
mìstského obvodu Pardubice II
roèník 2005 bøezen èíslo 1

Vá!ení spoluobèané,

Vá! Jiøí Srbek, starosta

poprvé v novém kalendáøním roce vyu!ívám
mo!nosti obrátit se na Vás prostøednictvím
úvodního sloupku na"eho Pravobøe!ního
zpravodaje se sv#mi radostmi a starostmi
z prùbìhu prvního ètvrtletí. Chci Vás hned
v úvodu ujistit, !e i letos udìláme se v"emi
spolupracovníky ÚMO Pardubice II v"e
proto, aby rok 2005 byl úspì"n# ve v"ech
ukazatelích.

První v#znamnou spoleèenskou akcí nového letopoètu
v na"em obvodu, pøi které do"lo ve sváteèní atmosféøe plné dobré
nálady a porozumìní k lámání bariér a pøeká!ek mezi zdravotnì
posti!en#mi a zdrav#mi dìtmi, bylo ji! tøetí Novoroèní souznìní
poøádané Speciální "kolou Svítání a polabinskou ZU$. Vzácn#m
hostem jímavého integrovaného koncertu byl tentokrát re!isér a
herec Jan Kaèer s man!elkou Ninou Diví"kovou. Stojí za zmínku,
!e oba byli hluboce lidsk#m obsahem veèera tak osloveni, !e
dokonce odlo!ili svùj pùvodnì plánovan# odjezd na dobu
mnohem pozdìj"í. Myslím, !e bychom si mnohá ponauèení
vypl#vající ze Souznìní mohli vzít k srdci v"ichni: zlep"it
vzájemné vztahy mezi lidmi, obecnì b#t více tolerantní a
ohleduplní k !ivotu ostatních spoluobèanù, neváhat pomoci, kdy!
nás nìkdo opravdu potøebuje atd. Rád jsem pøevzal nad touto
vysoce humánní akcí zá"titu a vìøím, !e bude mít v dal"ích letech
pokraèování a pøispìje tak dlouhodobì k pozitivnímu ovlivnìní
celkové spoleèenské atmosféry v na"em obvodu.

Høejivé lidské teplo souznìní v"ak po nástupu nového roku
vystøídala - stejnì jako loni - krutá a neèekanì dlouhá zima s
návaly snìhu. V"ichni zodpovìdní pracovníci mìli v lednu i únoru
plné ruce práce a sna!ili se v"emi prostøedky s následky vyrovnat
tak, aby nám situaci v obvodu co nejvíce usnadnili. Urèitì se
pøipojíte k mému podìkování v"em tìm bezejmenn#m, jejich!
slu!ba do nástupu jara nebude mít konce.

I kdy! nás meteorologové pøipravují na zimu i v poslední èásti
prvního kvartálu, jsem pøesvìdèen, !e bøezen v"echno rozsekne
a slunce probudí s kalendáøním nástupem jara v"echno k !ivotu.
Pohanskou smrtku v Polabinách zatím nevyná"íme, ale sm#èení,
malování a dal"í slo!ky jarního úklidu jsme vlastnì od tohoto
dávného pøedvelikonoèního zvyku pøevzali zcela zaruèenì.

Dál u! to v"ichni znáte - v rychlém sledu budou následovat
dal"í kouzelné jarní tradice, z nich! nejpopulárnìj"í je zcela jistì
pomlázka (víte, !e se jedná o ryze èeské slovo pocházející
dokonce a! z dávného støedovìku?) symbolizující pøedání
svì!esti, mladosti a zdraví prostøednictvím "lehání èerstv#mi
vrbov#mi proutky. Jsem rád, !e se nám tenhle zvyk by% nìkdy ve
svéráznìji pojaté podobì udr!el i v na"em Polabí. Mo!ná, !e by
stálo za to obnovit i jeho zapomenutou druhou èást, kdy
hospodáøi vy"lehali èeládku, aby se jí nezmocnila lenost. Urèitì
se potì"íme i dal"ími symboly velikonoc v na"em teritoriu -
malovan#mi kraslicemi, gurmánsk#mi specialitami v podobì
mazancù, jidá"kù a beránkù, miskami s naklíèen#m obilím èi
èoèkou a pochopitelnì i èerstvì zrozen#mi kuøátky èi housátky
u babièek a dìdù. Mnozí z nás si dopøejí k vytvoøení dobré pohody
i hudební lahùdky mistrù vztahující se k tomuto pozoruhodnému
období (pùvodnì zachycujícímu závìr Je!í"ova !ivota v lidov#ch
pa"ijov#ch hrách). Nìkdo má rád stylovì velikonoèní Matou"ovy
pa"ije J. S. Bacha, jin# upøednostní Dvoøákovo oratorium Stabat
Mater, mlad"í roèníky pak zcela urèitì nepohrdnou
supermuzikálem Jesus Christ Superstar, kter# se k odkazu
zmínìn#ch lidov#ch her i Bachova díla hrdì hlásí. Právì v tomhle
období u! budou milovníci na"ich hudebních akcí na pergole
netrpìlivì vyhlí!et plakát vybízející k úèasti na dal"ím roèníku
tìchto mil#ch setkání s populární hudbou v Polabinách.

A pak u! to, vá!ení pøátelé, zcela urèitì pøijde. Vonící kvítka,
zpìvy skøivánèí i kosí, radostné úsmìvy ve tváøích i tìch
nejzarputilej"ích nositelù v"emo!n#ch depek zpùsoben#ch
dlouh#m zimním obdobím. Musím Vám øíci, !e u! se moc tì"ím.

ZMO na svém zasedání v pro-
sinci vyhodnotilo èerpání rozpoètu
MO Pardubice II v uplynulém období
a schválilo rozpoèet na rok 2005.
Dále ZMO projednalo zprávu o kon-
trole provedené u investièní akce
Lidická a ulo!ilo starostovi pøedlo!it
zastupitelstvu informaci o prùbìhu
odstranìní vad a nedodìlkù zazna-
menan"ch pøi pøedání stavby.

RMO jako obvykle

RMO
napøíklad souhlasila s pronájmem
pozemku spoleènosti Autotechnik
J. M. spol. s r. o. pøed provozovnou
v ulici Kosmonautù za úèelem vy-
stavení vozidel. Rovnì! pro#el pro-
nájem pozemku na Fáblovce firmì
MIROS dopravní stavby a.s. za úèe-
lem roz#íøení areálu firmy.

RMO zastupující mìstsk" obvod
v územním øízení nemìla námitky
k vydání úze í z í na
stavbu "kanalizace Polabiny -
zkapacitnìní stoky A". Nová stoka
povede v ulicích J. Potùèka, Okrajová
a Bìlehradská, pøièem! pøevá!nì
bude realizována bezv"kopovou
podpovrchovou metodou a pomù!e
hlavnì pøi pøívalov"ch de#tích.

é opakovanì
zab"vala v"bìrov"m øízením na
veøejnou zakázku "Seè trávníkù
v r. 2005-2006 v MO Pardubice II",
kterou pøidìlila firmì Ivana Pat-
øièného. Kvùli námitce podané vy-
louèen"m uchazeèem v#ak dosud
nebyla podepsána smlouva.

s uzavøením
nìkolika ka!doroèních smluv se
Slu!bami mìsta Pardubic a. s. (za-
hradnické slu!by, pøistavování velko-
objemov"ch kontejnerù, v"syp od-
padkov"ch ko#ù) a firmou RUML-CZ
a. s. (ruèní úklid veøejn"ch prostran-
ství). Schválena byla rovnì! smlouva
se SmP a.s. na doplnìní dvou sto-
!árù veøejného osvìtlení v ulici
Partyzánù.

RMO rovnì! vzala na vìdomí
informaci o organizaci a zaji#tìní
èinnosti mìstské policie v mìstském
obvodì. Byl zru#en okrsek Polabiny a
zøízen policejní obvod Pardubice II,
kter" se kryje s obvodem Policie ÈR.

V neposlední øadì se RMO
zab"vala také návrhem na vypínání
nìkter"ch oblastí veøejného osvìtlení
v Pardubicích z dùvodu úspor
elektrické energie a nesouhlasila
s ním, nebo$ jej pova!uje za ne-
koncepèní, politicky neobhajiteln" a
neadekvátní v"#i pøípadn"ch úspor.

projednala
nìkolik !ádostí o nakládání s po-
zemky, pøièem! její stanovisko
poslou!í Radì mìsta Pardubic jako
podklad pro rozhodování.

RMO e tak

MO souhlasila

mn ho ro hodnut

s
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SLOVO STAROSTY

Od pøede!lého vydání Pravobøe"ního zpravodaje se uskuteènilo
jedno jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rada mìstského obvodu Pardubice II (RMO) zasedala pìtkrát.
Projednány byly mimo jiné následující zále"itosti.

Jarn
í

Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady MO

Starosta, místostarosta, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí v!em obèanùm Pardubic II hezké a évesel Velikonoce



Aplikace zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním øádu ve znìní pozdìj!ích pøedpisù (dále jen
stavební zákon) v praxi.

Kde budeme "ít - aneb vybíráme si stavební pozemek

V roce 2004 jsme zahájili cestu zaobírající se problematikou
stavebního práva, objasnili jsme si základní pojmy stavebního
øádu, øekli jsme si o dìlení staveb, kdy a za jak!ch podmínek je
mo"no provádìt stavby na základì ohlá#ení, kdy na základì
stavebního povolení, kdy se jedná o udr"ovací práce, kdy se
stavební povolení ani ohlá#ení stavebnímu úøadu nevy"aduje a
øekli jsme si, co je potøeba pøi ohlá#ení informaèních, reklamních a
propagaèních zaøízení. V dne#ním sloupku zahájíme cestu
územním a stavebním øízením. Je#tì pøedtím si myslíme, "e se
Vám snad budou hodit i jiné informace pøímo nesouvisející se
stavebním zákonem a tak zaèneme trochu z jiné strany. Vezmìme
si pøípad nové v!stavby, jak se øíká „na zelené louce“. Pøed
uskuteènìním svého zámìru je nutno si uvìdomit a zodpovìdìt
celou øadu vìcí.

Pokud jste se rozhodli ke stavbì rodinného domku, potøebujete
v první øadì vhodn! stavební pozemek. Stavební zákon nám øíká,
"e pozemky urèené na zastavìní musí sv!mi vlastnostmi,
zejména tvarem, plochou, velikostí a základov!mi pomìry
umo"òovat úèelnou a hospodárnou realizaci i bezpeèné u"ívání
staveb.

Døíve ne" si zaèneme vybírat stavební pozemek, mìli bychom si
udìlat alespoò základní pøedstavu o tom, jak bude vypadat ná#
dùm. Nemusíme zkoumat technické detaily, to za nás vyøe#í
architekt èi projektant, kter! bude dùm projektovat, ale mìli
bychom mít alespoò abstraktní pøedstavu o domì, ve kterém
budeme "ít.

Stejnì tak bychom mìli mít i pøedstavu o místì, na kterém bude
dùm stát. Pozemek, kter! si vybereme, by mìl b!t místem, které se
nám líbí, které nám "nìco øíká". Pøi v!bìru pozemku pøihlí"íme
k mnoha faktorùm, tím hlavním je pravdìpodobnì okolní krajina
(rovina, kopce, les, vodní plocha, v!hled na mìsto, do údolí apod.),
dále také integrita okolní zástavby, zda se jedná o samotu, øadové
domky, samostatnì stojící rodinné domky aj. Také bychom mìli
uva"ovat o tom, zda se ná# dùm bude hodit do okolní zástavby.
Pokud máme pøedstavu moderního proskleného domu s rovnou
støechou, asi ho neumístíme mezi typickou venkovskou zástavbu.

Dal#í kritéria, která by nás mohla zajímat pøi v!bìru stavebního
pozemku: doprava (MHD, vlak, autobus), dostupnost pozemku
(pøíjezdová cesta), obèanská vybavenost (lékaø, #kola, obchod),
pøevládající smìr vìtru (vzhledem k blízké prùmyslové v!robì,
k zemìdìlsk!m stavbám, jako napø. vepøín, drùbe"árna, kravín;
nedaleká skládka, lom, cementárna - kvùli pra#nosti a hluku),
blízkost vodních tokù (záplavy) a mnoho dal#ích.

V obecném jazyce se pro pozemek u"ívá v!razu parcela, co" je
geometricky a polohovì urèen! pozemek, kter! je zobrazen
v katastrální mapì a oznaèen parcelním èíslem, pøièem" stavební
parcelou je mínìn pozemek evidovan! v druhu pozemku
zastavìné plochy a nádvoøí.

Vodítkem pøi v!bìru stavebního pozemku nám je nahlédnutí do
územního plánu na odboru územního rozvoje pøíslu#ného
místního úøadu. Tento plán musí b!t schválen! zastupitelstvem a
mìl by b!t závazn!. Z plánu se dozvíme v první øadì, jestli je námi
vyhlédnut! pozemek urèen pro rodinné bydlení, dále jestli se
nenachází v nìjakém ochranném pásmu èi jestli na nìj není
uvalena z nìjakého dùvodu stavební uzávìra. Také se z územního
plánu mù"eme dozvìdìt dal#í regulativy (omezení) vztahující se
k na#emu pozemku - jako ulièní èáru, typ støechy, v!#kové
omezení budovy a mnoho dal#ích. Je také na místì si zjistit
perspektivy rozvoje daného území, proto"e v místì, kde dnes
dávají li#ky dobrou noc, mù"e b!t za pár let vybudována napø.
dálnice.

Dal#í kritéria si uvedeme pøí#tì. SÚ

(V èlánku byly pou"ity internetové materiály firmy Stavocentrum.)

SLOUPEK

STAVEBNÍHO

ÚØADU

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

Jako ji" tradiènì pøiná!íme tabulku termínù pøistavení kontejnerù
na objemn# odpad v první èásti roku 2005.
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Spoleènost Slu"by mìsta Pardubic a.s. provádí v leto#ním roce, stejnì jako
loni, svoz komunálního odpadu na území Pardubic v pevnì stanovené svozové
dny. Odpad svá"íme i ve dnech na které pøipadá státní svátek. Jedinou
v!jimkou je pouze 1. leden, kdy svoz neprobíhá. Pokud svozov! den pøipadne
na Nov! rok, je odpad odvezen následující den.
V prùbìhu celého roku mohou obèané, po pøedlo"ení dokladu o úhradì
poplatku za svoz odpadu, zdarma odlo"it odpad na separaèních dvorech.
Jedná se o následující druhy vytøídìného odpadu, do celkového objemu 200 l
na obèana za t!den:

Sklo, plastov! a kovov! odpad a na nìkter!ch sbìrn!ch dvorech papírov!
odpad
Kompostovateln! odpad (zeleò ze zahrádek, listí, vìtve a døevìn! odpad)
Stavební a demolièní odpad (èistá stavební su$ do 300 kg za mìsíc)
Velkoobjemov! odpad z domácností (star! nábytek, matrace, koberce)
Vyøazené chladnièky, mraznièky a televizory
Olovìné akumulátory (autobaterie z os ích automobilù) a galvanické
èlánky
Pneumatiky z osobních automobilù bez diskù
Eternit a lepenku (200 kg na rok a èíslo popisné) - pouze v Dra"kovicích

Na sbìrné dvory je zakázáno odkládat odpad charakteru bì"ného
komunálního odpadu z domácností. Nebezpeènou slo"ku komunálního
odpadu je mo"no ulo"it v Dra"kovicích a Nemo#icích.
Na území mìstského obvodu Pardubice II jsou rozmístìny nádoby - kontejnery
na separovan! sbìr papíru, skla a plastù v poètu:
papír 29 kontejnerù 1100 l
sklo 88 kontejnerù 1100 l
plast 83 kontejnerù 1100 l
Svoz probíhá pravidelnì. Plasty a papír
se svá"í ka"dou støedu a sklo jednou
za tøi t!dny v"dy v sobotu.
Slu"by mìsta Pardubic a.s.
Ing. Èestmír Nejedl!
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1 . zasedání ZASTUPITELSTVA4
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 31. 3. 2005 v 18
hodin v budovì hotelu Harmony.

INFORMACE O SVOZU A LIKVIDACI ODPADU



V rámci pøípravy projektù do Programu regenerace panelov!ch sídli"# - Prav!
bøeh Labe v souèasné dobì pracujeme na návrhu úprav lokality ulice Dru$stevní.
Nyní se dokonèuje projekt pro územní øízení, kter! byl v konceptu pøedlo$en
k pøipomínkám zástupcùm vlastníkù domù a obyvatelùm ulice Dru$stevní. Mnohé
do"lé pøipomínky byly do návrhu zapracovány, nìkteré v"ak reprezentovaly dosti
odli"né názory na budoucí uspoøádání daného prostoru - a to nìkdy i zcela
protichùdné.

Kauza

Nejprve nìkolik technick!ch údajù - ulice
Dru"stevní se nachází v severov!chodní èásti
Polabin a patøí k nejstar#ím ulicím sídli#tì,
èemu" odpovídá stav zdej#ích komunikací.
V øe#ené lokalitì je sedm obytn!ch domù a
areál základní #koly Polabiny 1. V domech je
celkem 288 bytov!ch jednotek, kde je trvale
hlá#eno 673 obyvatel. V ulici je nyní celková
kapacita parkovacích míst 101 osobních aut.
Øada dal#ích v#ak v rozporu s pravidly
silnièního provozu parkuje podélnì u okraje
#estimetrové vozovky, tak"e nezb!vá
dostateèná #íøka na prùjezd v obou smìrech.

Zámìr regenerace lokality ulice Dru"-
stevní je komplexní, a to v souladu s trendem
prosazovan!m Programem rozvoje MO
Pardubice II. Úpravy se tedy dotknou pì#ích i
vozidlov!ch komunikací, dìtsk!ch høi#$,
mobiliáøe, stanovi#$ na kontejnery i zelenì.
Pouze zásahy do veøejného osvìtlení budou
minimální, nebo$ to bylo rekonstruováno v ce-
l!ch Polabinách 1 ji" pøed nìkolika lety.

V návrhu se poèítá s úpravou ulice na
obytnou zónu ve stylu pøipomínajícím ji"
„regenerovanou“ ulici Ohrazenickou ale s dù-
raznìj#ím vyu"itím prvkù tzv. dopravního
zklidòování. Obecnì platí, "e v obytné zónì je
rychlost vozidel sní"ena na 20 km/h, øidièi
musí dbát zv!#ené ohleduplnosti vùèi
chodcùm, kteøí mohou chodit po celé #íøi
komunikace, dìti si zde mohou hrát a
parkování je mo"né pouze na vyhrazen!ch
plochách. Aby byli øidièi nuceni skuteènì
dodr"ovat sní"enou rychlost, jsou v ulici
navr"eny dvì dlá"dìné zv!#ené plochy
(retardéry), jedna zpomalovací „#ikana“ a dále
je#tì zú"ení jednoho úseku vozovky.

V#echny komunikace dostanou nov!
povrch (chodníky a parkovací místa ze zám-
kové dla"by, vozovka asfaltov!) a pøibudou
nìkteré nové cesty pro chodce (s ohledem na
vy#lapané pì#iny) vèetnì odpoèinkov!ch
zákoutí s lavièkami.

Pøed zpracováním konceptu projektu byla
provedena podrobná inventarizace stromù
v lokalitì (celkem 173 ks) vèetnì popisu a

urèení sadovnické hodnoty jednotliv!ch
stromù. Cílem bylo, aby projekt od poèátku
respektoval kvalitní zeleò a pøípadné kácení
se omezilo pokud mo"no jen na døeviny
neperspektivní, proschlé èi po#kozené.
Napøíklad kvùli nov!m parkovi#tím nebude
pokácen "ádn! strom. Souèástí projektu
samozøejmì budou sadové úpravy vèetnì
v!sadby nov!ch stro-
mù a keøù.

Celkem má b!t po
úpravách v lokalitì
k dispozici 161 parko-
vacích míst. To je
o 60% víc oproti stá-
vajícímu „legálnímu“
stavu, skuteèn! ná-
rùst kapacity je v#ak
kvùli v!#e uvede-
nému nesprávnému
p a r k o v á n í n i " # í .
Nìkomu se to zdá
málo, nìkomu zase
a" pøíli#. Napøíklad
jsme obdr"eli návrh
na velkorysej#í pojetí
rekonstrukce, roz-
#íøení vozovky a zv!-
#ení poètu parko-
vacích míst a zaznìl
také názor, "e by bylo
vhodné zcela zru#it
travnatou plochu mezi
domy 106-8 a 101-5 a
vybudovat zde par-
kovi#tì. Naproti tomu nám pøi#la i ostøe
odmítavá stanoviska - v jednom t!kajícím se
okolí domu èp. 108 se pí#e: „Zv!#it stání
automobilù v místì jakéhosi koutu, kde
provìtrávání vzduchu a rozptyl hluku je
minimální a hustota bytù velká ... je z hlediska
"ivotního prostøedí obyvatel nelogické a lze
øíci i neodborné. Ji" nyní nelze v ranních
hodinách, kdy se auta rozjí"dìjí, otevøít okna,
nebo$ v!fukové plyny, smog, zplodiny
nespálen!ch pohonn!ch hmot a velik! hluk

jsou alarmující.“ Na to jsme namítli, "e nové
parkovi#tì vyu"ívá rozmìry stávajících
zpevnìn!ch ploch a prakticky nezasahuje do
zelenì a v podstatì jde o to, "e místo asi #esti
podélnì stojících aut jich zde bude 11 stát
kolmo. Dal#í redukce parkovi#$ by pak ji"
vyvolala otázku, zda vùbec má smysl
rekonstrukci provádìt. Na to nám pisatel
odpovìdìl: „Upøednostòujete dopravní
v!hodnost pøed ovzdu#ím a "ivotním
prostøedím ... a je nutno se zamyslet nad jin!m
zpùsobem parkování napø. odstavn!m
parkovi#tìm, které by #lo i v této lokalitì
vymyslet.“ My se naproti tomu domníváme, "e
v projektu zvolen! pøístup je dostateènì citliv!
k "ivotnímu prostøedí a ze zku#eností víme, "e
odstavná parkovi#tì vzdálená od domù

neb!vají vyu"ívána (viz také tøeba nedaleké
parkovi#tì naproti mateøské #kole).

Jak je vidìt, vzhledem k poètu obyvatel
ulice Dru"stevní existuje i mno"ství názorù na
její rekonstrukci. Je logické, "e nelze vyhovìt
v#em beze zbytku. Vìøíme v#ak, "e navr"ené
øe#ení by mohlo b!t pøijateln!m kompromisem
a pøinese spokojenost vìt#inì obyvatel. A kdy
lze pøedpokládat realizaci? Za optimálních
podmínek by to mohlo b!t v roce 2007.

JAKÁ BUDE ULICE DRU!STEVNÍJAKÁ BUDE ULICE DRU!STEVNÍ
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V prùbìhu mìsíce ledna leto#ního roku byly
obyvatelùm Polabin a Cihelny doruèovány po#tovní
poukázky na úhradu místního poplatku za odpad.

V pøípadì, "e nìkdo poukázku neobdr"el
(pravdìpodobnì vznikla chyba v evidenci obyvatel
nebo poukázka nebyla doruèena), není zbaven
poplatkové povinnosti. Tyto obèany "ádáme, nech$
se do 30. 4. 2005 dostaví na Úøad mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128, Pardubice a poplatek zde
uhradí. Poplatek lze uhradit také prostøednictvím
bankovního pøevodu - è. bankovního úètu obvodu je
19-2374030297/0100, specifick! symbol 1337,
variabilní symbol pro obèany, kteøí neobdr"eli
poukázku je jejich rodné èíslo. V ostatních pøípadech
je variabilní symbol na ka"dé po#tovní poukázce.

Obèany, kteøí se rozhodnou uhradit poplatky
za více osob hromadnì jednou èástkou a pod jedním
jménem, "ádáme, aby úøadu sdìlili, za které osoby
platbu uskuteènili (k tomuto úèelu je mo"no vyu"ít
formuláø umístìn! na webov!ch stránkách obvodu
www.mesto-pardubice.cz, dále pak Správa mìsta,
Mìstské obvody, Mìstsk! obvod II, Úøad, Formuláøe).

V!#e poplatku èiní 498,- Kè za kalendáøní rok a
osobu. Poplatkovou povinnost má ka"dá osoba,
která v leto#ním roce dovr#í 6 let a má v mìstském
obvodì Pardubice II trval! pobyt.

Splatnost poplatku za odpad konèí 30. 4. 2005 a
"ádáme proto v#echny obèany, kteøí poplatek je#tì
neuhradili, aby tak do tohoto data uèinili (pøi pozdìj#í
platbì je mo"né poplatek zv!#it a" na trojnásobek).

K MÍSTNÍ U POPLATKU ZA ODPADYMTAKHLE NE!
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PØÍSPÌVKY Z ROZPOÈTU MO NA ROK 2005
V rámci podpory aktivit v obvodu v oblasti "kolství, mláde#e a tìlov$chovy byly
doposud schváleny zastupitelstvem, pøípadnì radou mìstského obvodu finanèní
pøíspìvky na èinnost organizací nebo na konkrétní akce v roce 2005. Zde uvádíme
pøehled úspì"n$ch #adatelù, úèel, na kter$ byl pøíspìvek poskytnut a jeho v$"i:

Sbor Církve bratrské v Pardubicích -
ARCHA

zve na pøedstavení

nedìle 20. 3. od 18:00
vstupné 99 Kè

Úèinkují:
Autor:
Hudba:
Re!ie:

Oráè a smrt
hra o lásce

a posledních vìcech èlovìka

Jitka Molavcová, Alfréd Strejèek
Jan z Teplé (1350 - 1414)
Jiøí Pavlica

Du!an R. Paøízek

Pøedprodej vstupenek v knihkupectví
sborového domu Archa
Polabiny, Lonkova 512

Otevøeno úter" - pátek 14 - 18 hodin
Tel. 466 412 210

e-mail: pardubice@cb.cz
webové stránky: www.cb.cz/pardubice

V novém #kolním roce 2005-06 se bude
na

opìt otevírat jedna #está tøída s roz#íøen!m
vyuèováním matematiky a pøírodovìdn!ch
pøedmìtù.

V povinné v!uce od #esté do deváté tøídy je
posílen poèet hodin matematiky, vyuèuje se
informatika, poèítaèová grafika (jsou k dispozici
dvì dobøe vybavené uèebny), fyzika a chemie
je roz#íøena o laboratorní cvièení. To v#e je
docíleno úpravou uèebního plánu bez nárùstu
hodin ve vzdìlávacím programu „Základní
#kola“.

V!bìrové øízení do této tøídy se uskuteèní
26. dubna 2005 ve 14 hodin. Jde o písemn! test
z matematiky a psychotesty zamìøené na
zji#tìní vztahu k pøírodovìdn!m pøedmìtùm,
které zaji#$uje Pedagogickopsychologická
poradna Pardubice.

Dal#í INFO: tel. 466 415 526 nebo 466 415 582.

Mgr. Jan Pavlík, øeditel #koly

Z% Pardubice Polabiny 3, Npor. Eliá"e
344

Mo#nost zúèastnit se mají v"ichni #áci 5.
tøíd i bez pøedchozího pøihlá"ení.

25. bøezen je letos termínem pro podání
"ádostí o státní dotaci z Programu regenerace
panelov!ch sídli#$. Mìstsk! obvod Pardubice
II se letos bude ucházet o dotaci ji" po ètvrté,
pøièem" ve v#ech tøech pøede#l!ch letech
jsme byli úspì#ní. Napø. v loòském roce byla
s pomocí státní dotace realizována akce
„Lidická“ (viz foto) za celkem 17,5 mil. Kè (37%
podíl MO, 34% státní dotace, 29% podíl
mìsta). Kvalitními a komplexními projekty
jsme si na Ministerstvu pro místní rozvoj
získali dobré jméno, ale na#e pozice letos
bude zase o nìco tì"#í, nebo$ konkurence
"ádostí je velká. Jen z Pardubic jich letos
budou ètyøi - kromì Polabin také Karlovina,
Dubina a Pardubièky. Pøesto vìøíme, "e na#e
leto#ní "ádost na ètvrt! soubor dobøe
rozjetého projektu není bez #ancí na úspìch.

Pùvodnì mìla b!t pøedmìtem IV. souboru
rekonstrukce Stavaøova, o její" pøípravì jsme
informovali v PZ 3/2003. Tam jsme také psali,
"e pøedpokladem realizace akce se státní
dotací je pøevod dotèen!ch pozemkù
z Univerzity Pardubice na mìsto. V loòském
roce byla zdárnì dokonèena jednání o smìnì
mezi vedením univerzity a mìsta, Zastu-
pitelstvo mìsta Pardubic v prosinci smìnu
odsouhlasilo, ale termíny jednání pøíslu#n!ch
orgánù univerzity jsou bohu"el takové, "e
stihnutí smìny do 25. bøezna není reálné.
Nechceme riskovat vyøazení na#í "ádosti
o dotaci kvùli nedostateèn!m podkladùm, a
proto bude Stavaøov zahrnut a" do pøí#tího
souboru.

Letos je tedy v rámci IV. souboru v plánu
akce „ “, o ní" jsme poprvé psali

ji" v PZ 3/2002. Souèástí akce jsou jednak
úpravy prostorù za po#tou a pøed Klubem
Polabiny 2, kde budou rekonstruovány
chodníky, høi#tì a odpoèívadla s lavièkami, a
jednak i podstatné zmìny v samotné ulici
J. Tomana. V úseku od køi"ovatky s ulicí
Kosmonautù bude pravostrann! chodník
posunut blí"e k domùm a v jeho pùvodním
místì budou kolmá parkovací místa.
Regulérní #ikmé parkování bude i v dal#ím
úseku za zatáèkou, kde dnes auta provizornì
stojí na chodníku (nedávná rekonstrukce
veøejného osvìtlení s tím ji" poèítala - nové
lampy jsou umístìny dál od vozovky). Také
zbyteènì #irok! chodník za Lamií bude
upraven tak, "e bude mo"né parkování po
obou stranách ulice a" k restauraci Green.
Nevzhledné prostranství pøed ní bude
rekonstruováno v návaznosti na námìstíèko
Polabiny 2. V rámci akce také dojde na
zdevastovan! chodník za Jednotou v ulici
Var#avské. Samozøejmostí je v!mìna
ve#kerého do"ilého mobiliáøe (lavièky,
odpadkové ko#e), nové vybavení høi#$ (napø.
døevìná herní sestava Orlík nebo tzv. opièí
dráha) a v neposlední øadì budou postaveny
nové pøístøe#ky na kontejnery (za Pergolou a
u domù 262-7 a 257-61). Jako obvykle budou
na závìr provedeny sadové úpravy vèetnì
v!sadby nov!ch stromù a keøù.

To v#e se podaøí pouze za pøedpokladu
získání státní dotace v plné v!#i (letos stejnì
jako loni omezena na 6 mil. Kè). V pøípadì
nezískání dotace bude objem prací muset b!t
redukován a pøípadnì rozlo"en na etapy
do více let.Jiøího Tomana

P KRAÈOVÁNÍ REGENERACEO MATEMATIKA A POÈÍTAÈE
NA ZÁKLADNÍ !KOLE!

Informace o lhùtách

Dle naøízení vlády è. 612/2004 Sb. jsou
státní obèané ÈR povinni provést v!mìnu
obèansk!ch prùkazù bez strojovì èiteln!ch
údajù. Obèanské prùkazy bez strojovì
èiteln!ch údajù vydané:
a) do 31. 12. 1994 vymìní do
b) do 31. 12. 1996 vymìní do
c) do 31. 12. 1998 vymìní do
d) do 31. 12. 2003 vymìní do
%ádost je nutno pøedlo"it v"dy do 30.
listopadu spolu s jednou novou fotografií a
dosavadním obèansk!m prùkazem.
V!mìna (stejnì jako vydání nov!ch)
obèansk!ch prùkazù se provádí na
Magistrátu mìsta Pardubic v budovì
b!valého okresního úøadu proti divadlu.
V!mìna se provádí bezplatnì.

31. 12. 2005
31. 12. 2006
31. 12. 2007
31. 12. 2008

na v"mìnu obèansk"ch prùkazù

MM

Organizace Úèel
Z% Polabiny 1 Atletická liga
Z% Polabiny 1 rozlouèení se "kolním rokem
Z% Polabiny 1 Dìtsk$ den
TJ Sokol Polabiny pronájmy
TJ Sokol Polabiny Dìtsk$ den
ZU% Polabiny ústøední kolo hry na klavír
TJ Relax pronájmy
SHC Dubina Polabiny èinnost
SHC Dubina Polabiny Polabiny Cup
SK ly#aøù Polabiny pronájmy
SK ly#aøù Polabiny doprava
POLOSPORT soutì# v aerobiku
Církev Bratrská Polabiny kulturní pøedstavení Oráè a smrt

V!"e v Kè
5.000,-
5.000,-
4.000,-

45.000,-
5.000,-
8.000,-

10.000,-
10.000,-
15.000,-

5.000,-
20.000,-

6.500,-
11.000,-

Lidická

TØ



mìstského obvodu Pardubice II
roèník 2005 èerven èíslo 2

Vá!ení spoluobèané,
dovolte mi, abych se s Vámi mohl ji! tradiènì
na konci prvního pololetí, tak jako v minul"ch
letech, podìlit o aktuální postøehy. Leto#ní
pozdní probuzení jara v Polabinách pøineslo,
by$ ponìkud opo!dìnì, do na#eho obvodu
lep#í náladu ka!dému vnímavému èlovìku
pøedev#ím díky neopakovatelné atmosféøe
kvetoucích stromù, záhonù a vùni seèen"ch
zelen"ch ploch, ale také zásluhou úprav

i oprav zimou ponièen"ch komunikací, blokového èi#tìní ulic a
nového záøivì bílého znaèení pøechodù pro chodce. Aby mohlo
zkrá#lování na#eho spoleèného !ivotního prostøedí pokraèovat,
pøipravujeme na leto#ek dal#í etapu regenerace sídli#tì -
tentokrát pùjde o rekonstrukci ulice Jiøího Tomana. Pøes kvalitnì
zpracovan" projekt se letos zøejmì budeme muset obejít bez
státní dotace, a to z dùvodu námi nezpùsobeného formálního
nedostatku v !ádosti, jak se o tom doètete na jiném místì tohoto
zpravodaje. Vìøme, !e i tak o pøemìnì na#eho sídli#tì napí#eme
letos zajímavou kapitolu.Ale pøejdìme od plánù k !ivotní realitì.

Upravená dìtská høi#tì se s pøíchodem jara opìt naplnila
na#imi nejmlad#ími a jejich tvoøivou èinností pod dozorem
spokojen"ch maminek. Nejstar#í #koláci pak pro!ívali úspì#né
zavr#ení sv"ch studií zvládnutím maturitních zkou#ek na
polabinsk"ch støedních #kolách. Srdeènì jim k dosa!ení
k"!eného vìku dospìlosti gratuluji a zároveò jim pøeji úspìch
v pøijímacích øízeních ke studiu na vysok"ch #kolách.

Døíve narozen"m obèanùm zaèaly zase vyhrávat kapely na
pergole, kde b"vá obvykle pìknì veselo. Èlovìk tam vidí
spokojené úsmìvy na tváøi mnoha posluchaèù, náv#tìvnost
postupnì stoupá a pokrok lze pozorovat i ve zlep#ování
vzájemn"ch vztahù mezi lidmi.

Poslední dubnov" víkend byl v Pardubicích ve znamení
celostátního klání mlad"ch klavíristù z celé Èeské republiky,
jeho! poøadatelem byla z povìøení Ministerstva #kolství, mláde!e
a tìlov"chovy ZU% Polabiny. Pøevzal jsem nad touto akcí zá#titu a
spoleènì s celostátní porotou slo!enou z odborníkù nevycházel
z údivu nad ú!asn"mi v"kony talentovan"ch hráèù. Nad touto
èástí na#í mláde!e nemusím opravdu nechápavì kroutit hlavou,
proto!e beze zbytku naplòuje heslo o tom, !e kdo si hraje,
nezlobí.

Dal#í kulturní poøady pro v#echny generace budou letos na
území Polabin prezentovány v rámci 5. roèníku Mìstsk"ch
slavností - Zrcadla umìní. Ji! podruhé bude jejich nedílnou
souèástí koncert na námìstí ve druhém okrsku, kde vystoupí
Brass Band ZU% Polabiny se sv"mi sólisty. Vìøím, !e se na tomto
novém typu poøadu pro na#e spoluobèany setkáme se v#emi
pøíznivci populární hudby.

Na závìr se vracím je#tì jednou k !ákùm na#ich
vzdìlávacích institucí. Jak pro mne vypl"vá z pravideln"ch porad
s øediteli v#ech #kol na území na#eho obvodu, mají za sebou
jejich svìøenci opravdu nároèn" rok, pøed sebou pak zaslou!ené
letní prázdniny. Chtìl bych v#em #kolákùm i jejich rodièùm popøát
pøíjemnou tuzemskou èi zahranièní dovolenou a chvíle odpoèinku
naplnìné vzájemn"m porozumìním, vnímáním krásného
prostøedí a prohlubováním køehk"ch intimních vztahù uvnitø
v rodinì. Ledacos z toho, co v prùbìhu pracovního roku
nezvládáme, mù!eme právì v tomto období naplnit, pøípadnì
i napravit. V"chova mladé generace - skuteèné budoucnosti
národa - je stále vìt#ím problémem, kter" se v#ak musíme sna!it
vyøe#it v#ichni spoleènì.

To je pro tuto chvíli v#echno. Tì#ím se, !e a! se podle
známého pravidla #$astného návratu vrátíte z dovolen"ch do
sv"ch domovù, budeme pro Vás chystat dal#í èíslo na#eho
Pravobøe!ního zpravodaje, ve kterém se s Vámi podìlíme
o aktuální poznatky z letních mìsícù, abyste byli dobøe
informování o v#em, co se odehrává v na#em mìstském obvodì.

Vá! Jiøí Srbek, starosta

ZMO na svém zasedání v bøeznu
vyhodnotilo èerpání rozpoètu MO
Pardubice II k 31. 12. 2004 a schválilo
rozpoètové opatøení è. 1. Zejména
díky zapojení zùstatku bì!ného úètu
z loòského roku mohly b"t nav"#eny
pøíjmy o více ne! 2 mil. Kè a díky tomu
nav"#ena hlavnì polo!ka oprav
komunikací. Dále ZMO schválilo
pou!ití v"tì!ku z v"herních hracích
pøístrojù za rok 2004 jako podílu na
financování investièní akce Jiøího
Tomana. V neposlední øadì ZMO
vzalo na vìdomí informativní zprávu
o èinnosti Policie ÈR na území MO
Pardubice II.

RMO jako obvykle

RMO
napøíklad souhlasila s pronájmem
pozemku v ul. Karla $ípka vedle
telefonní ústøedny MUDr. Abdullovi
Almaghrebimu za úèelem v"stavby
zubní ordinace se slu!ebním bytem.

RMO zastupující mìstsk" obvod
v územním øízení nemìla námitky
k vydání úze í z í na
stavbu administrativní budovy SS%
Pardubice ve stávajícím areálu
v blízkosti rosického mostu a vy-
!ádala si ke stavebnímu øízení

pøedlo!it k odsouhlasení archi-
tektonické øe#ení fasády.

é schválila rozpoètové
opatøení è. 2, v jeho! rámci do#lo
k pøesunùm finanèních prostøedkù
zejména v návaznosti na schválené
pøíspìvky z kapitoly kultury, #kolství,
mláde!e a tìlov"chovy (podrobnìji
na jiném místì tohoto PZ).

RMO po uplynutí pøíslu#n"ch lhùt
vypl"vajících ze zákona o veøejn"ch
zakázkách mohla odsouhlasit
smlouvu s firmou Ivana Patøièného na
seè trávníkù v r. 2005-2006 v MO
Pardubice II a schválila rovnì!
smlouvu se spoleèností COLAS CZ
na lokální opravy !ivièn"ch ko-
munikací v rozsahu pøibli!nì tisíce
metrù ètverèn"ch.

RMO nedoporuèila Radì mìsta
schválit hudební produkci po 22.
hodinì na akci BUM, BUM Pardubice
BUM dne 18. 6. v tenisovém centru
v Polabinách 4 a na akci Fantasy
Metalfest dne 3. 9. na koupali#ti.

RMO se v neposlední øadì
zab"va la také f inancováním
investièní akce Jiøího Tomana a
doporuèila ZMO schválit v rámci
rozpoètového opatøení è. 3 takovou
variantu, aby se pokud mo!no
realizoval maximální mo!n" rozsah
akce v leto#ním roce.

projednala
nìkolik !ádostí o nakládání s po-
zemky, pøièem! její stanovisko
poslou!í Radì mìsta Pardubic jako
podklad pro rozhodování.

RMO

mn ho ro hodnut

tak

SLOVO STAROSTY

Od pøede!lého vydání Pravobøe"ního zpravodaje se uskuteènilo
jedno jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rada mìstského obvodu Pardubice II (RMO) zasedala pìtkrát.
Projednány byly mimo jiné následující zále"itosti.

Prázdninov!

Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady MO

Starosta, místostarosta, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí v!em obèanùm Pardubic II hezké pro"ití prázdnin a dovolen#ch

Èil" ruch na nové hrázce. U#ívejme si a ní ìkn"ch dní
a buïme ohleduplní k ostatním úèastníkùm provozu!
(Pro automobilisty to platí samozøejmì také.)

n pÈil" ruch na nové hrázce. U#ívejme si a ní ìkn"ch dní
a buïme ohleduplní k ostatním úèastníkùm provozu!
(Pro automobilisty to platí samozøejmì také.)
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SLOUPEK

STAVEBNÍHO

ÚØADU
20. 4. - Bìlehradská - parkovi!tì pøed èp. 311-20
a vjezdem do ulice Dru"by
27. 4. - Mlad#ch od ul. Bìlehradské po ul.
Rosickou; komunikace od ul. Bìlehradské
k malobytùm vèetnì parkovi!tì
2. 5. - Var!avská od ul. Kosmonautù po ul.
Prodl.; Sluneèní od ul. Okrajové po ul. Prodl.
3. 5. - Prodlou"ená od ul. Var!avské po ul.
Bìlehradskou vèetnì parkovi!tì pøed èp. 257-
62; Prodlou"ená od ul. Var!avské (slepá èást)
7. 6. - Dru"stevní - od ul. Rosické
8. 6. - Chemikù
9. 6. - Stavbaøù od ul. Rosické; Rosická od ul.
Kosmonautù po ul. Mlad#ch; Ohrazenická -
parkovi!tì u èp. 164-8
13. 6. - Ohrazenická od ul. Mlad#ch vèetnì
parkovi!$
14. 6. - Kosmonautù - od zastávky toèna po
odboèku do ul. J. Tomana
16. 6. - Prodlou"ená - parkovi!tì vedle
obchodního centra, parkovi!tì pøed po!tou;
Kosmonautù - slepá èást pøed èp. 185-94
20. 6. - Lidická - od ul. Kpt. Barto!e po ul.
Lonkovu - pravá strana vèetnì samostatného
parkovi!tì vedle gará"í
21. 6. - Dru"by - vèetnì parkovi!tì; Ohrazenická
- parkovi!tì u èp. 169-72
22. 6. - Le"ákù; Lidická - od ul. Kpt. Barto!e po
ul. Lonkovu - levá strana
23. 6. - Lonkova - parkovi!tì ve vnitrobloku èp.
469-86 vèetnì parkovi!tì za Archou;
Gagarinova od ul. Lonkovy po ul. Odboráøù;
Odboráøù od ul. Lidické po obchodní centrum
vèetnì parkovi!$

- Bìlehradská - parkovi!tì pøed èp. 379
27. 6. - Na Labi!ti; Lonkova - vèetnì parkovi!$ za

èp. 521-3, pøed èp. 459-64 a 465-7; Nová
28. 6. - Bro"íkova od ul. Kpt. Barto!e vèetnì
parkovi!tì pøed Z% Mozartova
29. 6. - Sedláèkova od ul. Bro"íkovy vèetnì
parkovi!tì u èp. 433
30. 6. - Stavaøov od ul. Studentské - pravá
strana; Studentská od ul. Hradecké - levá strana
1. 7. - Studentská od ul. Hradecké - pravá
strana; Bìlehr. - parkovi!tì pøed èp. 269-73
4. 7. - Stavaøov od ul. Studentské - levá strana;
Grusova; Valèíkova
7. 7. - Kunìtická - od ul. K Rozvodnì po ul.
Studentskou; Ohrazenická - parkovi!tì
u èp. 173-6
8. 7. - K Rozvodnì; Køièkova od ul. Grusovy;
Ohrazenická - parkovi!tì u èp. 177-80
16. 7. - U Josefa - jednosmìrka; Ke Koupali!ti

- Kunìtická - ke zdymadlu
3. 10. - Partyzánù; Bro"íkova - parkovi!tì
u èp. 424-6, 427-9 a 430-2
4. 10. - centrální parkovi!tì Polabiny 4 (mezi ul.
Mozartovou a Kpt. Barto!e) vèetnì hlavního
chodníku k Z% Mozartova
5. 10. - Kpt. Barto!e - mezi èp. 409-10 a 411-12
6. 10. - Bìlehradská - od kruh. objezdu k ro-
sickému nadjezdu, parkovi!tì pøed èp. 391-8
7. 10. - Mezi Zahradami; velké parkovi!tì
Grusova
11. 10. - Karla %ípka - od ul. J. Potùèka po ul.
Kosmonautù; Lonkova - od ul. Kpt. Barto!e po
ul. Na Labi!ti
12. 10. - komunikace od ul. Bìlehradské
k obchodnímu centru J. Meinl
13. 10. - K Cihelnì od ul. Studentské - pravá str.
22. 11. - Kunìtická - od ul. K Rozvodnì po ul.
Studentskou (dle klimatick#ch podmínek)

24. 6.

29. 7.

Jako ka!doroènì letos probíhá blokové èi"tìní ulic. Kompletní rozpis na rok 2005 pro
mìstsk# obvod Pardubice II následuje. Upozoròujeme majitele vozidel, aby respektovali
pøechodné dopravní znaèení umístìné v!dy s t#denním pøedstihem pøed úklidem. Pokud
si vèas nepøeparkují, pøeká!ející vozidla budou na jejich náklady odta!ena do areálu
Slu!eb mìsta Pardubic na Hùrkách.
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BLOKOVÉ ÈI!TÌNÍ

Zveme obèany na 15. zasedání

mìstského obvodu Pardubice II, které
se koná ve ètvrtek dne 30. 6. 2005 v 18
hodin v budovì hotelu Harmony.
Navr"en# program obsahuje body:
zpráva starosty, závìreèn# úèet hospo-
daøení za rok 2004, rozpoètové opatøení
è. 3, zmìna pravidel pou"itího so-
ciálního fondu na rok 2005, informativní
zprávy v#borù ZMO, kontrolní zpráva
o plnìní usnesení, diskuse.

ZASTUPITELSTVA

Aplikace zákona è. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním øádu ve znìní
pozdìj"ích pøedpisù (dále jen stavební
zákon) v praxi.

Pokraèování z minulého èísla.

Pokud jsme si vyhlédli nìjaké místo, které není
v územním plánu urèeno k rodinné zástavbì,
mù"eme pøíslu!n# úøad za"ádat o zmìnu
územního plánu, ov!em tento postup je èasovì
velmi nároèn# a kladn# v#sledek rozhodnutí je
více ne" nejist#.

Kdy" námi vyhlédnut# pozemek nestojí v øa-
dové zástavbì, ale osamocenì, není od vìci
alespoò orientaènì si zjistit jeho geologické
pomìry. S tímto se obracíme na geologa nebo
firmu, která se zab#vá geologick#mi prùzkumy.
Mù"eme tak u!etøit mnohé v#daje navíc, které
bychom se zakládáním stavby - napø. na
zasypané skládce - urèitì mìli. V!ímáme si té"
toho, jestli námi vyhlédnut# pozemek není
stínìn stromy nebo okolní zástavbou, abychom
mohli pøi stavbì domu docílit správného
oslunìní jednotliv#ch místností v domì i
u"itkové zelenì na zahradì. Z tìchto dùvodù
bude také do budoucna dùle"itá ohleduplnost
na!ich sousedù nejen pøi stavbì domu, ale i pøi
vysazování stromù - proto je vhodné se
sousedùm pøedstavit se sv#m plánem a
pøedbì"nì se s nimi domluvit.

Jestli"e v#!e uvedené podmínky ná! pozemek
splòuje, budeme se zab#vat jeho tvarem a
velikostí. Pøíli! mal# pozemek pùsobí stísnìnì,
pøíli! velk# se zase !patnì udr"uje - jako
minimální velikost se doporuèuje 400 m2, bì"nì
se pozemky pohybují kolem 600 a" 800 m2, ale
zále"í na typu zástavby a asi hlavnì na
finanèních mo"nostech stavebníka. Není také
dùvod bát se pozemkù èlenit#ch nebo
umístìn#ch ve svahu - dobr# nápad a pár
stavebních úprav doká"í této zdánlivé nev#hody
vyu"ít a vytvoøit zajímavou kompozici, které
bychom na rovném pozemku nedosáhli, ani
kdybychom chtìli.

Dal!ím bodem, kter# provìøujeme pøed koupí
pozemku, je vzdálenost infrastruktury od hranic
pozemku, tzn. jak daleko jsou pøípojná místa
médií - elektøiny, vody, plynu, eventuelnì tepla,
telefonu, kabelov#ch rozvodù televize
(pota"mo internetu). Ke stavbì musíme získat
souhlas vlastníkù sítí, ke kter#m budeme chtít
pro svùj dùm vybudovat pøípojku. V "ádosti
o souhlas k pøipojení musíme uvést také odhad
po"adované kapacity, s èím" nám pomù"e
architekt èi projektant, kter# dùm navrhuje.
V pøípadì, "e by pøípojky vedly pøes pozemky
jin#ch vlastníkù, budeme také potøebovat jejich
souhlas (tentokrát s vedením pøípojky pøes jejich
pozemek).

Je!tì ne" pozemek koupíme, je tøeba si provìøit
na pøíslu!ném katastrálním úøadì, jestli na nìj
není vázáno nìjaké právní zatí"ení (napø.
vìcné bøemeno, zástavní právo). Dopo-
ruèujeme vám kontaktovat zku!eného právníka,
kter# by s vámi pro!el cel#m procesem pøevodu
vlastnick#ch práv a koneènì i vkladu
vlastnick#ch práv na pøíslu!ném katastrálním
úøadì. SÚ

(V èlánku byly pou"ity internetové materiály
firmy Stavocentrum.)

ELEKTROODPAD
13. srpna 2005 nabyde úèinnosti novela

t#kající se elektrick#ch
a elektronick#ch zaøízení, jako jsou velké a
malé domácí spotøebièe, telekomunikaèní
zaøízení, osvìtlovací zaøízení, elektrické a
elektronické nástroje, hraèky apod., jejich"
funkce závisí na elektrickém proudu nebo na
elektromagnetickém poli. Pokud se toto
elektrozaøízení stane odpadem, zákon pro
nìj zavádí pojem a stano-
vuje nové povinnosti pro nakládání s ním.

Povinnosti jsou stanoveny zejména
v#robcùm, posledním prodejcùm, distri-
butorùm elektrozaøízení a zpracovatelùm
elektro-odpadu. Dùle"ité v!ak také je, "e od
13. srpna 2005 se smí dr"itel elektroodpadu
nebo elektrozaøízení pocházejícího z do-
mácnosti zbavit jen jeho pøedáním na místo
zpìtného odbìru, oddìleného sbìru nebo

zpracovateli, kter# má souhlas k provozu
zaøízení ke zpracování elektroodpadu od
krajského úøadu. Elektroodpad by tedy
nemìl b#t ukládán do bì"n#ch kontejnerù na
komunální odpad!

Prodejce bude mít povinnost zajistit, aby
spotøebitel mìl pøi nákupu elektrozaøízení
mo"nost odevzdat ke zpìtnému odbìru
pou"ité elektrozaøízení v místì prodeje nebo
dodávky nového elektrozaøízení, ve stejném
poètu kusù prodávaného elektrozaøízení
podobného typu a pou"ití.

U elektrozaøízení uvedeného na trh po
13. srpnu 2005 bude v#robce povinen
zajistit, aby bylo navr"eno a vyrobeno tak,
aby se usnadnila demontá" a opìtovné
vyu"ití elektroodpadu, jeho komponentù a
materiálù.

O&PD

zákona o odpadech

„elektroodpad“

Proè nìkdo
takhle znièil
mlad# javor
(babyku)
u stezky
mezi
mostem
P. Wonky
a slep#m
ramenem
v Lonkovì
ulici je nám
záhadou...



V minulém vydání PZ jsme
informovali o tom, !e v leto"ním roce
má pokraèovat realizace Programu
regenerace rekonstrukcí ulice Jiøího
Tomana.

Kauza

JAK V TOMANOVCE?JAK V TOMANOVCE?

TØ

V prosinci roku 1997 byla zøízena a
zprovoznìna stabilní kontinuálnì mìøící
monitorovací stanice ovzdu!í v Rosicích nad
Labem. Majitelem monitorovacího kontejneru
(mimo pøístrojové techniky, která je ve
vlastnictví Èeského hydrometeorologického
ústavu) je mìsto Pardubice a jeho správcem
je mìstsk" obvod Pardubice VII. Mìstsk"
obvod Pardubice II pøispívá ka#doroènì na
provoz stanice èástkou 100 tis. Kè.

Kontejner monitorovací stanice je
vybaven analyzátory, komunikaèní ,
vyhodnocovací a v"poèetní technikou (od
roku 2002 nov"m prùmyslov"m poèítaèem),
které umo#òují automatické mìøení imisí
oxidu siøièitého, oxidù dusíku, organick"ch
!kodlivin, ozónu, a dále meteoprvkù jako je
smìr a síla vìtru, teplota, vlhkost, tlak

vzduchu. Pro mìøení imisí monitorovací
stanice v Rosicích nad Labem jsou pou#ity
následující analytické metody: oxid siøièit" -
pulsní fluorescence, oxidy dusíku -
chemiluminiscence, ozon - UV-fotometrie,
organické látky - plynová chromatografie.

Namìøené hodnoty jsou pomocí modemu
a telefonního spojení získávány pøímo
z monitorovací stanice, pøièem# hodnoty je té#
mo#né získat a popøípadì porovnat
s distribuèní sítí Èeského hydrometeoro-
logického ústavu.

Po získání a vyhodnocení namìøen"ch
hodnot jsou údaje o stavu zneèi!tìní ovzdu!í
zveøejòovány na internetov"ch stránkách MO
Pardubice VII www.pardubice7.cz, nebo
ÈHMÚ www.chmi.cz. V"sledky jsou také
vyvì!ovány ve v"vìsní skøíòce pøed ÚMO
Pardubice II.

25. 5. 2005 se na rosickém úøadu konalo
komplexní vyhodnocení stavu a sledování
èistoty ovzdu!í v roce 2004, odkud pocházejí
následující informace.

V roce 2004 nedo!lo u
k pøekroèení platného imisního limitu.

Dosa#ené prùmìrné hodno ty j sou
srovnatelné a maximální hodnoty vy!!í ve
srovnání s rokem 2003. Maximální hodnota
byla namìøena 25. 11.

Podobná situace byla loni s namìøen"mi
hodnotami imisí s tím
rozdílem, #e dosa#ené prùmìrné hodnoty
jsou srovnatelné od mìsíce èervna do øíjna,
jinak jsou v"raznì vy!!í. Dosa#ená maxima
jsou spí!e ni#!í. Maximální hodnota byla
namìøena 22. 4.

, kter" mìøí monitorovací stanice
v Rosicích nad Labem, je tzv. pøízemní ozón
tvoøící fotochemick" smog. K pøekroèení
imisního limitu v roce 2004 do!lo 54x (63x
v r. 2003). Dosa#ené prùmìrné a maximální
hodnoty jsou se stejn"m obdobím pøede!lého
roku srovnatelné. Zvlá!tní imisní limity, které
jsou pou# ívány v rámci smogov"ch
regulaèních systémù, pøekroèeny nebyly.

V roce 2004 bylo zaznamenáno u mìøe-
n"ch hodnot zneèi!tìní imisemi

v jednom pøípadì k mírnému pøekroèení
platného imisního limitu a to konkrétnì
u toluenu dne 29. 5. O$PD

oxidu dusièitého

oxidu siøièitého

Ozón

organick#ch
látek

STAV OVZDU!Í

Øe!ená lokalita ulice Jiøího Tomana
zahrnuje pomìrnì rozsáhlé území na
jihov"chodní èásti Polabin 2. Projektová
dokumentace byla dokonèena v roce 2003,
kdy bylo vydáno i stavební povolení.
V minulém èísle PZ jsme popsali, co v!echno
projekt zahrnuje, tak#e jen ve struènosti
zopakujeme, #e jde
jednak o rekonstrukci
samotné ulice J. To-
mana vèetnì pøilehl"ch
chodníkù a zv"!ení
kapacity parkovacích
míst a jednak o úpravy
dvou navazujících "vni-
troblokù" - za po!tou a
pøed Klubem Polabiny
2. Souèástí akce je re-
konstrukce dìtsk"ch
høi!%, pì!ích komu-
nikací, kontejnerov"ch
ohrádek i v"mìna
mobiliáøe a sadové
úpravy. Celkové ná-
klady na akci se pøed-
pokládají ve v"!i 14,5
mil. Kè. Letos bylo na
akci v rozpoètu mìst-
ského obvodu Pardu-
bice II vyèlenìno 5 mil.
Kè, mìsto pøislíbilo podíl 3,5 mil. Kè a na
zb"vajících 6 mil. Kè jsme poèítali, #e by mohla
b"t státní dotace.

Tato úvaha nebyla nikterak nereálná,
nebo% ná! Program regenerace panelov"ch
sídli!% Pardubice - Prav" bøeh Labe uspìl ve
v!ech tøech pøede!l"ch kolech a státní dotace
tak zøetelnì akcelerovaly regeneraci Polabin,
které se tak staly s trochou nadsázky v"kladní

skøíní státního programu regenerace sídli!%.
Rovnì# letos jsme pøípravì tzv. IV. souboru
vìnovali patøiènou péèi, jak dokazuje
hodnocení Ústavu územního rozvoje Brno,
kter" na!emu projektu pøidìlil 536 bodù, co# je
pouze o jedin" bod ménì, ne# získal nejlépe
hodnocen" projekt. Toto hodnocení je ov!em
pouze jedním z kritérií, podle nich# Mini-
sterstvo pro místní rozvoj rozhoduje, kter"
projekt obdr#í dotaci. Dal!í kritéria, jako napø.
ekonomick" charakter regionu nebo poloha
sídli!tì v obci, v!ak v podstatì nemù#eme
ovlivnit a spí!e na nich body ztrácíme. Pøesto
bylo na!e leto!ní skóre takové, #e by bez

problémù staèilo na získání dotace v maxi-
mální v"!i, která nakonec byla vzhledem
k poètu uchazeèù sní#ena na 5 mil. Kè.

Pøesto jsme dotaci nezískali. Jak je to
mo#né? Souèástí #ádosti o dotaci musí b"t
èestné prohlá!ení, #e obec ke dni podání
#ádosti nemá závazky po dobì splatnosti ve
vztahu ke státnímu rozpoètu a státním
fondùm. Jak jsme se v!ak dozvìdìli nìkolik

dnù pøed termínem pro podání #ádosti, toto
v daném okam#iku nebyla pravda a pøíslu!né
prohlá!ení mohlo mìsto s èist"m svìdomím
vydat a# ètyøi dny po termínu. $ádosti tak
chybìla základní nále#itost a to byl dùvod,
proè byla nakonec vyøazena. Stejn" osud
potkal samozøejmì i zb"vající tøi #ádosti z Par-
dubic, pøièem# Karlovina by b"vala také na
dotaci dosáhla. Ètyøi dny zpo#dìní tak stály
mìsto Pardubice 10 milionù Kè a pøí!tí rok
budeme mít co dìlat pøi napravování
po!ramocené reputace.

Bohu#el finanèní situace mìsta je v sou-
èasné dobì taková, #e nemù#e b"t ani po-
my!lení, #e by se chybìjící prostøedky na
realizaci Tomanovky na!ly v mìstském
rozpoètu - bude úspìch, kdy# bude mo#no
pou#ít alespoò zmínìnou èástku 3,5 mil. Kè.

Zatím tedy je!tì není jasné, v jakém
rozsahu se letos akci podaøí realizovat. Rada
mìstského obvodu doporuèila zastupitelstvu
realizovat akci pokud mo#no celou, co# by
bylo mo#né pøi úsporn"ch opatøeních v ka-
pitole oprav komunikací a sní#ení rezervy
rozpoètu na minimální mo#nou úroveò.
Rozhodnutí by mìlo padnout na pøí!tím
jednání zastupitelstva mìstského obvodu.

KDO BYL

Jiøí Toman (1924-1972) - fotograf, #ák
Josefa Sudka, pardubick" rodák.
Prùkopník konceptuálního umìní. Kro-
mì fotografií zahrnuje jeho dílo rovnì#
animované filmy, kresby, kolá#e,
fotomontá#e a kni#ní grafiku. Patøí
k nejoriginálnìj!ím èesk"m fotografùm
50. a 60. let minulého století.

V ROCE 2004

JIØÍ TOMAN



Slu!by mìsta Pardubic a.s. informují:
Svoz komunálního odpadu ve dnech 5. a 6.
èervence, na nì! pøipadá státní svátek, bude
proveden jako v bì!n" pracovní den a bude
dodr!en harmonogram stanoven" pro jednotlivé
svozové dny.
Slu!by mìsta Pardubic jako provozovatel
mìstské kompostárny nabízejí:

zpracování #iroké #kály bioodpadù: zeleò,
tráva, listí, vìtve, èistírenské kaly, odpady
z lesnictví, biologicky rozlo!itelné odpady,
svoz bioodpadù do kompostárny,
v"roba kompostu pro rekultivaci pùdy a
dodávka,
likvidace dal#ích druhù odpadu vèetnì
dopravy.

Rozsah poskytovan"ch slu!eb a aktuální
informace:
www.smp-pce.cz
tel. 466 260 833.

!

!

!

!
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srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz
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PØÍSPÌVKY Z ROZPOÈTU MO NA ROK 2005
Rada mìstského obvodu schválila na sv#ch jednáních poskytnutí dal$ích finanèních
pøíspìvkù jednotliv#m organizacím na realizaci jejich aktivit v oblasti $kolství,
mláde!e, tìlov#chovy a kultury. Opìt uvádíme pøehled úspì$n#ch !adatelù, úèel, na
kter# byl pøíspìvek poskytnut a jeho v#$i:

Turistick" oddíl TJ Sokol Polabiny
Pardubice dovr#il 30 let své èinnosti. Za tu
dobu jsme nachodili tisíce kilometrù
(nìkteøí i pøes 3000 km za rok). Jednou nám
delegát z okresu spoèítal, !e jsme vlastnì
za rok obe#li zemìkouli po rovníku.

Z nìkter"ch rodin s námi chodily tøi
generace. Malé dìti absolvovaly první
v"lety v krosnì na tatínkov"ch zádech, ty
vìt#í chodily kilometr za bonbon èi za
øedkvièku, anebo honily rodièe, proto!e
chtìly b"t v#ude první.

Na sv"ch toulkách jsme vidìli krásné
v"chody i západy slunce, zatmìní mìsíce,
tøení ryb a páøení !ab, letku divok"ch hus
i pøelet labutí, èerstvé medvìdí stopy
i vzdu#nou piruetu vylekaného zajíce. Od
jara do zimy pozorujeme krásu potokù a
øek, lesù, luk, polí i zahrad. Nevyne-
cháváme ani kulturní a technické památky.

Uspoøádali jsme sedmadvacet roèníkù
turistického pochodu Pardubická podkova,
kter" je uveden v celostátním kalendáøi.

Ná# aktuální program mù!ete sledovat
ve v"vìsní skøíòce v Polabinách 1 vedle
kvìtináøství. Program na pololetí je k dis-
pozici pøi slu!bách v klubovnì TJ v ulici
Chemikù è. 129 (vedle ÚMO) ka!dou støedu
v 16.30 - 17.30 hod., kde mù!ete získat
informace i o dal#ích oddílech na#í tìlo-
v"chovné jednoty, stejnì jako na internetu
(http://tj-sokol.zde.cz). Do na#eho oddílu se
mù!ete pøihlásit na kterémkoliv v"letì.
V#echny akce jsou pøístupné veøejnosti.

Za dobu èinnosti turistického oddílu
jsme sice bohat#í o spoustu zá!itkù, ale
také o 30 let star#í a tak potøebujeme sní!it
vìkov" prùmìr. Zveme do na#eho oddílu
v#echny, kdo mají rádi pohyb v pøírodì
s dobrou partou.

Jako èlenové turistického oddílu TJ
Sokol Polabiny dostanete pøíspìvek na
jízdné na jednotlivé akce a mù!ete trávit
pomìrnì levnou dovolenou na chalupì TJ
v Mladkovì.

Lidmila Èechová

Tøi na#i èlenové se úspì#nì úèastnili
veteránského mistrovství ÈR v lehké
atletice.

TØICET LET

Upozoròujeme, !e v mì-
sících srpnu a záøí 2005
bude uzavøena spoleèná
stezka pro chodce a cyklisty
podél ulice Hradecké od
èerpací stanice OMV po
most Pavla Wonky. Dùvo-
dem budou rozsáhlé v"-
kopové práce v rámci akce
Vodovodù a kanalizací
Pardubice a.s.

O$PD

Propojení
vodovodn ích okruhù
sever - jih.

UZAVÍRKA

Organizace Úèel
JUNÁK Pronájmy, èinnost
DDM ALFA Teenage Streetball Alfa 2005
DDM ALFA Dìtsk# den
DDM ALFA 30. v#roèí zalo!ení
Nohejbal Club ROTR Turnaj Zlatá husa
Taneèní divadlo H. Machové European festival Jazz Dance 2005
Doli Club Blues Moon Èinnost
2222 %K Polabiny %achová $kola pro dìti
Labská hotelová $kola 10. v#roèí zalo!ení
DPS Pramínek Doprava na koncert do %panìlska
DPS Pramínek Èinnost
M% Mlad#ch Den dìtí
M% Mlad#ch 40. v#roèí zalo!ení
DPS CARMINA Èinnost
Z% Polabiny 2 Den otevøen#ch dveøí
Z% Polabiny 2 %kolní pou&
Lacrosse club Pardubice Sportovní vybavení pro dìti
TyfloCentrum Pardubice Volnoèasové aktivity
Vysoko$kolsk# umìleck# soubor Májov# koncert

V!"e v Kè
10.000,-

7.000,-
5.000,-
5.000,-
7.000,-

15.000,-
20.000,-
15.000,-

7.000,-
20.000,-
10.000,-

3.000,-
2.000,-

20.000,-
2.000,-
5.000,-

10.000,-
5.000,-
5.000,-

Na jednání Zastupitelstva mìstského
obvodu Pardubice II dne 30. 6. 2005 se bude
projednávat závìreèn" úèet hospodaøení
mìstského obvodu za rok 2004, jeho!
souèástí je i vyhodnocení èerpání rozpoètu
obvodu za uplynul" rok. Ve#keré pøíjmy a
v"daje v rozpoètu jsou uvádìny tak, aby
navazovaly na rozpoèet mìsta.

Pro zajímavost uvádíme v následujícím
zjednodu#eném pøehledu rozpoèet tak, jak by
vypadal, kdyby nebyly uskuteènìny transfery
do rozpoètu mìsta - pøevádìl se podíl obvodu
na investièní akci Lidická (Program
regenerace), podíl z vybran"ch místních
poplatkù za odpady (91%) a podíl na
vybudování jednotného systému varování
(bezdrátov" rozhlas), a naopak transfery do
rozpoètu obvodu - obvod získal od mìsta
pøíspìvek na opravu chodníku u Z% v ulici
Dru!stevní, na Staroèeskou pou& a koncerty
na Pergole.

Z pøehledu je rovnì! patrné, !e v loòském
roce bylo z rozpoètu obvodu vynalo!eno na
investice 7 422,1 tis. Kè. Kromì tìchto
prostøedkù byla na investièní akci Lidická
získána státní dotace ve v"#i 6 000,0 tis. Kè a

mìsto Pardubice poskytlo 5 052,7 tis. Kè.
Celková v"#e finanèních prostøedkù
èerpan"ch na investièní akce v obvodì tak
èinila 18 474,8 tis. Kè.

Závìreèn# úèet hospodaøení
mìstského obvodu za r. 2004

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bì!né pøíjmy

2. Zùstatek z pøedchozího roku
V'DAJE CELKEM
1. Bì!né v#daje

2. Investice

3. Sociální fond
4. Zùstatek r. 2004

z toho

z toho

z toho

(uvedeno v tis. Kè)

transfer daní z MmP
transfer pøíspìvkù z MmP
trasnfer dotace na sociální dávky
poplatky
ostatní

sociální dávky
v"kon státní správy a samosprávy
oblast !ivotního prostøedí
oblast dopravy
oblast aktivit obvodu vè. veø. podpory

oblast !ivotního prostøedí
oblast dopravy

53 925,0
49 640,5

4 284,5
53 925,0
42 528,0

7 422,1

3 768,9

20 304,2
595,0

12 000,0
14 474,9

2 266,4

12 000,0
9 054,4

14 451,0
6 357,0

665,6

843,9
6 578,2

206,0

jst

Oprava chodníku u Z# Polabiny 1 je dokonèena,
zb!vá jen uklidit znaèky.
Oprava chodníku u Z# Polabiny 1 je dokonèena,
zb!vá jen uklidit znaèky.

TURISTICKÉHO ODDÍLU
TJ SOKOL POLABINY



mìstského obvodu Pardubice II
roèník 2005 záøí èíslo 3

Vá!ení spoluobèané,
leto"ní dovolené charakter izované
neobvykle promìnliv#m poèasím u nás
doma i v zahranièí pomalu konèí a já jsem
rád, !e se mù!eme opìt setkávat v na"em
mìstském obvodì a vzájemnì komentovat
nejnovìj"í události vypl#vající z ka!do-
denního !ivota.

Nástup na"ich nejmlad"ích do nového
"kolního roku byl velmi radostn#, proto!e se v prùbìhu prázdnin
podaøilo odstranit nìkteré závady na pøístupov#ch cestách ke
"kolám i "kolkám, úprav doznala i øada vstupù do "kolních
objektù. Osobnì jsme se úèastnil zahájení "kolního roku na
nìkolika státních i soukrom#ch vzdìlávacích institucích a
s uspokojením konstatuji, !e jsem v"ude zaznamenal velk# elán
a chu$ realizovat nové úkoly, které pro "koly vyplynuly z nového
"kolského zákona platného od 1. ledna 2005. Dùstojné vítání
prvòáèkù na základních "kolách zcela urèitì zanechalo siln#
citov# zá!itek nejen ve mnì, ale jistì i u dìtí, rodièù a pøítomn#ch
pedagogick#ch pracovníkù.

I v èervenci a srpnu pokraèovaly pøes v"echny objektivní
potí!e, o kter#ch jsem se zmiòoval u! v minulém èísle
Pravobøe!ního zpravodaje, práce na regeneraci sídli"tì.
Nejvìt"í radost budou mít zcela urèitì obyvatelé Tomanovy
ulice, kde sice úprava probìhne v dùsledku absence státní
dotace v mírnì omezené míøe, ale pøesto díky podpoøe mìsta a
po vlo!ení prostøedkù na"eho obvodu pøinese podstatné
zlep"ení !ivotního standartu v této lokalitì.

Konèící léto signalizuje pøíchod svatováclavsk#ch èasù, které
byly u! - vìøte nevìøte - pìtkrát svìdkem nejvìt"í akce pro
v"echny obyvatele na"eho obvodu - polabinské pouti. %táb této
sympatické staroèesky pojaté lidové slavnosti pro Vás pøichystal
s velkou peèlivostí i program dal"ího, v poøadí ji! "estého
celodenního setkání na"ich dìtí, dospìl#ch i seniorù s orchestry
a skupinami v"ech hudebních i dal"ích umìleck#ch !ánrù,
s nejrùznìj"ími atrakcemi, prodejními stánky, pøíjemn#m
obvykl#m i ménì obvykl#m obèerstvením atd. Program pobì!í
v sobotu 24. záøí 2005 jako obvykle od 9.00 hodin a! do setmìní
na louce u prodejny Julius Meinl, kde po slavnostních fanfárách
vystoupí ve více jak dvouhodinovém dopoledním bloku !áci
hudebního a taneèního oboru ZU% Polabiny spoleènì s mlad#mi
umìlci dal"ích oblíben#ch souborù, poté se rozjede pestrá smìs
hudebních a zábavn#ch poøadù zahájená country skupinami,
vesel#m dixielandem a zakonèená jak populární cimbálovkou
s Karlem Hegnerem, tak pøehlídkou hitù dechové hudby v podání
oblíbené &ivaòanky a závìreèn#m ohòostrojem, na kter# se tì"í
u! nìkolik let zejména na"i nejmen"í.

Velmi oèekávanou novinkou leto"ní pouti bude vystoupení
nestárnoucí Moravanky Jana Slabáka a jejích sólistù, populární
hudbu a swing budou ji! podruhé reprezentovat soubory Yo Yo
Band Richarda Tesaøíka a J. K. Band Jaroslava Khaila.
Pøipraveno je i mnoho dal"ích atrakcí pro dìti i dospìlé. Není bez
zajímavosti, !e v"ichni zmínìní umìlci se na „své polabinské“
publikum, které umí vytvoøit tak bezprostøední atmosféru,
opravdu tì"í.

Podrobn# program celé polabinské pouti, na kterou vás
v"echny co nejsrdeènìji zvu, pøiná"íme na jiném místì
Pravobøe!ního zpravodaje. Pøijïte se pøíjemnì neformálnì
pobavit a zároveò i prohloubit na"e vzájemné vztahy. Polabinská
pou$ nám poskytuje po cel# den mnoho pøíle!itostí k relaxaci,
zábavì, potì"ení i pouèení. V!dy$ pøed lety vznikla tato akce
s cílem nabídnout v"em na"im spoluobèanùm netradièní formou
takové seskupení rozmanit#ch kulturních tìles a zajímav#ch
aktivit, které nemá v dìjinách obvodu a mìsta obdobu. Z toho
dùvodu stojí za to se VI. roèníku zúèastnit.

Zá"titu nad ním pøevzal osobnì hejtman Pardubického kraje
Ing. Michal Rabas.

Vá! Jiøí Srbek, starosta

ZMO na svém zasedání projednalo
závìreèn! úèet hospodaøení MO
Pardubice II za rok 2004 a schválilo
rozpoètové opatøení è. 3. Nejvìt"í
zmìnou bylo nav!"ení finanèních
prostøedkù v polo#ce rekonstrukce
ulice J. Tomana v dùsledku nezískání
státní dotace. Chybìjících 6 mil. Kè
bylo získáno úsporami v kapitole oprav
komunikací a sní#ením rezervy
rozpoètu na minimální mo#nou úroveò.
Dal"ím informacím o této akci je
vìnován samostatn! èlánek na jiném
místì tohoto zpravodaje.

RMO jako obvykle

ìsta

z nich# vybíráme v dobì
schvalování územního plánu mìsta
velmi diskutovan! pozemek mezi
Polabinami 4 a Labem, kter! je urèen
pro v!stavbu bytov!ch domù. Ten mìla
do loòského roku pronajat! firma
MERA, ale smluvní vztah byl ukonèen,
ani# byla stavba zahájena. Letos
o pozemek projevila zájem spoleènost
IP stav, pøièem# její první #ádost RMO
odmítla a vy#ádala si podrobnìj"í
návrh, kter! by mìl respektovat
pøipomínky komise pro regeneraci
sídli"tì. Po pøedlo#ení po#adovaného
návrhu pak RMO s pronájmem
pozemku souhlasila.

Dále m zala na
vìdomí uzavøení smlouvy s K+N
stavební spoleèností na opravu
chodníkù v ulici Mlad!ch a Dru#stevní
podél oplocení základní "koly a s fir-
mou Mgr. Rulíka na úpravu vjezdu do
základní "koly v ul. Dru#stevní. Zde byl
do#il! asfaltov! povrch nahrazen
zámkovou dla#bou v duchu budoucího
projektu rekonstrukce ulice Dru#stevní
a zatím je provizornì napojen na
stávající komunikaci. V budoucnu by
pak dla#ba mìla pøekroèit celou
vozovku a vytvoøit tak pøirozen!
zpomalovací práh. RMO také vzala na
vìdomí uzavøení smlouvy se spo-
leèností Trubmont na opravu chodníkù
u vchodù domù v ul. Stavbaøù (zde
opravu èásteènì hradí SBD Dru#ba) a
se Stavitelstvím Mal! a syn s.r.o. na
opravu komunikace a chodníku u ma-
teøské "koly Bro#íkova (kde se za de"tì
tvoøila obrovská kalu#). V neposlední
øadì RMO vzala na vìdomí smlouvu se
spoleèností CHRPA na rekonstrukci
sedmi zchátral!ch zdìn!ch pøístøe"kù
na kontejnery v Polabinách 4.

RMO také schválila poskytnutí
pøíspìvku Z$ Polabiny 1, a to 5 000 Kè
na materiální zabezpeèení závodù
osmikanoí a 10 000 Kè na zabezpeèení
akcí konan!ch u pøíle#itosti 40. v!roèí
zalo#ení "koly.

projednala
nìkolik #ádostí o nakládání s pozemky
m , pøièem# její stanovisko poslou#í
Radì mìsta Pardubic jako podklad pro
rozhodování

imo jiné RMO v

,

SLOVO STAROSTY

Od pøede!lého vydání Pravobøe"ního zpravodaje se uskuteènilo
jedno zasednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rada mìstského obvodu Pardubice II (RMO) ednala tøikrát. Projednány
byly mimo jiné následující zále"itosti.

j

Podzim
ní

Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady MO

"koláci j ìsících opìt radostnì do !koly...dou po dvou m



Správní poplatky související se stavbami

Jak jste ji! jistì mnozí zaznamenali, od poloviny
ledna platí nov" zákon o správních poplatcích.
V televizi i v novinách jsme se dozvìdìli kolik
stojí pøevod osobního automobilu, co budou
rybáøi platit za rybáøsk" lístek, ale o poplatcích
za stavební povolení se nikdo nezmiòoval.
Budoucí stavebníky jistì bude zajímat, zda
zdra!il stát i tyto poplatky? Dobrou zprávou je,
!e vìt#ina poplatkù se nov"m zákonem
nemìní. Stále v#ak platí, !e za vìt#inu úkonù,
které nutnì musíme po úøednících po!adovat
abychom stavìli legálnì, se nìjak" poplatek
platí. S jak"mi poplatky se pøi pøípravì a
realizaci na#í stavby mù!eme setkat si
pøipomeneme v tomto èlánku, kter" bude
pokraèovat v pøí#tím èísle PZ.

Katastrální úøad

První úøad, kter" v souvislosti s budoucí
v"stavbou nav#tívíme, je úøad katastrální.
V"pisem z katastru nemovitostí budeme
prokazovat na#e vlastnictví k pozemkùm,
stavbám a jin"m nemovitostem, na kter"ch
hodláme stavìt. Pro ty, co pozemek kupují, je
dùle!ité vìdìt, zda osoba, která nám parcelu
prodává, je opravdu jejím vlastníkem. Dále
budeme potøebovat kopii katastrální mapy, ze
které zjistíme rozlohu a hranice na#eho
pozemku a rovnì! èísla pozemkù sousedních.
Tøetím dokumentem bude informaèní soupis
o vlastnících sousedních pozemkù.

Za vydání v"pisu z katastru nemovitostí se platí
poplatek ve v"#i 100,-Kè za ka!d"ch i jen
zapoèat"ch 20 mìrn"ch jednotek v rámci
jednoho katastrálního území. Mìrnou
jednotkou se rozumí parcela, budova, byt,
nebytov" prostor, vèetnì rozestavìn"ch, jsou-li
evidované v katastru nemovitostí. Poplatek za
v"pis z katastru nemovitostí se hradí kolkovou
známkou, kterou pøíslu#ná úøednice nalepí
pøímo na v"pis.

Stejn" poplatek se platí i za informace o par-
celách z katastru nemovitostí tj. 100 Kè za ka!-
d"ch 20 mìrn"ch jednotek. Tento poplatek se
ale platí v hotovosti pøímo na pokladnì
katastrálního úøadu. Za kopii katastrální mapy
zaplatíme 50,-Kè za ka!dou i jen zapoèatou
stránku formátu A4. Na katastrálním úøadì tedy
je#tì pøed zahájením stavby necháme
minimálnì 250,-Kè.

V pøípadì, !e pozemek koupíme, musíme si ho
je#tì nechat do katastru nemovitostí zapsat. Za
návrh na zahájení øízení o povolení vkladu do
katastru nemovitostí zaplatíme 500,-Kè formou
kolkové známky. Tomuto poplatku se vyhneme
pouze v pøípadì, kdy se jedná o povolení
vkladu do katastru nemovitostí na základì
smlouvy o bezplatném pøevodu bytù èi
nebytov"ch prostor, respektive o pøevodu
pøíslu#ného spoluvlastnického podílu k po-
zemku souvisejícího s uveden"mi byty a ne-
bytov"mi prostory (dle zákona è.72/1994 Sb.)

Dal#ím nákladem je samozøejmì i platba
pøíslu#né danì z pøevodu nemovitostí, darovací
èi dìdické danì, které v#ak se správními
poplatky nesouvisí.

(V èlánku byly pou!ity internetové materiály
firmy Stavocentrum.)

SLOUPEK

STAVEBNÍHO

ÚØADU

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

V
K

pøipojené tabulce jsou uvedeny termíny pø istavení kontejnerù
na objemn! odpad ve zb!vající èásti roku 2005. romì tradièních stanovi"# letos bude
na základì podnìtù obyvatel velkoobjemov! kontejner zku"ebnì pøistavován také
v severní èásti Polabin 2 u Jednoty (ve 38. a 41. t!dnu a pak je"tì dvakrát).
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den pøistavení popo út út po st st st út

1 . zasedání ZASTUPITELSTVA6
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 22. 9. 2005 v 18 hodin v budovì hotelu
Harmony. Navr!en" program obsahuje body: zpráva starosty, vyhodnocení èerpání rozpoètu
za 1. pololetí 2005, rozpoètové opatøení è. 4, rozpoètov" v"hled na roky 2007 - 2010,
poskytnutí odmìn a darù, návrh na zmìnu realizace investic v roce 2006, diskuse.

Velkoobjemové kontejnery jsou na svá
stanovi#tì pøistaveny v!dy v urèen" den, nelze
v#ak s urèitostí uvést pøesn" èas. Ten vychází
z kapacitních mo!ností Slu!eb mìsta Par-
dubic, které pro mìstsk" obvod pøistavování
kontejnerù zaji#$ují. Po naplnìní je kontejner
odvá!en - to je nìkdy rychlé, jindy kontejner
vydr!í nìkolik dnù. Rozhodnì ov#em není
mo!né ukládat odpad na stanovi#tì, pokud
zde kontejner ji! (nebo je#tì) není!

Do velkoobjemov"ch kontejnerù patøí
objemn" odpad z domácností, kter" se
nevejde do bì!n"ch kontejnerù (nábytek,
koberce, koèárky apod.) a odpad ze zelenì
(z úprav zelenì pøed domy, listí, ulièní smetky).
Na odlo!ení objemného odpadu lze vyu!ít
rovnì! tzv. separaèní dvory, které navíc
pøijímají i stavební su$, pneumatiky,

akumu lá to ry, te lev i zo ry, l edn ice a
separovateln" odpad (kov, sklo, papír), kter"
do velkoobjemov"ch kontejnerù nepatøí.
Nejbli!#í separaèní dvory jsou v Rosicích n. L.
(J . K . Ty la ) nebo v Ohrazen ic ích
(Pohránovská), které mají provozní dobu
v pondìlí a ve støedu od 13 do 17 hodin a
v sobotu od 8 do 12 hodin. Dále jsou separaèní
dvory v Pardubièkách, Nemo#icích, na
Hùrkách, ve Svítkovì a v Dra!kovicích (zde je
mo!no odlo!it i nebezpeèn" odpad). Bli!#í
informace o jejich provozu obdr!íte na tele-
fonech 466 260 811, 777 783 100.

Odpad do velkoobjemov"ch kontejnerù a
na separaèní dvory mohou ukládat
pouze obèané mìsta Pardubic, kteøí mají
uhrazen poplatek za svoz komunálního
odpadu (nikoliv firmy).

zdarma

TA
K

H
LE

N
E! V pøede"lém èísle PZ

jsme psali o tom,

n e m á u k l á d a t d o
bì$n!ch kontejnerù na
komunální odpad. Nyní
doplòujeme, $e se
nemá ukládat ani vedle
nich. Ledabylé poho-
zení televize a dal"ích
p ø e d m ì t ù u n o v é
úhledné ohrádky v ulici
Partyzánù svìdèí jen
o nedostateèné úctì
k $ivotnímu prostøedí
nìkter!ch z nás...

$e
tzv. elektroodpad se

SÚ



O pøípravì projektu na rekon-
strukci centra tøetího polabinského
okrsku jsme psali ji! v roce 2002. Od té
doby návrh postupnì dozrává do
definitivní podoby. Termín realizace
akce podle Programu rozvoje MO
Pardubice II se pøibli!uje - po leto"ní
rekonstrukci ulice J. Tomana by mìl
následovat Stavaøov a pak u! je na øadì
"trojka".

Kauza

POLABINY 3 CENTRUMPOLABINY 3 CENTRUM

Tak nám onemocnìl slon, kter! se od svého
pøíchodu v roce 1999 stal oblíbenou dìtskou
atrakcí v Lonkovì ulici. Pøesnìji øeèeno, jeho
døevìné "tìlo" je ji" v takovém stavu, "e z bez-
peènostních dùvodù je letos jeho poslední
sezóna. Bohu"el zub èasu udìlal své, slon musí
odejít na zaslou"en! odpoèinek a pøes zimu tu
nebude. Není ale nutno truchlit; dodavatel (firma
Døevìn! svìt) ji" shání vhodn! kmen a pøí#tí rok
by se mìl slon zase vrátit - nov! a v plné kráse.

Høi#tì se slonem ov#em není jediné, se
kter!m máme v poslední dobì starosti. Doby,
kdy dìti skotaèily na jednoduch!ch trubkov!ch
prolézaèkách osazen!ch v tvrdé zemi a
bezstarostnì si hrály na otevøen!ch pískovi#tích
zøejmì èasem skonèí. Je mo"né, "e za pár let
budeme jen nevìøícnì kroutit hlavami nad tím,

co "kdysi" bylo mo"né. O èem je øeè?
O zpøísòujících se normách pro
dìtské venkovní hrací plochy. Do
budoucna bude potøeba zajistit
èastìj# í pravidelné kontroly,
certifikace, odborné expertízy,

autorizovanou údr"bu apod. To v#e je urèitì
správné, ale má to jeden háèek. Údr"ba høi#$
bude v!raznì finanènì nároènìj#í ne" byla
dosud. Znamená to, "e se zøejmì nevyhneme
urèité redukci zejména nejmen#ích høi#$, kde je
napøíklad pouze samotné pískovi#tì. Fakt, "e
nebude høi#tì u ka"dého domu, se budeme
sna"it vynahradit vytváøením "centrálních"
hracích ploch, kter!m ov#em bude vìnována
zv!#ená péèe.

Jedno z takov!ch "perspektivních" høi#$ je
tøeba v Bro"íkovì ulici mezi domy 427-9 a 430-2.
Zde byl letos v záøí vymìnìn nov!m normám
nevyhovující mlatov! povrch za mìkèí pískov!
podsyp a byly doplnìny nové herní prvky
(závìsná houpaèka, dvojitá pøeklápìcí
houpaèka a dvì pru"inové houpaèky).

NEMOCN! SLON
A JINÉ STAROSTI

Souèasn! návrh øe#ení vychází z urba-
nistické studie, kterou jsme podrobnì popsali
v PZ 2/2002. První etapa projektu je ji"
realizována - jedná se o ulici Npor. Eliá#e
v úseku od ulice Kpt. Barto#e po základní

#kolu. Zde je patrn! styl, kter! bude dodr"en i
na dal#ích plochách - zejména pokud jde o
barevnost, tvar a skladbu dla"by. Rovnì" typ
lavièek by mìl b!t stejn!, naopak naprosto se
neosvìdèily odpadkové ko#e, které sice
vypadají elegantnì, ale tenk! plech jejich
oplá#tìní nevzdoruje útokùm vandalù. Znovu
a ve vìt#ím provedení by se mìl objevit také
motiv pootoèeného ètverce v dlá"dìné plo#e.
Dominantním prvkem by mìla b! t
trojúhelníková zastøe#ená konstrukce, pod ní"

by se mìly pøestìhovat
plakátovací plochy. Pøibudou
lavièky a stromy v centrální
plo#e, mo"ná i umìlecké dílo
(plastika). V ka"dém pøípadì
bude projekt zahrnovat re-
konstrukci chodníkù jak v sa-
motném centru, tak dvou
vybíhajících základních komu-
nikaèních os podél ji"ních #títù
domù v ulici Dru"by a podél
severních #títù v ulici Gaga-
rinovì, dále pak prostranství
pøed základní #kolou a prostor
navazující na "pasá"" vèetnì
doplnìní parkovacích míst.

Pro zajímavost je#tì
dodáváme, "e na interne-
tov!ch stránkách na#eho
mìstského obvodu (www.mesto-par-
dubice.cz/spravamesta/mestskeobvody/
obvod2) jsme polo"ili anketní otázku ohlednì
rekonstrukce námìstíèka v Polabinách 3
(u b!valé Jany - Delvity). Zatím se hlasování
zúèastnilo pomìrnì málo ètenáøù, tak"e
v!sledky nejsou pøíli# reprezentativní, ale jistì
jsou zajímavé. 25% hlasujících je pro
rekonstrukci s tím, "e ji" uskuteènìné úpravy

center Polabin 1 a 2 tìmto místùm prospìly a
jistì by se o"ivilo i centrum "trojky". Dal#ích
70% hlasujících je také pro, ale soudí, "e
rekonstrukce nemá smysl, dokud majitel
chátrajícího obchodního objektu (b!valé Jany)
neprovede opravy. Pouh!ch 5% bylo proti
s tím, "e jsou to zbyteènì vynalo"ené peníze,
které by se mìly pou"ít na nìco dùle"itìj#ího.

Návrh budoucího uspoøádání centra Polabin 3 - pohled od
základní !koly, vpravo objekt obchodního centra, v pozadí dùm
èp. 335-7 (ul. Dru"by).

Obdobn# pohled av!ak z vìt!í v#!ky, vlevo nahoøe areál DDM Alfa,
vlevo dole èást ul. Npor. Eliá!e ve stejném stylu jako ji"
realizovan# úsek.

V minulém èísle PZ jsme se zab!vali
problematikou rekonstrukce ul. J.
Tomana, na kterou se kvùli formální
vadì "ádosti - nezavinìné mìst-
sk!m obvodem - nepodaøilo získat
státní dotaci. Za cenu drastick!ch
úspor se podaøilo "dát dohromady"
èástku na realizaci akce pøed-
pokládanou projektem - 14,5 mil. Kè.
Bohu"el v#ak nejni"#í nabídka ve
v!bìrovém øízení byla zhruba o 3 mil.
Kè vy##í. V!bìrové øízení mìsto
nakonec zru#ilo a vypsalo znovu -
prozatím bez høi#$ a sadov!ch úprav.
Druhé kolo dopadlo lépe, tak"e se
snad podaøí vìt#inu prací letos
stihnout s tím, "e vnitrobloky se
budou dokonèovat a" na jaøe, zøejmì
v redukovaném rozsahu s ohledem
jednak na finanèní mo"nosti a jednak
na nové normy pro høi#tì zmínìné v
sousedním èlánku.

AKCE J. TOMANA

Dokonèená èást ul. Npor. Eliá!e
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V prùbìhu programu a mezi vystoupeními budou probíhat
soutì"e o ceny, atrakce, pøedvádìní lidov#ch øemesel a dal$í
pøekvapení. Vezmìte s sebou úsmìv, dobrou náladu a pøijïte se
potì$it a pobejt!

v polabinách!
v sobotu 24. 9. 2005 na louce pøed b!val!m OD J. Meinl

Olympijsk! vítìz z polabinské "Jednièky"
V èervnu probìhla v Brnì 2. dìtská olympiáda její" souèástí byla i soutì" v poèítaèové

grafice. Vynikajícího úspìchu dosáhl "ák Z$ Polabiny 1 Ondøej Kameníèek, kter! získal v této
soutì"i zlatou olympijskou medaili. Ondra je "ákem 7.C - tøídy s roz#íøenou v!ukou informatiky a
v!poèetní techniky. Ondra odpovìdìl na pár otázek.

Druhé olympiády pro dìti ÈR v Brnì 2005.
Pan uèitel Horálek. Celkem 3

"áci - já (mlad#í), Juro# Zbynìk (star#í), Janigová Krist!na (mlad#í). Mìl
jsem dva návrhy - králíka a „kapku“. Nakonec jsem vybral kapku a poslal ji do soutì"e.

Jen jsem kreslil a" jsem nakreslil kapku. Trvala
dva dny, první den jsme mìli dopoledne hodinu na trénink a potom odpoledne dvì hodiny na
soutì". Druh! den jsme mìli tøi hodiny na soutì", tak"e celkem jsme kreslili pìt hodin.

„Mùj vysnìn! poèítaèov! hrdina na titulní stranì èasopisu.“ Kreslili
jsme v Corelu nebo v Callistu. Za ka"d! kraj byl jeden èlovìk, celkem
nás tam bylo devìt. Nápad a slo"itost obrázku. 1. místo - medaili,
diplom, èepici, ... Dobr! nápad.

Dal#í info a obrázky jsou na: www.lodm2005.cz/vysledky v sekci poèítaèová grafika.

Jaké soutì!e ses zúèastnil? Kdo vlastnì pøi"el s
touto soutì!í? Kolik !ákù z va"í "koly poslalo návrhy do soutì!e?

Jak# byl tvùj návrh?
Kde jsi

vzal nápad na tu kapku? Jak probíhala soutì!?

Jaké bylo
téma? V èem jste pracovali?

Kolik !ákù se zúèastnilo?
Co se hodnotilo? Co jsi vyhrál?

Co si myslí" o tomto typu soutì!í?

obr. 3obr. 2

obr. 1

08.00 ranní probuzení

09.00 slavnostní fanfáry

09.10 koncert orchestru ZU% Polabiny, TO ZU%
a Radost z DDM Alfa, v prùbìhu soutì"e
pro dìti (DDM Alfa) a ukázky psù
záchranáøù

11.45 Country show - skupiny Garant, Pádlo,
v prùbìhu ukázka historick#ch vozidel a
motocyklù

12.30 skupina Zakopla o dixieland, soutì"
v kousání koláèù

13.30 Moravanka Jana Slabáka
pøíjezd historick#ch kol a Velorexù

15.00 skupina YO-YO Band se zpìvákem
Richardem Tesaøíkem
divácká soutì" o ceny

16.30 koncert - J. K. Band Jaroslava Khaila -
swingové melodie
ukázka skupiny hist. $ermu Rebels

17.30 cimbálová kapela z Moravy s Karlem
Hegnerem

19.00 zahraje a zazpívá dechová hudba
!ivaòanka
ohòová show skupiny historického
$ermu Rebels
na závìr pouti ohòostroj!

prùvod s dechovkou ze dvou smìrù
od Kauflandu (%ivaòanka a Pern#tejnka)

zahájení pouti - starosta Jiøí Srbek, fanfáry
z balkonu

vI. STAROCESKOU POUT

Ve dnech 17. - 19. èervna 2005 se uskuteènil dal#í, ji" 13. roèník
velkého turnaje v házené dìvèat, POLABINY CUP 2005. Zá#titu nad
turnajem pøevzal hejtman Pardubického kraje, patronát pak starosta MO
Pardubice II Jiøí Srbek a pøedseda Pardubické sportovní organizace
ÈSTV Zdenìk Èihák, èím" pøispìli ke zv!#ení presti"e turnaje.

K zaji#tìní tohoto turnaje, kromì ji" jmenovan!ch, v!znamnì
pøispìla i Sportovní komise Rady mìsta Pardubic a nìkolik dal#ích
sponzorù, za co" v#em patøí upøímné podìkování.

Turnaje se zúèastnilo 29 dru"stev a to ve ètyøech kategoriích - mini,
mlad#í a star#í "ákynì a mlad#í dorostenky. Hrálo se za pøíznivého
poèasí celkem na ètyøech høi#tích. Celková úèast hráèek dosáhla poètu

pøes 400 a sehráno bylo celkem 130 utkání.
Vyhlá#ení v!sledkù turnaje se uskuteènilo v nedìli 19. 6. 2005 ve

12.40 na høi#ti Z$ Polabiny 3 - Npor. Eliá#e za velkého poètu divákù.
Pardubická dìvèata zvítìzila ve 2 kategoriích a to ve star#ích "ákyních a
mlad#ích dorostenkách.

I kdy" bylo ji" podìkováno hlavním sponzorùm osobnì, rád bych
touto cestou je#tì podìkoval v#em, kteøí jak!mkoliv zpùsobem pøispìli k
uskuteènìní tohoto nároèného turnaje. Podìkování si zaslou"í zvlá#tì
vedení Z$ Polabiny 3 - Npor. Eliá#e, kde byli úèastníci turnaje ubytováni
a kde také na#li chutnou stravu.

Václav Vinaø

POLABINY CUP 2005



mìstského obvodu Pardubice II
roèník 2005 prosinec èíslo 4

ZMO na svém zasedání
projednalo rozpoètov! v!hled na
roky 2007 -10 a schvá l i l o
rozpoètové opatøení è. 4. Do roz-
poètu byl pøedev"ím promítnut
transfer 7,5 milionù Kè mìstu jako
podíl MO na rekonstrukci ulice
J. Tomana. Zároveò byla o 3,6 mil.
nav!"ena rezerva rozpoètu, nebo#
letos nebude akce realizována
celá a peníze se tak pou$ijí a$ pøí"tí
rok. Dále byla mírnì nav!"ena
polo$ka údr$by a oprav komu-
nikací (o 5,2% na rovné 3 mil. Kè).
V pøíjmové èásti byla nav!"ena po-
lo$ka správních poplatkù (o 5%) a
místních poplatkù za v!herní hrací
pøístroje (o 6,5%). Cel! rozpoèet je
zveøejnìn na internetov!ch
stránkách mìstského obvodu
(www.mesto-pardubice.cz, dále
pak Správa mìsta, MO, MO II,
Informace obèanùm).

RMO dále
é zprávu o èerpání finanèních

prostøedkù z polo$ek opravy a
udr$ování komunikací, péèe o ve-
øejná prostranství a investice
$ivotní prostøedí. Podrobnosti k té-
to vìci naleznete na jiném místì
tohoto zpravodaje.

RMO se také zab!vala
návrhem odboru dopravy Magi-
strátu mìsta Pardubic na doplnìní

dopravního znaèení na polabinské
ètyøce, kter! spoèívá v pøemìnì
nìkter!ch chodníkù na spoleèné
stezky pro chodce a cyklisty. RMO
souhlasila pouze se zøízením
stezky na "irokém chodníku v ul.
Mozartovì od ul. Kpt. Barto"e k bu-
dovì "koly a ostatní návrhy nedo-
poruèila realizovat. RMO vychá-
zela z názoru, $e realizací návrhu
dojde ke zbyteènému omezování
chodcù, jejich$ frekvence je na
v"ech navr$en!ch chodnících
vysoká. Nicménì odbor dopravy
MmP jako$to rozhodující orgán
v oblasti dopravního znaèení s
celomìstskou pùsobností tento
názor nepøijal a znaèky ji$ jsou
rozmístìny. Apelujeme tedy na
cyklisty, a# nové stezky vyu$ívají
ohleduplnì. Chodce, kteøí se moc
nevyznají v dopravních znaèkách,
zase ubezpeèujeme, $e modrá
tabule s pøe"krtnut!mi symboly
chodcù a kola znamená pouze to,
$e dál pokraèuje chodník a cyklisté
by mìli sesednout z kola.

V neposlední øadì RMO
projednala problematiku správy
mìstské knihovny v obvodì a
doporuèila jednat o správì
knihovny na úrovni mìsta se
spolufinancováním obvodu.

projednala mimo
jin

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

Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady MO

Vá!ení spoluobèané,
usedám ke svému pracovnímu stolu a na mysl mi
tanou slova známého Neckáøova hitu Koukám, jak
ten èas letí - je"tì vèera jsme se podivovali nad
nástupem nového tisíciletí v dìjinách lidstva a dnes
u! pøistupujeme k bilancování jeho prvních pìti let.
Mezitím v"ak na"tìstí pøijdou leto"ní svátky vánoèní
se svou neopakovatelnou atmosférou, a proto
velkou vìt"inu dne"ních øádkù budu zatím vìnovat

pouze tomu roku leto"nímu.
Vrcholná akce podzimu - VI. Staroèeská polabinská pou# - dopadla

bez nadsázky na jednièku. Nejbohat"í kulturní program pøilákal v prù-
bìhu pøekrásného dne tisíce nad"en$ch posluchaèù, spoleèensk$
v$znam podtrhla osobní úèast hejtmana Pardubického kraje Ing. Michala
Rabase a námìstka primátora Jiøího Razskazova. A co navíc - "táb
pøí"tího roèníku ji! pøem$"lí o dal"ích pøekvapeních pro obèany obvodu
v roce 2006. Vìøte, !e se máme na co tì"it.

6. prosince jsme v duchu na"ich novodob$ch polabinsk$ch tradic
opìt rozsvítili koruny a tìla nìkolika stromov$ch velikánù - proto!e
chráníme na"e !ivotní prostøedí, u"etøili jsme dovoz celé øady vzrostl$ch
smrkù a slavnostní osvìtlení zavìsili na stromoví v Polabinách !ivì
rostoucí. Slavnostní náladu u tohoto aktu na polabinské ètyøce podpoøil
pìveck$ komorní sbor polabinské ZU%, kter$ spoleènì s dechov$m
orchestrem evokoval vánoèní atmosféru zpìvem koled a pastorel.

Mám radost, !e i dal"í dùvody k oboustranné pøedvánoèní radosti
opìt najdeme: pøes absenci státní dotace (viz pøedminulé èíslo PZ) se
nám podaøilo realizovat polovinu plánovan$ch prací v ulici Jiøího Tomana,
a to nákladem necel$ch 11 milionù Kè, z toho 3,5 milionu Kè hradilo
mìsto, ostatní ná" obvod. Na jaøe zde pak pøistoupíme k úplnému
dokonèení v"ech úprav.

Do konce kalendáøního roku dojde ke zprovoznìní „Systému
varování a vyrozumìní obyvatelstva mìsta Pardubic“ v na"em obvodu.
Vznikne tak nov$ obèansky dùle!it$ komunikaèní kanál, kter$ bude
slou!it nejenom k aktuálním informacím napø. o stavu kvality ovzdu"í, ale
upozorní Vás i na dùle!ité akce spoleèenské, kulturní a sportovní.
Pova!uji mo!nost vysílání aktuálních informací právem za velk$ pokrok a
tì"ím se, !e si brzy zvykneme na nové mo!nosti na"ich vzájemn$ch
kontaktù.

V prùbìhu leto"ního roku se daøilo pokraèovat v opravách a údr!bì
chodníkù, zelenì, dìtsk$ch høi"# i kontejnerov$ch stání, pozitivní zmìny
nastaly i u vchodù do základních "kol.

Velkou radost mi pùsobí ji! i znaèná èást majitelù na"ich ètyønoh$ch
miláèkù - nauèili se bohatì vyu!ívat na"ich hygienick$ch prostøedkù
rozmístìn$ch v sídli"tní zeleni. Chci jim touto cestou podìkovat. Tìm
v men"inì posílám v$zvu - pøipojte se pøátelé! V!dy# jde pøece o stav
na"eho !ivotního prostøedí.

Pøí"tí rok se chystáme k realizaci dvou velk$ch plánù. Prioritu tvoøí
úprava Stavaøova, kde se koneènì podaøilo úspì"nì vyøe"it pozemkové
zále!itosti. Následovat by mìly centrální prostory v Polabinách III.
Netajím se obavami, zda se podaøí získat potøebnou v$"i státních dotací
na oba projekty, a proto ona teze o prioritì. Navíc se podle na"eho vzoru
do regenerace sídli"tì pustily i dal"í tøi mìstské obvody v Pardubicích.
Optimisticky vìøím, !e v"e dobøe dopadne.

Proto pøijmìte v závìru upøímné podìkování za vzornou spolupráci s
ÚMO Pardubice II v roce 2005. Mé podìkování patøí v"em zastupitelùm
MO Pardubice II a rovnì! sv$m spolupracovníkùm z ÚMO Pardubice II.
Pøijmìte prosím i moje pøání krásn$ch a pokojn$ch vánoèních svátkù s
dárky fyzick$mi a duchovními, které obohatí na"e leto"ní vánoèní
rozpolo!ení.

%tìdr$ den mù!eme oslavit spoleènì jak dopoledním koncertem v 11
hodin na Pergole, tak samozøejmì pøi veèerním tradièním troubení ve
v"ech èástech obvodu.

Na závìr mi pak dovolte mal$ apel k tìm, kteøí svùj negativní zájem
obraceli v minul$ch letech ke spoleèné sídli"tní vánoèní v$zdobì, na její!
tvorbì se aktivnì podílejí pracovníci na"eho ÚMO, !áci základní a
umìlecké "koly a zamìstnanci Slu!eb mìsta Pardubic: „A# vánoèní
krása patøí nám v"em, nikoliv jen jedné domácnosti.“ Dìkuji Vám za
pochopení.

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

Váno níè

Starosta, místostarosta, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí v!em obèanùm Pardubic II hezké a spokojené pro"ití vánoèních svátkù

a hodnì zdraví a úspìchù v roce 2006

Vá! Jiøí Srbek, starosta



Jako ji! tradiènì koncem roku pøiná"íme pøehled nejpod-
statnìj"ích v#dajù mìstského obvodu Pardubice II z rozpoè-
tov#ch kapitol !ivotní prostøedí a doprava v roce 2005 a nìkolik
dokumentárních fotografií. Dodáváme, !e v#èet neobsahuje
úplnì v"echny polo!ky, nìkteré jsou kumulované a nìkteré
èástky odhadnuté, nebo$ èerpání dosud probíhá.

Co se udìlalo a za kolik

ÚDR%BA, OPRAVY A INVESTICE %P - 2005 v tisících Kè

sekání trávníkù a sbìr listí 2 089

údr!ba trávníkù mimo pravideln"ch seèí 104

zahradnické slu!by 860

údr!ba døevin 313

nové v"sadby døevin 146

nátìry, opravy, doplnìní lavièek a dal#ího mobiliáøe 175

opravy a nátìry vybavení dìtsk"ch høi#$ a sportovi#$ 217

rekonstrukce dìtského høi#tì Hradecká - Mlad"ch 172

rekonstrukce 7 ks pøístøe#kù na kontejnery - Polabiny 4 794

doplnìní 2 ks lamp v ul. Partyzánù 104

v"syp odpadkov"ch ko#ù 453

v"syp ko#ù na psí exkrementy 163

pøistavování velkoobjemov"ch kontejnerù na komunální odpad 365

ruèní úklid veøejn"ch prostranství 678

pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzdu#í v Rosicích 100

ÚDR%BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2005 v tisících Kè

podíl na rekonstrukci ulice J. Tomana (podíl mìsta 3 500) 7 550

provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2 57

doplnìní hraèek a v"mìna povrchu na høi#ti Bro!íkova 427-9 218

hygienick" rozbor písku v pískovi#tích 60

doplatek projektu a geometrick" plán - akce Stavaøov 46

projektová dokumentace - akce Dru!stevní 155

oprava chodníku v ulici Mlad"ch a vjezdu do Z% Polabiny 1 592

opravy v"tlukù na vozovkách (po zimì apod.) 821

lokální opravy chodníkù 1 099

opravy a èi#tìní de#$ov"ch vpustí (vèetnì náhrad odcizen"ch vík) 297

doplòková zimní údr!ba chodníkù (leden-únor 2005) 41

projektová dokumentace - centrum Polabiny 3 119

Svoz komunálního odpadu v dobì vánoèních svátkù

Zimní údr!ba pozemních komunikací a prodej posypového materiálu

Slu!by mìsta Pardubic a. s. budou provádìt svoz komunálního odpadu
v dobì vánoèních a novoroèních svátkù takto: 25. 12. probìhne mimoøádn"
svoz kontejnerù 1100 litrù na sídli#tích, 26. 12. probìhne svoz odpadu dle
pravidelného harmonogramu jako v pracovní den. Svoz separovan"ch
slo!ek odpadu - sklenìného odpadu, plastù a papíru - bude po dobu svátkù
probíhat prùbì!nì dle harmonogramu bez omezení.

Slu!by mìsta Pardubic a. s. provádí v zimním období údr!bu místních
komunikací, chodníkù, cyklistick"ch stezek, podjezdù a nadjezdù a jejich
posyp dle plánu zimní údr!by schváleného Magistrátem mìsta Pardubic.
Podle povìtrnostních podmínek ji! od listopadu zaji#$ujeme po celé zimní
období nepøetr!itou 24 hodinovou pohotovost na pracovi#ti.

Nabízíme v#em zájemcùm z øad obèanù mo!nost nákupu posypového
materiálu a tím mo!nost o#etøit chodníky u sv"ch domù a pøedejít pøípadn"m
#kodám, za které by odpovídali. Spotøebitelské balení (30 kg posypového
inertního materiálu) lze zakoupit v areálu spoleènosti - Hùrka 1803 nebo
u obsluhy parkovi#tì na Masarykovì námìstí za cenu 50,- Kè/ks (cena je
uvedena vèetnì DPH). Zájemcùm z øad podnikatelsk"ch subjektù nabízíme
dodávku posypového materiálu vèetnì
dopravy. Bli!#í informace na tele-
fonním èísle 466 260 821.

Za zamìstnance Slu!eb mìsta
Pardubic a. s. pøeji v#em spolu-
obèanùm klidné a pøíjemné pro!ití
Vánoc.

Ing. Èestmír Nejedl"

Slu!by mìsta Pardubic informují

OZNÁMENÍ
Úøad mìstského obvodu Pardubice II oznamuje, !e dne

v provozu , tudí! v tento den ji! nebude mo!né
hradit jakékoli poplatky (tzn. nebude mo!no vydávat

) a rovnì! nebude probíhat

30.12. 2005
nebude pokladna úøadu

ani rybáøské
lístky ovìøování podpisù, listin, podání
!ádostí o v#pis z Rejstøíku trestù.

17. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 15. 12. 2005
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Navr!en" program obsahuje tyto
body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu k 30. 11. 2005, pravidla pou!ití
sociálního fondu na rok 2006, rozpoèet na rok 2006, kontrolní zpráva
o plnìní usnesení zastupitelstva, informativní zprávy, diskuse.

Dne 24. 12. 2005 bude od 11 hodin na Pergole k poslechu hrát a
zpívat vánoèní koledy kapela %ivaòanka. Ka!d# z Vás je na tuto
akci srdeènì zván. Ka!doroèní ji! tradièní "tìdroveèerní troubení
této kapely bude probíhat od 22. hodiny na nìkolika místech
na"eho obvodu. Obì tyto akce budou uskuteènìny pouze za
pøízniv#ch klimatick#ch podmínek.

POZVÁNKAPOZVÁNKA

Legalizace

platn# úøední prùkaz

listinu

Vidimace
originál èi ovìøen# opis listiny

pøíslu"n# poèet kopií

Ovìøovací hodiny

-

(obèansk!
prùkaz, cestovní pas, popø. øidièsk! prùkaz)

ovìøování pravosti podpisu. Legalizací povìøen"
pracovník ovìøuje, !e fyzická osoba v jeho pøítomnosti listinu
vlastnoruènì podepsala nebo podpis na listinì ji! uveden" pøed ním
uznala za vlastní. Fyzická osoba (ten, kdo o ovìøení !ádá) pøedlo!í
k prokázání své toto!nosti vydan" státním
orgánem, kter" obsahuje jméno, pøíjmení, rodné èíslo a není-li rodné
èíslo nebo nelze-li jej zjistit, datum narození !adatele

a , na které má b"t
podpis ovìøen. Za tento úkon je úètována èástka 30,- Kè za jeden
podpis dle zákona è. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném
znìní.

- ovìøování shody opisu nebo kopie s listinou. K vidimaci
je tøeba pøedlo!it , která má b"t
ovìøována a , na kter"ch má b"t ovìøení
provedeno. Správní poplatek dle zákona è. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích v platném znìní èiní 30,- Kè za ka!dou i zapoèatou stránku.

jsou v pondìlí a ve støedu od 8,00 do 17,00
hodin, v úter", ve ètvrtek a v pátek od 8,00 do 13,30 hodin (polední
pøestávka je dennì od 11,30 do 12,30 hodin). MM

Ovìøování podpisù a listin
na ÚMO Pardubice II

Na prvním obrázku je
jedno ze sedmi rekon-
struovan"ch kontejne-
rov"ch stání v Polabi-
nách 4. Jsou na nich po-
u!ity fo#ny z recyklo-
vaného plastu, které
#etøí !ivotní prostøedí a
mìly by mít i del#í
!ivotnost.
Druh" obrázek zachy-
cuje nové vybavení na
høi# t i mezi ul icemi
Hradecká a Mlad"ch,
vèetnì "evropsky" pøed-
p isového mìkkého
pískového podsypu.
Skluzavka má nere-
zovou v"plò, která se
oproti laminátov"m jeví
mnohem trvanlivìj#í.

Tøetí a ètvrt" obrázek namátkou ukazují dvì z mnoha letos
proveden"ch lokálních oprav chodníkù, vlevo v ulici K Rozvodnì,
vpravo v ulici Stavbaøù (zde se polovinou nákladu podílela

samospráva SBD Dru!ba).
Na pátém obrázku jsou novì
vysázené stromky v Lidické
ulici, které nejsou zahrnuty v ta-
bulce, proto!e je hradila Èeská
po#ta v rámci náhradní v"sad-
by za kácení døevin v jejím
areálu na Fáblovce. TØ



Podle pùvodních zámìrù mìla b!t
rekonstrukce Stavaøova ji" hotová. Jak
jsme v#ak informovali ji" v PZ 1/2005,
kvùli komplikované smìnì pozemkù
byla akce odlo"ena na pøí#tí rok a
pøednost dostala dal#í akce v poøadí
dle Programu rozvoje MO Pardubice II
na období 2003-2006, tj. rekonstrukce
ulice Jiøího Tomana. Z urèitého úhlu
pohledu to bylo #$astné rozhodnutí,
proto"e stavbì musí pøedcházet
v!mìna vodovodu v lokalitì, kterou
pøipravuje Univerzita Pardubice ve
spolupráci s Vodovody a kanalizacemi
Pardubice. Pøedpokládan! termín této
investice se toti" také pøelil z leto#ního
jara na jaro pøí#tí. Potom u" by snad
opravdu nemìlo stát nic v cestì
provedení úprav na Stavaøovì. Jak si
mù"ete pøeèíst ve Slovì starosty, tato
akce je na#í prioritou pro rok 2006.

Kauza

STAVAØOV

Nedílnou souèástí spoleèenského vy!ití
obyvatel Polabin je èinnost Rybáøského
sportovního klubu Pardubice - Polabiny. Ten
slaví v leto"ní sezónì tolik v#znamn#ch
úspìchù ve své èinnosti, !e je nutné s nimi
seznámit v"echny obyvatele na"eho
mìstského obvodu. Tak!e pìknì popoøádku.

A - dru!stvo ve slo!ení Ladislav a Josef
Konopáskovi, Miroslav Melcher a Luca
Pergreffi vyhrálo I. ligu v lovu ryb udicí -
plavaná. Zároveò B - dru!stvo vyhrálo II. ligu.

Díky mimoøádné aktivitì èlenù klubu o!il
letos prav# bøeh Labe v#znamn#mi rybáø-

sk#mi závody - Mezinárodním mistrovstvím
Èeské republiky v lovu ryb udicí - plavaná.
I toto klání bylo pro RSK Pardubice - Polabiny
velmi úspì"né jak v jednotlivcích - 1. místo
obsadil Ladislav Konopásek, 2. místo Josef
Konopásek, tak v kolektivech kde dru!stva
RSK obsadila rovnì! 1. místo. Svùj podíl na
tomto pozoruhodném úspìchu mìli dále
trenér Josef Konopásek a vedoucí dru!stva
Milan Vrána.

S pøíchodem podzimu se na pravém
bøehu Labe podaøilo obnovit tradièní
rybáøskou soutì! O putovní pohár Pern"tejna,

jeho! hlavní cenu vìno-
val starosta MO Pardubi-
ce II pan Jiøí Srbek (viz
pøipojené foto). Vítìzem
klání, kterého se zúèast-
nil velk# poèet rybáøù
z celé Èeské republiky
se stalo domácí dru!stvo
ve slo!ení Josef Kono-
pásek a Ladislav Kono-
pásek.

V turnaji veteránù
konaném na území
severních Èech obsadil
Josef Konopásek st. 3.
místo. V tradièním
závodì na závìr leto"ní
rybáøské sezóny, která
nese název O poliè-
ského candáta, Josef

Konopásek ml. dokonce zvítìzil.
Nejdùle!itìj"í rybáøskou akcí na pravém

bøehu Labe v"ak bylo Mezinárodní mistrovství
svìta handicapovan#ch, nad kter#m pøevzal
zá"titu ministr práce a sociálních vìcí vlády
Èeské republiky pan Zdenìk $kromach.
Úèastníky mistrovství a vedoucí dru!stev pøijal
pøed zahájením primátor mìsta Pardubic Ing.
Jiøí Støítesk#. Náklady na uspoøádání neslo
mìsto i mìstsk# obvod. Organizátorùm se za
bezchybn# prùbìh soutì!e dostalo
podìkování jak od prezidenta mezinárodní
rybáøské federace (ten dokonce zaèal hovoøil
o pøípadném poøádání mistrovství svìta u nás
v Polabinách), tak od starosty Jiøího Srbka,
kter# ne"etøil slovy chvály na adresu tìch
bezejmenn#ch piln#ch spolupracovníkù, kteøí
se nezi"tnì starali o úpravu soutì!ního
prostoru a jeho vytyèení, o bodování èi
obèerstvení úèastníkù nebo o vaøení ryb. Bylo
mnoho dal"ích povinností ke splnìní,
vyvrcholení pak nastalo perfektním úklidem
celého prostoru po skonèení závodu.
Polabin"tí rybáøi letos úspì"nì soutì!ili i v za-
hranièí: na Mezinárodním mistrovství svìta
klubù v Itálii obsadili 8. místo z 30 úèastníkù,
na Mezinárodním mistrovství svìta národù ve
Finsku 11. místo z 35 úèastníkù.

Novinkou v plánu RSK Pardubice -
Polabiny na pøí"tí rok je zalo!ení dru!stva
kadetù. Zájemci se mohou hlásit na tel. èísle
737 349 475.

Milan Vrána, vedoucí dru!stva RSK

Poprvé jsme podrobnìji o zámìru úprav
na Stavaøovì informovali ji! v PZ 3/2003, kde
jsme pøedstavili první dvì varianty budoucího
uspoøádání Stavaøova zpracované komisí
rady MO pro regeneraci sídli"tì. Na základì
pøipomínek a mnoha diskusí na nejrùznìj"ích
úrovních postupnì vykrystalizoval projekt
nejprve pro územní a pak pro stavební øízení.
Definitivní návrh je patrn# z obrázku.

Problémy lokality sousedící s univerzitním
campusem jsou v souèasné dobì zøejmé. Je
zde nedostateèn# poèet parkovacích míst,
povrch obslu!né komunikace je ve "patném
stavu, stávající chodníky nejsou optimálnì
trasovány (vy"lapané cesty v trávnících),
druhová skladba zelenì je nevhodná do
sídli"tní zástavby (topoly, bøízy) a stromy jsou
pøestárlé, chybí dìtské høi"tì, jsou nevhodnì
umístìny kontejnery na odpad, veøejné
osvìtlení je do!ilé a z vìt"í èásti nefunkèní.

Návrh navy"uje
poèet parkovacích
míst více ne! o tøetinu
a to hlavnì dùsledn#m
vyu!itím ploch podél
stávajících komuni-
kací. Zásahy do ze-
lenì jsou tedy mini-
mální, pøièem! projekt
urèil místa, kde by
v pøípadì budoucí
potøeby mohly b#t
pa rkovac í p lochy
roz"íøeny. Dále je v ná-
vrhu optimalizováno
trasování vozovky, sí%
pì"ích komunikací je
doplnìna o nové trasy
a øe"ena v jednotném
povrchu (zámková
dla!ba). Novì je v lo-

kalitì umístìno dìtské høi"tì (kruhová
plocha). Pøestárlé stromy budou nahrazeny
novou v#sadbou keøové a stromové zelenì.
Lokalita je doplnìna vhodn#m mìstsk#m
mobiliáøem vèetnì nov#ch pøístøe"kù na
kontejnery, veøejného osvìtlení, dopravního
znaèení apod.

V pøípadì nezískání státní dotace bude
muset b#t objem prací redukován a pøípadnì
rozdìlen na etapy do více let, co! letos potkalo
ulici J. Tomana.

Úspì!ná sezóna Rybáøského sportovního
klubu Pardubice - Polabiny

Úspì!ná sezóna Rybáøského sportovního
klubu Pardubice - Polabiny

TØ
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Montessori na Z! Polabiny 1
V leto"ním "kolním roce se na Z#

Polabiny 1 otevøela tøída Montessori,
jediná v celém Pardubickém kraji.

Co vás
z a j i s t é
p ø e k v a p í
p ø i n á v -
#tìvì Mon-
tessori tøídy
je, "e zde
nejsou v øa-
dách vyrov-

nané #kolní lavice, nezvoní na pøestávky,
neznámkuje se a klasická forma pasivního
v!kladu látky se zde prakticky nevyskytuje.
Vládne tu ticho a klid. Dìti se samostatnì
nebo ve skupinkách vìnují pøipraven!m
èinnostem podle svého individuálního
plánu. K rychlému zvládnutí uèiva jim
pomáhají promy#lené didaktické pomùcky,
s jejich" pomocí lze i nároèné úkoly hravì
splnit. Tato tøída rovnì" dìtem umo"òuje
intenzivní v!uku AJ za úèasti rodil!ch
mluvèích.

I kdy" se jedná o styl v!uky takzvanì
alternativní, rodièe se nemusí bát, "e by dìti
v nìkter!ch pøedmìtech zvládli ménì
uèiva. Právì naopak, v!uka splòuje

standard v!chovnì vzdìlávacího programu
„Základní #kola“ a navíc je obohacena
o práci na projektech, které propojují
znalosti z jednotliv!ch pøedmìtù do
jednoho celku.

Díky vstøícnosti pana øeditele Mgr.
Radka Hejného dostal tento svìtovì
uznávan! zpùsob v!uky #anci i v Pardu-
bicích. Aèkoliv v Èeské republice není Mon-
tessori systém je#tì tak roz#íøen, v zahra-
nièí jsou zcela bì"né i Montessori støední
#koly. „Jenom ve #védském Gothenburgu
je více ne" 90 Montessori #kol“ øekla nám
Mgr. Marcela $áková, tøídní uèitelka první
pardubické Montessori tøídy, která se právì
vrátila z mezinárodní konference Mon-
tessori Europe. Nìkteré z tìchto #kol mìla
mo"nost bìhem konference osobnì
nav#tívit.

To, "e zájem o tento typ vzdìlání roste i
u nás, potvrzuje otevøení ji" druhé Mon-
tessori tøídy v M% Klubíèko v Polabinách 4.

Pøijïte se i s va#ím dítìtem podívat do
Montessori tøídy v Základní #kole Polabiny
1 (tel. 728 042 402) nebo do Mateøské #koly
Klubíèko, Grusova 448, Polabiny 4 (tel. 466
435 777)

Monika Skoøepová, lektorka AJ

Zdá se vám, "e ve va#í #kole stra#í? Na
polabinské jednièce je to obèas pravda.

První t!den v listopadu pøipravila #kolní
dru"ina veèer duchù. Po setmìní pøi#ly do
#koly dìti a jejich rodièe a stra#ideln! rej zaèal.
Dìti mìly za úkol obejít v#echny duchy a splnit
nároèné úkoly. Napøíklad u vodníka dìti lovily
oko mrtvého Hejkala, vyzkou#ely si vìzení
mistra Babinského, ty nejzlobivìj#í si pøevzal
mistr kat a mnoho dal#ího. Po splnìní úkolù
dìti èekala sladká odmìna.

V nejbli"#í dobì je pro dìti je#tì nachystán
èert a Mikulá#, sobotní pøedvánoèní salón ve
#kolní jídelnì a závìreèn! ohòostroj na
#kolním høi#ti, kter! bude 22. 12. od 17,00
hodin.

Srdeènì zvány jsou v#echny dìti, rodièe a
pøátelé nejen z na#í #koly.

Radek Hejn!, (øeditel #koly)

STRA!Í

Na Gymnáziu v Mozartovì ul. 449
v Pardubicích probìhlo dne 7. prosince
2005 informaèní odpoledne pro rodièe a
"áky devát!ch tøíd. Budoucí studenti tak
mìli mo"nost prohlédnout si uèebny, získat
informace o pøijímacích zkou#kách a
pøípravném kurzu na tyto zkou#ky, o uèeb-
ních plánech, o úspì#nosti absolventù pøi
pøijímacích zkou#kách na vysoké #koly i ho-
voøit s pedagogy.

Pokud jste informaèní odpoledne
zme#kali a máte zájem se o studiu
informovat, mù"ete se obrátit na øeditele
RNDr. Otto Horáka a jeho zástupce Mgr.
Radku $vakovou na tel. èíslech 466 412 838
a 466 412 840.

Zájemcùm

V Tøeboni 4. - 6. 11. 2005 problìhlo
Mistrovství Èeské republiky v Taekwon-Do
ITF. Zúèastnilo se ho 20 "kol a zhruba 400
závodníkù.

Taekwon-Do ITF Pardubice získalo 2
medaile. Lenka Souèková získala støíbrnou
medaili ze sportovního boje a Zbynìk Barto"
bronzovou ze silového pøerá$ení. Slovo
trenéra: „Ve velké konkurenci reprezentantù
jsme se neztratili, ale ne v"echna oèekávání
byla naplnìna.

Pokud byste si chtìli toto bojové umìní
vyzkou"et, mù$ete nás nav"tívit na tréninku
ka$dé úter% a ètvrtek od 17,00 do 19,00 hod.

Tìlocvièna: Mozartova 449, Polabiny 4
e-mail: pardubice@taekwondo.cz
www.pardubice.taekwondo.cz
tel.: 721 959 793

“

o studium
na gymnáziu

V !KOLEE

Úøad mìstského obvodu Pardubice II oznamuje, "e bylo
provedeno o#etøení jehliènat!ch døevin chemick!m pøípravkem
MORSUVIN A na území MO Pardubice II z dùvodu vandalismu a
kráde"í jehliènanù v pøedvánoèním období. Stromky o#etøené

tímto pøípravkem po pøenesení do teplé místnosti intenzivnì
zapáchají! V!#e uveden! chemick! pøípravek není

klasifikován jako jed a lze jej pou"ít na veøejnì pøístupn!ch
místech. O#etøené stromy v sídli#tích Polabiny 1-5, Sever,
Stavaøov a Cihelna budou viditelnì oznaèeny tabulkou:
„POZOR! Jehliènany jsou chemicky o#etøeny,
nedot!kejte se stromù.“ Prosíme obèany, aby tyto
v!stra"né tabulky nenièili a neodstraòovali alespoò po
dobu 21 dnù od data o#etøení.

TAEKWONDISTÉ
Z POLABIN 4
TAEKWONDISTÉ
Z POLABIN 4

O$PD
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