
registraci je zájemce o p'ipravovaném blokovém
#i$t!ní informován prost'ednictvím SMS nebo
emailem. Zb"vá dodat, %e sms slu%ba je zpoplat-
n!ná, zasílání emailové informace je zdarma.

Sedm dní p'ed zahájením prací se rozmís)uje
p'enosné dopravní zna#ení s informacemi - kdy a
v kolik hodin bude #i$t!ní v dané ulici probíhat.
*idi#&m tato informace slou%í k tomu, aby svá
vozidla p'eparkovali, jinak se dopou$tí p'estupku
za kter" m!stská policie ud!luje pokutu.

Novinkou leto$ního roku je systém odstra-
+ování vozidel, které jejich majitelé i p'es p'íslu$n"
zákaz nebo omezení ponechají v míst!, kde bude
#i$t!ní probíhat. Tato vozidla budou pod v"$e
uvedenou pokutou odstavena na jiné vhodné
místo v bezprost'edním okolí, viditelné z místa,
odkud bylo vozidlo odstran!no. Známé odtahy
vozidel budou tak provedeny pouze ve v"jime#-
n"ch p'ípadech, kdy situace nedovolí jinak, nap'.
v úzk"ch ulicích, kde budou zaparkovaná vozidla
bránit provedení prací. O(PD

www.smp-pce.cz

www.cisteniulic.cz

Ztráty a nálezy nov!
Problematiku ztrát a nález& upravuje nov"

zákon #. 89/2012 Sb., ob#ansk" zákoník. Nov!
je stanoveno, %e

1) Vydat nalezenou v!c vlastníkovi nebo
tomu, kdo v!c ztratil, pokud je z okolností
poznat,

2) V!c nalezenou ve ve'ejné budov! nebo
ve ve'ejném dopravním prost'edku odevzdat

3) V nález bez
zbyte#ného odkladu (do t'í dn&) oznámit
m!stskému obvodu.

Nálezy s neznám!m vlastníkem lze

odevzdat v budov! Ú'adu m!stského obvodu
Pardubice II, kde bude s nálezcem sepsán
záznam o nalezení v!ci. P'ijat! nález se
zve'ejní na ú'ední desce a na internetov!ch
stránkách m!stského obvodu , kde je mo%né
nálezy podle stru#né identifikace dohledat
(www.pardubice2.cz).

Do ztrát a nález& ,
u kter!ch je na první pohled z'ejmé, komu pat'í
a v!ci, které ji% nemohou slou%it ú#elu, ke
kterému byly ur#eny. Dále v!ci opu$t!né, v!ci
s nepatrnou hodnotou, rychle podléhající
zkáze, siln! zne#i$t!né, zapáchající, plesnivé,
viditeln! po$kozené apod. Ztráta #i nález dle
ustanovení ob#anského zákoníku nejsou
v$echny nalezené v!ci. MB

nálezce má povinnost:

komu má b%t vrácena.

provozovateli t!chto za$ízení.
ostatních p$ípadech

nelze p$evzít v!ci

Kácení a v%sadby
Na p'elomu b'ezna a dubna bude v

vysázeno 21 nov!ch strom&. Jedná se
o první etapu sadov!ch úprav této lokality dle
návrhu zahradní architektky Jany Kulhánkové.
Pozd!ji v pr&b!hu roku p'ijdou na 'adu je$t!
skupiny kvetoucích rostlin a ke'&, po#ítá se rovn!%
s dopln!ním lavi#ek. V první fázi bude vysázeno
stromo'adí 7 okrasn!ch jabloní podél chodníku od
pítka sm!rem k v!%ov!m dom&m v Bro%íkov! ulici a
ke konci této cesty p'ibude jeden javor. Po#ítá se
s pokácením 2 sakur, z nich% jedna má siln!
po$kozen! kmen a druhá nevyhovuje nové
kompozici. Dále pak bude vysázeno 5 nov!ch dub&
podél Mozartovy ulice a 8 je'áb& podél chodníku
lemujícího parkovi$t! u gymnázia a Skate-plazy.
V!sadbu 13 posledn! jmenovan!ch strom& uhradí
spole#nost Vodovody a kanalizace jako náhradu za
stejn! po#et pokácen!ch strom& p'i havarijní
oprav! vodovodu v ulici Kpt. Barto$e.

Bohu%el oprava vodovodu bude vzhledem
k jeho v!znamu a stavu muset pokra#ovat a to
podél ulice v areálu základní $koly
Polabiny 3. Zde p'ímo nad vodovodem stojí 28
strom&, které bude nutno pokácet (z toho 15

topol&, 7 javor& a 6 lip). Dodáváme, %e se jedná
o minimalistickou variantu kácení, proto%e p'i
dodr%ení celého ochranného pásma vodovodu by
po#et kácen!ch strom& byl tém!' dvojnásobn!.
Realizace této akce se p'edpokládá o prázdninách.

P'ízniv!j$í zprávy máme ohledn! plánované
opravy horkovodu v ulici. Zde p'ímo
nad horkovodem stojí mohutn! dub (ji%n! p'ed
v!m!níkem - viz foto). Jedná se o dominantní a
krásn! strom v dané lokalit!. Pro zaji$t!ní provozní
bezpe#nosti v okolí dubu objednal m!stsk! obvod
opakovan! v letech 2010 a 2013 posouzení jeho
stavu pomocí p'ístrojové metody - tahov!ch
zkou$ek. V obou p'ípadech byl dub vyhodnocen
jako dostate#n! stabilní a perspektivní. Jsme tedy
velmi rádi, %e se s Elektrárnou Opatovice poda'ilo
dohodnout pou%ití odli$ného technického 'e$ení,
které umo%ní zachování krásného dubu. O(PD

parku
Ji$ího Srbka

Kpt. Barto#e

Ohrazenické

Koncert v Ar#e
Jarní koncert

se koná v ned!li 17. 4. 2016
v 18.00 hodin ve sborovém dom! Archa.

Komorního orchestru
Bona Nota

Rozsáhlé plochy tak$ka nedot"ené p$írody
uprost$ed obytné zástavby na pravém b$ehu
Labe jsou devizou Polabin. M!stsk% obvod si
klade za cíl zv%#it atraktivitu a rekrea"ní
potenciál tohoto území a v poslední dob! se
p$ipravuje hned n!kolik zám!r%, které sledují
tento cíl. O loni dokon"ené revitalizaci sle-
pého ramene a variantní studii úprav okolí
Bajkalu jsme informovali v minulém "ísle PZ.
Nyní vás chceme seznámit s dal#ími zám!ry
v této lokalit!.

discgolfového h$i#t!

www.discgolf.cz www.discgolfpark.cz

lávka pro p!#í a cyklisty

slune"ní hodiny

architektonické studie

Jedním ze zám!r&, pro kter! na svém
únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo MO
Pardubice II zpracování projektové dokumentace,
je vybudování .

Discgolf je sport, kter! vznikl v 70. letech a
vychází z pravidel klasického golfu s tím rozdílem,
%e místo holí a mí#k& se pou%ívá létající talí'. Cílem
je umístit ho co nejni%$ím po#tem hod& do
discgolfového ko$e. Hrá#, kter! projde celé h'i$t!
(v!t$inou 9 jamek) s nejni%$ím po#tem hod& se

stává vít!zem. Po sv!t! je postaveno více ne%
5 000 pevn!ch discgolfov!ch h'i$), z nich% v!t$ina
je umíst!na v m!stsk!ch parcích, na $kolních
pozemcích, v ly%a'sk!ch areálech a rekrea#ních
oblastech. V!t$ina z nich byla realizována z ve-
'ejn!ch pen!z a je zdarma p'ístupná ka%dému.

Zájemci o hru tak na úvod sta#í jeden
discgolfov! disk (250 K#) a m&%e hrát. Obvykle
b!vají h'i$t! vybavena zázemím, kde funguje
p&j#ovna disk&. Discgolf je sport pro v$echny
generace, je to aktivita na ned!lní odpoledne s ro-
dinou ale i vrcholov! sport. Sv!tová discgolfová
asociace (PDGA) ka%doro#n! organizuje sérii
discgolfov!ch turnaj&, kter!ch se ú#astní nejlep$í

profesionální hrá#i. Discgolfová liga se pravideln!
organizuje ji% n!kolik let i u nás. V sou#asné dob! je
v ,R p'es 50 discgolfov!ch h'i$). Blí%e viz

, apod.
Z blízk!ch h'i$) m&%eme jmenovat nap'. Kolín
(Kmoch&v ostrov) nebo Svitavy.

Slu%by m!sta Pardubic a.s. ji%n! od Lonkovy
ulice zakoupily pom!rn! rozlehl! pozemek a
p'ipravují zde vybudování rekrea#ního areálu (viz
samostatn! #lánek). V zam!$leném objektu se
po#ítá i s p&j#ovnou disk& pro discgolfové h'i$t!.

Dal$ím p'ipravovan!m zám!rem v lokalit! je
mezi náb'e%ím Závodu

míru a Polabinami, která se p&vodn! p'ipravovala
v rámci v!stavby bytového komplexu Poseidon.
Nyní její projekt p'ipravuje m!stsk! obvod
Pardubice I. Prozatím se p'edpokládá napojení
lávky na stezku podél pravého b'ehu Labe, p'i#em%
se uva%uje o osv!tlení této stezky. Sou#asn! by
bylo vhodné vybudovat i p!$í a cyklistické
propojení od lávky p'ímo do Polabin. Tato spojka by
pak velmi dob'e poslou%ila i jako p'ístup do
rekrea#ního areálu SmP a na discgolfové h'i$t!.

Dal$ím uva%ovan!m zám!rem (zatím ov$em
nepodpo'en!m Zastupitelstvem MO Pardubice II)
jsou v trojúhelníku tvo'eném
stezkami nedaleko mostu P. Wonky.

V$echny tyto aktivity budou koordinovány a
zahrnuty do na prav!
b'eh Labe, kterou bude letos zadávat odbor
hlavního architekta MmP. Studie by m!la b!t
následn! zaregistrována, #ím% by se stala
závazn!m vodítkem pro dal$í vyu%ití území.
Koncept zadání byl prodiskutován na jednání
zástupc& m!sta a m!stského obvodu v únoru a
je$t! letos se o#ekávají první v!stupy. T*
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Téma: Rekonstrukce ulice Dru"by
V minulém !ísle PZ jsme otiskli v"kres

p#ipravované rekonstrukce ulice Dru$by a
navr$ené #e%ení jsme ozna!ili jako pr&se!ík
zám'r& architekta, p#edstav a mo$ností
investora, p#ipomínek SVJ, obyvatel, správc&
in$en"rsk"ch sítí a dot!en"ch orgán& státní
správy. Sna$ili jsme se r&zn"m p#ipomínkám
vyhov't v co mo$ná nejv't%í mí#e, ale
samoz#ejm' . Na
základ' p#ipomínek SVJ do%lo k celé #ad' úprav
projektu, p#emís(ovala se stanovi%t'
kontejner&, dopl)ovaly se pr&jezdy na konci
parkovi%(, ru%ila se parkovací místa v blízkosti
domu !i zám'r ve#ejného grilu a v neposlední
#ad' bude na povrch vozovek pou$it asfalt
místo projektantem zam"%lené betonové
dla$by.

Shodu se nám bohu$el nepoda#ilo nalézt
s v"borem SVJ domu Dru$by 341-343, kter"
po$aduje zejména vypu%t'ní 2 podéln"ch stání
vpravo u vjezdu k domu, vypu%t'ní nebo
zm'nu retardéru v blízkosti domu a p#e-
hodnocení v celé ulici.
Na podporu svého stanoviska si nechal
zpracovat i odborn" názor jiného projektanta,
v n'm$ se uvádí, $e sm'rové zpomalovací
prvky jsou v$dy lep%í ne$ zv"%ené plochy, které
jsou navr$eny v ulici Dru$by. Tento názor
nesdílíme, z hlediska legislativy jsou vertikální i
horizontální zklid)ovací opat#ení rovnocenná
a podle na%ich zku%eností zv"%ené plochy lépe
p#im'jí #idi!e ke zpomalení. Navíc v ulici Dru$by
poslou$í i jako bezpe!n'j%í a p#irozen'
bezbariérové místo pro p#echázení chodc&.
Domníváme se, $e ulice vybavená horizon-
tálními prvky p&sobí z architektonicky-
urbanistického hlediska lépe ne$ ulice se
st#ídav"m parkováním (nap#. ul. Devotyho), ale
to se pohybujeme v rovin' subjektivních
názor&. Za d&le$ité v%ak pova$ujeme, aby byly
vjezdy ke v%em 3 dom&m #e%eny jednotn',
a proto nesouhlasíme s vypu%t'ním nebo
zm'nou retardéru u jednoho z nich. Za

p#edpokladu správného stavebního provedení
jsme p#esv'd!eni, $e retardéry budou funk!ní
a nep#inesou sní$ení komfortu bydlení.

Zru%ení dvou
po$adované v!borem SVJ

z d&vodu zhor%ení rozhledov!ch pom'r&
v míst' bychom v%ak pova$ovali za velkou
chybu, proto$e práv' navr$ené #e%ení podle
na%ich dlouholet!ch zku%eností spolehliv'
zajistí dostate!n! rozhled a neparkování
vozidel v pr&jezdním profilu vozovky. Vozidla
budou v zapu%t'ném zálivu, profil naru%ovat
nebudou, norma toto #e%ení p#ipou%tí a nem'l
k n'mu námitek ani dopravní inspektorát
Policie *R jako$to dot!en! orgán státní správy
ve v'cech bezpe!nosti a plynulosti provozu.
Pokud by tato dv' místa byla zru%ena,
neexistoval by d&vod, pro! by vozidla nem'la
parkovat podél chodníku a pak by skute!n'
omezovala v!hled i pr&jezd. Situace by musela
b!t #e%ena dopravním zna!ením, které je
nepochybn' mén' spolehlivé ne$ navr$ené
stavební #e%ení. Jsme p#esv'd!eni, $e z hledis-
ka rozhledov!ch pom'r& a bezpe!nosti provo-
zu se oproti stávajícímu stavu situace zlep%í.

Dodáváme, $e v leto%ním roce bude
realizována rekonstrukce ulice, tj.
úsek od vjezdu k domu !p. 341 dozadu v!etn'
velkého parkovi%t'. Druhou etapu zatím brzdí
nedo#e%ené problémy s majetkoprávním
vypo#ádáním pozemku pod ulicí, kter! je v tzv.
duplicitním vlastnictví státu a n'kolika
soukrom!ch osob.

Vzhledem k velkému mno$ství parkujících
vozidel a nutnosti pr&b'$ného zaji%t'ní
dopravní obslu$nosti v%ech dom& bude
rekonstrukce pom'rn' komplikovaná. O sou-
visejících dopravních opat#eních a omezeních
budeme informovat na na%em webu a p#ímo
zástupce domovních samospráv a SVJ. Termín
realizace bychom si p#edstavovali v prázd-
ninov!ch m'sících, ale v%e závisí na v!sledku
v!b'rového #ízení na zhotovitele. T+

není mo!né vyhov"t v#em

zpomalovacích prvk$

podéln%ch stání vpravo
u v%jezdu od &p. 341

první etapa

Zákazníci pardubické
Charit# v#novali
805 kg potravin

V sobotu 21. 11. 2015 se
zapojila do t#etího ro!níku Národní

potravinové sbírky. Skupina dobrovolník& cel! den
oslovovala zákazníky pardubického obchodního
domu Kaufland v B'lehradské ulici. Díky ob'tavosti
t'chto dobrovolník& a %t'drosti zákazník& se
poda#ilo shromá$dit tém'# 805 kilogram& trvan-
liv!ch potravin pro rodiny s d'tmi v nouzi.

Ve srovnání s p#edchozím rokem byl leto%ní
v!sledek o 25 kg úsp'%n'j%í. Navíc lidé ve v't%í mí#e
nosili potraviny, které rodiny nejvíce pot#ebují -
d'tskou v!$ivu (sunary, p#esnídávky, pi%koty), r!$i
a t'stoviny. V celé republice *e%i b'hem jediného
dne darovali 228 tun jídla.

„Leto%ní ro!ník je pro nás potvrzením, $e lidé a
firmy v *esku nejsou lhostejné k problém&m
spole!nosti a mají chu( je #e%it. Nakupující i
partne#i, bez nich$ by tato akce nebyla, mají m&j
obdiv,“ uvedla Pavlína Kalousová z po!ádající
platformy , která NPS
organizuje ve spolupráci s "eskou federací potra-
vinov!ch bank a Armádou spásy a celou !adou
partner# - obchod#, firem i dal$ích institucí.

Oblastní charita
Pardubice

Byznys pro spole$nost

Centrum denních
slu"eb K!i"ovatka

Obecn% prosp%$ná spole&nost
dne

20. 1. 2016 v rámci napl'ování svého
motta „Pomáháme vyjet správn!m
sm%rem“ slavnostn% otev!ela

.
To je ur&eno pro lidi s t%lesn!m nebo

kombinovan!m posti(ením, (ijící v domá-
cím prost!edí, kte!í pot!ebují pomoc jiné
fyzické osoby. Hlavním cílem slu(by je
udr(ování a posilování samostatnosti.
Probíhá nácvik &inností zvy$ujících
sob%sta&nost a dovednosti. To v$e je
pot!ebné pro samostatn! (ivot a
za&len%ní do b%(ného (ivota s vyu(itím
ve!ejn% dostupn!ch slu(eb. Je uplat'ován
individuální p!ístup a u(ivatelé jsou
podporování nejen v pln%ní jejich pot!eb,
ale i v nalézání cesty za napln%ním jejich
p!ání. Cílem pracovník# centra je vytvo!it
p!átelskou a tvo!ivou atmosféru, kde
mohou u(ivatelé trávit sv#j &as.

Více se dozvíte na internetov!ch
stránkách .
P!ípadné dotazy budou odpov%zeny na
telefonním &ísle 776 468 078 nebo v sídle
centra na adrese Arno$ta z Pardubic 2605,
530 02 Pardubice.

K%I&OVATKA handicap centrum

Centrum
denních slu"eb

www.krizovatka-hc.cz

Z' Polabiny 1
op#t otevírá
po$íta$ovou t!ídu

Máte doma malého „aj)áka“ a chcete,
aby se ve $kole mohl v%novat po&íta&#m
o n%co víc, ne( je b%(né? Mohlo by vás pak
zajímat, (e v p!í$tím $kolním roce
2016–2017 plánuje základní $kola v Pola-
binách 1 otev!ít dal$í ro&ník specializované
t!ídy s roz$í!enou v!ukou informatiky a
v!po&etní techniky. „T!ká se to d%tí, které
budou v p!í$tím $kolním roce v 6. ro&níku,“
uvádí !editelka $koly Jana Lokvencová.

Rodi&e d%tí zatím nemusí panika!it,
&as na p!ípravu zatím pr! je. „Informa&ní
sch#zka se uskute&ní v úter! 5. dubna od
19 hodin ve $kolní jídeln%,“ p!ibli(uje
podrobnosti Lokvencová. „Samotné
p!ijímací zkou$ky máme naplánované na
&tvrtek 21. dubna od 14 hodin v po&íta&ové
u&ebn% 1,“ dopl'uje Lokvencovou
zástupkyn% $koly Lenka Vr$anská.

Rodi&e mohou své (áky hlásit na
sekretariátu vedení $koly. Ale pokud to
nestihnou, mohou podle vedení $koly p!ijít
bez p!ihlá$ky p!ímo na test. „Ten se bude
skládat ze základ# znalostí v!po&etní
techniky a z logického my$lení,“ uzavírá
Lokvencová. Mgr. Ond!ej Vojt%ch

Velkoobjemov( odpad
Jako obvykle p'iná#íme v jarním zpravodaji

tabulku termín$ p'istavení kontejner$ na
o v první &ásti roku 2016.bjemn% odpad

Do velkoobjemov!ch kontejner# lze ulo(it
objemn! odpad z domácností, kter! se nevejde do
b%(n!ch odpadov!ch nádob - nábytek, koberce
apod. Do velkoobjemov!ch kontejner# NEPAT*Í:
stavební su) (nap!. po vybourání bytov!ch jader,
stará okna), nebezpe&n! odpad (v&etn% pneumatik,
akumulátor#, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovateln! odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské &innosti.

Dodáváme, (e pr#b%(n% je k dispozici
separa&ní dv#r v Lonkov% ulici, kter! má provozní
dobu v úter! a ve &tvrtek od 13 - 17 hodin a
v pond%lí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinsk!
separa&ní dv#r lze odkládat objemn! odpad z do-
mácností, pneumatiky, stavební su), sklo, plasty,
papír, elektroza!ízení a kovy.

Nebezpe&n! odpad, jako jsou chemikálie,
barvy, oleje, baterie apod., lze odevzdat na n%které
jiné separa&ní dvory ve m%st% (podrobn%ji viz
www.smp-pce.cz), nebo je mo(no vyu(ít mobilního
svozu, kter! probíhá obvykle na podzim (p!esn!
rozpis b!vá oznámen v(dy p!edem formou leták#
do schránek). O+PD

Podomní prodej
je zakázan(

Na celém území Statutárního m%sta
Pardubic platí od 20. 9. 2013 Na!ízení rady
m%sta Pardubic &. 1/2013, o tr(ním !ádu,
kter!m je stanoven zákaz podomního a
poch#zkového prodeje. Upravuje tak nabídku
prodeje zbo(í a poskytování slu(eb mimo
provozovnu ur&enou k tomuto ú&elu. Tímto
na!ízením je na území m%sta Pardubic zakázán
tzv. - tedy nabízení zbo(í &i
slu(eb bez p!edchozí objednávky.

V posledním &tvrtletí lo'ského roku a
v prvním leto$ního byl Ú!ad m%stského obvodu
Pardubice II opakovan% upozorn%n na to, (e se
v Polabinách a na Ciheln% pohybují podomní
prodejci, kte!í nabízí prodej elektrické energie a
plynu, p!íp. i jiného zbo(í. P!edstavují se jako
zástupci Va$eho stávajícího dodavatele, nebo
jako pracovníci Energetického regula&ního
ú!adu a argumentují tím, (e v rámci
celospole&ensk!ch zm%n dochází té( ke
zm%nám spole&ností, je( dodávky elektrické
energie a plynu fakturují. Podomní prodejce
(fyzická osoba) se tímto chováním dopou$tí
p!estupku, za kter! lze ulo(it pokutu a( do
v!$e 30.000,- K&, obchodníci (právnické osoby,
spole&nosti) pak a( do v!$e 200.000,- K& bez
ohledu na to, zdali novou smlouvu uzav!e nebo
ne (posti(iteln! je samotn! podomní prodej
nikoli jeho v!sledek). Proto doporu&ujeme:

Podomní prodejci mají &asto p!íjemné
vystupování a vzhled a sna(í se navodit
takovou atmosféru, aby mohli velmi dob!e
promy$len!m a nau&en!m jednáním získat
zákazníka za ka(dou cenu na svou stranu.

Prodejci
slibují úspory, které nejsou podlo(eny solidním
v!po&tem ani spot!ebou konkrétního
zákazníka. "asto argumentují obecn!m
p!íkladem, kdy k v!po&tu pou(ívají daleko vy$$í
spot!ebu elekt!iny, ne( má b%(n% vybavená

domácnost. Zm%na dodavatele m#(e obsa-
hovat skryté poplatky, o kter!ch se prodejci
nezmi'ují.

Podomní
prodejce obvykle vy(aduje k nahlédnutí va$i
fakturu. Ta v$ak obsahuje i osobní údaje, &íslo
zákazníka, spot!ebu, fakturovanou &ástku
apod. Tyto údaje jsou snadno zneu(itelné!

Pokud je nabídka seriózní, nem%l by vás
prodejce k podpisu (ádn!m zp#sobem nutit.
I p!es vá$ nezájem mohou n%kte!í z prodejc#
po(adovat vá$ podpis údajn% jako potvrzení,
(e s vámi jednali. Takov! podpis m#(e b!t
v kombinaci s dal$ími osobními údaji
zneu(iteln!.

Pokud se vám nabídka zdá zajímavá, v(dy
máte právo si sliby prodejce ov%!it a nechat si
na rozhodnutí &as.

V(dy byste m%li mít mo(nost si
podomního prodejce u dané spole&nosti ov%!it.
P!edkládané pr#kazy nemusí b!t pravé.

Cílem t%chto nezvan!ch náv$t%v jsou
p!evá(n% senio!i. V p!ípad%, (e se setkáte
s takov!mto jednáním, neváhejte se obrátit na
m%stskou policii, tel. 156, p!ípadn% 466 859
220 (stálá slu(ba) nebo 466 030 240 (okrsek
Polabiny a Cihelna). Obrátit se té( m#(ete
p!ímo na ÚMO Pardubice II, tel. 466 798 628
(Ing. *eh#!ek).

A&koli je podomní prodej v na$em m%st%
zakázán, neznamená to, (e smlouva, kterou
podepí$ete je neplatná. Pokud ji chcete
„zru$it“, je t!eba od ní písemn% odstoupit. To
m#(ete u&init .
Odstoupení je t!eba zaslat po$tou - nejlépe
doporu&en% nebo s dodejkou. Rozhoduje
p!itom datum odeslání zásilky, nikoli její p!ijetí
na stran% dodavatele. Je t!eba upozornit na to,
(e dodavatel není povinen na zaslané
odstoupení reagovat, ale pokud jsou spln%ny
zákonem dané podmínky (zejména lh#ta), musí
ho akceptovat. J*

podomní prodej

Nenechte na sebe vyvíjet nátlak!

Slibovaná úspora neb!vá reálná a
m)"e obsahovat skryté poplatky!

Neposkytujte cizím lidem své osobní
údaje $i údaje z va*í faktury!

Nepodepisujte nic na chodb# svého
domu!

Nechte si na svá rozhodnutí $as!

Dejte si pozor i na fale*né podomní
prodejce!
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Volejbalov# turnaj
o pohár starosty

V sobotu 12. b!ezna 2016 se konal ve
sportovní hale Univerzity Pardubice 2.
ro"ník volejbalového turnaje „O pohár
starosty MO Pardubice II“. Turnaj p!ipravil
M#stsk$ obvod Pardubice II ve spolupráci
s Univerzitou Pardubice a zú"astnilo se ho
16 smí%en$ch amatérsk$ch t$m&. Akce
m#la i letos vedle sportovní stránky také
charitativní rozm#r, zú"astn#né t$my
tentokrát p!isp#ly na podporu

Tato
organizace pom&'e ro"n# více ne' 130
rodinám z Pardubického kraje, které mají
dít# s ohro'en$m v$vojem (nap!. v d&s-
ledku p!ed"asného narození), s nerovno-
m#rn!m v!vojem, s t#lesn!m, mentálním
posti'ením, s poruchou autistického spek-
tra nebo s kombinovan!m posti'ením.

Symbolick! %ek ve v!%i 15 940 K" za
St!edisko rané pé"e v Pardubicích o.p.s.
p!evzala !editelka Blanka Brandová z ru-
kou starosty m#stského obvodu Radka
Hejného a prorektora Univerzity Pardu-
bice Ji!ího Kulhánka.

Vít#zem turnaje a dr'itelem putov-
ního poháru se stalo stejn# jako v lo(ském
roce dru'stvo Brasileiro, na druhém míst#
skon"ilo dru'stvo Univerzity Pardubice a
t!etí byla Se%lost.

St!ediska
rané pé$e v Pardubicích o.p.s.

Vina!sk# p%lmaraton
Vá'ení spoluob"ané,
v sobotu 16. dubna 2016 se v Pardubicích

pob#'í tradi"ní Pardubick! vina!sk! p&lmaratón a
Mistrovství )eské republiky mu'& a 'en v p&l-
maratonu. Rovn#' v leto%ním roce tento v!znam-
n! závod s mezinárodní ú"astí zp&sobí nejedno
dopravní omezení v Pardubicích. V MO Pardubice
II budou v obou sm#rech zcela nepr&jezdné ulice
Studentská, Kun#tická a "ást ulice Hradecká (od
Fáblovky a' po k!i'ovatku s ulicí Pod#bradskou).
Tyto ulice budou uzav!eny v dob# od 10 hodin do
16 hodin. Zbylá "ást ulice Hradecká (od k!i'ovatky
s ul. Pod#bradská k mostu Pavla Wonky) bude
pr&jezdné tak, 'e doprava bude svedena na jednu
polovinu komunikace. V uvedenou dobu nebude
mo'n! jak!koliv v!jezd ani vjezd vozidel do místní
"ásti Cihelna a Stava!ov.

Prosíme tedy obyvatele t#chto m#stsk!ch
"ástí, aby sv&j p!ípadn! odjezd z této lokality
v sobotu 16. dubna naplánovali tak, aby stihli odjet
do deseti hodin dopoledne. S bezproblémov!m
návratem prosím po"ítejte a' po 16.00 hodin#.

Po!adatelé této sportovní akce se dop!edu
omlouvají v%em ob"an&m, kter!ch se toto omezení
dotkne, a jsou p!esv#d"eni, 'e to ob"ané p!ijmou

s pochopením, stejn# jako u jin!ch v!znamn!ch
akcí v Pardubicích. V rámci p&lmaratónu bude pro
diváky na Ciheln# u kruhové k!i'ovatky U Josefa
p!ipraven doprovodn! program. Pro diváky zde
bude p!ipraven stánek s vínem a po cel! den bude
hrát 'ivá hudba.

Pardubick! vina!sk! p&lmaraton je ur"en nejen
profesionálním b#'c&m, ale i %iroké sportovní
ve!ejnosti. Vedle mistrovského závodu si aktivní
sportovci mohou zab#hnout závod na 10 km, ti
mén# zdatní Lidov! b#h na 1600 metr&, kde ka'd!
ú"astník obdr'í medaili. Konají se i dal%í
doprovodné akce, pohárov! závod a Mistrovství
"eské republiky Handbik& v p&lmaratónu a závod
Kolob#'c& v p&lmaratonu. Tato sportovní událost
pat!í mezi nejv#t%í akce, které se konají v krajském
m#st# Pardubice. Po!adatelé o"ekávají, 'e se jich
zú"astní více jak t!i tisíce sportovc& z celé
republiky a ze zahrani"í.

Nejv#t%í odm#nou by po!adatel&m bylo, kdyby
se ob"ané v hojném po"tu zú"astnili této
sportovní akce, bu* jako p!ímí ú"astníci nebo jako
diváci.

Start v%ech závod& je na Smetanov# nám#stí
a cíl na Pern%t!nském nám#stí. Zahájení celé
sportovní akce je v 9.20 hodin u V!chodo"eského
divadla. Old!ich Bujnoch, po!adatel

Slovo starosty
Vá'ení spoluob"ané,
leto%ní zima op#t pat!ila mezi teplotn#

nadpr&m#rné a sn#hu jsme si v Pardubicích mnoho
neu'ili. O to hez"í snad bude jaro, které ji' klepe na
dve!e a jeho' m#síce pat!í k nejhez"ím v roce.

Leto%ní první "íslo Pravob!e'ního zpravodaje
má dvojnásobn! rozsah, ne' b!valo v minulosti
obvyklé. Tento rozsah chceme zachovat i v dal%ích
"íslech, abychom Vám mohli p!iná%et podrobn#j%í
informace o d#ní v obvodu. Zárove( je to i
p!íle'itost pro vás, pro Va%e p!ísp#vky, se kter!mi
byste cht#li seznámit své spoluob"any. Cht#l bych
Vás také upozornit na aplikaci do chytr!ch
mobilních telefon& „Dej Tip“, kterou u' n#kte!í
z Vás pou'ívají a pomocí které nám m&'ete
jednodu%e zasílat podn#ty ze svého okolí (závady
na komunikacích, po%kozené stromy, atp.). Za
ve%keré Va%e podn#ty jsme rádi, a pokud je jejich
!e%ení mo'né, tak se je sna'íme vy!e%it co
nejrychleji. Kvalitní a funk"ní vzájemná informo-
vanost mezi samosprávou, politiky a ve!ejností je
p!edpokladem dobrého fungování obvodu.

Nejv#t%í plánovanou investicí leto%ního roku je
první etapa rekonstrukce ulice Dru'by. Na tuto akci
máme na Ministerstvu pro místní rozvoj podanou
'ádost o dotaci z programu Regenerace sídli!".
Pokud bychom tuto dotaci neobdr#eli, pokusíme se
akci realizovat ve spolupráci s magistrátem m$sta.
Domníváme se, #e obyvatelé této %ásti si rekon-
strukci svého okolí zaslou#í. Pr&b$h samotné akce
v!ak nebude v&bec jednoduch! a p'inese v!em
místním lidem zna%ná omezení, zejména v parko-
vání. Informace k této akci jsou také na stran$ 3.

Dále p'ipravujeme opravy chodník&, nov!
p'íst'e!ek na kontejnery v ulici Lidické, nov! povrch
na h'i!ti Lod$ v Gagarinov$ ulici, generální opravu
proléza%ky Slon a dokon%ujeme projekt na
stavební úpravy ulice Lidické, kde byly loni u p'e-
chodu k základní a mate'ské !kole provizorn$
umíst$ny plastové zpomalovací prahy. Mo#ná
dojde i na rekonstrukci ulice Ke Koupali!ti, kde
Vodovody a kanalizace plánují p'elo#ku kanalizace.
Rovn$# máme p'ipraven! projekt na cyklostezku
od zdymadla sm$rem do Cihelny, která by m$la
navazovat na stezku univerzity vedoucí pod
t$locvi%nou. P'ipravujeme rovn$# zám$r dopojení
této trasy p'ímo do k'i#ovatky U Josefa a rádi
bychom postavili i kultivovan$j!í p$!í spojku mezi
Stava'ovem a nov$ upraven!mi plochami u rekto-
rátu Univerzity Pardubice. Zatím nevíme, kterou
z akcí se poda'í realizovat je!t$ v tomto roce.

Intenzivn$ se p'ipravuje projekt sportovn$
relaxa%ního centra v Lonkov$ ulici. Tento projekt
p'ipravují a budou financovat Slu#by m$sta
Pardubic a.s. a k realizaci by m$lo dojít v roce 2017.
Bude se jednat o voln$ p'ístupn! areál pro !irokou
ve'ejnost. Podrobn$j!í informace a vizualizaci
najdete uvnit' zpravodaje. V této lokalit$ se také
p'ipravuje lávka p'es Labe ze Závodu míru do
Polabin. Tím se tento doposud trochu opomíjen!
prostor na pravém b'ehu Labe více zp'ístupní v!em
obyvatel&m Pardubic a bude se tak moci lépe
vyu#ít jeho rekrea%ní potenciál. V!echny zde
p' ipravované projekty budou maximáln$
respektovat p'írodní charakter této lokality.

Na za%átku leto!ního roku jsme se mnozí
potkali v masopustním pr&vodu a v první polovin$
roku jsme pro Vás p'ipravili i n$kolik dal!ích akcí.
Více se o t$chto akcích se dozvíte na poslední
stran$ zpravodaje, ale já bych rád upozornil na
pálení %arod$jnic, které se v na!em obvodu zatím
pravideln$ nekonalo. Nyní bychom tuto tradici pro
malé i velké cht$li obnovit i v na!em obvodu.
V plném proudu jsou i p'ípravy na 17. Staro%eskou
polabinskou pou", která se bude konat v sobotu
24. zá'í v Parku Ji'ího Srbka.

Musím se také zmínit o akci, kterou sice
nepo'ádáme, ale p'esto se na!eho obvodu a
n$kter!ch obyvatel v!razn$ dotkne. Jedná se
o pardubick! vina'sk! p&lmaraton (více na stran$
7). Ji# v lo(ském roce jeho tra" vedla sídli!t$m
Cihelna a do!lo k úplnému uzav'ení ulice
Studentská a Kun$tická od 7.00 do 16.00 hodin.
Toto omezení se n$kter!m obyvatel& nelíbilo a my
jsme p'i projed-návání trasy závodu v leto!ním
roce zva#ovali, zda závodníky na Cihelnu pustit, %i
nikoli. Po slo#it!ch jednáních s po'adateli závodu a
vedením m$sta a s ohledem na v!znam této
mezinárodní sportovní akce jsme nakonec
ustoupili a závod pob$#í po stejné trase jako loni.
Poda'ilo se dojednat, #e dot%ené ulice budou
uzav'eny a# v 10.00, co# já osobn$ pova#uji za
dostate%nou dobu na to, aby v!ichni, kte'í
pot'ebují, sta%ili s vozidlem odjet, pop'ípad$
p'eparkovat. Omlouvám se za vzniklé komplikace a
v$'ím, #e je p'ijmete s pochopením a v$domím
toho, #e ka#dá velká akce ve m$st$ p'iná!í jistá
omezení. Mnozí z Vás se akce ur%it$ i zú%astní, a"
u# jako nad!ení diváci nebo aktivní závodníci.

Vá#ení spoluob%ané, svátky velikono%ní máme
ji# za sebou a já v$'ím, #e jste si je u#ili co nejlépe.
P'eji Vám, aby i celé jaro pro Vás bylo napln$no
optimismem a jarní sluní%ko Vám dodalo dostatek
správné #ivotní energie na cel! rok.

Vá! Radek Hejn!

10. jednání Zastupitelstva m&stského
obvodu Pardubice II se koná v
dne . . 201 v 1 hodin

e st'edu
27 4 6 7:30 v salonku

restauruace Na Palub$ v Polabinách 2.

Zm&ny v ceníku knihovny

Lovci perel

Katalog knihovny na webu

Rada m$stského obvodu Pardubice II schválila
nov! ceník registra%ních poplatk&, kter! p'iná!í
zv!hodn$ní d$tem a student&m: d$ti do 18 let
zaplatí za ro%ní %lenství 40 K%, studenti do 26 let po
p'edlo#ení pr&kazu o studiu zaplatí 60 K%, ostatní
poplatky z&stávají nezm$n$ny – dosp$lí 100 K%,
d&chodci 60 K% za rok.

V pond$lí 18. 1. 2016 prob$hlo v knihovn$
vyhodnocení d$tské %tená'ské sout$#e Lovci perel
za rok 2015. Hodnoceny byly d$ti ve t'ech
v$kov!ch kategoriích. Vít$zkami se staly Jana
Rohlíková, Zuzana Kvapilová, Hana Schoberová,
Hana Ko#elská, Aneta Hendrychová a Markéta
Tichá. Pan starosta Mgr. Radek Hejn! pogratuloval
vít$zkám a p'edal jim odm$ny. Oblíbená sout$#
Lovci perel pokra%uje v knihovn$ i v roce 2016.

Na webové adrese knihovna-polabiny.mmp.cz
je mo#né si prohlédnout katalog knih a kni#ní
novinky. Registrovaní %tená'i si zde mohou zalo#it
své konto, p'es které lze jednodu!e prodlu#ovat
v!p&j%ky a rezervovat knihy. Postup registrace je
následující: kliknete na pole P'ihlásit se, pak
Nemám registraci, zadáte %árov! kód uveden! na
zadní stran$ %tená'ského pr&kazu (pokud je devíti-
místn!, zadává se cel!, pokud je t'ináctimístn!,
poslední %íslice se vynechá) a své p'íjmení, násled-
n$ si zvolíte své u#ivatelské jméno a heslo, pod
kter!m se budete p'ihla!ovat do katalogu. Po
p'ihlá!ení se v poli Konto %tená'e dostanete na
p'ehled sv!ch v!p&j%ek. VL

FINAN'NÍ ZDROJE CELKEM

V(DAJE CELKEM

1. B$#né p'íjmy
z toho transfer daní

transfer dotace na volby
poplatky
ostatní

2. Z&statek prost'edk& k 31. 12. 2015
3. Tvorba sociálního fondu

1. B$#né v!daje
z toho provoz ú'adu MO

(z toho zaji!t$ní voleb)
oblast #ivotního prost'edí
oblast dopravy
st'edisko úklidov!ch prací
knihovna
oblast aktivit obvodu v%. dotací
ostatní

2. Investice - oblast )P a dopravy
3. Rezervy

44 723,7

44 723,7

31 703,0
20 913,0

500,0
9 850,0

440,0
13 368,2

-347,5

26 876,0
10 434,0

(500,0)
8 265,0
4 100,0
1 719,0
1 033,0
1 225,0

100,0
14 250,0

3 597,7

Rozpo$et na rok 2016
Pro názornost p'edkládáme zjednodu!enou

verzi aktuálního rozpo%tu (%ástky v tis. K%), úpln!
rozpo%et je k dispozici na www.pardubice2.cz.
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 16. 12. 2015 ZMO schválilo
mimo jiné dota!ní programy na rok 2016 t"kající se
podpory aktivit #kolsk"ch za$ízení a za$ízení
zam%$en"ch na volno!asové aktivity d%tí, podpory
sportovních aktivit, podpory kulturních a spole!en-
sk"ch aktivit a dotací mimo vyhlá#ené programy.
Dále ZMO schválilo rozpo!et na rok 2016 (viz str. 2).
Na únorovém jednání ZMO starosta informoval
o rezignaci Evy Zálabské za volební stranu Patrioti
Pardubic a sou!asn% i o rezignaci jejího náhradníka

Ond$eje Ne!ase. Mandát tak vznikl dal#ímu
náhradníkovi, kter"m je Pavel &erven".

RMO na svém mimo$ádném jednání 2. 12. 2015
schválila ukon!ení smlouvy na se! trávník' v Pola-
binách 1 a na Ciheln% se spole!ností Raamar, s.r.o.,
která nebyla schopna dostát sv"m závazk'm a
poslední lo(skou se! této !ásti obvodu provedly
Slu!by m"sta Pardubic a.s. a firma David Hurt.

RMO projednala a schválila návrh novely
vyhlá#ky m"sta o statutu m"sta, v ní! se obvod$m
sv"%uje agenda ztrát a nález$, up%es&ují se
kompetence v oblasti opatrovnictví, silni'ního
správního ú%adu (v návaznosti na poslední novelu
zákona o pozemních komunikacích) a investi'ní a
provozní 'innosti obvod$.

RMO odsouhlasila uzav%ení obvykl"ch ro'ních
smluv se Slu!bami m"sta Pardubic a.s. na
zahradnické práce, p%istavování velkoobjemov"ch
kontejner$, v"syp ko#$ na odpadky a psí

exkrementy a rámcové smlouvy na opravy
komunikací. Novinkou je schválená smlouva se
Slu!bami m"sta Pardubic a.s. na se' trávník$
v letech 2016-2018 uzav%ená na základ" p%ímého
zadání zakázky této m"stské firm". Cena na rok
2016 'iní 2 284 850,- K' v'etn" DPH.

V rámci vyjád%ení m"stského obvodu jako
ú'astníka územního %ízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou V"robní a skladovací haly Big
Big s.r.o. na Fáblovce a s akcí "SSZ a nasvícení
p%echodu pro chodce u zastávky MHD Lidická".
Jedná se o nasvícení frekventovaného p%echodu
p%es ulici Kpt. Barto#e, které p%ipravuje m"sto na
popud MO Pardubice II. Sou'ástí projektu je ov#em
i diskutabilní umíst"ní semaforu.

V neposlední %ad" RMO povolila hudební
produkci po 22. hodin" v dob" po%ádání Majálesu -
hudebního festivalu na louce u koupali#t" na
Ciheln" dne 14. 5. 2016 do 24:00 hodin. T(
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PRAVOB E$NÍ ZPRAVODAJ l
l Zdarma

m domácnostem Pardubice II l Toto i star
l Písemné ky na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz

! Periodick% tisk územního samosprávného celku
V Pardubicích 21. 3. 2016

v"e m#stského obvodu "í $ísla Pravob%e&ního zpravodaje naleznete v elektronické podob# (ve formátu
pdf) na stránkách www.pardubice2.cz p%ísp#v zasílejte adresu vydavatele nebo na

'íslo 2016|1 Vy #s se sídlem
Chemik( 128, 530 09 Pardubice, I'O 274046 Eviden$ní $íslo MK 'R E 11472 chází $ty%ikrát ro$n#

l l davatel: M tsk% obvod Pardubice II
l l Vy l

Pond#lí 11. 4. 2016
v 18.00 hodin
Jarní koncert v Ar"e
Koncert komorního !enského sboru Libu#e z Prahy
pod vedením sbormistryn" Mgr. Jany Kan"rové.
Sbor vystupuje na sokolsk!ch slavnostech v Praze,
po%ádá váno'ní a adventní koncerty a koncertuje

pro m"stské ú%ady v Praze i mimo Prahu. Zahajoval
láze&skou sezonu ve slovensk!ch lázních Pie#)any,
vystupoval na dni „Svátky písní v B%eclavi“ a
mnoh!ch dal#ích p"veck!ch festivalech. V jeho
pestrém repertoáru jsou polyfonie, renesan'ní,
barokní a lidové písn", písn" Jaroslava Je!ka a
mnohé dal#í. M"stsk! obvod tento koncert po%ádá
ve spolupráci s ELIM Pardubice a Církví bratrskou.
Vstup na koncert je zdarma.

P%ipravované akce obvodu

St%eda 13. 4. 2016
v 17.00 hodin
Senior klub Archa

Tradi'ní setkání senior$ v klubu Archa bude mít
netradi'ní nápl&. Hostem bude starosta
m"stského obvodu Pardubice II spole'n" s ve-
doucí knihovny m"stského obvodu. Starosta bude
informovat p%ítomné o d"ní v obvodu a zodpoví

p%ípadné dotazy. Vedoucí knihovny seznámí
spoluob'any s novinkami v chodu knihovny a
aktuální nabídkou. Sou'ástí tohoto klubu bude
také p%edná#ka odd"lení prevence M"stské policie
v Pardubicích na téma „*mejdi“.

St%eda 20. 4. 2016
v 17.00 hodin v Ar"e
autorské $tení
Irena Fuchsová
Knihovna m"stského obvodu Pardubice II vás
srde'n" zve na besedu s 'eskou spisovatelkou,
bloggerkou a publicistkou Irenou Fuchsovou.
Nenechte si ujít setkání s touto oblíbenou
autorkou, která bude vypráv"t nejen o knihách, ale i
o sv!ch zá!itcích a hercích z pra!ského
+inoherního klubu, kde %adu let p$sobí. Vstup na
besedu je zdarma.

Pátek 29. 4. 2016 od
17.00 do 21.00 hodin
Pálení $arod#jnic
v Polabinách
Pro malé i velké p%ipravujeme pálení 'arod"jnic
v Polabinách. Akce se uskute'ní na louce u stezky,

která vede od Wonkova mostu do Polabin. Pro malé
ú'astníky, kte%í se dostaví v maskách, prob"hne
sout"! o nejhez'í 'arod"jnici. Pro správnou náladu
zahraje a zazpívá pardubická country kapela
Medv"di a hasi'skou technikou se zde pochlubí
dobrovolní hasi'i ze Starého Hradi#t".

*peká'ky na opékání i n"co k pití bude mo!no
zakoupit na míst". Dobrou náladu a klacky na
opékání vezm"te s sebou.

Úter% 7. 6. 2016
D#tsk% den
v Polabinách –�„A) jsi
holka nebo kluk,
integraci je to fuk“
D"tsk! den spoluorganizuje MO Pardubice II, Z* a
Praktické #koly SVÍTÁNÍ, o.p.s., DDM ALFA a SKV

Pardubice NEZLOMENI z.s. Akce se uskute'ní
v prostorách DDM Alfa na Polabiny 3. Motto
d"tského dne je „A) jsi holka nebo kluk, integraci je
to fuk“ a cílem je p%ipravit zábavn! program pro
v#echny d"ti bez ohledu na to, zda se jedná o d"ti
s hendikepem 'i bez hendikepu.

Dopolední 'ást bude v"nována d"tem i dosp"l!m
se speciálními pot%ebami (ze #koly Svítání,
Slune'nice, Lentilka apod.) a pro d"ti z pozvan!ch
základních a mate%sk!ch #kol. Odpolední program
bude ur'en pro #irokou ve%ejnost.

Jsme na facebooku
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 27. 4. 2016 ZMO schválilo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 2. V p"íjmové
!ásti dochází k za"azení transferu z rozpo!tu
m#sta ur!eného na investi!ní akce ve v$%i 2,37 mil.
K!. Jeliko& v prvním kole nebyla získána státní
dotace na 1. etapu rekonstrukce ul. Dru&by, byla
nav$%ena polo&ka na její realizaci o 4 mil. K!
(p'vodn# p"edpokládaná v$%e dotace). V sou-
vislosti s tím byla vy"azena polo&ka na realizaci 2.
etapy této rekonstrukce. Sou!asn# byla nav$%ena

polo&ka investice ostatní v!etn# PD o 150 tis. K!.
D'vodem je p"íprava 2 projektov$ch dokumentací,
p"i!em& v obou p"ípadech se jedná o spolupráci s
jin$mi subjekty. Jednak jde o ulici Ke Koupali%ti, kde
v leto%ním roce plánuje VAK a RWE rekonstrukci
sv$ch podzemních sítí, a jednak o stezku od
kruhové k"i&ovatky U Josefa sm#rem k t#locvi!n#
Univerzity a tento projekt je zam$%leno zadat ve
spolupráci s Univerzitou Pardubice. V !ásti
p"ísp#vky a dary jsou na vrub jednotliv$ch rezerv
za"azeny dotace projednané RMO dne 20. 4. 2016
v úhrnné v$%i 176 tis. K!. Kompletní rozpo!et je na
www.pardubice2.cz.

RMO projednala variantní návrh nového
územního plánu m#sta, p"i!em& její p"ipomínky
naleznete na jiném míst# v tomto PZ. Následn# se
RMO zab$vala upraven$m zadáním XX. zm#n
stávajícího územního plánu a v rámci svého
usnesení p" ipomn# la zejména nesouhlas

m#stského obvodu se zástavbou podél Hradecké
ulice u mostu P. Wonky.

RMO schválila zadání zakázky „Kv#tinové
v$sadby v Parku Ji"ího Srbka“ spole!nosti Flower
Your Place Central Europe s.r.o. v cen" do 200 tis.
K! bez DPH. Mechanizovaná v$sadba mnoh tisíc
kus# kvetoucích cibulovin je navr$ena na dvou
místech (narcisy pod duby za lavi!kami a krokusy
nedaleko pítka).

Dále RMO mimo jiné souhlasila s umíst"ním
p%edzahrádky u pizzerie v ul. Npor. Eliá&e a u nové
kavárny v centru Polabin 4. Naproti tomu RMO
nepodpo%ila $ádost spole!nosti CZ STAVEBNÍ
HOLDING, a.s. o nájem a prodej pozemku m"sta -
pásu stezky pro chodce a cyklisty v B"lehradské
ulici za ú!elem v$stavby parkovacích míst
slou$ících prodejnám v p%ízemí administrativní
budovy Zelená terasa, proto$e se podle ní nejedná
o koncep!ní urbanistické %e&ení. T'
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v"e m#stského obvodu "í $ísla Pravob%e&ního zpravodaje naleznete v elektronické podob# (ve formátu
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Chemik( 128, 530 09 Pardubice, I'O 274046 Eviden$ní $íslo MK 'R E 11472 chází $ty%ikrát ro$n#
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Ji& v $ervenci uvítá
Dukla nejlep"í mladé
softbalistky Evropy

Mistrovství Evropy $en do 22 let po%ádané
pardubick$m softbalov$m a basebalov$m klubem
Pasos Pardubice startuje 4. !ervence!

V Krtkov" arén" v m"stské !ásti Dukla se
budou od 4. do 9. !ervence o vít"zství prát
reprezentace z 8 evropsk!ch zemí. Konkrétn"
z 'ecka, Ukrajiny Litvy, Ruska, Polska, Slovenska,

Nizozemí a (eské republiky. A!koliv jsou
obhájkyn"mi softbalistky Ruska, k nejv"t&ím
favorit#m bude pat%it práv" !eská reprezentace.
V kv"tnu Evropská softbalová federace zve%ejnila
softbalov! $eb%í!ek zemí a (e&i kralují na prvním
míst" jak v mu$ském tak $enském hodnocení.

Reprezentace $en do 22 let je slo$ena z hrá!ek
ro!ník# 1994 – 1996 se zku&enostmi z mláde$-
nick!ch reprezentací a z nejvy&&ích domácích
sout"$í (Extraliga $en, Extraliga Juniorek, 2. !eské
softballové ligy $en). Finální nominace hrá!ek bude
zve%ejn"na b"hem !ervna p%ed generálkou na
Mistrovství Evropy, kterou bude turnaj v rámci
pra$ského softballového t!dne.

V Pardubicích má softbal více ne$ t%icetiletou
historii. „Hostit reprezenta!ní v!b"r je v$dy svátek.
Sami máme v Pasos Pardubice dva juniorské
reprezentanty – Martina Turka a Filipa Koblí$ka.
Pavel Ko$en! a Marek Fibiger se starají o re-
prezentaci smí&eného t!mu (eské republiky,“
p%ibli$uje motivaci k po%ádání turnaje Hana
Fabíková.

Pasos mají s po%ádáním mezinárodních turnaj#
bohaté zku&enosti. V roce 2013 po%ádali

Mistrovství Evropy smí&en!ch t!m#, v roce 2014
byli po%adateli Mistrovství Evropy mu$#. )enské
mistrovství bude mít v Pardubicích svoji premiéru.
„Samoz%ejm" víme, $e Mistrovství Evropy je
organiza!n" velmi náro!né. Práv" díky velmi dobré
zp"tné vazb" z minul!ch turnaj# jsme byli vybráni
jako po%adatelé i leto&ního mistrovství. Ná& areál
díky kompletnímu zázemí spl*uje nejvy&&í
parametry pro takto velkou událost, v!etn"
osv"tlení, které umo$*uje hrát atraktivní ve!erní
zápasy,“ dopl*uje Hana Fabíková. „Chceme na&im
divák#m ukázat mo$ná nejatraktivn"j&í $enskou
v"kovou kategorii. )ensk! softball je v Evrop" na
vzestupu a my uvidíme nejlep&í mladé evropské
hrá!ky p%ímo v Pardubicích.“

www.pasos.cz
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V#estrannost - to
je ALFAFITNESS

Aerobik je v posledních letech velmi
populární sportovní odv!tví. Je to sport
kter" pomáhá k rozvoji síly, rychlosti i fle-
xibility. D!ti se nau#í správn! ovládat své
t!lo, zv"$í se jejich pohybová kultura a
zvyknou si na pravideln" pohyb. Podle m!
je hlavní v"hodou aerobiku to, %e cvi#ení se
m&%e stát odrazov"m m&stkem k dal$ím,
r&znorod"m sportovním odv!tvím. Nelze
opomenout i nesporné sociální v"hody
aerobiku. Kdy% cvi#íte ve skupin!, dochází
tam k sociálním vazbám, které jsou
naprosto jiné ne% ve $kolním kolektivu,
proto%e souvisejí se zájmovou #inností.

Ná$ klub #ítal p'ed 15 lety 20 #len&,
dnes u nás trénuje 140 d!tí ve v!ku od 4
do 20 let. Klub má 8 závodních t"m&. Na$i
závodníci cvi#í v kategoriích Komer#ní
aerobik, podiové skladby a jako jediní
v Pardubicích obsazujeme i kategorie
Fitness t"m& a ATS. Ná$ klub slaví úsp!chy
na závodech nap'í# republikou a v"#et
úsp!ch& by byl opravdu hodn! dlouh".

Nejv!t$í devízou na$eho klubu je
práv! v$estrannost v p'íprav! d!tí a
závodník& a také t"mov" duch, p'átelská a
kamarádská atmosféra, která v klubu vlád-
ne. Podrobné info najdete na stránkách
editafitness.cz Iva Chalupní#ková

Slovo starosty
Vá%ení spoluob#ané,
kon#í období jara, co% je období, kdy si mnozí

z nás v$ímají, jak zelen" a kvetoucí je ná$ obvod.
M!l jsem to $t!stí, %e jsem si mohl na$e Polabiny
prohlédnout ze st'echy nejvy$$ího domu na B!le-
hradské ulici a z této perspektivy jsem se o tom
mohl p'esv!d#it. Nejen Polabiny, ale celé Pardu-
bice, jsou krásn! zelené a na mnoha místech i
nádhern! kvetoucí.

Vzhledem k teplému po#así u% máme za sebou
druhou se# trávy a po nedobr"ch lo(sk"ch
zku$enostech v n!kter"ch #ástech obvodu v!'ím,
%e letos je v$e v po'ádku. Na$e kontrolní #innost
ani podn!ty od spoluob#an& zatím na %ádné
zásadní nedostatky nepoukazují. M&%eme si p'át,
aby to tak vydr%elo i do dal$ích se#í a jedinou
nep'íjemností z&stal pouze hluk seka#ek a
k'ovino'ez&. Bez toho to v$ak bohu%el nejde a
prosím tedy o Va$i shovívavost.

Z investi#ních akcí pro leto$ní rok stále
p'ipravujeme rekonstrukci ulice Dru%by, na kterou
jsme bohu%el v prvním kole nezískali dotaci z Mini-
sterstva pro místní rozvoj. Stavbu jsme v$ak
p'ipraveni s finan#ním p'ísp!vkem m!sta
realizovat, nicmén! realizace je nyní ohro%ena
podn!tem k p'ezkumu stavebního 'ízení. Uvidíme,
jak v$e dopadne, v krajním p'ípad! v$ak m&%e dojít
k odlo%ení akce.

Krom! ulice Dru%by chystáme i 'adu drob-
n!j$ích akcí, z nich% mohu jmenovat nap'. nov"
p'íst'e$ek na kontejnery v ulici Lidické a Lonkov!
(u #p. 465-7), souvislej$í opravy asfaltov"ch chod-
ník& v ulicích B!lehradské, Kosmonaut& (u to#ny),
na sídli$ti Sever za domy #p. 91-96 a 108-114 #i
nov" asfaltov" povrch na parkovi$tích u dom&
v ulici Gagarinov! a Partyzán&. Rádi bychom také
zvládli postavit nov" spojovací chodník ze Stava-
'ova sm!rem k budov! rektorátu Univerzity Par-
dubice a intenzivn! p'ipravujeme projekt chyb!-
jícího chodníku podél Bajkalu. Chceme rovn!%

rozmístit nové lavi#ky v okolí revitalizovaného
slepého ramene Labe.

Do 18. dubna bylo mo%no podávat p'ipomínky
k návrhu nového územního plánu. Tyto p'ipomínky
jsme diskutovali uvnit' zastupitelstva a na základ!
této diskuse se Rada m!stského obvodu usnesla
na kone#ném zn!ní p'ipomínek. Ty jsme zaslali
po'izovateli územního plánu (více viz str. 4).

V m!síci dubnu se uskute#nil tradi#ní Vina'sk"
p&lmaraton, kter" zp&sobil v"razné dopravní
omezení v místních #ástech Cihelna a Stava'ov.
Místní obyvatelé toto omezení jist! nep'ivítali, ale
díky dostate#né informovanosti a maximáln!
mo%nému zkrácení doby uzavírky komunikace ho
snad akceptovali. Za to jim jménem po'adatel& a
jménem sv"m d!kuji.

Na konci dubna jsme se poprvé se$li na
polabinsk"ch #arod!jnicích a byl jsem mile
p'ekvapen, kolik d!tí, rodi#& a dal$ích spoluob#an&
p'i$lo. Vysoká ú#ast sice zp&sobila drobné
nedostatky v plynulosti ob#erstvení, ale v"borné
$peká#ky a hezká country muzika, to v$em
p'ítomn"m ur#it! vynahradily. T!$ím se, %e i p'í$tí
rok se u pálení #arod!jnic sejdeme a vznikne tak
nová polabinské tradice.

P'edposlední víkend v kv!tnu jsme zahájili
leto$ní sérii promenádních koncert& na Pergole,
které se budou konat a% do zá'í ka%dou ned!li od
16.00 do 18.00 hodin. Letos jsou za'azeny i dva
country koncerty. P'ehled v$ech kapel a termín
jejich vystoupení si m&%ete p'e#íst na webov"ch
stránkách ú'adu. Nejv!t$í kulturní akce na$eho
obvodu - 17. ro#ník Staro#eské polabinské pouti -
se bude konat v sobotu 24. 9. v Parku Ji'ího Srbka.
Podrobn" program pouti, kter" v sou#asné dob!
finalizujeme, bude v podzimním #ísle Pravob'e%-
ního zpravodaje.

Nadcházející léto b"vá obdobím cestování a
dovolen"ch. Dovolte mi tedy, abych Vám v$em
pop'ál krásné léto a d!tem, %ák&m a student&m
báje#né prázdniny plné zá%itk&. U%ijte si
zaslou%enou dovolenou, na#erpejte nov"ch sil do
dal$ího období a na shledanou t'eba na polabinské
pouti. Vá$ Radek Hejn"

11. jednání Zastupitelstva
m$stského obvodu
Pardubice II

se koná v dne . . 201 v 1

hodin

e st'edu 29 6 6 7:30
v salonku restauruace Na Palub!

v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
záv!re#n" ú#et hospoda'ení za rok 2015,
rozpo#tové opat'ení #. 3, diskuse.

V%tvarná sout$"

Beseda s Irenou
Fuchsovou

Pasování prv&á'k(
na 'tená!e

Zm$ny otevírací doby
knihovny

V knihovn! Polabiny prob!hla v"tvarná sout!%
pro %áky 1. – 4. t!íd na téma ,,Nakresli ilustraci ke
své oblíbené kní"ce“. Celkem se zú#astnilo 144
d$tí. Ocen$ny byly d$ti ve #ty!ech kategoriích: B$la
Rathouská, Stela Humelová, Nela Buriánová, Aneta
Jamborová, Nela Feren#íková, Laura Nováková,
Radek Homola, Adéla %vehlíková, Tereza Licková,
Melissa Bytyqi, Adéla Tu&ilová a Luká& Wolf.
Vít$z'm byly p!edány ceny, jejich v"kresy si
m'"ete prohlédnout v knihovn$. V&em ú#astník'm
d$kujeme.

V m$síci dubnu nás nav&tívila oblíbená
spisovatelka, bloggerka a publicistka Irena
Fuchsová. Vypráv$la nejen o sv"ch knihách, ale i o
zá"itcích ze svého p'sobení v (eském rozhlase a
zmínila i r'zné zajímavosti z (inoherního klubu, kde
!adu let pracuje. Jejím hostem byl spisovatel
Martin Hattala, kter" p!edstavil svou ji" pátou
knihu (ekání na gól.

V leto&ním roce op$t probíhá v knihovn$
Polabiny akce Pasování prv)á#k' na #tená!e.
B$hem #ervna nav&tíví knihovnu t!i první t!ídy ze
Základní &koly Polabiny 1. D$ti se seznámí se
slu"bami a uspo!ádáním knihovny a po spln$ní t!í
#tená!sk"ch úkol' budou v pohádkovém království
pasováni na #tená!e. Na památku obdr"í knihu a
získají ro#ní #lenství v knihovn$.

Upozor)ujeme na omezení provozu Knihovny
m$stského 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 otev!eno do 15.00 hodin.

Ve dnech 5. - 9. 9. a 26. - 27. 9. bude knihovna
z d'vodu #erpání dovolené uzav!ena.

Vladimíra Launerová

29.6. st!eda Everest, dobrodru"n"/drama, GBR/USA/Island, 2015, 121 min, re"ie: B. Kormákur, titulky

1.7. pátek Lída Baarová, "ivotopisn"/drama/romantick", (esko, 2016, 110 min, re"ie: Filip Ren#

2.7. sobota )ílen% Max: Zb$silá cesta, ak#ní, Austrálie/USA, 2015, 120 min, re"ie: G. Miller, titulky

3.7. ned$le Spectre, ak#ní/krimi/thriller, GBR/USA, 2015, 150 min, re"ie: Sam Mendes, titulky

4.7. Taxi Teherán, drama, Írán, 2015, 82 min, re"ie: Jafar Panahi, titulky

5.7. úter% Pivo a Pardubice, dokumentární, (esko, 2015, 30 min, re"ie: Jan Novák

6.7. st!eda V hlav$, animovan"/rodinn", USA, 2015, 94 min, re"ie: P. Docter, R. Del Carmen, dabing

7.7. Gangster Ka, krimi/drama/thriller, (esko, 2015, 100 min, re"ie: Jan Pachl

8.7. Gangster Ka: Afri'an, krimi/drama/thriller, (esko, 2015, 100 min, re"ie: Jan Pachl

9.7. sobota Osm hrozn%ch, western/drama, USA, 2015, 167 min, re"ie: Quentin Tarantino, titulky

10.7. ned$le Avengers: Age of Ultron, ak#ní/sci-fi, USA, 2015, 141 min, re"ie: J. Whedon, dabing

11.7. Mládí, komedie/drama, ITA/FRA/CHE/GBR, 2015, 124 min, re"ie: P. Sorrentino, titulky

12.7. úter% Suburra, krimi/thriller/drama, Itálie/Francie, 2015, 134 min, re"ie: Stefano Sollima, titulky

13.7. st!eda Hotel Transylvánie 2, animovan", USA, 2015, 90 min, re"ie: G. Tartakovsky, dabing

14.7. 'tvrtek Noc bezMoci, drama, Makedonie/Slovinsko/(R, 2015, 89 min, re"ie: Ivo Trajkov

15.7. pátek Já, Olga Hepnarová, drama,(R/POL/FRA/SVK,2016,105 min,re"ie: T.Weinreb, P.Kazda

16.7. sobota Room, drama, Irsko/Kanada, 2015, 118 min, re"ie: Lenny Abrahamson, titulky

17.7. ned$le Star Wars: Síla se probouzí, sci-fi, USA, 2015, 136 min, re"ie: J.J. Abrams, dabing

18.7. Dánská dívka, drama, GBR/BEL/USA/DNK/DEU, 2015, 119 min, re"ie: T.Hooper, titulky

19.7. úter% Whiplash, hudební/drama, USA, 2014, 107 min, re"ie: Damien Chazelle, titulky

20.7. st!eda Velká #estka, animovan", USA, 2014, 108 min, re"ie: Don Hall, Chris Williams, dabing

21.7. 'tvrtek Zkáza krásou, dokumentární, (esko, 2016, 90 min, re"ie: Helena T!e&tíková, J. Hejna

22.7. pátek Ztraceni v Mnichov$, komedie/drama, (esko, 2015, 105 min, re"ie: Petr Zelenka

23.7. sobota Saul(v syn, drama, Ma*arsko, 2015, 107 min, re"ie: Laszlo Nemes, titulky

24.7. ned$le Ant-Man, ak#ní/sci-fi/komedie, USA, 2015, 117 min, re"ie: Peyton Reed, dabing

25.7. Boj, vále'n%, Dánsko, 2015, 115 min, re"ie: Tobias Lindholm, titulky

26.7. úter% Steve Jobs, drama/"ivotopisn", USA/GBR, 2015, 122 min, re"ie: Danny Boyle, titulky

27.7. st!eda Popelka, dobrodru"n"/rodinn", USA/GBR, 2015, 114 min, re"ie: K. Branagh, dabing

28.7. 'tvrtek Trabantem do posledního dechu, dokumentární,(R/SVK,2016,96 min, re"ie: D.P!ibá)

pond$lí

pond$lí

pond$lí

pond$lí

'tvrtek

pátek

Program letního kina na 'ervenec 2016

Pardubické letní kino chystá 11. ro#ník a bude op$t u skateparku nedaleko nádra"í. Náv&t$vníky letos
#eká nové plátno a kvalitn$j&í ozvu#ení. Promítat se bude ka"d" prázdninov" ve#er od 21.30 hodin.
Vstup je zdarma. S vyst!i"enou poukázkou získáte slevu na limonádu.
Zm$na programu vyhrazena. V p!ípad$ nep!ízn$ po#así kino nepromítá.
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Téma: Studie ulice Stavba!#

Jednou z dal!ích lokalit ur"en#ch ke
stavebním úpravám dle platného Programu
rozvoje MO Pardubice II na období 2015-
2018 je ulice Stavba$%.

V sou"asné dob& je zpracována
architektonická studie, jejím' autorem je
architektonická a grafická kancelá$ Mixage
s.r.o. Studie byla p$edstavena zástupc%m
SVJ dot"en#ch bytov#ch dom% a její
kompletní verze je k nahlédnutí na interneto-
v#ch stránkách www.pardubice2.cz v sekci
P$ipravované akce.

Studie ulice Stavba$% p$edchází zpraco-
vání projektové dokumentace stavebních
úprav této lokality. Krom& $e!ení dopravy
v klidu se studie soust$e(uje zejména na

nové vnímání a pojetí sídli!tních prostor%
mezi domy. Hlavní my!lenkou je vytvo$ení
„nekone"né" cesty krajinou, která se stává
dráhou a h$i!t&m zárove). Asfaltovou
barevnou trasu dopl)ují stylizované krajino-
tvorné prvky patrné z p$ilo'eného obrázku
(01 - h$i!t& / kluzi!t&, 02 - pou!*, 03 - hory, 04
- posed, 05 - zastávka, 06 - piknik, 07 - les).

Vjezd do lokality je $e!en zv!!en!m
nájezdem s tím, 'e celá ulice by byla ve
zklidn&ném dopravním re'imu obytné zóny.
Nov& jsou $e!eny p$íst$e!ky na kontejnery a
auto$i studie se p$imlouvají i za stavbu
p$íst$e!k% u vstup% do jednotliv!ch dom%.

Nyní o"ekáváme p$ipomínky a nám&ty
obyvatel. Tomá! +ezanina

V$deckotechnick%
jarmark

Zájemci bez rozdílu v!ku se mohou ve st"edu
15. #ervna vydat po stopách v!dy a techniky,
pono"it se do taj$ v!deck%ch princip$ i ka&do-
denních v!cí, které nás obklopují p"i V!decko-
technickém jarmarku, kter% po"ádá na Pern't%n-
ském nám!stí Univerzita Pardubice a její partne"i
v rámci jarní #ásti m!stsk%ch slavností Pardubic.

Na Pern't%nském nám!stí v samém centru
m!sta vyroste stanové m!ste#ko s demonstra#-
ními stanovi'ti, na kter%ch budou ukázky nejr$z-
n!j'ích experiment$ a v!deckého bádání i techno-
logickou podstatu jev$ náv't!vník$m zábavnou
formou p"ibli&ovat t%my akademik$ a vysoko-
'kolák$ v'ech sedmi fakult univerzity. Pomocí
interaktivních model$, ukázek a zajímav%ch
pokus$ si zájemci budou moci v'e nejen d$kladn!
prohlédnout, ale také rovnou vyzkou'et, a to po
celou st"edu 15. #ervna od 9 do 17 hodin.

(ekají na n! chemické pokusy a experimenty,
hrátky s elektrotechnikou a um!lou inteligencí,
dopravní ukázky, archeologické pracovi't!,
testování finan#ní gramotnosti, ukázky restaurá-
torsk%ch technik, praktické rady a ukázky
zdravotník$. K univerzit! se p"ipojují i #ty"i
pardubické st"ední 'koly se sv%mi ukázkami
elektrotechniky, chemie, zdravotnictví a potravi-
ná"ství. Na nám!stí nebudou samoz"ejm! chyb!t
ani zástupci hv!zdárny A. Krause s dalekohledem a
dal'í partne"i.

Nabídku univerzitního v!deckého jarmarku
dopl)ují dal'í atraktivní programy: netradi#ní
exkurze do ml%na, do divadla, komentované
procházky po historickém st"edu m!sta, mo&nost
nav'tívit expozice a v%stavy V%chodo#eského
muzea na zámku, anima#ní programy V%chodo-
#eské galerie, programy v Ekocentru paleta a v kraj-
ské knihovn!. K akci se p"ipojují i n!které firmy,
které si chystají pro náv't!vníky také zajímavé
ukázky techniky.

V!decko-technick% jarmark po"ádá Univerzita
Pardubice v rámci m!stsk%ch slavností Zrcadlo
um!ní, po"ádan%ch Kulturním centrem Pardubice a
ZU* Pardubice - Polabiny ve dnech 15. - 17. #ervna.

Jarmark je finan#n! podpo"en Univerzitou
Pardubice, Pardubick%m krajem, spole#ností
Foxconn a dal'ími partnery, kte"í se zapojují do
akce. Valerie Wágnerová

Pardubice vítají
studentské
sportovce

(eské akademické hry jsou exkluzivní
pravidelnou multisportovní studentskou
sout!&í, resp. mno&inou akademick%ch
mistrovství (R, která jsou po"adatelé
schopni po stránce technické, organiza#ní
a ubytovací uspo"ádat. (AH se mohou
zú#astnit studenti v'ech vysok%ch 'kol
(R. Leto'ní 15. ro#ník her bude hostit
Univerzita Pardubice, kde se od 26. #ervna
do 1. #ervence utkají mladí sportovci v 22
disciplínách na 15 sportovi'tích a budou
tak bojovat o titul Akademick% mistr/yn!.
Pardubice p"ivítají celkem 2500 sportovc$
z celkem 50 vysok%ch a vy''ích
odborn%ch 'kol. Podrobn!j'í informace
najdete na webu ceskeakademickehry.cz.

Zapomenut%
pomník

P"ed #asem se na m! obrátil jeden &ák
se zajímav%m dotazem. V lesíku nedaleko
slepého ramene v Polabinách 3 objevil
v k"oví zvlá'tní kámen, na n!m& je
vytesané datum 24. 8. 1944. Tvarem více
ne& co jiného p"ipomínal pomník: asi metr
vysoká &ulová stéla, nyní povalená v hlín!.
A datum? Osudn% den sv. Bartolom!je
roku 1944, kdy se Pardubice staly ter#em
nejhor'ího bombardování ve své historii,
které si vy&ádalo 213 ob!tí. Cílem
bombardování v'ak tehdy nebyl prav%
b"eh Labe, n%br& b"eh lev%, areál továrny
PARAMO a okolí.

O pomníku jsem se pokusil zjistit n!co
bli&'ího, av'ak bezv%sledn!. Kde p$vodn!
stál? Kdo jej nechal z"ídit? Jak se ocitl na
druhém b"ehu "eky? Byl sem p"evezen
b!hem zemních prací p"i stavb! nového
nádra&í #i sídli't! Závodu míru? Tyto
otázky z$stávají nadále nezodpov!zené.
Odpov!di u& nyní mo&ná ani nenalezneme.
To, co bychom v'ak mohli u#init, je
zaji't!ní p"esunu zbloudilého pomníku ze
stávajícího ned$stojného místa a jeho
instalace tam, kam pat"í – do prostoru
levého b"ehu Labe, jako znovuobjevenou
p"ipomínku dávn%ch vále#n%ch událostí.

Pokud má n!kdo z pam!tník$ #i
historik$ jakékoli informace k tomuto
zapomenutému pomníku, tak budu rád,
pokud mne bude kontaktovat.

Petr St"eda, Z* Pardubice-Polabiny,
npor. Eliá'e 344

Mimo!ádn% úsp$ch
akordeonist# ZU&

Sout!&e základních um!leck%ch 'kol
vrcholí celostátními koly v r$zn%ch nástrojo-
v%ch oborech. Ve dnech 6. – 8. 5. 2016 se
konalo republikové finále ve h"e na akordeon
v Plzni. Z polabinské „zu'ky“ odcestovalo do
úst!edního kola 7 "ák#, kte!í se p!edstavili ve 4
sólov%ch a 3 komorních $íslech. U" jenom
po$et postupujících do záv%re$ného kola
nazna$il, na jak vysoce kvalitní odborné úrovni
je v%uka na tento nástroj ve zdej&í &kole. A
plze'ské v%sledky tuto skute$nost jenom
potvrdily. P%t prvních a dv% druhá místa
v konkurenci 130 "ák# z celé (R se !adí
k mimo!ádn%m úsp%ch#m. Za skv%lou repre-

zentaci &koly, m%sta i regionu pat!í dík piln%m a
talentovan%m "ák#m a pedago"ce Mgr. art.
Iren% Holomkové. Je vid%t, "e akordeon má i
v dne&ní dob% své p!íznivce a to i proto, "e na
n%j lze hrát skladby nejr#zn%j&ích hudebních
styl# a "ánr#. Zápis na nov% &kolní rok
2016/2017 prob%hne v na&í &kole ve $tvrtek 1.
zá!í od 9 do 17 hodin a v pátek 2. zá!í od 13 do
18 hodin. P!ij)te! Radka Hronová

26. 6. - 1. 7.

Zájezd
Seniorklubu Archa

V sobotu 28. 5. se uskute$nil zájezd
Seniorklubu Archa do m%sta T!ebí$e, kde
jsme nav&tivili p!edev&ím památky
zapsané do Seznamu sv%tového
kulturního d%dictví UNESCO. Byla to
jednak bazilika sv. Prokopa s jedine$nou
architektonickou hodnotou, dále "idovská
$tvr*, která se !adí k urbanisticky
nejzachovalej&ím v Evrop% a "idovsk!
h!bitov, kter! pat!í k nejv%t&ím a
nejzachovalej&ím v (eské republice.
Nave$er nám je&t% zbyl $as k náv&t%v%
Památníku Bible kralické v Kralicích nad
Oslavou. Zájezd byl v&emi ú$astníky
hodnocen velice kladn% a chceme touto
cestou pod%kovat Rad% m%stského
obvodu Pardubice II, která nám poskytla
na tuto akci finan$ní podporu.

Vladimír Luká&

STAVBA!"
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Úklid u slepého
ramene
Pracovníci St!ediska úklidov"ch prací MO
Pardubice II ve druhé polovin# dubna
vy$istili dal%í úsek okolo stezky u slepého
ramene Labe na Stava!ov#. Bezdomovci
byli vyst#hováni a doufáme, &e se na toto
místo nevrátí.

Informace k dotacím
z rozpo#tu MO

M#stsk" obvod Pardubice II sd#luje, &e po
p!id#lení dotací na základ# &ádostí podan"ch v m#-
síci únoru 2016 z'staly v „Programu na podporu
sportovních aktivit v rámci M#stského obvodu
Pardubice II v roce 2016" nevy$erpané prost!edky:

1. V dota$ním titulu A. Podpora sportovních
akcí pro d#ti a mláde& (v#ková kategorie do 20 let)
jsou nevy$erpané prost!edky ve v!%i 30 000,- K$.

2. V dota$ním titulu B. Podpora celoro$ní
$innosti spolk' a organizací zam#!en!ch na
sportovní aktivity p!i práci s d#tmi a mláde&í
(v#ková kategorie do 20 let) jsou nevy$erpané
prost!edky ve v!%i 30 000,- K$.

(ádosti je mo&né podávat ve lh't# od 1. 7. do
29. 7. 2016 v$etn#. Konkrétní podmínky pro podání
&ádostí jsou stanoveny v „Programu na podporu
sportovních aktivit v rámci M#stského obvodu
Pardubice II v roce 2016", kter! byl schválen dne
16. 12. 2015 usnesením Zastupitelstva MO
Pardubice II $. 46.

Nadále je také mo&no podat &ádost o poskyt-
nutí dotace mimo vyhlá%ené dota$ní programy na
rok 2016, kde z'staly nevy$erpané prost!edky ve
v!%i 5 000,- K$. Tyto &ádosti lze podávat v pr'-
b#hu celého roku, konkrétní podmínky jsou
stanoveny v dokumentu „Informace k p!edlo&ení
&ádosti o dotaci mimo vyhlá%ené dota$ní programy
na rok 2016" schváleném dne 16. 12. 2015
usnesením Zastupitelstva MO Pardubice II $. 48.

V ostatních dota$ních programech byly
vy$len#né finan$ní prost!edky zcela rozd#leny.

Miroslava Bohá$ková

K návrhu nového
územního plánu

Do 18. dubna 2016 bylo mo&né p!ipomínkovat
variantní návrh nového územního plánu m#sta
Pardubic.

Rada m#stského
obvodu Pardubice II se usnesla na následujících
p!ipomínkách. Finální návrh územního plánu bude
následn# znovu p!edlo&en k ve!ejnému projednání.

Danou lokalitu pova&ujme za zelené plíce Pardubic
a m#la by b!t vyu&ita pro rekrea$ní ú$ely obyvatel
Pardubic. Uva&ovanou zástavbou podél ulice
Hradecká by mohla b!t ohro&ena celá tato cenná
lokalita. V tomto duchu bylo i p!ijato usnesení ZMO
v minulém volebním období.

Vznik mariny v Pardu-
bicích podporujeme, ale umíst#ní (slune$ná louka
koupali%t#) ve variant# ÚP podle nás není vhodné,
nutno najít jinou lokalitu.

Jedná se o plochu v
platném ÚP ozna$enou jako BS a obsahující
p!evá&n# obytné domy.

Areál %kolního h!i%t# p!i Z) Polabiny 2
(hokejbalové h!i%t# HBC Pardubice) je ozna$en jako
S, ale ostatní %kolní h!i%t# jsou ozna$ena OV.

Jednotné ozna$ení zp'sobu vyu&ití %kolních
sportovi%* v obvodu.

V uveden!ch plochách jsou umíst#na
parkovi%t# a komunikace.

(od
kruhové k!i&ovatky U Josefa sm#rem ke slepému
rameni Labe). Vytvo!en! zelen! koridor by chránil

plánovanou bytovou v!stavbu a zárove+ by
propojoval zelen! pás okolo Labe, kter! je p!eru%en
provozovnou Labská s.r.o. a plánovanou plochou
pro sportovi%t#.

V návrhu ÚP je zp'sob vyu&ití S. Jedná se o
objekty v ulicích Mlad!ch ($.p. 322), Ji!ího Pot'$ka
- Okrajová, Val$íkova ($.p. 333), Le&ák' ($.p. 348),
Kpt. Barto%e ($.p. 457) a Lidická ($.p. 541).
S ohledem na $ím dál v#t%í nedostatek parkovacích
míst v obvodu pova&ujeme za nutné zachovat
zp'sob vyu&ití t#chto objekt' i nadále pro
parkování. Ji& nyní jsme zaznamenali snahy o zm#-
nu zp'sobu vyu&ití n#kter!ch t#chto objekt'.

Revitalizace plochy je dokon$ena,
jedná se tedy o vodní plochu.

Jedná se o tyto
lokality: pás v!chodn# od silnice Nádra&ní sm#rem
k Polabinám 4, plocha zelen# ve vnitrobloku JV od
ulic J. Pot'$ka a K. )ípka, pás zelen# mezi stávající
zástavbou Cihelny a budoucí zástavbou tzv. nové
Cihelny a neuva&ovat o jejím napojení do ul.
Kun#tické prost!ednictvím ul. Brozanská. Jedná se
o dlouhodob# stabilizované plochy zelen#, které
pova&ujeme za vhodné zachovat ve stejném
rozsahu, jako v platném územním plánu.

s v!jimkou JZ náro&í ulic
B#lehradská Hradecká a pásu Cihelny mezi ul.
Hradecká a K Rozvodn# (zde bychom doporu$ovali
plochu OV - ob$. vybavenost). Zp'sob vyu&ití B
(plocha bydlení) pova&ujeme pro sídli%t# Polabiny a
Cihelna za vhodn#j%í. Chráníme tak zájmy obyvatel
na klidném bydlení a sou$asn# neomezujeme
stávající ani neru%ící budoucí podnikatelské
aktivity v lokalit#.

Vzhledem k tomu, jak vypadá
sou$asná zástavba Fáblovky podél v!padovky na
Staré Hradi%t#, nep!edpokládáme, &e by v dohledné
dob# byla reálná p!em#na na smí%enou plochu s
bydlením. Tomá% !ezanina

Dv" varianty se v území MO Pardubice
li#ily pouze v oblasti ulice Hradecké, kde varianta 1
navrhuje zástavbu (p$ilo%en! v!kres) a varianta 2
ponechává stávající zele&.

1. V okolí Hradecké ulice prosazujeme
zachování ve!ejné zelen$ (varianta #. 2).

2. Neumis%ovat marinu v areálu
sou#asného koupali&t$.

3. V areálu kampusu Univerzity Pardubice
(OV) potvrdit funkci bydlení na Stava!ov$ (S –
smí&ená plocha obytná).

4.

Navrhujeme sjednotit ozna#ení v&ech
&kolních h!i&% pod jeden zp'sob vyu"ití.

5. Zkontrolovat a p!ezna#it zelené plochy
ZV v okolí ulice Prodlou"ená (Polabiny 2) a
Mozartova (Polabiny 4). (ást t$chto ploch
ur#en!ch k parkování ozna#it jin!m zp'sobem
vyu"ití.

6. Vytvo!it ochrann! zelen! koridor na
ji"ní stran$ plánované zástavby v Ciheln$

7. Objekty pro parkování (hromadné
gará"e) v obvodu zachovat i nadále pro tento
ú#el.

8. Revitalizované slepé rameno Labe
vpravo od Hradecké – zm$nit ozna#ení plocha
p!estavby.

9. Zachovat n$které plochy zelen$ dle
platného územního plánu.

10. Zm$nit zp'sob vyu"ití v&ech stabili-
zovan!ch ploch S (plocha smí&ená obytná)
v Polabinách a na Ciheln$ na zp'sob vyu"ití B
(plocha bydlení)

11. Na Fáblovce navrhujeme severn$
podél Hradecké ulice respektovat stabili-
zovan! pás OV.

Charita informuje
Oblastní charita Pardubice roz#i$uje slu%by

o
. Bezpe'n! p$evoz je

zaji#t"n speciáln" upraven!mi automobily.
Odborn" vy#kolená posádka Vás i Vá# doprovod
doveze a doprovodí k léka$i, za p$áteli, za rodinou,
nebo i na kulturní akce. Slu%ba je ur'ena klient(m s
bydli#t"m v pardubickém okrese. Pro více informací
kontaktujte dispe'erku Oblastní charity Pardubice
Annu )evorovou na tel.: 775 296 843, 466 335
026, nebo na info@charitapardubice.cz.

Chcete pomoci
patnáctiletému chlapci z p"stounské rodiny?
Sta&te se dobrovolníkem Oblastní charity
Pardubice. Kontaktujte Vojt"cha Homolku tel.: 775
296 842, e-mail: vhomolka@charitapardubice.cz.

Baví Vás #ít a chcete se podílet na zajímavé
akci? Oblastní charita Pardubice práv" hledá

pro koledníky na
T$íkrálovou sbírku. Jist" jste v na#em m"st"
za'átkem ledna potkali koledníky a v#imli si, %e mají
na hlav" korunu a na sob" plá#*. Práv" t"chto
plá#*( máme málo. Pomozte nám, prosím, vyrobit
dal#í. Materiál dodáme a p$ípadn" i poradíme co a
jak. Kontaktujte koordinátora dobrovolník(
Václava Pituchu na tel.: 730 572 959 nebo na e-
mailu: dobrovolnik@charitapardubice.cz.

V poslední dob" se stále více diskutuje o po-
t$ebnosti . V"t#ina lidí si
toti% p$eje zem$ít doma, jejich blízcí se v#ak obávají,
%e se o umírající nedoká%ou postarat. S p$isp"ním
profesionálních zdravotních a sociálních pra-
covník( to mohou dokázat. V prvním 'tvrtletí
tohoto roku mohlo t$icet t"%ce nemocn!ch
pacient( z Pardubic a okolí z(stat v domácím
prost$edí díky Oblastní charit" Pardubice. Krom"
pravideln!ch náv#t"v zdravotních sester, pe'ova-
telek a léka$( zaji#*uje Charita umírajícím i jejich
rodinám také psychologickou a duchovní podporu.

My#lenku domácí hospicové pé'e podporuje
$ada zku#en!ch léka$(. Hospicov! t!m pardubické
Charity nap$íklad nedávno posílila MUDr. Lenka
Madurkayová, specialistka na paliativní medicínu a
lé'bu bolesti. Spolupráci se poda$ilo navázat na
seminá$i o domácí hospicové pé'i, kter! 25. dubna
uspo$ádala Pardubická nemocnice. Tohoto semi-
ná$e se krom" MUDr. Madurkayové aktivn" zú'ast-
nili odborníci v oblasti onkologie, geriatrie 'i klinické
psychologie. Z diskuze na seminá$i vyplynulo, %e
domácí hospicová pé'e je komplexní slu%ba, která
vy%aduje mezioborovou spolupráci. Zájem odborné
ve$ejnosti o toto téma je dobr!m p$íslibem pro
dal#í rozvoj této slu%by v na#em regionu.

.

dopravu pro vozí#ká!e, &patn$ se pohybující
a imobilní spoluob#any

Umíte hrát na klávesy?

dobrovolníky na &ití plá&%'

domácí hospicové pé#e

www.pardubice.charita.cz

Obrazem z Polabin
N"kolika fotografiemi se vracíme ke zda$ilému

prvnímu ro'níku Polabinsk!ch 'arod"jnic (prav!
sloupec). Ú'ast byla hojná, po'así p$álo a #peká'ky
byly dobré. P$í#t" posílíme v!'ep, aby nebyly
takové fronty. D"kujeme, %e jste p$i#li a t"#íme se
zase za rok.

V levém sloupci jsou obrázky kompletn"
repasovaného slona z Lonkovy ulice a nového
litého povrchu u lodí v Gagarinov" ulici.

Rybá!i z celého
sv$ta na Labi

Od 30. kv"tna do 4. 'ervna Pardubice
hostily ji% 18. Mistrovství sv"ta handicapo-
van!ch rybá$( a 9. Mistrovství sv"ta veterán(
v lovu ryb udicí - plavané. MS konané pod
zá#titou p$edsedy vlády Bohuslava Sobotky
uvítalo rybá$e z 16 zemí sv"ta, kte$í si zm"$ili
své síly na Labi v Pardubicích.

Hlavním organizátorem akce byl Rybá$sk!

sportovní klub Pardubice II Polabiny. Ryba$ilo
se na dvou úsecích. První úsek pro
handicapované rybá$e byl na 'ásti Labe mezi
Polabinami a Zelen!m p$edm"stím. Veteráni se
spolu utkali v Rosicích nad Labem. Závodní tra*
je p$írodní, $eka zde má hloubku 1,5–3,5 metru
a #í$ku kolem 65 metr(.

Samotné závody probíhaly v pátek a
v sobotu 3. - 4. 'ervna 2016 a dru%stvo )R
handicapovan!ch rybá$( vybojovalo fantas-
tické st$íbrné medaile (viz foto). Lep#í byli
pouze závodníci z Chorvatska.
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Úklid u slepého
ramene
Pracovníci St!ediska úklidov"ch prací MO
Pardubice II ve druhé polovin# dubna
vy$istili dal%í úsek okolo stezky u slepého
ramene Labe na Stava!ov#. Bezdomovci
byli vyst#hováni a doufáme, &e se na toto
místo nevrátí.

Informace k dotacím
z rozpo#tu MO

M#stsk" obvod Pardubice II sd#luje, &e po
p!id#lení dotací na základ# &ádostí podan"ch v m#-
síci únoru 2016 z'staly v „Programu na podporu
sportovních aktivit v rámci M#stského obvodu
Pardubice II v roce 2016" nevy$erpané prost!edky:

1. V dota$ním titulu A. Podpora sportovních
akcí pro d#ti a mláde& (v#ková kategorie do 20 let)
jsou nevy$erpané prost!edky ve v!%i 30 000,- K$.

2. V dota$ním titulu B. Podpora celoro$ní
$innosti spolk' a organizací zam#!en!ch na
sportovní aktivity p!i práci s d#tmi a mláde&í
(v#ková kategorie do 20 let) jsou nevy$erpané
prost!edky ve v!%i 30 000,- K$.

(ádosti je mo&né podávat ve lh't# od 1. 7. do
29. 7. 2016 v$etn#. Konkrétní podmínky pro podání
&ádostí jsou stanoveny v „Programu na podporu
sportovních aktivit v rámci M#stského obvodu
Pardubice II v roce 2016", kter! byl schválen dne
16. 12. 2015 usnesením Zastupitelstva MO
Pardubice II $. 46.

Nadále je také mo&no podat &ádost o poskyt-
nutí dotace mimo vyhlá%ené dota$ní programy na
rok 2016, kde z'staly nevy$erpané prost!edky ve
v!%i 5 000,- K$. Tyto &ádosti lze podávat v pr'-
b#hu celého roku, konkrétní podmínky jsou
stanoveny v dokumentu „Informace k p!edlo&ení
&ádosti o dotaci mimo vyhlá%ené dota$ní programy
na rok 2016" schváleném dne 16. 12. 2015
usnesením Zastupitelstva MO Pardubice II $. 48.

V ostatních dota$ních programech byly
vy$len#né finan$ní prost!edky zcela rozd#leny.

Miroslava Bohá$ková

K návrhu nového
územního plánu

Do 18. dubna 2016 bylo mo&né p!ipomínkovat
variantní návrh nového územního plánu m#sta
Pardubic.

Rada m#stského
obvodu Pardubice II se usnesla na následujících
p!ipomínkách. Finální návrh územního plánu bude
následn# znovu p!edlo&en k ve!ejnému projednání.

Danou lokalitu pova&ujme za zelené plíce Pardubic
a m#la by b!t vyu&ita pro rekrea$ní ú$ely obyvatel
Pardubic. Uva&ovanou zástavbou podél ulice
Hradecká by mohla b!t ohro&ena celá tato cenná
lokalita. V tomto duchu bylo i p!ijato usnesení ZMO
v minulém volebním období.

Vznik mariny v Pardu-
bicích podporujeme, ale umíst#ní (slune$ná louka
koupali%t#) ve variant# ÚP podle nás není vhodné,
nutno najít jinou lokalitu.

Jedná se o plochu v
platném ÚP ozna$enou jako BS a obsahující
p!evá&n# obytné domy.

Areál %kolního h!i%t# p!i Z) Polabiny 2
(hokejbalové h!i%t# HBC Pardubice) je ozna$en jako
S, ale ostatní %kolní h!i%t# jsou ozna$ena OV.

Jednotné ozna$ení zp'sobu vyu&ití %kolních
sportovi%* v obvodu.

V uveden!ch plochách jsou umíst#na
parkovi%t# a komunikace.

(od
kruhové k!i&ovatky U Josefa sm#rem ke slepému
rameni Labe). Vytvo!en! zelen! koridor by chránil

plánovanou bytovou v!stavbu a zárove+ by
propojoval zelen! pás okolo Labe, kter! je p!eru%en
provozovnou Labská s.r.o. a plánovanou plochou
pro sportovi%t#.

V návrhu ÚP je zp'sob vyu&ití S. Jedná se o
objekty v ulicích Mlad!ch ($.p. 322), Ji!ího Pot'$ka
- Okrajová, Val$íkova ($.p. 333), Le&ák' ($.p. 348),
Kpt. Barto%e ($.p. 457) a Lidická ($.p. 541).
S ohledem na $ím dál v#t%í nedostatek parkovacích
míst v obvodu pova&ujeme za nutné zachovat
zp'sob vyu&ití t#chto objekt' i nadále pro
parkování. Ji& nyní jsme zaznamenali snahy o zm#-
nu zp'sobu vyu&ití n#kter!ch t#chto objekt'.

Revitalizace plochy je dokon$ena,
jedná se tedy o vodní plochu.

Jedná se o tyto
lokality: pás v!chodn# od silnice Nádra&ní sm#rem
k Polabinám 4, plocha zelen# ve vnitrobloku JV od
ulic J. Pot'$ka a K. )ípka, pás zelen# mezi stávající
zástavbou Cihelny a budoucí zástavbou tzv. nové
Cihelny a neuva&ovat o jejím napojení do ul.
Kun#tické prost!ednictvím ul. Brozanská. Jedná se
o dlouhodob# stabilizované plochy zelen#, které
pova&ujeme za vhodné zachovat ve stejném
rozsahu, jako v platném územním plánu.

s v!jimkou JZ náro&í ulic
B#lehradská Hradecká a pásu Cihelny mezi ul.
Hradecká a K Rozvodn# (zde bychom doporu$ovali
plochu OV - ob$. vybavenost). Zp'sob vyu&ití B
(plocha bydlení) pova&ujeme pro sídli%t# Polabiny a
Cihelna za vhodn#j%í. Chráníme tak zájmy obyvatel
na klidném bydlení a sou$asn# neomezujeme
stávající ani neru%ící budoucí podnikatelské
aktivity v lokalit#.

Vzhledem k tomu, jak vypadá
sou$asná zástavba Fáblovky podél v!padovky na
Staré Hradi%t#, nep!edpokládáme, &e by v dohledné
dob# byla reálná p!em#na na smí%enou plochu s
bydlením. Tomá% !ezanina

Dv" varianty se v území MO Pardubice
li#ily pouze v oblasti ulice Hradecké, kde varianta 1
navrhuje zástavbu (p$ilo%en! v!kres) a varianta 2
ponechává stávající zele&.

1. V okolí Hradecké ulice prosazujeme
zachování ve!ejné zelen$ (varianta #. 2).

2. Neumis%ovat marinu v areálu
sou#asného koupali&t$.

3. V areálu kampusu Univerzity Pardubice
(OV) potvrdit funkci bydlení na Stava!ov$ (S –
smí&ená plocha obytná).

4.

Navrhujeme sjednotit ozna#ení v&ech
&kolních h!i&% pod jeden zp'sob vyu"ití.

5. Zkontrolovat a p!ezna#it zelené plochy
ZV v okolí ulice Prodlou"ená (Polabiny 2) a
Mozartova (Polabiny 4). (ást t$chto ploch
ur#en!ch k parkování ozna#it jin!m zp'sobem
vyu"ití.

6. Vytvo!it ochrann! zelen! koridor na
ji"ní stran$ plánované zástavby v Ciheln$

7. Objekty pro parkování (hromadné
gará"e) v obvodu zachovat i nadále pro tento
ú#el.

8. Revitalizované slepé rameno Labe
vpravo od Hradecké – zm$nit ozna#ení plocha
p!estavby.

9. Zachovat n$které plochy zelen$ dle
platného územního plánu.

10. Zm$nit zp'sob vyu"ití v&ech stabili-
zovan!ch ploch S (plocha smí&ená obytná)
v Polabinách a na Ciheln$ na zp'sob vyu"ití B
(plocha bydlení)

11. Na Fáblovce navrhujeme severn$
podél Hradecké ulice respektovat stabili-
zovan! pás OV.

Charita informuje
Oblastní charita Pardubice roz#i$uje slu%by

o
. Bezpe'n! p$evoz je

zaji#t"n speciáln" upraven!mi automobily.
Odborn" vy#kolená posádka Vás i Vá# doprovod
doveze a doprovodí k léka$i, za p$áteli, za rodinou,
nebo i na kulturní akce. Slu%ba je ur'ena klient(m s
bydli#t"m v pardubickém okrese. Pro více informací
kontaktujte dispe'erku Oblastní charity Pardubice
Annu )evorovou na tel.: 775 296 843, 466 335
026, nebo na info@charitapardubice.cz.

Chcete pomoci
patnáctiletému chlapci z p"stounské rodiny?
Sta&te se dobrovolníkem Oblastní charity
Pardubice. Kontaktujte Vojt"cha Homolku tel.: 775
296 842, e-mail: vhomolka@charitapardubice.cz.

Baví Vás #ít a chcete se podílet na zajímavé
akci? Oblastní charita Pardubice práv" hledá

pro koledníky na
T$íkrálovou sbírku. Jist" jste v na#em m"st"
za'átkem ledna potkali koledníky a v#imli si, %e mají
na hlav" korunu a na sob" plá#*. Práv" t"chto
plá#*( máme málo. Pomozte nám, prosím, vyrobit
dal#í. Materiál dodáme a p$ípadn" i poradíme co a
jak. Kontaktujte koordinátora dobrovolník(
Václava Pituchu na tel.: 730 572 959 nebo na e-
mailu: dobrovolnik@charitapardubice.cz.

V poslední dob" se stále více diskutuje o po-
t$ebnosti . V"t#ina lidí si
toti% p$eje zem$ít doma, jejich blízcí se v#ak obávají,
%e se o umírající nedoká%ou postarat. S p$isp"ním
profesionálních zdravotních a sociálních pra-
covník( to mohou dokázat. V prvním 'tvrtletí
tohoto roku mohlo t$icet t"%ce nemocn!ch
pacient( z Pardubic a okolí z(stat v domácím
prost$edí díky Oblastní charit" Pardubice. Krom"
pravideln!ch náv#t"v zdravotních sester, pe'ova-
telek a léka$( zaji#*uje Charita umírajícím i jejich
rodinám také psychologickou a duchovní podporu.

My#lenku domácí hospicové pé'e podporuje
$ada zku#en!ch léka$(. Hospicov! t!m pardubické
Charity nap$íklad nedávno posílila MUDr. Lenka
Madurkayová, specialistka na paliativní medicínu a
lé'bu bolesti. Spolupráci se poda$ilo navázat na
seminá$i o domácí hospicové pé'i, kter! 25. dubna
uspo$ádala Pardubická nemocnice. Tohoto semi-
ná$e se krom" MUDr. Madurkayové aktivn" zú'ast-
nili odborníci v oblasti onkologie, geriatrie 'i klinické
psychologie. Z diskuze na seminá$i vyplynulo, %e
domácí hospicová pé'e je komplexní slu%ba, která
vy%aduje mezioborovou spolupráci. Zájem odborné
ve$ejnosti o toto téma je dobr!m p$íslibem pro
dal#í rozvoj této slu%by v na#em regionu.

.

dopravu pro vozí#ká!e, &patn$ se pohybující
a imobilní spoluob#any

Umíte hrát na klávesy?

dobrovolníky na &ití plá&%'

domácí hospicové pé#e

www.pardubice.charita.cz

Obrazem z Polabin
N"kolika fotografiemi se vracíme ke zda$ilému

prvnímu ro'níku Polabinsk!ch 'arod"jnic (prav!
sloupec). Ú'ast byla hojná, po'así p$álo a #peká'ky
byly dobré. P$í#t" posílíme v!'ep, aby nebyly
takové fronty. D"kujeme, %e jste p$i#li a t"#íme se
zase za rok.

V levém sloupci jsou obrázky kompletn"
repasovaného slona z Lonkovy ulice a nového
litého povrchu u lodí v Gagarinov" ulici.

Rybá!i z celého
sv$ta na Labi

Od 30. kv"tna do 4. 'ervna Pardubice
hostily ji% 18. Mistrovství sv"ta handicapo-
van!ch rybá$( a 9. Mistrovství sv"ta veterán(
v lovu ryb udicí - plavané. MS konané pod
zá#titou p$edsedy vlády Bohuslava Sobotky
uvítalo rybá$e z 16 zemí sv"ta, kte$í si zm"$ili
své síly na Labi v Pardubicích.

Hlavním organizátorem akce byl Rybá$sk!

sportovní klub Pardubice II Polabiny. Ryba$ilo
se na dvou úsecích. První úsek pro
handicapované rybá$e byl na 'ásti Labe mezi
Polabinami a Zelen!m p$edm"stím. Veteráni se
spolu utkali v Rosicích nad Labem. Závodní tra*
je p$írodní, $eka zde má hloubku 1,5–3,5 metru
a #í$ku kolem 65 metr(.

Samotné závody probíhaly v pátek a
v sobotu 3. - 4. 'ervna 2016 a dru%stvo )R
handicapovan!ch rybá$( vybojovalo fantas-
tické st$íbrné medaile (viz foto). Lep#í byli
pouze závodníci z Chorvatska.
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Téma: Studie ulice Stavba!#

Jednou z dal!ích lokalit ur"en#ch ke
stavebním úpravám dle platného Programu
rozvoje MO Pardubice II na období 2015-
2018 je ulice Stavba$%.

V sou"asné dob& je zpracována
architektonická studie, jejím' autorem je
architektonická a grafická kancelá$ Mixage
s.r.o. Studie byla p$edstavena zástupc%m
SVJ dot"en#ch bytov#ch dom% a její
kompletní verze je k nahlédnutí na interneto-
v#ch stránkách www.pardubice2.cz v sekci
P$ipravované akce.

Studie ulice Stavba$% p$edchází zpraco-
vání projektové dokumentace stavebních
úprav této lokality. Krom& $e!ení dopravy
v klidu se studie soust$e(uje zejména na

nové vnímání a pojetí sídli!tních prostor%
mezi domy. Hlavní my!lenkou je vytvo$ení
„nekone"né" cesty krajinou, která se stává
dráhou a h$i!t&m zárove). Asfaltovou
barevnou trasu dopl)ují stylizované krajino-
tvorné prvky patrné z p$ilo'eného obrázku
(01 - h$i!t& / kluzi!t&, 02 - pou!*, 03 - hory, 04
- posed, 05 - zastávka, 06 - piknik, 07 - les).

Vjezd do lokality je $e!en zv!!en!m
nájezdem s tím, 'e celá ulice by byla ve
zklidn&ném dopravním re'imu obytné zóny.
Nov& jsou $e!eny p$íst$e!ky na kontejnery a
auto$i studie se p$imlouvají i za stavbu
p$íst$e!k% u vstup% do jednotliv!ch dom%.

Nyní o"ekáváme p$ipomínky a nám&ty
obyvatel. Tomá! +ezanina

V$deckotechnick%
jarmark

Zájemci bez rozdílu v!ku se mohou ve st"edu
15. #ervna vydat po stopách v!dy a techniky,
pono"it se do taj$ v!deck%ch princip$ i ka&do-
denních v!cí, které nás obklopují p"i V!decko-
technickém jarmarku, kter% po"ádá na Pern't%n-
ském nám!stí Univerzita Pardubice a její partne"i
v rámci jarní #ásti m!stsk%ch slavností Pardubic.

Na Pern't%nském nám!stí v samém centru
m!sta vyroste stanové m!ste#ko s demonstra#-
ními stanovi'ti, na kter%ch budou ukázky nejr$z-
n!j'ích experiment$ a v!deckého bádání i techno-
logickou podstatu jev$ náv't!vník$m zábavnou
formou p"ibli&ovat t%my akademik$ a vysoko-
'kolák$ v'ech sedmi fakult univerzity. Pomocí
interaktivních model$, ukázek a zajímav%ch
pokus$ si zájemci budou moci v'e nejen d$kladn!
prohlédnout, ale také rovnou vyzkou'et, a to po
celou st"edu 15. #ervna od 9 do 17 hodin.

(ekají na n! chemické pokusy a experimenty,
hrátky s elektrotechnikou a um!lou inteligencí,
dopravní ukázky, archeologické pracovi't!,
testování finan#ní gramotnosti, ukázky restaurá-
torsk%ch technik, praktické rady a ukázky
zdravotník$. K univerzit! se p"ipojují i #ty"i
pardubické st"ední 'koly se sv%mi ukázkami
elektrotechniky, chemie, zdravotnictví a potravi-
ná"ství. Na nám!stí nebudou samoz"ejm! chyb!t
ani zástupci hv!zdárny A. Krause s dalekohledem a
dal'í partne"i.

Nabídku univerzitního v!deckého jarmarku
dopl)ují dal'í atraktivní programy: netradi#ní
exkurze do ml%na, do divadla, komentované
procházky po historickém st"edu m!sta, mo&nost
nav'tívit expozice a v%stavy V%chodo#eského
muzea na zámku, anima#ní programy V%chodo-
#eské galerie, programy v Ekocentru paleta a v kraj-
ské knihovn!. K akci se p"ipojují i n!které firmy,
které si chystají pro náv't!vníky také zajímavé
ukázky techniky.

V!decko-technick% jarmark po"ádá Univerzita
Pardubice v rámci m!stsk%ch slavností Zrcadlo
um!ní, po"ádan%ch Kulturním centrem Pardubice a
ZU* Pardubice - Polabiny ve dnech 15. - 17. #ervna.

Jarmark je finan#n! podpo"en Univerzitou
Pardubice, Pardubick%m krajem, spole#ností
Foxconn a dal'ími partnery, kte"í se zapojují do
akce. Valerie Wágnerová

Pardubice vítají
studentské
sportovce

(eské akademické hry jsou exkluzivní
pravidelnou multisportovní studentskou
sout!&í, resp. mno&inou akademick%ch
mistrovství (R, která jsou po"adatelé
schopni po stránce technické, organiza#ní
a ubytovací uspo"ádat. (AH se mohou
zú#astnit studenti v'ech vysok%ch 'kol
(R. Leto'ní 15. ro#ník her bude hostit
Univerzita Pardubice, kde se od 26. #ervna
do 1. #ervence utkají mladí sportovci v 22
disciplínách na 15 sportovi'tích a budou
tak bojovat o titul Akademick% mistr/yn!.
Pardubice p"ivítají celkem 2500 sportovc$
z celkem 50 vysok%ch a vy''ích
odborn%ch 'kol. Podrobn!j'í informace
najdete na webu ceskeakademickehry.cz.

Zapomenut%
pomník

P"ed #asem se na m! obrátil jeden &ák
se zajímav%m dotazem. V lesíku nedaleko
slepého ramene v Polabinách 3 objevil
v k"oví zvlá'tní kámen, na n!m& je
vytesané datum 24. 8. 1944. Tvarem více
ne& co jiného p"ipomínal pomník: asi metr
vysoká &ulová stéla, nyní povalená v hlín!.
A datum? Osudn% den sv. Bartolom!je
roku 1944, kdy se Pardubice staly ter#em
nejhor'ího bombardování ve své historii,
které si vy&ádalo 213 ob!tí. Cílem
bombardování v'ak tehdy nebyl prav%
b"eh Labe, n%br& b"eh lev%, areál továrny
PARAMO a okolí.

O pomníku jsem se pokusil zjistit n!co
bli&'ího, av'ak bezv%sledn!. Kde p$vodn!
stál? Kdo jej nechal z"ídit? Jak se ocitl na
druhém b"ehu "eky? Byl sem p"evezen
b!hem zemních prací p"i stavb! nového
nádra&í #i sídli't! Závodu míru? Tyto
otázky z$stávají nadále nezodpov!zené.
Odpov!di u& nyní mo&ná ani nenalezneme.
To, co bychom v'ak mohli u#init, je
zaji't!ní p"esunu zbloudilého pomníku ze
stávajícího ned$stojného místa a jeho
instalace tam, kam pat"í – do prostoru
levého b"ehu Labe, jako znovuobjevenou
p"ipomínku dávn%ch vále#n%ch událostí.

Pokud má n!kdo z pam!tník$ #i
historik$ jakékoli informace k tomuto
zapomenutému pomníku, tak budu rád,
pokud mne bude kontaktovat.

Petr St"eda, Z* Pardubice-Polabiny,
npor. Eliá'e 344

Mimo!ádn% úsp$ch
akordeonist# ZU&

Sout!&e základních um!leck%ch 'kol
vrcholí celostátními koly v r$zn%ch nástrojo-
v%ch oborech. Ve dnech 6. – 8. 5. 2016 se
konalo republikové finále ve h"e na akordeon
v Plzni. Z polabinské „zu'ky“ odcestovalo do
úst!edního kola 7 "ák#, kte!í se p!edstavili ve 4
sólov%ch a 3 komorních $íslech. U" jenom
po$et postupujících do záv%re$ného kola
nazna$il, na jak vysoce kvalitní odborné úrovni
je v%uka na tento nástroj ve zdej&í &kole. A
plze'ské v%sledky tuto skute$nost jenom
potvrdily. P%t prvních a dv% druhá místa
v konkurenci 130 "ák# z celé (R se !adí
k mimo!ádn%m úsp%ch#m. Za skv%lou repre-

zentaci &koly, m%sta i regionu pat!í dík piln%m a
talentovan%m "ák#m a pedago"ce Mgr. art.
Iren% Holomkové. Je vid%t, "e akordeon má i
v dne&ní dob% své p!íznivce a to i proto, "e na
n%j lze hrát skladby nejr#zn%j&ích hudebních
styl# a "ánr#. Zápis na nov% &kolní rok
2016/2017 prob%hne v na&í &kole ve $tvrtek 1.
zá!í od 9 do 17 hodin a v pátek 2. zá!í od 13 do
18 hodin. P!ij)te! Radka Hronová

26. 6. - 1. 7.

Zájezd
Seniorklubu Archa

V sobotu 28. 5. se uskute$nil zájezd
Seniorklubu Archa do m%sta T!ebí$e, kde
jsme nav&tivili p!edev&ím památky
zapsané do Seznamu sv%tového
kulturního d%dictví UNESCO. Byla to
jednak bazilika sv. Prokopa s jedine$nou
architektonickou hodnotou, dále "idovská
$tvr*, která se !adí k urbanisticky
nejzachovalej&ím v Evrop% a "idovsk!
h!bitov, kter! pat!í k nejv%t&ím a
nejzachovalej&ím v (eské republice.
Nave$er nám je&t% zbyl $as k náv&t%v%
Památníku Bible kralické v Kralicích nad
Oslavou. Zájezd byl v&emi ú$astníky
hodnocen velice kladn% a chceme touto
cestou pod%kovat Rad% m%stského
obvodu Pardubice II, která nám poskytla
na tuto akci finan$ní podporu.

Vladimír Luká&

STAVBA!"
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V#estrannost - to
je ALFAFITNESS

Aerobik je v posledních letech velmi
populární sportovní odv!tví. Je to sport
kter" pomáhá k rozvoji síly, rychlosti i fle-
xibility. D!ti se nau#í správn! ovládat své
t!lo, zv"$í se jejich pohybová kultura a
zvyknou si na pravideln" pohyb. Podle m!
je hlavní v"hodou aerobiku to, %e cvi#ení se
m&%e stát odrazov"m m&stkem k dal$ím,
r&znorod"m sportovním odv!tvím. Nelze
opomenout i nesporné sociální v"hody
aerobiku. Kdy% cvi#íte ve skupin!, dochází
tam k sociálním vazbám, které jsou
naprosto jiné ne% ve $kolním kolektivu,
proto%e souvisejí se zájmovou #inností.

Ná$ klub #ítal p'ed 15 lety 20 #len&,
dnes u nás trénuje 140 d!tí ve v!ku od 4
do 20 let. Klub má 8 závodních t"m&. Na$i
závodníci cvi#í v kategoriích Komer#ní
aerobik, podiové skladby a jako jediní
v Pardubicích obsazujeme i kategorie
Fitness t"m& a ATS. Ná$ klub slaví úsp!chy
na závodech nap'í# republikou a v"#et
úsp!ch& by byl opravdu hodn! dlouh".

Nejv!t$í devízou na$eho klubu je
práv! v$estrannost v p'íprav! d!tí a
závodník& a také t"mov" duch, p'átelská a
kamarádská atmosféra, která v klubu vlád-
ne. Podrobné info najdete na stránkách
editafitness.cz Iva Chalupní#ková

Slovo starosty
Vá%ení spoluob#ané,
kon#í období jara, co% je období, kdy si mnozí

z nás v$ímají, jak zelen" a kvetoucí je ná$ obvod.
M!l jsem to $t!stí, %e jsem si mohl na$e Polabiny
prohlédnout ze st'echy nejvy$$ího domu na B!le-
hradské ulici a z této perspektivy jsem se o tom
mohl p'esv!d#it. Nejen Polabiny, ale celé Pardu-
bice, jsou krásn! zelené a na mnoha místech i
nádhern! kvetoucí.

Vzhledem k teplému po#así u% máme za sebou
druhou se# trávy a po nedobr"ch lo(sk"ch
zku$enostech v n!kter"ch #ástech obvodu v!'ím,
%e letos je v$e v po'ádku. Na$e kontrolní #innost
ani podn!ty od spoluob#an& zatím na %ádné
zásadní nedostatky nepoukazují. M&%eme si p'át,
aby to tak vydr%elo i do dal$ích se#í a jedinou
nep'íjemností z&stal pouze hluk seka#ek a
k'ovino'ez&. Bez toho to v$ak bohu%el nejde a
prosím tedy o Va$i shovívavost.

Z investi#ních akcí pro leto$ní rok stále
p'ipravujeme rekonstrukci ulice Dru%by, na kterou
jsme bohu%el v prvním kole nezískali dotaci z Mini-
sterstva pro místní rozvoj. Stavbu jsme v$ak
p'ipraveni s finan#ním p'ísp!vkem m!sta
realizovat, nicmén! realizace je nyní ohro%ena
podn!tem k p'ezkumu stavebního 'ízení. Uvidíme,
jak v$e dopadne, v krajním p'ípad! v$ak m&%e dojít
k odlo%ení akce.

Krom! ulice Dru%by chystáme i 'adu drob-
n!j$ích akcí, z nich% mohu jmenovat nap'. nov"
p'íst'e$ek na kontejnery v ulici Lidické a Lonkov!
(u #p. 465-7), souvislej$í opravy asfaltov"ch chod-
ník& v ulicích B!lehradské, Kosmonaut& (u to#ny),
na sídli$ti Sever za domy #p. 91-96 a 108-114 #i
nov" asfaltov" povrch na parkovi$tích u dom&
v ulici Gagarinov! a Partyzán&. Rádi bychom také
zvládli postavit nov" spojovací chodník ze Stava-
'ova sm!rem k budov! rektorátu Univerzity Par-
dubice a intenzivn! p'ipravujeme projekt chyb!-
jícího chodníku podél Bajkalu. Chceme rovn!%

rozmístit nové lavi#ky v okolí revitalizovaného
slepého ramene Labe.

Do 18. dubna bylo mo%no podávat p'ipomínky
k návrhu nového územního plánu. Tyto p'ipomínky
jsme diskutovali uvnit' zastupitelstva a na základ!
této diskuse se Rada m!stského obvodu usnesla
na kone#ném zn!ní p'ipomínek. Ty jsme zaslali
po'izovateli územního plánu (více viz str. 4).

V m!síci dubnu se uskute#nil tradi#ní Vina'sk"
p&lmaraton, kter" zp&sobil v"razné dopravní
omezení v místních #ástech Cihelna a Stava'ov.
Místní obyvatelé toto omezení jist! nep'ivítali, ale
díky dostate#né informovanosti a maximáln!
mo%nému zkrácení doby uzavírky komunikace ho
snad akceptovali. Za to jim jménem po'adatel& a
jménem sv"m d!kuji.

Na konci dubna jsme se poprvé se$li na
polabinsk"ch #arod!jnicích a byl jsem mile
p'ekvapen, kolik d!tí, rodi#& a dal$ích spoluob#an&
p'i$lo. Vysoká ú#ast sice zp&sobila drobné
nedostatky v plynulosti ob#erstvení, ale v"borné
$peká#ky a hezká country muzika, to v$em
p'ítomn"m ur#it! vynahradily. T!$ím se, %e i p'í$tí
rok se u pálení #arod!jnic sejdeme a vznikne tak
nová polabinské tradice.

P'edposlední víkend v kv!tnu jsme zahájili
leto$ní sérii promenádních koncert& na Pergole,
které se budou konat a% do zá'í ka%dou ned!li od
16.00 do 18.00 hodin. Letos jsou za'azeny i dva
country koncerty. P'ehled v$ech kapel a termín
jejich vystoupení si m&%ete p'e#íst na webov"ch
stránkách ú'adu. Nejv!t$í kulturní akce na$eho
obvodu - 17. ro#ník Staro#eské polabinské pouti -
se bude konat v sobotu 24. 9. v Parku Ji'ího Srbka.
Podrobn" program pouti, kter" v sou#asné dob!
finalizujeme, bude v podzimním #ísle Pravob'e%-
ního zpravodaje.

Nadcházející léto b"vá obdobím cestování a
dovolen"ch. Dovolte mi tedy, abych Vám v$em
pop'ál krásné léto a d!tem, %ák&m a student&m
báje#né prázdniny plné zá%itk&. U%ijte si
zaslou%enou dovolenou, na#erpejte nov"ch sil do
dal$ího období a na shledanou t'eba na polabinské
pouti. Vá$ Radek Hejn"

11. jednání Zastupitelstva
m$stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1
hodin

e st'edu 29 6 6 7:30
v salonku restauruace Na Palub!

v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
záv!re#n" ú#et hospoda'ení za rok 2015,
rozpo#tové opat'ení #. 3, diskuse.

V%tvarná sout$"

Beseda s Irenou
Fuchsovou

Pasování prv&á'k(
na 'tená!e

Zm$ny otevírací doby
knihovny

V knihovn! Polabiny prob!hla v"tvarná sout!%
pro %áky 1. – 4. t!íd na téma ,,Nakresli ilustraci ke
své oblíbené kní"ce“. Celkem se zú#astnilo 144
d$tí. Ocen$ny byly d$ti ve #ty!ech kategoriích: B$la
Rathouská, Stela Humelová, Nela Buriánová, Aneta
Jamborová, Nela Feren#íková, Laura Nováková,
Radek Homola, Adéla %vehlíková, Tereza Licková,
Melissa Bytyqi, Adéla Tu&ilová a Luká& Wolf.
Vít$z'm byly p!edány ceny, jejich v"kresy si
m'"ete prohlédnout v knihovn$. V&em ú#astník'm
d$kujeme.

V m$síci dubnu nás nav&tívila oblíbená
spisovatelka, bloggerka a publicistka Irena
Fuchsová. Vypráv$la nejen o sv"ch knihách, ale i o
zá"itcích ze svého p'sobení v (eském rozhlase a
zmínila i r'zné zajímavosti z (inoherního klubu, kde
!adu let pracuje. Jejím hostem byl spisovatel
Martin Hattala, kter" p!edstavil svou ji" pátou
knihu (ekání na gól.

V leto&ním roce op$t probíhá v knihovn$
Polabiny akce Pasování prv)á#k' na #tená!e.
B$hem #ervna nav&tíví knihovnu t!i první t!ídy ze
Základní &koly Polabiny 1. D$ti se seznámí se
slu"bami a uspo!ádáním knihovny a po spln$ní t!í
#tená!sk"ch úkol' budou v pohádkovém království
pasováni na #tená!e. Na památku obdr"í knihu a
získají ro#ní #lenství v knihovn$.

Upozor)ujeme na omezení provozu Knihovny
m$stského 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 otev!eno do 15.00 hodin.

Ve dnech 5. - 9. 9. a 26. - 27. 9. bude knihovna
z d'vodu #erpání dovolené uzav!ena.

Vladimíra Launerová

29.6. st!eda Everest, dobrodru"n"/drama, GBR/USA/Island, 2015, 121 min, re"ie: B. Kormákur, titulky

1.7. pátek Lída Baarová, "ivotopisn"/drama/romantick", (esko, 2016, 110 min, re"ie: Filip Ren#

2.7. sobota )ílen% Max: Zb$silá cesta, ak#ní, Austrálie/USA, 2015, 120 min, re"ie: G. Miller, titulky

3.7. ned$le Spectre, ak#ní/krimi/thriller, GBR/USA, 2015, 150 min, re"ie: Sam Mendes, titulky

4.7. Taxi Teherán, drama, Írán, 2015, 82 min, re"ie: Jafar Panahi, titulky

5.7. úter% Pivo a Pardubice, dokumentární, (esko, 2015, 30 min, re"ie: Jan Novák

6.7. st!eda V hlav$, animovan"/rodinn", USA, 2015, 94 min, re"ie: P. Docter, R. Del Carmen, dabing

7.7. Gangster Ka, krimi/drama/thriller, (esko, 2015, 100 min, re"ie: Jan Pachl

8.7. Gangster Ka: Afri'an, krimi/drama/thriller, (esko, 2015, 100 min, re"ie: Jan Pachl

9.7. sobota Osm hrozn%ch, western/drama, USA, 2015, 167 min, re"ie: Quentin Tarantino, titulky

10.7. ned$le Avengers: Age of Ultron, ak#ní/sci-fi, USA, 2015, 141 min, re"ie: J. Whedon, dabing

11.7. Mládí, komedie/drama, ITA/FRA/CHE/GBR, 2015, 124 min, re"ie: P. Sorrentino, titulky

12.7. úter% Suburra, krimi/thriller/drama, Itálie/Francie, 2015, 134 min, re"ie: Stefano Sollima, titulky

13.7. st!eda Hotel Transylvánie 2, animovan", USA, 2015, 90 min, re"ie: G. Tartakovsky, dabing

14.7. 'tvrtek Noc bezMoci, drama, Makedonie/Slovinsko/(R, 2015, 89 min, re"ie: Ivo Trajkov

15.7. pátek Já, Olga Hepnarová, drama,(R/POL/FRA/SVK,2016,105 min,re"ie: T.Weinreb, P.Kazda

16.7. sobota Room, drama, Irsko/Kanada, 2015, 118 min, re"ie: Lenny Abrahamson, titulky

17.7. ned$le Star Wars: Síla se probouzí, sci-fi, USA, 2015, 136 min, re"ie: J.J. Abrams, dabing

18.7. Dánská dívka, drama, GBR/BEL/USA/DNK/DEU, 2015, 119 min, re"ie: T.Hooper, titulky

19.7. úter% Whiplash, hudební/drama, USA, 2014, 107 min, re"ie: Damien Chazelle, titulky

20.7. st!eda Velká #estka, animovan", USA, 2014, 108 min, re"ie: Don Hall, Chris Williams, dabing

21.7. 'tvrtek Zkáza krásou, dokumentární, (esko, 2016, 90 min, re"ie: Helena T!e&tíková, J. Hejna

22.7. pátek Ztraceni v Mnichov$, komedie/drama, (esko, 2015, 105 min, re"ie: Petr Zelenka

23.7. sobota Saul(v syn, drama, Ma*arsko, 2015, 107 min, re"ie: Laszlo Nemes, titulky

24.7. ned$le Ant-Man, ak#ní/sci-fi/komedie, USA, 2015, 117 min, re"ie: Peyton Reed, dabing

25.7. Boj, vále'n%, Dánsko, 2015, 115 min, re"ie: Tobias Lindholm, titulky

26.7. úter% Steve Jobs, drama/"ivotopisn", USA/GBR, 2015, 122 min, re"ie: Danny Boyle, titulky

27.7. st!eda Popelka, dobrodru"n"/rodinn", USA/GBR, 2015, 114 min, re"ie: K. Branagh, dabing

28.7. 'tvrtek Trabantem do posledního dechu, dokumentární,(R/SVK,2016,96 min, re"ie: D.P!ibá)

pond$lí

pond$lí

pond$lí

pond$lí

'tvrtek

pátek

Program letního kina na 'ervenec 2016

Pardubické letní kino chystá 11. ro#ník a bude op$t u skateparku nedaleko nádra"í. Náv&t$vníky letos
#eká nové plátno a kvalitn$j&í ozvu#ení. Promítat se bude ka"d" prázdninov" ve#er od 21.30 hodin.
Vstup je zdarma. S vyst!i"enou poukázkou získáte slevu na limonádu.
Zm$na programu vyhrazena. V p!ípad$ nep!ízn$ po#así kino nepromítá.
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 27. 4. 2016 ZMO schválilo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 2. V p"íjmové
!ásti dochází k za"azení transferu z rozpo!tu
m#sta ur!eného na investi!ní akce ve v$%i 2,37 mil.
K!. Jeliko& v prvním kole nebyla získána státní
dotace na 1. etapu rekonstrukce ul. Dru&by, byla
nav$%ena polo&ka na její realizaci o 4 mil. K!
(p'vodn# p"edpokládaná v$%e dotace). V sou-
vislosti s tím byla vy"azena polo&ka na realizaci 2.
etapy této rekonstrukce. Sou!asn# byla nav$%ena

polo&ka investice ostatní v!etn# PD o 150 tis. K!.
D'vodem je p"íprava 2 projektov$ch dokumentací,
p"i!em& v obou p"ípadech se jedná o spolupráci s
jin$mi subjekty. Jednak jde o ulici Ke Koupali%ti, kde
v leto%ním roce plánuje VAK a RWE rekonstrukci
sv$ch podzemních sítí, a jednak o stezku od
kruhové k"i&ovatky U Josefa sm#rem k t#locvi!n#
Univerzity a tento projekt je zam$%leno zadat ve
spolupráci s Univerzitou Pardubice. V !ásti
p"ísp#vky a dary jsou na vrub jednotliv$ch rezerv
za"azeny dotace projednané RMO dne 20. 4. 2016
v úhrnné v$%i 176 tis. K!. Kompletní rozpo!et je na
www.pardubice2.cz.

RMO projednala variantní návrh nového
územního plánu m#sta, p"i!em& její p"ipomínky
naleznete na jiném míst# v tomto PZ. Následn# se
RMO zab$vala upraven$m zadáním XX. zm#n
stávajícího územního plánu a v rámci svého
usnesení p" ipomn# la zejména nesouhlas

m#stského obvodu se zástavbou podél Hradecké
ulice u mostu P. Wonky.

RMO schválila zadání zakázky „Kv#tinové
v$sadby v Parku Ji"ího Srbka“ spole!nosti Flower
Your Place Central Europe s.r.o. v cen" do 200 tis.
K! bez DPH. Mechanizovaná v$sadba mnoh tisíc
kus# kvetoucích cibulovin je navr$ena na dvou
místech (narcisy pod duby za lavi!kami a krokusy
nedaleko pítka).

Dále RMO mimo jiné souhlasila s umíst"ním
p%edzahrádky u pizzerie v ul. Npor. Eliá&e a u nové
kavárny v centru Polabin 4. Naproti tomu RMO
nepodpo%ila $ádost spole!nosti CZ STAVEBNÍ
HOLDING, a.s. o nájem a prodej pozemku m"sta -
pásu stezky pro chodce a cyklisty v B"lehradské
ulici za ú!elem v$stavby parkovacích míst
slou$ících prodejnám v p%ízemí administrativní
budovy Zelená terasa, proto$e se podle ní nejedná
o koncep!ní urbanistické %e&ení. T'
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Ji& v $ervenci uvítá
Dukla nejlep"í mladé
softbalistky Evropy

Mistrovství Evropy $en do 22 let po%ádané
pardubick$m softbalov$m a basebalov$m klubem
Pasos Pardubice startuje 4. !ervence!

V Krtkov" arén" v m"stské !ásti Dukla se
budou od 4. do 9. !ervence o vít"zství prát
reprezentace z 8 evropsk!ch zemí. Konkrétn"
z 'ecka, Ukrajiny Litvy, Ruska, Polska, Slovenska,

Nizozemí a (eské republiky. A!koliv jsou
obhájkyn"mi softbalistky Ruska, k nejv"t&ím
favorit#m bude pat%it práv" !eská reprezentace.
V kv"tnu Evropská softbalová federace zve%ejnila
softbalov! $eb%í!ek zemí a (e&i kralují na prvním
míst" jak v mu$ském tak $enském hodnocení.

Reprezentace $en do 22 let je slo$ena z hrá!ek
ro!ník# 1994 – 1996 se zku&enostmi z mláde$-
nick!ch reprezentací a z nejvy&&ích domácích
sout"$í (Extraliga $en, Extraliga Juniorek, 2. !eské
softballové ligy $en). Finální nominace hrá!ek bude
zve%ejn"na b"hem !ervna p%ed generálkou na
Mistrovství Evropy, kterou bude turnaj v rámci
pra$ského softballového t!dne.

V Pardubicích má softbal více ne$ t%icetiletou
historii. „Hostit reprezenta!ní v!b"r je v$dy svátek.
Sami máme v Pasos Pardubice dva juniorské
reprezentanty – Martina Turka a Filipa Koblí$ka.
Pavel Ko$en! a Marek Fibiger se starají o re-
prezentaci smí&eného t!mu (eské republiky,“
p%ibli$uje motivaci k po%ádání turnaje Hana
Fabíková.

Pasos mají s po%ádáním mezinárodních turnaj#
bohaté zku&enosti. V roce 2013 po%ádali

Mistrovství Evropy smí&en!ch t!m#, v roce 2014
byli po%adateli Mistrovství Evropy mu$#. )enské
mistrovství bude mít v Pardubicích svoji premiéru.
„Samoz%ejm" víme, $e Mistrovství Evropy je
organiza!n" velmi náro!né. Práv" díky velmi dobré
zp"tné vazb" z minul!ch turnaj# jsme byli vybráni
jako po%adatelé i leto&ního mistrovství. Ná& areál
díky kompletnímu zázemí spl*uje nejvy&&í
parametry pro takto velkou událost, v!etn"
osv"tlení, které umo$*uje hrát atraktivní ve!erní
zápasy,“ dopl*uje Hana Fabíková. „Chceme na&im
divák#m ukázat mo$ná nejatraktivn"j&í $enskou
v"kovou kategorii. )ensk! softball je v Evrop" na
vzestupu a my uvidíme nejlep&í mladé evropské
hrá!ky p%ímo v Pardubicích.“

www.pasos.cz
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 29. 6. 2016 ZMO schválilo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 3. Nejv#t$í
zm#nou je nav%$ení kapitoly &ivotní prost"edí
o 950 tis. K!, které se mají pou&ít na vybudování
psího parku (blí&e viz str. 4), opravu sezení u mostu
Pavla Wonky a dal$í drobné investice.

V rámci vyjád"ení k zám#r'm nakládání s m#st-
sk%mi pozemky RMO souhlasila s umíst#ním
stánku se zmrzlinou u Lanového centra a s roz$í"e-
ním pizzerie na k"i&ovatce Kosmonaut' - Pod#b-

radská s podmínkou p"esazení nebo adekvátní
náhrady mlad%ch vzrostl%ch strom'. RMO
nesouhlasila s &ádostí o poskytnutí pozemk'
m#sta v prostoru mezi B#lehradskou ulicí, hotelem
a Zelenou terasou soukromému investorovi za ú!e-
lem v%stavby budov ob!anské vybavenosti z d'-
vodu nesouladu s platn%m územním plánem. V ne-
poslední "ad# RMO doporu!ila realizovat rozsáhlej-
$í sm#nu pozemk' na Stava"ov# mezi m#stem a
Univerzitou Pardubice dohodnutou s cílem logi!-
t#j$í a jednodu$$í údr&by pozemk' a usnadn#ní
dal$ích rozvojov%ch zám#r' obou subjekt'. Univer-
zita by m#la tak získat nap"íklad pozemky mezi
Titanem (kter% ji& zakoupila) a budovami DFJP a
rektorátu, zatímco m#stu by p"enechala pozemky
pro v%stavbu stezky od zdymadla k t#locvi!nám a
dále pak a& ke k"i&ovatce U Josefa.

Na základ# uskute!n#n%ch v%b#rov%ch "ízení
RMO souhlasila s uzav"ením následujících smluv:

na stavbu p"íst"e$ku na kontejnery Lonkova 465-7,
na v%m#nu písku v pískovi$tích, roz$í"ení
parkovi$t# v ul. J. Tomana, na stavbu spojovacího
chodníku na Stava"ov#, na opravu a dopln#ní
lavi!ek a sanaci betonov%ch záhon' v okolí
slepého ramene Labe a na zhotovení projektové
dokumentace na stezku od okru&ní k"i&ovatky
U Josefa k univerzitní t#locvi!n#. RMO rovn#&
schválila p"ímé zadání zakázky na opravy chodník'
&ivi!n%m kobercem Slu&bám m#sta Pardubic (2,4
mil. K!) a na organizaci Staro!eské pouti
Kulturnímu centru Pardubice (260 tis. K!).

V rámci vyjád"ení m#stského obvodu jako
ú!astníka územního "ízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou komplexu 6 bytov%ch dom'
"Nová Cihelna Pardubice" (podrobn#ji na str. 4).

RMO také souhlasila s do!asn!m umíst#ním
billboardu LIDLu v B#lehradské ulici u !p. 320, a to
od listopadu do konce prosince 2016. T(
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Slevy pro seniory
Pardubick! kraj spustil letos v "ervnu projekt

Senior Pas. Ten poskytuje senior#m nad 55 let
v$ku mo%nost "erpat slevy p$t a% padesát
procent u vybran!ch poskytovatel# v celé &eské
republice a v Dolním Rakousku.

Podstatou projektu je vytvo!ení a realizace
systému poskytování slev a dal"ích v#hod
senior$m. „Projekt je zam%!en na sní&ení
finan'ních v#daj$ senior$ p!i b%&n#ch nákupech a
p!i provozování volno'asov#ch aktivit. Zaji"(uje
senior$m v%t"í dostupnost kulturních, p!írodních a
jin#ch památek a také podporuje drobné
&ivnostníky. Vstup do projektu a vydání slevové
karty Senior Pas je pro v"echny zájemce zdarma,“
informuje radní pro sociální pé'i a neziskov# sektor
Pavel )otola. Slevy lze 'erpat nejen u poskyto-
vatel$ v *eské republice, ale také v Dolním Rakous-
ku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce
poskytovatel$ slev. Seznam v"ech poskytovatel$
slev je p!ehledn% uveden na webov#ch stránkách
projektu .

V Pardubickém kraji je v sou'asné dob%
osmdesát poskytovatel$, mezi které pat!í

nap!íklad Optik Otava, Solná jeskyn% u Purkmistra,
Wellness centrum Je'mínek nebo Knihkupectví
Kosmas. Velmi zajímavá je sleva, kterou poskytují
*eské dráhy. Dávají a& 36% slevu na In Kartu.

V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje
bude vydán ti"t%n! katalog, ve kterém najdou
senio!i v"echny poskytovatele, kte!í jsou v kraji do
projektu zapojeni. Katalog poskytovatel$ bude
adresn% distribuován dr&itel$m karet p!ímo do
po"tovních schránek. Do konce roku 2016 bude
probíhat dal"í nábor poskytovatel$ slev v Pardu-
bickém kraji. Ka&dá provozovna, která poskytuje
minimální slevu 5 %, je ozna'ena samolepkou pro-
jektu Senior Pas.

Podmínky k registraci jsou trvalé bydli"t%
v Pardubickém kraji a minimální v%k 55 let.
Registrace je mo&ná pomocí registra'ního
formulá!e a také telefonickou formou na 'ísle 840
111 122. Dal"í mo&ností je registrace online p!ímo
na stránkách projektu , nebo
emailovou formou na adrese

. Na základ% registrace bude
vystavena karta, která bude u&ivatel$m doru'ena
po"tou, p!ípadn% si ji mohou vyzvednout na
v!dejním míst%. David Záruba

www.seniorpasy.cz

www.seniorpasy.cz
pardubice@

seniorpasy.cz

Slovo starosty
Vá&ení spoluob'ané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil po období

dovolen!ch a prázdnin, které jist% v%t"ina z Vás
vyu&ila k cestování, v!let$m a hlavn% k aktivnímu 'i
pasivnímu odpo'inku. V%!ím, &e teplé po'así nám
je"t% chvíli vydr&í a u&ijeme si letos krásné babí
léto.

Z akcí, které se b%hem léta uskute'nily v na-
"em obvod%, bych zmínil rekonstrukci vodovodního
!ádu na ulici Kapitána Barto"e, kde v minulosti
do"lo k n%kolika haváriím. VAK Pardubice rovn%&
provedl opravu kanalizace v ulici Kosmonaut$ a
vzhledem ke stá!í kanaliza'ní sít% v Polabinách se
dá p!edpokládat, &e takov!chto rekonstrukcí bude
v na"em obvod% v nejbli&"ích letech více.

Do fáze realizace se p!iblí&ila rekonstrukce
vnitrobloku v ulici Dru&by. V sou'asné dob% pro-
bíhá v!b%r dodavatele a v%!ím, &e a& budete 'íst
tyto !ádky, tak bude ji& vybrán. Pr$b%h této
rozsáhlé rekonstrukce bude náro'n! nejen pro
stavební firmu, ale i pro v"echny zde &ijící ob'any,
jejich& komfort bydlení bude touto akcí
nepochybn% ovlivn%n. Prosím tedy o maximální
pochopení a toleranci a v%!ím, &e v!sledná podoba
tohoto prostoru Vás nezklame.

B%hem zá!í probíhá oprava n%kter!ch chod-
ník$ na sídli"ti Sever, v ulici B%lehradská a
Kosmonaut$ (u to'ny). Nového asfaltu se také
do'kají parkovací stání p!ed domy v ulici
Gagarinova a Partyzán$. Plánujeme i opravu
chodníku v ulici Le&ák$. Podrobn%j"í informace o
dal"ích plánovan!ch akcích najdete na str. 4 a 5.

V období p!ed prázdninami byli n%kte!í
obyvatelé v 'ásti Polabiny 3 znepokojeni
p!ipravovan!m projektem Slu&eb m%sta Pardubic
a.s. - Relaxa'ní centrum Lonkovka. Projekt, o kte-
rém jsme Vás ji& informovali v p!edchozím vydání
Pravob!e&ního zpravodaje. Okolo p!ípravy tohoto
projektu se bohu&el objevila spousta nepravdiv!ch
zpráv, které m%ly za následek zcela pochopitelné
obavy zdej"ích obyvatel. Více informací se dozvíte

v p!ísp%vku uvnit! zpravodaje.
Mnozí z Vás si jist% v"imli dvou „opentlen!ch“

strom$ v Parku Ji!ího Srbka. Jedná se o dv% sakury,
z nich& jedna má vá&n% po"kozen! kmen, které
m%ly v rámci parkov!ch úprav v tomto prostoru
ustoupit v!sadb% nov!ch 21 strom$. Konkrétn%
v t%chto místech jsou nov% vysazeny okrasné
kvetoucí jablon%. N%kte!í spoluob'ané se s tímto
!e"ením necht%li smí!it a formou pentlí proti
na"emu zám%ru protestovali. Hlasy t%chto lidí
jsme vnímali a na jednání rady m%stského obvodu
jsme se rozhodli, &e odstraníme pouze po"kozen!
strom a jednu novou jablo! p"esadíme. V#"ím, $e
toto "e%ení bude p"ijateln! kompromis pro
zastánce nové v!sadby i ochránce p&vodních
strom&. Nedaleko tohoto místa bude vysazena i
jedna nová sakura.

Na za'átku nového %kolního roku bych cht#l
pop"át v%em $ák&m a student&m nejenom co
nejlep%í studijní v!sledky, spoustu v!born!ch
kamarád&, ale p"edev%ím co nejvíce skv#l!ch
pedagog&, kte"í je doká$ou nadchnout pro
vzd#lávání. Pedagog&m p"eji samé vnímavé $áky
ochotné pracovat a rodi'&m pevné nervy, nebo(
studium vlastních d#tí je 'asto velmi stresující.

Záv#rem si Vás dovoluji pozvat v sobotu 24.
zá"í do Parku Ji"ího Srbka na 17. Staro'eskou
polabinskou pou(. V#"ím, $e si z p"ipraveného
programu, kter! si m&$ete p"e'íst na zadní stran#
tohoto zpravodaje, n#co vyberete a t#%ím se na
setkání s Vámi. Vá% Radek Hejn!

P # $íslo 2016|3 Periodick% tisk územního samosprávného celku Vy &s se sídlem
Chemik' 128, 530 09 Pardubice, I$O 274046 Eviden(ní (íslo MK $R E 11472 chází (ty!ikrát ro(n& V Pardubicích 7. 9. 2016
v)e m&stského obvodu )í (ísla Pravob!e"ního zpravodaje naleznete v elektronické podob& (ve formátu
pdf) na stránkách www.pardubice2.cz p!ísp&v zasílejte adresu vydavatele nebo na
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Vodácké kurzy
s ranou pé(í
na Labi

St"edisko rané pé'e v Pardubicích o.p.s.
uspo"ádalo v sobotu 10. 9. 2016 pro rodiny
s d#tmi s handicapem z Pardubického kraje
dal%í jednodenní vodáck! kurz na Labi.

Poprvé se této zajímavé sportovní aktivity
zú'astnilo dne 5. 6. 2016 celkem 44 d#tí z 21
rodin. Koordinátorka akce Mgr. Dagmar
Dole$alová ve spolupráci s pracovníky
p&j'ovny Ka-servis vybrala pro ka$dé dít#
vhodn! typ lodi dle jeho specifick!ch pot"eb.
Na Labi pak byly k vid#ní lod# pevné (Vydra,
Samba pro 2 a 3 osoby), ale i lod# nafukovací
(Baraka, Raft pro 4 a 6 osob). Rodiny m#ly
mo$nost vyzkou%et si i jízdu na Paddleboardu,
kter! je v sou'asné dob# velmi atraktivní a
$havou novinkou.

Vyplouvalo se od Lod#nice na soutoku
Labe a Chrudimky v Parku Na )pici, plulo se
proti proudu "eky k AROSE (Areál vodáck!ch
sport&), kde bylo mo$né zastavit se na krátké
ob'erstvení, a zp#t po proudu "eky na místo
vyplutí. Trasa byla dlouhá p"ibli$n# 2 km, ale
v#t%ina rodin neodolala a vyu$ila mo$nost jet i
mimo plánovanou trasu po Labi 'i Chrudimce.
Pro mnohé rodiny to bylo úpln# první setkání s
vodáck!m sportem a nezapomenuteln!
zá$itek. D#ti i rodi'e neskr!vali své nad%ení,

v#t%ina z nich odjí$d#la s tím, $e ur'it# nebyli
na vod# naposledy. Do St"ediska rané pé'e
v Pardubicích o.p.s. pak p"icházely d#kovné e-
maily se slovy: „Byla to nádhera, moc
d#kujeme. ; „D#kujeme za zprost"edkování
nádherného zá$itku a p"íjemn# stráveného
dne.

Organizátor akce – St"edisko rané pé'e
v Pardubicích o.p.s. pomáhá 14 let zejména
rodinám s d#tmi od narození do 7 let
s ohro$en!m nebo nerovnom#rn!m v!vojem
(nap". d#tem nedono%en!m), s t#lesn!m,
mentálním a kombinovan!m posti$ením a
poruchami autistického spektra z Pardu-
bického kraje.

Kontakt: St"edisko rané pé'e v Pardu-
bicích o.p.s., B#lehradská 389, 530 09
Pardubice, t. 466 641 031, 736 512 613, e-mail:

, web:

Blanka Brandová

!

!

stredisko@ranapece-pce.cz www.
ranapece-pce.cz

Blanka Brandová

Letní prázdninové hraní
Ka$dou st"edu po celé prázdniny nav%t#vovaly

na%i knihovnu v Polabinách d#ti. Hrály stolní hry,
vybarvovaly omalovánky a mandaly nebo skládaly
puzzle.

Informace o d#ní v knihovn# m&$ete nov#
získat na webov!ch stránkách

, kde najdete on-line kni$ní katalog,
aktuální informace o provozu knihovny, prob#hl!ch
i p"ipravovan!ch akcích a nabízen!ch slu$bách.

U p"íle$itosti T!dne knihoven 3. – 7. 10. 2016
Vás srde'n# zveme do Knihovny MO Pardubice II
v areálu DDM Alfa, Dru$by 334, Polabiny 3. Je pro
vás p"ipraven následující program:

od 13 do 17 hodin prohlídka knihov-
ny, nezávazné seznámení s nabídkou knihovny.

vycházka s tématem Auto"i Pardu-
bického kraje. Sraz v 9 hodin p"ed knihovnou, na%ím
cílem bude lesopark Nová Trnová, kde se
seznámíme s tvorbou n#kolika autor& spjat!ch
s Pardubick!m krajem. Délka trasy je asi 1 km.

od 13 do 17 hodin prohlídka kni-
hovny, nezávazné seznámení s nabídkou knihovny;
od 13 do 15 hodin d#tská dílni'ka – v!roba
papírové zálo$ky.

od 9 do 12 hodin prohlídka kni-
hovny, nezávazné seznámení s nabídkou knihovny;
od 13 do 15 hodin d#tská dílni'ka – v!roba zví"átka
a prohlídka d#tského odd#lení od 15 do 16 hodin
'etba pohádky s babi'kou.

od 9 do 12 hodin prohlídka knihovny,
nezávazné seznámení s nabídkou knihovny.

Vladislava Launerová

Webové stránky knihovny

T"den knihoven

www.knihovna-
polabiny.cz

Pond&lí 3. 10.

Úter" 4. 10.

St!eda 5. 10.

$tvrtek 6. 10.

Pátek 7. 10.

12. jednání Zastupitelstva
m&stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1
hodin

e st"edu 21 9 6 7:30
v salonku restauruace Na Palub#

v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
vyhodnocení hospoda"ení MO Pardubice
II za I. pololetí 2016, rozpo'tové opat"ení
'. 4, informativní zprávy, diskuse.

Nad)ení vozí(ká!i
20. - 27. 8. 2016 se uskute'nil v Auto-

kempu Bu!kov - B"ehy u P"elou'e ji$ 6.
ro'ník soust"ed#ní vozí'ká"&, stolních
tenist& z celé *eské republiky, ale i ze
zahrani'í. Akci ji$ tradi'n# po"ádal
Sportovní klub vozí'ká"& Pardubice
NEZLOMENI z. s. a dle hodnocení ú'ast-
ník& to byl jeden z nejpoveden#j%ích
t!dn&, kter! vozí'ká"i za$ili. Soust"ed#ní
m#lo velmi rozmanitou sportovní i kulturní
nápl! a ka$d! ú'astník si p"i%el na své.
Sou'ástí soust"ed#ní byl i 'tvrte'ní
mezinárodní turnaj ve stolním tenise
vozí'ká"&, kter! se uskute'nil pod
zá%titou starosty obce B"ehy Petra
Morávka a radního PK Pavla )otoly.
Turnaje se bohu$el nemohla ze zdravot-
ních d&vod& ú'astnit p"edsedkyn#
po"ádajícího klubu Spomenka Hab#tín-
ková Tomi'. Turnaj m#l velmi vysokou
sportovní úrove! a o jeho kvalitách sv#d'í
i to, $e se ho ú'astnili i dva olympionici, Ji"í
Suchánek jako hrá' a Ilija Dura%inovi' ze
Srbska, jako trenér. Cel! turnaj "ídila
profesionální rozhod'í Klára Vaculovi'ová
se sv!mi asistenty Michaelou Hab#tín-
kovou a Ji"ím Procházkou. Vít#zství si
nakonec si nakonec po t#$k!ch sportov-
ních bojích odnesl srbsk! hrá' Darko Babi'
p"ed Petrem Svato%em z SK LHUTA a Ji"ím
Suchánkem z Liberce. Jaroslav K!ava

Dopravní opat!ení
v Rosické ulici

Na sklonku prázdnin byla provedena
dopravní opat"ení v Rosické ulici jako rychlé,
nízkonákladové "e%ení do doby provedení
stavebních úprav v rámci akce Dopravní

zklidn#ní okolí Z) Polabiny 1. Hlavním d&vodem
opat"ení je zv!%ení bezpe'nosti d#tí dochá-
zejících na tuto %kolu. Krom# nového vodorov-
ného dopravního zna'ení se v ulici objevily
betonové kv#tiná'e, které zajistí jeho dodr-
$ování. Cílem je sní$ení rychlosti na 30 km/h,
zaji%t#ní rozhled& na stávajících místech pro
p"echázení a na k"i$ovatkách. O+PD

Mladí hasi(i
Zveme v%echny $áky Z) ve v#ku 6 – 14

let (p"ípadn# i p"ed%koláky) na sch&zky
krou$ku Mlad!ch hasi'& v Pardubicích –
Polabinách.

Sch&zky se ve %kolním roce 2016/
2017 konají ka$dé pond#lí od 16.00 hodin
v areálu St"ední pr&myslové %koly che-
mické, Pod#bradská 94, Pardubice.

Kontakt: Markéta Oprchalská, telefon
724 977 537, sdh.polabiny@seznam.cz

foto z lo*ské pouti
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Téma: Dru"by
Dlouho o!ekávaná rekonstrukce ulice

Dru"by bude zahájena je#t$ letos. Je #koda, "e
se pro realizaci nepoda%ilo vyu"ít klidn$j#í
prázdninové m$síce, ale v$%íme, "e se i tak
stavbu poda%í zdárn$ uskute!nit. Její pr&b$h je
v projektu navr"en v n$kolika promy#len'ch
fázích, aby byl pr&b$"n$ zaji#t$n alespo(
provizorní p%íjezd ke v#em dom&m a mohla se
vyu"ívat !ást p&vodního !i rekonstruovaného
parkovi#t$. O podrobn$j#ím harmonogramu
prací budeme informovat na webu a
seznámíme s ním i p%íslu#ná SVJ, jakmile jej
budeme mít k dispozici. V sou!asné dob$ se k
realizaci p%ipravuje první etapa akce, tj. úsek
od konce ulice po vjezd k domu !p. 341-3
v!etn$ velkého parkovi#t$. Parkovi#t$ p%ed
jednotliv'mi domy p%edm$tem rekonstrukce
nejsou a budou b$hem stavby normáln$
v provozu.

Shr(me si stru!n$ sou!asn' stav lokality.
Jedná se o rozsáhl' vnitroblok obklopen' 4
velk'mi panelov'mi domy. Obslu"ná vozovka
je betonová s nerovn'm vydrolen'm povr-
chem o #í%i 7 m, kde se parkuje podéln$ a
z&stává nedostate!ná #í%ka pro oboustrann'
provoz. Chodníky mají do"il' rozláman' povrch
z litého asfaltu, na hlavním pr&b$"ném
chodníku je provizorn$ povoleno podélné
parkování. Ulice ústí do rozlehlého vybeto-
novaného parkovi#t$ s absencí vyzna!en'ch
míst. V lokalit$ je torzo d$tského h%i#t$
(dlá"d$ná plocha bez vybavení), zastaralé a
nedostate!né ve%ejné osv$tlení, nevhodn$
umíst$né kontejnery na odpad (p%íli# velká
koncentrace v uli!ce s 24 kusy).

Po dokon!ení stavebních úprav bude
vozovka zú"ena na 5,5 m s tím, "e nov' "ivi!n'
kryt vyu"ije jako podklad p&vodní betonovou
konstrukci. Celá ulice bude v zón$ Tempo 30 a
bude obsahovat zpomalovací prvky - zv'#ené
plochy v místech vjezd& k dom&m. Nové %e#ení
by m$lo stavebními prvky eliminovat nebo
alespo( v maximální mí%e omezit nesprávné
parkování a zajistit dostate!né #í%ky na
pr&jezd a rozhledy. Velké parkovi#t$ bude
uspo%ádáno do 6 parkovacích "box&" a
roz#í%eno západním sm$rem (posun chodníku

do trávníku) a v!chodním sm$rem (do prostoru
p&vodní uli!ky s kontejnery), parkovací místa
budou vyzna!ena dla"bou. Chodníky budou
rekonstruovány v betonové skladebné dla"b$;
prostor p%ilehl! k západní stran$ velkého
parkovi#t$ je navr"en jako místo st%etávání
dvou v!razn!ch p$#ích propojení uvnit%
zástavby, které má za cíl nabídnout více ne"
k%í"ení a stát se p%irozen!m t$"i#t$m
v návaznosti na h%i#t$, vstup do areálu
Knihovny MO Pardubice II a DDM Alfa, v n$m"
se odehrává mno"ství aktivit.

Pro kontejnery budou v této etap$
vybudovány 2 samostatné p%íst%e#ky pro
komunální i separovan! odpad s p%ístupem pro
obyvatele z chodníku a pro svozovou firmu z
vozovky. H%i#t$ získá nov! tvar i vybavení
(posilovací stroje), budou nahrazeny a
dopln$ny lavi!ky a ve%ejné osv$tlení !eká
kompletní rekonstrukce. P%es z%etelnou snahu
vycházet v maximální mí%e ze stávajícího
rozsahu zpevn$n!ch ploch a minimalizovat
zásahy do zelen$ se nevyhneme kácení 5
vzrostl!ch strom&. Jako náhrada budou
vysazeny 4 nové stromy a mno"ství ke%&.

Dle p%edb$"n!ch v!sledk& v!b$rového
%ízení by náklady na realizaci první etapy m$ly
!init 10,8 mil. K!, p%i!em" stále je#t$ není úpln$
vylou!ena státní dotace ve v!#i 4 mil. K!, by!
se její získání v prvním kole nepoda"ilo.

Podrobn#ji se s projektem rekonstrukce
ulice Dru$by m%$ete seznámit osobn# na
Ú"ad# MO Pardubice II, nebo na webov!ch
stránkách www.pardubice2.cz.

Dodáváme, $e probíhají intenzivní jednání
s "duplicitními" vlastníky &ásti pozemku ve
druhé etap# akce s cílem získání souhlasu k její
realizaci. Tomá' (ezanina

Velkoobjemov#
odpad

Jako obvykle p!iná"íme v podzimním
zpravodaji tabulku termín# p!istavení
kontejner# na o ve druhé
$ásti roku 2016.

bjemn% odpad

Do velkoobjemov!ch kontejner% lze
ulo$it objemn! odpad z domácností, kter!
se nevejde do b#$n!ch odpadov!ch nádob
- nábytek, koberce apod. Do velko-
objemov!ch kontejner% NEPAT(Í:
stavební su! (nap". po vybourání bytov!ch
jader, stará okna), nebezpe&n! odpad
(v&etn# pneumatik , akumulátor% ,
elektroodpadu - lednice, televize apod.),
separovateln! odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské &innosti.

Dodáváme, $e pr%b#$n# je k dispozici
separa&ní dv%r v Lonkov# ulici, kter! má
provozní dobu v úter! a ve &tvrtek od 13
do 17 hodin a v pond#lí a v sobotu od 8 do
12 hodin. Na polabinsk! separa&ní dv%r lze
odkládat objemn! odpad z domácností,
pneumatiky, stavební su!, sklo, plasty,
papír, elektroza"ízení a kovy.

Nebezpe&n! odpad, jako jsou
chemikálie, barvy, oleje, baterie apod., lze
odevzdat na n#které jiné separa&ní dvory
ve m#st# (podrobn#ji viz www.smp-
pce.cz), nebo je mo$no vyu$ít mobilního
svozu, kter! probíhá obvykle na podzim
(p"esn! rozpis b!vá oznámen v$dy p"edem
formou leták% do schránek).

Ji$ n#kolik let funguje v Pardubicích
rovn#$ odd#len! svoz bioodpadu (tj. tráva,
listí, 't#pky v#tví, ovoce, zelenina apod.),
do n#ho$ se mohou zapojit ob&ané z ro-
dinn!ch domk%. Dostanou zap%j&en!
compostainer a jednou ro&n# mají nárok
na 50 kg kompostu zdarma. O)PD

VOLBY - distribuce
hlasovacích lístk$

Voli%ské pr$kazy

Dne 7. a 8. "íjna 2016 se konají volby do
zastupitelstev kraj% a první kolo voleb senátních.
Jedním z úkol% starosty je zajistit dodání
hlasovacích lístk% voli&%m s trval!m pobytem na
území m#stského obvodu Pardubice II nejpozd#ji 3
dny p"ede dnem voleb. V souvislosti s rozná'kou
hlasovacích lístk% bychom vás cht#li po$ádat
o spolupráci spo&ívající v "ádném ozna&ení va'ich
po'tovních schránek. Pokud schránka nebude
"ádn# ozna&ena, není mo$né obálku doru&it.
Obálky s hlasovacími lístky, které nebude mo$no
doru&it, budou ulo$eny na ú"ad# m#stského
obvodu a ob&ané budou mít mo$nost si je zde
v dob# provozu ú"adu vyzvednout.

)ádáme vás tímto o ozna&ení va'ich schránek
a o uleh&ení práce t#m, kte"í budou rozná'ku
hlasovacích lístk% provád#t. V p"ípad#, $e se ve
va'em dom# nachází více schránek osob se
stejn!m p"íjmením, prosíme o ozna&ení schránek
i k"estními jmény. D#kujeme.

S voli&sk!m pr%kazem m%$e voli& hlasovat p"i
ve stálém

volebním okrsku na území *eské republiky
spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlá'eny a v jeho$ územním obvodu je voli&
p"ihlá'en k trvalému pobytu a p"i

ve stálém volebním okrsku na území *eské
republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
volby vyhlá'eny a v jeho$ územním obvodu je voli&
p"ihlá'enk trvalému pobytu. O voli&sk! pr%kaz
m%$e voli& po$ádat ode dne vyhlá'ení voleb,
následujícími zp%soby:

- písemná $ádost o vydání voli&ského
pr%kazu se podává obecnímu ú"adu p"íslu'nému
dle místa trvalého pobytu voli&e (pro voli&e
obvodu Pardubice II je to Ú"ad m#stského
obvodu Pardubice II), a to nejpozd#ji v termínu
do pátku 30. zá"í 2016. )ádost v listinné podob#
musí b!t opat"ena ov#"en!m podpisem voli&e
(v p"ípad#, $e voli& $ádost ú"adu zaslal po'tou).
)ádost lze podat rovn#$ v elektronické podob#,
pokud tato bude opat"ena uznávan!m elektro-
nick!m podpisem voli&e nebo zaslána prost"ed-
nictvím datové schránky.

- v tomto p"ípad# není písemná $ádost
vy$adována, nebo! obecní ú"ad (ÚMO Pardubice
II) o ústní $ádosti voli&e o vydání voli&ského
pr%kazu po prokázání toto$nosti sepí'e ú"ední
záznam. Osobn# lze o vydání voli&ského pr%kazu
po$ádat nejpozd#ji do st"edy 5. "íjna 2016 do
16:00 hodin. Miroslava Bohá&ková

volbách do zastupitelstev kraj$

volbách do
Senátu

PÍSEMN&

OSOBN&

!

!

Pardubické úsp'chy
v Norsku

P"ed vrcholem sezóny v seniorsk!ch a
juniorsk!ch kategoriích v radiovém orienta&ním
b#hu na MS v Bulharsku, hostilo na za&átku
&ervence norské Oslo $áky a dorostence v pr%b#hu
konání 17. Dorosteneckého mistrovství Evropy.
Mezi t#mi, kte"í si vybojovali svou ú&ast na této
vrcholné akci, byli i t"i pardubi&tí závodnici.
V kategorii dorostenc% reprezentoval *eskou
republiku Jakub K"en (15 let) a v mlad'í kategorii
$ák% si svou premiéru za$ili sourozenci Jakub a
Johana Klecovi (oba 11 let).

První sout#$ní disciplínou byl sprint, kter! se
do programu vrcholn!ch sout#$í za"adil teprve
nedávno. V t#chto mláde$nick!ch kategoriích jde o
dosti náro&nou disciplínu. Nárok je kladen nejen na
rychl! b#h, ale hlavn# na rychlé a správné
rozhodování. Jakákoli malá chyba závodníka
odsune a$ do druhé poloviny v!sledkové listiny.
Tento závod v'ak nezasko&il nejzku'en#j'ího
z pardubické v!pravy Jakuba K"ena, kter! si
s minimálním náskokem osmi vte"in p"ed dal'ím
&esk!m reprezentantem Dominikem +romem
dob#hl pro titul Mistra Evropy. Na stupních je je't#
doplnil Dalibor Matou'ek z Prahy. Johanka Klecová
s minutovou ztrátou na bronzovou medaili
obsadila krásné 5. místo.

Druh! den se b#$el klasick! závod v pásmu 144
MHz. Jestli$e je p"i sprintu t"eba hodn# zku'eností,
o tomto pásmu to platí dvojnásob. V tomto
závod# byl tentokrát nep"emo$en dorostenec
Dominik +rom z Bílovic nad Svitavou, kter!
spole&n# s Jakubem K"enem vybojovali t!mové
st"íbro.

Poslední závod se konal na klasické trati
v pásmu 3,5 MHz. V kategorii mu$% b!vá tato
disciplína pro &eské závodníky presti$ní zále$itostí,
nebo! na sv#tov!ch a Evropsk!ch 'ampionátech
nena'li ji$ 15 let p"emo$itele. Ani na'i mladí se
v Norsku neztratili. Jakub Klec vybojoval svou první
individuální medaili, kdy$ dob#hl na krásném t"etím
míst# a spole&n# se Samuelem Svatkem dosáhli na
st"íbro v t!mové sout#$i. Také Johanka p"íli'
nezaostala za sv!m bratrem a sv!m 'est!m
místem p"isp#la k t!movému st"íbru.

*eská republika v konkurenci jedenácti
Evropsk!ch stát% skon&ila na 2. míst# za vít#zn!m
Ruskem s celkov!m ziskem 16 medailí (2-8-6).

Zeptala jsem se na'ich reprezentant%:
1) Tak jaké to je stát na bedn# na ME?

Johanka: Stát na bedn# je pozitivní pocit,
v'ichni vám potleskem dávají najevo, $e se vám to
povedlo.

Kubík: Super pocit.
Kuba: Je to super, ale ve chvíli, kdy je vyhlá'ení,

si &lov#k je't# po"ádn# neuv#domuje, co se stalo,
vyhlá'ením toti$ v'echny pocity za&ínají.
Nejkrásn#j'í je sledovat reakce nejbli$'ích lidí po
tom, co se to dozvídají.

2) Nejv#t'í pozitivní zá$itek a nejv#t'í smutek
(vztek) na ME. Nejv#t'í chyba?

Johanka: Nejv#t'í zá$itek je to jak vás cel! vá'
t!m podporuje, povzbuzuje a kdy$ pot"ebujete, se
v'ím vám pom%$e. Nejv#t'í smutek byl z ne-
úsp#chu a smutku ostatních. Nejv#t'í chyba byla
moc se stresovat a neu$ívat si to.

Kubík: Fandit v cíli ostatním a stát na stupních
vít#z%. A nejv#t'í chyba byly chyby v závodech.

Kuba: Nejv#t'í pozitivní zá$itek bylo rozhodn#
koukání na pr%b#$né v!sledky sprintu, a to p"esn#
ve chvíli, kdy se za m!m &asem objevil '!', tedy $e u$
m# nikdo na trati nem%$e p"edb#hnout. Následné
radování se celého t!mu nikdy nezapomenu.
Nejhor'í pocity jsem m#l rozhodn# ve chvílích, kdy
jsem vid#l na klasikách obsluhu, která byla poka$dé
tak 50 metr% od kontroly, na tom nejviditeln#j'ím
míst# 'iroko daleko, ale kontrola zakopaná
v nejv#t'í dí"e a za k"ovím. To se mi dle rozbor%
stalo p"esn# na 6 z 10 kontrol, tedy spousta
ztracen!ch minut.

3) N#jaké rady &i vzkaz pro &ekatele na
takovouto akci?

Johanka: Hlavn# si to u$ijte a berte to jako
normální závody, proto$e kdy$ se budete zbyte&n#
stresovat tak se vám to tak nepovede.

Kubík: Kdy$ se vám na této akci n#co
nepovede, nebu,te smutní a v#"te, $e se vám to
dal'í den povede.

Kuba: D#lejte to, co vás baví a kdy$ to budete
d#lat po"ádn#, v#novat tomu sv%j &as, my'lenky a
nau&íte se ovládat sami sebe. P"ijde to samo.
D%le$ité je soust"edit se na budoucí úsp#ch a ne na
neúsp#ch v minulosti.

4) Co dál?
Johanka: Po ME si u$ívejte radosti nejen

z va'ich, ale i z úsp#ch% ostatních.
Kubík: T#'ím se na dal'í takové akce.
Kuba: Za kategorii M16, která je nejstar'í

kategorií v )DR b#hám první rok. To znamená, $e
p"í'tí rok m# &eká ME na Slovensku. Spln#n! leto'ní
cíl, dostat se v tvrdé konkurenci do Osla, nahrazuje
cíl p"í'tího roku, a to co nejlépe zab#hnout v'echny
mistrovské závody, a op#t získat aspo- jednu
individuální medaili. Jitka +imá&ková
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Psí park
MO Pardubice II p!ipravuje z!ízení

plochy pro voln" pohyb ps# na travnaté
plo$e p!ed poliklinikou v Polabinách
(kone%ná zastávka linky %. 2, Polabiny,
to%na). V sou%asné dob& se jedná o ne-
vyu'itou plochu trojúhelníkového tvaru
obklopenou ze v$ech t!í stan vozovkami.
Prostor ur%en" pro volno%asové aktivity
ps# bude ohrani%en plotem a vnit!n&
%len&n na samostatné %ásti. Ka'dá %ást je
navr'ena se vstupem p!es dv& branky v%.
v&t$ích vrat pro mo'nost vjezdu vozidel
údr'by zelen& apod. V ka'dém sektoru je
po%ítáno s umíst&ním lavi%ek a n&kolika
herních prvk# pro psy. Tomá$ Kozák

Nové p!íst!e#ky
na kontejnery

V %ervenci 2016 byla dokon%ena stavba
nového p!íst!e$ku na kontejnery v ulici Lidická mezi
domy 355-64 a 365-74. Nov" p!íst!e$ek z po-
zinkované ocelové konstrukce nahradil dosavadní
do'il" zd&n" p!íst!e$ek a sou%asn& pojal i kon-
tejnery, které dosud zabíraly parkovací místa na
druhé stran& vozovky.

V leto$ním roce je je$t& v plánu v"stavba
nového p!íst!e$ku na kontejnery v ulici Lonkova
465-7. Zde bude p!íst!e$ek z betonov"ch tvárnic
s obloukovou st!echou podobného typu, jako je na
n&kolika jin"ch místech na$eho obvodu. T(

Pokra$ování v%stavby
Nové Cihelny

RMO dne 20. 7. 2016 souhlasila s projektovou
dokumentací pro územní !ízení na v"stavbu
komplexu bytov"ch dom# „Nová Cihelna
Pardubice“ investora M. Kusého (6 dom! s celkem
219 byty) situovaného severov"chodn" od ulice
Stromové s následujícími podmínkami:

1) Bude respektována rezerva pro budoucí
pokra#ování páte$ní komunikace – ul. Stromová ve
stejném sm"ru a %í$kovém uspo$ádání.

2) Chodník soub"&n" s ulicí Stromovou bude
%í$kov", materiálov" a umíst"ním $e%en stejn" jako
stávající chodník na prot"j%í stran"

3) Sou#ástí stavby budou parkovací místa
v po#tu odpovídajícím minimáln" 1 ks / byt.

4) Sou#ástí stavby budou p$ístupové vozidlové
komunikace, chodníky, parkovací místa, stanovi%t"
pro kontejnery a ve$ejné osv"tlení. Podrobné
$e%ení bude v dal%ím stupni p$edlo&eno MO
Pardubice II k odsouhlasení.

5) Obslu&nou komunikaci po&adujeme $e%it
jako pr!jezdnou s napojením na stávající
komunikaci na severní stran". T'

P!ipravujeme...
M"stsk" obvod Pardubice II v sou#asné dob"

p$ipravuje celou $adu projekt!. O n"kter"ch jsme
vás ji& informovali a o n"kter"ch to u#iníme nyní.
Souhrnn" se o v%ech chystan"ch projektech
m!&ete do# íst více informací na webu
www.pardubice2.cz v sekci P$ipravované akce.

Pro rok 2017 je na%í prioritou tzv.
, neboli stavební

úpravy #ástí ulic Mlad"ch a Rosická (viz PZ 4/2015).
Tento projekt je dokon#en a p$ipraven k realizaci
v#etn" pravomocného stavebního povolení.
Termín realizace o prázdninách je v tomto p$ípad"
nanejv"% &ádoucí.

Dal%ím projektem s podobn"m zam"$ením
p$ipraven"m na p$í%tí rok je

. Projekt po#ítá s náhradou
do#asn"ch montovan"ch retardér! umíst"ním
p$echodu na %irok" zpomalovací práh. Stejn"m
zp!sobem bude upraven rovn"& druh" p$echod u
zatá#ky. Kv!li zaji%t"ní dostate#ného rozhledu na
p$echodech musí b"t zru%eno n"kolik parkovacích
míst, která budou nahrazena nov"m zálivem na
kolmé parkování u plotu Z( v úseku mezi ulicemi
Le&ák! a Kpt. Barto%e. Jako dal%í zklid)ovací prvek
projekt obsahuje je%t" zv"%enou plochu k$i&ovatky
Lidická - Le&ák!. V"%e popsaná opat$ení tvo$í první
etapu rozsáhlej%ího zám"ru do budoucna vytvo$it
zónu 30 v celé oblasti Polabin 3 a 5 - tj. krom"
Lidické i v ulicích Odborá$!, Gagarinova a Lonkova
(zastav"ná #ást).

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci
rozvod! plynu a p$elo&ku kanalizace v ulici

za#al m"stsk" obvod Pardubice II
p$ipravovat projekt stavebních úprav této ulice.
Chodník by se m"l do#kat nového chodníku z ba-
revné betonové dla&by stejného typu, jako je v p$i-
lehl"ch ulicích Kun"tická a Brozanská, a to v#etn"
propojky do ulice Mezi Zahradami. Po dokon#ení
investic RWE a VAKu, které by m"ly b"t zahájeny
je%t" letos, dojde p$í%tí rok i k rekonstrukci
asfaltové vozovky v celé %í$i.

V PZ 4/2015 jsme informovali o studii úprav
okolí jezera . Nyní se dokon#uje projektová
dokumentace na jejich první etapu - dokon#ení
chyb"jícího chodníku podél Bajkalu mezi
Hradeckou ulicí a stezkou od mostu P. Wonky
v#etn" ve$ejného osv"tlení. V"$íme, &e se nám
poda$í dohodnout se spoluvlastníky #ásti pozemku
a chodník se bude moci v roce 2017 postavit.

Dále máme p$ipraven" projekt cyklistické a
p"%í stezky v úseku od hráze podél Labe
u zdymadla, sm"rem k areálu t"locvi#ny Univerzity
Pardubice. Stezka navá&e na stávající ve$ejn"
p$ístupnou komunikaci v areálu Univerzity
Pardubice, která nyní vyús*uje na dlá&d"nou
vozovku ke zdymadlu. Nová umo&ní p"%ím
a cyklist!m komfortn"j%í spojení

. V dal%í
etap" by m"lo dojít k propojení a& do prostoru
okru&ní k$i&ovatky U Josefa - projekt na tento úsek
se v sou#asné dob" za#íná zpracovávat. Tato #ást
bude projek#n" i realiza#n" slo&it"j%í, nebo* stezka
zde bude muset na krátké vzdálenosti p$ekonat
pom"rn" velké p$ev"%ení a také vysoko umíst"n"
horkovod. Tomá% 'ezanina

Dopravní
zklidn&ní okolí Z' Polabiny 1

Dopravní zklidn&ní
ulice Lidické

Ke Koupali#ti

Bajkal

stezka
mezi zdy-

madlem a lokalitou Stava!ova a Cihelny

Lonkovka
má b%t místem relaxace
i bezpe$ného pohybu

V posledních t"dnech se objevily r!zné,
bohu&el ne zcela pravdivé informace o zam"%-
leném projektu Slu&eb m"sta Pardubic a.s.
Relaxa#ního centra Lonkovka. Chci ujistit v%e-
chny obyvatele Polabin, stejn" jako v%echny
obyvatele Pardubic, &e zam"%len" projekt je
investorem p$ipravován s maximální ohledu-
plnosti k p$írod". Zele) na pravém b$ehu Labe
pova&ujeme nejen my v Polabinách, ale i vedení
m"sta Pardubic, za zelené plíce na%eho m"sta.

Cílem projektu Relaxa#ní centrum
Lonkovka je vybudování bezpe#ného a p$íjem-
ného prostoru, kter" bude slou&it k aktivnímu
odpo#inku i relaxaci v%em generacím obyvatel
m"sta. Na prostranství, kde je dnes v podstat"
pustá, pouze dvakrát ro#n" sekaná louka, má
%anci vzniknout místo, které nabídne spoustu
mo&ností, jak pro&ít voln" #as.

Projekt po#ítá s úpravou malé #ásti
nevyu&ité louky, kde vznikne prostor s rozli#-
n"mi herními prvky a multifunk#ním h$i%t"m
pro relaxa#ní aktivity v%ech generací. V plánu
je i malé zázemí s kavárnou. Hlavní zm"nou
oproti sou#asnému stavu v%ak bude mno&ství
udr&ované zelen" a travnat"ch ploch a tím
zp$ístupn"ní celého prostoru a zv"%ení
bezpe#nosti v n"m. Více informací a p$ípadn"
nové informace m!&ete získat na stránkách
tohoto projektu - www.lonkovka.cz.

S projektem byli podrobn" seznámeni
zástupci ve$ejnosti a zástupci bytov"ch dom!,
jejich& obyvatelé byli podepsání pod peticí
proti v"stavb" relaxa#ního centra. Setkání se
konalo 23. srpna a krom" v"%e uveden"ch

zástupc! se ho ú#astnili zástupci investora, tj.
Slu&eb m"sta Pardubic, primátor statutárního
m"sta Pardubic Martin Charvát a já - starosta
m"stského obvodu Pardubice II.

Na setkání zazn"lo a deklaruji to i v tuto
chvíli, &e vznik relaxa#ního centra Lonkovka
není spojen a nemá souvislost s &ádn"mi
jin"mi akcemi a aktivitami v této lokalit". Není
tedy spojen s v"stavbou sociálního bydlení, jak
n"kte$í prezentují. Znovu opakuji, &e já i
primátor Martin Charvát podporujeme
zachování zelen" v dané lokalit" ve stejném
rozsahu jako ve stávajícím územním plánu.
Pozemek mezi ulicí Lonkova a d"tsk"m
h$i%t"m v ulici Lidická, kter" byl v návrhu
nového územního plánu ozna#en jako smí%ená
v"stavba, bude na základ" p$ipomínek
(ve$ejnosti, na%eho ú$adu a n"kter"ch orgán!
státní správy) po$izovatelem územního plánu
spole#n" s pov"$en"m zastupitelem navr&en
ponechat jako plocha pro zele).

M"sto Pardubice v zá$í vybere zhotovitele
studie na prav" b$eh Labe mezi mostem Pavla
Wonky a mostem Kapitána Barto%e (v#etn"
vodní nádr&e Bajkal). Jedním ze základních
bod! zadání studie je maximální respektování
a rozvíjení p$írodních limit! a hodnot území,
dopln"ní cest pro p"%í a cyklisty. Jako centrum
ob#anské vybavenosti zelen"ch ploch váza-
n"ch na prav" b$eh Labe bude respektován
zám"r Relaxa#ního centra Lonkova. P$ed-
m"tem studie, která bude podkladem pro
rozhodování v území, není v &ádném p$ípad"
návrh jakékoliv zástavby v t"chto plochách.
Ze studie bude tedy jasn" z$ejmé, &e m"sto ani
jin" investor zde neplánuje &ádnou bytovou #i
jinou v"stavbu, která by byla v rozporu
s územním plánem. S touto studií bude
ve$ejnost seznámena. Radek Hejn"

Co je#t& letos?
V dob" p$ípravy tohoto #ísla PZ práv"

probíhá oprava souvislej%ích úsek! (celkem
3500 m2) asfaltov"ch ploch v následujících
lokalitách: B"lehradská – chodník p$ed #p. 311-
17, Sever – chodník za domem #p. 108-114,
K Rozvodn" - chodník za #p. 91-96, parkovací
plochy p$ed domy #p. 380-3 a 384-7 v ul.
Gagarinov" a v ul. Partyzán!, B"lehradská –
chodník od p$echodu u hotelu sm"rem k Zelené
terase, Kosmonaut! – chodník u to#ny.

Na leto%ní rok je p$ipraveno rovn"&
roz%í$ení parkovi%t" v ulici Ji$ího Tomana. Zde
díky nap$ímení chodníku sm"rem k ulici
Kosmonaut! a p$emíst"ní jedné lampy vznikne
prostor pro prodlou&ení $ady kolm"ch
parkovacích míst.

Rádi bychom letos postavili i nov"
spojovací chodník na Stava$ov", kter" by
d!stojn" propojil sídli%t" Stava$ov (d!m #p.
85) s budovou rektorátu, resp. v lo)ském roce
nov" rekonstruovan"mi zpevn"n"mi plochami
Univerzity Pardubice. Stávající chodník je úzk",
n"kolikrát zalomen" a dopln"n" zábradlím
nejasného ú#elu.

V neposlední $ad" je letos v plánu celková
oprava betonov"ch kv"tiná#! a zídek u Baj-
kalu, celková oprava lavi#ek u stezek od mostu
P. Wonky do Polabin a instalace nov"ch lavi#ek
v okolí revitalizovaného slepého ramene v ul.
Lonkova v Polabinách. Na &ádost obyvatel se
nové lavi#ky objeví také u obchodního centra
v Polabinách 4 a na centrálním chodníku na
Severu v souvislosti s jeho opravou, s #ím&
souvisí i oprava minih$i%t" za domem 108-114
v#etn" nového povrchu. Tomá% 'ezanina
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Psí park
MO Pardubice II p!ipravuje z!ízení

plochy pro voln" pohyb ps# na travnaté
plo$e p!ed poliklinikou v Polabinách
(kone%ná zastávka linky %. 2, Polabiny,
to%na). V sou%asné dob& se jedná o ne-
vyu'itou plochu trojúhelníkového tvaru
obklopenou ze v$ech t!í stan vozovkami.
Prostor ur%en" pro volno%asové aktivity
ps# bude ohrani%en plotem a vnit!n&
%len&n na samostatné %ásti. Ka'dá %ást je
navr'ena se vstupem p!es dv& branky v%.
v&t$ích vrat pro mo'nost vjezdu vozidel
údr'by zelen& apod. V ka'dém sektoru je
po%ítáno s umíst&ním lavi%ek a n&kolika
herních prvk# pro psy. Tomá$ Kozák

Nové p!íst!e#ky
na kontejnery

V %ervenci 2016 byla dokon%ena stavba
nového p!íst!e$ku na kontejnery v ulici Lidická mezi
domy 355-64 a 365-74. Nov" p!íst!e$ek z po-
zinkované ocelové konstrukce nahradil dosavadní
do'il" zd&n" p!íst!e$ek a sou%asn& pojal i kon-
tejnery, které dosud zabíraly parkovací místa na
druhé stran& vozovky.

V leto$ním roce je je$t& v plánu v"stavba
nového p!íst!e$ku na kontejnery v ulici Lonkova
465-7. Zde bude p!íst!e$ek z betonov"ch tvárnic
s obloukovou st!echou podobného typu, jako je na
n&kolika jin"ch místech na$eho obvodu. T(

Pokra$ování v%stavby
Nové Cihelny

RMO dne 20. 7. 2016 souhlasila s projektovou
dokumentací pro územní !ízení na v"stavbu
komplexu bytov"ch dom# „Nová Cihelna
Pardubice“ investora M. Kusého (6 dom! s celkem
219 byty) situovaného severov"chodn" od ulice
Stromové s následujícími podmínkami:

1) Bude respektována rezerva pro budoucí
pokra#ování páte$ní komunikace – ul. Stromová ve
stejném sm"ru a %í$kovém uspo$ádání.

2) Chodník soub"&n" s ulicí Stromovou bude
%í$kov", materiálov" a umíst"ním $e%en stejn" jako
stávající chodník na prot"j%í stran"

3) Sou#ástí stavby budou parkovací místa
v po#tu odpovídajícím minimáln" 1 ks / byt.

4) Sou#ástí stavby budou p$ístupové vozidlové
komunikace, chodníky, parkovací místa, stanovi%t"
pro kontejnery a ve$ejné osv"tlení. Podrobné
$e%ení bude v dal%ím stupni p$edlo&eno MO
Pardubice II k odsouhlasení.

5) Obslu&nou komunikaci po&adujeme $e%it
jako pr!jezdnou s napojením na stávající
komunikaci na severní stran". T'

P!ipravujeme...
M"stsk" obvod Pardubice II v sou#asné dob"

p$ipravuje celou $adu projekt!. O n"kter"ch jsme
vás ji& informovali a o n"kter"ch to u#iníme nyní.
Souhrnn" se o v%ech chystan"ch projektech
m!&ete do# íst více informací na webu
www.pardubice2.cz v sekci P$ipravované akce.

Pro rok 2017 je na%í prioritou tzv.
, neboli stavební

úpravy #ástí ulic Mlad"ch a Rosická (viz PZ 4/2015).
Tento projekt je dokon#en a p$ipraven k realizaci
v#etn" pravomocného stavebního povolení.
Termín realizace o prázdninách je v tomto p$ípad"
nanejv"% &ádoucí.

Dal%ím projektem s podobn"m zam"$ením
p$ipraven"m na p$í%tí rok je

. Projekt po#ítá s náhradou
do#asn"ch montovan"ch retardér! umíst"ním
p$echodu na %irok" zpomalovací práh. Stejn"m
zp!sobem bude upraven rovn"& druh" p$echod u
zatá#ky. Kv!li zaji%t"ní dostate#ného rozhledu na
p$echodech musí b"t zru%eno n"kolik parkovacích
míst, která budou nahrazena nov"m zálivem na
kolmé parkování u plotu Z( v úseku mezi ulicemi
Le&ák! a Kpt. Barto%e. Jako dal%í zklid)ovací prvek
projekt obsahuje je%t" zv"%enou plochu k$i&ovatky
Lidická - Le&ák!. V"%e popsaná opat$ení tvo$í první
etapu rozsáhlej%ího zám"ru do budoucna vytvo$it
zónu 30 v celé oblasti Polabin 3 a 5 - tj. krom"
Lidické i v ulicích Odborá$!, Gagarinova a Lonkova
(zastav"ná #ást).

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci
rozvod! plynu a p$elo&ku kanalizace v ulici

za#al m"stsk" obvod Pardubice II
p$ipravovat projekt stavebních úprav této ulice.
Chodník by se m"l do#kat nového chodníku z ba-
revné betonové dla&by stejného typu, jako je v p$i-
lehl"ch ulicích Kun"tická a Brozanská, a to v#etn"
propojky do ulice Mezi Zahradami. Po dokon#ení
investic RWE a VAKu, které by m"ly b"t zahájeny
je%t" letos, dojde p$í%tí rok i k rekonstrukci
asfaltové vozovky v celé %í$i.

V PZ 4/2015 jsme informovali o studii úprav
okolí jezera . Nyní se dokon#uje projektová
dokumentace na jejich první etapu - dokon#ení
chyb"jícího chodníku podél Bajkalu mezi
Hradeckou ulicí a stezkou od mostu P. Wonky
v#etn" ve$ejného osv"tlení. V"$íme, &e se nám
poda$í dohodnout se spoluvlastníky #ásti pozemku
a chodník se bude moci v roce 2017 postavit.

Dále máme p$ipraven" projekt cyklistické a
p"%í stezky v úseku od hráze podél Labe
u zdymadla, sm"rem k areálu t"locvi#ny Univerzity
Pardubice. Stezka navá&e na stávající ve$ejn"
p$ístupnou komunikaci v areálu Univerzity
Pardubice, která nyní vyús*uje na dlá&d"nou
vozovku ke zdymadlu. Nová umo&ní p"%ím
a cyklist!m komfortn"j%í spojení

. V dal%í
etap" by m"lo dojít k propojení a& do prostoru
okru&ní k$i&ovatky U Josefa - projekt na tento úsek
se v sou#asné dob" za#íná zpracovávat. Tato #ást
bude projek#n" i realiza#n" slo&it"j%í, nebo* stezka
zde bude muset na krátké vzdálenosti p$ekonat
pom"rn" velké p$ev"%ení a také vysoko umíst"n"
horkovod. Tomá% 'ezanina

Dopravní
zklidn&ní okolí Z' Polabiny 1

Dopravní zklidn&ní
ulice Lidické

Ke Koupali#ti

Bajkal

stezka
mezi zdy-

madlem a lokalitou Stava!ova a Cihelny

Lonkovka
má b%t místem relaxace
i bezpe$ného pohybu

V posledních t"dnech se objevily r!zné,
bohu&el ne zcela pravdivé informace o zam"%-
leném projektu Slu&eb m"sta Pardubic a.s.
Relaxa#ního centra Lonkovka. Chci ujistit v%e-
chny obyvatele Polabin, stejn" jako v%echny
obyvatele Pardubic, &e zam"%len" projekt je
investorem p$ipravován s maximální ohledu-
plnosti k p$írod". Zele) na pravém b$ehu Labe
pova&ujeme nejen my v Polabinách, ale i vedení
m"sta Pardubic, za zelené plíce na%eho m"sta.

Cílem projektu Relaxa#ní centrum
Lonkovka je vybudování bezpe#ného a p$íjem-
ného prostoru, kter" bude slou&it k aktivnímu
odpo#inku i relaxaci v%em generacím obyvatel
m"sta. Na prostranství, kde je dnes v podstat"
pustá, pouze dvakrát ro#n" sekaná louka, má
%anci vzniknout místo, které nabídne spoustu
mo&ností, jak pro&ít voln" #as.

Projekt po#ítá s úpravou malé #ásti
nevyu&ité louky, kde vznikne prostor s rozli#-
n"mi herními prvky a multifunk#ním h$i%t"m
pro relaxa#ní aktivity v%ech generací. V plánu
je i malé zázemí s kavárnou. Hlavní zm"nou
oproti sou#asnému stavu v%ak bude mno&ství
udr&ované zelen" a travnat"ch ploch a tím
zp$ístupn"ní celého prostoru a zv"%ení
bezpe#nosti v n"m. Více informací a p$ípadn"
nové informace m!&ete získat na stránkách
tohoto projektu - www.lonkovka.cz.

S projektem byli podrobn" seznámeni
zástupci ve$ejnosti a zástupci bytov"ch dom!,
jejich& obyvatelé byli podepsání pod peticí
proti v"stavb" relaxa#ního centra. Setkání se
konalo 23. srpna a krom" v"%e uveden"ch

zástupc! se ho ú#astnili zástupci investora, tj.
Slu&eb m"sta Pardubic, primátor statutárního
m"sta Pardubic Martin Charvát a já - starosta
m"stského obvodu Pardubice II.

Na setkání zazn"lo a deklaruji to i v tuto
chvíli, &e vznik relaxa#ního centra Lonkovka
není spojen a nemá souvislost s &ádn"mi
jin"mi akcemi a aktivitami v této lokalit". Není
tedy spojen s v"stavbou sociálního bydlení, jak
n"kte$í prezentují. Znovu opakuji, &e já i
primátor Martin Charvát podporujeme
zachování zelen" v dané lokalit" ve stejném
rozsahu jako ve stávajícím územním plánu.
Pozemek mezi ulicí Lonkova a d"tsk"m
h$i%t"m v ulici Lidická, kter" byl v návrhu
nového územního plánu ozna#en jako smí%ená
v"stavba, bude na základ" p$ipomínek
(ve$ejnosti, na%eho ú$adu a n"kter"ch orgán!
státní správy) po$izovatelem územního plánu
spole#n" s pov"$en"m zastupitelem navr&en
ponechat jako plocha pro zele).

M"sto Pardubice v zá$í vybere zhotovitele
studie na prav" b$eh Labe mezi mostem Pavla
Wonky a mostem Kapitána Barto%e (v#etn"
vodní nádr&e Bajkal). Jedním ze základních
bod! zadání studie je maximální respektování
a rozvíjení p$írodních limit! a hodnot území,
dopln"ní cest pro p"%í a cyklisty. Jako centrum
ob#anské vybavenosti zelen"ch ploch váza-
n"ch na prav" b$eh Labe bude respektován
zám"r Relaxa#ního centra Lonkova. P$ed-
m"tem studie, která bude podkladem pro
rozhodování v území, není v &ádném p$ípad"
návrh jakékoliv zástavby v t"chto plochách.
Ze studie bude tedy jasn" z$ejmé, &e m"sto ani
jin" investor zde neplánuje &ádnou bytovou #i
jinou v"stavbu, která by byla v rozporu
s územním plánem. S touto studií bude
ve$ejnost seznámena. Radek Hejn"

Co je#t& letos?
V dob" p$ípravy tohoto #ísla PZ práv"

probíhá oprava souvislej%ích úsek! (celkem
3500 m2) asfaltov"ch ploch v následujících
lokalitách: B"lehradská – chodník p$ed #p. 311-
17, Sever – chodník za domem #p. 108-114,
K Rozvodn" - chodník za #p. 91-96, parkovací
plochy p$ed domy #p. 380-3 a 384-7 v ul.
Gagarinov" a v ul. Partyzán!, B"lehradská –
chodník od p$echodu u hotelu sm"rem k Zelené
terase, Kosmonaut! – chodník u to#ny.

Na leto%ní rok je p$ipraveno rovn"&
roz%í$ení parkovi%t" v ulici Ji$ího Tomana. Zde
díky nap$ímení chodníku sm"rem k ulici
Kosmonaut! a p$emíst"ní jedné lampy vznikne
prostor pro prodlou&ení $ady kolm"ch
parkovacích míst.

Rádi bychom letos postavili i nov"
spojovací chodník na Stava$ov", kter" by
d!stojn" propojil sídli%t" Stava$ov (d!m #p.
85) s budovou rektorátu, resp. v lo)ském roce
nov" rekonstruovan"mi zpevn"n"mi plochami
Univerzity Pardubice. Stávající chodník je úzk",
n"kolikrát zalomen" a dopln"n" zábradlím
nejasného ú#elu.

V neposlední $ad" je letos v plánu celková
oprava betonov"ch kv"tiná#! a zídek u Baj-
kalu, celková oprava lavi#ek u stezek od mostu
P. Wonky do Polabin a instalace nov"ch lavi#ek
v okolí revitalizovaného slepého ramene v ul.
Lonkova v Polabinách. Na &ádost obyvatel se
nové lavi#ky objeví také u obchodního centra
v Polabinách 4 a na centrálním chodníku na
Severu v souvislosti s jeho opravou, s #ím&
souvisí i oprava minih$i%t" za domem 108-114
v#etn" nového povrchu. Tomá% 'ezanina
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Téma: Dru"by
Dlouho o!ekávaná rekonstrukce ulice

Dru"by bude zahájena je#t$ letos. Je #koda, "e
se pro realizaci nepoda%ilo vyu"ít klidn$j#í
prázdninové m$síce, ale v$%íme, "e se i tak
stavbu poda%í zdárn$ uskute!nit. Její pr&b$h je
v projektu navr"en v n$kolika promy#len'ch
fázích, aby byl pr&b$"n$ zaji#t$n alespo(
provizorní p%íjezd ke v#em dom&m a mohla se
vyu"ívat !ást p&vodního !i rekonstruovaného
parkovi#t$. O podrobn$j#ím harmonogramu
prací budeme informovat na webu a
seznámíme s ním i p%íslu#ná SVJ, jakmile jej
budeme mít k dispozici. V sou!asné dob$ se k
realizaci p%ipravuje první etapa akce, tj. úsek
od konce ulice po vjezd k domu !p. 341-3
v!etn$ velkého parkovi#t$. Parkovi#t$ p%ed
jednotliv'mi domy p%edm$tem rekonstrukce
nejsou a budou b$hem stavby normáln$
v provozu.

Shr(me si stru!n$ sou!asn' stav lokality.
Jedná se o rozsáhl' vnitroblok obklopen' 4
velk'mi panelov'mi domy. Obslu"ná vozovka
je betonová s nerovn'm vydrolen'm povr-
chem o #í%i 7 m, kde se parkuje podéln$ a
z&stává nedostate!ná #í%ka pro oboustrann'
provoz. Chodníky mají do"il' rozláman' povrch
z litého asfaltu, na hlavním pr&b$"ném
chodníku je provizorn$ povoleno podélné
parkování. Ulice ústí do rozlehlého vybeto-
novaného parkovi#t$ s absencí vyzna!en'ch
míst. V lokalit$ je torzo d$tského h%i#t$
(dlá"d$ná plocha bez vybavení), zastaralé a
nedostate!né ve%ejné osv$tlení, nevhodn$
umíst$né kontejnery na odpad (p%íli# velká
koncentrace v uli!ce s 24 kusy).

Po dokon!ení stavebních úprav bude
vozovka zú"ena na 5,5 m s tím, "e nov' "ivi!n'
kryt vyu"ije jako podklad p&vodní betonovou
konstrukci. Celá ulice bude v zón$ Tempo 30 a
bude obsahovat zpomalovací prvky - zv'#ené
plochy v místech vjezd& k dom&m. Nové %e#ení
by m$lo stavebními prvky eliminovat nebo
alespo( v maximální mí%e omezit nesprávné
parkování a zajistit dostate!né #í%ky na
pr&jezd a rozhledy. Velké parkovi#t$ bude
uspo%ádáno do 6 parkovacích "box&" a
roz#í%eno západním sm$rem (posun chodníku

do trávníku) a v!chodním sm$rem (do prostoru
p&vodní uli!ky s kontejnery), parkovací místa
budou vyzna!ena dla"bou. Chodníky budou
rekonstruovány v betonové skladebné dla"b$;
prostor p%ilehl! k západní stran$ velkého
parkovi#t$ je navr"en jako místo st%etávání
dvou v!razn!ch p$#ích propojení uvnit%
zástavby, které má za cíl nabídnout více ne"
k%í"ení a stát se p%irozen!m t$"i#t$m
v návaznosti na h%i#t$, vstup do areálu
Knihovny MO Pardubice II a DDM Alfa, v n$m"
se odehrává mno"ství aktivit.

Pro kontejnery budou v této etap$
vybudovány 2 samostatné p%íst%e#ky pro
komunální i separovan! odpad s p%ístupem pro
obyvatele z chodníku a pro svozovou firmu z
vozovky. H%i#t$ získá nov! tvar i vybavení
(posilovací stroje), budou nahrazeny a
dopln$ny lavi!ky a ve%ejné osv$tlení !eká
kompletní rekonstrukce. P%es z%etelnou snahu
vycházet v maximální mí%e ze stávajícího
rozsahu zpevn$n!ch ploch a minimalizovat
zásahy do zelen$ se nevyhneme kácení 5
vzrostl!ch strom&. Jako náhrada budou
vysazeny 4 nové stromy a mno"ství ke%&.

Dle p%edb$"n!ch v!sledk& v!b$rového
%ízení by náklady na realizaci první etapy m$ly
!init 10,8 mil. K!, p%i!em" stále je#t$ není úpln$
vylou!ena státní dotace ve v!#i 4 mil. K!, by!
se její získání v prvním kole nepoda"ilo.

Podrobn#ji se s projektem rekonstrukce
ulice Dru$by m%$ete seznámit osobn# na
Ú"ad# MO Pardubice II, nebo na webov!ch
stránkách www.pardubice2.cz.

Dodáváme, $e probíhají intenzivní jednání
s "duplicitními" vlastníky &ásti pozemku ve
druhé etap# akce s cílem získání souhlasu k její
realizaci. Tomá' (ezanina

Velkoobjemov#
odpad

Jako obvykle p!iná"íme v podzimním
zpravodaji tabulku termín# p!istavení
kontejner# na o ve druhé
$ásti roku 2016.

bjemn% odpad

Do velkoobjemov!ch kontejner% lze
ulo$it objemn! odpad z domácností, kter!
se nevejde do b#$n!ch odpadov!ch nádob
- nábytek, koberce apod. Do velko-
objemov!ch kontejner% NEPAT(Í:
stavební su! (nap". po vybourání bytov!ch
jader, stará okna), nebezpe&n! odpad
(v&etn# pneumatik , akumulátor% ,
elektroodpadu - lednice, televize apod.),
separovateln! odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské &innosti.

Dodáváme, $e pr%b#$n# je k dispozici
separa&ní dv%r v Lonkov# ulici, kter! má
provozní dobu v úter! a ve &tvrtek od 13
do 17 hodin a v pond#lí a v sobotu od 8 do
12 hodin. Na polabinsk! separa&ní dv%r lze
odkládat objemn! odpad z domácností,
pneumatiky, stavební su!, sklo, plasty,
papír, elektroza"ízení a kovy.

Nebezpe&n! odpad, jako jsou
chemikálie, barvy, oleje, baterie apod., lze
odevzdat na n#které jiné separa&ní dvory
ve m#st# (podrobn#ji viz www.smp-
pce.cz), nebo je mo$no vyu$ít mobilního
svozu, kter! probíhá obvykle na podzim
(p"esn! rozpis b!vá oznámen v$dy p"edem
formou leták% do schránek).

Ji$ n#kolik let funguje v Pardubicích
rovn#$ odd#len! svoz bioodpadu (tj. tráva,
listí, 't#pky v#tví, ovoce, zelenina apod.),
do n#ho$ se mohou zapojit ob&ané z ro-
dinn!ch domk%. Dostanou zap%j&en!
compostainer a jednou ro&n# mají nárok
na 50 kg kompostu zdarma. O)PD

VOLBY - distribuce
hlasovacích lístk$

Voli%ské pr$kazy

Dne 7. a 8. "íjna 2016 se konají volby do
zastupitelstev kraj% a první kolo voleb senátních.
Jedním z úkol% starosty je zajistit dodání
hlasovacích lístk% voli&%m s trval!m pobytem na
území m#stského obvodu Pardubice II nejpozd#ji 3
dny p"ede dnem voleb. V souvislosti s rozná'kou
hlasovacích lístk% bychom vás cht#li po$ádat
o spolupráci spo&ívající v "ádném ozna&ení va'ich
po'tovních schránek. Pokud schránka nebude
"ádn# ozna&ena, není mo$né obálku doru&it.
Obálky s hlasovacími lístky, které nebude mo$no
doru&it, budou ulo$eny na ú"ad# m#stského
obvodu a ob&ané budou mít mo$nost si je zde
v dob# provozu ú"adu vyzvednout.

)ádáme vás tímto o ozna&ení va'ich schránek
a o uleh&ení práce t#m, kte"í budou rozná'ku
hlasovacích lístk% provád#t. V p"ípad#, $e se ve
va'em dom# nachází více schránek osob se
stejn!m p"íjmením, prosíme o ozna&ení schránek
i k"estními jmény. D#kujeme.

S voli&sk!m pr%kazem m%$e voli& hlasovat p"i
ve stálém

volebním okrsku na území *eské republiky
spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlá'eny a v jeho$ územním obvodu je voli&
p"ihlá'en k trvalému pobytu a p"i

ve stálém volebním okrsku na území *eské
republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
volby vyhlá'eny a v jeho$ územním obvodu je voli&
p"ihlá'enk trvalému pobytu. O voli&sk! pr%kaz
m%$e voli& po$ádat ode dne vyhlá'ení voleb,
následujícími zp%soby:

- písemná $ádost o vydání voli&ského
pr%kazu se podává obecnímu ú"adu p"íslu'nému
dle místa trvalého pobytu voli&e (pro voli&e
obvodu Pardubice II je to Ú"ad m#stského
obvodu Pardubice II), a to nejpozd#ji v termínu
do pátku 30. zá"í 2016. )ádost v listinné podob#
musí b!t opat"ena ov#"en!m podpisem voli&e
(v p"ípad#, $e voli& $ádost ú"adu zaslal po'tou).
)ádost lze podat rovn#$ v elektronické podob#,
pokud tato bude opat"ena uznávan!m elektro-
nick!m podpisem voli&e nebo zaslána prost"ed-
nictvím datové schránky.

- v tomto p"ípad# není písemná $ádost
vy$adována, nebo! obecní ú"ad (ÚMO Pardubice
II) o ústní $ádosti voli&e o vydání voli&ského
pr%kazu po prokázání toto$nosti sepí'e ú"ední
záznam. Osobn# lze o vydání voli&ského pr%kazu
po$ádat nejpozd#ji do st"edy 5. "íjna 2016 do
16:00 hodin. Miroslava Bohá&ková

volbách do zastupitelstev kraj$

volbách do
Senátu

PÍSEMN&

OSOBN&

!

!

Pardubické úsp'chy
v Norsku

P"ed vrcholem sezóny v seniorsk!ch a
juniorsk!ch kategoriích v radiovém orienta&ním
b#hu na MS v Bulharsku, hostilo na za&átku
&ervence norské Oslo $áky a dorostence v pr%b#hu
konání 17. Dorosteneckého mistrovství Evropy.
Mezi t#mi, kte"í si vybojovali svou ú&ast na této
vrcholné akci, byli i t"i pardubi&tí závodnici.
V kategorii dorostenc% reprezentoval *eskou
republiku Jakub K"en (15 let) a v mlad'í kategorii
$ák% si svou premiéru za$ili sourozenci Jakub a
Johana Klecovi (oba 11 let).

První sout#$ní disciplínou byl sprint, kter! se
do programu vrcholn!ch sout#$í za"adil teprve
nedávno. V t#chto mláde$nick!ch kategoriích jde o
dosti náro&nou disciplínu. Nárok je kladen nejen na
rychl! b#h, ale hlavn# na rychlé a správné
rozhodování. Jakákoli malá chyba závodníka
odsune a$ do druhé poloviny v!sledkové listiny.
Tento závod v'ak nezasko&il nejzku'en#j'ího
z pardubické v!pravy Jakuba K"ena, kter! si
s minimálním náskokem osmi vte"in p"ed dal'ím
&esk!m reprezentantem Dominikem +romem
dob#hl pro titul Mistra Evropy. Na stupních je je't#
doplnil Dalibor Matou'ek z Prahy. Johanka Klecová
s minutovou ztrátou na bronzovou medaili
obsadila krásné 5. místo.

Druh! den se b#$el klasick! závod v pásmu 144
MHz. Jestli$e je p"i sprintu t"eba hodn# zku'eností,
o tomto pásmu to platí dvojnásob. V tomto
závod# byl tentokrát nep"emo$en dorostenec
Dominik +rom z Bílovic nad Svitavou, kter!
spole&n# s Jakubem K"enem vybojovali t!mové
st"íbro.

Poslední závod se konal na klasické trati
v pásmu 3,5 MHz. V kategorii mu$% b!vá tato
disciplína pro &eské závodníky presti$ní zále$itostí,
nebo! na sv#tov!ch a Evropsk!ch 'ampionátech
nena'li ji$ 15 let p"emo$itele. Ani na'i mladí se
v Norsku neztratili. Jakub Klec vybojoval svou první
individuální medaili, kdy$ dob#hl na krásném t"etím
míst# a spole&n# se Samuelem Svatkem dosáhli na
st"íbro v t!mové sout#$i. Také Johanka p"íli'
nezaostala za sv!m bratrem a sv!m 'est!m
místem p"isp#la k t!movému st"íbru.

*eská republika v konkurenci jedenácti
Evropsk!ch stát% skon&ila na 2. míst# za vít#zn!m
Ruskem s celkov!m ziskem 16 medailí (2-8-6).

Zeptala jsem se na'ich reprezentant%:
1) Tak jaké to je stát na bedn# na ME?

Johanka: Stát na bedn# je pozitivní pocit,
v'ichni vám potleskem dávají najevo, $e se vám to
povedlo.

Kubík: Super pocit.
Kuba: Je to super, ale ve chvíli, kdy je vyhlá'ení,

si &lov#k je't# po"ádn# neuv#domuje, co se stalo,
vyhlá'ením toti$ v'echny pocity za&ínají.
Nejkrásn#j'í je sledovat reakce nejbli$'ích lidí po
tom, co se to dozvídají.

2) Nejv#t'í pozitivní zá$itek a nejv#t'í smutek
(vztek) na ME. Nejv#t'í chyba?

Johanka: Nejv#t'í zá$itek je to jak vás cel! vá'
t!m podporuje, povzbuzuje a kdy$ pot"ebujete, se
v'ím vám pom%$e. Nejv#t'í smutek byl z ne-
úsp#chu a smutku ostatních. Nejv#t'í chyba byla
moc se stresovat a neu$ívat si to.

Kubík: Fandit v cíli ostatním a stát na stupních
vít#z%. A nejv#t'í chyba byly chyby v závodech.

Kuba: Nejv#t'í pozitivní zá$itek bylo rozhodn#
koukání na pr%b#$né v!sledky sprintu, a to p"esn#
ve chvíli, kdy se za m!m &asem objevil '!', tedy $e u$
m# nikdo na trati nem%$e p"edb#hnout. Následné
radování se celého t!mu nikdy nezapomenu.
Nejhor'í pocity jsem m#l rozhodn# ve chvílích, kdy
jsem vid#l na klasikách obsluhu, která byla poka$dé
tak 50 metr% od kontroly, na tom nejviditeln#j'ím
míst# 'iroko daleko, ale kontrola zakopaná
v nejv#t'í dí"e a za k"ovím. To se mi dle rozbor%
stalo p"esn# na 6 z 10 kontrol, tedy spousta
ztracen!ch minut.

3) N#jaké rady &i vzkaz pro &ekatele na
takovouto akci?

Johanka: Hlavn# si to u$ijte a berte to jako
normální závody, proto$e kdy$ se budete zbyte&n#
stresovat tak se vám to tak nepovede.

Kubík: Kdy$ se vám na této akci n#co
nepovede, nebu,te smutní a v#"te, $e se vám to
dal'í den povede.

Kuba: D#lejte to, co vás baví a kdy$ to budete
d#lat po"ádn#, v#novat tomu sv%j &as, my'lenky a
nau&íte se ovládat sami sebe. P"ijde to samo.
D%le$ité je soust"edit se na budoucí úsp#ch a ne na
neúsp#ch v minulosti.

4) Co dál?
Johanka: Po ME si u$ívejte radosti nejen

z va'ich, ale i z úsp#ch% ostatních.
Kubík: T#'ím se na dal'í takové akce.
Kuba: Za kategorii M16, která je nejstar'í

kategorií v )DR b#hám první rok. To znamená, $e
p"í'tí rok m# &eká ME na Slovensku. Spln#n! leto'ní
cíl, dostat se v tvrdé konkurenci do Osla, nahrazuje
cíl p"í'tího roku, a to co nejlépe zab#hnout v'echny
mistrovské závody, a op#t získat aspo- jednu
individuální medaili. Jitka +imá&ková
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Slevy pro seniory
Pardubick! kraj spustil letos v "ervnu projekt

Senior Pas. Ten poskytuje senior#m nad 55 let
v$ku mo%nost "erpat slevy p$t a% padesát
procent u vybran!ch poskytovatel# v celé &eské
republice a v Dolním Rakousku.

Podstatou projektu je vytvo!ení a realizace
systému poskytování slev a dal"ích v#hod
senior$m. „Projekt je zam%!en na sní&ení
finan'ních v#daj$ senior$ p!i b%&n#ch nákupech a
p!i provozování volno'asov#ch aktivit. Zaji"(uje
senior$m v%t"í dostupnost kulturních, p!írodních a
jin#ch památek a také podporuje drobné
&ivnostníky. Vstup do projektu a vydání slevové
karty Senior Pas je pro v"echny zájemce zdarma,“
informuje radní pro sociální pé'i a neziskov# sektor
Pavel )otola. Slevy lze 'erpat nejen u poskyto-
vatel$ v *eské republice, ale také v Dolním Rakous-
ku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce
poskytovatel$ slev. Seznam v"ech poskytovatel$
slev je p!ehledn% uveden na webov#ch stránkách
projektu .

V Pardubickém kraji je v sou'asné dob%
osmdesát poskytovatel$, mezi které pat!í

nap!íklad Optik Otava, Solná jeskyn% u Purkmistra,
Wellness centrum Je'mínek nebo Knihkupectví
Kosmas. Velmi zajímavá je sleva, kterou poskytují
*eské dráhy. Dávají a& 36% slevu na In Kartu.

V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje
bude vydán ti"t%n! katalog, ve kterém najdou
senio!i v"echny poskytovatele, kte!í jsou v kraji do
projektu zapojeni. Katalog poskytovatel$ bude
adresn% distribuován dr&itel$m karet p!ímo do
po"tovních schránek. Do konce roku 2016 bude
probíhat dal"í nábor poskytovatel$ slev v Pardu-
bickém kraji. Ka&dá provozovna, která poskytuje
minimální slevu 5 %, je ozna'ena samolepkou pro-
jektu Senior Pas.

Podmínky k registraci jsou trvalé bydli"t%
v Pardubickém kraji a minimální v%k 55 let.
Registrace je mo&ná pomocí registra'ního
formulá!e a také telefonickou formou na 'ísle 840
111 122. Dal"í mo&ností je registrace online p!ímo
na stránkách projektu , nebo
emailovou formou na adrese

. Na základ% registrace bude
vystavena karta, která bude u&ivatel$m doru'ena
po"tou, p!ípadn% si ji mohou vyzvednout na
v!dejním míst%. David Záruba

www.seniorpasy.cz

www.seniorpasy.cz
pardubice@

seniorpasy.cz

Slovo starosty
Vá&ení spoluob'ané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil po období

dovolen!ch a prázdnin, které jist% v%t"ina z Vás
vyu&ila k cestování, v!let$m a hlavn% k aktivnímu 'i
pasivnímu odpo'inku. V%!ím, &e teplé po'así nám
je"t% chvíli vydr&í a u&ijeme si letos krásné babí
léto.

Z akcí, které se b%hem léta uskute'nily v na-
"em obvod%, bych zmínil rekonstrukci vodovodního
!ádu na ulici Kapitána Barto"e, kde v minulosti
do"lo k n%kolika haváriím. VAK Pardubice rovn%&
provedl opravu kanalizace v ulici Kosmonaut$ a
vzhledem ke stá!í kanaliza'ní sít% v Polabinách se
dá p!edpokládat, &e takov!chto rekonstrukcí bude
v na"em obvod% v nejbli&"ích letech více.

Do fáze realizace se p!iblí&ila rekonstrukce
vnitrobloku v ulici Dru&by. V sou'asné dob% pro-
bíhá v!b%r dodavatele a v%!ím, &e a& budete 'íst
tyto !ádky, tak bude ji& vybrán. Pr$b%h této
rozsáhlé rekonstrukce bude náro'n! nejen pro
stavební firmu, ale i pro v"echny zde &ijící ob'any,
jejich& komfort bydlení bude touto akcí
nepochybn% ovlivn%n. Prosím tedy o maximální
pochopení a toleranci a v%!ím, &e v!sledná podoba
tohoto prostoru Vás nezklame.

B%hem zá!í probíhá oprava n%kter!ch chod-
ník$ na sídli"ti Sever, v ulici B%lehradská a
Kosmonaut$ (u to'ny). Nového asfaltu se také
do'kají parkovací stání p!ed domy v ulici
Gagarinova a Partyzán$. Plánujeme i opravu
chodníku v ulici Le&ák$. Podrobn%j"í informace o
dal"ích plánovan!ch akcích najdete na str. 4 a 5.

V období p!ed prázdninami byli n%kte!í
obyvatelé v 'ásti Polabiny 3 znepokojeni
p!ipravovan!m projektem Slu&eb m%sta Pardubic
a.s. - Relaxa'ní centrum Lonkovka. Projekt, o kte-
rém jsme Vás ji& informovali v p!edchozím vydání
Pravob!e&ního zpravodaje. Okolo p!ípravy tohoto
projektu se bohu&el objevila spousta nepravdiv!ch
zpráv, které m%ly za následek zcela pochopitelné
obavy zdej"ích obyvatel. Více informací se dozvíte

v p!ísp%vku uvnit! zpravodaje.
Mnozí z Vás si jist% v"imli dvou „opentlen!ch“

strom$ v Parku Ji!ího Srbka. Jedná se o dv% sakury,
z nich& jedna má vá&n% po"kozen! kmen, které
m%ly v rámci parkov!ch úprav v tomto prostoru
ustoupit v!sadb% nov!ch 21 strom$. Konkrétn%
v t%chto místech jsou nov% vysazeny okrasné
kvetoucí jablon%. N%kte!í spoluob'ané se s tímto
!e"ením necht%li smí!it a formou pentlí proti
na"emu zám%ru protestovali. Hlasy t%chto lidí
jsme vnímali a na jednání rady m%stského obvodu
jsme se rozhodli, &e odstraníme pouze po"kozen!
strom a jednu novou jablo! p"esadíme. V#"ím, $e
toto "e%ení bude p"ijateln! kompromis pro
zastánce nové v!sadby i ochránce p&vodních
strom&. Nedaleko tohoto místa bude vysazena i
jedna nová sakura.

Na za'átku nového %kolního roku bych cht#l
pop"át v%em $ák&m a student&m nejenom co
nejlep%í studijní v!sledky, spoustu v!born!ch
kamarád&, ale p"edev%ím co nejvíce skv#l!ch
pedagog&, kte"í je doká$ou nadchnout pro
vzd#lávání. Pedagog&m p"eji samé vnímavé $áky
ochotné pracovat a rodi'&m pevné nervy, nebo(
studium vlastních d#tí je 'asto velmi stresující.

Záv#rem si Vás dovoluji pozvat v sobotu 24.
zá"í do Parku Ji"ího Srbka na 17. Staro'eskou
polabinskou pou(. V#"ím, $e si z p"ipraveného
programu, kter! si m&$ete p"e'íst na zadní stran#
tohoto zpravodaje, n#co vyberete a t#%ím se na
setkání s Vámi. Vá% Radek Hejn!

P # $íslo 2016|3 Periodick% tisk územního samosprávného celku Vy &s se sídlem
Chemik' 128, 530 09 Pardubice, I$O 274046 Eviden(ní (íslo MK $R E 11472 chází (ty!ikrát ro(n& V Pardubicích 7. 9. 2016
v)e m&stského obvodu )í (ísla Pravob!e"ního zpravodaje naleznete v elektronické podob& (ve formátu
pdf) na stránkách www.pardubice2.cz p!ísp&v zasílejte adresu vydavatele nebo na
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Vodácké kurzy
s ranou pé(í
na Labi

St"edisko rané pé'e v Pardubicích o.p.s.
uspo"ádalo v sobotu 10. 9. 2016 pro rodiny
s d#tmi s handicapem z Pardubického kraje
dal%í jednodenní vodáck! kurz na Labi.

Poprvé se této zajímavé sportovní aktivity
zú'astnilo dne 5. 6. 2016 celkem 44 d#tí z 21
rodin. Koordinátorka akce Mgr. Dagmar
Dole$alová ve spolupráci s pracovníky
p&j'ovny Ka-servis vybrala pro ka$dé dít#
vhodn! typ lodi dle jeho specifick!ch pot"eb.
Na Labi pak byly k vid#ní lod# pevné (Vydra,
Samba pro 2 a 3 osoby), ale i lod# nafukovací
(Baraka, Raft pro 4 a 6 osob). Rodiny m#ly
mo$nost vyzkou%et si i jízdu na Paddleboardu,
kter! je v sou'asné dob# velmi atraktivní a
$havou novinkou.

Vyplouvalo se od Lod#nice na soutoku
Labe a Chrudimky v Parku Na )pici, plulo se
proti proudu "eky k AROSE (Areál vodáck!ch
sport&), kde bylo mo$né zastavit se na krátké
ob'erstvení, a zp#t po proudu "eky na místo
vyplutí. Trasa byla dlouhá p"ibli$n# 2 km, ale
v#t%ina rodin neodolala a vyu$ila mo$nost jet i
mimo plánovanou trasu po Labi 'i Chrudimce.
Pro mnohé rodiny to bylo úpln# první setkání s
vodáck!m sportem a nezapomenuteln!
zá$itek. D#ti i rodi'e neskr!vali své nad%ení,

v#t%ina z nich odjí$d#la s tím, $e ur'it# nebyli
na vod# naposledy. Do St"ediska rané pé'e
v Pardubicích o.p.s. pak p"icházely d#kovné e-
maily se slovy: „Byla to nádhera, moc
d#kujeme. ; „D#kujeme za zprost"edkování
nádherného zá$itku a p"íjemn# stráveného
dne.

Organizátor akce – St"edisko rané pé'e
v Pardubicích o.p.s. pomáhá 14 let zejména
rodinám s d#tmi od narození do 7 let
s ohro$en!m nebo nerovnom#rn!m v!vojem
(nap". d#tem nedono%en!m), s t#lesn!m,
mentálním a kombinovan!m posti$ením a
poruchami autistického spektra z Pardu-
bického kraje.

Kontakt: St"edisko rané pé'e v Pardu-
bicích o.p.s., B#lehradská 389, 530 09
Pardubice, t. 466 641 031, 736 512 613, e-mail:

, web:

Blanka Brandová

!

!

stredisko@ranapece-pce.cz www.
ranapece-pce.cz

Blanka Brandová

Letní prázdninové hraní
Ka$dou st"edu po celé prázdniny nav%t#vovaly

na%i knihovnu v Polabinách d#ti. Hrály stolní hry,
vybarvovaly omalovánky a mandaly nebo skládaly
puzzle.

Informace o d#ní v knihovn# m&$ete nov#
získat na webov!ch stránkách

, kde najdete on-line kni$ní katalog,
aktuální informace o provozu knihovny, prob#hl!ch
i p"ipravovan!ch akcích a nabízen!ch slu$bách.

U p"íle$itosti T!dne knihoven 3. – 7. 10. 2016
Vás srde'n# zveme do Knihovny MO Pardubice II
v areálu DDM Alfa, Dru$by 334, Polabiny 3. Je pro
vás p"ipraven následující program:

od 13 do 17 hodin prohlídka knihov-
ny, nezávazné seznámení s nabídkou knihovny.

vycházka s tématem Auto"i Pardu-
bického kraje. Sraz v 9 hodin p"ed knihovnou, na%ím
cílem bude lesopark Nová Trnová, kde se
seznámíme s tvorbou n#kolika autor& spjat!ch
s Pardubick!m krajem. Délka trasy je asi 1 km.

od 13 do 17 hodin prohlídka kni-
hovny, nezávazné seznámení s nabídkou knihovny;
od 13 do 15 hodin d#tská dílni'ka – v!roba
papírové zálo$ky.

od 9 do 12 hodin prohlídka kni-
hovny, nezávazné seznámení s nabídkou knihovny;
od 13 do 15 hodin d#tská dílni'ka – v!roba zví"átka
a prohlídka d#tského odd#lení od 15 do 16 hodin
'etba pohádky s babi'kou.

od 9 do 12 hodin prohlídka knihovny,
nezávazné seznámení s nabídkou knihovny.

Vladislava Launerová

Webové stránky knihovny

T"den knihoven

www.knihovna-
polabiny.cz

Pond&lí 3. 10.

Úter" 4. 10.

St!eda 5. 10.

$tvrtek 6. 10.

Pátek 7. 10.

12. jednání Zastupitelstva
m&stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1
hodin

e st"edu 21 9 6 7:30
v salonku restauruace Na Palub#

v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
vyhodnocení hospoda"ení MO Pardubice
II za I. pololetí 2016, rozpo'tové opat"ení
'. 4, informativní zprávy, diskuse.

Nad)ení vozí(ká!i
20. - 27. 8. 2016 se uskute'nil v Auto-

kempu Bu!kov - B"ehy u P"elou'e ji$ 6.
ro'ník soust"ed#ní vozí'ká"&, stolních
tenist& z celé *eské republiky, ale i ze
zahrani'í. Akci ji$ tradi'n# po"ádal
Sportovní klub vozí'ká"& Pardubice
NEZLOMENI z. s. a dle hodnocení ú'ast-
ník& to byl jeden z nejpoveden#j%ích
t!dn&, kter! vozí'ká"i za$ili. Soust"ed#ní
m#lo velmi rozmanitou sportovní i kulturní
nápl! a ka$d! ú'astník si p"i%el na své.
Sou'ástí soust"ed#ní byl i 'tvrte'ní
mezinárodní turnaj ve stolním tenise
vozí'ká"&, kter! se uskute'nil pod
zá%titou starosty obce B"ehy Petra
Morávka a radního PK Pavla )otoly.
Turnaje se bohu$el nemohla ze zdravot-
ních d&vod& ú'astnit p"edsedkyn#
po"ádajícího klubu Spomenka Hab#tín-
ková Tomi'. Turnaj m#l velmi vysokou
sportovní úrove! a o jeho kvalitách sv#d'í
i to, $e se ho ú'astnili i dva olympionici, Ji"í
Suchánek jako hrá' a Ilija Dura%inovi' ze
Srbska, jako trenér. Cel! turnaj "ídila
profesionální rozhod'í Klára Vaculovi'ová
se sv!mi asistenty Michaelou Hab#tín-
kovou a Ji"ím Procházkou. Vít#zství si
nakonec si nakonec po t#$k!ch sportov-
ních bojích odnesl srbsk! hrá' Darko Babi'
p"ed Petrem Svato%em z SK LHUTA a Ji"ím
Suchánkem z Liberce. Jaroslav K!ava

Dopravní opat!ení
v Rosické ulici

Na sklonku prázdnin byla provedena
dopravní opat"ení v Rosické ulici jako rychlé,
nízkonákladové "e%ení do doby provedení
stavebních úprav v rámci akce Dopravní

zklidn#ní okolí Z) Polabiny 1. Hlavním d&vodem
opat"ení je zv!%ení bezpe'nosti d#tí dochá-
zejících na tuto %kolu. Krom# nového vodorov-
ného dopravního zna'ení se v ulici objevily
betonové kv#tiná'e, které zajistí jeho dodr-
$ování. Cílem je sní$ení rychlosti na 30 km/h,
zaji%t#ní rozhled& na stávajících místech pro
p"echázení a na k"i$ovatkách. O+PD

Mladí hasi(i
Zveme v%echny $áky Z) ve v#ku 6 – 14

let (p"ípadn# i p"ed%koláky) na sch&zky
krou$ku Mlad!ch hasi'& v Pardubicích –
Polabinách.

Sch&zky se ve %kolním roce 2016/
2017 konají ka$dé pond#lí od 16.00 hodin
v areálu St"ední pr&myslové %koly che-
mické, Pod#bradská 94, Pardubice.

Kontakt: Markéta Oprchalská, telefon
724 977 537, sdh.polabiny@seznam.cz

foto z lo*ské pouti
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 29. 6. 2016 ZMO schválilo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 3. Nejv#t$í
zm#nou je nav%$ení kapitoly &ivotní prost"edí
o 950 tis. K!, které se mají pou&ít na vybudování
psího parku (blí&e viz str. 4), opravu sezení u mostu
Pavla Wonky a dal$í drobné investice.

V rámci vyjád"ení k zám#r'm nakládání s m#st-
sk%mi pozemky RMO souhlasila s umíst#ním
stánku se zmrzlinou u Lanového centra a s roz$í"e-
ním pizzerie na k"i&ovatce Kosmonaut' - Pod#b-

radská s podmínkou p"esazení nebo adekvátní
náhrady mlad%ch vzrostl%ch strom'. RMO
nesouhlasila s &ádostí o poskytnutí pozemk'
m#sta v prostoru mezi B#lehradskou ulicí, hotelem
a Zelenou terasou soukromému investorovi za ú!e-
lem v%stavby budov ob!anské vybavenosti z d'-
vodu nesouladu s platn%m územním plánem. V ne-
poslední "ad# RMO doporu!ila realizovat rozsáhlej-
$í sm#nu pozemk' na Stava"ov# mezi m#stem a
Univerzitou Pardubice dohodnutou s cílem logi!-
t#j$í a jednodu$$í údr&by pozemk' a usnadn#ní
dal$ích rozvojov%ch zám#r' obou subjekt'. Univer-
zita by m#la tak získat nap"íklad pozemky mezi
Titanem (kter% ji& zakoupila) a budovami DFJP a
rektorátu, zatímco m#stu by p"enechala pozemky
pro v%stavbu stezky od zdymadla k t#locvi!nám a
dále pak a& ke k"i&ovatce U Josefa.

Na základ# uskute!n#n%ch v%b#rov%ch "ízení
RMO souhlasila s uzav"ením následujících smluv:

na stavbu p"íst"e$ku na kontejnery Lonkova 465-7,
na v%m#nu písku v pískovi$tích, roz$í"ení
parkovi$t# v ul. J. Tomana, na stavbu spojovacího
chodníku na Stava"ov#, na opravu a dopln#ní
lavi!ek a sanaci betonov%ch záhon' v okolí
slepého ramene Labe a na zhotovení projektové
dokumentace na stezku od okru&ní k"i&ovatky
U Josefa k univerzitní t#locvi!n#. RMO rovn#&
schválila p"ímé zadání zakázky na opravy chodník'
&ivi!n%m kobercem Slu&bám m#sta Pardubic (2,4
mil. K!) a na organizaci Staro!eské pouti
Kulturnímu centru Pardubice (260 tis. K!).

V rámci vyjád"ení m#stského obvodu jako
ú!astníka územního "ízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou komplexu 6 bytov%ch dom'
"Nová Cihelna Pardubice" (podrobn#ji na str. 4).

RMO také souhlasila s do!asn!m umíst#ním
billboardu LIDLu v B#lehradské ulici u !p. 320, a to
od listopadu do konce prosince 2016. T(
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 21. 9. 2016 ZMO projednalo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 4, které
zohlednilo mírné nav#$ení p"íjm% z místních
poplatk% dle skute!nosti, dále pak obsahovalo
nav#$ení polo&ky pé!e o zele' o 400 tis. K! nebo
drobné úpravy t#kající se financování pouti.

V obecné diskusi vystoupil s obsáhl#m
p"ísp(vkem p"edseda SVJ Le&ák% pan Petr Marek.
V(noval se územnímu plánu a zejména kritice
p"ipravovaného zám(ru Slu&eb m(sta Pardubic a.s.

na v#stavbu relaxa!ního centra Lonkovka.
RMO schválila mimo jiné dva nové projekty na

kulturní a spole!enské akce MO Pardubice II, které
se ji& uskute!nily (Drakiáda a Váno!ní prodej
p"edcházející rozsvícení váno!ního stromu).

RMO se na základ( &ádosti pana Josefa Jirk%
zab#vala problematikou zavedení MHD do Lonkovy
ulice. Po projednání s Dopravním podnikem m(sta
Pardubic a odborem dopravy Magistrátu m(sta
Pardubic bylo konstatováno, &e zavedení linky by si
vy&ádalo rozsáhlé stavební úpravy dot!en#ch ulic,
ru$ení "ady parkovacích míst, zv(t$ování polom(r%
zatá!ek a k"i&ovatek a vybudování zastávek.

Záv(r je tedy takov#, &e nev#hody
jednozna!n( p"eva&ují nad v#hodami a p"ínosy.

RMO v rámci vyjád"ení k územnímu "ízení
nem(la námitek k zám(ru m(sta na v#stavbu

automatické kolárny v blízkosti univerzitní
knihovny u podchodu z Polabin na Cihelnu.

RMO po podrobném seznámení se zám(ry
&adatele nem(la námitek k &ádosti spole!nosti
EBM Partner a.s. o poskytnutí pozemk% m(sta
v blízkosti B(lehradské ulice mezi hotelem a
cyklostezkou pro v#stavbu Domova pro seniory
(informace o &adateli a jeho ji& fungujících
za"ízeních naleznete na www.grandpark.cz).

RMO rovn(& projednala návrh novely vyhlá$ky
m(sta o místním poplatku za odpad, která pro
p"í$tí rok op(t zachovává stávající v#$i poplatku.

RMO nesouhlasila s návrhem na p"ejmenování
!ásti ulice na Fáblovce. RMO tak rozhodla na
základ( vesm(s negativních reakcí firem sídlících
v této oblasti, které byly p"edtím po&ádány o názor.

V neposlední "ad( schválila RMO rozpo!tové
opat"ení !. 4, které p"iná$í pouze kosmetické
úpravy rozpo!tu MO Pardubice II. T!

Proti
zavedení linky MHD do této lokality se v minulosti
vyslovila i n"která SVJ z d#vodu zv#$ené hlukové
zát"%e.
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PRAVOB E$NÍ ZPRAVODAJ l l l davatel: M tsk% obvod Pardubice II
l l Vy l l Zdarma

m domácnostem Pardubice II l Toto i star
l Písemné ky na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz

! "íslo 2016|4 Periodick% tisk územního samosprávného celku Vy #s se sídlem
Chemik$ 128, 530 09 Pardubice, I"O 274046 Eviden%ní %íslo MK "R E 11472 chází %ty&ikrát ro%n# V Pardubicích 28. 11. 2016
v'e m#stského obvodu 'í %ísla Pravob&e(ního zpravodaje naleznete v elektronické podob# (ve formátu
pdf) na stránkách www.pardubice2.cz p&ísp#v zasílejte adresu vydavatele nebo na

Setkání v Ar'e
s primátorem
a starostou

Zveme (nejen) obyvatele MO Pardu-
bice II na debatu s primátorem m"sta
Martinem Charvátem a starostou MO
Pardubice II Radkem Hejn#m. V pond"lí
12. 12. 2016 od 16.00 hodin v kavárn"
Archa v Lonkov" ulici (vedle Bajkalu).

Chcete se primátora &i starosty
Polabin na n"co zeptat, chcete jim sd"lit,
co se Vám nelíbí nebo naopak líbí? Tak
p'ij(te v dob" od 16.00 do 18.00 hodin do
kavárny Archa.

Máte staré fotografie
na'eho obvodu?

Ve spolupráci s mlad#mi fotografy z DDM ALFA
bychom rádi zachytili, jak se m"ní tvá' na$eho
obvodu v posledních desetiletích. K na$emu
zám"ru bychom pot'ebovali co nejvíce star#ch
fotografií z Polabin, Cihelny a Stava'ova. Jedná se
nám o fotografie staré 20, 30, ale t'eba i 50 let.
Pokud takovéto fotografie máte a m#%ete nám je
poskytnout, tak nás kontaktujte (466 798 611,
posta@umo2.mmp.cz). Fotografie nám m#%ete
zaslat oskenované nebo nám je p'ineste, my si je
naskenujeme sami a op"t vám je v po'ádku
vrátíme. U snímk# uve(te, kde a p'ibli%n" kdy byly
po'ízeny, pop'ípad" i jméno autora.

N"kolik star#ch fotografií ji% máme, tak &ty'i
z nich na ukázku otiskujeme. Ob&as je docela
obtí%né odhadnout, které místo vlastn" zachycují.

Nap'íklad snímek vpravo (na v#$ku) nám dal hodn"
zabrat, ale z'ejm" se jedná o ulici Kosmonaut#,
p'i&em% první rozestav"n# d#m bude &p. 235-8 ve
Var$avské ulici a vykukují i domy &p. 211-12 (vlevo)
a &p. 209-10 (vpravo, to u% je ulice Nová).

Fotografie nám, prosím, zasílejte nejlépe do
konce února 2017. T"$íme se na va$e snímky a
p'edem za n" d"kujeme. RH

B#lehradská

Senio&i bezpe%n# -
bezplatné kurzy
pro seniory

Bezpe&nostní projekt zam"'en# na vy$$í
bezpe&nost senior# v silni&ním provozu,
ochrana jejich zdraví a sní%ení rizika dopravní
nehody.

Projekt je realizován formou inter-
aktivních a poutav#ch p'edná$ek, v nich se
profesionální lekto'i zam"'í mimo jiné na téma
bezpe&nosti v silni&ním provozu, léka'ské
prohlídky a jejich v#znam a zv#$ení viditelnosti
ú&astník# provozu. Ú&astníci budou rovn"%
seznámeni s m"nící se legislativou v oblasti
pravidel silni&ního provozu.

Bezplatné p'edná$ky se uskute&ní
v pond"lí 12. prosince 2016 od 16.00 a ve
st'edu 14. prosince 2016 od 17.00 v Auto$kole
ing. Ale$ Hru$ka, Ji'ího Pot#&ka 337, Pardubice
- Trnová.

Více informací naleznete na interne-
tov#ch stránkách
nebo na telefonní infolince 725 616 343.

www.senioribezpecne.cz
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Termíny jednání
zastupitelstva 2017

Zastupitelstvo zasedne p!tkrát ro"n!, a to
22. února, 26. dubna, 28. "ervna, 20. zá#í a 13. pro-
since 2017. Jedná se v$dy o st#edy, jednání
zastupitelstva se koná obvykle v 17.30 hodin v sa-
lonku restaurace Na Palub! v Polabinách 2. Jed-
nání zastupitelstva jsou ve#ejná.

Po#íta# nejen pro
mladé, od ledna
za#ínáme!

Rádi byste se nau"ili na po"íta"i?
Cht!li byste komunikovat se sv%mi
blízk%mi pomocí emailu nebo facebooku?
Nevíte si rady s tím, jak a kde hledat práci
"i jak si vytvo#it $ivotopis?

P#ij&te do Centra pro zdravotn!
posti$ené a seniory Pardubického kraje
o.p.s. V rámci slu$by sociální rehabilitace
nabízíme 'kolení na po"íta"i, zcela zdarma
a to pro zdravotn! posti$ené i seniory. Od
m!síce ledna nabíráme nové zájemce
o slu$bu.

'kolení probíhá individuáln! s pracov-
níkem, kter% Vás pro(kolí na po"íta"i.

Nebojte se a p#ij&te se nau"it n!co
nového nebo si jen osv!$it své znalosti.
V p#ípad! zájmu se obra)te na Bc. Narcisu
Jelínkovou, B!lehradská 389 Pardubice,
telefon: 775 693 984, e-mail: narcisa.
jelinkova@czp-pk.cz , www.czp-pk.cz.

Denisa K#ivková

V Polabinách jsou
mist!i republiky
v Taekwondu!

O víkendu 12. - 13. listopadu 2016 jsme na
Mistrovství republiky 2016 v Taekwon-Do ITF
v Brn! po#ádn! zabodovali. V celkovém po#adí
na(ich (est state"n%ch závodník* p#edhonilo
v%pravy, které byly i dvakrát v!t(í ne$ ta na(e,
a vybojovali 3 zlaté, 2 st#íbrné a 2 bronzové
medaile. Krom! medailí jsme si do Pardubic
p#ivezli je(t! pohár pro nejúsp!(n!j(í seniorku,
kter% vybojovala Lucie Kratochvílová za zlato
ze speciálních p#erá$ecích technik, zlato
z technick%ch sestav a st#íbro ze sportovního
boje. V taekwondu se toti$ sout!$í ve více
disciplínách, a sice v technick%ch sestavách,
sportovním boji, silovém p#erá$ení desek a
speciálních p#erá$ecích technikách, kde se
kope do desek, které jsou více jak 2 metry
vysoko nebo daleko. Zlatou medaili si
vyp#erá$ela také Denisa Tká"ová, která si
v této disciplín! dr$í neporazitelnost na v(ech
závodech u$ 3 roky. Ke zlatu Denisa p#idala
je(t! bronz ze sportovního boje. Jirka Luk(ích
se po n!kolika napínav%ch rozst#elech o zlato
v silovém p#erá$ení musel nakonec spokojit

s druh%m místem. Poslední medaili p#idala
Lenka Havránková v technick%ch sestavách.
Celému t%mu d!kuji za skv!lou atmosféru,
vzájemnou podporu a v%bornou reprezentaci
na(í (koly Taekwon-Do ITF Pardubice. Kdo si
chce zacvi"it s námi, nalezne dal(í informace
na www.pardubice.taekwondo.cz.

Radek Kolá#, 5. Dan / mezinárodní instruktor

Info z „Mozar$áku“
Leto(ním (kolním rokem dosáhlo Gymnázium,

Mozartova 449 úplné napln!nosti, kdy v ka$dém
ro"níku "ty#letého studia má t#i t#ídy. Nejinak
tomu bude i pro (kolní rok 2017/2018. Na(e
gymnázium op!t otev#e t#i t#ídy, do kter%ch p#ijme
90 $ák*. P#ijímací zkou(ky z "eského jazyka a
matematiky jsou ji$ povinné pro v(echny obory
zakon"ené maturitní zkou(kou. Poprvé se budou
konat ve dvou termínech 12. a 19. 4. 2017. Sou"ástí
kritérií, shodn%ch pro ob! pardubická gymnázia,
budou i v%sledky na vysv!d"eních na konci 8. a
v pololetí 9. t#ídy Z'. Body bude mo$né získat také
za úsp!chy v olympiádách a sout!$ích a za aktivity
$ák* nad rámec standardních (kolních povinností.

V(echny zájemce o studium na na(em
gymnáziu, jeho$ hlavním cílem je poskytnout
student*m v(eobecné vzd!lání a p#ipravit je
kvalitn! ke studiu na vysok%ch (kolách v +R i
v zahrani"í, zveme na Den otev#en%ch dve#í v úter%

17. 1. 2017 od 14:00 do 18:00. P#ij&te si
prohlédnout budovu (koly, odborné u"ebny s mo-
derním vybavením, nov! zrekonstruované a
modernizované laborato#e chemie, fyziky a
biologie, moderní aulu "i studentské respirium,
setkat se se studenty i pedagogy (koly. Rádi Vám
poskytneme podrobn!j(í informace jak o studiu,
tak i o bohat%ch aktivitách (koly, úsp!(ích na(ich
student* i rozmanit%ch projektech, které na(e
gymnázium realizuje. Z t!ch nejaktuáln!j(ích jsou
to zahrani"ní jazykov!-poznávací pobyty a roz-
(í#ená v%uka cizích jazyk* v"etn! spolupráce
s partnersk%mi (kolami v zahrani"í (SRN, Francie,
Polsko, Ukrajina), nov! otev#ená fitness zóna v t!-
locvi"n! (koly, podpora p#írodov!dného a tech-
nického vzd!lávání nebo projekty z oblasti
moderních d!jin. Od léta 2015 má (kola také „nov!
kabát“ i s nov!mi okny a kompletním zabez-
pe!ením objektu, !ím" se dále zv!#il komfort
student$ i pedagog$. T%#íme se na Vás.

Marek V!born!, www.gymozart.cz

Slovo starosty
Vá"ení spoluob!ané,
Martin na bílém koni letos do Pardubic op%t

nep&ijel, p&esto se, alespo' podle kalendá&e, blí"í
zimní období a s ním i konec roku 2016. Do rukou se
Vám dostává poslední leto#ní !íslo Pravob&e"ního
zpravodaje, ve kterém Vás chceme mimo jiné
informovat o tom, co se v tomto roce poda&ilo, co
se nepoda&ilo a co chystáme v roce p&í#tím.

Z toho negativního musím zmínit, "e se
nepovedlo zrealizovat rozsáhlou rekonstrukci ulice
Dru"by. Poté co jsme se vypo&ádali s podn%tem na
p&ezkum pravomocného stavebního povolení, byl
v m%síci zá&í na základ% ve&ejné sout%"e kone!n%
vybrán zhotovitel. Ten v#ak následn% z kapacitních
d$vod$ odmítl podepsat smlouvu a Rada m%sta
Pardubic musela op%t projednat a schválit smlouvu
s firmou, která v p$vodní sout%"i obsadila druhé
místo. Tím se mo"n! za!átek realizace stavby
posunul do m%síce listopadu, a proto bylo roz-
hodnuto celou akci odlo"it na jaro roku 2017.
V%&ím, "e ji" nenastanou "ádné dal#í komplikace a
nejpozd%ji v b&eznu p&í#tího roku bude tato
p&estavba zahájena.

Na p&í#tí rok také p&ipravujeme „dopravní
zklidn%ní“ v okolí Z( Polabiny 1 a dvou p&ilehl!ch
mate&sk!ch #kol. Tato rekonstrukce má za cíl vet#í
bezpe!nost chodc$, v tomto p&ípad% p&edev#ím
d%tí. Rozhodn% v#ak nem$"e vy&e#it ranní dopravní
#pi!ku, kdy sem desítky rodi!$ p&ivá"í v auto-
mobilech d%ti do #koly a dvou #kolek. S realizací
po!ítáme v období letních prázdnin.

Ji" p&ed rokem jsem psal, "e p&ipravujeme
chodník okolo Bajkalu, kter! spojí ulici Lonkovu a
Hradeckou. Roky se zde neda&ilo získat souhlas
soukromého spolumajitele pozemku, ale nyní se ji"
dohoda poda&ila a v tomto sm%ru stavb% tedy nic
nebrání. Máme p&ipravenou projektovou dokumen-
taci na chodník v!etn% ve&ejného osv%tlení a po
získání stavebního povolení bychom cht%li
v p&í#tím roce stavbu zrealizovat (blí"e na str. 5).

N%kte&í z Vás si ur!it% v#imli nov!ch lavi!ek
v okolí nedávno revitalizovaného slepého ramene
Labe v Lonkov% ulici. Lavi!ky jsme zde instalovali
na základ% podn%tu ve&ejnosti p&i komentované
procházce kolem slepého ramene v lo'ském roce.
V%&ím, "e mnozí z Vás tyto lavi!ky p&i sv!ch
procházkách rádi vyu"ijí.

Tak jako v jin!ch letech, tak i letos op%t
zkrásn%lo n%kolik panelov!ch dom$ v na#em
obvod%. Velk! dík za to pat&í doty!n!m
samosprávám, které se o své domy &ádn% starají.
I tato skute!nost mi p&ipomn%la, jak se na#e okolí
s ubíhajícím !asem prom%'uje. V%t#inou snad

k lep#ímu. P&ivedlo mne to na my#lenku, pokusit se
tyto zm%ny zachytit a ud%lat v!stavu fotografií,
jak se ná# obvod v posledních desetiletích zm%nil.
Budeme rádi, pokud nám s realizací takové v!stavy
pom$"ete a zap$j!íte nám staré fotografie
Polabin, Stava&ova a Cihelny. Více se dozvíte na
poslední stran% zpravodaje.

Na konci zá&í jsme se se#li na tradi!ní
Staro!eské polabinské pouti. Krásné po!así a
v%&ím, "e i zajímav! program p&ilákal velké
mno"ství náv#t%vník$. Je#t% jednou bych cht%l
pod%kovat v#em, kte&í se na p&íprav% pouti podíleli.
V &íjnu se uskute!nila první drakiáda na pravém
b&ehu Labe. Sluní!ko a p&íjemné teploty nám p&ály,
ale bohu"el chyb%l motor na#ich drak$ - nefoukal
vítr. Draci p&esto létali, nebo) energii jim dodaly
rychlé nohy d%tí, tatínk$ a i n%kter!ch maminek.
Kdo nelétal, mohl si opéci bu&ty nebo sledovat
soub%"n% probíhající závody rybá&$ na Labi.

Konec roku je neodmysliteln% spojen se svátky
váno!ními. V pátek p&ed první ned%lí adventní jsme
rozsvítili váno!ní strom na nám%stí na polabinské
dvojce. P&i této p&íle"itosti nám zde zahrály a
zazpívaly d%ti ze ZU( Polabiny, Z( Polabiny 3 a
Spolek p%veck!ch sbor$ Pern#t!n – Ludmila – Suk
a pomohly tak navodit p&icházející váno!ní
atmosféru. Na záv%r adventu, na (t%dr! den, si Vás
dovoluji pozvat na tradi!ní váno!ní koncert kapely
*iva'anka na Pergole. *iva'anka zahraje v dob% od
11.00 do 12.00 hodin a v#ichni jste srde!n% zváni.

Záv%rem bych rád Vám v#em i v#em Va#im
blízk!m pop&ál klidné pro"ití svátk$ váno!ních a
hodn% zdraví a #t%stí v roce 2017. Zárove' bych si
p&ál, abychom dokázali b!t navzájem více ohledu-
plní a tolerantní, nebo) se mi v poslední dob% zdá,
"e t%chto v%cí se nám ve spole!nosti nedostává.

Vá# Radek Hejn!

13. jednání Zastupitelstva
m%stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1
hodin

e st&edu 14 12 6 7:30
v salonku restauruace Na Palub%

v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
!erpání rozpo!tu na rok 2016, sociální
fond a pravidla sociálního fondu, rozpo!et
m%stského obvodu na rok 2017, podmínky
dotací na rok 2017, kontrolní zpráva
o pln%ní usnesení, informativní zpráva
o !innosti kontrolního v!boru zastupitel-
stva m%stského obvodu, diskuse.

Keramická dílna v DDM Alfa

Náv!t"va d"tí ze !kolní dru#iny
Základní !koly Polabiny 1

Pozvánka na dv" besedy s cestovatelem
Václavem Richtrem

Knihovna m%stského obvodu Pardubice II
p&ipravila ve spolupráci s Domem d%tí a mláde"e
Alfa v Polabinách v listopadu pro !tená&e i
ve&ejnost akci Keramická dílna pro dosp%lé.
Ú!astníci m%li mo"nost vyrobit si váno!ní svícen.

V m%síci &íjnu a listopadu knihovnu nav#tívilo
sedm odd%lení dru"iny Z( Polabiny 1. D%ti se
seznámily s funkcí a slu"bami knihovny. Vy&e#ily
detektivní p&íb%h a prohlédly si d%tsk! kni"ní fond.
Nejvíce d%ti zaujaly knihy p&íb%h$ s lupou, komiksy
a nau!né encyklopedie.

Ve st&edu 18. 1. a 15. 2. 2017 vás Knihovna
m%stského obvodu Pardubice II zve na dv% besedy
s promítáním s Ing. Václavem Richtrem, kter! vám
p&iblí"í pro v%t#inu z nás daleké, ale o to zajímav%j#í
zem% - Bolívii, Argentinu a Mexiko. Akce se
uskute!ní v"dy od 17.00 hodin v Ar#e, Lonkova 512,
Polabiny 3, v Pardubicích. Srde!n% v#echny zveme.

Vladislava Launerová

Provozní doba ú$adu
a knihovny m"stského
obvodu koncem roku

V záv%ru roku 2016 bude ÚMO Pardubice II
fungovat takto. 29. 12. bude pokladna v provozu
od 8 - 12 hodin. 30. 12. bude pokladna uzav&ena a
neprovádí se ov%&ování a slu"by Czechpoint.

V provozu knihovny m%stského obvodu budou
následující zm%ny. 27., 28. a 30. 12. 2016 bude
knihovna zav&ena. 29. 12. 2016 je b%"ná !tvrte!ní
provozní doba.

Pozvání do Archy
Seniorklub Archa:

Advent a Vánoce v Ar!e:

pond%lí 5. 12.
Lond!n o!ima pana St. Krej!ího - beseda
st&eda 7. 12. Ke'a - národní parky a
rezervace (video - 2. !ást) st&eda 14. 12.
(pan%lsko (video - 1. !ást) st&eda 11. 1.
2017 (pan%lsko (2. !ást) st&eda 18. 11.
Bolívie, zem% nejen krásn!ch kaktus$ -
beseda s panem V. Richtrem (ve spolupráci
s Knihovnou MO Pardubice II)

Za!átky v 17.00 hodin
v kavárn% sborového domu Archa.

úter! 13.
12. v 18.00 Pro! slavíme Vánoce -
adventní posezení s váno!ním povídáním
a mal!m ob!erstvením ned%le 18. 12.
v 9.30 D%tská váno!ní slavnost
24. 12. ve 23.00 (t%drove!erní boho-
slu"ba ned%le 25. 12. v 9.30 Váno!ní
bohoslu"ba ned%le 1. 1. 2017 v 9.30
Novoro!ní bohoslu"ba

T&íkrálov! koncert komorního
orchestru Bona Nota.

V#echny akce se konají ve sborovém
dom% Církve bratrské Archa v Lonkov% ulici
(u Bajkalu). Vladimír Luká#

|

|
|

|

| st&eda
25. 1. Itálie - video |

|
| sobota

|
|

| ned%le 8. 1. 2017
v 19.00
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Téma: Lidická - dopravní zklidn#ní

Na první polovinu roku 2017 p!ipra-
vujeme realizaci projektu dopravního
zklidn"ní ulice Lidické.

Od doby rekonstrukce Lidické ulice
uplynulo ji! 12 let a postupn" se stále zvy#oval
d$raz na dopravní zklid%ování, jeho! prvky
nebyly p&i rekonstrukci pou!ity. Ke vzniku
nového projektu dopravního zklidn"ní ulice
Lidické vedl zejména po!adavek na zv'#ení
bezpe(nosti p&echodu pro chodce u základní a
mate&ské #koly. Nachází se p&ibli!n" uprost&ed
relativn" dlouhého rovného úseku vozovky,
kter' svádí k rychlej#í jízd", a navíc zejména ze
strany #koly je #patn' rozhled. Jako do(asné
opat&ení byly u p&echodu nejprve umíst"ny
montované p&í(né retardéry a v lokalit" byla
sní!ena povolená rychlost na 30 km/h.
Montované retardéry sv$j ú(el (zpomalení)
jist" splnily, ov#em za cenu z&etelného sní!ení
komfortu jízdy. Proto je v projektu navr!ena

jejich náhrada umíst"ním p&echodu na #irok'
zpomalovací práh. Stejn'm zp$sobem bude
upraven rovn"! druh' p&echod u zatá(ky. Kv$li
zaji#t"ní dostate(ného rozhledu na p&echo-
dech bude muset b't zru#eno n"kolik
parkovacích míst, které budou nahrazeny
nov'm zálivem na kolmé parkování u plotu Z!
v úseku mezi ulicemi Le"ák# a Kpt. Barto$e.
Jako dal$í zklid%ovací prvek projekt obsahuje
je$t& zv'$enou plochu k'i"ovatky Lidická -
Le"ák#.

Podrobn&ji se s projektem stavebních
úprav m#"ete seznámit osobn& na Ú'ad& MO
Pardubice II, nebo na webov'ch stránkách
www.pardubice2.cz (P'ipravované akce).

V'$e popsaná opat'ení tvo'í první etapu
rozsáhlej$ího zám&ru do budoucna vytvo'it
zónu 30 v celé oblasti Polabin 3 a 5 - tj. krom&
Lidické i v ulicích Odborá'#, Gagarinova a
Lonkova (zastav&ná (ást). T)

Svoz odpadu
na p!elomu roku

V dob& váno(ních svátk# i na Silvestra bude
zachován standardní harmonogram svozu
komunálního odpadu i separovan'ch slo"ek
odpadu pro ob(any m&sta, firmy i obce. Separa(ní
dvory budou v dob& váno(ních svátk#, tj. od soboty
24. 12. do pond&lí 26. 12., uzav'eny. Na Silvestra, tj.
v sobotu 31. prosince 2016, budou v provozu ty
separa(ní dvory, kde p'ipadá na sobotu standardní
provozní doba dvora (to jsou krom& dvora
v Dra"kovicích v$echny separa(ní dvory ve m&st&).

Od pond&lí 2. ledna ji" bude probíhat svoz
v$ech nádob obvykl'm zp#sobem bez jak'chkoliv
zm&n. Od tohoto termínu platí i b&"né otevírací
doby separa(ních dvor#.

Dále p'ipomínáme, "e ti, kte'í nemohou
dopravit po svátcích váno(ní strome(ek p'ímo na
separa(ní dv#r, mají mo"nost odlo"it "ivé
odstrojené váno(ní stromky ke stanovi$tím
kontejner# – nikoliv v$ak k popelnicím rodinn'ch
dom#! Odtud stromky p'i svozu komunálního
odpadu svá"eny nebudou. *ádáme, aby stromky
byly zbaveny ve$ker!ch ozdob, proto"e jsou poté
odvezeny na kompostárnu do Dra"kovic, kde se
stávají vstupní surovinou na v!robu kompostu.

Záv&rem nám dovolte pod&kovat za spolupráci
v roce 2016 a pop'át v$em klidné a spokojené
svátky pro"ité ve zdraví a ve spole(nosti t&ch
nejbli"$ích.

V p'ípad& pot'eby jak!chkoliv dopl%ujících
informací (i dal$ích dotaz# mohou ob(ané
kontaktovat pracovníky spole(nosti Slu"by m&sta
Pardubic na telefonních (íslech 466 260 831-33.

Nové lavi$ky
u slepého ramene

Okolo slepého ramene Labe (od Bajkalu
podél Lonkovy ulice sm&rem k Labi) jsou
nainstalovány nové lavi(ky. V blízkosti
zpevn&n!ch chodník# a stezek jsou klasické
s op&radly a kovov!mi nohami, zatímco p'ímo
u vody na nezpevn&n!ch plochách byly

pou"ity „p'írodní“ lavi(ky z kulán#. I ty jsou
ov$em pevn& p'ikotveny. Celkem bylo umís-
t&no 16 nov!ch lavi(ek - po osmi od ka"dého
typu. A" bude hezké po(así, p'ij+te posed&t,
ale nezapome%te, "e odpadky do p'írody
nepat'í. Dodáváme, "e sou(ástí akce byla také
renovace 8 lavi(ek u stezky od mostu P. Wonky
do Polabin a opraven v(etn& nového nát&ru
byl také betonov! záhon naproti Bajkalu. Ten
se do(kal i dvou nov!ch d'ev&n!ch sedák#.

P!eprava
handicapovan%ch

Vedle slu"eb v rámci MHD nabízí
dopravní podnik zdravotn& posti"en!m
spoluob(an#m p'epravu

Tato doprava
je ur(ena pro:

Zdravotn& posti"ené, kte'í nevlastní
motorové vozidlo anebo pro ty, kte'í
nemohou vozidlo sami pou"ívat, dále
pro osoby vlastnící upravené osobní
vozidlo, kter!m v$ak prom&nliv!
zdravotní stav, klimatické podmínky,
oprava vozidla nebo jiné d#vody
neumo"%ují vlastní vozidlo pou"ít,
v$echny dr"itele pr#kazu ZTP/P,
p'ednost mají osoby odkázané na
pou"ívání ortopedického vozíku,
ty ob(any, kte'í se stanou imobilními
krátkodob& v d#sledku úrazu, choroby (i
z jiného d#vodu.

P'epravu lze objednat od pond&lí do pátku
v dob& od 7.30 do 14.00 hod (polední
p'estávka 11.00–11.30) na tel. (ísle 466
265 582, a to alespo% jeden den p'ed
zam!$lenou p'epravou.
P'epravu zaji$,uje Dopravní podnik m&sta
Pardubic a.s. od 6.00 do 17.30 hod.,
dopravu lze objednat i mimo m&sto
Pardubice.
Provoz v období zá'í – (erven je od 6.00 do
17.30 hodin. V (ervenci a v srpnu 7.30 –
15.30 hod

V pracovních dnech: (1 doprovod pro
ob(ana s pr#kazem ZTP/ P zdarma)

v rámci I. zóny MHD v Pardubicích
v dob& od 6.00 do 17.30 hodin 15,– K( /
osobu
v rámci I. + II. zóny MHD v Pardubicích
v dob& od 6.00 do 17.30 hodin 20,– K( /
osobu
mimo hranici sít& MHD Pardubice a
v dob& od 6.00 do 17.30 hodin 18,- K( /
km; po(ítají se km mimo m&sto a to
cesta vozidla tam i zp&t + jízdenka + 90,-
K( za ka"dou zapo(atou 1/2 hodiny
(ekací doby a" do skon(ení p'epravy +
DPH v platné v!$i
ve zvlá$tních prípadech je mo"né
dojednat p'epravu i mimo uvedenou
dobu - více na http://www.dpmp.cz/
doprava-pro-handicapovane/

Dispe(ink pro DPMP a.s. zaji$,uje SPID
handicap, o.p.s. na adrese Chrán&ná dílna
Tereza, T. Novákové 1877, Pardubice.

speciáln#
upraven%m automobilem.

Ceník jízdného
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Rozsvícení
váno$ního stromu

V pátek 25. 11. 2016 v 17 hodin se
konalo slavnostní rozsvícení váno(ního
stromu na nám&stí v Polabinách 2
(u po$ty). V rámci kulturního programu
vystoupila následující hudební t&lesa:
*es,ov! soubor Zaviband (ZU! Polabiny),
P'ípravné odd&lení p&veckého sboru
Slaví(ek (ZU! Polabiny), Flétnov! sbor
Polabinské pí$,alky (Z! Polabiny 3) a
Spolek p&veck!ch sbor# Pern$t!n -
Ludmila - Suk (sbormistr Martin Beran).

V leto$ním roce poprvé rozsvícení
stromu p'edcházel t!denní p'edváno(ní
prodej s vyu"itím zast'e$ení p'ed
restaurací Na Palub&. Rádi bychom v této
tradici pokra(ovali i v dal$ích letech.

Velkoobjemov% odpad
Opakovan& se na stránkách PZ v&nujeme

nesprávnému odkládání objemného odpadu vedle
kontejnerov!ch stanovi$,, upozor%ujeme na
termíny p'istavování velkoobjemov!ch kontejner#
a otvírací dobu separa(ních dvor# ve m&st&
(mimochodem v$e lze najít na www.smp-pce.cz).
P'esto je toto téma neustále aktuální.

Rádi bychom upozornili na to, "e - a( mnozí
mo"ná doufají v opak - v&t$inu odlo"en!ch v&cí si
od popelnic neodvezou jiní u"ivatelé, ale u(iní to za
nemal! peníz nás v$ech Slu"by m&sta Pardubic.
Pokud máte pocit, "e va$e v&ci je$t& n&kdo m#"e
vyu"ít, existují lep$í zp#soby p'edání ne" tento -
inzertní noviny a servery ( ) nebo charita.
V&nujte tedy, prosím, recyklaci více úsilí! O*PD

„za odvoz“

Upozorn#ní
Ú'ad m&stského obvodu Pardubice II

oznamuje, "e bylo provedeno o$et'ení
jehli(nat!ch d'evin chemick!m p'í-
pravkem MORSUVIN A na území MO
Pardubice II z d#vodu vandalismu a
kráde"í jehli(nan# v p'edváno(ním období.
Stromky o$et'ené tímto p'ípravkem po
p'enesení do teplé místnosti intenzivn&
zapáchají! V!$e uveden! chemick!
p'ípravek není klasifikován jako jed a lze jej
pou"ít na ve'ejn& p'ístupn!ch místech.
O$et'ené stromy v sídli$tích Polabiny 1-5,
Sever, Stava'ov a Cihelna budou viditeln&
ozna(eny tabulkou: „POZOR! Jehli(nany
jsou chemicky o$et'eny, nedot!kejte se
strom#.“ Prosíme ob(any, aby tyto
v!stra"né tabulky neni(ili a neodstra-
%ovali alespo% po dobu 21 dn# od data
o$et'ení. O*PD
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Co se ud#lalo
a za kolik

Jako obvykle koncem roku p!iná"íme p!ehled
nejpodstatn#j"ích v$daj% m#stského obvodu
Pardubice II z rozpo&tov$ch kapitol 'ivotní
prost!edí a doprava v roce 2016. V$&et
neobsahuje úpln# v"echny polo'ky, n#které jsou
kumulované a n#které &ástky odhadnuté,
proto'e &erpání dosud probíhá.

Krom# dob!e viditeln$ch v#t"ích investi&ních
akcí a zaji"(ování nezbytn$ch opakujících se
&inností, pova'ovan$ch za samoz!ejm$ stan-
dard, ka'doro&n# provádíme velké mno'ství
drobn#j"ích oprav a úprav na p!ímé 'ádosti
obyvatel, zástupc% samospráv nebo spole&en-
ství vlastník% dom%. V tom vidíme jeden z hlav-
ních smysl% existence m#stsk$ch obvod%.

ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE $P 2016
sekání trávník% a sb#r listí 2 285 000,-

údr"ba trávník% mimo pravid. se&í 116 000,-

zahradnické slu"by 1 257 000,-

údr"ba d!evin a související slu"by 651 000,-

nové v'sadby d!evin + zálivka 617 000,-

nát#ry, opravy lavi&ek a mobiliá!e 510 000,-

opravy a údr"ba h!i() 801 000,-

provoz fontán a pítek 42 000,-

v'syp odpadkov'ch ko(% 522 000,-

v'syp ko(% na psí exkrementy 206 000,-

velkoobjemové kontejnery 310 000,-

nov' mobiliá! 194 000,-

P!íst!e(ek na kontejnery Lidická 189 000,-

ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
2016
Dru"by 8 103 000,-

investice ostatní 261 000,-

opravy chodník% "iv. kobercem 2 726 000,-

oprava díl&ích závad na komun. 737 000,-

ka!doro"n# se provádí 5 se"í trávník$ se
sb#rem, z nich! poslední je v"etn# sb#ru listí,
n#které exponované plochy (nám#stí, ref%!e
podél d$le!it%ch komunikací apod.) jsou
sekány "ast#ji, n#které louky mén# "ast#ji;
m#stsk% obvod je pro pot&eby se"í roz"len#n
na 4 bloky, fakturace je provád#na za
jednotlivé se"e po jejich p&evzetí a kontrole

jedná se o údr!bu trávník$ mimo rámec v%'e
uveden%ch dlouhodob%ch smluv (se"e luk,
mimo&ádná se" v Lonkov# ul. ((arod#jnice),
odstran#ní r$zn%ch ruderálních porost$ na
Fáblovce, za koupali't#m, u jezu apod.)

slu!by na základ# ro"ní smlouvy se SmP -
pro&ezy ke&$, !iv%ch plot$ aj. v celkovém
objemu 4 904 hodin ro"n#

jednotliv# zadávané zakázky (pro&ez strom$,
o'et&ení d&evin, posudky d&evin, v%chovn% &ez
mlad%ch stromk$, kácení strom$, odstran#ní
pa&ez$, údr!ba a &ez !iv%ch plot$ B#lehradská
a Polabiny, obnova kotvení mlad%ch d&evin,
ochrann% post&ik proti klín#nce apod.)

jednotliv# zadávané zakázky - v%sadba
strom$, ke&$ a kv#tin (park Ji&ího Srbka,
Stava&ov a dal'í místa - viz "lánek na str. 5),
dodání kv#tinového stojanu na nám. Polabiny
2, borka do záhon$, údr!ba záhon$ trvalek

jednotliv# zadávané zakázky (nát#ry lavi"ek

Npor. Eliá'e, Na Labi'ti, Lonkova a u stezky od
mostu P. Wonky do Polabin, oprava a nát#r
kv#tinov%ch záhon$ u slepého ramene,
opravy hodin, oprava m&í!í u strom$ v ul.
Dru!stevní, oprava kont. ohrádky J. Tomana,
opravy po'kozen%ch lavi"ek, sloupk$ a dal'í)

jednotliv# zadávané zakázky (celková oprava
herní sestavy ve vnitrobloku Grusova, v%m#na
písku v pískovi'tích, úpravy d#tského h&i't#
U Josefa, opravy pískovi'!, odplevelení
sportovi"t# Lidická, pr$b#%né díl&í opravy a
opravy na základ# proveden%ch kontrol h'i"!)

pravidelné kontroly a p'íp. opravy na základ#
ro&ní objednávky

v%syp celkem 168 ko"$ 3x t%dn# na základ#
ro&ní smlouvy

v%syp celkem 41 ko"$ 2x t%dn# na základ#
ro&ní smlouvy

p'istavování na 7 stanovi"! dle harmonogramu
a ro&ní smlouvy

nov% ko" na psí exkrementy (Javorová),
stojany na kola (Labsk% palouk, po"ta), nové
lavi&ky Sedlá&kova, Lonkova, okolí slepého
ramena, Mozartova, Sever

podíl MO na nákladech realizace akce -
z uvedené &ástky byl zatím uhrazen pouze
doplatek projektové dokumentace (103 tis. K&)

z d$vodu odkladu zahájení akce

projektové dokumentace ul. Ke Koupali"ti,
stezka ke zdymadlu a stezka od k'i%ovatky
U Josefa k t#locvi&nám Univerzity

jednorázová zakázka zahrnující opravu ucele-
n%ch úsek$ asfaltov%ch komunikací v násle-
dujících lokalitách: B#lehradská (úsek p'ed
hotelem a p'ed &p. 311-17), Sever - centrální
chodník, K Rozvodn# (chodník za domem &p.
91-6), parkovi"t# Gagarinova &p. 380-3, 384-7
a Partyzán$, chodník Le%ák$ (p'ed domem &p.
352-4 - pozn. v p'í"tím roce, a% prob#hnou
p'íslu"né formální procesy, zde bude
vyzna&eno parkování na &ásti "irokého
chodníku), Kosmonaut$ (chodník od zastávky
to&na sm#rem k poliklinice)

jednotliv# zadávané zakázky (odvod(ovací
%lab Kun#tická, spojovací chodník Kpt. Barto"e
- pekárna, chodník u M) Bro%íkova, propad
u zastávky B#lehradská, propad u vpusti Lon-
kova 490, Sedlá&kova vjezd k &p. 439, K Ciheln#
napojení chodník$, propad na parkovi"ti za
379, oprava v%mol$ na cest# v Labsk%ch
koutech, oprava chodníku J. Tomana - Kosmo-
naut$, oprava parkovi"t# Odborá'$, chodník u
lavi&ek Sedlá&kova, sní%ení obruby Rosická,
oprava parkovi"t# Ohrazenická 169, opravy
v%tluk$ Rosická, Fáblovka, oprava p'ídla%by
B#lehradská 312, lokální v%spravy men"ích
v%tluk$, spár a trhlin metodou Turbo (Prodlou-
%ená, Lonkova, Lidická, Mlad%ch), &i"t#ní
%lábku Kpt. Barto"e 330-2, dopln#ní kalov%ch
ko"$ do vpustí a 'ada dal"ích drobn%ch oprav )

h!i(t# Lod# (Gagarinova ulice) 304 000,-

h!i(t# Slon (Lonkova ulice) 110 000,-

P!íst!e(ek na kont. Lonkova 465-7 245 000,-

Parkovi(t# J. Tomana 467 000,-

Spojovací chodník Stava!ov 376 000,-

Lidická - dopravní zklidn#ní (PD) 91 000,-
Bajkal - chodník (PD) 120 000,-

repase pry%ové dopadové plochy

kompletní repase d'ev#ného herního prvku

roz"í'ení stávajícího parkovi"t# za Pergolou

nap'ímení frekventované p#"í komunikace
mezi Stava'ovem a univerzitním kampusem

Chodník podél Bajkalu
V návaznosti na studii okolí jezera Bajkal,

s ní' jsme Vás seznámili v PZ 4/2015 chystáme
k realizaci její první etapu - chyb#jící spojovací
chodník mezi stezkou od mostu P. Wonky do
Polabin a Hradeckou ulicí, resp. zastávkou
Stava!ov a navazujícím p!echodem pro chodce
sm#r Cihelna. Projektová dokumentace je
p!ipravena (viz p!ilo'en$ obrázek), nyní
obstaráváme pot!ebné souhlasy a vyjád!ení
k územnímu a stavebnímu !ízení. Poda!ilo se nám

dohodnout se soukrom$mi spoluvlastníky
pozemku a nyní je"t# zb$vá p!ekonat pro
b#'ného ob&ana t#'ko pochopitelné formální
po'adavky dal"ího spoluvlastníka - státu.
V#!íme, 'e se nám to v"e poda!í tak, aby akce byla
p!ipravena k realizaci v roce 2017.

Do budoucna m%'e b$t popsaná etapa
dopln#na vycházkov$m okruhem okolo celého
Bajkalu. Dvojice p!ístup% k vod# prost!ednictvím
betonov$ch stup!" je obsa#ena ji# v první etap$.
Sou%ástí stavby bude samoz&ejm$ i ve&ejné
osv$tlení nového úseku chodníku. T'

Bajkal

slepé rameno Labe

stezka

H
ra

d
ecká

sm#r most P. Wonky

sm#r B#lehradská

zastávka MHD Stava!ov

Nové v!sadby
V ulici Mozartova v parku Ji'ího Srbka byla

za&átkem 'íjna 2016 realizovaná v%sadba
kvetoucích cibulovin.

Cibulky Crocus mix (r$zné barvy a kultivary)
byly vysázeny na plo"e 150 m p'ed dubem (naproti
restauraci U Krupi&k$) a Narcissus mix. (bílá + %lutá
barva, r$zné kultivary) a cibulky Camassia (ladoník,
modrá barva), byly vysázeny na plo"e celkem
200 m mezi chodníkem a pásem vzrostl%ch d'evin
v západní &ásti parku.

Mechanizovaná v%sadba (viz foto) byla
provedena do travního drnu, dot&ené plochy jsou
vymezeny ohrádkami z k$l$ a lan a jsou viditeln#
ozna&eny nápisy se zákazem vstupu. Prosíme tedy
obyvatele, aby do prostoru v%sadeb nevstupovali a
také zamezili vstup sv%m pejsk$m. P'i p'echázení
trávníku p'edev"ím v zimních m#sících m$%e dojít
k po"kození ji% nara"en%ch v%hon$ cibulek k jejich
následné degradaci (pok'ivení, zamezení kvetení,
pop'. úhynu).

N#koho mo%ná napadne, zda touto v%sadbou
není ohro%ena ka%doro&ní podzimní polabinská
pou!, která se v tomto míst# koná. Po jarním
odkv#tu a následné se&i v"ak bude trávník b#%n#
pochozí a pou! se zde stejn# jako v minulosti
uskute&ní. Proti ú"lapu je t'eba cibuloviny chránit
b#hem zimních a jarních m#síc$, kdy zde op#t
nainstalujeme ohrádky se zákazem vstupu. Ze
stejného d$vodu byla rovn#% tradi&ní váno&ní
v%zdoba strom$ p'emíst#na na lípu blí%e k ulici Kpt.
Barto"e, kde i lépe vynikne.

V"ichni spole&n# se m$%eme t#"it na jaro a na
rozkvetlé barevné koberce narcis$ a krokus$ (viz
ilustra&ní foto).

Na podzim 2016 M#stsk% obvod Pardubice II
rovn#% zajistil v%sadbu 46 ks stromk$ na 'ad# míst
na území obvodu. V n#kter%ch lokalitách se jedná
o zcela novou v%sadbu, &ást byla vysazena jako
náhrada za skácené star"í do%ilé d'eviny a &ást
jako obnova po"kozen%ch mlad%ch stromk$. 24 ks
strom$ uhradil VAK Pardubice a.s. jako náhradní
v%sadbu za d'eviny pokácené v lét# v areálu

Základní "koly npor. Eliá"e. Vzhledem k ome-
zenému prostoru m$%eme zmínit pouze n#které
ulice, v nich% byly nové stromky vysázeny. Na
webov%ch stránkách www.pardubice2.cz se v"ak
m$%ete v archivu aktualit podívat na kompletní
seznam v%sadby i na fotografie nov# vysazen%ch
stromk$. Tulipánovník na fotografii je jedním z
nov%ch stromk$ v Prodlou%ené ulici, dal"í jsou
nap'. v ulici K Rozvodn#, Sedlá&kova, Labsk%
palouk, Dru%by, B#lehradská nebo Kosmonaut$.

2

2



Pravob!e"ní zpravodaj 2016 | 4 strana 4 Pravob!e"ní zpravodaj 2016 | 4 strana 5

Co se ud#lalo
a za kolik

Jako obvykle koncem roku p!iná"íme p!ehled
nejpodstatn#j"ích v$daj% m#stského obvodu
Pardubice II z rozpo&tov$ch kapitol 'ivotní
prost!edí a doprava v roce 2016. V$&et
neobsahuje úpln# v"echny polo'ky, n#které jsou
kumulované a n#které &ástky odhadnuté,
proto'e &erpání dosud probíhá.

Krom# dob!e viditeln$ch v#t"ích investi&ních
akcí a zaji"(ování nezbytn$ch opakujících se
&inností, pova'ovan$ch za samoz!ejm$ stan-
dard, ka'doro&n# provádíme velké mno'ství
drobn#j"ích oprav a úprav na p!ímé 'ádosti
obyvatel, zástupc% samospráv nebo spole&en-
ství vlastník% dom%. V tom vidíme jeden z hlav-
ních smysl% existence m#stsk$ch obvod%.

ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE $P 2016
sekání trávník% a sb#r listí 2 285 000,-

údr"ba trávník% mimo pravid. se&í 116 000,-

zahradnické slu"by 1 257 000,-

údr"ba d!evin a související slu"by 651 000,-

nové v'sadby d!evin + zálivka 617 000,-

nát#ry, opravy lavi&ek a mobiliá!e 510 000,-

opravy a údr"ba h!i() 801 000,-

provoz fontán a pítek 42 000,-

v'syp odpadkov'ch ko(% 522 000,-

v'syp ko(% na psí exkrementy 206 000,-

velkoobjemové kontejnery 310 000,-

nov' mobiliá! 194 000,-

P!íst!e(ek na kontejnery Lidická 189 000,-

ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
2016
Dru"by 8 103 000,-

investice ostatní 261 000,-

opravy chodník% "iv. kobercem 2 726 000,-

oprava díl&ích závad na komun. 737 000,-

ka!doro"n# se provádí 5 se"í trávník$ se
sb#rem, z nich! poslední je v"etn# sb#ru listí,
n#které exponované plochy (nám#stí, ref%!e
podél d$le!it%ch komunikací apod.) jsou
sekány "ast#ji, n#které louky mén# "ast#ji;
m#stsk% obvod je pro pot&eby se"í roz"len#n
na 4 bloky, fakturace je provád#na za
jednotlivé se"e po jejich p&evzetí a kontrole

jedná se o údr!bu trávník$ mimo rámec v%'e
uveden%ch dlouhodob%ch smluv (se"e luk,
mimo&ádná se" v Lonkov# ul. ((arod#jnice),
odstran#ní r$zn%ch ruderálních porost$ na
Fáblovce, za koupali't#m, u jezu apod.)

slu!by na základ# ro"ní smlouvy se SmP -
pro&ezy ke&$, !iv%ch plot$ aj. v celkovém
objemu 4 904 hodin ro"n#

jednotliv# zadávané zakázky (pro&ez strom$,
o'et&ení d&evin, posudky d&evin, v%chovn% &ez
mlad%ch stromk$, kácení strom$, odstran#ní
pa&ez$, údr!ba a &ez !iv%ch plot$ B#lehradská
a Polabiny, obnova kotvení mlad%ch d&evin,
ochrann% post&ik proti klín#nce apod.)

jednotliv# zadávané zakázky - v%sadba
strom$, ke&$ a kv#tin (park Ji&ího Srbka,
Stava&ov a dal'í místa - viz "lánek na str. 5),
dodání kv#tinového stojanu na nám. Polabiny
2, borka do záhon$, údr!ba záhon$ trvalek

jednotliv# zadávané zakázky (nát#ry lavi"ek

Npor. Eliá'e, Na Labi'ti, Lonkova a u stezky od
mostu P. Wonky do Polabin, oprava a nát#r
kv#tinov%ch záhon$ u slepého ramene,
opravy hodin, oprava m&í!í u strom$ v ul.
Dru!stevní, oprava kont. ohrádky J. Tomana,
opravy po'kozen%ch lavi"ek, sloupk$ a dal'í)

jednotliv# zadávané zakázky (celková oprava
herní sestavy ve vnitrobloku Grusova, v%m#na
písku v pískovi'tích, úpravy d#tského h&i't#
U Josefa, opravy pískovi'!, odplevelení
sportovi"t# Lidická, pr$b#%né díl&í opravy a
opravy na základ# proveden%ch kontrol h'i"!)

pravidelné kontroly a p'íp. opravy na základ#
ro&ní objednávky

v%syp celkem 168 ko"$ 3x t%dn# na základ#
ro&ní smlouvy

v%syp celkem 41 ko"$ 2x t%dn# na základ#
ro&ní smlouvy

p'istavování na 7 stanovi"! dle harmonogramu
a ro&ní smlouvy

nov% ko" na psí exkrementy (Javorová),
stojany na kola (Labsk% palouk, po"ta), nové
lavi&ky Sedlá&kova, Lonkova, okolí slepého
ramena, Mozartova, Sever

podíl MO na nákladech realizace akce -
z uvedené &ástky byl zatím uhrazen pouze
doplatek projektové dokumentace (103 tis. K&)

z d$vodu odkladu zahájení akce

projektové dokumentace ul. Ke Koupali"ti,
stezka ke zdymadlu a stezka od k'i%ovatky
U Josefa k t#locvi&nám Univerzity

jednorázová zakázka zahrnující opravu ucele-
n%ch úsek$ asfaltov%ch komunikací v násle-
dujících lokalitách: B#lehradská (úsek p'ed
hotelem a p'ed &p. 311-17), Sever - centrální
chodník, K Rozvodn# (chodník za domem &p.
91-6), parkovi"t# Gagarinova &p. 380-3, 384-7
a Partyzán$, chodník Le%ák$ (p'ed domem &p.
352-4 - pozn. v p'í"tím roce, a% prob#hnou
p'íslu"né formální procesy, zde bude
vyzna&eno parkování na &ásti "irokého
chodníku), Kosmonaut$ (chodník od zastávky
to&na sm#rem k poliklinice)

jednotliv# zadávané zakázky (odvod(ovací
%lab Kun#tická, spojovací chodník Kpt. Barto"e
- pekárna, chodník u M) Bro%íkova, propad
u zastávky B#lehradská, propad u vpusti Lon-
kova 490, Sedlá&kova vjezd k &p. 439, K Ciheln#
napojení chodník$, propad na parkovi"ti za
379, oprava v%mol$ na cest# v Labsk%ch
koutech, oprava chodníku J. Tomana - Kosmo-
naut$, oprava parkovi"t# Odborá'$, chodník u
lavi&ek Sedlá&kova, sní%ení obruby Rosická,
oprava parkovi"t# Ohrazenická 169, opravy
v%tluk$ Rosická, Fáblovka, oprava p'ídla%by
B#lehradská 312, lokální v%spravy men"ích
v%tluk$, spár a trhlin metodou Turbo (Prodlou-
%ená, Lonkova, Lidická, Mlad%ch), &i"t#ní
%lábku Kpt. Barto"e 330-2, dopln#ní kalov%ch
ko"$ do vpustí a 'ada dal"ích drobn%ch oprav )

h!i(t# Lod# (Gagarinova ulice) 304 000,-

h!i(t# Slon (Lonkova ulice) 110 000,-

P!íst!e(ek na kont. Lonkova 465-7 245 000,-

Parkovi(t# J. Tomana 467 000,-

Spojovací chodník Stava!ov 376 000,-

Lidická - dopravní zklidn#ní (PD) 91 000,-
Bajkal - chodník (PD) 120 000,-

repase pry%ové dopadové plochy

kompletní repase d'ev#ného herního prvku

roz"í'ení stávajícího parkovi"t# za Pergolou

nap'ímení frekventované p#"í komunikace
mezi Stava'ovem a univerzitním kampusem

Chodník podél Bajkalu
V návaznosti na studii okolí jezera Bajkal,

s ní' jsme Vás seznámili v PZ 4/2015 chystáme
k realizaci její první etapu - chyb#jící spojovací
chodník mezi stezkou od mostu P. Wonky do
Polabin a Hradeckou ulicí, resp. zastávkou
Stava!ov a navazujícím p!echodem pro chodce
sm#r Cihelna. Projektová dokumentace je
p!ipravena (viz p!ilo'en$ obrázek), nyní
obstaráváme pot!ebné souhlasy a vyjád!ení
k územnímu a stavebnímu !ízení. Poda!ilo se nám

dohodnout se soukrom$mi spoluvlastníky
pozemku a nyní je"t# zb$vá p!ekonat pro
b#'ného ob&ana t#'ko pochopitelné formální
po'adavky dal"ího spoluvlastníka - státu.
V#!íme, 'e se nám to v"e poda!í tak, aby akce byla
p!ipravena k realizaci v roce 2017.

Do budoucna m%'e b$t popsaná etapa
dopln#na vycházkov$m okruhem okolo celého
Bajkalu. Dvojice p!ístup% k vod# prost!ednictvím
betonov$ch stup!" je obsa#ena ji# v první etap$.
Sou%ástí stavby bude samoz&ejm$ i ve&ejné
osv$tlení nového úseku chodníku. T'

Bajkal

slepé rameno Labe

stezka

H
ra

d
ecká

sm#r most P. Wonky

sm#r B#lehradská

zastávka MHD Stava!ov

Nové v!sadby
V ulici Mozartova v parku Ji'ího Srbka byla

za&átkem 'íjna 2016 realizovaná v%sadba
kvetoucích cibulovin.

Cibulky Crocus mix (r$zné barvy a kultivary)
byly vysázeny na plo"e 150 m p'ed dubem (naproti
restauraci U Krupi&k$) a Narcissus mix. (bílá + %lutá
barva, r$zné kultivary) a cibulky Camassia (ladoník,
modrá barva), byly vysázeny na plo"e celkem
200 m mezi chodníkem a pásem vzrostl%ch d'evin
v západní &ásti parku.

Mechanizovaná v%sadba (viz foto) byla
provedena do travního drnu, dot&ené plochy jsou
vymezeny ohrádkami z k$l$ a lan a jsou viditeln#
ozna&eny nápisy se zákazem vstupu. Prosíme tedy
obyvatele, aby do prostoru v%sadeb nevstupovali a
také zamezili vstup sv%m pejsk$m. P'i p'echázení
trávníku p'edev"ím v zimních m#sících m$%e dojít
k po"kození ji% nara"en%ch v%hon$ cibulek k jejich
následné degradaci (pok'ivení, zamezení kvetení,
pop'. úhynu).

N#koho mo%ná napadne, zda touto v%sadbou
není ohro%ena ka%doro&ní podzimní polabinská
pou!, která se v tomto míst# koná. Po jarním
odkv#tu a následné se&i v"ak bude trávník b#%n#
pochozí a pou! se zde stejn# jako v minulosti
uskute&ní. Proti ú"lapu je t'eba cibuloviny chránit
b#hem zimních a jarních m#síc$, kdy zde op#t
nainstalujeme ohrádky se zákazem vstupu. Ze
stejného d$vodu byla rovn#% tradi&ní váno&ní
v%zdoba strom$ p'emíst#na na lípu blí%e k ulici Kpt.
Barto"e, kde i lépe vynikne.

V"ichni spole&n# se m$%eme t#"it na jaro a na
rozkvetlé barevné koberce narcis$ a krokus$ (viz
ilustra&ní foto).

Na podzim 2016 M#stsk% obvod Pardubice II
rovn#% zajistil v%sadbu 46 ks stromk$ na 'ad# míst
na území obvodu. V n#kter%ch lokalitách se jedná
o zcela novou v%sadbu, &ást byla vysazena jako
náhrada za skácené star"í do%ilé d'eviny a &ást
jako obnova po"kozen%ch mlad%ch stromk$. 24 ks
strom$ uhradil VAK Pardubice a.s. jako náhradní
v%sadbu za d'eviny pokácené v lét# v areálu

Základní "koly npor. Eliá"e. Vzhledem k ome-
zenému prostoru m$%eme zmínit pouze n#které
ulice, v nich% byly nové stromky vysázeny. Na
webov%ch stránkách www.pardubice2.cz se v"ak
m$%ete v archivu aktualit podívat na kompletní
seznam v%sadby i na fotografie nov# vysazen%ch
stromk$. Tulipánovník na fotografii je jedním z
nov%ch stromk$ v Prodlou%ené ulici, dal"í jsou
nap'. v ulici K Rozvodn#, Sedlá&kova, Labsk%
palouk, Dru%by, B#lehradská nebo Kosmonaut$.

2

2
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Téma: Lidická - dopravní zklidn#ní

Na první polovinu roku 2017 p!ipra-
vujeme realizaci projektu dopravního
zklidn"ní ulice Lidické.

Od doby rekonstrukce Lidické ulice
uplynulo ji! 12 let a postupn" se stále zvy#oval
d$raz na dopravní zklid%ování, jeho! prvky
nebyly p&i rekonstrukci pou!ity. Ke vzniku
nového projektu dopravního zklidn"ní ulice
Lidické vedl zejména po!adavek na zv'#ení
bezpe(nosti p&echodu pro chodce u základní a
mate&ské #koly. Nachází se p&ibli!n" uprost&ed
relativn" dlouhého rovného úseku vozovky,
kter' svádí k rychlej#í jízd", a navíc zejména ze
strany #koly je #patn' rozhled. Jako do(asné
opat&ení byly u p&echodu nejprve umíst"ny
montované p&í(né retardéry a v lokalit" byla
sní!ena povolená rychlost na 30 km/h.
Montované retardéry sv$j ú(el (zpomalení)
jist" splnily, ov#em za cenu z&etelného sní!ení
komfortu jízdy. Proto je v projektu navr!ena

jejich náhrada umíst"ním p&echodu na #irok'
zpomalovací práh. Stejn'm zp$sobem bude
upraven rovn"! druh' p&echod u zatá(ky. Kv$li
zaji#t"ní dostate(ného rozhledu na p&echo-
dech bude muset b't zru#eno n"kolik
parkovacích míst, které budou nahrazeny
nov'm zálivem na kolmé parkování u plotu Z!
v úseku mezi ulicemi Le"ák# a Kpt. Barto$e.
Jako dal$í zklid%ovací prvek projekt obsahuje
je$t& zv'$enou plochu k'i"ovatky Lidická -
Le"ák#.

Podrobn&ji se s projektem stavebních
úprav m#"ete seznámit osobn& na Ú'ad& MO
Pardubice II, nebo na webov'ch stránkách
www.pardubice2.cz (P'ipravované akce).

V'$e popsaná opat'ení tvo'í první etapu
rozsáhlej$ího zám&ru do budoucna vytvo'it
zónu 30 v celé oblasti Polabin 3 a 5 - tj. krom&
Lidické i v ulicích Odborá'#, Gagarinova a
Lonkova (zastav&ná (ást). T)

Svoz odpadu
na p!elomu roku

V dob& váno(ních svátk# i na Silvestra bude
zachován standardní harmonogram svozu
komunálního odpadu i separovan'ch slo"ek
odpadu pro ob(any m&sta, firmy i obce. Separa(ní
dvory budou v dob& váno(ních svátk#, tj. od soboty
24. 12. do pond&lí 26. 12., uzav'eny. Na Silvestra, tj.
v sobotu 31. prosince 2016, budou v provozu ty
separa(ní dvory, kde p'ipadá na sobotu standardní
provozní doba dvora (to jsou krom& dvora
v Dra"kovicích v$echny separa(ní dvory ve m&st&).

Od pond&lí 2. ledna ji" bude probíhat svoz
v$ech nádob obvykl'm zp#sobem bez jak'chkoliv
zm&n. Od tohoto termínu platí i b&"né otevírací
doby separa(ních dvor#.

Dále p'ipomínáme, "e ti, kte'í nemohou
dopravit po svátcích váno(ní strome(ek p'ímo na
separa(ní dv#r, mají mo"nost odlo"it "ivé
odstrojené váno(ní stromky ke stanovi$tím
kontejner# – nikoliv v$ak k popelnicím rodinn'ch
dom#! Odtud stromky p'i svozu komunálního
odpadu svá"eny nebudou. *ádáme, aby stromky
byly zbaveny ve$ker!ch ozdob, proto"e jsou poté
odvezeny na kompostárnu do Dra"kovic, kde se
stávají vstupní surovinou na v!robu kompostu.

Záv&rem nám dovolte pod&kovat za spolupráci
v roce 2016 a pop'át v$em klidné a spokojené
svátky pro"ité ve zdraví a ve spole(nosti t&ch
nejbli"$ích.

V p'ípad& pot'eby jak!chkoliv dopl%ujících
informací (i dal$ích dotaz# mohou ob(ané
kontaktovat pracovníky spole(nosti Slu"by m&sta
Pardubic na telefonních (íslech 466 260 831-33.

Nové lavi$ky
u slepého ramene

Okolo slepého ramene Labe (od Bajkalu
podél Lonkovy ulice sm&rem k Labi) jsou
nainstalovány nové lavi(ky. V blízkosti
zpevn&n!ch chodník# a stezek jsou klasické
s op&radly a kovov!mi nohami, zatímco p'ímo
u vody na nezpevn&n!ch plochách byly

pou"ity „p'írodní“ lavi(ky z kulán#. I ty jsou
ov$em pevn& p'ikotveny. Celkem bylo umís-
t&no 16 nov!ch lavi(ek - po osmi od ka"dého
typu. A" bude hezké po(así, p'ij+te posed&t,
ale nezapome%te, "e odpadky do p'írody
nepat'í. Dodáváme, "e sou(ástí akce byla také
renovace 8 lavi(ek u stezky od mostu P. Wonky
do Polabin a opraven v(etn& nového nát&ru
byl také betonov! záhon naproti Bajkalu. Ten
se do(kal i dvou nov!ch d'ev&n!ch sedák#.

P!eprava
handicapovan%ch

Vedle slu"eb v rámci MHD nabízí
dopravní podnik zdravotn& posti"en!m
spoluob(an#m p'epravu

Tato doprava
je ur(ena pro:

Zdravotn& posti"ené, kte'í nevlastní
motorové vozidlo anebo pro ty, kte'í
nemohou vozidlo sami pou"ívat, dále
pro osoby vlastnící upravené osobní
vozidlo, kter!m v$ak prom&nliv!
zdravotní stav, klimatické podmínky,
oprava vozidla nebo jiné d#vody
neumo"%ují vlastní vozidlo pou"ít,
v$echny dr"itele pr#kazu ZTP/P,
p'ednost mají osoby odkázané na
pou"ívání ortopedického vozíku,
ty ob(any, kte'í se stanou imobilními
krátkodob& v d#sledku úrazu, choroby (i
z jiného d#vodu.

P'epravu lze objednat od pond&lí do pátku
v dob& od 7.30 do 14.00 hod (polední
p'estávka 11.00–11.30) na tel. (ísle 466
265 582, a to alespo% jeden den p'ed
zam!$lenou p'epravou.
P'epravu zaji$,uje Dopravní podnik m&sta
Pardubic a.s. od 6.00 do 17.30 hod.,
dopravu lze objednat i mimo m&sto
Pardubice.
Provoz v období zá'í – (erven je od 6.00 do
17.30 hodin. V (ervenci a v srpnu 7.30 –
15.30 hod

V pracovních dnech: (1 doprovod pro
ob(ana s pr#kazem ZTP/ P zdarma)

v rámci I. zóny MHD v Pardubicích
v dob& od 6.00 do 17.30 hodin 15,– K( /
osobu
v rámci I. + II. zóny MHD v Pardubicích
v dob& od 6.00 do 17.30 hodin 20,– K( /
osobu
mimo hranici sít& MHD Pardubice a
v dob& od 6.00 do 17.30 hodin 18,- K( /
km; po(ítají se km mimo m&sto a to
cesta vozidla tam i zp&t + jízdenka + 90,-
K( za ka"dou zapo(atou 1/2 hodiny
(ekací doby a" do skon(ení p'epravy +
DPH v platné v!$i
ve zvlá$tních prípadech je mo"né
dojednat p'epravu i mimo uvedenou
dobu - více na http://www.dpmp.cz/
doprava-pro-handicapovane/

Dispe(ink pro DPMP a.s. zaji$,uje SPID
handicap, o.p.s. na adrese Chrán&ná dílna
Tereza, T. Novákové 1877, Pardubice.

speciáln#
upraven%m automobilem.

Ceník jízdného

!

!

!

!

!

!

!

Rozsvícení
váno$ního stromu

V pátek 25. 11. 2016 v 17 hodin se
konalo slavnostní rozsvícení váno(ního
stromu na nám&stí v Polabinách 2
(u po$ty). V rámci kulturního programu
vystoupila následující hudební t&lesa:
*es,ov! soubor Zaviband (ZU! Polabiny),
P'ípravné odd&lení p&veckého sboru
Slaví(ek (ZU! Polabiny), Flétnov! sbor
Polabinské pí$,alky (Z! Polabiny 3) a
Spolek p&veck!ch sbor# Pern$t!n -
Ludmila - Suk (sbormistr Martin Beran).

V leto$ním roce poprvé rozsvícení
stromu p'edcházel t!denní p'edváno(ní
prodej s vyu"itím zast'e$ení p'ed
restaurací Na Palub&. Rádi bychom v této
tradici pokra(ovali i v dal$ích letech.

Velkoobjemov% odpad
Opakovan& se na stránkách PZ v&nujeme

nesprávnému odkládání objemného odpadu vedle
kontejnerov!ch stanovi$,, upozor%ujeme na
termíny p'istavování velkoobjemov!ch kontejner#
a otvírací dobu separa(ních dvor# ve m&st&
(mimochodem v$e lze najít na www.smp-pce.cz).
P'esto je toto téma neustále aktuální.

Rádi bychom upozornili na to, "e - a( mnozí
mo"ná doufají v opak - v&t$inu odlo"en!ch v&cí si
od popelnic neodvezou jiní u"ivatelé, ale u(iní to za
nemal! peníz nás v$ech Slu"by m&sta Pardubic.
Pokud máte pocit, "e va$e v&ci je$t& n&kdo m#"e
vyu"ít, existují lep$í zp#soby p'edání ne" tento -
inzertní noviny a servery ( ) nebo charita.
V&nujte tedy, prosím, recyklaci více úsilí! O*PD

„za odvoz“

Upozorn#ní
Ú'ad m&stského obvodu Pardubice II

oznamuje, "e bylo provedeno o$et'ení
jehli(nat!ch d'evin chemick!m p'í-
pravkem MORSUVIN A na území MO
Pardubice II z d#vodu vandalismu a
kráde"í jehli(nan# v p'edváno(ním období.
Stromky o$et'ené tímto p'ípravkem po
p'enesení do teplé místnosti intenzivn&
zapáchají! V!$e uveden! chemick!
p'ípravek není klasifikován jako jed a lze jej
pou"ít na ve'ejn& p'ístupn!ch místech.
O$et'ené stromy v sídli$tích Polabiny 1-5,
Sever, Stava'ov a Cihelna budou viditeln&
ozna(eny tabulkou: „POZOR! Jehli(nany
jsou chemicky o$et'eny, nedot!kejte se
strom#.“ Prosíme ob(any, aby tyto
v!stra"né tabulky neni(ili a neodstra-
%ovali alespo% po dobu 21 dn# od data
o$et'ení. O*PD
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Termíny jednání
zastupitelstva 2017

Zastupitelstvo zasedne p!tkrát ro"n!, a to
22. února, 26. dubna, 28. "ervna, 20. zá#í a 13. pro-
since 2017. Jedná se v$dy o st#edy, jednání
zastupitelstva se koná obvykle v 17.30 hodin v sa-
lonku restaurace Na Palub! v Polabinách 2. Jed-
nání zastupitelstva jsou ve#ejná.

Po#íta# nejen pro
mladé, od ledna
za#ínáme!

Rádi byste se nau"ili na po"íta"i?
Cht!li byste komunikovat se sv%mi
blízk%mi pomocí emailu nebo facebooku?
Nevíte si rady s tím, jak a kde hledat práci
"i jak si vytvo#it $ivotopis?

P#ij&te do Centra pro zdravotn!
posti$ené a seniory Pardubického kraje
o.p.s. V rámci slu$by sociální rehabilitace
nabízíme 'kolení na po"íta"i, zcela zdarma
a to pro zdravotn! posti$ené i seniory. Od
m!síce ledna nabíráme nové zájemce
o slu$bu.

'kolení probíhá individuáln! s pracov-
níkem, kter% Vás pro(kolí na po"íta"i.

Nebojte se a p#ij&te se nau"it n!co
nového nebo si jen osv!$it své znalosti.
V p#ípad! zájmu se obra)te na Bc. Narcisu
Jelínkovou, B!lehradská 389 Pardubice,
telefon: 775 693 984, e-mail: narcisa.
jelinkova@czp-pk.cz , www.czp-pk.cz.

Denisa K#ivková

V Polabinách jsou
mist!i republiky
v Taekwondu!

O víkendu 12. - 13. listopadu 2016 jsme na
Mistrovství republiky 2016 v Taekwon-Do ITF
v Brn! po#ádn! zabodovali. V celkovém po#adí
na(ich (est state"n%ch závodník* p#edhonilo
v%pravy, které byly i dvakrát v!t(í ne$ ta na(e,
a vybojovali 3 zlaté, 2 st#íbrné a 2 bronzové
medaile. Krom! medailí jsme si do Pardubic
p#ivezli je(t! pohár pro nejúsp!(n!j(í seniorku,
kter% vybojovala Lucie Kratochvílová za zlato
ze speciálních p#erá$ecích technik, zlato
z technick%ch sestav a st#íbro ze sportovního
boje. V taekwondu se toti$ sout!$í ve více
disciplínách, a sice v technick%ch sestavách,
sportovním boji, silovém p#erá$ení desek a
speciálních p#erá$ecích technikách, kde se
kope do desek, které jsou více jak 2 metry
vysoko nebo daleko. Zlatou medaili si
vyp#erá$ela také Denisa Tká"ová, která si
v této disciplín! dr$í neporazitelnost na v(ech
závodech u$ 3 roky. Ke zlatu Denisa p#idala
je(t! bronz ze sportovního boje. Jirka Luk(ích
se po n!kolika napínav%ch rozst#elech o zlato
v silovém p#erá$ení musel nakonec spokojit

s druh%m místem. Poslední medaili p#idala
Lenka Havránková v technick%ch sestavách.
Celému t%mu d!kuji za skv!lou atmosféru,
vzájemnou podporu a v%bornou reprezentaci
na(í (koly Taekwon-Do ITF Pardubice. Kdo si
chce zacvi"it s námi, nalezne dal(í informace
na www.pardubice.taekwondo.cz.

Radek Kolá#, 5. Dan / mezinárodní instruktor

Info z „Mozar$áku“
Leto(ním (kolním rokem dosáhlo Gymnázium,

Mozartova 449 úplné napln!nosti, kdy v ka$dém
ro"níku "ty#letého studia má t#i t#ídy. Nejinak
tomu bude i pro (kolní rok 2017/2018. Na(e
gymnázium op!t otev#e t#i t#ídy, do kter%ch p#ijme
90 $ák*. P#ijímací zkou(ky z "eského jazyka a
matematiky jsou ji$ povinné pro v(echny obory
zakon"ené maturitní zkou(kou. Poprvé se budou
konat ve dvou termínech 12. a 19. 4. 2017. Sou"ástí
kritérií, shodn%ch pro ob! pardubická gymnázia,
budou i v%sledky na vysv!d"eních na konci 8. a
v pololetí 9. t#ídy Z'. Body bude mo$né získat také
za úsp!chy v olympiádách a sout!$ích a za aktivity
$ák* nad rámec standardních (kolních povinností.

V(echny zájemce o studium na na(em
gymnáziu, jeho$ hlavním cílem je poskytnout
student*m v(eobecné vzd!lání a p#ipravit je
kvalitn! ke studiu na vysok%ch (kolách v +R i
v zahrani"í, zveme na Den otev#en%ch dve#í v úter%

17. 1. 2017 od 14:00 do 18:00. P#ij&te si
prohlédnout budovu (koly, odborné u"ebny s mo-
derním vybavením, nov! zrekonstruované a
modernizované laborato#e chemie, fyziky a
biologie, moderní aulu "i studentské respirium,
setkat se se studenty i pedagogy (koly. Rádi Vám
poskytneme podrobn!j(í informace jak o studiu,
tak i o bohat%ch aktivitách (koly, úsp!(ích na(ich
student* i rozmanit%ch projektech, které na(e
gymnázium realizuje. Z t!ch nejaktuáln!j(ích jsou
to zahrani"ní jazykov!-poznávací pobyty a roz-
(í#ená v%uka cizích jazyk* v"etn! spolupráce
s partnersk%mi (kolami v zahrani"í (SRN, Francie,
Polsko, Ukrajina), nov! otev#ená fitness zóna v t!-
locvi"n! (koly, podpora p#írodov!dného a tech-
nického vzd!lávání nebo projekty z oblasti
moderních d!jin. Od léta 2015 má (kola také „nov!
kabát“ i s nov!mi okny a kompletním zabez-
pe!ením objektu, !ím" se dále zv!#il komfort
student$ i pedagog$. T%#íme se na Vás.

Marek V!born!, www.gymozart.cz

Slovo starosty
Vá"ení spoluob!ané,
Martin na bílém koni letos do Pardubic op%t

nep&ijel, p&esto se, alespo' podle kalendá&e, blí"í
zimní období a s ním i konec roku 2016. Do rukou se
Vám dostává poslední leto#ní !íslo Pravob&e"ního
zpravodaje, ve kterém Vás chceme mimo jiné
informovat o tom, co se v tomto roce poda&ilo, co
se nepoda&ilo a co chystáme v roce p&í#tím.

Z toho negativního musím zmínit, "e se
nepovedlo zrealizovat rozsáhlou rekonstrukci ulice
Dru"by. Poté co jsme se vypo&ádali s podn%tem na
p&ezkum pravomocného stavebního povolení, byl
v m%síci zá&í na základ% ve&ejné sout%"e kone!n%
vybrán zhotovitel. Ten v#ak následn% z kapacitních
d$vod$ odmítl podepsat smlouvu a Rada m%sta
Pardubic musela op%t projednat a schválit smlouvu
s firmou, která v p$vodní sout%"i obsadila druhé
místo. Tím se mo"n! za!átek realizace stavby
posunul do m%síce listopadu, a proto bylo roz-
hodnuto celou akci odlo"it na jaro roku 2017.
V%&ím, "e ji" nenastanou "ádné dal#í komplikace a
nejpozd%ji v b&eznu p&í#tího roku bude tato
p&estavba zahájena.

Na p&í#tí rok také p&ipravujeme „dopravní
zklidn%ní“ v okolí Z( Polabiny 1 a dvou p&ilehl!ch
mate&sk!ch #kol. Tato rekonstrukce má za cíl vet#í
bezpe!nost chodc$, v tomto p&ípad% p&edev#ím
d%tí. Rozhodn% v#ak nem$"e vy&e#it ranní dopravní
#pi!ku, kdy sem desítky rodi!$ p&ivá"í v auto-
mobilech d%ti do #koly a dvou #kolek. S realizací
po!ítáme v období letních prázdnin.

Ji" p&ed rokem jsem psal, "e p&ipravujeme
chodník okolo Bajkalu, kter! spojí ulici Lonkovu a
Hradeckou. Roky se zde neda&ilo získat souhlas
soukromého spolumajitele pozemku, ale nyní se ji"
dohoda poda&ila a v tomto sm%ru stavb% tedy nic
nebrání. Máme p&ipravenou projektovou dokumen-
taci na chodník v!etn% ve&ejného osv%tlení a po
získání stavebního povolení bychom cht%li
v p&í#tím roce stavbu zrealizovat (blí"e na str. 5).

N%kte&í z Vás si ur!it% v#imli nov!ch lavi!ek
v okolí nedávno revitalizovaného slepého ramene
Labe v Lonkov% ulici. Lavi!ky jsme zde instalovali
na základ% podn%tu ve&ejnosti p&i komentované
procházce kolem slepého ramene v lo'ském roce.
V%&ím, "e mnozí z Vás tyto lavi!ky p&i sv!ch
procházkách rádi vyu"ijí.

Tak jako v jin!ch letech, tak i letos op%t
zkrásn%lo n%kolik panelov!ch dom$ v na#em
obvod%. Velk! dík za to pat&í doty!n!m
samosprávám, které se o své domy &ádn% starají.
I tato skute!nost mi p&ipomn%la, jak se na#e okolí
s ubíhajícím !asem prom%'uje. V%t#inou snad

k lep#ímu. P&ivedlo mne to na my#lenku, pokusit se
tyto zm%ny zachytit a ud%lat v!stavu fotografií,
jak se ná# obvod v posledních desetiletích zm%nil.
Budeme rádi, pokud nám s realizací takové v!stavy
pom$"ete a zap$j!íte nám staré fotografie
Polabin, Stava&ova a Cihelny. Více se dozvíte na
poslední stran% zpravodaje.

Na konci zá&í jsme se se#li na tradi!ní
Staro!eské polabinské pouti. Krásné po!así a
v%&ím, "e i zajímav! program p&ilákal velké
mno"ství náv#t%vník$. Je#t% jednou bych cht%l
pod%kovat v#em, kte&í se na p&íprav% pouti podíleli.
V &íjnu se uskute!nila první drakiáda na pravém
b&ehu Labe. Sluní!ko a p&íjemné teploty nám p&ály,
ale bohu"el chyb%l motor na#ich drak$ - nefoukal
vítr. Draci p&esto létali, nebo) energii jim dodaly
rychlé nohy d%tí, tatínk$ a i n%kter!ch maminek.
Kdo nelétal, mohl si opéci bu&ty nebo sledovat
soub%"n% probíhající závody rybá&$ na Labi.

Konec roku je neodmysliteln% spojen se svátky
váno!ními. V pátek p&ed první ned%lí adventní jsme
rozsvítili váno!ní strom na nám%stí na polabinské
dvojce. P&i této p&íle"itosti nám zde zahrály a
zazpívaly d%ti ze ZU( Polabiny, Z( Polabiny 3 a
Spolek p%veck!ch sbor$ Pern#t!n – Ludmila – Suk
a pomohly tak navodit p&icházející váno!ní
atmosféru. Na záv%r adventu, na (t%dr! den, si Vás
dovoluji pozvat na tradi!ní váno!ní koncert kapely
*iva'anka na Pergole. *iva'anka zahraje v dob% od
11.00 do 12.00 hodin a v#ichni jste srde!n% zváni.

Záv%rem bych rád Vám v#em i v#em Va#im
blízk!m pop&ál klidné pro"ití svátk$ váno!ních a
hodn% zdraví a #t%stí v roce 2017. Zárove' bych si
p&ál, abychom dokázali b!t navzájem více ohledu-
plní a tolerantní, nebo) se mi v poslední dob% zdá,
"e t%chto v%cí se nám ve spole!nosti nedostává.

Vá# Radek Hejn!

13. jednání Zastupitelstva
m%stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . . 201 v 1
hodin

e st&edu 14 12 6 7:30
v salonku restauruace Na Palub%

v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
!erpání rozpo!tu na rok 2016, sociální
fond a pravidla sociálního fondu, rozpo!et
m%stského obvodu na rok 2017, podmínky
dotací na rok 2017, kontrolní zpráva
o pln%ní usnesení, informativní zpráva
o !innosti kontrolního v!boru zastupitel-
stva m%stského obvodu, diskuse.

Keramická dílna v DDM Alfa

Náv!t"va d"tí ze !kolní dru#iny
Základní !koly Polabiny 1

Pozvánka na dv" besedy s cestovatelem
Václavem Richtrem

Knihovna m%stského obvodu Pardubice II
p&ipravila ve spolupráci s Domem d%tí a mláde"e
Alfa v Polabinách v listopadu pro !tená&e i
ve&ejnost akci Keramická dílna pro dosp%lé.
Ú!astníci m%li mo"nost vyrobit si váno!ní svícen.

V m%síci &íjnu a listopadu knihovnu nav#tívilo
sedm odd%lení dru"iny Z( Polabiny 1. D%ti se
seznámily s funkcí a slu"bami knihovny. Vy&e#ily
detektivní p&íb%h a prohlédly si d%tsk! kni"ní fond.
Nejvíce d%ti zaujaly knihy p&íb%h$ s lupou, komiksy
a nau!né encyklopedie.

Ve st&edu 18. 1. a 15. 2. 2017 vás Knihovna
m%stského obvodu Pardubice II zve na dv% besedy
s promítáním s Ing. Václavem Richtrem, kter! vám
p&iblí"í pro v%t#inu z nás daleké, ale o to zajímav%j#í
zem% - Bolívii, Argentinu a Mexiko. Akce se
uskute!ní v"dy od 17.00 hodin v Ar#e, Lonkova 512,
Polabiny 3, v Pardubicích. Srde!n% v#echny zveme.

Vladislava Launerová

Provozní doba ú$adu
a knihovny m"stského
obvodu koncem roku

V záv%ru roku 2016 bude ÚMO Pardubice II
fungovat takto. 29. 12. bude pokladna v provozu
od 8 - 12 hodin. 30. 12. bude pokladna uzav&ena a
neprovádí se ov%&ování a slu"by Czechpoint.

V provozu knihovny m%stského obvodu budou
následující zm%ny. 27., 28. a 30. 12. 2016 bude
knihovna zav&ena. 29. 12. 2016 je b%"ná !tvrte!ní
provozní doba.

Pozvání do Archy
Seniorklub Archa:

Advent a Vánoce v Ar!e:

pond%lí 5. 12.
Lond!n o!ima pana St. Krej!ího - beseda
st&eda 7. 12. Ke'a - národní parky a
rezervace (video - 2. !ást) st&eda 14. 12.
(pan%lsko (video - 1. !ást) st&eda 11. 1.
2017 (pan%lsko (2. !ást) st&eda 18. 11.
Bolívie, zem% nejen krásn!ch kaktus$ -
beseda s panem V. Richtrem (ve spolupráci
s Knihovnou MO Pardubice II)

Za!átky v 17.00 hodin
v kavárn% sborového domu Archa.

úter! 13.
12. v 18.00 Pro! slavíme Vánoce -
adventní posezení s váno!ním povídáním
a mal!m ob!erstvením ned%le 18. 12.
v 9.30 D%tská váno!ní slavnost
24. 12. ve 23.00 (t%drove!erní boho-
slu"ba ned%le 25. 12. v 9.30 Váno!ní
bohoslu"ba ned%le 1. 1. 2017 v 9.30
Novoro!ní bohoslu"ba

T&íkrálov! koncert komorního
orchestru Bona Nota.

V#echny akce se konají ve sborovém
dom% Církve bratrské Archa v Lonkov% ulici
(u Bajkalu). Vladimír Luká#

|

|
|

|

| st&eda
25. 1. Itálie - video |

|
| sobota

|
|

| ned%le 8. 1. 2017
v 19.00
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém zasedání 21. 9. 2016 ZMO projednalo
mimo jiné rozpo!tové opat"ení !. 4, které
zohlednilo mírné nav#$ení p"íjm% z místních
poplatk% dle skute!nosti, dále pak obsahovalo
nav#$ení polo&ky pé!e o zele' o 400 tis. K! nebo
drobné úpravy t#kající se financování pouti.

V obecné diskusi vystoupil s obsáhl#m
p"ísp(vkem p"edseda SVJ Le&ák% pan Petr Marek.
V(noval se územnímu plánu a zejména kritice
p"ipravovaného zám(ru Slu&eb m(sta Pardubic a.s.

na v#stavbu relaxa!ního centra Lonkovka.
RMO schválila mimo jiné dva nové projekty na

kulturní a spole!enské akce MO Pardubice II, které
se ji& uskute!nily (Drakiáda a Váno!ní prodej
p"edcházející rozsvícení váno!ního stromu).

RMO se na základ( &ádosti pana Josefa Jirk%
zab#vala problematikou zavedení MHD do Lonkovy
ulice. Po projednání s Dopravním podnikem m(sta
Pardubic a odborem dopravy Magistrátu m(sta
Pardubic bylo konstatováno, &e zavedení linky by si
vy&ádalo rozsáhlé stavební úpravy dot!en#ch ulic,
ru$ení "ady parkovacích míst, zv(t$ování polom(r%
zatá!ek a k"i&ovatek a vybudování zastávek.

Záv(r je tedy takov#, &e nev#hody
jednozna!n( p"eva&ují nad v#hodami a p"ínosy.

RMO v rámci vyjád"ení k územnímu "ízení
nem(la námitek k zám(ru m(sta na v#stavbu

automatické kolárny v blízkosti univerzitní
knihovny u podchodu z Polabin na Cihelnu.

RMO po podrobném seznámení se zám(ry
&adatele nem(la námitek k &ádosti spole!nosti
EBM Partner a.s. o poskytnutí pozemk% m(sta
v blízkosti B(lehradské ulice mezi hotelem a
cyklostezkou pro v#stavbu Domova pro seniory
(informace o &adateli a jeho ji& fungujících
za"ízeních naleznete na www.grandpark.cz).

RMO rovn(& projednala návrh novely vyhlá$ky
m(sta o místním poplatku za odpad, která pro
p"í$tí rok op(t zachovává stávající v#$i poplatku.

RMO nesouhlasila s návrhem na p"ejmenování
!ásti ulice na Fáblovce. RMO tak rozhodla na
základ( vesm(s negativních reakcí firem sídlících
v této oblasti, které byly p"edtím po&ádány o názor.

V neposlední "ad( schválila RMO rozpo!tové
opat"ení !. 4, které p"iná$í pouze kosmetické
úpravy rozpo!tu MO Pardubice II. T!

Proti
zavedení linky MHD do této lokality se v minulosti
vyslovila i n"která SVJ z d#vodu zv#$ené hlukové
zát"%e.
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! "íslo 2016|4 Periodick% tisk územního samosprávného celku Vy #s se sídlem
Chemik$ 128, 530 09 Pardubice, I"O 274046 Eviden%ní %íslo MK "R E 11472 chází %ty&ikrát ro%n# V Pardubicích 28. 11. 2016
v'e m#stského obvodu 'í %ísla Pravob&e(ního zpravodaje naleznete v elektronické podob# (ve formátu
pdf) na stránkách www.pardubice2.cz p&ísp#v zasílejte adresu vydavatele nebo na

Setkání v Ar'e
s primátorem
a starostou

Zveme (nejen) obyvatele MO Pardu-
bice II na debatu s primátorem m"sta
Martinem Charvátem a starostou MO
Pardubice II Radkem Hejn#m. V pond"lí
12. 12. 2016 od 16.00 hodin v kavárn"
Archa v Lonkov" ulici (vedle Bajkalu).

Chcete se primátora &i starosty
Polabin na n"co zeptat, chcete jim sd"lit,
co se Vám nelíbí nebo naopak líbí? Tak
p'ij(te v dob" od 16.00 do 18.00 hodin do
kavárny Archa.

Máte staré fotografie
na'eho obvodu?

Ve spolupráci s mlad#mi fotografy z DDM ALFA
bychom rádi zachytili, jak se m"ní tvá' na$eho
obvodu v posledních desetiletích. K na$emu
zám"ru bychom pot'ebovali co nejvíce star#ch
fotografií z Polabin, Cihelny a Stava'ova. Jedná se
nám o fotografie staré 20, 30, ale t'eba i 50 let.
Pokud takovéto fotografie máte a m#%ete nám je
poskytnout, tak nás kontaktujte (466 798 611,
posta@umo2.mmp.cz). Fotografie nám m#%ete
zaslat oskenované nebo nám je p'ineste, my si je
naskenujeme sami a op"t vám je v po'ádku
vrátíme. U snímk# uve(te, kde a p'ibli%n" kdy byly
po'ízeny, pop'ípad" i jméno autora.

N"kolik star#ch fotografií ji% máme, tak &ty'i
z nich na ukázku otiskujeme. Ob&as je docela
obtí%né odhadnout, které místo vlastn" zachycují.

Nap'íklad snímek vpravo (na v#$ku) nám dal hodn"
zabrat, ale z'ejm" se jedná o ulici Kosmonaut#,
p'i&em% první rozestav"n# d#m bude &p. 235-8 ve
Var$avské ulici a vykukují i domy &p. 211-12 (vlevo)
a &p. 209-10 (vpravo, to u% je ulice Nová).

Fotografie nám, prosím, zasílejte nejlépe do
konce února 2017. T"$íme se na va$e snímky a
p'edem za n" d"kujeme. RH

B#lehradská

Senio&i bezpe%n# -
bezplatné kurzy
pro seniory

Bezpe&nostní projekt zam"'en# na vy$$í
bezpe&nost senior# v silni&ním provozu,
ochrana jejich zdraví a sní%ení rizika dopravní
nehody.

Projekt je realizován formou inter-
aktivních a poutav#ch p'edná$ek, v nich se
profesionální lekto'i zam"'í mimo jiné na téma
bezpe&nosti v silni&ním provozu, léka'ské
prohlídky a jejich v#znam a zv#$ení viditelnosti
ú&astník# provozu. Ú&astníci budou rovn"%
seznámeni s m"nící se legislativou v oblasti
pravidel silni&ního provozu.

Bezplatné p'edná$ky se uskute&ní
v pond"lí 12. prosince 2016 od 16.00 a ve
st'edu 14. prosince 2016 od 17.00 v Auto$kole
ing. Ale$ Hru$ka, Ji'ího Pot#&ka 337, Pardubice
- Trnová.

Více informací naleznete na interne-
tov#ch stránkách
nebo na telefonní infolince 725 616 343.

www.senioribezpecne.cz


