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mìstského obvodu II

Vá"ení spoluobèané,
poprvé v novém kalendáøním roce vyu"ívám
mo"nosti obrátit se na Vás prostøednictvím
úvodního sloupku našeho Pravobøe"ního
zpravodaje se svými radostmi a starostmi z prùbìhu prvního ètvrtletí. Chci Vás hned v úvodu
ujistit, "e i letos udìláme se všemi zastupiteli a
spolupracovníky ÚMO Pardubice II vše proto,
aby rok 2012 byl úspìšný ve všech ukazatelích.
První významnou spoleèenskou akcí nového letopoètu v našem
obvodu, pøi které došlo ve sváteèní atmosféøe plné dobré nálady a
porozumìní k lámání bariér a pøeká"ek mezi zdravotnì
posti"enými a zdravými dìtmi, bylo ji" desáté Novoroèní souznìní
poøádané Speciální školou Svítání a polabinskou ZUŠ. Vzácným
hostem jímavého integrovaného koncertu byl tentokrát herec Petr
Kostka. Stojí za zmínku, "e byl hluboce lidským obsahem veèera
tak osloven, "e dokonce odlo"il svùj pùvodnì plánovaný odjezd na
dobu mnohem pozdìjší. Myslím, "e bychom si mnohá ponauèení
vyplývající ze Souznìní mohli vzít k srdci všichni: zlepšit vzájemné
vztahy mezi lidmi, obecnì být více tolerantní a ohleduplní k "ivotu
ostatních spoluobèanù, neváhat pomoci, kdy" nás nìkdo opravdu
potøebuje a podobnì. Rád jsem pøevzal nad touto vysoce humánní
akcí záštitu a vìøím, "e bude mít v dalších letech pokraèování a
pøispìje tak dlouhodobì k pozitivnímu ovlivnìní celkové
spoleèenské atmosféry v našem obvodu.
Nyní se chci zmínit o akcích, které letos dokonèíme a o tìch,
které bychom s pomocí dotací rádi zahájili. Po zimì se opìt rozjely
stavební práce v ulici Kunìtické a já pevnì doufám, "e termín
dokonèení konec dubna bude dodr"en a obyvatelé této ulice budou
ji" ušetøeni mnoha omezení a nová ulice se jim bude líbit. Podali
jsme "ádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na úpravu
polabinské ètyøky a budeme doufat, "e budeme úspìšní a pustíme
se do první etapy této akce. Pokud dotaci nedostaneme (letos je
obrovský nárùst "ádostí), zaèneme s akcí zcela jistì v roce 2013.
Dále jsme podali "ádost na dotaci na opravu prostranství pøed ZŠ
Polabiny II Prodlou"ená.
Komise pro sport, mláde" a kulturu na svém zasedání v únoru
ji" rozdìlila dotace na sportovní a kulturní akce konané na území
našeho mìstského obvodu. Pracovní èeta se peèlivì sna"í
zachovávat poøádek na sídlišti a svým pravidelným úklidem zcela
jistì pøispívá k lepšímu "ivotnímu prostøedí v našem obvodì.
Mrazivé období pomalu konèí a vystøídá ho jaro se svou
"ivotadárnou energií. Vymìòme proto ustarané tváøe za úsmìv na
rtech, jedovaté slovo za voòavou jarní kytièku. V"dy% ta svou
køehkou krásou doká"e nahradit tisíc nic neøíkajících vìt.
Pojïme spoleènì pøivítat jaro 2012 v Polabí.
Jiøí Srbek

9. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 28. 3. 2012
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu MO Pardubice II k 31.
12. 2011 a k 28. 2. 2012, pou"ití výtì"ku z provozování výherních
hracích pøístrojù za rok 2011, informativní zprávy, diskuse.

roèník 2012

bøezen

èíslo 1

Kunìtická ulice v rekonstrukci

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøedešlého vydání Pravobøe"ního zpravodaje, vybíráme
následující zále"itosti.
Na svém zasedání 14. 12. 2011 ZMO schválilo rozpoèet MO na rok
2012, jeho" struèný pøehled naleznete na str. 2 (podrobnìji na internetu). ZMO rovnì" ulo"ilo RMO zmìnit parkovací limity, tak aby do nich
byly zapoèítáváni jen poplatníci a ne invalidé (viz èlánek na str. 2). Dne
8. 2. 2012 se ZMO sešlo ještì jednou, aby rozpoètovým opatøením
schválilo navýšení zdrojù finanèních prostøedkù ze zùstatku roku 2011 a
zaøadilo do výdajù investièní akci Centrum Polabiny 4.
RMO na pøelomu roku schválila uzavøení obvyklých roèních smluv se
Slu"bami mìsta Pardubic a.s. na zahradnické slu"by, pøistavování
velkoobjemových kontejnerù, výsyp košù na odpadky a psí exkrementy,
údr"bu fontán, rámcovou smlouvu na opravy komunikací a také smlouvu
s SKP CENTREM o.p.s. na úklid kontejnerových stanoviš%.
Ještì pøed koncem minulého roku schválila RMO novou organizaèní
strukturu úøadu vyplývající z poslední zmìny statutu.
RMO projednala nìkolik "ádostí o nakládání s mìstskými pozemky,
z nich" mù"eme zmínit napø. výpùjèku pozemkù ve vlastnictví Univerzity
Pardubice za úèelem výstavby multifunkèního sportovištì mìsta.
Investice má být realizována v rámci dotaèního programu EU.
RMO nemìla námitek k vydání územního rozhodnutí na stavební
úpravy výukového areálu Univerzity Pardubice, v rámci ní" má mimo jiné
dojít k vybudování parkovištì za výškovou budovou univerzity v blízkosti
køi"ovatky U Josefa.
RMO se seznámila se zámìrem kultivace okolí kavárny Výmìník
obèanského sdru"ení Péèe o duševní zdraví a schválila partnerství na
tomto projektu.
RMO v neposlední øadì souhlasila s umístìním stolku s lavicemi
u provozovny rychlého obèerstvení v centru Polabin 3 (u Matesa) a
nesouhlasila s posunutím pøedzahrádky pøed Bum-bum barem
(Kunìtická 120) na novì dokonèené parkovací místo.
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2012.

týdny pøistavení

1 - u sbìr. surovin

2 - u POLICIE

3 - Dru!by

4 - Bro!íkova

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

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

1 - Dru!stevní

stanovištì
Polabiny - ulice

Do velkoobjemových kontejnerù lze ulo!it objemný odpad z domácností, který se nevejde do bì!ných odpadových nádob - nábytek,
koberce apod. Do velkoobjemových kontejnerù NEPATØÍ: stavební su%
(napø. po vybourání bytových jader, stará okna), nebezpeèný odpad
(vèetnì pneumatik, akumulátorù, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovatelný odpad (sklo, papír, plasty, kov), odpad z podnikatelské èinnosti.
Dodáváme, !e prùbì!nì je k dispozici separaèní dvùr v Lonkovì
ulici, který má provozní dobu v úterý a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinský separaèní dvùr lze
odkládat objemný odpad z domácností, pneumatiky, stavební su%, sklo,
plasty, papír, elektrozaøízení a kovy.
Nebezpeèný odpad, jako jsou chemikálie, barvy, oleje, baterie
apod., lze odevzdat na nìkteré jiné separaèní dvory ve mìstì (napø. ve
Dra!kovicích, podrobnìji viz www.smp-pce.cz), nebo je mo!no vyu!ít
mobilního svozu, který probíhá obvykle na podzim (pøesný rozpis bývá
oznámen v!dy pøedem formou letákù do schránek a zveøejòujeme ho
rovnì! na našich webových stránkách).
Obyvatele rodinných domù na Cihelnì rovnì! upozoròujeme na
mo!nost zapojení do oddìleného sbìru bioodpadu (tráva, listí, ovoce
apod.). Poplatek za tuto slu!bu èiní 300 Kè za nádobu a rok - podrobnìji
na www.bioodpad.pardubice.eu nebo na tel. 466 260 833.

po

út

út

po
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st

út

Rozpoèet na rok 2012
Dne 14. 12. 2011 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2012. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného
rozpoètu ve znìní rozpoètového opatøení z 8. 2. 2012 (èástky jsou
uvedeny v tis. Kè). Kompletní rozpoèet najdete na www.pardubice2.cz.
FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bì!né pøíjmy
z toho podíl na daních
poplatky
ostatní pøíjmy
2. Zùstatek ZBÚ k 31. 12. 2011
3. Tvorba sociálního fondu

28 104,3
15 688,0
4 488,0
10 420,0
780,0
12 717,8
-301,5

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

28 104,3
24 792,7
9 924,0
7 270,0
4 025,0
1 668,0
973,0
832,7
100,0
1 392,3
1 919,3

Zmìna limitù vyhrazených stání
Od roku 2000 platí na území MO Pardubice II Limity vyhrazených
stání. Ty stanovují maximální poèty míst, která lze na jednotlivých
parkovištích vyhradit pro konkrétní !adatele. Na základì po!adavku
Zastupitelstva MO Pardubice II byla provedena jejich zmìna
spoèívající v tom, aby invalidé, kteøí mají v po!adovaném místì trvalý
pobyt, se do limitù nezapoèítávali. Na nìkterých parkovištích, kde byly
dosud limity naplnìny pouze invalidy nebo kombinací invalidù a poplatníkù, tímto opatøením vznikla mo!nost vyhradit dodateènì místa
pro nové zájemce z øad poplatníkù. Aktuální tabulka limitù je k dispozici na www.pardubice2.cz (v rubrice Ostatní informace).

Úøad mìstského obvodu Pardubice II
Chemikù 128, 530 09 Pardubice
po a st 8-17, út a èt 8-15, pá 8-14:30 (pøestávka v!dy 11:30-12:30)

starosta
Jiøí Srbek
tajemník
Miroslava Boháèková
odbor vnitøních vìcí
sekretariát, podatelna
Bc. Jana Menclová
pøestupky
Ing. Josef Øehùøek
Czech POINT, ovìøování, ryb. lístky Ilona Drtinová
odbor !ivotního prostøedí a dopravy
vedoucí odboru
Ing. Tomáš Øezanina
!ivotní prostøedí
Ing. Jitka Schafferová
veøejná prostranství a doprava
Tomáš Kozák
odbor ekonomický
vedoucí odboru
Ing. Jitka Støi!íková
úèetnictví
Ladislava Fecková
evidence poplatkù
Jana Koudelová
evidence poplatkù
Ilona Pirklová
evidence poplatkù
Kateøina &áková
pokladna
Lenka Brzobohatá
e-mail jmeno.prijmeni@umo2.mmp.cz
fax

466 798 611
466 798 627
466 798 611
466 798 628
466 798 630
466 798 624
466 798 626
466 798 625
466 798 631
466 798 623
466 798 633
466 798 632
466 798 612
466 798 622
466 798 610
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Téma

PROSTRANSTVÍ PØED ZŠ POLABINY 2
Základní škola na
dvojce nedávno získala
pìkný nový kabát, ale
prostranství pøed ní zùstává oprávnìným terèem kritiky obyvatel
okolních bytových domù, rodièù "ákù navštìvujících školu i jejího
vedení. V souèasnosti je
dominantou prostoru
stará, dlouhodobì nepou"ívaná a nefunkèní po"ární nádr", která degraduje vzhled i mo"nosti
vyu"ití veøejného prostoru a hrozí úrazem dìtí.
Mìstský obvod proto nechal zpracovat studii
mo"ného nového uspoøádání tohoto prostoru a
se zámìrem se pøihlásil do prvního kola grantového øízení Nadace
OKD v nadaèním programu “Sídlištì "ije”.
Návrh smìrování pìších komunikací vychází z pøirozených tras
chodcù pøes øešené území. Ka"dá z cest je pojata jako samostatný

Projekt “Mít oèi k vidìní”
V letošním roce zraková prevence v Pardubicích zaèíná opìt v pravobøe"ních mateøských školách. Ji" ètyøi roky oèi pardubických
pøedškolákù hlídá nenápadný pøístroj Plusoptix S09, který dovede
odhalit pøíèiny zrakových dysfunkcí u dìtí od šestého mìsíce jejich
vìku. Vyšetøení tímto pøístrojem je bezkontaktní, rychlé, nebolestivé a
je pøizpùsobeno pøedškolnímu dítìti. Ze vzdálenosti jednoho metru se
na oèi dítìte zacílí kamera s oblièejem panáèka. Pro rychlé upoutání
pozornosti dítìte má kamera svìtelné a zvukové doprovodné efekty.
Jakmile dítì spatøí na obrazovce oblièej panáèka, je celé vyšetøení
skonèeno.
Nejvìtší koncentrace pøedškolních dìtí je v mateøských školách,
proto je zraková prevence smìøována pøedevším do pøedškolních
zaøízení. Vyšetøení probíhá v pøirozeném prostøedí pøedškolního dítìte
a nezpùsobuje dítìti zbyteèný stres, který mnohdy pøi návštìvì lékaøe
pro"ívá. Vyšetøení pøedškolákùm po celé ètyøi roky plnì hradí
Statutární mìsto Pardubice.
Systémové propojení praktických pediatrù, oèních lékaøù,
kolektivù mateøských škol i rodièovské veøejnosti se osvìdèilo a
pøineslo pøekvapivé výsledky. Na pomìrnì velkém vzorku 2 744
pardubických pøedškolákù se ukázalo, "e nìjakým druhem zrakové
vady trpí minimálnì 10 % pøedškolních dìtí, pøièem" 7,8 % tìchto
zrakových vad bylo tzv. skrytých. Co rozumíme skrytou zrakovou
vadou? Jde o vadu zraku, která do doby zrakového screeningu nebyla
odhalena pediatry pøi pravidelných preventivních prohlídkách a
zùstávala té" bez povšimnutí samotných rodièù dìtí. Malé dítì nám
toti" neøekne jak vidí, zda pøedmìt v dálce má rozmazaný èi jinak
zdeformovaný nebo ho dokonce nevidí. Nikdy pøece jinak nevidìlo.
Za nejvhodnìjší období pro nápravu zrakových vad je pova"ováno
právì období pøedškolní, kdy lze nejlépe následnou péèí mnohé vady
zraku napravit èi dokonce zcela odstranit. Vèasným záchytem
zrakových vad se nejlépe pøedchází nejen nevratnému poškození
zraku, ale i negativnímu dopadu zrakového handicapu na osobnost
dítìte a na jeho budoucí "ivot.
PhDr. Dagmar Fidlerová

prvek s odlišným formátem dla"eb, je" se v prostoru rùznì prolínají a
køí"í. V ohnisku protínání cest se nachází mírnì
vyvýšené døevìné podium, slou"ící jako odpoèinková a herní plocha
pro mláde". Podium je
"roztr"eno" na tøi kusy
protnutím chodníky. Jeho hranolový tvar podtrhují døevìné lamely umístìné ve výšce 3,5
m na ocelových stojkách, slou"ící jako rošt pro popínavou zeleò. Ta
èasem vytvoøí stínìní podia a vytvoøí tak zajímavý parkový prvek.
Zdánlivou nahodilost hmot chodníkù doplòují po dla"bách volnì
rozmístìné betonové zídky s døevìnou horní hranou, slou"ící jako
lavièky. Ty jsou umístìny buï solitérnì, nebo ve shlucích... Pøed
školou pak tvoøí místo pro shroma"ïování dìtí pøed nebo po
vyuèování. Kovová plastika “Plachetnice” od Františka Janouška
zde bude novì umístìna.
Popsané øešení ještì není definitivní - pokud by zámìr
postoupil do druhého kola, bude se ještì v širší diskusi se
zapojením veøejnosti dotváøet. I kdyby v grantovém øízení neuspìl,
zámìr nezapadne - je zahrnut v aktuálním programu rozvoje MO
Pardubice II.
TØ

Rozšíøená výuka matematiky
pøírodovìdných pøedmìtù
a informatiky
Baví Vaše dítì matematika, pøírodovìda nebo vlastivìda a chcete,
aby ve školním roce 2012/2013 navštìvovalo tøídu s rozšíøeným
vyuèováním matematiky, pøírodovìdných pøedmìtù a informatiky?
Pak pøijïte se svým pá%ákem ve ètvrtek 26. 4. 2012 ve 14 hodin do
ZŠ Polabiny 3, v ulici Npor. Eliáše 344, kde se koná výbìrové øízení.
Èeká ho modernì vybavená škola se tøemi poèítaèovými
uèebnami, interaktivními tabulemi, jazykovými uèebnami, kvalitními
vyuèujícími a výuka vedená moderními formami práce.
Pøijímáni budou "áci na základì výsledkù testù z matematiky a
studijních pøedpokladù.
Pøedbì"né pøihlášky èi bli"ší informace Vám rádi poskytneme
osobnì nebo na tel. èíslech: 464 629 943 nebo 464 629 940.
Více o naší škole se dozvíte i z webových stránek na adrese
www.zspol3.cz.

6. roèník memoriálu Petra Jagoba
Na základní škole v Polabinách 3 se ji" tradiènì setkala dru"stva
chlapcù ze základních škol pøi turnaji v basketbale. Tentokrát se soutì"
uskuteènila 14. 2. 2012. Turnaj byl zahájen úvodním slovem paní
Bronislavy Jagobové a
pana Tomáše Urbánka.
Výsledky turnaje jsou:
1. místo ZŠ Ohrazenice,
2. místo ZŠ Resslova,
3. místo ZŠ Polabiny 2,
4. místo ZŠ Polabiny 3.
Dìkujeme za úèast a
tìšíme se na další roèník.
Mgr. František Nìmec
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Do divadla
na Kuòku

V tomto pøedjarním poèasí pravdìpodobnì ještì nikdo nepomýšlí
na veèerní posezení venku pod hvìzdami, ale pøíjemné letní noci opìt
pøijdou a s nimi i oblíbená víkendová pøedstavení na Kunìtické hoøe.
Letos bude mít na vyhlídce hradu premiéru inscenace magické
komedie Williama Shakespeara Sen noci svatojánské (8., 9., 10., 15., 16.,
17., 22., 23. a 24. 6.), dále zde odehrajeme dobrodru!nou parodii podle
Jula Verna Tajemný hrad v Karpatech o podivínech z Drákulova kraje
(29., 30. 6. a 1. 7.) a krvavou legendu Èachtická paní o jedné z nejstrašlivìjších hradních paní, která mìla na svìdomí muèení a smrt více
ne! šesti set mladých dìvèat (25., 26. a 27. 5.). S Tajemným hradem
v Karpatech a Èachtickou paní se na Kunìtické hoøe rozlouèíme.
Derniéry èasto slibují i bonusy navíc, proto si pøedstavení, i kdy! jste je
tøeba ji! vidìli, urèitì nenechte ujít!
Pokud máte rádi plenérová pøedstavení, neváhejte a zastavte se
v pøedprodeji divadla, proto!e vstupenky na naše jevištì na rondelu
Kunìtické hory jsme ji! zaèali prodávat! Více o jednotlivých
inscenacích a pøedplatném naleznete na www.vcd.cz.
Radek Smetana, tiskový mluvèí VÈD

Poznávejte pøírodu Pardubického kraje!
Turistický oddíl TJ Sokol Polabiny Pardubice
poøádá 28. 4. 2012

34. roèník PARDUBICKÉ PODKOVY
Start: 7 - 10 hodin v hostinci “Na námìstí” v Borohrádku
Cíl: do 17 hodin v místì startu
Pìší trasy: 10 (9), 15 (13), 25 (22), 35 (32) km
Telefon na organizátory:
pøed pochodem 466 400 478, 722 108 587 nebo 605 157 707,
v prùbìhu pochodu 732 444 872 nebo 605 157 707
Podrobné informace na www.tjpolabiny.cz
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INFO

UNIVERZITA PARDUBICE PODPORUJE ZÁJEM
NADANÝCH STUDENTÙ!

Poslední šance podat pøihlášku k vysokoškolskému studiu! Na nìkteré fakulty Univerzity Pardubice zbývá ji! jen nìkolik dní: Fakulta
chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky do 31.
bøezna, Fakulta restaurování do 18. kvìtna. Na podporu nadaných
studentù a zájemcù o studium pøipravila Univerzita Pardubice
mimoøádná stipendia: 200 nejlepších uchazeèù o bakaláøské studium
získá mimoøádné jednorázové stipendium 5 000,- Kè:
! ocenìní studenti budou vybráni podle splnìných podmínek pøijímacího øízení a pravidel dané fakulty, na její! bakaláøský studijní
program/obor se uchazeè hlásí;
! podmínky se vztahují na uchazeèe o bakaláøské studium v rámci
všech kol pøijímacího øízení pro akademický rok 2012/2013;
! vyhodnocení a poøadí ocenìných studentù bude stanoveno po
ukonèení celého pøijímacího øízení na zaèátku øíjna 2012;
! stipendium bude vyplaceno jednorázovì studentovi 1. roèníku bakaláøského studijního programu, který zahájí své první studium na
nìkteré ze sedmi fakult Univerzity Pardubice a úspìšnì ukonèí 1. semestr studia podle Studijního a zkušebního øádu UPa.
Bli!ší informace získají zájemci na webových stránkách univerzity a
jejích fakult www.uni-pardubice.cz nebo pøímo na studijním oddìlení
fakulty, kam se uchazeè hlásí, pøípadnì u prodìkana/prodìkanky pro
studium. Tel. èíslo je 466 036 111 a je mo!né volat té! zdarma pøes
www.zlatestranky.cz a profil Univerzity Pardubice.

SCIENCE CAFÉ V PARDUBICÍCH
Studentská iniciativa Mladí pro budoucnost ve spolupráci s Univerzitou Pardubice poøádají neformální veèery o zajímavostech ze svìta
moderní vìdy, kde se návštìvníci z øad veøejnosti mohou zeptat vìdcù
z univerzity na vše, co se ve škole nenauèili.
Cyklus diskusních poøadù pod názvem SCIENCE CAFÉ probíhá
ka!dé poslední úterý v mìsíci od 19:00 hodin v Klubu 29 v Pardubicích
(ulice Svaté Ane!ky Èeské 29). Ji! tøetí debatní veèer se bude konat 27.
bøezna a o èásticové fyzice pohovoøí vìdec z Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vstup je volný. Více informací
naleznete na www.uni-pardubice.cz, www.sciencecafe.cz nebo na
www.mladiprobudoucnost.cz.
Ing. Valérie Wágnerová, kancléøka Univerzity Pardubice

Víte co je EUROKLÍÈ?
Jedná se o univerzální klíè, který je urèen lidem se sní!enou
schopností pohybu, aby mìli snadno dostupná veøejná sociální a
technická kompenzaèní zaøízení na celém území ÈR. Jsou to napø.
výtahy, svislé a schodiš%ové plošiny osazené jednotným eurozámkem.
V pardubickém Centru pro zdravotnì posti!ené Pardubického kraje
si novì mù!ete euroklíè vypùjèit nebo koupit za èástku 360,- Kè.
Bli!ší informace a aktualizovaný seznam osazených míst naleznete
na www.euroklic.cz nebo u pracovníkù Centra na adrese Bìlehradská
389 v provozní dobì od 8 do 16 hodin. Také nás mù!ete kontaktovat na
telefonech 466 335 630 a 775 693 987.
Lukáš Mucha
PRAVOBØE!NÍ ZPRAVODAJ ! Vychází ètyøikrát roènì ! Èíslo 2012/1 ! V Pardubicích 12. 3. 2012 ! Evidenèní èíslo MK ÈR E 11472 ! Vydavatel:
Mìstský obvod Pardubice II se sídlem Chemikù 128, 530 09 Pardubice, IÈO 274046 ! Adresa redakce: Úøad mìstského obvodu Pardubice II,
Chemikù 128, 530 09 Pardubice ! Zdarma všem domácnostem MO Pardubice II ! Toto i starší èísla Pravobøe#ního zpravodaje naleznete
v elektronické podobì (pdf) na www.pardubice2.cz ! Písemné pøíspìvky adresujte nejlépe na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz

www.pardubice2.cz

mìstského obvodu II

Vá"ení spoluobèané,
dovolte mi, abych se s Vámi mohl na konci
prvního pololetí tohoto roku podìlit o ka"dodenní starosti a postøehy z mé práce, a to zcela
v souladu se známým pøíslovím „Sdìlená
radost, dvojnásobná radost, sdìlená starost,
polovièní starost“.
Tak"e nejdøíve k tìm radostem. Podaøilo se
nám dokonèit rekonstrukci Kunìtické ulice, zaèneme budovat nová
kontejnerová stání v ulici Chemikù, budou probíhat opravy
chodníkù (sídlištì Sever, ulice Dru"by, aj.). Rovnì" seèení zelených
ploch a úklidy veøejných prostranství probíhají podle plánu a
pøispívají ke zkrášlování našeho "ivotního prostøedí. Upravená
dìtská høištì se s pøíchodem teplých dní opìt naplnila našimi
nejmenšími a jejich tvoøivou èinností. Mnoho radosti pøinesly všem
úèastníkùm také dìtské dny poøádané poèátkem èervna na rùzných
místech našeho sídlištì. Ti nejstarší školáci pak pro"ívali úspìšné
završení svých studií zvládnutím maturitních zkoušek na polabinských støedních školách. Døíve narozeným obèanùm zaèaly zase
vyhrávat kapely na pergole.
A teï k našim problémùm. Vá"ení obèané, z rùzných médií jste
ji" urèitì postøehli, "e vedení mìsta pøipravuje radikální øešení v podobì mo"ného zrušení, slouèení nebo omezení kompetencí mìstských obvodù. V tuto chvíli Zastupitelstvo mìsta Pardubic odebralo
mìstským obvodùm èást státní správy, kterou doposud vykonávaly
(stavební úøad, vydávání rybáøských lístkù atd.) a zùstal jim výkon
státní správy jako u základních obcí. Zastupitelstvo zároveò
obvodùm pøislíbilo posílení samosprávy. Zatím ovšem není jasné,
jaká dohoda vznikne mezi vedením mìsta, starosty mìstských
obvodù a politickými stranami. Doposud "ádný z navrhovatelù
zrušení obvodù nepøedlo"il koncepci fungování mìsta Pardubic
bez mìstských obvodù. Vá"ení spoluobèané, rád bych znal i Váš
názor. Mùj si mù"ete pøeèíst na druhé stranì.
Dalším "havým problémem je neustálé poškozování veøejné
zelenì a v horším pøípadì i její kráde"e. Tìm, kteøí toto dìlají, chci
bez dalšího komentáøe vzkázat, "e podobných produktù pro soukromé chaty a chalupy mají v blízkých marketech nadbytek.
Velký problém je komunální odpad. Apeluji znovu na všechny
spoluobèany: neodkládejte k popelnicím rozmìrné vìci typu
televize, lednièky, nábytek, koberce èi odpad z novì budovaných
bytových jader. Všichni pøece víte, "e tyto „pøebytky“ je mo"né
odvézt na separaèní dvùr v Lonkovì ulici nebo do pravidelnì
pøistavovaných velkoobjemových kontejnerù.
Na závìr se vracím ještì jednou k našim školákùm. Jak oni, tak i
pedagogové a vychovatelé mají za sebou docela perný rok, pøed
sebou pak zaslou"ené letní prázdniny. Chtìl bych dìtem i rodièùm
popøát pøíjemnou tuzemskou èi zahranièní dovolenou a chvíle
odpoèinku naplnìné vzájemným porozumìním a prohlubováním
interpersonálních vztahù uvnitø nejmenšího lidského spoleèenství,
jakým tradièní rodina stále zatím je. Ledacos z toho, co v prùbìhu
pracovního roku nezvládáme, mù"eme právì v tomto období
naplnit, pøípadnì i napravit. Výchova mladé generace je stále
tvrdým oøíškem, který se musíme všichni spoleènì v zájmu nás
všech uèit rozlousknout.
To je pro tuto chvíli vše.
Váš Jiøí Srbek

roèník 2012
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Kunìtická je dokonèena

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøedešlého vydání Pravobøe"ního zpravodaje, vybíráme
následující zále"itosti.
Na svém zasedání 28. 3. 2012 ZMO projednalo mimo jiné èerpání
rozpoètu a schválilo pou"ití výtì"ku z provozování výherních hracích
pøístrojù a technických zaøízení za rok 2011 jako podílu na financování
oprav a udr"ování komunikací v roce 2012.
RMO pak schválila rozpoètové opatøení è. 2, kterým dochází pouze
k drobným kosmetickým úpravám rozpoètu v souvislosti s poskytnutím
pøíspìvkù (kompletní rozpoèet je k dispozici na www.pardubice2.cz).
RMO projednala návrh novely vyhlášky mìsta o veøejném poøádku a
doporuèila doplnit do lokalit se zákazem pití alkoholu na veøejných
prostranstvích prostory v centru Polabin 1. Rovnì" se zabývala zámìrem
mìsta zakázat touto vyhláškou kouøení na dìtských høištích a
doporuèila vyhlásit takový zákaz na všech høištích a sportovištích, kam je
ji" dnes zakázán vstup psù.
RMO v návaznosti na dokonèení rekonstrukce Kunìtické ulice
schválila zmìnu Limitù pro vyhrazená stání v této oblasti.
RMO projednala i návrh mìsta na zmìnu vyhlášky o statutu mìsta,
jím" se mìstským obvodùm odebírá mj. kompetence vydávat rybáøské
lístky a ukládat pokuty za neoprávnìné kácení stromù. RMO s návrhem
nesouhlasila, avšak zastupitelstvo mìsta pøesto tuto zmìnu schválilo a
od 6. 6. 2012 se pro všechny obèany Pardubic vydávají rybáøské lístky
pouze na Magistrátu mìsta Pardubic ve Štrossovì ulici.
RMO schválila uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností Stavitelství
KULE s.r.o. na zakázku „Pøístøešky pro kontejnery - ulice Chemikù“ v cenì
402 633,10 Kè vèetnì DPH a se spoleèností COLAS, a.s. na zakázku
„Opravy chodníkù "ivièným kobercem“ v hodnotì do 1,8 mil. Kè bez DPH.
V neposlední øadì RMO souhlasila s u"íváním travnaté plochy u koupalištì o výmìøe 180 m2 v termínu 15. 6. - 30. 9. 2012 za úèelem umístìní
atrakcí - autíèka pro dìti ("adatel Riddia s.r.o.) s podmínkou, "e bude
respektováno parkování vozidel návštìvníkù koupalištì.

Pravobøe!ní zpravodaj 2012/2

SE STAROSTOU O OBVODECH
V poslední dobì se èím dál èastìji diskutuje o budoucnosti
mìstských obvodù v Pardubicích. Na toto téma jsme si promluvili se
starostou našeho obvodu Pardubice II Jiøím Srbkem.
Pane starosto, co je podle Vás dùvodem souèasných snah o omezování èi dokonce rušení mìstských obvodù?
Nejèastìji se mluví o tom, !e obvody jsou zbyteènì drahý „pøepych“,
ale já osobnì si myslím, !e to není hlavní dùvod. Tím podle mì bohu!el
je špatnì fungující komunikace mezi politickou reprezentací mìsta a
obvodù, neochota k racionálnímu jednání, hledání spoleèné øeèi.
A jsou tedy obvody zbyteènì drahý „pøepych“?
Podle mého názoru nejsou. Je jasné, !e provoz 7 malých radnic
musí nìco stát, ale to pøece bylo jasné ka!dému u! pøi zakládání
obvodù a pøesto do toho pøedstavitelé mìsta pøed dvaceti lety šli a
postupnì zalo!ili mìstské obvody nejprve v okrajových èástech mìsta,
v roce 1997 vznikl náš obvod a jeliko! se obvody osvìdèily, byla
decentralizace mìstské správy završena v roce 2003 vznikem
zbývajících 3 obvodù, vèetnì nyní nejvíce kritizované centrální
jednièky. Jsem pøesvìdèen, !e dùvody, které vedly ke vzniku obvodù,
nepominuly, a proto mi nynìjší protismìrné tendence pøipomínají
Kocourkov.
Kritici obvodù èasto srovnávají Pardubice s podobnì velkým
Hradcem Králové, který se bez obvodù obejde. Co Vy na to?
Ano, bez obvodù se obešly døíve i Pardubice - je to otázka kvality
výkonu mìstské správy, jejího pøiblí!ení obèanùm. Hradec Králové toto
pøiblí!ení øeší takzvanými „komisemi místní správy“, kterých na jeho
území pracuje 24 a mají obvykle kolem 10 èlenù. Jedná se tedy o mnoho desítek lidí, kteøí na rozdíl od pardubických obvodních zastupitelù
nezískali mandát od obèanù v demokratických volbách. Nezlobte se,
ale tento model nepova!uji za hodný následování.
Ale mìstská správa v Hradci Králové funguje zøejmì efektivnìji pøi
absenci malých radnic?
To je relativní. Mù!eme si to uvést na pøíkladu poètu úøedníkù.
Hradecký magistrát má dnes 420 zamìstnancù. Pardubický jich má
342 a k tomu musíme pøipoèítat 90 zamìstnancù obvodních úøadù.
Tak!e nám vyjde èíslo 432. Pardubice mají tedy o pouhá 3% více
úøedníkù ne! Hradec a pøitom mají fungující mìstské obvody. Podle mì
to je spíše dùkaz efektivnì fungující správy v Pardubicích. A mìl bych
ještì jedno srovnání. Jen o málo vìtší mìsto ne! Pardubice èi Hradec je
Olomouc. Nemá sice mìstské obvody, zato má 11 detašovaných
pracoviš$, 27 místních komisí a jeho magistrát má pøes 600
zamìstnancù.
To je sice dùkaz, !e absence mìstských obvodù nutnì nepøináší
úspory, ale nemù!eme se pøece srovnávat s podprùmìrem?
To jistì, ale Olomouc na tom mezi statutárními mìsty zdaleka není
nejhùø v pomìru poètu úøedníkù na jednoho obyvatele, za ním jsou
ještì taková mìsta jako Brno, Ostrava nebo Ústí nad Labem. A navíc
takovéto srovnání bez detailního rozboru kompetencí v!dycky trochu
pokulhává. Chtìl jsem tím ale øíct, !e Pardubice nejsou tak
katastrofálnì neefektivní, jak se nás vedení mìsta sna!í pøesvìdèit.
Naopak ve srovnání územnì èlenìných statutárních mìst jsme
jednoznaènì nejlepší. A myslím si, !e je to pøedevším díky velmi
efektivnì pracujícím úøadùm mìstských obvodù. Kdy! vezmeme
v potaz poèet obyvatel obvodu, rozpoèet, s ním! obvody hospodaøí,
a poèet úøedníkù obvodních úøadù, zjistíme, !e v republice nemáme
konkurenci.
Chcete tím øíct, !e není co zlepšovat?
Ale to vùbec ne. Víme o øadì vìcí, které by se ve fungování mìstské
správy mohly zlepšit. Vyhláška o Statutu mìsta Pardubic, kterou se
upravují kompetence a financování mìstských obvodù, je
poznamenaná postupným pøechodem od centralizovaného modelu
správy k mìstským obvodùm a mnoha rùznými novelami. Z praktických zkušeností víme, !e nìkteré vìci se dìlají zbyteènì na dvou
místech. Nebo systém financování pomocí mnohokrát upravovaných
koeficientù je neprùhledný, proto!e dnes ji! málokdo ví, jakým
zpùsobem byly kdysi vytvoøeny. Jsem pro optimalizaci, ale ne pro
bourání.
A nedávno dokonèená centralizace státní správy schválená
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mìstskými zastupiteli byla podle Vás optimalizací nebo bouráním?
Nechci øíct pøímo bouráním, ale v ka!dém pøípadì pøesun
kompetencí smìøoval pouze jedním smìrem, a to ve smyslu obvodùm
brát a magistrátu dávat. Na námitky mìstských obvodù zastupitelstvo
mìsta nebralo ohled. Napøíklad v pøípadì stavebních úøadù bylo
opravdu nevhodné jejich rozdìlení na pùl mezi magistrát a obvody. My
jsme navrhovali, !e celou agendu stavebního úøadu zajistíme na
obvodì ve stávajícím personálním obsazení, ale mìsto se pøiklonilo
k variantì centrálního stavebního úøadu na magistrátu.
Nyní u! tedy veškerou státní správu v Pardubicích vykonává
magistrát?
To zdaleka ne. Státní správa je na základì zákonù pøenesena na
rùzné druhy úøadù. Nìkteré kompetence mají veškeré obce, nìkteré
jen vyjmenované vìtší obce, nìkteré pak krajské úøady a nìkteré pøímo
centrální orgány státní správy jako tøeba ministerstva. Mìstské obvody
ze zákona vykonávají stejné kompetence ve státní správì jako bì!né
obce a v našem dvacetitisícovém obvodì toho není zrovna málo povolování záborù a uzavírek na místních komunikacích, povolování
kácení stromù, správa místních poplatkù, projednávání pøestupkù proti
obèanskému sou!ití, ovìøování podpisù a listin, Czechpoint,
zabezpeèení prùbìhu voleb a další.
Kdy! u! jste zmínil èinnosti vykonávané mìstskými obvody ve
státní správì, mù!ete ještì shrnout èinnosti v samosprávì?
Samospráva, neboli samostatná pùsobnost, je zejména
hospodaøení se svìøenými financemi a majetkem. V pøípadì
mìstských obvodù se jedná hlavnì o opravy komunikací, dìtských
høiš$, mìstského mobiliáøe, péèe o veøejnou zeleò, výsyp odpadkových
košù, pøistavování velkoobjemových kontejnerù, úklid veøejných
prostranství a podobnì. Pøipravujeme rovnì! investièní akce v rámci
regenerace sídlištì a podstatnou mìrou se podílíme na jejich
financování.
Myslíte, !e by tyto èinnosti nedokázal zabezpeèit magistrát?
Patrnì dokázal, ale pochybuji, !e ve stejné kvalitì a ještì více
pochybuji, !e úspornìji. Pamìtníci si snad ještì vzpomenou, jaká byla
úroveò tìchto èinností pøed vznikem obvodu a jaká je nyní. A to na
jejich výkon byly obvodùm rozdìleny jen prostøedky ve stejné výši,
s jakou do té doby ka!doroènì vykonával tuté! èinnost magistrát.
Myslím, !e nezaujatému pozorovateli musí být zøejmé, !e obvody za
stejné peníze nabízejí v samosprávì více „muziky“.
Ale i samospráva nìco stojí, kvùli obvodùm máme prý pøebujelý
systém se 151 zastupiteli ve mìstì a z toho je 12 profesionálních
placených politikù. Nešlo by s tím nìco udìlat?
Poèty zastupitelù jsou stanoveny zákonem podle poètu obyvatel
obcí nebo obvodù. Náš mìstský obvod se svými 20 tisíci obyvateli je
v kategorii, kde mù!e být 15 - 35 zastupitelù. My máme 15, tedy
minimum. Politikem na plný úvazek je u nás pouze starosta, tak!e my
u! víc udìlat nemù!eme. Nicménì pro zastupitelstvo mìsta zákon
stanovuje rozmezí 25 - 45 èlenù a je jich 39, tedy èíslo blí!e horní
hranici, tak!e tady prostor pro úspory urèitì existuje. Dále pak nikde
není urèeno, !e primátor musí mít 4 námìstky.
Pane starosto, jak Vy osobnì vidíte budoucnost pardubických
obvodù?
Jsem zalo!ením optimista a stále vìøím, !e obvody mají smysl.
Doufám, !e pøi jednáních na toto téma zvítìzí racionální argumenty a
dohoda nad demagogií a neochotou k dohodì.
Má podle Vás smysl i obvod v centru mìsta?
Ano. V pøechodném období èásteènì èlenìného mìsta u! jsme !ili
a bylo to problematické právì z hlediska dvojakého pøístupu k obèanovi. Tyté! zále!itosti se pro obèana bydlícího v jedné èásti mìsta
obstarávaly na magistrátu a pro obèana bydlícího v jiné èásti mìsta na
obvodì. Bylo to velmi komplikované. Argument, !e úøad centrálního
obvodu sídlí kousek od magistrátu, má podobnou logiku, jako
kdybychom øekli, !e v Praze nemusí být magistrát, proto!e tam sídlí
vláda.
Poslední otázka - kdyby se pøece jen zastupitelstvo mìsta rozhodlo
pro zrušení obvodù, co soudíte o mo!nosti jejich odtr!ení a vzniku
samostatných obcí?
Na pøíkladu Srnojed a Spojilu je vidìt, !e to není nereálný scénáø,
zejména v okrajových èástech mìsta. Ale já osobnì to pova!uji za
nesmysl.
TØ
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Téma
JAKÁ JE BUDOUCNOST MALÝCH RADNIC?
V roce 1992 vznikly v Pardubicích první mìstské obvody.
Pøedevším v okrajových èástech mìsta se tak vedení mìsta sna"ilo
pøiblí"it svou èinnost obèanùm. „V tìchto okrajových èástech díky
zalo"ení obvodu vzrostl "ivotní standard. Vybudovaly se vodovody,
kanalizace apod. Za tìch 20 let jsme se v úrovni základní
vybavenosti dostali na úroveò mìsta. Mo"ná i díky tomu se daøí
v místních èástech bytová výstavba a poèet obyvatel a jejich "ivotní
úroveò nám narùstá,“ øíká starosta jednoho z nejstarších obvodù mìstského obvodu IV - Petr Heømanský. Postupnì se pøidávaly
obvody další a další a" se na mapì Pardubice objevilo èíslo osm.
Tolik obvodù toti" krajské mìsto s témìø 90 tisíci obyvateli má.
MALÉ RADNICE PRO LIDI
Za dobu existence tìchto obvodù se ukázalo, "e myšlenka
jejich vzniku byla správná. Lidé to mìli a mají na „své“ radnice
mnohem blí"e, mnohé èinnosti nemusí vyøizovat a" v centru mìsta.
Velkým pøínosem je ale také skuteènost, "e pracovníci na malé
radnici znají svùj obvod, vìdí, kde je tøeba zasáhnout a kde je tøeba
nìco opravit. „Malé radnice tu jsou pro lidi, obèané je mají na dosah
ruky a mù"ou za námi kdykoli pøijít. A kdy" pøijdou s problémem,
hned víme o èem mluví a v èem jim mù"eme pomoci,“ potvrzuje
starosta mìstského obvodu V Jiøí Hájek.
SLU%BA LIDEM
V souèasné dobì se pøedevším mezi mìstskými zastupiteli
diskutuje o budoucnosti obvodù. Jejich radnicím jsou postupnì
odebírány nìkteré slu"by, zejména v tzv. státní správì. V lednu byly
pøesunuty stavební úøady, v kvìtnu mìstské zastupitelstvo
schválilo zmìnu tzv. Statutu mìsta a obvody ji" nemohou napø.
vydávat rybáøské lístky nebo rozhodovat o zøízení lesních a polních
cest. „V Polabinách nám stavební úøad hodnì chybí. Pokud si lidé
chtìli zasklít lod"ii nebo opravit umakartové jádro v paneláku,
pøišli k nám. Bìhem chvíle si vyøídili potøebné formuláøe a my zároveò mìli pøehled o tom, co se kde dìje a mohli napø. hlídat i vzhled

Èervené
kontejnery
K zeleným, modrým,
"lutým a bílým kontejnerùm na separovaný
odpad pøibyly v pardubických ulicích kontejnery èervené. Jsou urèeny
na drobný elektroodpad
(napø. mobilní telefony, kalkulaèky, rádia) a baterie, pro nì" je v kontejneru vyhrazen samostatný box. Podrobnosti najdete na stránkách
www.cervenekontejnery.cz. Zatím je po mìstì 20 takových kontejnerù,
pøièem" v našem obvodu jsou ètyøi. Konkrétnì jsou v ulici Ohrazenické
u námìstí Polabiny 1, v ulici Jiøího Tomana proti Greenu (foto), v ulici
Dru"by na velkém parkovišti a v ulici Kpt. Bartoše v blízkosti
centrálního parkovištì v Polabinách 4.
O%PD

10. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 27. 6. 2012
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty, závìreèný úèet hospodaøení
za rok 2011, rozpoètové opatøení è. 3, informativní zprávy, diskuse.

sídlištì - napø. aby styl zasklívání lod"ií byl stejný a ne „ka"dý pes,
jiná ves“ a aby naše sídlištì vypadalo hezky. Teï musí obèané na
stavební úøad do centra mìsta. Vyøizováním papírù stráví daleko
více èasu a úøedníci kvùli neznalosti prostøedí v Polabinách, i kvùli
nedostatku èasu, nemohou toto ohlídat,“ øíká starosta Polabin Jiøí
Srbek. A doplòuje jej starosta „jednièky“ Jaroslav Menšík: „Obvody
dìlají tu mravenèí práci, øeší s obèany drobnosti, které jsou pro nì
dùle"ité. Neumím si pøedstavit, "e by na to úøedníci magistrátu mìli
èas.“ V mìstském obvodu VII mají k lidem ještì blí"e. „V ka"dé èásti
máme místní komisi a dokonce i vlastní obecní dùm, kde se napø.
vybírají poplatky, tak"e samospráva je tu lidem opravdu nablízku,“
vysvìtluje starosta Vítìzslav Èapek.
KONKRÉTNÍ KROKY
„Díky vzniku obvodu se daøilo hlavnì investovat do vìcí
potøebných pro naše obèany. Jednak jsme zrekonstruovali
prostranství pøed základní školou Dubina, pustili jsme se také do
rozsáhlé revitalizace panelových sídliš&. Jako obvodu se nám na to
podaøilo sehnat dotaci,“ pøipomíná konkrétní pøínos malé radnice
starosta mìstského obvodu III Vítìzslav Štìpánek. „Bohu"el
mìsto investice do mìstských obvodù neøeší v takové míøe, v jaké
bychom si pøedstavovali. Z našeho rozpoètu tak musíme èasto
suplovat èinnost mìsta. V letošním roce napøíklad financujeme
investici do vybudování kanalizace,“ doplòuje Petr Králíèek,
starosta mìstského obvodu VI.
VARIANTA ODTR%ENÍ
V souvislosti s jednáním mìstského zastupitelstva se také
zrodila diskuze, zda se v pøípadì úplného zrušení obvodù nìkteré
z nich od mìsta neodtrhnou. „Na pøípadné osamostatnìní obvodu
bychom se museli zeptat obèanù, ale podle mého názoru by to byla
cesta zpìt. Ale dovedu si pøedstavit jejich zaèlenìní napø. do novì
vzniklého svazku obcí,“ uva"uje starosta Hostovic, obvodu nejvzdálenìjšího od centra mìsta, Josef Jirout.
DH

Plány na letošní rok
Nedávno byla dokonèena rekonstrukce ulice Kunìtické, tím jsme
ovšem na Cihelnì ještì pro letošek neskonèili. Nový asfaltový koberec
bude polo"en na nìkolika do"ilých betonových chodnících na sídlišti
Sever zejména v prostoru za domem èp. 100. Nového povrchu se dále
doèkají také chodníky spojující ul. Dru"by s hlavní pìší ul. Npor. Eliáše,
chodníky podél domù Kpt. Bartoše 411-12, Grusova 413-14, v ul. Sluneèní, Jiøího Tomana (za Pergolou) nebo betonová stezka podél slepého
ramene v Lonkovì ulici. Letos nás ještì èeká výmìna písku v pískovištích, stavba nových pøístøeškù na kontejnery v ulici Chemikù, intenzivnì se pøipravuje rekonstrukce høištì a okolí u Šedivce a dokonèen je
projekt úprav centra Polabin 4. Jeho realizace však bude spuštìna a"
v pøíštím roce, zato se ale zvládne postavit naráz vìtší kus díla.
TØ

Nové dopravní znaèení na Cihelnì - zóna 30
Upozoròujeme øidièe, "e v návaznosti na dokonèení rekonstrukce
ulice Kunìtické jako poslední etapy Regenerace sídlištì Sever došlo
koncem dubna 2012 k instalaci nového dopravního znaèení v lokalitì
Cihelny. Nejdùle"itìjší zmìnou je, "e celá lokalita je nyní pojata jako
zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h a s nerozlišenými køi"ovatkami. To znamená, "e na køi"ovatkách s pøedností nevyznaèenou
dopravními znaèkami platí pøednost zprava a prùbì"ná ulice u" není
"hlavní". Toto pravidlo se nepou"ije pøi výjezdu z obytné zóny (ulice
U Josefa) nebo z parkovištì (oznaèeno modrým "péèkem"), kdy se
dává pøednost v"dy.
O%PD
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PODÌKOVÁNÍ
Jako "Sportovní klub vozíèkáøù Pardubice NEZLOMENI", obèanské
sdru!ení, si nemù!eme nechat pro sebe jednání mimoøádný pøístup
zvolených zastupitelù mìstského obvodu Pardubice II, kteøí nám
v nedávné dobì schválili dotaci na naši èinnost. Jsme obèanské
sdru!ení, které se stará o sportovce upoutané na invalidní vozík a je to
o to tì!ší, !e se v souèasné dobì nedají prakticky finanèní prostøedky
sehnat. O to víc nás potìšil pøístup zastupitelù, kteøí neváhali hlasovat
pro tuto pro nás významnou pomoc. Díky schválenému pøíspìvku se
mù!e našich osm vozíèkáøù úèastnit mistrovství republiky ve stolním
tenise i v rámci dvanácti bodovacích turnajù, ale pøevá!nì MR, které se
letos koná ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2012 v Ostravì. Èást dotace bude
pou!ita i na týdenní soustøedìní na Buòkovì v srpnu letošního roku.
Vá!ení zastupitelé MO Pardubice II, tímto svým èinem jste
prokázali, !e výrazy jako pochopení, soucítìní a nezištná pomoc nejsou
pro Vás jen prázdná slova. Dìkujeme!
Za SKV Pardubice NEZLOMENI, o.s.
Spomenka Habìtínková Tomiè, pøedsedkynì sdru!ení

TJ Sokol Polabiny
oddíl sportu pro všechny
TJ Sokol Polabiny, oddíl sportu pro všechny Vás zve ve
školním roce 2012/2013 na cvièení pro dìti i rodièe.
ZŠ Polabiny 4
ZŠ Polabiny 2

Rodièe s dìtmi
pondìlí 17.00 - 18.00
ètvrtek 17.00 - 18.00

Cvièení pøedškolákù + 1. tøída
ZŠ Polabiny 2
úterý
17.00 - 18.00
Zápis probìhne dne 19. záøí 2012 od 16.30 - 18.00 hodin
v klubovnì TJ Sokol, ulice Chemikù 129. Roèní poplatek: 600 Kè
(+ 5 Kè nový èlen). K pøihlášce je potøeba rodné èíslo.
Cvièení bude zahájeno od øíjna 2012. Další informace
najdete na internetové stránce www.tjpolabiny.cz.
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VELETRH
VÌDY
O tom, !e vìda není !ádná vìda, se mohli pøesvìdèit všichni zájemci
ve støedu 13. èervna v areálu Univerzity Pardubice. Konal se tu toti!
vìdecko-technický jarmark, který umo!nil nahlédnout do tajù svìta
vìdy a techniky.
Univerzita Pardubice a jejích sedm fakult pøipravily populárnìnauèný „happening“ plný her, zábavy a pokusù pod názvem VÌDECKOTECHNICKÝ JARMARK. Uskuteènil se ve støedu 13. èervna na tzv.
akademickém námìstí pøed Fakultou chemicko-technologickou
uprostøed univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách.
V tento den mìli všichni zájemci o svìt vìdy a techniky pøíle!itost
pøesvìdèit se, !e chemie, fyzika, matematika a další vìdní disciplíny
nejsou vùbec nudné, ale naopak se jedná o fascinující obory, které umí
dìlat zázraky. Zájemci mohli navštívit na 15 speciálních stánkù, které
pøedstavily nejrùznìjší vìdecké hrátky, pokusy nebo hlavolamy. Mohli
obdivovat a okukovat práci restaurátorù a zdravotníkù. Dopravní fakulta
Jana Pernera otevøela také svùj dopravní sál, kde návštìvníci zhlédli
nejrùznìjší modely !eleznic. Pro všechny úèastníky navíc organizátoøi
pøipravili soutì!e o ceny, ale i tvùrèí dílnu, v ní! si mohli zájemci vyrobit
pøívìsek s vlastní DNA informací.
Ve vnitøních prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera se navíc
uskuteènila pøednášková show s pokusy ze svìta fyziky a jejích tajù,
které jsou souèástí našeho ka!dodenního !ivota, ani! bychom o tom
vìdìli. Dvì vystoupení si pro návštìvníky pøichystalo Ú!asné Divadlo
Fyziky ÚDiF.
Vìdecko-technický jarmark uspoøádala Univerzita Pardubice v rámci projektu Brána vìdì/ní otevøená - BRAVO. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské
republiky.
Ing. Valérie Wágnerová, kancléøka Univerzity Pardubice

Polabinská trojka
na cestách v zahranièí

BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ KOMUNIKACÍ
V dubnu zahájily Slu!by mìsta Pardubic ka!doroèní blokové èištìní
komunikací, jemu! v jednotlivých ulicích s týdenním pøedstihem
pøedchází rozmístìní dopravních znaèek o zákazu parkování s urèením
dne a hodiny. V pøípadì nerespektování dopravního znaèení provedou
SmP ve spolupráci s Mìstskou policií odta!ení vozidla na náklady
majitele. Podrobný harmonogram èištìní vèetnì mo!nosti vyhledávání
podle ulic nebo datumù je k dispozici na stránkách www.smp-pce.cz.

Takhle ne!
Úmyslnì zlomená èi utr!ená
prkna na lavièkách se bohu!el - objevují pomìrnì
bì!nì. Nedávno jsme ovšem
v jedné èásti Polabin nalezli
"novinku" - okousanou
lavièku. Kdopak si na ní asi
brousil zuby?

První jednodenní cesta !ákù Základní školy Pardubice-Polabiny,
Npor. Eliáše 344 vedla 2. kvìtna 2012 do polské Osvìtimi. Místo s tak
tragickou minulostí z období II. svìtové války, ale zároveò velmi
pouèné, navštívili !áci druhého stupnì ji! ponìkolikáté.
Druhá cesta od 12. do 20. kvìtna 2012 byla koncipována jako
poznávací zájezd s názvem „Høejivý sever“. Trasa vedla pøes Nìmecko
trajektem do Dánska a dále do cíle našeho putování Švédska. Bìhem
týdne jsme shlédli ta nejznámìjší mìsta - Kodaò, Stockholm, Göteborg,
Jönköping, Malmö. Krásnou pøírodou jsme putovali pìšky, na kole i na
kánoích.
V dobì, kdy se svìt sbli!uje, je poznávání historie jiných zemí velmi
zajímavé a podnìtné.
František Nìmec
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mìstského obvodu II

Vá"ení spoluobèané,
letošní dovolené charakterizované neobvykle teplým poèasím u nás doma i v zahranièí
pomalu konèí a já jsem rád, "e se mù"eme opìt
setkávat u nás doma tj. v našem mìstském
obvodì a vzájemnì komentovat nejnovìjší
události vyplývající ze "ivota mìstského
obvodu Pardubice II.
Nejdøíve mi dovolte pozdravit všechny školáky v našem
teritoriu - tìm nejmladším pøeji velmi radostný školní rok plný
pøíjemných zá"itkù, støedoškoláky a vysokoškoláky pak navíc
vyzývám k pozitivnímu vnímání všech novinek uvnitø obvodu.
Osobnì jsem se letos opìt úèastnil zahájení školního roku na
nìkolika státních i soukromých vzdìlávacích institucích a s uspokojením konstatuji, "e všude panovala velmi kreativní atmosféra
kolorovaná chutí všech zúèastnìných splnit se ctí všechny nároèné
úkoly nadcházejícího školního roku.
I v prùbìhu Vašich zaslou"ených dovolených pokraèovala øada
investièních akcí pøispívajících ke zlepšení "ivotního prostøedí v našem obvodì. Konèí opravy chodníkù v rùzných èástech našeho
obvodu, nové pøístøešky na kontejnery uvítali obyvatelé ulice
Chemikù, na všech pískovištích v obvodu byla provedena výmìna
písku, probíhají pravidelné seèe trávy, pøed podepsáním je smlouva
na opravu dìtského høištì u Šedivce, provedly se nátìry lavièek.
Konec letošního léta signalizuje pøíchod svatováclavských
èasù, které byly u" dvanáctkrát svìdkem nejvìtší akce pro všechny
obyvatele našeho obvodu - polabinské pouti. Organizaèní štáb této
v mìstském sídlišti netradiènì pojaté lidové slavnosti pro Vás opìt
pøichystal program dalšího celodenního setkání našich dìtí,
dospìlých i seniorù se špièkovými kumštýøi nejrùznìjších
umìleckých "ánrù, s atrakcemi, prodejními stánky, pøíjemným
obèerstvením atd. Velmi oèekávanou novinku letošní pouti bude
kromì ji" tradièních hostù úèinkování dalších známých celebrit:
Jany Kratochvílové, Petry Janù, Vladimíra Hrona a dalších. Všichni
pozvaní umìlci se na „své polabinské“ publikum, které umí vytváøet
tak bezprostøední atmosféru, opravdu tìší.
Podrobný program celé polabinské pouti, na kterou Vás
všechny co nejsrdeènìji zvu pøinášíme na jiném místì
Pravobøe"ního zpravodaje. Pøijïte se pøíjemnì neformálnì pobavit
a zároveò i prohloubit naše vzájemné vztahy. Polabinská pou% nám
poskytuje po celý den mnoho pøíle"itostí k relaxaci, zábavì,
potìšení i pouèení. V"dy% pøed lety vznikla tato akce s cílem
nabídnout všem našim spoluobèanùm netradièní formou takové
seskupení rozmanitých kulturních tìles a zajímavých aktivit, které
nemá v dìjinách obvodu obdobu. Z tohoto dùvodu stojí zato se XIII.
roèníku polabinské pouti zúèastnit.
Na shledanou 29. 9. 2012 se tìší Váš starosta
Jiøí Srbek

11. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 26. 9. 2012
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, výsledek interního auditu, vyhodnocení
hospodaøení, rozpoètové opatøení è. 4, informativní zprávy, diskuse.

roèník 2012

záøí

èíslo 3

nové napojení Cihelny na Hradeckou ulici

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøedešlého vydání Pravobøe"ního zpravodaje, vybíráme
následující zále"itosti.
Na svém zasedání 27. 6. 2012 ZMO projednalo mimo jiné závìreèný
úèet hospodaøení MO Pardubice II za rok 2011 a rozpoètové opatøení è. 3.
Nejvìtší zmìnou bylo posílení pøíjmù o 1,15 mil. Kè jednak díky
finanènímu vypoøádání za rok 2011 s mìstem (pøíjem z pronájmù
pozemkù) a jednak díky zapojení výtì"ku z provozu výherních hracích
pøístrojù. Ten byl v souladu s ji" døíve pøijatým usnesením ZMO pou"it na
opravy a udr"ování komunikací a o zbývající èást byla navýšena
rozpoètová rezerva. Kompletní letošní rozpoèet i závìreèný úèet za
loòský rok je k dispozici na www.pardubice2.cz.
RMO projednala uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností MIROS
dopravní stavby a.s. na zakázku „Oprava chodníku Kunìtická 16-133“
v cenì 365 039,36 Kè vèetnì DPH, se Slu"bami mìsta Pardubic a.s. na
zakázku „Výmìna písku v pískovištích v MO Pce II 2012“ v cenì 126 000
Kè vèetnì DPH a s Kulturním centrem Pardubice k zabezpeèení slu"eb
spojených s poøádáním Staroèeské pouti dne 29. 9. 2012. Slu"by budou
mìstskému obvodu vyúètovány a nepøevýší èástku 150 000 Kè.
RMO se seznámila se zámìrem nového nájemce restaurace Polabí
na umístìní pøedzahrádky v prostoru námìstí Polabiny 2 a souhlasila
s budoucím umístìním této pøedzahrádky s obvyklými podmínkami, tj.
ukonèení provozu do 21 hodin a pøípadné hudební produkce do 20 hodin.
RMO také projednala zprávu o výsledku interního auditu, který na
úøadì mìstského obvodu v èervnu 2012 provedl Magistrát mìsta
Pardubic. Audit neshledal "ádné vá"né nedostatky a doporuèil nìkterá
dílèí opatøení ke zkvalitnìní èinnosti úøadu. Ty byly následnì projednány
na schùzce s primátorkou mìsta, kde bylo konstatováno, "e interní audit
v MO Pardubice II dopadl velmi dobøe.
V neposlední øadì RMO doporuèila mìstu schválit smìnu pozemkù
soukromého vlastníka pod vozovkou na kruhovém objezdu U Josefa za
pozemky mìsta pod pøedzahrádkou u pøilehlé restaurace.
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jako obvykle pøinášíme v podzimním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad ve druhé èásti roku 2012.

VOLIÈSKÉ PRÙKAZY
V souladu s ustanovením § 26a zákona è. 130/2000 Sb. je mo!né
i pøi volbách do zastupitelstev krajù volit na volièský prùkaz. O volièský
prùkaz mù!e voliè po!ádat ode dne vyhlášení voleb, následujícími
zpùsoby:
! PÍSEMNÌ písemná !ádost o vydání volièského prùkazu se podává
obecnímu úøadu pøíslušnému dle místa trvalého pobytu volièe (pro
volièe obvodu Pardubice II je to Úøad mìstského obvodu Pardubice
II), a to nejpozdìji v termínu do pátku 5.øíjna 2012. &ádost
v listinné podobì musí být opatøena ovìøeným podpisem volièe
(v pøípadì, !e voliè !ádost úøadu zaslal poštou). &ádost lze podat
rovnì! v elektronické podobì, pokud tato bude opatøena
uznávaným elektronickým podpisem volièe nebo zaslána
prostøednictvím datové schránky.
! OSOBNÌ v tomto pøípadì není písemná !ádost vy!adována, nebo%
obecní úøad (ÚMO Pardubice II) o ústní !ádosti volièe o vydání
volièského prùkazu po prokázání toto!nosti sepíše úøední záznam.
Osobnì lze o vydání volièského prùkazu po!ádat nejpozdìji
do støedy 10. øíjna 2012 do 16:00 hodin.
Na takový volièský prùkaz bude moci voliè hlasovat v jakémkoli
volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v ostatních
krajích.

NEVYBUCHLÉ BOMBY Z VÁLKY
V záøí a øíjnu 2012 budou v okolí Parama probíhat práce, pøi nich!
nelze vylouèit nález nevybuchlé munice z války. V takovém pøípadì
bude probíhat evakuace obyvatel z nebezpeèné zóny, která tvoøí a!
1100 m od místa nálezu. Do této zóny v našem obvodì zasahují domy
èp. 446 a 447 v Sedláèkovì ulici. Pøípadná evakuace bude vyhlášena
prostøednictvím sirén a místního rozhlasu a následnì se v zónì urèené
k evakuaci budou pohybovat slo!ky integrovaného záchranného
systému, pracovníci magistrátu a ÚMO, kteøí poskytnou další informace
a rady. Ty budou vysílány i prostøednictvím veøejnoprávních médií, jako
je ÈT1, ÈT2, ÈRo1 - Radio!urnál apod. Dìkujeme za pochopení a vstøícnost pøi realizaci výše uvedených bezpeènostních opatøení.

2 - u POLICIE

3 - Dru!by

4 - Bro!íkova

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

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

1 - u sbìr. surovin

Vzhledem k nárùstu poètu volièù v nìkterých volebních okrscích,
muselo dojít ke zmìnì hranic tìchto okrskù. Podstatná zmìna se týká
volièù, kteøí mají trvalé bydlištì v ulici Lonkova è.p. 481 - 494 a è.p. 510 a
512 a ulici Bìlehradská è.p. 458, 513, 539, 548, 554, 576 - 581. Tito patøí
novì do volebního okrsku è. 35 a volit pùjdou do Základní školy v ulici
Prodlou!ená 283. Kompletní seznam volebních okrskù s uvedením
èísel popisných budov, které do okrsku patøí, je k nahlédnutí na úøadì
mìstského obvodu Pardubice II a od 27. 9. 2012 na úøední desce úøadu
a na internetových stránkách www.pardubice2.cz - Informace obèanùm - Volby - Oznámení o dobì a místì konání voleb.

1 - Dru!stevní

UPOZORNÌNÍ - zmìna hranic volebních okrskù

Do velkoobjemových kontejnerù lze ulo!it objemný odpad z domácností, který se nevejde do bì!ných odpadových nádob - nábytek,
koberce apod. Do velkoobjemových kontejnerù NEPATØÍ: stavební su%
(napø. po vybourání bytových jader, stará okna), nebezpeèný odpad
(vèetnì pneumatik, akumulátorù, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovatelný odpad (sklo, papír, plasty, kov), odpad z podnikatelské èinnosti.
Dodáváme, !e prùbì!nì je k dispozici separaèní dvùr v Lonkovì
ulici, který má provozní dobu v úterý a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinský separaèní dvùr lze
odkládat objemný odpad z domácností, pneumatiky, stavební su%, sklo,
plasty, papír, elektrozaøízení a kovy.
Nebezpeèný odpad, jako jsou chemikálie, barvy, oleje, baterie
apod., lze odevzdat na nìkteré jiné separaèní dvory ve mìstì (napø. ve
Dra!kovicích, podrobnìji viz www.smp-pce.cz), nebo je mo!no vyu!ít
mobilního svozu, který se letos v Polabinách uskuteèní 24. - 25. 9. 2012
(pøesný rozpis bývá oznámen v!dy pøedem formou letákù do schránek
a zveøejòujeme ho rovnì! na našich webových stránkách).

stanovištì
Polabiny - ulice

Dne 12. a 13. øíjna 2012 se konají volby do zastupitelstev krajù, tedy
i do Zastupitelstva Pardubického kraje. Jedním z úkolù starosty je
zajistit dodání hlasovacích lístkù volièùm s trvalým pobytem na území
Mìstského obvodu Pardubice II nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb.
V souvislosti s roznáškou hlasovacích lístkù bychom vás chtìli po!ádat
o spolupráci spoèívající v øádném oznaèení vašich poštovních
schránek. Pokud schránka nebude øádnì oznaèena, není mo!né
obálku doruèit. Obálky s hlasovacími lístky, které nebude mo!no
doruèit, budou ulo!eny na úøadì mìstského obvodu a obèané budou
mít mo!nost si je zde v dobì provozu úøadu vyzvednout.
&ádáme vás tímto o oznaèení vašich schránek a o ulehèení práce
tìm, kteøí budou roznášku hlasovacích lístkù provádìt. V pøípadì, !e se
ve vašem domì nachází více schránek osob se stejným pøíjmením,
prosíme o oznaèení schránek i køestními jmény. Dìkujeme.

po

út

út

po

st

st

út

týdny pøistavení

VOLBY do krajù - distribuce hlasovacích lístkù

NEZLOMENI V OSTRAVÌ
Ve dnech 31. 5. a! 2. 6.
2012 se zúèastnili Mistrovství ÈR v Ostravì naši handicapovaní sportovci - èlenové našeho sdru!ení Martin Zvolánek, Spomenka
Habìtínková Tomiè a Vladimír Tláskal. Po velmi tuhých bojích byli úspìšní a
dovezli do Pardubic støíbrné medaile, a to S. Habìtínková v !enách a M. Zvolánek v mu!ích.
V. Tláskal byl nepøíjemným protihráèem, ale v!dy mu chybìlo to
povìstné štìstí v podobì jednoho míèku. Vá!ené zastupitelstvo II.
mìstského obvodu, ještì jednou velmi dìkujeme za Vámi poskytovanou podporu a jsme s pozdravem
za Sportovní klub vozíèkáøù Pardubice NEZLOMENI
Spomenka Habìtínková Tomiè, pøedsedkynì sdru!ení
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VÈD jde ji! do 103. sezóny Rybáøské závody na Labi
Pardubiètí divadelníci
zahájili svou 103. divadelní sezónu, od konce srpna
na jevišti „oprašují“ stávající inscenace z repertoáru
a zaèali zkoušet i dvì inscenace nové. Na Malé
scén ì re!isérka Tereza
Karpianus pøipravuje pohádku Perný pernštejnský den, kterou pro pardubický soubor sama
i napsala. V pohádkové taškaøici o tom, co se stane, kdy! se pøi
prohlídce hradu Pernštejn zmocní zlobivý mazaný kluk kouzelného
zvoneèku a nejhezèí holky na hradì, budou hrát Ludmila Mecerodová,
Martina Sikorová, Petr Borovec a Alexandr Postler. Premiéra se
uskuteèní v nedìli 7. øíjna od 15.00 hodin.
Jevištì Mìstského divadla nyní patøí zkouškám Shakespearovy
tragédie Richard III., kterou s Martinem Mejzlíkem v titulní roli re!íruje
Zdenìk Dušek, jeho! jméno pardubiètí diváci také dobøe znají díky
oblíbeným komediím Ú!asná svatba, Èerná komedie èi Racek. Na
premiéru divadlo diváky pozve v sobotu 13. øíjna.
Bìhem sezóny Východoèeské divadlo uvede ještì sedm dalších
titulù - Moliérova Dona Juana, souèasnou britskou komedii Holky z kalendáøe, francouzskou absurdní hru Pokusní králíci, kterou mìli diváci
mo!nost zhlédnout v podobì scénického ètení ji! loòskou sezónu,
Simonovu komedii Apartmá v hotelu Plaza, detektivku Agathy Christie
Poslední víkend, jednu z nejlepších komedií všech dob Charleyova teta
a muzikál na Kunìtické hoøe Balada pro banditu.
„Souèástí dramaturgického plánu bude také pokraèování
úspìšného èinohernì-hudebního projektu pro školní publikum Tisíce
let hudby z pera flétnistky Komorní filharmonie Pardubice Martiny
Èechové. Pokraèovat budeme i v pøedstavování rùzných proudù
souèasné svìtové dramatiky na Malé scénì ve dvoøe. Opìt pøipravíme
pìt novinek formou scénického ètení. Ovšem toto oznaèení ji! k našim
výsledkùm tak docela nepatøí, nebo$ èím dále více se tento projekt
vyvíjí smìrem k propracovanìjšímu inscenaènímu tvaru. Proto tento
projekt souèasné dramatiky obdr!í nový název Malé inscenaèní
projekty svìtových novinek,“ doplòuje dramaturg VÈD Zdenìk Janál.
Radek Smetana, tiskový mluvèí VÈD

RADIOVÍ ORIENTAÈNÍ BÌ%CI
Ve dnech 10. - 14. 7. 2012 se v litevském mìstì Šiauliau uskuteènilo
ji! 13. Mistrovství Evropy !ákù a dorostencù v radiovém orientaèním
bìhu (ROB).
Èeská výprava ve slo!ení 14 bì!cù (2 z Pardubic) se utkala v konkurenci 11 zemí o nejcennìjší kovy ve dvou závodech.
Hned v úvodním závodì, v pásmu 144 MHz, v mírnì vlnitém, hodnì
zarostlém a ponìkud ba!inatém terénu, dokázali pardubiètí bì!ci, !e
do èeského týmu opravdu patøí. Pardubický Pavel Hladík tra$ zvládl
v nejrychlejším èase a dobìhl si v dorostencích pro titul Mistra Evropy.
V závodì ho výborným výsledkem podpoøil i sedmý Martin Šimáèek
z Pardubic a v soutì!i týmu vybojovali støíbrnou medaili.
Druhý závod, v pásmu 3,5 MHz,
probìhl hned následující den v obdobném terénu. Opìt se pardubiètí závodníci
neztratili. Pavel Hladík vybojoval bronz
a spole ènì se 7. místem Martina
Šimáèka opìt dostali na druhé místo
v soutì!i dru!stev.
Oba pardubiètí závodníci v tomto
roce ještì bojují o úèast na MS juniorù
v Srbsku spoleènì s dalšími èleny oddílu
SZTM ROB Pardubice.
Nejúspìšnìjší zemí se stalo Rusko.
Èeši se ziskem 12 medailí skonèili na
3. místì za Ukrajinou, která získala 10
medailí (6 zlatých).

V prùbìhu prázdninových mìsícù uspoøádal náš
oddíl Rybáøský sportovní
klub Pardubice Polabiny
dva dobøe organizaènì
zajištìné závody. Nejdøíve
to byl ve dnech 28. - 29. 7. 2012 závod veteránù, kterého se zúèastnilo
26 závodníkù z celé Èeské republiky starších 50 let. Mile nás
pøekvapilo, kdy! nás v první den závodu navštívil námìstek hejtmana
Pardubického kraje Ing. Roman Línek, teprve od nìho se vìtšina z nás
dozvìdìla, !e je obèanem našeho obvodu, pøišel mezi nás i druhý den
a vìnoval nám i ceny pro vítìze, které následnì sám pøedal.
Druhý závod se konal ve dnech 25. - 26. 8. a byl to závod v lovu ryb
udicí plavaná dvojic o pohár Pernštejna. Tohoto závodu se zúèastnilo
17 dvojic z celé republiky. Vítìzem tohoto závodu se stali Josef a
Ladislav Konopáskovi èlenové našeho oddílu.
Milan Vrána, pøedseda RSK Pardubice - Polabiny
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 nabízí stravování dle
vý!ivových norem pro seniory - dùchodce, !eny na rodièovské
dovolené i širokou veøejnost. Mo!nost stravování pøímo v prostorách jídelny nebo odnos obìda domù. Bli!ší informace v kanceláøi
školní jídelny a na tel. 466 260 147, 732 943 276.
Ahoj, ahoj, ahoj! Chcete za!ít dobrodru!ství? Chcete si zahrát
dlouhodobé hry? Chcete najít nové kamarády? Chcete plout po našich øekách a pøehradách? Chcete poznat spoustu zajímavých
informací pro !ivot v pøírodì? Chcete poznat neznámé hry a rùzné
soutì!e? Chcete hrát veèerní hry o poklad? Chcete všem ukázat
v bodování, jak jste dobøí? Vstupte do našeho skautského oddílu

BÍLÝ DELFÍN

Oddíl Bílý delfín pøíjme do své posádky nìkolik èlenù od 6 do 12
let. Zavolejte na 736 519 022.
21. Oddíl VS Pardubice

NOVÉ STAVBY V NAŠEM OBVODU
Na pøelomu srpna a záøí probíhaly dokonèovací práce na dvou
soukromých stavbách v našem mìstském obvodu, které ovšem
významnou mìrou mìní jeho tváø. Jednak je to první etapa výstavby
obytné zóny Nová Cihelna a jednak budova cestovní kanceláøe Datour
na náro!í ulic Npor. Eliáše a Kpt. Bartoše (naproti pekárnì Hrubý).
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Mìstský obvod Pardubice II srdeènì zve na

XIII. STAROÈESKOU
POLABINSKOU POU!
v sobotu 29. 9. 2012 na louce v Mozartovì ulici v centru Polabin 4 (nedaleko gymnázia)
08.00 ranní probuzení - prùvod s dechovkou od Kauflandu (%ivaòanka, Pernštejnka)
09.00 slavnostní fanfáry, zahájení pouti starostou Jiøím Srbkem
09.10 programový blok škol
ZŠ Polabiny 3 - taneèní vystoupení dìtí ze školní dru#iny pod vedením R. Sùrové,
sbor flétnistù “S písnièkou kolem svìta” pod vedením L. Dohunka
a dìti ze tøídy s rozšíøeným vyuèováním estetické výchovy
pod vedením L. Jírkové se svým vystoupením "Koèky" a "Èerti"
DDM Alfa Pardubice - vystoupení orientální taneènice NUDIRAH NUR
a taneèní skupina HPM Dance Studio
ZUŠ Polabiny - Pardubice - vystoupení Jazz Band J. Pavlíka a #áci taneèního oboru
MŠ Odboráøù - country skupina Roš'áci
MŠ Zvoneèek - taneèní soubor Zvonky pod vedením S. Korejtkové s vystoupením "A' #ije disco"
programem polabinských škol provází slovem Renáta Mertová a Boøivoj Hezký,
odpolední program moderuje Jarek Novák

11.50 vyhlášení cen z dìtských soutì#í
12.00 orchestr POPULAR PØÍBRAM pøi ZUŠ A. Dvoøáka
13.00 SUNDAY SEXTET
pøíjezd historických vozidel a motocyklù

14.00 JANA KRATOCHVÍLOVÁ
pøíjezd historických kol a Velorexù

15.00 ŠLAPETO
16.00 PETRA JANÙ
17.00 PIRATE SWING BAND
18.00 moravská CIMBÁLOVKA s K. Hegnerem
19.00 VLÁÏA HRON

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

20.00 ohòostroj
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mìstského obvodu II

Vá"ení spoluobèané,
jistì mi dáte za pravdu, "e konèící rok utekl
jako voda a tradièní èeské vánoce u" opìt
klepou na dveøe našich domovù. Ne" se však
dostanu k hezkým pøáním, která Vám chci všem
poslat prostøednictvím našeho zpravodaje,
dovolte mi krátké zamyšlení a bilancování.
Jak jistì mnozí víte, na magistrátu mìsta se
bude projednávat návrh na zrušení mìstských obvodù I, II, III a V a
ponechání MO IV, VI a VII. V materiálu, který mám k dispozici,
zdùvodnìní zrušení 4 obvodù chybí, hovoøí se v nìm pouze o úspoøe
15 - 20 mil. Kè roènì. Vezmu-li v úvahu, "e rozpoèet mìsta je 1,8
miliardy Kè, úspora èiní tedy 1% rozpoètu mìsta. Nevím, zda
opravdu stojí za to kvùli této relativnì zanedbatelné èástce udìlat
takto nekoncepèní zemìtøesení v mìstské správì? Politickým
dùsledkem má být „optimalizace øízení mìsta, vèetnì pøehlednìjšího výkonu státní správy“. To ovšem pova"uji za nesmysl pokud státní správu bude v nìkterých èástech mìsta vykonávat
malá radnice a v jiných èástech magistrát, lze tì"ko hovoøit o vìtší
pøehlednosti. Toté" platí o optimalizaci øízení mìsta - v"dy$
èásteènì èlenìné mìsto jsme u" mìli, rozhodnì to nebyl optimální
stav a logicky vyústil v úplné rozèlenìní mìsta. Proè by nìkteøí
obèané mìsta mìli být privilegováni mo"ností demokraticky si
zvolit své místní zastupitele a nìkteøí by se museli spokojit s
nedemokratickou náhra"kou ve formì místních komisí bez
reálných pravomocí? Navíc tvrzení propagátorù rušení obvodù, "e
neexistence obvodu si vlastnì obèané ani nevšimnou, podle mého
názoru není férové. Jsem pøesvìdèen, "e úspory by šly ruku v ruce s
neadekvátním sní"ením kvality místní správy, které by obyvatelé
døíve nebo pozdìji zøetelnì pocítili. Vá"ení spoluobèané, velice rád
bych znal Váš názor k této vìci.
Nyní krátké bilancování. S uspokojením mohu prohlásit, "e náš
obvod v prùbìhu roku opìt pìknì prokoukl. To ostatnì mù"ete
posoudit z výètu realizovaných akcí na jiném místì tohoto PZ. Mrzí
mì, "e se letos zatím nepodaøilo zahájit rekonstrukci centra
polabinské ètyøky, ale vše je pøipraveno na rok 2013. Vìøím, "e díky
promyšlenému hospodaøení s místním rozpoètem se opìt podaøilo
urazit slušný kus cesty za zlepšením našeho "ivotního prostøedí.
Pokrok nastal i v oblasti mezilidských vztahù. Dùkazem toho
jsou spokojení posluchaèi na koncertech uskuteèòovaných jak pod
širým nebem, tak v Arše nebo v univerzitní aule Arnošta z Pardubic.
Zejména 13. Staroèeská pou$ v Polabinách pøilákala spoustu
spokojených divákù. Ani letošní horší poèasí nedokázalo
zlikvidovat dobrou náladu všech pøítomných. Dìkuji upøímnì všem
úèastníkùm a organizátorùm.
Mùj sloupek se nedá nafukovat, a proto mi dovolte pøejít k závìru. Na tomto místì chci podìkovat všem svým spolupracovníkùm
na úøadì mìstského obvodu za celoroèní práci. Mé podìkování
patøí i všem èlenùm zastupitelstva mìstského obvodu.
Všem obèanùm našeho obvodu bez rozdílu pak pøeji krásné
pro"ití vánoèního období, hodnì zdraví i tolik potøebného štìstí,
radosti z dárkù a vzájemného porozumìní. A" uslyšíte naše
štìdroveèerní trubaèe, vzpomeòte symbolicky na všechny své
bli"ní. Na závìr Vám pøeji mnoho štìstí a úspìchù jak osobních tak
pracovních v celém roce 2013.
Váš Jiøí Srbek

roèník 2012

prosinec

èíslo 4

PF 2013

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøedešlého vydání Pravobøe"ního zpravodaje, vybíráme
následující zále"itosti.
Na svém zasedání 26. 9. 2012 ZMO projednalo mimo jiné výsledek
interního auditu, vyhodnocení èerpání rozpoètu za první pololetí, zámìr
posílení samosprávných èinností mìstských obvodù a schválilo
rozpoètové opatøení è. 4. Nejvìtší zmìnou je vrácení pøedpokládaného
transferu 7 mil. Kè na zatím nerealizovanou akci Centrum Polabiny 4 do
rezervy rozpoètu. Dále pak mimo jiné došlo ke sní"ení kapitoly "ivotní
prostøedí o 310 tis. Kè a naopak k posílení kapitoly doprava o 580 tis. Kè.
V diskusi starosta informoval o opatøeních Policie ÈR z dùvodu
zvýšeného mno"ství kráde"í aut.
RMO pak schválila uzavøení smlouvy se spoleèností COLAS CZ, a.s.
na zakázku „Chodník a veøejné osvìtlení Lonkova, høištì u Šedivce“
v cenì 981 517,44 Kè a s firmou KULANT CZ s.r.o. na dodávku a montá"
herních prvkù a lavièek na høištì u Šedivce v cenì 371 754,- Kè. Kromì
toho RMO schválila uzavøení obvyklých roèních smluv se Slu"bami
mìsta Pardubic a.s. na zahradnické práce, pøistavování velkoobjemových kontejnerù, výsyp košù na odpadky a psí exkrementy, rámcové
smlouvy na opravy komunikací a smlouvy se spoleèností AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o. na údr"bu sorbèních vpustí, vše v roce 2013.
RMO navrhla pojmenování novì vzniklých ulic na Nové Cihelnì
„Stromová" (hlavní) a „Javorová" (první z vedlejších ulic).
RMO pøijala usnesení, jím" nesouhlasí s vydáním integrovaného
povolení pro „Spalovnu nebezpeèných a ostatních odpadù“ v Rybitví
z dùvodu dalšího zatí"ení ji" dnes zneèištìného ovzduší v lokalitì a
nesouhlasného stanoviska Ministerstva "ivotního prostøedí z hlediska
pøijatelnosti vlivù zámìru na "ivotní prostøedí.
Dne 21. 11. 2012 se ještì sešlo ZMO, aby na "ádost mìsta vyslovilo
souhlas s pokraèováním výkonu agendy ochrany ovzduší magistrátem
po novele pøíslušného zákona. ZMO souèasnì schválilo rozpoètové
opatøení è. 5 (kompletní rozpoèet je na www.pardubice2.cz).
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KÁCENÍ A VÝSADBA V ULICI Kpt. BARTOŠE

VOLIÈSKÉ PRÙKAZY PRO VOLBU PREZIDENTA
Pro volby prezidenta ÈR ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (i pøípadné II.
kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) si mohou volièi zapsaní ve stálém
seznamu volièù v mìstském obvodì Pardubice II zabezpeèit volièské
prùkazy pro volbu v jiném volebním okrsku. Volební prùkaz opravòuje
volièe volit v jakémkoliv volebním okrsku na území ÈR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahranièí. 'ádosti o vydání volièského prùkazu se podávají na Úøad mìstského obvodu Pardubice II
buï písemnì do 4. ledna 2013 nebo osobnì do 9. ledna 2013 s mo!ností vydání jak pro I. tak pro II. kolo voleb; dále písemnì do 18. ledna
2013 a osobnì do 23. ledna 2013 pro II. kolo voleb. 'ádost lze podat
v listinné podobì opatøené úøednì ovìøeným podpisem volièe nebo
v elektronické podobì podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostøednictvím datové schránky.
Pøi osobním podání se sepíše úøední záznam. Ovìøení podpisu na
!ádosti je osvobozeno od správního poplatku. Vydávání volièských
prùkazù je stanoveno od 27. 12. 2012, od tohoto data bude provádìno
zasílání volièských prùkazù na adresy dle po!adavkù volièù.

Pøíspìvky z rozpoètu mìstského obvodu 2012
V letošním roce bylo Radou mìstského obvodu Pardubice II
schváleno poskytnutí následujících finanèních pøíspìvkù na èinnost
organizací, pøíspìvkù na konkrétní akce a finanèních darù v celkové
výši 470,1 tis. Kè:
organizace
ZŠ Polabiny I
ZŠ Polabiny II
ZŠ Polabiny III
ZUŠ Polabiny
SKL Polabiny
2222 ŠK Polabiny
SZTM ROB Pardubice
TJ Sokol
HBC DDM Alfa
ELIM
MŠ Klubíèko
MŠ Zvoneèek
SK vozíèkáøù NEZLOMENI
DDM Alfa
JUNÁK
SOŠ cest. ruchu
MŠ Dru!stevní
MŠ Mladých
RIC
HPM Dance Studio
MŠ Bro!íkova
SKL Polabiny
MŠ Odboráøù
VUS Pardubice
Doli Klub
IFAS 2012
Komorní filharmonie Pce
Sdru!ení pro ranou péèi
Rybáøský SK
Mgr. Jan Pilný
TyfloCentrum
Taneè. divadlo H. Machové

úèel poskytnutí
akce pro dìti
akce pro dìti
akce pro dìti, 40. výroèí školy
varhanní soutì!, koncerty, akce
zájezdy, pronájmy
MÈR, šachová škola
soutì!e
pronájmy, den dìtí
èinnost
den dìtí, výstava betlémù
akce pro dìti
akce pro dìti
turnaje
akce pro dìti
èinnost
zah. šk. roku, doprava Nìmecko
akce pro dìti
den dìtí
akce pro dìti
MS v Los Angeles
akce pro dìti
zájezdy, pronájmy 2013
akce pro dìti
koncerty
koncerty
festival
koncerty
nákup pomùcek
Veteran Cup
Pardubická pálka 2012
èinnost
International Jazz Dance Open

výše v Kè
23 300,10 000,25 000,27 000,15 000,50 000,10 000,28 000,20 000,3 000,9 000,8 000,10 000,42 000,8 000,15 000,9 000,3 000,6 000,20 000,6 800,20 000,5 000,20 000,15 000,20 000,10 000,10 000,10 000,2 000,5 000,5 000,-

Pøijïte si na Štìdrý den 24. 12. 2012 od 11 hodin na Pergolu
poslechnout a zazpívat vánoèní koledy! Ka!dý z Vás je na tuto
akci srdeènì zván. A veèer se uskuteèní ji! tradièní štìdroveèerní
troubení na nìkolika místech našeho obvodu.

Poèátkem listopadu 2012 bylo skáceno pìt javorù klen a jeden
javor mléè, které rostly v ulici Kpt. Bartoše v refý!i mezi chodníkem a
silnicí podél pravé strany komunikace (smìrem k mostu).
Døeviny bylo nutno pokácet z dùvodu jejich špatného zdravotního
stavu. Všechny javory podél silnice byly odbornì posouzeny z hlediska
jejich zdravotního stavu.
Ke skácení byly doporuèeny stromy, které jsou
nejvíce poškozené a je
nezbytné jejich odstranìní
z dùvodu jejich sní!ené
provozní bezpeènosti. Nìkolik zatím nejlépe prosperujících stromù zùstalo zachováno.
Na místo skácených
døevin bylo vysázeno 14 ks
nových javorù, z toho 12 ks druhu Olmsted s u!ší korunou a tedy
vhodných do ulièního stromoøadí.

UPOZORNÌNÍ - provozní doba koncem roku
Ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2012 bude na Úøadì mìstského obvodu
Pardubice II bì!ný provoz s tím, !e dne 31. 12. 2012 budou vyøizovány
zpoplatnìné agendy a agenda pokladny pouze od 8 - 11:30 hodin.
Knihovna mìstského obvodu Pardubice II bude ve dnech 27. - 31.
12. 2012 uzavøena.

NOVÉ KONTEJNERY NA TEXTIL
K bílým kontejnerùm na pou!ité odìvy slou!ícím necelé dva roky
nyní pøibyly velkokapacitní kontejnery Slu!eb mìsta Pardubic, které
mají ponìkud širší zábìr. V Polabinách je zatím jeden kontejner v ulici
Dru!by za èp. 379. Do tohoto kontejneru je mo!no
vkládat: ! letní a zimní
obleèení (dámské, pánské,
dìtské) ! lù!koviny, prostìradla, ruèníky, utìrky,
záclony... ! látky (NE odøezky a zbytky látek) ! peøí,
péøové a vatované pøikrývky, polštáøe, deky, spací
pytle... ! obuv - svázanou,
aby se páry nerozdìlily !
tašky, kabelky, batohy - ale jen funkèní ! plyšové hraèky. Odevzdané
vìci následnì pøebírá Diakonie Broumov, která poskytuje sociální
slu!by pro obèany z okraje spoleènosti. Pou!itelné vìci se poskytnou
potøebným obèanùm nebo dalším sociálním organizacím, zbytek se
vyu!ije k dalšímu prùmyslovému zpracování. Veškeré vìci musí být
èisté, suché a zabalené do igelitových tašek èi menších pytlù, aby se
transportem nepoškodily.

Oprava kruhového objezdu u Kauflandu
Koncem listopadu byla zahájena oprava vozovky kruhové køi!ovatky Kpt. Bartoše-Bìlehradská. Jedná se o jednu z mála akcí v této
oblasti, kterou na území obvodu v posledních letech kompletnì
zajiš&uje Magistrát mìsta Pardubic. Po dvou letech od podpisu smlouvy
o dílo a mnoha !ádostech ze strany MO II a VII došlo k realizaci
alespoò nejproblematiètìjšího úseku. Radost z dosa!eného cíle však
trochu kazí z klimatického hlediska nevhodný prosincový termín...

13. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 12. 12.
2012 v 18 hodin, a to na novém místì - v salonku restaurace Na
Palubì v Polabinách 2. Na programu budou zejména tyto body:
zpráva starosty, èerpání rozpoètu, pravidla sociálního fondu na
rok 2013, rozpoèet na rok 2013, informativní zprávy, diskuse.
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Co se udìlalo a za kolik
Jako obvykle koncem roku pøinášíme pøehled nejpodstatnìjších výdajù mìstského obvodu Pardubice II z rozpoètových
kapitol !ivotní prostøedí a doprava v roce 2012. Výèet neobsahuje
úplnì všechny polo!ky, nìkteré jsou kumulované a nìkteré èástky
odhadnuté, proto!e èerpání dosud probíhá.
Kromì dobøe viditelných vìtších investièních akcí a zajiš$ování
nezbytných opakujících se èinností, pova!ovaných za samozøejmý
standard, ka!doroènì provádíme velké mno!ství drobnìjších oprav
a úprav na pøímé !ádosti obyvatel, zástupcù samospráv nebo
spoleèenství vlastníkù domù. V tom vidíme jeden z hlavních
smyslù existence mìstských obvodù.
ÚDR%BA, OPRAVY A INVESTICE %P 2012
sekání trávníkù a sbìr listí
1 788 200,ka!doroènì se provádí 5 seèí trávníkù se sbìrem, z nich!
poslední je vèetnì sbìru listí, nìkteré exponované plochy
(námìstí, refý!e podél dùle!itých komunikací apod.) jsou
sekány èastìji, nìkteré louky ménì èastìji; mìstský obvod je
pro potøeby seèí rozèlenìn na 4 bloky, na jejich! dvouletou
údr!bu jsou vypisována výbìrová øízení, fakturace je provádìna
za jednotlivé seèe po jejich pøevzetí a zkontrolování
údr!ba trávníkù mimo pravidelných seèí
166 800,jedná se o údr!bu trávníkù mimo rámec výše uvedených
dlouhodobých smluv (doplnìní zeminy do nerovností, sekání
mìstských ploch za koupalištìm, luk v Polabinách, na Fáblovce, u zdymadla, zatravnìní zálivù v Kunìtické, mimoøádná seè
v Mozartovì ul., odstranìní rùzných ruderálních porostù apod.)
zahradnické slu!by
1 134 000,slu!by na základì roèní smlouvy se SmP - proøezy keøù, !ivých
plotù aj. v celkovém objemu 5 056 hodin roènì
údr!ba døevin a související slu!by
581 800,jednotlivì zadávané zakázky (proøez stromù, odstranìní
vyvrácených stromù, ošetøení døevin, výchovný øez mladých
stromkù, kácení stromù, odstranìní paøezù, údr!ba a øez !ivých
plotù Bìlehradská a Lonkova, obnova kotvení mladých døevin,
ochranný postøik proti klínìnce, dodání borky apod.)
nové výsadby døevin + zálivka
262 500,jednotlivì zadávané zakázky (obnova záhonù Polabiny 3 a 2,
výsadba sakur Kosmonautù, kvìtináèe Na Labišti, obnova
záhonu u Lidlu a další)
nátìry, opravy lavièek a dalšího mobiliáøe
315 900,jednotlivì zadávané zakázky (oprava vrátek pøístøeškù na
kontejnery, nátìr pøístøeškù Valèíkova, opravy lavièek, psích
košù Ohrazenická, Kunìtická, úprava kont. ohrádky K. Šípka,
údr!ba lavièek Grusova, oprava sušákù, úprava kont. ohrádky
Lidická a další)
opravy a údr!ba vybavení dìtských høiš$ a sportoviš$
587 300,jednotlivì zadávané zakázky (oprava ocelových branek, úprava
høištì Kpt. Bartoše 41112, celková údr!ba "letadla" J. Tomana, údr!ba dopadových ploch,
oprava základù herních
prvkù, èištìní høiš$ vysavaèem, likvidace plevelù, oprava pískovištì
Prodlou!ená, výmìna písku v pískovištích, výmìna sítí na
brankách, opravy dle pravidelných kontrol a další)
provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2
53 900,pravidelné kontroly a pøíp. opravy na základì roèní smlouvy
nové vybavení høištì u Šedivce
371 800,prolézaèková sestava pro menší dìti „Valdek“, srubový dome-

èek, závìsná houpaèka, pøeklápìcí pru!inovka, dvouboènicová
pru!inovka, váhová houpaèka a 9 lavièek
pøístøešky na kontejnery v ulici Chemikù
430 600,likvidace do!ilých ohrádek a výstavba 2 nových pøístøeškù

výsyp odpadkových košù
502 300,výsyp celkem 159 košù 3x týdnì na základì roèní smlouvy
výsyp košù na psí exkrementy
200 600,výsyp celkem 37 košù 2x týdnì na základì roèní smlouvy
pøistavování velkoobjem. kontejnerù na kom. odpad
227 800,pøistavování na 7 stanoviš$ dle harmonogramu a roèní smlouvy
nový mobiliáø
162 700,nové herní prvky Na Labišti, Kpt. Bartoše 412, Kosmonautù,
lavièky Lonkova 469-72, Bìlehradská 513, klepaè Mladých,
sušák Kosmonautù
ÚDR%BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA 2012
podíl na rekonstrukci Kunìtické ulice
5 064 300,dokonèení z roku 2011, loòský podíl èinil 8,2 mil. Kè, státní
dotace byla 4 mil. Kè, pøíspìvek z rozpoètu mìsta 0 Kè; akci
pøipravil a zaplatil mìstský obvod, realizaci zajistil magistrát
chodník a veøejné osvìtlení u Šedivce
981 500,osvìtlení pøechodu pro chodce Bìlehradská u hotelu
95 600,projektová dokumentace Centrum Polabiny 4 (doplatek) 172 000,oprava chodníkù !ivièným kobercem
2 755 000,jednalo se o jednu
velkou zakázku na
opravu vìtších úsekù chodníkù: Jiøího
Tomana (za pergolou), Npor. Eliáše,
Dru!by (u knihovny), Sever èp. 91-96
a 115, vnitroblok
sídlištì Sever, Grusova 413-14, Kpt.
Bartoše 411-12, u slepého ramene a u podchodu na Cihelnu
oprava výtlukù a dalších závad na komunikacích
1 190 900,jednotlivì zadávané zakázky (U Josefa 117, rampa Mladých,
výtluk u Povodí, propad u èp. 434, Na Labišti, Sedláèkova 446,
opravy chodníèkù Stavbaøù, Valèíkova, opravy zálivù MHD Kpt.
Bartoše, Kosmonautù, chodníky podél RD Kunìtická, K Rozvodnì u IXI, U Josefa 101, Prodlou!ená-Nová, Bìlehradská
316-20, Lidická 365-74, schody Mozartova, oprava !lábku
Ohrazenická a øada dalších drobných oprav)
lokální opravy výtlukù a trhlin metodou "turbo"
216 800,vozovky Mladých, Rosická, Stavbaøù, Kosmonautù, K. Šípka,
Bìlehradská, Kpt. Bartoše, Okrajová, Sluneèní, Lonkova,
Studentská, Ke Koupališti, Fáblovka a další
èištìní a údr!ba deš$ových vpustí
174 500,èištìní neodtékajících vpustí (napø. Labský palouk, u Svítání, za
gará!emi Pol. 4) a výmìna náplní 32 sorbèních vpustí (O%PD)
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Radioví orientaèní bì!ci v Srbsku

SENIORPROGRAM pro bezpeèí

V první polovinì záøí se v srbském vysokohorském støedisku
Kopaonik uskuteènilo 16. Mistrovství svìta v radiovém orientaèním
bìhu. Navzdory zprávám o nìkolika vybuchlých minách z dob
obèanské války nedaleko centra soutì!e vyrazil tým vèetnì devíti
pardubických závodníkù ze sportovního oddílu SZTM ROB Pardubice
fungujícím pod záštitou DDM Alfa za obhajobou medailí z minulých let.
Pøi závodì v pásmu 144 MHz dominovaly pardubické juniorky. Støíbrnou
medaili vybojovala Pavla Horová, bronz Al!bìta Léharová a spoleènì
s 5. místem Petry Lnìnièkové dosáhly na titul mistryò svìta v soutì!i
dru!stev. Další medailí pøispìla v kategorii D35 Jitka Šimáèková
týmovým bronzem. Druhým závodem byl sprint. Divácky atraktivní
závod v prostoru sjezdovek pøinesl pardubickým opìt úspìch. V kategorii D35 si pro titul mistrynì svìta dobìhla Jitka Šimáèková a Ondøej
Šimáèek v kategorii juniorù vybojoval bronz. Vícemistryní v juniorkách
se stala Al!bìta Léharová a tøetí místo obsadila Pavla Horová.
Bramborové umístìní pak pøidala Veronika Krèálová v kategorii !en.
Nejvyrovnanìjší závod v pásmu 3,5 MHz byl na programu tøetí den.
V nároèném terénu získal titul mistra svìta junior O. Šimáèek. Sedmé
místo ve stejné kategorii obsadil Pavel Hladík. V kategorii D35 vybojovala J. Šimáèková støíbrnou pozici. A. Léharová svým bronzem doplnila
medailovou kolekci. Ètvrté místo obsadila P. Horová a veterán Karel
Koudelka. V soutì!i dru!stev zvítìzily juniorky (Horová, Léharová, Lnìnièková) i junioøi (Hladík, Šimáèek, Šrom).
Prùkopník disciplíny zvané foxoring,
Karel Koudelka, se koneènì doèkal. Foxoring byl poprvé zaøazen do programu
mistrovství svìta. S nároènou tratí se
nejrychleji poprala P. Horová, tøetí se
umístila A. Léharová. Veronika Krèálová
byla v kategorii !en pátá.
Nejmladší èlen èeské reprezentace,
teprve 15 letý dorostenec, Martin Šimáèek svým 15. místem ve sprintu i foxoringu dokázal, !e do èeského výbìru patøí.
V konkurenci 31 zemí vybojovala ÈR
49 cenných kovù (19-17-13) a stala se tak
nejúspìšnìjší výpravou šampionátu.

Mìstská policie Pardubice srdeènì zve pardubické seniory na
cyklus pøednášek tématicky zamìøených na zvýšení informovanosti a
pocitu bezpeèí. Po absolvování ètyø pøednášek obdr!í senior certifikát
o absolvování vzdìlávacího cyklu a drobný dárek.
Pøehled: 8. ledna - èinnost psovodù a odchytáøù, 12. února - domácí
násilí, internetové bankovnictví, 12. bøezna - po!ární ochrana a pomoc
pøi mimoøádných situacích, 16. dubna - senior v dopravì.
Pøednášky se budou konat v!dy v Pernerovì ul. 443 na slu!ebnì MP
v!dy od 10, od 13 a v pøípadì velkého zájmu od 15 hod. Pøihlášení je
nutné buï telefonicky (605 206 250 - p. Mannlová) nebo e-mailem
(oddeleni.prevence@mppardubice.cz) nejpozdìji do 3. ledna 2013.

VÝSTAVA BETLÉMÙ A PROGRAM V ARŠE
Støeda 12. 12. v 16.45 - Seniorklub - videosnímek Libanon
Od 13. 12. do 26. 12. - Výstava betlémù - Kromì desítek
rùzných betlémù, mezi nimi! budou i betlémy vytvoøené dìtmi
ze ZŠ Polabiny 1, bude vystavena i èást expozice „Hraèky a hry
z doby B. Nìmcové“ pana M. Widenského. Otevøeno je ve všední
dny od 9-12 a od 14-18 hodin, soboty, nedìle a svátky jen od 1418 hodin. Na Štìdrý den je zavøeno.
Nedìle 23. 12. v 10.00 - Dìtská vánoèní slavnost v rámci
nedìlní bohoslu!by
Pondìlí 24. 12. ve 23.00 - Štìdroveèerní bohoslu!ba
Úterý 25. 12. v 10.00 - Vánoèní bohoslu!ba
Nedìle 6. 1. 2013 v 18.00 - Tøíkrálový koncert komorního
orchestru Bona Nota
Støeda 9. 1. v 16.45 - Seniorklub - videosnímek Divoká Afrika
Støeda 16. 1. v 17.00 - Seniorklub - první z cyklu ètyø
pøednášek o historii !idovské populace na Pardubicku: &idé
v zrcadle staletí. Další pøednášky 30. 1., 13. 2. a 27. 2. Zajiš%uje
Státní okresní archiv Pardubice. Zaèátky v 17 hodin.
Všechny programy se konají ve Sborovém domì Církve
bratrské Archa v Lonkovì ulici.

Pozvánka nejen pro pøedškoláèky
Od záøí 2013 bude základní škola v Polabinách 2 pøijímat dìti, které
rády zpívají, do hudební tøídy. Tam mají dìti více hodin hudební výchovy,
zpívají ve školním pìveckém sboru a chodí hrát na hudební nástroj.
Novì také škola otevøe výbìrovou tøídu s rozšíøenou výukou angliètiny
pro šikovné dìti, které se chtìjí u! od první tøídy uèit cizí jazyk. Do obou
tìchto tøíd je nutno se pøihlásit do 11. ledna 2013. Více informací najdou
rodièe na webových stránkách školy. Pro dìti, které nechtìjí zpívat ani
od první tøídy mluvit anglicky, otevøeme bì!nou první tøídu.
V Kouzelné pøedškole si dìti pøi dvou kvìtnových odpoledních
lekcích mohou vyzkoušet opravdové uèení i práci na interaktivní tabuli,
seznámit se s paní uèitelkou nebo panem uèitelem i s novými kamarády.
Od první tøídy mohou dìti chodit do krou!kù, školní dru!ina je
otevøena od 6-17 hodin. Ve škole pùsobí logopedka i psycholo!ka. Ve
školní jídelnì je výbìr ze dvou obìdù. Svaèiny a obèerstvení je mo!no
zakoupit ve školním obchùdku. Pøi zápisu si rodièe mohou øíci, s kterými
kamarády chce dítì ve tøídì být. Rodièe nebo i prarodièe mohou ve škole
navštìvovat velmi levné odpolední kurzy angliètiny. Do školy se mohou
rodièe s dìtmi pøijít podívat kdykoliv po dohodì - na tel. èísle 466 415
678 nebo 604 356 933.
Jana Smetanová, øeditelka školy

Gymnázium Mozartova otevøe pøíští rok 3 tøídy
Ano, nejen pro polabinské devá%áky a jejich rodièe máme dobrou
zprávu. Pro školní rok 2013/2014 otevøe naše gymnázium tøi tøídy, do
kterých pøijme 90 !ákù. Pøijímací zkoušky, které probìhnou 22. a 23. 4.
2013, budou slo!eny ze tøí písemných testù pøipravených spol. SCIO
(èeský jazyk, matematika, obecné studijní pøedpoklady) s maximálním
mo!ným ziskem 130 bodù. Pro studium na kterémkoli gymnáziu
zøizovaném Pardubickým krajem je nutné dosáhnout hranice minimálnì 58 bodù. Doplòujícím kritériem pro obì pardubická gymnázia
bude výsledek na vysvìdèeních na konci 8. a v pololetí 9. tøídy ZŠ. Body
bude mo!né získat také za úspìchy v olympiádách a soutì!ích.
Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu, jeho! hlavním
cílem je poskytnout studentùm všeobecné vzdìlání a pøipravit je
kvalitnì ke studiu na vysokých školách v ÈR i v zahranièí, zveme na Dny
otevøených dveøí ve ètvrtek 6. 12. 2012 od 14-18 a ve støedu 30. 1. od 1618 hodin. Pøijïte si prohlédnout budovu školy, odborné uèebny s moderním vybavením, setkat se se studenty i pedagogy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnìjší informace jak o studiu, tak i o bohatých aktivitách školy, úspìších našich studentù i rozmanitých projektech, které
naše gymnázium realizuje.
Více najdete na internetu
www.gymozart.cz.
Mgr. Marek Výborný,
øeditel školy
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