mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
letošní letopoèet zakonèený magickou sedmièkou má pro mì od samého zaèátku zvláštní
atmosféru. Pøíjemné demografické zprávy o pøeplnìných porodnicích a stoupajících poètech
!ádostí o místa v mateøských školách jsou zcela
urèitì dobrým znamením pro naši budoucnost.
Navíc i naše interní bilancování uplynulého
období vydalo velmi pozitivní svìdectví. Proto mi
dovolte, abych se s Vámi o nìkolik našich spoleèných zále!itostí
v následujícím textu podìlil.
Nejmladší polabinské generace se týkal první letošní kulturní
program, nad ním! jsem pøevzal tradièní záštitu. Druhý týden v lednu
se v koncertním sále ZUŠ Polabiny sešly ji! po páté dìti umìlecky
nadané se svými protìjšky ze speciální školy Svítání a z ústavù
v Klášterní ulici, ve Slatiòanech, Rábech a ze stacionáøe na Dukle.
Toto Novoroèní souznìní pøineslo všem úèastníkùm pohlazení na
duši mj. také díky vynikající moderátorce z Èeského rozhlasu Praha
Hanì Schánìlové, která se ujala své role s plným zaujetím bývalé
obyvatelky našeho obvodu. Mám radost z toho, !e se neformálnì
staráme o všechny èleny naší novodobé spoleènosti a vedeme k tomu
i nastupující generaci. Ale teï obra%me naši pozornost k jiné
problematice.
Rozpaèitá zima spojená s takøka jarními teplotami umo!nila
pokraèování prací smìøujících k další regeneraci našeho obvodu.
Opravy vozovky v Bìlehradské ulici umo!ní výstavbu bezpeèného
pøechodu !ákù do ZŠ v Prodlou!ené ulici, rekonstrukce se doèká i
cesta a pøilehlé prostory kolem budovy Gymnázia a ZŠ Polabiny IV,
zaèneme rekonstruovat námìstí v Polabinách III.
Díky poslankyni Parlamentu Èeské republiky Ing. Alenì Páralové
jsme získali i prostøedky na vybudování tolik potøebného pøechodu
Hradecké ulice mezi Stavaøovem a Polabinami. Podle mo!ností
budeme v tomto roce pokraèovat ve výstavbì vkusných
kontejnerových stání, nebo% ty souèasné nám stále èastìji k naší
nelibosti zaèínají vyu!ívat zde obèané nebydlící a menší podnikatelé.
Pro milovníky Polabí byla díky pøièinìní DDM ALFA, Východoèeského
muzea, Ekologického centra Paleta a našeho ÚMO Pardubice II
vybudována nauèná stezka v prostoru slepého ramene Labe.
Bohu!el se její nové infotabule o faunì a floøe staly terèem nájezdù
polabinských vandalù. Pokusme se spoleènými silami èelit tìmto
škùdcùm, hlídejme náš spoleèný majetek, který slou!í všem.
Aby bylo naše !ivotní prostøedí krásné, rozhodli jsme provádìt
úklid a èištìní obvodu nikoliv najatou firmou, ale vlastními
zamìstnanci. Nejde v mnoha pøípadech o práci lehkou, a proto mì
mrzí, !e se tito pracovníci obèas stávají terèem posmìchu
kolemjdoucích. Uème se, pøátelé, vá!it si práce druhého, zejména je-li
konána ku prospìchu nás všech.
Koncem dubna dojde k pøesunu polabinské knihovny ze
stávajících nevyhovujících prostor v ulici Chemikù do ulice Dru!by
(bývalá Pedagogicko-psychologická poradna), kde vzniknou
potøebné reprezentativní prostory vèetnì internetu pro veøejnost.
Další významnou akcí bude zpracování projektu na øešení
dopravní situace v lokalitì sídlištì Sever. Koncept návrhu, který byl
prezentován loni na zastupitelstvu, zveøejnìn v minulém zpravodaji a
na našich internetových stránkách, projednala místní komise pro
Cihelnu a Stavaøov a komise pro regeneraci a rozvoj. Z tìchto jednání
vzešla øada podnìtù. Èekali jsme také ohlasy pøímo od obyvatel, ale
dosud jsme obdr!eli pouze jeden dopis s pøipomínkami...
Kulturou jsem zaèal, kulturou budu i konèit. A! spoleènì oslavíme
Velikonoce, jejich! pohodové pro!ití Vám z celého srdce pøeji, pøiblí!í
se zaèátek nové koncertní sezóny na Pergole. A pøedstavte si, !e u! to
letos bude deset let od zahájení tìchto populárních setkání milovníkù
hudby a tance. Vìøím, !e se tam v dobré náladì budeme setkávat
i nadále.
Váš Jiøí Srbek, starosta

roèník 2007

bøezen

èíslo 1

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 posledním zasedání 14. 12. 2006 schválilo ZMO Program
rozvoje a rozpoèet MO Pardubice II na rok 2007 (viz str. 3). ZMO také
schválilo zøízení organizaèní slo!ky MO - Knihovny mìstského obvodu,
nebo" od letošního roku dostaly mìstské obvody na starosti knihovny
nacházející se na jejich území. V diskusi se mimo jiné probírala
problematika spoleèných stezek pro chodce a cyklisty. Nejen k tomuto
tématu byli na pøíští ZMO pozváni námìstek primátora odpovìdný za
dopravu a vedoucí odboru dopravy Magistrátu mìsta Pardubic.
RMO v mezidobí v návaznosti na zøízení knihovny schválila pravidla
hospodaøení knihovny, knihovní øád a jmenovala vedoucí knihovny paní
Vladislavu Launerovou.
RMO také jmenovala nové èleny komisí - paní Štefánii Semerádovou a
Pavlu Blahníkovou èlenkami komise pro Cihelnu a Stavaøov a pány Karla
Tøísku a Víta Juchelku èleny komise školské, kultury, mláde!e a sportu.
Ještì pøed koncem roku schválila RMO uzavøení obvyklých roèních
smluv se Slu!bami mìsta Pardubic na zahradnické slu!by, pøistavování
velkoobjemových kontejnerù, výsyp košù na odpadky a na psí exkrementy,
údr!bu fontán a rámcovou smlouvu na opravy komunikací. RMO dále
schválila uzavøení smluv na 2. etapu opravy chodníku Mozartova
(Stavitelství Malý a syn s.r.o., 951 950 Kè), na regeneraci dìtského høištì
v ul. Ohrazenická 169-72 (Kulant CZ, 205 037 Kè), na stavební úpravy
knihovny (CHRPA stavební spoleènost, 153 109 Kè), na dodávku regálù do
knihovny (Proman, 127 925 Kè). RMO vypovìdìla smlouvu se spoleèností
City Promotion na bezplatné umístìní odpadkových košù. Uzavøeny byly
také smlouvy s vítìzi výbìrového øízení na seè trávníkù v letech 2007-8;
Polabiny 1, 4 a Cihelnu bude sekat Ivan Patøièný, Polabiny 2 Michal Freudl
a Polabiny 3 a 5 Slu!by mìsta Pardubic. Celkové náklady na seèe za jeden
rok budou èinit necelé 2 mil. Kè.
RMO nemìla pøipomínek k vydání územního rozhodnutí na stavbu
Komplex centrum na Fáblovce (prodej a servis automobilù) a k pronájmu
pozemkù naproti areálu Povodí Labe spoleènosti IPSTAV invest za úèelem
výstavby bytových domù. Naproti tomu nesouhlasila s pøevedením
pozemku u hotelu Harmony na Nadaci pro rozvoj mìsta Pardubic, nebo"
pozemek má pronajatý pro výstavbu nové budovy polabinská ZUŠ.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2007.

3. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 29. 3. 2007
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: cyklostezky na území mìstského obvodu, èerpání
rozpoètu k 31. 12. 2006, pou#ití výtì#ku z výherních hracích
pøístrojù za rok 2006, rozpoètové opatøení è. 1, vnitøní pøedpisy aj.

stanovištì
Polabiny - ulice

1 - Dru!stevní

1 - u sbìr. surovin

2 - u POLICIE

3 - Dru!by *)

4 - Bro!íkova

4 - Mozartova

5 - Lonkova

Cihelna - toèna

Koncem mìsíce ledna a zaèátkem února letošního roku byly
obyvatelùm Polabin a Cihelny opìt doruèovány poštovní poukázky na
úhradu místního poplatku za odpad. Výše poplatku zùstává na rok 2007
stejná jako v pøedchozích dvou letech, tedy 498,- Kè za kalendáøní rok a
osobu. Poplatkovou povinnost má ka#dá osoba, která v letošním roce
dovrší 6 let a má v mìstském obvodì trvalý pobyt. Splatnost poplatku za
odpad konèí 30. 4. 2007.
Výši poplatku i jeho splatnost, stejnì jako nárok na osvobození a další
podrobnosti stanoví obecnì závazná vyhláška mìsta è. 10/2004
o místním poplatku za provoz systému shroma#ïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyu#ívání a odstraòování komunálních odpadù, ve znìní obecnì
závazné vyhlášky è. 5/2005. Vyhláška je k dispozici na webových
stránkách mìsta - www.pardubice.eu, dále pak Radnice, Magistrát,
Právní pøedpisy mìsta.
Správce poplatku nemá povinnost poukázky zasílat, nedoruèení není
dùvodem k nezaplacení poplatkù. V pøípadì, !e poplatníci poukázku
neobdr!eli, co# mù#e být chybou v evidenci obyvatel nebo poukázka
nebyla doruèena, mohou provést úhradu ve stanoveném termínu (do 30.
4. 2007) na pokladnì Úøadu mìstského obvodu Pardubice II, Chemikù
128, Pardubice. Poplatek lze uhradit také prostøednictvím bankovního
pøevodu - è. úètu obvodu je 19-2374030297/0100, specifický symbol
1337, variabilní symbol pro obèany, kteøí neobdr#eli poukázku, je jejich
rodné èíslo bez èísel za lomítkem (tzn. pouze prvních šest èísel rodného
èísla). V ostatních pøípadech je variabilní symbol uveden na ka#dé
poštovní poukázce. Tyto variabilní symboly zadávejte, prosím, velmi
peèlivì - pokud jej zadáte chybnì, bude platba pøipoètena nikoli Vám, ale
poplatníkovi s variabilním symbolem, který jste zadali.
Nìkterým obèanùm pøišla poukázka na èástku vyšší, ne# èiní
výše poplatku - je to z dùvodu, #e u nás mají evidován nìjaký nedoplatek.
Tìm z Vás, komu pøišla navýšená poukázka z dùvodu nìjakého
našeho pochybení, se moc omlouváme, dìkujeme za pochopení a za
to, !e nám pomáháte daný stav vìcí uvést do poøádku. Ty z Vás, kteøí
máte opravdu nedoplatky, bychom rádi upozornili, #e jejich úhradou
pøedejdete pozdìjším problémùm, zejména vymáhání exekucí.
Obèany, kteøí se rozhodnou uhradit poplatky za více osob
hromadnì jednou èástkou a pod jedním jménem, #ádáme, aby úøadu
sdìlili, za které osoby platbu uskuteènili (k tomuto úèelu je mo#no vyu#ít
formuláø umístìný na webových stránkách obvodu - www.pardubice.eu,
dále pak Mìstské obvody, Úøad MO Pardubice II, Úøad, Formuláøe).
Pokud nám nesdìlí jména osob, za které provádí úhradu poplatku, musí
být podle zákona celá èástka pøipsána pouze plátci a ostatním tak vzniká
nedoplatek. Plátce pak musí písemnì po#ádat o pøevod poplatku na
pøíslušné osoby.
Na závìr nám dovolte tradiènì ještì pár vìt k zasílání
korespondence:
Nejvìtší problém s doruèováním je u obèanù, kteøí se v obvodì
nezdr#ují a dopisy, které jim zasíláme, se nám vracejí z dùvodu „na
uvedené adrese neznámý“. Tyto písemnosti se pak doruèují veøejnou
vyhláškou a patnáctým dnem se dle zákona pova#ují za doruèené. Tímto
zpùsobem pak témìø v#dy celá zále#itost dojde a# k exekuci a dotyèný
obèan se následnì velmi diví, #e #ádnou poštu neobdr#el. Pro nás je však
rozhodující adresa trvalého pobytu a pokud nám obèané nenahlásí, #e se
zdr#ují na adrese jiné, zasíláme veškerou korespondenci na adresu
trvalého pobytu.
Obèané také èasto nepøejímají svou korespondenci. Bohu#el i v tìchto pøípadech je zásilka doruèena - poslední den úlo#ní lhùty je ze zákona
pova#ován za den doruèení. A i tímto zpùsobem lze dospìt zase a# k exeOES
kuci.

den pøistav.

po

út

út

dennì

st

st

st

út

týdny pøistavení

MÍSTNÍ POPLATEK
ZA ODPADY

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.

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
*) Viz také rubriku Takhle ne! na str. 4.

SEPARAÈNÍ DVORY
Na separaèních dvorech mohou obèané mìsta Pardubic po
pøedlo#ení dokladu o úhradì místního poplatku za odpad a prùkazu
toto#nosti zdarma odlo#it následující druhy vytøídìného odpadu: sklo,
plasty, papír, kovy, kompostovatelný odpad, stavební a demolièní odpad,
velkoobjemový odpad z domácností, elektroodpad, pneumatiky bez
diskù, nebezpeènou slo#ku komunálního odpadu (na separaèní dvory
Dra#kovice a Nemošice). Podnikatelé mohou odlo#it odpad za úplatu
v Dra#kovicích. Dotazy na tel. SmP 466 260 835 nebo 777 612 403.
Umístìní separaèního dvoru

Provozní doba

DRA%KOVICE, areál pøekladištì odpadu

po, út, èt, pá
st

HÙRKA, areál SmP a.s.

út, èt
so

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00

NEMOŠICE, ul. Ostøešanská

út, èt
so

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00

PARDUBIÈKY, ul. Prùmyslová

út, èt
so

12.00 - 17.00
8.00 - 12.00

ROSICE NAD LABEM, ul. J. K. Tyla

po, st
so

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00

OHRAZENICE, ul. Pohránovská

po, st
so

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00

SVÍTKOV, za areálem Plynostavu

po, st
so

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00

6.30 - 15.00
6.30 - 17.00
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Téma
TROJKA STØEDEM POZORNOSTI
Jak ji! bylo zmínìno ve Slovì starosty, letos v rámci
regenerace sídlištì pøijde na øadu centrum Polabin 3. Patøí se
dodat - koneènì. Rekonstrukce centra polabinské trojky je
jedním z našich nejdéle pøipravovaných projektù - první návrh
byl zpracován ji! v roce 1998, nedlouho po vzniku obvodu a
v dobì, kdy právì podobnou rekonstrukcí procházelo centrum
Polabin 2 (u pošty). V následnì schváleném Programu rozvoje
MO Pardubice II se pak trojka dostala v poøadí priorit ponìkud do
pozadí. Jedním z dùvodù byl také nejasný osud zdejší budovy
obchodního centra (na její rekonstrukci získal loni majitel
stavební povolení a letos by mìla zaèít) .
Mezitím bylo v roce 2001 rekonstruováno centrum nejstaršího
polabinského okrsku - jednièky (u Rosignana). Pracovat na
pøípravách projektu "trojky" se zaèalo opìt v roce 2002, kdy jsme
v PZ 2002/2 pøedstavili dvì varianty budoucího øešení. V tém"e roce
byl ji" v duchu budoucího stylu opraven první úsek chodníku Npor.
Eliáše s lavièkami a stromy (viz obr.). Následující rok byl opravený
úsek dota"en a" k pøechodu pøes ul. Kpt. Bartoše, který byl osvìtlen a
vybaven semaforem. Ti pozornìjší si mo"ná ve skladbì dla"by všimli
motivu natoèeného ètverce, který bude zopakován ve vìtším
provedení v samotném centru.
V PZ 2005/3 jsme pøedstavili ji" prakticky definitivní podobu
projektu, který byl pøipraven k realizaci v roce 2006. Tehdy také mìsto
vypsalo výbìrové øízení na dodavatele a akce se mìla dìlat spoleènì
se Stavaøovem. Nakonec jsme v dùsledku nezískání státní dotace byli
rádi, "e se podaøilo dokonèit alespoò celý Stavaøov.
Trojka se tedy doèká realizace letos. Sice ani letos zatím nejsou jisté
peníze na celou akci, ale opìt je ve høe šance na státní dotaci.
I kdyby nedopadla, budeme hledat mo"nosti,
jak celou akci dokonèit
letos, aby chodníky nemusely zùstat pøes zimu
rozkopány. Dodavatel
pøedbì"nì pøislíbil mo"nost posunutí splatnosti
doplatku na pøíští rok,
ale to je a" krajní varianta.
Co tedy bude na
trojce nové? Pøedevším

to budou plochy pro pìší poèínaje samotným centrem, pøes
prostranství pøed základní školou po dva páteøní chodníky smìrem
k vì"áku a k Šedivci. Pøibudou parkovací místa u zadní èásti
obchodního centra. Zní to celkem stroze, ale jedná se bezmála o 10
tisíc metrù ètvereèních rekonstruovaných ploch, co" je z hlediska
investic na naše pomìry poøádné sousto. Dlu"no øíct, "e chodníky
v centrální èásti Polabin 3 si to ale zaslou"í, proto"e dnes patøí asi
k tomu nejhoršímu,
co mù"ete v Polabinách nalézt. Kompletnì nové bude
v celé centrální èásti
veøejné osvìtlení (46
lamp). Bude vymìnìn mobiláø (54 lavièek, záhony, odpadkové koše, stojany
na kola apod.). Úpravy se dotknou také
travnatého fotbalového høištì a samozøejmì nebudou chybìt nové výsadby 21 stromù a spousta
keøù.
A proè u" se
nezaèalo? Poslední
dobou máme "štìstí"
na soubìh našich
akcí s rekonstrukcemi podzemních sítí - loni jsme na Stavaøovì èekali
na nový vodovod a v Bìlehradské zase na horkovod. Utìšujeme se
tím, "e toto poøadí je správné. Horší by byl následný zásah do nových
komunikací. Tak"e nás ani letos pøíliš nepøekvapilo, "e také na trojce
bude nutno nejprve vymìnit kus horkovodu. Opatovická elektrárna
nám v tomto ohledu vyšla vstøíc, upravila své investièní plány a
rekonstrukci provede ihned po skonèení topné sezóny, tj. v èervnu.
Tì"ištì prací na trojce se tak posune do prázdninového období, co" je
nakonec z hlediska menšího provozu na sídlišti optimální. Pøesto si
vás touto cestou dovolujeme po"ádat o pochopení nevyhnutelných
omezení po dobu trvání stavebních prací. Vìøíme, "e výsledek bude
stát za to.
TØ

Rozpoèet na rok 2007

Nový program rozvoje

Dne 14. 12. 2006 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2007. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného rozpoètu
(èástky jsou uvedeny v tis. Kè).
OES

Zastupitelstvo MO Pardubice II schválilo Program rozvoje MO
Pardubice II na období 2007-2010 a zároveò vyzývá obèany k diskusi
nad tímto dùle!itým programovým materiálem. Program rozvoje je
uveøejnìn na internetových stránkách mìsta www.pardubice.eu
v rubrice mìstského obvodu II.
Program vychází z následujících tøí obecných priorit. Ty jsou pak
v textu dále konkretizovány v rámci jednotlivých odvìtví samostatné
pùsobnosti, kterou mìstský obvod vykonává na základì statutu mìsta.
a) Øádné provádìní èinností svìøených statutem mìstským
obvodùm - tj. zejména péèe o zeleò, veøejná prostranství a komunikace.
b) Postupné zvyšování dùrazu na kvalitní údr"bu svìøeného majetku
mìsta s ohledem na narùstající objem regenerovaných lokalit.
c) Pokraèování v programu regenerace pøi snaze o vyu"ití
dostupných dotací (ze státního rozpoètu, z EU apod.).
Program rozvoje obsahuje také seznam investièních akcí seøazený
podle priorit s cílem rovnomìrné realizace po celém území obvodu.
V tomto poøadí se akce s pøedstihem postupnì pøipravují k realizaci.
1) Polabiny 3 - centrum, 2) Dru"stevní, 3) Sever + Cihelna, 4) Polabiny 4 centrum, 5) Gagarinova, 6) Bajkal - úpravy okolí, 7) Zelený pás Labe,
8) Dru"by, 9) Stavbaøù, Rosická, 10) Prodlou"ená, Sluneèní, 11) Le"ákù,
Partyzánù, 12) Varšavská. V uplynulém ètyøletém období se podaøilo
realizovat 5 akcí a èást šesté. Za pøispìní zmínìných dotací by se toto
tempo mohlo výraznì urychlit.
Své pøipomínky a námìty mù"ete do 30. 6. 2007 zasílat písemnì na
poštovní nebo elektronickou adresu ÚMO Pardubice II (viz tirá").

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bì"né pøíjmy
z toho
podíl na daních
transfer dotace na sociální dávky
poplatky
ostatní
2. Pøedpokládaný zùstatek ZBÚ k 31.12.2006
3. Tvorba sociálního fondu

42 522,2
40 910,0
15 114,0
9 000,0
14 444,0
2 352,0
1 900,0
-287,8

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

42 522,2
34 079,0
9 000,0
10 424,0
8 240,0
4 925,0
900,0
490,0
100,0
7 047,8
1 395,4
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VÝPLATA SOCIÁLNÍCH
DÁVEK V ROCE 2007
Výplata sociálních dávek - pøíspìvku na ortopedické a kompenzaèní
pomùcky (tj. pøíspìvek na hole, sluchadla apod.), pøíspìvku na provoz a
úpravu bezbariérového bytu a pøíspìvku na individuální dopravu probíhá
v letošním roce opìt v hotovosti na pokladnì Úøadu mìstského obvodu
Pardubice II v následujících výplatních termínech:
16. 4. a 17. 4. 2007
14. 5. a 15. 5. 2007
11. 6. a 12. 6. 2007

16. 7. a 17. 7. 2007
13. 8. a 14. 8. 2007
10. 9. a 11. 9. 2007

15. 10. a 16. 10. 2007
12. 11. a 13. 11. 2007
10. 12. a 11. 12. 2007

Jedná se v#dy o pondìlí a úterý, v pondìlí se vyplácí v dobì od 10.00
h do 17.00 h, v úterý od 8.00 h do 15.00 h, polední pøestávka je od 11.30 h
do 12.30 h. Mimo uvedené dny není mo#né dávky vyplatit.
OES

SMS
! Rada MO Pardubice II vyzvala svým usnesením mìsto, aby
vstoupilo do jednání s majiteli neobsazených trafik u zastávek
v Polabinách s cílem jejich urychleného zprovoznìní nebo odstranìní. ! Právì probíhající závìreèná etapa stavebních úprav ulice
Bìlehradské v úseku kruhový objezd - Prodlou#ená (viz obr.) bude
po dokonèení severní strany pøerušena a na ji#ní stranì bude
pokraèovat a# po rekonstrukci další èásti horkovodu v letních
mìsících. Do té doby bude pøechod pro chodce fungovat provizornì, pak bude doplnìn ostrùvkem a osvìtlením. ! Nové vybavení dìtských høiš$,
odkud musely být loni
odstranìny do#ilé herní prvky, bude umístìno v ulicích Ohrazenické a Gagarinovì.
Souèástí úprav bude i
nový mìkèí povrch
"dopadových" zón. !

VÝUKA INFORMATIKY
NA JEDNIÈCE
ZŠ Dru#stevní 305, Polabiny 1 otvírá ve školním roce 2007/2008 ji#
popáté pro budoucí šes$áky další tøídu s rozšíøenou výukou
informatiky a výpoèetní techniky. Výuka bude od záøí 2007 probíhat
podle Školního vzdìlávacího programu naší školy. Pøedpokládané
výstupy na konci 9. roèníku - Word, Excel, Power point, Zoner callisto grafické programy, e-mail, internet, tvorba www stránek, operaèní
systémy a jejich instalace, sítì, struktura poèítaèe, základy
programování. Na konci devátého roèníku mají #áci mo#nost získat
certifikát ECDL.
Tøída je urèena hlavnì #ákùm se zájmem o pøedmìt. To se projevuje
i na výsledcích z rùzných poèítaèových soutì#í - alespoò nìkteré
z poslední doby. Kristýna Hrnèíøová - vítìzka soutì#e PC-ák 2006
v kategorii Prezentace, Ondøej Kameníèek - vítìz soutì#e PC-ák 2006
v kategorii Tvorba internetových stránek, znovu Ondøej Kameníèek - 2.
místo v celostátní soutì#i Mladý Callisto grafik. V letošním školním roce
získají také naši první #áci certifikát ECDL.
Pøijímací øízení do této tøídy probìhne 25. dubna 2007 ve 14 hod.
na ZŠ Polabiny 1, Dru%stevní 305, kdy #áci napíší test ze základù
informatiky a logického myšlení. Zájemci o studium v této tøídì se mohou
dostavit i bez pøedchozího pøihlášení. Bli#ší informace získáte na informativní schùzce dne 3. dubna 2007 v 19.00 v jídelnì školy, na internetových
stránkách školy www.zspolabiny1.cz pod odkazem aktuálnì nebo na tel.
èíslech 466 401 884-5 (paní Lokvencová ZØŠ), popø. na e-mailové
adrese jan.horalek@zspolabiny1.cz.
Radek Hejný, øeditel školy

Takhle ne!

Pravobøe!ní zpravodaj 2007/1

Odkládání velkoobjemového odpadu mimo kontejnery je
nejèastìji zmiòovaným nešvarem v naší rubrice "Takhle ne" a jen
zátiší z ulice Dru#by je zde ji# poètvrté. Pùvodnì se sem pøistavoval
kontejner jednou za tøi nedìle jako na ostatních místech našeho
obvodu. Èas od èasu se však stávalo, #e se odpad na stanovišti
objevil, i kdy# zde kontejner nebyl. Vzhledem k tomu, #e pøímo v Polabinách nemáme separaèní dvùr, rozhodli jsme se zkusit uèinit
vstøícný krok a nabídnout trvalé pøistavení jednoho kontejneru. Pro
tento pokus bylo zvoleno právì nejproblematiètìjší stanovištì v ulici
Dru#by. Výsledek se dá pøirovnat lidovému rèení - podáš prst a
utrhnou ti celou ruku. Jestli#e døíve staèilo pøistavení 1x za 3 týdny,
nyní nestaèí odvoz 2x týdnì. Kontejner z ulice Dru#by je v poslední
dobì jedním z nejèastìjších terèù kritiky obyvatel. Skokovì nám
narostly náklady, ale nejhorší je, #e pùvodní zámìr - zajištìní
poøádku - se minul úèinkem. Bohu#el nìkdy je kontejner plný
stavební suti, která v nìm nemá co dìlat, nebo starých oken, co#
svádí k domnìnce, #e ho zneu#ívají neseriózní podnikatelé na úkor
ostatních obyvatel. A to se dá tì#ko uhlídat, by$ jsme tím výslovnì
zaúkolovali i Mìstskou policii.
Proto ještì chvíli poèkáme, jak se bude situace vyvíjet po 9.
týdnu, kdy bylo zahájeno pravidelné pøistavování kontejnerù i na
ostatní stanovištì. Jestli#e se stav nezlepší, budeme nuceni trvalé
pøistavení ukonèit a vrátíme se k pùvodní periodì. Souèasnì
hodláme v Polabinách nalézt vhodné místo pro separaèní dvùr,
v nìm# spatøujeme perspektivu zlepšení stavu v oblasti nakládání
s objemným odpadem v našem obvodu. Znamená to nutnost zmìny
v myšlení mnohých z nás, ale jinak to nejde. Je to pøitom docela
jednoduché - kdy# si koupíme nový nábytek nebo lednièku,
samozøejmì poèítáme s nutností zajištìní dopravy. Toté# platí i pro
vyslou#ilé vìci - nelze je jen vystrèit pøed dùm...
O&PD

KLEPAÈE A SUŠÁKY
Na mnoha místech našeho obvodu se nacházejí klepaèe kobercù a
stojany na prádelní šòùry, které jsou èasto ve špatném technickém stavu zkorodované, zohýbané, oprýskané. Domníváme se, #e v dnešní dobì
jsou tato zaøízení jen zøídkakdy vyu#ívána a èastìji slou#í nebezpeèné
høe dìtí. Mìstský obvod je tedy postupnì likviduje. Jsou ovšem i výjimky a
na nìkolika místech jsme klepaèe èi sušáky na #ádost obyvatel
opravovali. Pokud si také myslíte, #e by u Vašeho domu mìl klepaè
kobercù èi stojan na prádlo zùstat zachován, dejte nám vìdìt.
O&PD
Turistický oddíl TJ Sokol Polabiny Pardubice poøádá
dne 21. 4. 2007

pochod PARDUBICKÁ PODKOVA
Start všech tras: Láznì Bohdaneè, Masarykovo námìstí
(u cukrárny) v 7.00 - 10.00 hod.
Trasy: 10, 15, 25 a 35 km,
doporuèená cyklotrasa celkem asi 50 km.
Informace: Vladimír Èech, Chemikù 137, 530 09 Pardubice,
tel. 466 400 478 a www.TJPolabiny.cz
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mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
jsem rád, !e se mù!eme opìt setkat prostøednictvím našeho Pravobøe!ního zpravodaje v dobì, kdy na našich školách vrcholí závìreèné
bilancování. Chtìl bych proto všem pedagogùm
z mìstského obvodu Pardubice II podìkovat za
jejich celoroèní sna!ení v oblasti vzdìlávání a
výchovy mladé generace. Dík patøí samozøejmì
i tìm rodièùm, kteøí se svým potomkùm vìnují
s plnou odpovìdností a porozumìním pro jejich další zdárný vývoj.
Absolventùm a maturantùm ze všech typù škol upøímnì gratuluji
k úspìšnému završení jednoho významného !ivotního období.
Slavnostním aktem v historických sálech pardubického zámku bylo
tradièní pøedávání maturitních vysvìdèení absolventùm polabinského gymnázia, kde devìt nejlepších absolventù obdr!elo od MO
Pardubice II poukázku na nákup knih. Stejnì slavnostní bylo pøedávání maturitních vysvìdèení absolventùm Støední školy cestovního ruchu v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích
Polabinách. Další významnou zále!itostí byla V. Olympiáda dìtí a
mláde!e Pardubického kraje, její! souèástí byl i turnaj v hokejbale
uskuteènìný pod mou záštitou na høištích ZŠ Polabiny I a II. Z tìchto
úspìšných akcí mám pochopitelnì radost, proto!e se jich úèastní
mladí lidé, kteøí své sna!ení zamìøili tím správným smìrem. Bohu!el
však mezi námi !ijí tací, kteøí svým vandalismem nièí spoleèný
majetek slou!ící ke zlepšení kvality !ivota v našem obvodì. Nauèná
stezka kolem Labe a lavièky na cyklistické stezce by mohly vyprávìt...
Naopak radost a pocit uspokojení mám z další èásti úprav
Bìlehradské tepny, které by mìly být kompletnì dokonèeny do
zaèátku školního roku, plným tempem pokraèuje dlouho oèekávaná a
tolik potøebná stavební úprava námìstí Polabiny III. Rekonstrukce se
doèká i høištì v Gagarinovì ulici, kam pøiplují dvì nové lodì navádìné
funkèním majákem.
Nejen prací !iv jest èlovìk, a proto k velké radosti všech úèastníkù
opìt zaèaly vyhrávat ka!dou nedìli odpoledne kapely na Pergole.
Jsem potìšen, !e na otevøení nové sezóny zavítal osobnì i pardubický primátor pan Ing. Jaroslav Deml, který se pozdravil se všemi
pøítomnými.
V prvním èervnovém týdnu se uskuteènilo tradièní setkání
starosty s øediteli všech škol sídlících v našem obvodì. Pozval jsem
té! pøedstavitele mìsta Pardubic i Pardubického kraje, proto!e
neformální schùzka pøináší ka!doroènì obìma zúèastnìným
stranám øadu nových poznatkù, které mnohdy na oficiálních poradách
ani nepøijdou na poøad jednání. Velmi si všech podnìtù a pøipomínek,
které na tomto setkání v!dy vyslechnu, vá!ím, proto!e v øadì pøípadù
je mo!né pøednesené problémy spoleènými silami úspìšnì øešit.
Školy posledním èervnovým dnem završí letošní školní rok a
nastane dlouho oèekávaný èas prázdnin a dovolených. Dovolte,
abych nám všem popøál hodnì plodných slunných dní, mo!nosti
aktivního odpoèinku doma i v zahranièí, pro!ívání radosti a nabírání
nových sil do pøíští sezóny. Kdo zùstane doma, jistì vyu!ije v prvním
srpnovém týdnu mo!nosti zúèastnit se sportovní akce svìtového
významu v našem teritoriu - Mistrovství svìta juniorù a kadetù v lovu
ryb udící, které probìhne na pravém bøehu Labe v Pardubicích. Jeho
zajištìním byl Èeským rybáøským svazem povìøen Rybáøský
sportovní klub Polabiny, k úèasti jsou pøihlášeni reprezentanti z 25
státù.
A! skonèí školní prázdniny, budeme se všichni tìšit na tradièní
staroèeskou pou% v Polabinách. I letos se podaøilo organizaènímu
štábu zajistit velmi poutavý celodenní program pøita!livý pro všechny
roèníky obyvatel obvodu. Navíc nám ka!doroènì pøibývá znaèný
poèet úèastníkù z blízkého i vzdáleného okolí, kteøí pøijí!dìjí za inteligentní formou zábavy prezentovanou amatérskými a profesionálními špièkami èeské kultury. Pøijmìte i Vy naše pozvání k úèasti.
Váš Jiøí Srbek, starosta

roèník 2007

èerven

èíslo 2

Nová herní sestava Švihov v Ohrazenické 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 29. 3. 2007 schválilo ZMO rozpoètové opatøení, v jeho! rámci došlo zejména k zapojení zùstatku z roku 2006. Díky tomu mohly
být navýšeny výdaje zejména na opravy a rekonstrukce komunikací (o 2,3
mil. Kè), na novou knihovnu (o 500 tis. Kè) nebo na pøíspìvky z kapitoly
školství, mláde!e a tìlovýchovy (o 100 tis. Kè). Dále se ZMO zabývalo
problematikou spoleèných stezek pro chodce a cyklisty, pøièem! námìstek
primátora A. Krejèíø a P. Bureš z odboru dopravy magistrátu mìsta pøislíbili
provedení obnovy vodorovného znaèení na tìchto stezkách. V neposlední
øadì ZMO projednalo návrh zastupitele J. Maøase na vypuštìní spojovací
komunikace Kaufland-Globus z územního plánu mìsta. Zámìr této stavby,
která se má v budoucnu realizovat na území MO Pardubice VII, obhajoval
starosta tohoto obvodu M. Tichý. Návrh nakonec ZMO neschválilo.
RMO v mezidobí projednala nìkolik !ádostí o nakládání s pozemky
mìsta, pøièem! mimo jiné souhlasila s pronájmem pozemku v centru
Polabin 3 paní I. Bla!kové za úèelem výstavby nového stánku s obèerstvením, který bude architektonicky lépe zapadat do novì rekonstruovaného
námìstí (pùvodní stánek bude pak zrušen). Dále RMO neschválila !ádost
o vystavení dalších automobilù na trávníku pøed èerpací stanicí OMV.
RMO také schválila uzavøení nìkolika smluv, napø. na zastøešení
kontejnerové ohrádky v ulici Lonkovì (BW - zámeènictví s.r.o., 112 tis. Kè),
na regeneraci høištì v ulici Gagarinovì (Kulant cz s.r.o., 733 tis. Kè) a
dodatek ke smlouvì na stavební úpravy ulice Bìlehradské - doplnìní
ostrùvku a osvìtlení na pøechodu pro chodce u køi!ovatky s Prodlou!enou
ulicí (Stavitelství Malý a syn s.r.o., 163 tis. Kè).
RMO rovnì! schválila organizaèní zmìnu na Úøadì mìstského
obvodu Pardubice II. Ta spoèívá zejména ve zøízení samostatného
pracovištì na ovìøování listin a podpisù (vzhledem k hojnému vyu!ívání
této slu!by v posledních letech pøestalo vyhovovat souèasné uspoøádání).
Dále se ruší jedno pracovní místo na odboru ekonomickém a sociálním ve
vazbì na legislativní zmìny v sociální oblasti. Toto pracovní místo bude
pøesunuto na odbor !ivotního prostøedí a dopravy, kde dojde k rozdìlení
kumulované funkce na úseku dopravy a údr!by veøejných prostranství. Po
dokonèení pracovních popisù budou na nová pracovní místa vyhlášena
výbìrová øízení (informace budou na našem webu a v denním tisku).

Pravobøe!ní zpravodaj 2007/2
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BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ
Pøinášíme pøehled blokového èištìní v MO Pardubice II v roce
2007 s obvyklou prosbou o respektování pøenosného
dopravního znaèení rozmístìného v"dy týden pøedem.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSÙ
Doposud jsme se v našem zpravodaji vìnovali v"dy jen místnímu
poplatku za odpady, proto jsme se rozhodli napsat nyní nìkolik informací
k místnímu poplatku ze psù.
Místní poplatek ze psù je zaveden obecnì závaznou vyhláškou
mìsta Pardubic è. 13/2004 v platném znìní.
Poplatek se platí ze psù starších 3 mìsícù a platí ho dr"itel psa.
Dr"itelem mù"e být fyzická nebo právnická osoba, který má trvalý pobyt
nebo sídlo v územním obvodu statutárního mìsta Pardubice.
Pøihlásit psa je poplatník (= dr"itel) povinen do 15 dnù ode dne,
kdy pes dovrší stáøí 3 mìsícù - tato povinnost se vztahuje i na
poplatníky, kteøí jsou od poplatku osvobozeni. Do 15 dnù je poplatník
rovnì" povinen ohlásit ka"dou skuteènost, která má vliv na výši
poplatku (napø. soubìh dvou dùchodù - napø. starobního a vdovského,
resp. vdoveckého), a také skuteènosti podstatné pro evidenci
poplatku (napø. zmìnu trvalého bydlištì, skuteènost, "e psa ji" nemá,
apod.). Za neohlášení tìchto skuteèností lze ulo"it pokutu.
Sazba poplatku je odlišná pro rùzné èásti mìsta - pro náš mìstský
obvod jsou sazby následující:
! sazba poplatku ze psù, jejich" dr"itel má trvalé bydlištì nebo sídlo
v rodinných domech èiní 200,- Kè za jednoho psa/rok, 300,- Kè za
ka"dého dalšího psa/rok,
! sazba poplatku ze psù, jejich" dr"itel má trvalé bydlištì nebo sídlo
v ostatních domech èiní 1000,- Kè za jednoho psa/rok, 1500,- Kè za
ka"dého dalšího psa/rok,
! sazba poplatku ze psa, jeho" dr"itelem je po"ivatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je jeho
jediným zdrojem pøíjmù, nebo po"ivatel sirotèího dùchodu, èiní 200,Kè za jednoho psa/rok, 300,- Kè za ka"dého dalšího psa/rok.
(Pozn.: podmínku jediného zdroje pøíjmù splòuje dr"itel psa, který
nemá "ádný jiný pøíjem kromì dùchodu - v pøípadì soubìhu dvou
dùchodù tuto podmínku ji" nesplòuje a nelze u nìj uplatnit ni"ší sazbu)
Splatnost poplatku je:
! v pøípadì, "e sazba za jednoho psa neèiní více ne" 400,- Kè,
nejpozdìji do 15. bøezna daného roku,
! v pøípadì, "e sazba za jednoho psa èiní více ne" 400,- Kè, ve ètyøech
stejných splátkách, v"dy nejpozdìji do 15. bøezna, 15. kvìtna, 15.
srpna a 15. listopadu daného roku.
Od poplatku ze psù je osvobozen dr"itel psa, kterým je mj. osoba
nevidomá, bezmocná a osoba s tì"kým zdravotním posti"ením, které byl
pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod podle zvláštního právního
pøedpisu. Ostatní podmínky, za nich" mohou být dr"itelé psù od poplatku
osvobozeni, jsou uvedeny ve vyhlášce.
Pokud dr"itel psa proká"e jeho získání pøevzetím z útulku, na
jeho" náklady pøispívá mìsto Pardubice, je od poplatku osvobozen na
dobu od vzniku poplatkové povinnosti do konce následujícího
kalendáøního roku.
Závìrem ještì jedno upozornìní, které sice nesouvisí s místním
poplatek ze psù, ale s dr"ením psa urèitì. Dr"itel psa je povinen po svém
psovi uklízet jeho exkrementy, a to jak ze zpevnìných ploch, tak ze
zelenì. Pokud by tak neèinil, dopouští se pøestupku proti veøejnému
poøádku dle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích.
OES
Letos bylo na území MO Pardubice II
doplnìno na základì podnìtù obèanù
6 ks nových košù na psí exkrementy v následujících ulicích: Mladých (za
MŠ - obrázek), Ohrazenická, Gagarinova, Bro"íkova (u ZŠ), Bìlehradská
(u køi"ovatky Grusova) a Ke Koupališti. Celkem je tak v našem obvodu
rozmístìno 34 "psích" košù.

4. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 28. 6. 2007
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, závìreèný úèet hospodaøení MO
Pardubice II za rok 2006, rozpoètové opatøení è. 3 a kontrolní
zpráva o plnìní usnesení zastupitelstva mìstského obvodu.

Bìlehradská - parkovištì pøed èp. 311-20 a vjezdem do ul. Dru"by - 25.
4.; místní komunikace k malobytùm vèetnì parkovištì - 15. 5.; místní
komunikace k bývalému Meinlu vèetnì parkoviš% - 17. 10.; parkovištì
pøed èp. 379 - 29. 6.; parkovištì u èp. 269-273 - 11. 7.; parkovištì u èp.
391-8 - 4. 10.; Bro!íkova - hlavní ulice - 11. 7.; parkovištì u èp. 424-6,
427-9, 430-2 - 1. 10.; Dru!stevní - vèetnì parkoviš% - 11. 6. a 21. 11.
(èást); Gagarinova - 28. 6.; Grusova - 9. 7.; velké parkovištì - 5. 10.;
Chemikù - vèetnì parkoviš% - 13. 6.; Jiøího Tomana - vèetnì parkoviš% 20. 6.; Karla Šípka - 16. 10.; K Cihelnì - 18. 10.; Ke Koupališti - 20. 7.;
Kosmonautù - hlavní ulice - 19. 6.; slepá èást pøed èp. 186-94 - 21. 6.;
Kpt. Bartoše - centrální parkovištì Polabiny 4 - 2. 10.; parkovištì mezi èp.
409-10 a 411-12 - 3. 10.; Kunìtická - 12. 7. a 20. 11.; úsek ke zdymadlu 3. 8.; K Rozvodnì - 13. 7.; Køièkova - 13. 7.; Le!ákù - 27. 6.; Lidická - od
ul. Kpt. Bartoše k ul. Lonkova - pravá strana vèetnì parkovištì u gará"í 25. 6.; od ul. Kpt. Bartoše k ul. Lonkova - levá strana - 27. 6. a 23. 11.
(pouze podél MŠ); Dru!by vèetnì parkovištì - 26. 6.; Lonkova parkovištì mezi 469-86 vèetnì parkovištì za Archou - 28. 6.; parkovištì
u èp. 459-467 - 16. 7.; úsek od ulice Kpt. Bartoše po první obytný dùm 3. 10.; Mezi Zahradami - 5. 10.; Mladých - vèetnì parkoviš% - 2. 5.;
Na Labišti - 16. 7.; Nová - 4. 7.; Odboráøù - od Lidické po obchodní
centrum Polabiny 3 - 28. 6.; Ohrazenická - hlavní ulice - 18. 6.; parkovištì
u èp. 164-8 - 14. 6.; parkovištì u èp. 169-72 - 26. 6.; parkovištì u èp. 173-6
- 12. 7.; parkovištì u èp. 177-80 - 13. 7.; Partyzánù - 1. 10.; Prodlou!ená
- 9. 5.; parkovištì vedle obch. centra a u pošty - 21. 6.; obytná zóna
Okrajová - Prodlou"ená (za budovou Policie ÈR) - 27. 9.; Rosická - 14. 6.;
Sedláèkova - 10. 7.; Sluneèní - 2. 5.; Stavaøov - od ul. Studentská pravá strana 3. 7., levá strana 9. 7.; Stavbaøù - vèetnì parkoviš% - 14. 6.;
Studentská - od ul. Hradecká - pravá strana 3. 7., levá strana 4. 7.;
U Josefa - 20. 7.; Valèíkova - 9. 7.; Varšavská - 28. 5.

SmP informují
Slu"by mìsta Pardubic a.s. upozoròují obèany našeho mìsta, "e
o svátcích ve ètvrtek 5. a v pátek 6. èervence probìhne svoz domovního
komunálního odpadu dle harmonogramu jako v normální pracovní den.
Podrobnìjší informace Vám rádi poskytneme na telefonním èísle
Slu"eb mìsta Pardubic a.s. 466 260 811.

Separace odpadu
Slu"by mìsta Pardubic touto cestou informují a zároveò reagují na
èasté dotazy obèanù našeho mìsta, které smìøují do oblasti
separovaného odpadu. Proto pøedkládáme nìkolik údajù.
Celkový poèet kontejnerù na separovaný odpad (plast, sklo a papír)
umístìných po Pardubicích je 849. Z toho je v mìstském obvodu II
umístìných 95 kontejnerù na plasty, 87 na barevné sklo a 34 na papír.
Nejobjemnìjší odpad, co" jsou plasty, je odvá"en do Transformu v Lázních Bohdaneè. Barevné sklo a papír odvá"íme do sbìrných surovin TTP
v Pardubicích a sklo bílé do firmy Jan Pernt - ORO Chlumec nad Cidlinou,
kde se tyto odpady dále zpracovávají.
Veškeré nápojové kartony ("krabice" od mléka, d"usù apod.) se
sbírají spoleènì s plastem (nikoliv s papírem, jak obèané èasto chybnì
èiní!!!). Na tøídící lince v Transformu se kartony ruènì vytøiïují a dále
zpracovávají oddìlenì. Tvoøí zatím bohu"el pouze cca 1 - 1,5% z celkového mno"ství odpadu svezeného ze "lutých kontejnerù. Kontejnery na
plasty jsou oznaèeny také oran"ovou samolepkou "Nápojové kartony".
Všechna naše svozová vozila jsou oznaèena tabulkami se svá"enou
komoditou. Pokud je separovaný odpad tøídìn nesprávnì, nebo silnì
zneèištìn, mù"e ve výjimeèných pøípadech dojít i k tomu, "e musí být
vyvezen na skládku s komunálním odpadem.
Informace o správném tøídìní pro obèany naleznete na stránkách
www.jaktridit.cz , nebo na tel: 466 260 833.
Slu"by mìsta Pardubic dále provozují 7 separaèních dvorù na území
mìsta. Zde mohou obèané bezplatnì ukládat do urèeného mno"ství další
druhy odpadù, které nelze ukládat do bì"ných popelnic. Staèí pøedlo"it
pouze obèanský prùkaz s trvalým
bydlištìm na území Pardubic nebo
doklad o zaplacení komunálního
odpadu na pøíslušný rok . Další
podrobnosti naleznete na internetových stránkách Slu"eb mìsta
Pardubic www.smp-pce.cz.
Ing. Èestmír Nejedlý
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Téma
JAK BUDE VYPADAT SÍDLIŠTÌ SEVER
V PZ 4/2006 jsme informovali o konceptu dopravnì urbanistické studie sídlištì Sever a vyzvali k jeho pøipomínkování.
Nyní pøedkládáme koneènou verzi této
studie, na jejím" základì chceme letos
zadat zpracování projektové dokumentace, která umo"ní následnou realizaci
podle finanèních mo"ností buï po èástech
nebo najednou (za pøedpokladu dotace).
Konkrétní pøipomínky formulovaly
zejména komise rady mìstského obvodu, a to
pro Cihelnu a pro regeneraci a rozvoj obvodu.
Pøímo od obèanù jsme obdr"eli velmi málo
pøipomínek - doufáme tedy, "e v tomto pøípadì
platí, "e mlèení znamená souhlas. Nicménì,
zatím se jedná jen o studii, tak"e stále je pro
pøípadné úpravy èas.
Nejvíce pøipomínek bylo k otázce
zachování jednosmìrky v ulici Kunìtické.
Proto koneèný návrh do budoucna poèítá
s obousmìrným provozem po celé délce ulice,
pøièem" koncepce parkování je navr"ena
podobná jako dosud - smìrem k sídlišti kolmá
stání a smìrem k pùvodní zástavbì podélná
stání. Byly doplnìny pøechody pro chodce,
parkovištì pøed domem èp. 100, stezka pro
chodce a cyklisty mezi ulicí K Cihelnì a
budoucím areálem Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice., poèítá
se s obnovou stromoøadí na západní stranì
ulice (výhledovì i na východní). Korekcí se
doèkaly i parkovací plochy u domù èp. 97, 99 a
117. Nìkteré plochy køi"ovatek jsou navr"eny
zvýšené - v rámci aplikace prvkù dopravního
zklidòování. Celkový poèet parkovacích míst
podle návrhu èiní 600, co" je více ne" o polovinu vìtší èíslo, ne" je souèasná kapacita
legálních parkovacích míst v lokalitì.
Podrobnou prùvodní zprávu a detailní
situaci návrhu opatøení naleznete na našich
webových stránkách www.pardubice2.cz.

Zelená terasa

Nová webová adresa

Na louce mezi Bìlehradskou ulicí a bývalým Meinlem, kde se tradiènì
konaly polabinské pouti, èasem vyroste obytný soubor "Zelená terasa".
Podle pùvodních projektù sídlištì zde mìlo být obvodové centrum, ale
v rámci tzv. komplexní bytové výstavby se je nikdy nepodaøilo realizovat.
Z pùvodních ambiciózních plánù byl postaven pouze hotel a rozestavìn
dùm slu"eb (dokonèen jako Meinl). Po roce 1989 byl nezastavìný
pozemek vrácen pùvodním majitelùm, kteøí jej prodali firmì CZ stavební
holding a.s. Ta zde hodlá postavit obytný komplex, který se skládá ze
dvou deskových bytových domù (109 bytù) orientovaných kolmo na ulici
Bìlehradskou, propojených ni"ším objektem obèanské vybavenosti.
Plochu mezi domy zabírá parkovištì zakryté zelenou terasou, která dala
jméno celému zámìru. Mìstský obvod Pardubice II není právì nadšen ze
znaèného zatí"ení prostoru hmotou, výšky pøesahující 4-6 podla"í
doporuèované v územním plánu, ani z absolutní pøevahy bydlení a
potlaèení mo"nosti vytvoøení
centrálního námìstí. Jedná
se však o soukromou investici na soukromém pozemku,
navíc odsouhlasenou oddìlením územního plánování
stavebního úøadu Magistrátu
mìsta Pardubic, tak"e nezbývá, ne" ji respektovat a
poohlédnout se po novém
místu pro konání poutí...

Internetové stránky MO Pardubice II jsou nyní jednodušeji pøístupné
na adrese www.pardubice2.cz. Není tedy nutné se k nim slo"itì
propracovávat pøes stránky mìsta Pardubic, i kdy" i tato mo"nost zùstala
samozøejmì zachována. Pøi této pøíle"itosti prošla internetová
prezentace našeho obvodu urèitou inovací. Tak"e, co všechno na
internetu nyní naleznete?
Jednak jsou to samozøejmì základní informace o úøadu - adresy,
telefony, e-maily zamìstnancù, organizaèní struktura, dále údaje
o orgánech mìstského obvodu - tedy slo"ení zastupitelstva, rady, výborù
a komisí. Pravidelnì jsou zveøejòována všechna usnesení zastupitelstva i
rady mìstského obvodu, stejnì tak aktuální znìní rozpoètu mìstského
obvodu. Nechybí ani elektronická podoba úøední desky.
Na internetu lze nalézt také orientaèní plán mìstského obvodu s èísly
popisnými, program rozvoje, nebo i elektronické verze Pravobøe"ního
zpravodaje (vìtšinou ve formátu pdf).
Samostatná rubrika je vìnována programu regenerace panelového
sídlištì, která obsahuje kromì souhrnného problémového výkresu a
tabulky popisy jednotlivých investièních akcí provedených v rámci
regenerace sídlištì vèetnì malé fotogalerie. Rubrika obsahuje informace
rovnì" o akcích, které jsou právì pøipravovány.
Další rubrika je vìnována dìtským høištím. Zde je mo"no se seznámit
s provozním øádem dìtských høiš$, který schválila rada mìstského
obvodu, a popisem jednotlivých høiš$ opìt vèetnì fotogalerií.
Na našich stránkách je také návštìvní kniha, kam mù"ete napsat své
pøipomínky èi dotazy, a mù"ete také hlasovat v aktuální anketì.
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SMS
! Na sklonku bøezna byla dokonèena druhá etapa opravy ulice
Mozartovy. Nový "ivièný povrch je tak nyní na celém úseku této
páteøní komunikace od pøechodu pøes ulici Kpt. Bartoše po
prostranství pøed školou v Polabinách 4. Zde byly také
rekonstruovány záhony a zøízen bezbariérový vstup do školy (viz
obr.). ! Rada MO projednala studii "Propojení Univerzity Pardubice se sídlištìm Polabiny", která se týká zøízení pøechodu pro
chodce a zastávky MHD na Hradecké ulici mezi Polabinami a Stavaøovem. Rada ulo"ila dopracovat projekt v upravené variantì 2,
tj. pøechod pro chodce øízený semaforem a doplnìná zálivem se
zastávkou MHD Stavaøov do centra. Na tuto akci je pøislíbena
státní dotace ve výši 3
mil. Kè. ! Pøipravujeme doplnìní veøejného osvìtlení v Polabinách 4 na chodníku od
èp. 411-12 kolem nového høištì smìrem
ke Kauflandu ! Od
èervence bude z dùvodu èetných stí"ností
obyvatel ukonèeno
zkušební nepøetr"ité
umístìní velkoobjemového kontejneru
v ulici Dru"by a bude zavedeno opìt jeho periodické pøistavování
po 3 týdnech. ! Ve spolupráci se Slu"bami mìsta Pardubic
jednáme o mo"nosti zøízení sbìrného separaèního dvora
v Polabinách v Lonkovì ulici - v prostoru mezi výmìníkem a
trafostanicí, který zatím slou"í jako nevzhledná deponie
teplárenského zaøízení. ! V PZ 4/2006 jsme slíbili informovat o výsledném rozhodnutí stavebního úøadu v územním øízení na
výstavbu obytných domù v Polabinách 4 mezi Bro"íkovou ulicí a
Labem. Námitky byly zamítnuty, územní rozhodnutí bylo vydáno,
investor (IP stav s.r.o.) pøipravuje výstavbu. Celkem zde má
vzniknout 150 nových bytù ve tøech domech. Nijak nás netìší
informace, "e pomìr poètu pokácených stromù kvùli výstavbì ku
poètu bytù vychází témìø 1:1. Samozøejmì bude ulo"ena náhradní výsadba. Jen v okolí domù bude vysázeno 87 stromù nových. !

ZŠ Polabiny 1 informuje
2. dubna 2007 navštívila ministrynì školství Dana Kuchtová v rámci své pracovní cesty do Pardubic také ZŠ Dru"stevní 305 v Pardubicích
v Polabinách, kde ve vybraných tøídách prvního stupnì probíhá výuka
"ákù podle alternativního programu Montessori. Paní ministrynì se
zajímala o nové metody práce s dìtmi, moderní pracovní pomùcky a na
dané téma pohovoøila i s paní uèitelkou Marcelou %ákovou, která je
velkou zastánkyní této alternativní výuky, i s øeditelem školy Radkem
Hejným. Na závìr návštìvy pøedvedly dìti z tìchto tøíd paní Kuchtové
krátké vystoupení a pøedaly jí vlastnoruènì vyrobené dáreèky.
Dne 26. èervna 2007 se na høišti ZŠ Polabiny 1 uskuteèní od 15.30 ji"
tradièní rozlouèení se školním rokem (viz obrázek z minulého roku). Na
pódiu se vystøídají "áci školy a školní dru"iny i profesionálové. Vystoupí
zde dívèí skupina Ivete Love Us s Karlem Emanuelem Gottem, skupina
Marušèiny jahody, kouzelník…
Pro dìti jsou pøipraveny soutì"e a po celý den si budou moci zaskákat
na skákacím hradì. Bìhem tohoto odpoledne probìhne i slavnostní
vyøazení "ákù 9. roèníku a
vyhodnocení úspìšných
"ákù školy. Pro návštìvníky
je pøipraveno obèerstvení a
celým programem bude
provázet Majka Schillerová
z rádia Hey Profil.
Celá akce se koná za
finanèního pøispìní MO
Pardubice II.
Radek Hejný, øeditel ZŠ
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V NOVÝCH
PROSTORECH
Od ledna letošního roku byla správa knihovny v mìstském
obvodu pøevedena z mìsta na náš mìstský obvod, a to zmìnou
statutu mìsta. V souladu s platnými zákony byla zastupitelstvem
mìstského obvodu dnem 1. ledna 2007 zøízena organizaèní slo"ka
mìstského obvodu Knihovna mìstského obvodu Pardubice II se
sídlem v ulici Dru"by 334. Sídlo bylo uvedeno ji" nové s tím, "e u"
v té dobì byly zahájeny úkony k získání nových nebytových prostor
pro knihovnu - vyu"ili jsme prostory uvolnìné Pedagogicko-psychologickou poradnou v areálu DDM Alfa v Polabinách 3.
Nebytové prostory musely být stavebnì upraveny a vymalovány, novì byly instalovány regály na knihy a další èinnosti jako
vybavení nábytkem, vytvoøení zázemí pro práci knihovnic, instalace
zabezpeèovacího zaøízení a mnoho dalších úkonù, aby tak mohlo
být zajištìno vlastní poskytování knihovnických slu"eb.
Knihovna byla zpøístupnìna dnem 4. èervna 2007 veøejnosti.
Ètenáøùm je nyní k dispozici témìø trojnásobnì vìtší prostor ne"
doposud, bylo mo"né oddìlit prostor pro veøejný internet, koutek pro
krátkodobé ètení èi listování v knihách èi èasopisech. Vytvoøit
plánujeme i herní koutek pro malé dìti, aby i maminky èi tatínkové
mìli mo"nost v klidu vybírat z nabídky knihovny.
Doplnit další vybavení prostor knihovny, ale pøedevším navýšit
knihovní fond o nové tituly a zlepšovat slu"by knihovny jsou další
zámìry práce v letošním roce.
Pro informaci ètenáøù uvádíme, "e vedoucí knihovny byla radou
mìstského obvodu jmenována paní Vladislava Launerová. Dalším
zamìstnancem knihovny je knihovnice paní Jana Kincová.
Provozní doba knihovny je ponechána v rozsahu dosavadní:
Po 9-12 a 13-18
Út zavøeno
St 9-12 a 13-17
Èt 8-12 a 13-16
Pá 8-12
Knihovna má
rovnì" nové telefonní èíslo 466 952 135.
Vìøíme, "e se nové a
jistì dùstojnìjší
prostory knihovny
budou líbit i Vám,
ètenáøùm.
MB

Povinná výmìna øidièských prùkazù
Chtìli bychom Vás touto cestou upozornit na povinnou
výmìnu øidièských prùkazù. Lhùty pro výmìnu jednotlivých typù
prùkazù jsou stanoveny zákonem takto:
ØIDIÈSKÉ PRÙKAZY VYDANÉ:
- od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 - povinná výmìna do 31. 12. 2007
- od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 - povinná výmìna do 31. 12. 2010
- od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 - povinná výmìna do 31. 12. 2013
Øidièský prùkaz si mù"ete vymìnit na pracovišti obecního
úøadu obce s rozšíøenou pùsobností nebo magistrátu mìsta na
území ÈR (dle místa trvalého pobytu dr"itele ØP). Obèané s trvalým pobytem v Pardubicích mohou tedy za"ádat na oddìlení
dopravnì správních agend Magistrátu mìsta Pardubic, ul. 17.
listopadu 303. Výmìna øidièských prùkazù je osvobozena od
správního poplatku a doba od podání "ádosti do vystavení nového
prùkazu je zpravidla 15-20 dní. K výmìnì øidièského prùkazu je
tøeba mít s sebou platný doklad toto$nosti (obèanský prùkaz,
pas), jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a øidièský prùkaz, kterému konèí platnost. Doporuèujeme nenechávat výmìnu
Vašeho prùkazu na konec termínovaného období, pøedejdete tím
dlouhému èekání na úøadu a budete mít jistotu, "e nový øidièský
prùkaz máte vystaven v zákonem stanovené lhùtì.
OVV
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mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
jsem rád, !e Vás mohu po skonèení dovolených a
prázdnin našich dìtí opìt pøivítat v našem
mìstském obvodì a podìlit se s Vámi o všechny
novinky. Vìøím, !e pro vìtšinu z Vás bylo uplynulé
období spojené s intenzivním odpoèinkem a
èerpáním nových sil, které budeme v následujícím období všichni velmi potøebovat.
Chci Vás hned v úvodu tohoto sloupku ujistit,
!e regenerace našeho obvodu probíhala pøesnì podle plánu i v uplynulých letních mìsících. Dìti ze ZŠ Polabiny 2 v Prodlou!ené ulici
budou do nového školního roku nastupovat po bezpeènì øešeném
pøechodu pøes Bìlehradskou ulici, opravy komunikace se doèká i
prostranství pøed Policií ÈR v Prodlou!ené ulici. Díky šestimiliónové
dotaci ze státního rozpoètu dokonèíme ji! letos tolik potøebné
prùbì!nì realizované stavební úpravy námìstí v Polabinách 3.
S uspokojením konstatuji, !e dotace ve stejné výši obdr!ely i mìstské
obvody Pardubice III a IV. Díky poslankyni Parlamentu ÈR Ing. Alenì
Páralové se dále podaøilo získat prostøedky ve výši 3 miliónù korun na
výstavbu pøechodu Stavaøov - Polabiny. Výèet kladných výsledkù
pokraèuje zprávou o pøíjezdu dvou lodí pro dìti v Gagarinovì ulici,
jejich! názvy urèí dìti samy. Autoøi vítìzného pojmenování dostanou
od našeho MO Pardubice II odmìnu. Díky iniciativì hnutí Zelená pro
Pardubice se rýsuje mo!nost èerpání dotací z Evropské unie na
revitalizaci slepého ramene Labe, kterou by provádìlo Povodí Labe.
Pozitivní propagací našeho obvodu bylo v srpnu uspoøádané
Mistrovství svìta v lovu ryb udicí - plavaná, kde v kategorii juniorù a
kadetù pøijeli soutì!it na pravý bøeh Labe závodníci z 18 státù.
Gratulace patøí našim borcùm, kteøí se stali mistry svìta ve vìtšinì
soutì!ních kategorií. Podìkování pak všem poøadatelùm za vzornou
organizaci i za to, !e uvedli v rekordním èase závodní prostor opìt do
pùvodního stavu. Rovnì! všechny akce poøádané v letních mìsících
na našem koupališti a jeho okolí probìhly letos v klidu, proto!e
organizátoøi dodr!eli všechny dohodnuté pøipomínky shromá!dìné
z kritických ohlasù Vás spoluobèanù.
A nyní obracím Vaši pozornost k problémùm našeho spoleèného
sou!ití. Prvním je plánovaná výstavba bytových domù na Labském
palouku u mostu Kpt. Bartoše. Pøesto!e jsme se na základì Vašich
pøipomínek pokoušeli zabránit chystané zmìnì územního plánu,
zastupitelstvo mìsta bohu!el pøipravovanou výstavbu zmìnou
územního plánu schválilo. Vybudováním protipovodòové hráze ji! nic
nestojí v cestì k výstavbì nových domù v léto lokalitì.
Dalším tí!ivým problémem celého obvodu je narùstající
vandalismus. Týká se bohu!el ji! nejenom udr!ované a obnovované
zelenì, ale dokonce jsou v noèních hodinách nezodpovìdnými
spoluobèany poškozovány i novì budované stavební úpravy
probíhající v rámci regenerace !ivotního prostøedí. Pøesto!e vím, !e
se jedná o záva!ný problém celospoleèenský, pøedávám tuto
informaci k zamyšlení jak našim výchovným institucím, tak širokému
spektru všech obyvatel našeho obvodu.
Mìsíc záøí je u nás doma spojen ji! celou øadu let s pojmem
Staroèeská polabinská pou%. Jsem rád, !e se v novì osídleném
velkomìstském prostoru podaøilo vybudovat tradici celodenního
zábavného programu, na který se tìší ka!doroènì nejen tisíce
návštìvníkù, ale i stovky úèinkujících. Vìøím, !e i letos bude poèasí
pøíznivé a umo!ní nám realizovat peèlivì pøipravený poøad, v nìm!
doslova ka!dý úèastník najde to pravé potìšení. Opìt mezi námi
pøivítáme ji! oblíbené špièkové profesionály, ale objeví se i nové
soubory, které si Vaši pøízeò musí teprve vybojovat. Právì nádhernou
bezprostøední atmosféru rozsáhlé akce nám závidí ti úèinkující i
posluchaèi, kteøí k nám zaèali pravidelnì jezdit i z oblasti notnì
vzdálených. Pøijmìte proto, vá!ení spoluobèané, v sobotu 22. 9. 2007
moje upøímné pozvání k celodenní úèasti na této v kraji nejvýznamnìjší pouti pro všechny generace.
Váš Jiøí Srbek, starosta

roèník 2007
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Prostranství pøed ZŠ Polabiny 3 èerstvì po 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 28. 6. 2007 schválilo ZMO závìreèný úèet
hospodaøení MO Pardubice II za rok 2006 a rozpoètové opatøení è. 3.
V pøíjmové èásti rozpoètu došlo pøedevším k zapojení prostøedkù z finanèního vypoøádání za rok 2006 mezi mìstem a mìstským obvodem. Ve výdajové èásti došlo k navýšení nìkolika polo#ek v kapitole vnitøní správa
v návaznosti na organizaèní zmìny na ÚMO Pardubice II. Dále byla mimo
jiné navýšena rovnì# polo#ka na opravu ul. Bìlehradské z dùvodu doplnìní
ostrùvku na pøechod pro chodce u køi#ovatky s ulicí Prodlou#enou.
Kompletní rozpoèet je k dispozici na našich webových stránkách
www.pardubice2.cz.
RMO v mezidobí projednala nìkolik #ádostí o nakládání s pozemky
mìsta, pøièem# mimo jiné souhlasila s bezúplatným pøevodem pozemku
pod chodníkem u mostu P. Wonky z Pardubického kraje na mìsto. Naopak
RMO nesouhlasila s bezúplatným pøevodem rozsáhlých pozemkù mìsta
mezi Labem a univerzitním areálem na Univerzitu Pardubice za úèelem
jejího dalšího rozvoje a doporuèila zále#itost øešit smìnou pozemkù a
dohodnout s Univerzitou Pardubice na oplátku pøevod pozemkù vhodných
pro rozvoj mìsta. RMO také nesouhlasila s pøevodem pozemkù pod
slepým ramenem Labe v Polabinách na mìsto. Tento svùj názor nezmìnila
ani po opìtovném projednání na #ádost zastupitele Ing. Josefa Maøase,
který argumentoval tím, #e vlastnictví slepých ramen mìstem je
pøedpokladem k zahájení revitalizace tohoto území a mo#nosti èerpání
dotace z EU na tento projekt. Jak je zmínìno ve Slovì starosty, nakonec se
podaøilo dohodnout, #e revitalizaci slepých ramen zaène pøipravovat jejich
souèasný vlastník, tj. Povodí Labe.
RMO schválila uzavøení nìkolika smluv, napø. na projektovou
dokumentaci akce Propojení Univerzity Pardubice se sídlištìm Polabiny se
spoleèností (HIGHWAY DESIGN, s.r.o., 219 tis. Kè), na úpravu prostranství
u Policie ÈR v Prodlou#ené ulici (Stavitelství Malý a syn, s.r.o., 1,2 mil. Kè),
na opravu zálivù MHD v ul. Kpt. Bartoše (Stavitelství Malý a syn, s.r.o., 952
tis. Kè) a na doplnìní 3 ks lamp veøejného osvìtlení ve vnitrobloku u èp.
411-12 (Ing. Luboš Shejbal, 152 tis. Kè).
RMO také projednala návrh rozpoètového opatøení è. 4, které bude
pøedlo#eno ke schválení na záøijovém zasedání ZMO.
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1 - u sbìr. surovin

2 - u POLICIE

3 - Dru!by

4 - Bro!íkova

4 - Mozartova

5 - Lonkova

Cihelna - U Josefa

Jako ji! tradiènì pøinášíme tabulku termínù pøistavení
kontejnerù na objemný odpad v druhé èásti roku 2007.

1 - Dru!stevní

Rada mìstského obvodu Pardubice II na jednání dne 9. 8. 2007
rozhodla usnesením è. 166 o nových cenách za slu"by knihovny
mìstského obvodu. Dosavadní ceník slu"eb byl v platností více ne" 10
let. Pøi stanovení jednotlivých poplatkù byla posouzena finanèní
nároènost na provoz knihovny. Letošní rozpoèet dosahuje témìø 1,5 mil.
Kè, tj. vèetnì nákladù na poèáteèní úpravy nových nebytových prostor a
nákladù na pøestìhování knihovny. Podle pøedbì"né kalkulace nákladù
na rok 2008 dosáhne rozpoèet jeden milion korun.
Z nového ceníku vybrány základní roèní poplatky: dospìlí - 100 Kè,
dùchodci - 60 Kè,dìti - 40 Kè. Navýšeny byly sankèní platby i náhrady
knih. Úplný ceník slu"eb knihovny tvoøí pøílohu Knihovního øádu knihovny
mìstského obvodu Pardubice II, který je k dispozici v knihovnì nebo na
internetových stránkách www.pardubice2.cz.
MB

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

stanovištì
Polabiny - ulice

NOVÝ CENÍK
SLU"EB
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Vá"ení rodièe,
dovolte mi touto cestou podìkovat za reprezentaci mateøské
školy paní uèitelce Vìøe Štìpánkové, pod jejím" vedením se dìti
z naší mateøské školy umístily na tøetím místì v celorepublikové
soutì"i „Pískání pro zdraví“ hry na zobcovou flétnu v Praze.
Další velké podìkování patøí našim sponzorùm a to LIONS
CLUBU Pardubice a firmì PEPSI AMERICAS, kteøí se velkou
mìrou podíleli na zakoupení interaktivní tabule na speciální oèní
tøídu naší mateøské školy. Tato pomùcka pomáhá dìtem v aktivním
cvièení oèních vad. Vzhledem k tomu, "e jsme tøetí mateøská škola
v ÈR, která tuto pomùcku vlastní je to pro nás velkým pøínosem pro
další zkvalitnìní naší práce.
Vá"ení rodièe, na závìr mi dovolte Vás a Vaše dìti pozvat na
podzimní slavnost, která se koná dne 24. 9. 2007 od 15.30 hod. Na
programu je vystoupení paní Inky Rybáøové a další doprovodný
program.
Jana Zelenková uèitelka MŠ Odboráøù, www.msodboraru.cz

Oprava krematoria v Pardubicích
Slu"by mìsta Pardubic a.s. se omlouvají všem obèanùm za vzniklé
nepøíjemnosti spojené s rekonstrukcí krematoria v Pardubicích.
Plán rekonstrukcí našeho krematoria je rozdìlen do dvou etap. V pøízemí bude vybudována èekárna a sociální zaøízení. Upravuje se malá
obøadní síò a staví se bezbariérový pøístup do této sínì. Pøedpokládané
ukonèení prací je plánováno na konec listopadu. Kremaèní dny jsou
zkráceny ze 4 dnù na 3 dny v týdnu, tedy pouze o jeden den.
Víme, "e ka"dá budova musí zákonitì projít ve svém dlouhém "ivotì
nìkolika rekonstrukcemi, tedy pokud si lidé této nemovitosti vá"í a chovají
se k ní zodpovìdnì.
Akciová spoleènost Slu"by mìsta Pardubic, která tuto nemovitost
vlastní, se chce zachovat zodpovìdnì, jak k této krásné historické
památce, tak k obèanùm mìsta Pardubic a okolí.
Vìøíme, "e touto pøestavbou pro nás všechny pøipravíme dùstojnìjší
podmínky k poslednímu rozlouèenís našimi drahými. Práce probíhají
mimo kremaèní dny a s ohleduplností k pietnímu místu.
Ještì jednou se omlouváme za
zpùsobené nepøíjemnosti vzniklé
stavební èinností a doufáme, "e náš
zámìr se setká s pochopením.
Nina Kvapilová, marketink

5. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 20. 9. 2007
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou
následující body: zpráva starosty, vyhodnocení hospodaøení MO
Pardubice II za první pololetí roku 2007, rozpoètové opatøení è. 4,
poskytnutí odmìn a darù, informativní zprávy.

týdny pøistavení

Podìkování MŠ Odboráøù

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ve mìstì je obecnì nedostatek parkovacích míst, a proto je
terèem oprávnìné
kritiky obyvatel, kdy"
nìkdo parkovištì
pou"ívá jako odkladištì šrotu. Upozoròujeme, "e vozidlo,
které nemá platnou
technickou kontrolu,
nebo je jinak zjevnì trvale nezpùsobilé k provozu, nemá na veøejné komunikaci (tedy i na parkovišti) co dìlat. Vlastník komunikace
má právo vraky po pøedchozí výzvì odstranit a zlikvidovat na
náklady vlastníka vozidla, který navíc mù"e dostat pokutu a" do
výše 300 tis. Kè. Je ale celkem zbyteèné nechat situaci dojít a" do
takového konce, nebo$ v souèasné dobì existují firmy, které
ekologicky zlikvidují vraky a vystaví o tom potvrzení za symbolickou cenu (napø. za náklady na odtah) nebo dokonce zdarma.

Olympijský den na ZŠ Polabiny 3
Ve støedu 13.6. 2007 se na høišti Základní školy Polabiny 3 v ulici
Npor. Eliáše sešly dìti z mateøských škol v ulicích Grusova, Bro"íkova a
Odboráøù. Uèitelé a "áci základní školy tam pro nì spoleènì pøipravili
pravý olympijský den.
Dìti celé dopoledne
soutì"ily v bìhu, hodu, skoku
a jiných disciplínách.
%áci devátých roèníkù
v rolích rozhodèích obstáli na
jednièku a malí sportovci si
odnesli nejenom zá"itek ale i
malou sladkost.
Mgr. František Nìmec
øeditel školy
e-mail: zspol3@zspol3.cz
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JAK SE BUDOU JMENOVAT NOVÉ LODÌ?

Koncem loòského roku muselo být odstranìno vybavení
dìtského høištì (zejména z dùvodu narušení døeva hnilobou)
mezi panelovými domy èp. 380-3 a 384-7 v Gagarinovì ulici, které
bylo instalováno jako jedna z prvních „moderních“ herních
sestav v mìstském obvodu Pardubice II v roce 1999. Byla zde
sestava pøipomínající loï, a proto jsme si pøi výbìru nového
vybavení stanovili podmínku, #e by opìt mìlo jít o loï.
Po prostudování
øady katalogù a nabídek
se nám jedna loï zalíbila, ale byla trochu menší. Proto jsme se rozhodli umístit na høištì dvì lodì, pøièem" jedna z nich
byla na zakázku upravena jako pirátská. Obì lodì na sklonku prázdnin
zdárnì dorazily do zálivu
z normovì mìkké modré
pry"ové dla"by a piráti ji"

spustili mùstek na královskou loï. Jak to všechno dopadne, necháme
u" na fantazii dìtí. Høištì je ještì doplnìno dvìma pru"inovými
houpaèkami (lachtan a pelikán) a v pozadí je i maják s funkèní solární
svítilnou.
Zbývá u" jen jediná vìc - pojmenovat nové lodì. Doufáme, "e
nám s tím dìti pomohou, a proto vyhlašujeme soutì" o název obou
lodí. Vítìzné návrhy vybere rada mìstského obvodu 8. 11. 2007 a
jejich autoøi budou odmìnìni stavebnicí lodì. Obì
stavebnice na své nové
majitele ji" èekají, ka"dá
se skládá ze 450 kostek a
4 figurek námoøníkù, cena
jedné stavebnice je necelých 1000 Kè. Soutì"e se
mohou zúèastnit dìti bydlící v mìstském obvodu
Pardubice II ve vìku od 615 let. Návrhy mohou obsahovat názvy pro obì lodì, pøípadnì jen pro pirátskou nebo jen pro královskou. Je mo"no podat i více návrhù souèasnì, ale maximálnì 3 na jednu loï. Návrhy nám zasílejte spolu se
jménem, adresou a vìkem buï poštou na adresu Úøad mìstského
obvodu Pardubice II, Chemikù 128, 530 09 Pardubice, nebo
elektronickou poštou na adresu podatelna@umo2.mmp.cz, nebo je
samozøejmì mù"ete pøinést osobnì. Návrhy oèekáváme do 31. øíjna
2007. Vybrané návrhy vèetnì jejich autorù zveøejníme na internetu a
v pøíštím Pravobøe"ním zpravodaji. Tìšíme se na vaše návrhy!
TØ

S pomocí dotací
Jak jsme ji" informovali, mìsto letos získalo pøíslib státní dotace 3 mil.
Kè na akci “Propojení Univerzity Pardubice se sídlištìm Polabiny”. Kromì
ve Slovì starosty ji" zmínìného pøechodu pro chodce mezi Stavaøovem a
Polabinami tato akce zahrnuje rovnì" zøízení nové zastávky mìstské
hromadné dopravy Stavaøov, která ve smìru do centra chybìla. Nová
zastávka bude jistì hojnì vyu"ívána studenty univerzity a mo"ná i
obyvateli Polabin - zejména èásti ulice Lonkovy u Bajkalu.
V prùbìhu pøípravy akce se objevila celá øada drobných komplikací.
Napøíklad èást pozemku pod silnicí vlastní Povodí Labe, dále bude nutné
posunout sloup trolejového vedení, bylo nutné se vyhnout vodovodu
v chodníku i stromùm tìsnì vedle chodníku, velké diskuse byly ohlednì
technického øešení zastávky (v zálivu nebo v profilu komunikace) apod.
Nakonec se všechny podklady podaøilo shromá"dit vèetnì stavebního
povolení a vèas pøedat na ministerstvo. Doufáme, "e to brzy rozhodne
o pøidìlení dotace, aby akce mohla být realizována.
A jak vypadá definitivní projekt? Pøechod pøes Hradeckou ulici bude
vybaven støedovým ostrùvkem a osvìtlením. Pro zvýšení bezpeènosti
pøecházení je pøechod navr"en bez pøímého pokraèování jeho druhé
èásti. “Odskok” pøechodu je v"dy na stranu pøijí"dìjících vozidel, co"
pøíznivì ovlivòuje rozhled chodce. V rámci stavby pøechodu budou
pøipraveny základy a kabelové chránièky pro eventuální budoucí
vybavení pøechodu semaforem. Souèasnì také dojde z bezpeènostních
dùvodù ke zrušení krátkého pøipojovacího pruhu od èerpací stanice, který
by jinak konèil nevhodnì tìsnì pøed pøechodem.
Další akcí, která by se mìla letos v mìstském obvodu Pardubice II

uskuteènit díky státní dotaci je tzv. druhá trasa v rámci projektu Pardubice
bez bariér. V rámci ní dojde k bezbariérovým úpravám na øadì pøechodù
pro chodce (mj. v ulicích Studentská, Mladých, Rosická, Varšavská,
Prodlou"ená, Kpt. Bartoše) a také k bezbariérovým úpravám nástupních
ploch zastávek Kpt. Bartoše, Lidická a Hradecká. Navíc - z prostøedkù MO
- dojde k pøedlá"dìní dvou zálivù zastávek v ulici Kpt. Bartoše.
TØ
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Mìstský obvod Pardubice II srdeènì zve na

vIII. STAROCESKOU POUT
v polabinách!
v sobotu 22. 9. 2007 na louce vedle hotelu Harmony
08.00

09.00

09.10

ranní probuzení
prùvod s dechovkou ze dvou smìrù
od Kauflandu (%ivaòanka a Pernštejnka)
úvodní slovo starosty Jiøího Srbka
a primátora mìsta Jaroslava Demla

14.00

Yo Yo Band Richarda Tesaøíka
pøíjezd historických kol a velorexù

15.00

Krajanka
moravská dechovka v krojích

slavnostní fanfáry
zahájení pouti - starosta Jirí Srbek
fanfáry z balkonu

16.00

J. K. Band Jaroslava Khaila

17.30

Petr Dvoøák

18.00

Hynek Tomm

18.30

moravská cimbálovka s K. Hegnerem

20.00

ohòostroj

programový blok ZUŠ Polabiny
orchestr ZUŠ + TO ZUŠ, host orchestr
Popular Pøíbram pøi ZUŠ A. Dvoráka,
dirigent Milan Baginský, zpìv Marie
Hanzelková a Josef Škvára a moderátor
Miloò Èepelka - herec Divadla Járy
Cimrmana, zazpívá dìtský pìvecký sbor
Pramínek pøi ZŠ Polabiny II, soutì!e pro
dìti s DDM Alfa, v prùbìhu dopoledne
ukázky psù záchranáøù

12.00

country show - skupiny Medvìdi a Pádlo

13.00

skupina Zakopla o dixieland
pøíjezd historických vozidel a motocyklù
V prùbìhu dne nás navštíví také herec Jiøí Krytináø. 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!

PØÍSPÌVKY Z ROZPOÈTU
MÌSTSKÉHO OBVODU NA ROK 2007
V rámci podpory aktivit pro dìti a mláde! v oblasti školství,
tìlovýchovy a kultury v obvodu schválila Rada mìstského obvodu
Pardubice II na svých jednáních finanèní pøíspìvky na èinnost nìkterých
organizací nebo pøímo na konkrétní akce v letošním roce.
Uvádíme pøehled !adatelù, kterým byl pøíspìvek poskytnut:
Organizace
Junák
MŠ Klubíèko, Grusova
MŠ Bro!íkova
MŠ Mladých
ZŠ Polabiny II
ZŠ Polabiny I
ZŠ Polabiny I
ZŠ Polabiny I
ZUŠ Polabiny

Úèel
èinnost oddílu
Den dìtí
Pøíjezd Martina do MŠ
Den dìtí
pìt akcí
Den dìtí
Atletická liga
Rozlouèení se šk. rokem
varhanní soutì!

Výše v Kè
5 000,4 500,4 000,4 000,15 000,3 500,4 500,10 000,10 000,-

POLOSPORT
pronájmy tìlocvièny
SK ly!aøù Polabiny
ly!aøské zájezdy
2222 ŠK Polabiny
šachové turnaje
Sdru!ený házenkáøský klub Dubina - Polabiny
Polabiny Cup 2007
Sdru!ený házenkáøský klub Dubina - Polabiny
èinnost oddílu
TJ Sokol Polabiny
pronájmy pro èinnost dìtí
DDM ALFA
Den dìtí
DDM ALFA
Den zvíøat
DDM ALFA
Teenage Streetball Alfa
DDM ALFA
hokejbalový turnaj
Miss Aerobic Tour 2007
pøíspìvek na zabezpeèení akce
SOŠ cestovního ruchu
Slavnostní zahájení šk. roku
Vysokoškolský umìlecký soubor Pardubice
Májový a vánoèní koncert
IFAS Pardubice
pobyt amerického sboru
Doli klub
koncertní èinnost
DPS CARMINA
vánoèní koncert
TyfloCentrum
èinnost

10 000,10 000,20 000,9 000,20 000,15 000,3 000,3 000,6 000,10 000,5 000,10 000,9 000,6 000,20 000,6 000,5 000,-
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mìstského obvodu II

Vá!ení spoluobèané,
blí!ící se konec kalendáøního roku je výzvou k bilancování naší spoleèné èinnosti. Mám radost, !e
se na uplynulých dvanáct mìsícù mù!eme opìt
ohlédnou s pocitem dobrých hospodáøù, proto!e
všechny plánované úkoly pro tento rok se
podaøilo zabezpeèit finanènì i realizaènì.
Jarní a letní akce u! byly centrem naší
pozornosti v minulých vydáních Pravobøe!ního
zpravodaje, zbývá tedy zhodnotit události posledního ètvrtletí.
Pøíchod podzimu ohlásila Staroèeská polabinská pou$, která díky
poutavému programu pro všechny generace splnila oèekávání všech
pøítomných spoluobèanù. Dùvodù k dobré náladì bylo dostateèné
mno!ství - ji! zmínìné práce na regeneraci našeho obvodu
pokraèovaly k velké radosti tìch, kterým pøispívaly k spokojenìjšímu
!ivotu na sídlišti.
Do dnešních dnù se realizovala pøestavba chodníkù a parkovištì
pøed budovou Policie Èeské republiky v Prodlou!ené ulici, dále se zde
pøipravuje oprava kontejnerového stání. %ivot zdravotnì posti!eným
usnadòují pøebudované pøechody frekventovaných sídlištních
komunikací, kvalitu cestování MHD povýšily rekonstrukce zastávek
v ulici Lidická a Kpt. Bartoše, další velmi oèekávanou a potøebnou
zmìnou byla výstavba pøechodu na hlavním tahu ve smìru na Hradec
Králové mezi areálem Univerzity Pardubice a Polabinami.
Nejrozsáhlejší akcí byla zásadní rekonstrukce námìstí v Polabinách III. Stavební práce pøedstavovaly v prùbìhu roku pro mnoho
obèanù nepøíjemnou zátì!, ale koneèný výsledek jistì uspokojil i
nároèné odborníky. Okolí vzdìlávacího centra této èásti obvodu je po
slavnostním otevøení velmi pøíjemným a esteticky hodnotným
!ivotním prostøedím.
Pro naše nejmenší pøiplula do sídlištì dokonce èást námoøní
flotily. Rozhodli jsme se vypsat soutì! pro pojmenování tìchto
dùstojných krasavic a odmìnit nejlepší úèastníky hodnotnými
cenami. Výsledek ankety najdete v dnešním èísle Pravobøe!ního
zpravodaje. Blahopøeji autorùm a všem ostatním u!ivatelùm pøeji
mnoho krásných romantických chvil ve zmiòovaném dìtském koutku.
Rozsvícení tradièních vánoèních stromù v našem obvodu nám
signalizuje, !e posvátný èas Vánoc je v dohledu. Postupné
zapalování svíèek na symbolickém adventním vìnci v našich
domovech je nejlepším dùkazem toho, !e se staré krásné zvyky opìt
vrátily i do našeho obvodu. V!dy$ adventus znamená pro všechny
kulturní národy pøíchod nìèeho krásného …
Dovolte mi, abych všem obèanùm našeho obvodu popøál hezké
pro!ití letošních vánoèních svátkù se spoustou malých i vìtších dárkù
a trochu obyèejného lidského porozumìní. Zároveò chci vyslovit
pøání, aby i rok následující probìhl ve znamení výrazného pokroku jak
v oblasti !ivotního prostøedí všech èástí našeho obvodu, tak v oblasti
mezilidských vztahù. Stupòující se !ivotní tempo nám mnohdy
neumo!òuje nutná zastavení, umìní radovat se nejen z dobøe
vykonaných vìcí velkých, ale i z ka!dodenních malých radostí.
Vyu!ijme proto všichni sváteèní nálady k zamyšlení nad smyslem
lidského bytí …
Váš Jiøí Srbek, starosta

Pozvánka
Dne 24. 12. 2007 bude od 11 hodin na Pergole k poslechu hrát
a zpívat vánoèní koledy kapela #ivaòanka. Ka"dý z Vás je na tuto
akci srdeènì zván. Ka"doroèní ji" tradièní štìdroveèerní
troubení této kapely bude probíhat od 22. hodiny na nìkolika
místech našeho obvodu. Obì tyto akce budou uskuteènìny
pouze za pøíznivých klimatických podmínek.

roèník 2007

prosinec

èíslo 4

Starosta, místostarostka, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí všem obèanùm Pardubic II hezké a spokojené pro"ití vánoèních svátkù
a hodnì zdraví a úspìchù v roce 2008

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 20. 9. 2007 schválilo ZMO rozpoètové opatøení è. 4.
Kromì rùzných drobných zmìn stojí za zmínku pøíspìvek do rozpoètu
mìsta ve výši 600 tis. Kè na realizaci akce Propojení Univerzity Pardubice
s Polabinami, navýšení polo#ky údr#ba a opravy komunikací o 1,45 mil. Kè
a investic v kapitole #ivotní prostøedí o 100 tis. Kè. Tyto úpravy mohly být
provedeny díky tomu, #e se podaøilo získat státní dotaci na akci Centrum
Polabiny 3 a finanèní prostøedky rezervované v letošním roce na tuto akci
nebudou muset být èerpány. V neposlední øadì došlo v rozpoètovém
opatøení k výraznému sní#ení polo#ky sociální dávky, jeliko# je zøejmé, #e
v pùvodnì plánované výši urèitì nebude vyèerpána.
RMO na základì jednání s investorem Blue4.cz s.r.o. a vedením mìsta
souhlasila s vydáním územního rozhodnutí na stavbu Metropolitní optické
sítì Pardubice s podmínkami, #e pro ulo#ení kabelù pod komunikacemi
bude pokud mo#no pou#ita bezvýkopová technologie; nebude-li jiná
mo#nost, ne# ulo#it vedení podélnì do komunikace, bude povrch
komunikace opraven v celé šíøi; budou respektovány stávající vzrostlé
stromy, výkopové práce nesmí narušit koøenový systém stromù; veškeré
plochy budou po ukonèení prací uvedeny do øádného stavu vèetnì osetí
trávy a pøípadného obnovení záhonù keøù; doba trvání výkopových prací
bude v maximální mo#né míøe zkrácena. V rámci této akce mají být na
sídlišti Polabiny a na Cihelnì provedeny rozsáhlé výkopové práce, které
budou køí#it pøes 200 (!) chodníkù èi vozovek v našem mìstském obvodu.
Akce se ovšem týká i dalších èástí mìsta.
V návaznosti na realizaci akce Zastávka a pøechod v ulici Hradecká
(neboli Propojení Univerzity s Polabinami) schválila RMO pøevod pozemku
pod budoucím ostrùvkem z Pardubického kraje na mìsto a smìnu dalších
dotèených pozemkù se státním podnikem Povodí Labe.
RMO také projednala zprávu o úklidu veøejných prostranství, který je od
letošního roku zajiš$ován vlastní pracovní èetou oproti dodavatelskému
zpùsobu v uplynulých letech. RMO rozhodla pro pøíští rok ponechat
dosavadní rozsah úklidu a ulo#ila pøedlo#it informaci ZMO.
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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 2007. Výèet
neobsahuje úplnì všechny polo!ky, nìkteré jsou kumulované
a nìkteré èástky odhadnuté, nebo% èerpání dosud probíhá.

ÚDR#BA, OPRAVY A INVESTICE #P - 2007 v tisících Kè
sekání trávníkù a sbìr listí
údr!ba trávníkù mimo pravidelných seèí
zahradnické slu!by
údr!ba døevin
nové výsadby døevin
nátìry, opravy, doplnìní lavièek a dalšího mobiliáøe
opravy a údr!ba vybavení dìtských høiš$ a sportoviš$
provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2
regenerace høištì Ohrazenická (sestava Švihov)
regenerace høištì Gagarinova (lodì)
výmìna herní sestavy Na Labišti (Bludov)
ohrádka na kontejnery Prodlou!ená
doplnìní 3 ks lamp veø. osvìtlení Polabiny 4
osvìtlení pøechodu pro chodce v ul. Bìlehradská
výsyp odpadkových košù
výsyp košù na psí exkrementy
pøistavování velkoobjemových kontejnerù na komunální odpad
náklady na pracovní èetu
pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzduší v Rosicích
ÚDR#BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2007 v tisících Kè
podíl na akci Propojeni Univerzity s Polabinami (státní dotace 3 000)
stavební úpravy ulice Bìlehradská - poslední èást
oprava chodníku v ulici Mozartova - 2. etapa
Prodlou!ená - úprava prostranství u Policie ÈR
opravy výtlukù na vozovkách (po zimì apod.)
lokální opravy chodníkù
opravy a èištìní deš$ových vpustí (vè. výmìn náplní sorbèních vpustí)

1 994
173
885
433
155
573
308
65
205
733
70
107
185
87
466
193
591
1 069
100
870
2 074
966
1 264
600
688
323

Na prvním pøipojeném obrázku je zachycen nový bezpeènostní
ostrùvek na pøechodu pro chodce v ulici Bìlehradské realizovaný v rámci
závìreèné etapy stavebních úprav této ulice vèetnì osvìtlení. Na druhém
snímku je upravené prostranství pøed budovou Policie ÈR v Prodlou!ené
ulici a na tøetím nové lodì na høišti v Gagarinovì ulici.
A jaké jsou plány na rok 2008? Dle poøadí stanoveného aktuálním
Programem rozvoje MO Pardubice II je na øadì pøedevším regenerace
ulice Dru!stevní, o její! pøípravì jsme informovali v PZ 1/2005. Dále
chceme pøipravit projektovou dokumentaci na regeneraci sídlištì Sever
(zpracovaná studie byla prezentována v PZ 2/2007) a na internetu.
TØ

Separaèní dvùr v Polabinách
Dne 13. 11. 2007 zahájil
zkušební provoz separaèní
dvùr v Lonkovì ulici. Splnil
se tak cíl stanovený Programem rozvoje mìstského
obvodu Pardubice II, který je
i v souladu s koncepcí mìsta
v oblasti odpadového
hospodáøství. Anonymní pøistavování velkoobjemových
kontejnerù svádí k jejich
zneu!ívání a jejich postupná
náhrada separaèními dvory je i šetrnìjší k !ivotnímu prostøedí. Pokus
o kontinuální umístìní jednoho velkoobjemového kontejneru v ulici
Dru!by pøinesl velmi negativní zkušenosti. Umístìní separaèního dvora
v uzavøeném areálu u výmìníku v Lonkovì ulici je výhodné z hlediska
docházkové vzdálenosti (je pøibli!nì v centru obvodu) a nevy!adovalo
!ádné stavební úpravy.
Provozní doba byla prozatím stanovena na úterý a ètvrtek 13.00 17.00 hodin s tím, !e pokud se separaèní dvùr osvìdèí, mù!e být
rozšíøena. Pøijímané odpady jsou: objemný odpad z domácností,
pneumatiky, stavební su%, sklo, plasty, papír, elektrozaøízení, kovy.
Na polabinském separaèním dvoøe, na rozdíl od jiných dvorù, není zatím
umístìn kontejner na zeleò a nebezpeèný odpad.
Na separaèní dvùr mohou obèané mìsta Pardubic zdarma odlo!it
výše uvedené druhy odpadu po pøedlo!ení dokladu o úhradì poplatku za
svoz domovního odpadu nebo platného obèanského prùkazu s místem
trvalého bydlištì v Pardubicích a! do celkového objemu odpadu 200 l od
obèana/týden (300 kg stavební suti od obèana/mìsíc).
Na separaèní dvùr je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské
èinnosti. Tento odpad je mo!no po dohodì odlo!it za poplatek na
pøekladišti odpadù Dra!kovice v pondìlí - pátek od 6.30 - 15.00 hodin.
Separaèní dvùr se nachází mezi výmìníky na slepém konci ulice
Lonkova, za restaurací U Šedivce.
O&PD
OZNÁMENÍ
Dne 31. 12. 2007 bude Úøad mìstského obvodu Pardubice II
uzavøen. V pátek 28. 12. 2007 bude pokladna úøadu v provozu
pouze do 11.30 hodin. Poté ji! nebude mo!né hradit jakékoli
poplatky, nebude probíhat ovìøování podpisù, listin, podání
!ádostí o výpis z Rejstøíku trestù a rovnì! nebude mo!né
vydávat rybáøské lístky.

6. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 13. 12. 2007
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, rozpoètové opatøení, pravidla pou!ití
sociálního fondu na rok 2008, rozpoèet MO na rok 2008, darovací
smlouva, kontrolní zpráva o plnìní usnesení, informativní zprávy.

Svoz odpadu v dobì vánoèních svátkù
Slu!by mìsta Pardubic a. s. budou ve mìstì Pardubice provádìt svoz
komunálního odpadu v dobì vánoèních a novoroèních svátkù takto:
23. 12. probìhne mimoøádný svoz kontejnerù 1100 litrù ve vybraných
lokalitách na sídlištích 24., 25. a 26. 12. probìhnou svozy odpadu dle
pravidelného harmonogramu jako v pracovní den. Svoz separovaných
slo!ek odpadu - sklenìného odpadu, plastù a papíru, po dobu svátkù
bude probíhat prùbì!nì dle harmonogramu bez omezení. 1. 1. 2008
svoz neprobìhne, svozové termíny
se posunou o jeden den, (tedy úterní
svoz bude proveden ve støedu,
støedeèní ve ètvrtek, ètvrteèní v pátek a páteèní v sobotu).
Ing. Èestmír Nejedlý
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Téma
CENTRUM TROJKY DOKONÈENO
Na pøelomu listopadu a prosince byly dokonèeny stavební
úpravy centra Polabin 3. Šlo bezesporu o nejvýznamnìjší letošní
investièní akci a zároveò nejrozsáhlejší akci v historii mìstského
obvodu Pardubice II.
Jak ji! jsme zmínili na první stranì tohoto zpravodaje, na akci se
podaøilo získat státní dotaci z programu regenerace panelových
sídliš% ve výši 6 mil. Kè a poprvé za dobu realizace programu regenerace v Polabinách nebyla nutná finanèní spoluúèast
z rozpoètu mìstského obvodu. Zbývající èást (15 mil. Kè) byla
hrazena z rozpoètu mìsta. Pro úplnost dodáváme, !e v letech 2001-6
bylo v rámci regenerace v Polabinách proinvestováno celkem 101 mil.
Kè, pøièem! podíl mìstského obvodu èinil 41,6 mil. Kè, podíl mìsta
27,7 mil. Kè a státní dotace celkem 37,9 mil. Kè.
Akci Centrum Polabiny 3 po projekèní stránce pøipravil mìstský
obvod vèetnì pøíslušných stavebních povolení. Výbìrové øízení na
realizaci a smlouvu o dílo se zhotovitelem pak zajiš%ovalo mìsto.
Pøedmìt díla jsme ji! v PZ popisovali nìkolikrát (naposledy v PZ
1/2007), tak!e jen ve struènosti: mno!ství rekonstruovaných
chodníkù a ploch pro pìší v centru Polabin 3, v okolí školy, chodníky
smìrem k ul. Kpt. Bartoše, k vì!áku, k Šedivci, parkovištì za

obchodním centrem,
nové veøejné osvìtlení,
lavièky, záhony, sadové
úpravy a podobnì.
V minulém èísle PZ
jsme otiskli fotografii
rekonstruovaného prostranství pøed ZŠ Polabiny
3 a kdosi nám vytkl, !e
kdybychom fotoaparátem
pootoèili trochu stranou,
dostal by se do zábìru i
rozbitý chodník do ulice Lidické. Nakonec si tento chodník cestu do
médií našel - dokonce na titulní stranu Pardubického deníku. Jeho
rekonstrukce mìla být souèástí celé akce, ale opatovická elektrárna
zjistila, !e pod ním vedoucí horkovod je ve špatném stavu a vy!aduje
rekonstrukci. Nejbli!ší termín, co nám mohla nabídnout, byl rok 2008.
Mrzí nás to, omlouváme se, ale do té doby budeme muset vydr!et
s provizorní opravou, proto!e pochopitelnì nechceme vìdomì
rekonstruovat chodník, který se za rok rozkope.
Kdy! u! jsme u negativních aspektù stavby, mìli bychom zmínit
ještì jeden. V úvodu èlánku jsme uvedli dvì “nej”, kterými se akce
vyznaèuje. Pøidáme ještì jedno - nejdéle probíhající. Staveništì bylo
pøedáno v bøeznu a v období do konce èervna se musíme zhotovitele
zastat - to se èekalo na rekonstrukci horkovodu v centrální èásti. Také
nejasno okolo získání dotace na dofinancování akce zpoèátku nepøispívalo jistotì podnikání. Pøesto musíme konstatovat, !e jsme nepøedpokládali, !e s velkou rezervou stanovený termín 30. 11. bude zhotovitel stíhat jen s problémy. Na druhou stranu se sluší dodat, !e spolupráce s ním byla korektní a ke kvalitì nemáme vá!nìjší pøipomínky.
Dokonèením stavebních úprav pìších ploch však stavební ruch
v centru Polabin 3 ještì nekonèí. Paralelnì s naší akcí zahájil stavební
úpravy svého objektu majitel obchodního centra Jana. Obì stavby
byly koordinovány a na novì provedenou dla!bu by ji! nemìla
nají!dìt !ádná tì!ká technika. Dokonèen také ještì není nový stánek
s obèerstvením (rovnì! soukromá investice). Ten by nejdéle do konce
pøíštího léta mìl nahradit stávající, který bude odstranìn. A v neposlední øadì se chystá nový kabát i pro první panelový dùm v Gagarinovì ulici dosud tvoøící nevábnou šedou kulisu centra trojky.
Zajdìte si do nového centra polabinské trojky na procházku doufáme, !e se Vám bude líbit.
TØ

Známe jména lodí

Stromy a vánoce

V minulém èísle PZ jsme vyhlásili soutì! pro dìti o název nových lodí
na høišti v Gagarinovì ulici. Obdr!eli jsme mno!ství návrhù písemnì,
elektronicky i prostøednictvím škol, øada z nich byla doplnìna i obrázkem.
Za všechny velmi dìkujeme! Na královskou loï se sešlo celkem 59
návrhù a na pirátskou 63. Nìkteré se opakovaly - asi nejèastìjší byla dle
oèekávání Èerná perla, ale my jsme chtìli nìco originálního, a proto se
výbìr soustøedil na ty návrhy, které byly jedineèné. Dne 8. 11. RMO
nakonec rozhodla následovnì. Královská loï se bude jmenovat
Královna moøí podle návrhu Štìpánky Dudychové a pirátská loï
Polabinský "ralok podle návrhu Ondøeje Bartoška. Výherci si ji! pøevzali
své odmìny - stavebnice lodí. Tak!e pøejeme radostné chvíle pøi hraní!

Otištìní fotografie vánoèního
stromu u ÈEZ arény v našem
zpravodaji se mù!e zdát nelogické.
Pøesto pro to máme dobrý dùvod. Tento
strom toti! mìstu „vìnovaly“ Polabiny.
A není jediný - ještì jeden (zkrácený)
naleznete na Pøíhrádku. V Prodlou!ené
ulici toti! na základì opakovaných
!ádostí obyvatel musely být pokáceny
dva krásné støíbrné smrky, které byly
bohu!el pøed mnoha lety vysazeny
pøíliš blízko domu. Alespoò je tedy na
konci kariéry èeká dùstojný úkol
vánoèní výzdoby mìsta.
Kdy! u! jsme u stromù a vánoc upozoròujeme, !e stejnì jako v uplynulých letech bylo provedeno ošetøení
jehliènatých døevin chemickým pøípravkem MORSUVIN A na území MO
Pardubice II z dùvodu vandalismu a kráde!í jehliènanù v pøedvánoèním
období. Stromky ošetøené tímto pøípravkem po pøenesení do teplé
místnosti intenzivnì zapáchají! Ošetøené stromy v sídlištích Polabiny 1-5,
Sever, Stavaøov a Cihelna budou viditelnì oznaèeny tabulkou „POZOR!
Jehliènany jsou chemicky ošetøeny, nedotýkejte se stromù.“ Prosíme
obèany, aby tyto výstra!né tabulky nenièili a neodstraòovali alespoò po
O&PD
dobu 21 dnù od data ošetøení.
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Pøedvánoèní zastavení ve škole
Základní škola Polabiny II v Prodlou#ené ulici zve ve støedu
dne 12. 12. 2007 od 9.00 do 17.00 hodin všechny rodièe a zájemce
na ji# tradièní Vánoèní den otevøených dveøí. Návštìvníci si mohou
od 9.00 hodin poslechnout ve školní jídelnì spoleènì s polabinskými mateøskými školkami vánoèní koledy našich pìveckých
sborù, mohou navštívit tøídy,vidìt své dìti pøi vyuèování a projít si
sváteènì upravené prostory školy.
Od 15.00 hodin budou všichni návštìvníci pøítomni pøi výrobì
vánoèních ozdob, svíèek, cukroví, perníkù a dalších laskomin,
které uèitelé spoleènì s dìtmi pøed jejich zraky vytvoøí a nazdobí.
Dále mohou obdivovat profesionální kvìtinové vazby, zdobení
vánoèního cukroví a perníku a urèitì nadechnou vánoèní
atmosféru spojenou s výzdobou školy ochucenou vánoèním
punèem a okoøenìnou vánoèními písnìmi.
Tuto akci pøipravují uèitelé s dìtmi ji# od øíjna, proto doufáme,
#e u nás na ZŠ Polabiny II zpøíjemníme všem návštìvníkùm
nadcházející pøedvánoèní èas.
Za celý kolektiv pracovníkù zve Mgr. Vladimír Paøík - øeditel
školy.

Specializované studium hudby
na ZŠ Polabiny II a ZUŠ Polabiny
Od 1. záøí 2008 bude na Základní škole Polabiny II v Prodlou#ené ulici
opìt otevøena jedna tøída systému nazvaného RVHV, tj. rozšíøeného
vyuèování hudební výchovy. Je urèena #ákùm s mimoøádným hudebním
nadáním. Ka#dý #ák této tøídy studuje zároveò hru na nìkterý hudební
nástroj na ZUŠ Polabiny.
Výbìr uchazeèù probíhá v podzimních mìsících v pøedškolních
roènících MŠ, další zájemci mohou pøihlásit své budoucí prvòáèky k talentové zkoušce na ZUŠ Pardubice-Polabiny v prùbìhu prosince a poèátkem ledna na kontaktním telefonním èísle 466 400 310 u Mgr. Radky
Hronové, zást. øeditele ZUŠ.

TJ Sokol Polabiny
TJ Sokol Polabiny se zabývá sportovní èinností pro širokou veøejnost
od nejmenších dìtí a# po seniory. V rámci TJ provozují svojí èinnost
oddíly volejbalu, turistiky, kopané, badmintonu, ASPV - cvièení pro rodièe
s dìtmi, pøedškolní dìti, mláde#, mu#e a #eny, PV& cvièení pro #eny
(aerobik apod.). TJ poøádá turistický pochod Pardubická podkova a rùzné
turnaje ve volejbalu, badmintonu a kopané a pro dìti sportovní den. Naši
èlenové mají mo#nost vyu#ívat chalupu v Mladkovì v Orlických horách.
Rádi Vás pøivítáme mezi námi. Více informací na www.tjpolabiny.cz.
Vladimír Èech

Za poznáním pøes kanál La Manche
Šedesát dva #áci Základní školy Npor. Eliáše - Polabiny III navštívili na sklonku
øíjna se svými pedagogy
Anglii. Rozhodli se poznat
zemi, její# jazyk se uèí.
Bìhem týdne si prohlédli
památky Londýna, nahlédli
do #ivota anglických rodin,
kde bydleli, ochutnali místní
kuchyni, v muzeích si rozšíøili
své vìdomosti z oblasti
pøírodovìdy a techniky.
Poznali nejen velkomìsto, ale i jih Anglie, malebné vesnièky i lázeòská mìsteèka na bøehu moøe. Prošli se národním parkem Seven Sisters
k nejvyššímu køídovému útesu.
Na cestì za poznáním nemohla chybìt výuka angliètiny v místní
škole ani Královská observatoø s nultým poledníkem.
Na zajímavý týden plný nevšedních zá#itkù dlouho nikdo
nezapomene.
Mgr. Magda Schejbalová

strana 4

PARALYMPIJSKÝ STOLNÍ TENIS
Rádi bychom Vám
pøedstavili jeden z nejúspìšnìjších paralympijských
sportù - stolní tenis vozíèkáøù. Stolní tenis, jako jeden
z mála sportù, nabízí mo#nost sportovního vy#ití
všem druhùm posti#ení.
Další jeho velkou výhodou
jsou témìø shodná pravidla
se sportem neposti#ených.
V prùbìhu roku 2007
probìhlo 10 turnajù v Èeském poháru. Jeden z turnajù probìhl 27. øíjna
v našem mìstì Pardubice v ÈEZ arénì pod záštitou primátora mìsta
Pardubic Ing. Jaroslava Demla. Tento turnaj byl hodnocen Sportovnì
technickou komisí nejvyšší známkou. Proto na pøíští rok 2008 nám byl
pøidìlen turnaj na 25. 10. 2008 a také mezinárodní turnaj Èesko :
Slovensko TOP 10 na rok 2008. Naše mìsto reprezentují Martin Zvolánek
a Spomenka Habìtínková Tomiè.
Martin Zvolánek kromì titulù Mistra ÈR získal i titul Mistra Evropy
(Švédsko 1997) a Mistra svìta (MS dru#stev Paøí#, 2. místo v jednotlivcích). Pøivezl si støíbrnou medaili v soutì#i dru#stev a bronzovou v soutì#i
jednotlivcù i z Paralympiády v Sydney 2000. Jedná se o sportovce roku v
ÈR. Jeho spoluhráèkou je Spomenka Habìtínková Tomiè, která #ije od
roku 1997 v našem obvodu Pardubice II a i tímto náš obvod reprezentuje.
Hraje stolní tenis od ètrnácti let. Zaèínala ve svém rodišti - Bosnì a
Hercegovinì. Jako juniorka vyhrála tøi zlaté medaile na Mistrovství bývalé
Jugoslávie v kategorii juniorek. Zúèastnila se Mistrovství juniorek v polských Katowicích v roce 1979 a o rok pozdìji ji# v kategorii dospìlých
obsadila 4. a 3. místo. To jsou výsledky, kterých dosáhla ještì zdravá.
V roce 2003 ji potkala mozková pøíhoda, která zmìnila její #ivot, ne však
lásku ke sportu. V roce 2006 zaèala hrát stolní tenis za tìlesnì posti#ené
sportovce. První rok se zúèastnila Mistrovství ÈR na divokou kartu a
obsadila druhé místo. V letošním roce se opìt zúèastnila Mistrovství ÈR
ve stolním tenise v Ostravì, kde obhájila druhé místo. Jejím cílem letošní
sezóny bylo dostat se do skupiny B, co# se jí podaøilo.
Myslím, #e aktivity handicapovaných nejsou na diváckém výsluní.
Pøitom právì tìlesnì posti#ení sportovci, a% u# se vìnují jakékoli
disciplinì, si zaslou#í náš hluboký obdiv, nebo% oni pøekonávají kromì
soupeøe navíc i vlastní zdravotní handicap a vybojovávají si svá malá
František Habìtínek
i velká vítìzství.

40 LET ZUŠ POLABINY
Základní umìlecká škola Pardubice-Polabiny slaví ve školním
roce 2007/8 40. výroèí svého zalo#ení. Oslavy jubilea vyvrcholí
slavnostním koncertem ve VÈD 15. dubna 2008, pøedcházet i
následovat bude celá øada dalších kulturních akcí, které
pøipomenou dlouholeté významné postavení školy v rámci Èeské
republiky získané díky fundovanému a zodpovìdnému pøístupu
všech nìkdejších i stávajích pedagogù.
ZUŠ Polabiny patøí v souèasné dobì mezi padesát èeských
škol všech typù, které byly na základì realizace nadstandartních
projektù pøidru#eny do svìtové organizace ASPnet UNESCO, a
mezi padesát ZUŠ vybraných MŠMT ÈR k ovìøení rámcovì
vzdìlávacích programù základního umìleckého vzdìlávání.
Výborné hodnocení obdr#ela škola i od kontrolních orgánù KrÚ
Pardubického kraje a ÈŠI. Rovnì# loòské výsledky našich #ákù
v ústøedních kolech umìleckých soutì#í MŠMT zaøadily ZUŠ
v krajském hodnocení na první místo.
Úspìšné vykroèení do dalších let je podmínìno intenzivní
kreativní prací více ne# padesáti zamìstnancù školy a
neutuchajícím úsilím 1 047 #ákù a jejich zákonných zástupcù
zvládnout základy umìní èi pøipravit dìti ke studiu na støedních a
vysokých umìleckých školách. Velkým pøínosem je pro školu
v jejích nejednoduchých podmínkách prostorových i trvalá
spoleèenská podpora internì ze strany ÚMO Pardubice II, starosty
Jiøího Srbka a zastupitelstva polabinského obvodu, ústøednì od
poslankynì Parlamentu ÈR Ing. Aleny Páralové.
Mgr. Jindøich Pavlík, øeditel ZUŠ
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