Pravobøe!ní zpravodaj 2014 | 1
Nová místa
na aktivitách
pro rodièe s dìtmi
Rodinné Integraèní Centrum o.s. - MOZAIKA
nabízí široké spektrum volnoèasových integraèních aktivit a spoleèenských akcí pro rodièe s dìtmi,
které probíhají ka!dý den v dopoledních i odpoledních hodinách (Rodièovské skupiny + doprovodné aktivity Šikovné ruèièky, Zpívánky, Cvièeníèko, Klub „Alík“ pro rodièe s dìtmi se zdravotním
posti!ením a aktivity pro rodièe s dìtmi s poruchami autistického spektra). Dále poskytujeme
aktivity pro rodièe s dìtmi se speciálními
potøebami (Canisterapii, Muzikoterapii, Doprovázení a péèi o dítì a Sociálnì aktivizaèní slu!by pro
rodiny s dìtmi s poruchami autistického spektra a
kombinovanými vadami).

Svìtový den
porozumìní autismu
Svìtový den autismu je vyhlášen Valnou
hromadou OSN na 2. dubna a jeho cílem je zvýšení
informovanosti o problematice autismu. Autismus
je jednou z nejzáva!nìjší poruch dìtského
mentálního vývoje. Dùsledkem poruchy je, !e dítì
dobøe nerozumí tomu, co vidí, slyší a pro!ívá.
Duševní vývoj je díky tomuto handicapu narušen
hlavnì v oblasti komunikace, sociální interakce a
pøedstavivosti. Dle statistik vyplývá, !e v souèasné
dobì se narodí ka!dé 100. dítì s poruchou
autistického spektra.

Srdeènì zveme všechny maminky i tatínky a
jejich dìti: „Pøijïte k nám spoleènì se svými dìtmi
aktivnì trávit svùj volný èas“.
Na aktivity se mù!ete hlásit na info@ric.cz
nebo na telefon 739 025 071. Více informací
najdete na www.ric.cz.
Mgr. Pavla Vltavská

Obrázky z masopustu
25. února 2014 se uskuteènil 1. Masopustní
prùvod Polabinami. Zahájení bylo ve 13:30 pøed

budovou radnice a pak prùvod v maskách
pokraèoval pøes námìstí Polabiny 2 (u pošty) a
námìstí Polabiny 3, aby po patnácté hodinì dorazil
do areálu základní školy Polabiny 3.
TØ
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Akce k 2. roèníku oslav Svìtového dne
porozumìní autismu:
„Mám svùj svìt, ale mám Vás rád“ – je název
výstavy tvoøivých prací osob s autismem, která se
uskuteèní od 2. do 14. 4. 2014 v AFI Paláci. Po celý
den 2. dubna se budou od 10 do 17 hodin konat
v AFI akce zamìøené na zvýšení povìdomí o autismu: ukázky specifických pomùcek, výukových
metod, pøedstavení Adresáøe slu!eb pro osoby
s autismem vè. doprovodného programu (bubnování, hry se psem, hudební a taneèní vystoupení).
V autobusech a trolejbusech MHD v Pardubicích
budou zveøejòovány vzkazy, tentokrát na téma
„Peèuji o autistu“ a budou o zkušenostech
peèujících osob. Konat se budou také další aktivity
– pøednášky a besedy o autismu, Kulatý stùl na
téma „Priority osob s autismem“, osvìtová akce
Adventor o.s Putování po proudu o putování
autistù po Èeské republice a Dny otevøených dveøí.
Do akcí jsou zapojeny organizace zabývající se
problematikou autismu, rodièe dìtí s autismem,
Statutární mìsto Pardubice, Pardubický kraj a
organizují je Rodinné Integraèní Centrum a
Lentilka - Dìtské rehabilitaèní centrum. Více
informací: www.ric.cz., www.drclentilka.cz.
Mgr. Pavla Vltavská, vedoucí RIC

Pravobøe!ní
zpravodaj

18. jednání Zastupitelstva
MO Pardubice II
se koná ve støedu dne 26. 3. 2014 v 18
hodin v salonku restaurace Na Palubì
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
èerpání rozpoètu k 31. 12. 2013 a k 28. 2.
2014, rozpoètové opatøení è. 1, informativní zprávy, diskuse.

Poèítaèové kurzy
pro seniory
Bìlehradská v novém
Z Bìlehradské ulice zmizel plot zakrývající
staveništì obytného komplexu Zelená terasa a ten
je koneènì kompletnì dokonèen. Podle pùvodní
koncepce sídlištì Polabiny na jeho místì mìlo být
obvodové centrum, avšak tato myšlenka pozbyla
aktuálnosti v roce 1999 po vrácení pozemku
restituentùm pøes protesty polabinské radnice.
V roce 2005 pøišel investor se zámìrem, který
nakonec byl realizován bez vìtších zmìn navzdory
øadì pøipomínek komise pro regeneraci a rozvoj MO
Pardubice II týkajících se nadmìrného zatí!ení
prostoru hmotou, pøílišné blízkosti a velké výšky
objektù, absolutní pøevahy bydlení, potlaèení

mo!nosti vytvoøení centrálního námìstí èi
chybìjící návaznosti na stávající hlavní trasy
pìších a cyklistù.
TØ

MO Pardubice II ve spolupráci se ZŠ
Polabiny III, Npor. Eliáše, Pardubice,
poøádá poèítaèový kurz pro seniory, kteøí
dosud nemìli pøíle!itost seznámit se s pou!íváním PC, psaním textu, vyu!ívání
internetu, pou!íváním elektronické pošty.
Kurz je urèen pro skuteèné zaèáteèníky.
Probíhat bude od 16. 4. 2014 do 21. 5.
2014 v!dy 1x týdnì ve støedu v odpoledních hodinách (2 hodiny). Na kurz je
mo!né se pøihlásit na tel.: 466 798 627
nebo osobnì na Úøadì mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128 (M. Boháèková).
Pøihlášky budou pøijímány do naplnìní
kurzu.
MB
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
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 18. 12. 2013 ZMO schválilo
zejména rozpoèet MO Pardubice II na rok 2014,
jeho! struèný pøehled najdete na str. 2 a úplnou
verzi na webových stránkách www.pardubice2.cz.
RMO koncem loòského roku 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!by
sorbèních vpustí, vše v roce 2014.
V rámci vyjádøení k územnímu øízení RMO
nemìla pøipomínek napø. ke stavbì rozšíøení areálu
firmy 2VV na Fáblovce nebo k zámìru mìsta na
výstavbu lávky pøes Labe pro pìší a cyklisty mezi
areálem vodních sportù a parkem Na Špici. Na ní by
mìla navazovat plánovaná stezka okolo koupalištì
smìrem ke %lutému psovi.
RMO rovnì! projednala zámìr mìsta prodat
v dra!bì objekt bývalého rehabilitaèního centra
Titan na Stavaøovì a navrhla nejprve provìøit
mo!né vyu!ití objektu mìstem nebo pro mìstská
zaøízení (školství, sociální oblast, spolková èinnost,
seniorcentra, dìtského centra apod). Následnì
projevila o objekt zájem Univerzita Pardubice, co!
se jeví také jako zajímavé øešení.
RMO dále souhlasila se !ádostí o výpùjèku
èásti pozemku mìsta u Bajkalu za úèelem umístìní

bezbariérových mol pro vozíèkáøe v rámci projektu
„Rybaøení bez hranic II“ za podmínky pøedlo!ení
finální podoby mola k odsouhlasení pøed realizací.
Zejména s ohledem na problémy v okolí budovy
ZUŠ (bývalý Meinl) navrhla RMO novelu obecnì
závazné vyhlášky mìsta o veøejném poøádku, která
rozšíøí lokality se zákazem po!ívání alkoholu na
veøejnosti. Kromì ji! platné lokality centra Polabin
1 návrh obsahuje právì okolí ZUŠ a dále pak
zbývající okrsková centra Polabin 2, 3, 4 a centrum
sídlištì Sever. Novelu musí ještì schválit
zastupitelstvo mìsta.
RMO v neposlední øadì pak souhlasila s povolením letní pøedzahrádky u nové kavárny v centru
Polabin 4, schválila vyvìšení tibetské vlajky 10. 3.
2014 na budovì úøadu, zabývala se výsledky
odborného auditu v Knihovnì MO Pardubice II a
schválila Projekt na organizaci poèítaèových kurzù
pro seniory.
TØ
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Jistì jste zaregistrovali novou grafickou
úpravu Pravobøe!ního zpravodaje. Ta souvisí
s novým jednotným vizuálním stylem mìsta
Pardubic, který je postupnì zavádìn od
loòského roku. Od letošního bøezna se nového
loga doèkaly i mìstské obvody. Vìøíme, !e nový
vizuální styl bude vnímán pozitivnì a usnadní
identifikaci obèanù s mìstem, mìstskými
obvody èi organizacemi mìsta, které jej té!
vyu!ívají.
První významnou letošní spoleèenskou
akcí bylo ji! ètrnácté Novoroèní souznìní
poøádané Speciální školou Svítání a polabinskou ZUŠ. Spoleèný koncert dìtí zdravých a
zdravotnì posti!ených, nad ním! jsem pøevzal
záštitu, byl opìt plný silných emocí jak
v øadách desítek nadšených úèinkujících, tak u
posluchaèù. Mnohá významná etická
ponauèení vyplývající ze Souznìní podtrhla ve
svém prùvodním slovì tentokrát známá
televizní moderátorka Ester Janeèková. Jsem

Zvláš% dobrou zprávu mám pro ty, kteøí si
pøejí zachování mìstských obvodù. Dne 11. 3.
na jednání Zastupitelstva mìsta byl podán
návrh na zrušení obvodù a jiné uspoøádání
mìsta, tento návrh neprošel, tak!e obvody
zùstanou zachovány.
Letošní mírná zima nám dovolila zaèít
nìkteré akce døíve, ne! jsme plánovali. Byl
odstranìn zchátralý bazén pøed ZŠ Prodlou!ená, nyní hledáme vhodné umístìní pro
plastiku, která tam ještì zùstala a s napìtím
oèekáváme, zda nám bude pøidìlena státní
dotace, abychom mohli pokraèovat v dalších
investicích v této lokalitì. Zaèala ji! rekonstrukce vnitrobloku Bro!íkova 424 – 426, která
by mìla skonèit nejdéle v pùlce kvìtna.
Pøipravuje se výmìna písku v pískovištích MO
Pardubice II, výstavba kontejnerového stání
v ulici Lonkovì, oprava povrchù chodníkù
v Sedláèkovì ulici i jinde, máme toho
naplánováno opravdu hodnì, nebo% naším
cílem je stále zlepšovat kvalitu !ivotního
prostøedí v našem obvodì.
Jsou ji! pøipraveny koncerty na Pergole,
které zaènou v mìsíci èervnu, v plném proudu
jsou i pøípravy na 15. Staroèeskou polabinskou
pou%. Na závìr mi dovolte, popøát Vám krásné
pro!ití svátkù jara – Velikonoc. Váš Jiøí Srbek
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3 - Dru!by

je polovina mìsíce bøezna
a já mám letos poprvé
mo!nost oslovit Vás prostøednictvím úvodního
sloupku našeho Pravobøe!ního zpravodaje. Pøijmìte hned v úvodu moje
ujištìní, !e hodláme udìlat i v tomto roce se
všemi zastupiteli a všemi spolupracovníky
ÚMO Pardubice II vše pro to, aby letopoèet
2014 byl v našem obvodu úspìšný po všech
stránkách.

2 - u Policie

Vá!ení spoluobèané,

rád, !e se u nás toto neformální setkání
ka!doroènì koná. Další významnou akcí byl
masopustní prùvod Polabinami, který poøádal
MO Pardubice II ve spolupráci s MŠ Odboráøù,
ZŠ Npor. Eliáše a VÈD Pardubice. Všem
zúèastnìným velmi dìkuji, domnívám se, !e
prùvod mìl úspìch a novì zapoèatá tradice by
se mìla ka!doroènì opakovat.

1 - u sbìr. surovin

Slovo starosty

Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji
tabulku termínù pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2014.
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 (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.
O&PD

1 - Dru!stevní

34 766,4
FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
29 802,3
1. Bì!né pøíjmy
18 602,3
z toho podíl na daních
700,0
dotace na volby
10 000,0
poplatky
500,0
ostatní pøíjmy
5 300,0
2. Zùstatek ZBÚ k 31. 12. 2012
-335,9
3. Tvorba sociálního fondu
34 766,4
VÝDAJE CELKEM
26 226,0
1. Bì!né výdaje
10 465,0
z toho provoz úøadu MO vè. voleb
7 215,0
oblast !ivotního prostøedí
5 050,0
oblast dopravy
1 695,0
støedisko úklidových prací
836,0
knihovna
oblast aktivit MO vè. veø. podpory 865,0
100,0
ostatní
7 040,0
2. Investice - oblast &P a dopravy
1 500,4
3. Rezerva

Dne 23. a 24. 5. 2014 se konají volby do
Evropského parlamentu. V tìchto volbách bude
mo!né volit také na volièský prùkaz (dále jen VP).
VP obèanùm s trvalým pobytem na území MO
Pardubice II vydává Úøad mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128 (dále jen úøad), na
základì písemné !ádosti, kterou !adatel vyplní
osobnì na úøadì nebo vyplnìnou !ádost na úøad
zašle poštou (v tomto pøípadì musí být podpis
!adatele úøednì ovìøen pøi ovìøení podpisu
u správních úøadù lze vyu!ít osvobození od
správního poplatku); !ádost mù!e být doruèena
i prostøednictvím datové schránky nebo e-mailem
opatøeným zaruèeným elektronickým podpisem.
V pøípadì osobního pøedání !ádosti o vydání VP pro
jinou osobu ne! je pøedávající, musí být rovnì!
podpis !adatele úøednì ovìøen.
&ádosti o VP je mo!né podávat do 8. 5. 2014
do 16 hodin (v tento den lze !ádost podat a hned
obdr!et VP). Od uvedeného dne úøad VP pøedá
osobnì volièi nebo osobì, která se proká!e plnou
mocí s ovìøeným podpisem volièe !ádajícího o vydání volièského prùkazu, anebo jej volièi zašle. MB

Velkoobjemový odpad

stanovištì
Polabiny - ulice

Dne 18. 12. 2013 byl na jednání Zastupitelstva
mìstského obvodu Pardubice II projednán a
schválen rozpoèet na rok 2014. Pro názornost zde
pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného
rozpoètu (èástky jsou uvedeny v tis. Kè).
OE

Informace - vydávání volièských
prùkazù pro volby do Evropského
parlamentu

týdny pøistavení

Rozpoèet na rok 2014
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Téma: Rekonstrukce ulice Dru"by
Ulice Dru#by v Polabinách 3 dnes
pøedstavuje ukázku snad všech problémù,
které øeší Program regenerace panelových
sídliš$ Pardubice - pravý bøeh Labe.
Rozbité chodníky a vozovka, problémy
s parkováním, zastaralé a nedostateèné veøejné osvìtlení, zrušené dìtské høištì, nevhodnì
umístìné kontejnery na odpad. Kromì toho
tato ulice disponuje nìkolika polabinskými NEJ
v negativním slova smyslu. Na prvním místì
mù!eme jmenovat tøeba nejvìtší koncentraci
kontejnerù na jednom místì (aktuálnì 24 ks
pro celkem 4 domy). Bylo zde i nejvìtší
pískovištì, ale to u! je nyní zbouráno. Ovšem
stále je tu chodník, který patøí k tomu
nejhoršímu, co lze nyní v Polabinách nalézt.

Všechny zmínìné problémy by mìl
odstranit projekt rekonstrukce ulice Dru!by,
který v souèasné dobì pøipravujeme. Nyní je
zpracován koncept øešení, s ním! vás chceme
seznámit. Uvítáme pøipomínky zejména od
obyvatel zde bydlících. Pøilo!ený obrázek je
samozøejmì znaènì zmenšený, ale mù!ete se
pøijít podívat na úøad nebo na naše internetové
stránky a prostudovat si návrh podrobnìji.
Pokud se vám nìco nezdá, nebo byste to
udìlali jinak, dejte nám vìdìt hned - vìøte, !e
neradi za!íváme pocit zoufalství, kdy! po
dokonèené rekonstrukci nìkdo pøijde s nápadem, !e se nìco mìlo udìlat úplnì jinak... Nyní
je ještì èas zapracovat do projektu nejrùznìjší
zmìny èi úpravy.
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Revitalizace mrtvého
ramene v Polabinách
Státní podnik Povodí Labe v únoru zahájil
revitalizaci mrtvého ramene v Pardubicích –
Polabinách výchovným zásahem do bøehových a
pøilehlých porostù. Práce zahrnovaly kácení
stromù a odstranìní køovin, do konce bøezna pak
bude dokonèena manipulace s døevní hmotou. Po
smýcení døevin probìhne pyrotechnický prùzkum
dané lokality z dùvodu mo!ného výskytu munice
z dob 2. svìtové války. Po dokonèení tìchto
pøípravných prací bude zahájeno vlastní tì!ení
sedimentù a realizace zprùtoènìní mrtvého
ramene. Pøedpokládaný termín realizace akce je od
06/2014 – 09/2015.
Mrtvé rameno vzniklo odstavením èásti
pøirozeného Labského ramene od hlavního toku na
zaèátku 20. století. Od té doby prochází procesem
samovolného zazemòování, tj. zmenšování vodní
plochy. Státní podnik Povodí Labe pøipravoval
projekt revitalizace od roku 2007. Výsledné
technické øešení vzešlo ze splnìní po!adavkù
orgánù ochrany pøírody, mìsta, obyvatel bydlících
v blízkém okolí a Univerzity Pardubice.
Revitalizace zahrnuje zprùtoènìní koryta
mrtvého ramene Labe odtì!ením sedimentù,
výchovný zásah do bøehových a pøilehlých porostù
a poèítá se samozøejmì i s náhradní výsadbou
døevin. Obnovení prùtoku bude zajištìno pøívodním
a odpadním potrubím. Realizací projektu bude
zachována druhová diverzita území i !ivotní
podmínky pro vzácné a chránìné organismy, dojde
k celkovému zlepšení hygienických pomìrù a
mikroklimatu v dané lokalitì.
Projekt revitalizace mrtvého ramene Labe
v Polabinách bude realizován v rámci dotaèního
titulu Operaèního programu &ivotního prostøedí
s pøedpokládanými náklady ve výši 70 mil. Kè.
Ing. Jana Burianová, Povodí Labe s.p.

Jaké jsou tedy zámìry? Jednak je to
rekonstrukce povrchu pìších i motoristických
komunikací. Pøitom bude pokud mo!no vyu!ito
stávajících betonových ploch jako podkladních
vrstev. V místì souèasného chodníku, na nìm!
je provizornì povoleno podélné parkování, by
mìly vzniknout zálivy na kolmá stání a chodník
se posune hloubìji do zelenì s tím, !e pokud
mo!no nebudou káceny hodnotné stromy.
Další parkovací místa pøibudou v zálivech na
severní stranì ulice a optimalizací uspoøádání
stávajícího velkého parkovištì. Kontejnery

Akce na letošní rok
Jak ji! bylo zmínìno ve Slovì starosty, právì
probíhá rekonstrukce vnitrobloku v Bro!íkovì ulici
mezi domy 424-6 a 427-9, která zahrnuje kromì
nových povrchù komunikací rozšíøení parkovištì,
výmìnu veøejného osvìtlení, nový pøístøešek na
kontejnery a kompletnì nové vybavení dìtského
høištì.
Hlavní letošní investièní akcí MO Pardubice II
je tzv. Pøedprostor základní školy Polabiny 2.

budou rozdìleny do nìkolika pøístøeškù pro
jednotlivé domy a v!dy budou zahrnovat
nádoby na komunální i separovaný odpad.
V místì zrušeného høištì bude vybudováno
høištì nové s moderním a bezpeèným vybavením, v celé lokalitì budou vymìnìny a doplnìny lavièky a nové bude i veøejné osvìtlení. Ulice
bude pojata jako Zóna 30 a budou v ní
aplikovány tzv. zklidòovací prvky (zvýšená
plocha køi!ovatky, široký zpomalovací práh).
Naším cílem je pøipravit letos projekt tak, aby
mohl být v pøíštím roce realizován.
TØ
Kromì samotného prostranství pøed školou
projekt øeší i pøilehlé chodníky smìrem do ulice
Sluneèní a Prodlou!ené, kde jsou v plánu i nová
parkovací místa a prvky ke zklidnìní dopravy
v úseku pøed školou. Realizace bude koordinována
s rekonstrukcí horkovodu Elektrárny Opatovice
v Prodlou!ené ulici, která zaène po skonèení topné
sezóny.
Další horkovod bude Elektrárna Opatovice
rekonstruovat v Bìlehradské ulici v úseku od
vì!áku po hotel. Pøi této pøíle!itosti máme v plánu

provést rozsáhlejší opravy chodníkù v samotném
centru Polabin (v okolí kadeønictví a Kooperativy).
V plánu jsou i další ucelenìjší opravy chodníkù a ji!
delší dobu slibované pøístøešky na kontejnery
v Lonkovì ulici (u separaèního dvora).
Další akce jsou v pøípravì - chystáme úpravy
pøechodu pro chodce v ul. Lidická u ZŠ pro zvýšení
jeho bezpeènosti, o projektu na rekonstrukci ulice
Dru!by je samostatný èlánek a další v poøadí dle
Programu rozvoje je zklidnìní okolí ZŠ Polabiny 1
(tj. zejména problematické esíèko v ul. Mladých). TØ
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Jistì jste zaregistrovali novou grafickou
úpravu Pravobøe!ního zpravodaje. Ta souvisí
s novým jednotným vizuálním stylem mìsta
Pardubic, který je postupnì zavádìn od
loòského roku. Od letošního bøezna se nového
loga doèkaly i mìstské obvody. Vìøíme, !e nový
vizuální styl bude vnímán pozitivnì a usnadní
identifikaci obèanù s mìstem, mìstskými
obvody èi organizacemi mìsta, které jej té!
vyu!ívají.
První významnou letošní spoleèenskou
akcí bylo ji! ètrnácté Novoroèní souznìní
poøádané Speciální školou Svítání a polabinskou ZUŠ. Spoleèný koncert dìtí zdravých a
zdravotnì posti!ených, nad ním! jsem pøevzal
záštitu, byl opìt plný silných emocí jak
v øadách desítek nadšených úèinkujících, tak u
posluchaèù. Mnohá významná etická
ponauèení vyplývající ze Souznìní podtrhla ve
svém prùvodním slovì tentokrát známá
televizní moderátorka Ester Janeèková. Jsem

Zvláš% dobrou zprávu mám pro ty, kteøí si
pøejí zachování mìstských obvodù. Dne 11. 3.
na jednání Zastupitelstva mìsta byl podán
návrh na zrušení obvodù a jiné uspoøádání
mìsta, tento návrh neprošel, tak!e obvody
zùstanou zachovány.
Letošní mírná zima nám dovolila zaèít
nìkteré akce døíve, ne! jsme plánovali. Byl
odstranìn zchátralý bazén pøed ZŠ Prodlou!ená, nyní hledáme vhodné umístìní pro
plastiku, která tam ještì zùstala a s napìtím
oèekáváme, zda nám bude pøidìlena státní
dotace, abychom mohli pokraèovat v dalších
investicích v této lokalitì. Zaèala ji! rekonstrukce vnitrobloku Bro!íkova 424 – 426, která
by mìla skonèit nejdéle v pùlce kvìtna.
Pøipravuje se výmìna písku v pískovištích MO
Pardubice II, výstavba kontejnerového stání
v ulici Lonkovì, oprava povrchù chodníkù
v Sedláèkovì ulici i jinde, máme toho
naplánováno opravdu hodnì, nebo% naším
cílem je stále zlepšovat kvalitu !ivotního
prostøedí v našem obvodì.
Jsou ji! pøipraveny koncerty na Pergole,
které zaènou v mìsíci èervnu, v plném proudu
jsou i pøípravy na 15. Staroèeskou polabinskou
pou%. Na závìr mi dovolte, popøát Vám krásné
pro!ití svátkù jara – Velikonoc. Váš Jiøí Srbek
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3 - Dru!by

je polovina mìsíce bøezna
a já mám letos poprvé
mo!nost oslovit Vás prostøednictvím úvodního
sloupku našeho Pravobøe!ního zpravodaje. Pøijmìte hned v úvodu moje
ujištìní, !e hodláme udìlat i v tomto roce se
všemi zastupiteli a všemi spolupracovníky
ÚMO Pardubice II vše pro to, aby letopoèet
2014 byl v našem obvodu úspìšný po všech
stránkách.

2 - u Policie

Vá!ení spoluobèané,

rád, !e se u nás toto neformální setkání
ka!doroènì koná. Další významnou akcí byl
masopustní prùvod Polabinami, který poøádal
MO Pardubice II ve spolupráci s MŠ Odboráøù,
ZŠ Npor. Eliáše a VÈD Pardubice. Všem
zúèastnìným velmi dìkuji, domnívám se, !e
prùvod mìl úspìch a novì zapoèatá tradice by
se mìla ka!doroènì opakovat.

1 - u sbìr. surovin

Slovo starosty

Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji
tabulku termínù pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2014.
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 (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.
O&PD

1 - Dru!stevní

34 766,4
FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
29 802,3
1. Bì!né pøíjmy
18 602,3
z toho podíl na daních
700,0
dotace na volby
10 000,0
poplatky
500,0
ostatní pøíjmy
5 300,0
2. Zùstatek ZBÚ k 31. 12. 2012
-335,9
3. Tvorba sociálního fondu
34 766,4
VÝDAJE CELKEM
26 226,0
1. Bì!né výdaje
10 465,0
z toho provoz úøadu MO vè. voleb
7 215,0
oblast !ivotního prostøedí
5 050,0
oblast dopravy
1 695,0
støedisko úklidových prací
836,0
knihovna
oblast aktivit MO vè. veø. podpory 865,0
100,0
ostatní
7 040,0
2. Investice - oblast &P a dopravy
1 500,4
3. Rezerva

Dne 23. a 24. 5. 2014 se konají volby do
Evropského parlamentu. V tìchto volbách bude
mo!né volit také na volièský prùkaz (dále jen VP).
VP obèanùm s trvalým pobytem na území MO
Pardubice II vydává Úøad mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128 (dále jen úøad), na
základì písemné !ádosti, kterou !adatel vyplní
osobnì na úøadì nebo vyplnìnou !ádost na úøad
zašle poštou (v tomto pøípadì musí být podpis
!adatele úøednì ovìøen pøi ovìøení podpisu
u správních úøadù lze vyu!ít osvobození od
správního poplatku); !ádost mù!e být doruèena
i prostøednictvím datové schránky nebo e-mailem
opatøeným zaruèeným elektronickým podpisem.
V pøípadì osobního pøedání !ádosti o vydání VP pro
jinou osobu ne! je pøedávající, musí být rovnì!
podpis !adatele úøednì ovìøen.
&ádosti o VP je mo!né podávat do 8. 5. 2014
do 16 hodin (v tento den lze !ádost podat a hned
obdr!et VP). Od uvedeného dne úøad VP pøedá
osobnì volièi nebo osobì, která se proká!e plnou
mocí s ovìøeným podpisem volièe !ádajícího o vydání volièského prùkazu, anebo jej volièi zašle. MB

Velkoobjemový odpad

stanovištì
Polabiny - ulice

Dne 18. 12. 2013 byl na jednání Zastupitelstva
mìstského obvodu Pardubice II projednán a
schválen rozpoèet na rok 2014. Pro názornost zde
pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného
rozpoètu (èástky jsou uvedeny v tis. Kè).
OE

Informace - vydávání volièských
prùkazù pro volby do Evropského
parlamentu

týdny pøistavení

Rozpoèet na rok 2014
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Téma: Rekonstrukce ulice Dru"by
Ulice Dru#by v Polabinách 3 dnes
pøedstavuje ukázku snad všech problémù,
které øeší Program regenerace panelových
sídliš$ Pardubice - pravý bøeh Labe.
Rozbité chodníky a vozovka, problémy
s parkováním, zastaralé a nedostateèné veøejné osvìtlení, zrušené dìtské høištì, nevhodnì
umístìné kontejnery na odpad. Kromì toho
tato ulice disponuje nìkolika polabinskými NEJ
v negativním slova smyslu. Na prvním místì
mù!eme jmenovat tøeba nejvìtší koncentraci
kontejnerù na jednom místì (aktuálnì 24 ks
pro celkem 4 domy). Bylo zde i nejvìtší
pískovištì, ale to u! je nyní zbouráno. Ovšem
stále je tu chodník, který patøí k tomu
nejhoršímu, co lze nyní v Polabinách nalézt.

Všechny zmínìné problémy by mìl
odstranit projekt rekonstrukce ulice Dru!by,
který v souèasné dobì pøipravujeme. Nyní je
zpracován koncept øešení, s ním! vás chceme
seznámit. Uvítáme pøipomínky zejména od
obyvatel zde bydlících. Pøilo!ený obrázek je
samozøejmì znaènì zmenšený, ale mù!ete se
pøijít podívat na úøad nebo na naše internetové
stránky a prostudovat si návrh podrobnìji.
Pokud se vám nìco nezdá, nebo byste to
udìlali jinak, dejte nám vìdìt hned - vìøte, !e
neradi za!íváme pocit zoufalství, kdy! po
dokonèené rekonstrukci nìkdo pøijde s nápadem, !e se nìco mìlo udìlat úplnì jinak... Nyní
je ještì èas zapracovat do projektu nejrùznìjší
zmìny èi úpravy.

strana 3
Revitalizace mrtvého
ramene v Polabinách
Státní podnik Povodí Labe v únoru zahájil
revitalizaci mrtvého ramene v Pardubicích –
Polabinách výchovným zásahem do bøehových a
pøilehlých porostù. Práce zahrnovaly kácení
stromù a odstranìní køovin, do konce bøezna pak
bude dokonèena manipulace s døevní hmotou. Po
smýcení døevin probìhne pyrotechnický prùzkum
dané lokality z dùvodu mo!ného výskytu munice
z dob 2. svìtové války. Po dokonèení tìchto
pøípravných prací bude zahájeno vlastní tì!ení
sedimentù a realizace zprùtoènìní mrtvého
ramene. Pøedpokládaný termín realizace akce je od
06/2014 – 09/2015.
Mrtvé rameno vzniklo odstavením èásti
pøirozeného Labského ramene od hlavního toku na
zaèátku 20. století. Od té doby prochází procesem
samovolného zazemòování, tj. zmenšování vodní
plochy. Státní podnik Povodí Labe pøipravoval
projekt revitalizace od roku 2007. Výsledné
technické øešení vzešlo ze splnìní po!adavkù
orgánù ochrany pøírody, mìsta, obyvatel bydlících
v blízkém okolí a Univerzity Pardubice.
Revitalizace zahrnuje zprùtoènìní koryta
mrtvého ramene Labe odtì!ením sedimentù,
výchovný zásah do bøehových a pøilehlých porostù
a poèítá se samozøejmì i s náhradní výsadbou
døevin. Obnovení prùtoku bude zajištìno pøívodním
a odpadním potrubím. Realizací projektu bude
zachována druhová diverzita území i !ivotní
podmínky pro vzácné a chránìné organismy, dojde
k celkovému zlepšení hygienických pomìrù a
mikroklimatu v dané lokalitì.
Projekt revitalizace mrtvého ramene Labe
v Polabinách bude realizován v rámci dotaèního
titulu Operaèního programu &ivotního prostøedí
s pøedpokládanými náklady ve výši 70 mil. Kè.
Ing. Jana Burianová, Povodí Labe s.p.

Jaké jsou tedy zámìry? Jednak je to
rekonstrukce povrchu pìších i motoristických
komunikací. Pøitom bude pokud mo!no vyu!ito
stávajících betonových ploch jako podkladních
vrstev. V místì souèasného chodníku, na nìm!
je provizornì povoleno podélné parkování, by
mìly vzniknout zálivy na kolmá stání a chodník
se posune hloubìji do zelenì s tím, !e pokud
mo!no nebudou káceny hodnotné stromy.
Další parkovací místa pøibudou v zálivech na
severní stranì ulice a optimalizací uspoøádání
stávajícího velkého parkovištì. Kontejnery

Akce na letošní rok
Jak ji! bylo zmínìno ve Slovì starosty, právì
probíhá rekonstrukce vnitrobloku v Bro!íkovì ulici
mezi domy 424-6 a 427-9, která zahrnuje kromì
nových povrchù komunikací rozšíøení parkovištì,
výmìnu veøejného osvìtlení, nový pøístøešek na
kontejnery a kompletnì nové vybavení dìtského
høištì.
Hlavní letošní investièní akcí MO Pardubice II
je tzv. Pøedprostor základní školy Polabiny 2.

budou rozdìleny do nìkolika pøístøeškù pro
jednotlivé domy a v!dy budou zahrnovat
nádoby na komunální i separovaný odpad.
V místì zrušeného høištì bude vybudováno
høištì nové s moderním a bezpeèným vybavením, v celé lokalitì budou vymìnìny a doplnìny lavièky a nové bude i veøejné osvìtlení. Ulice
bude pojata jako Zóna 30 a budou v ní
aplikovány tzv. zklidòovací prvky (zvýšená
plocha køi!ovatky, široký zpomalovací práh).
Naším cílem je pøipravit letos projekt tak, aby
mohl být v pøíštím roce realizován.
TØ
Kromì samotného prostranství pøed školou
projekt øeší i pøilehlé chodníky smìrem do ulice
Sluneèní a Prodlou!ené, kde jsou v plánu i nová
parkovací místa a prvky ke zklidnìní dopravy
v úseku pøed školou. Realizace bude koordinována
s rekonstrukcí horkovodu Elektrárny Opatovice
v Prodlou!ené ulici, která zaène po skonèení topné
sezóny.
Další horkovod bude Elektrárna Opatovice
rekonstruovat v Bìlehradské ulici v úseku od
vì!áku po hotel. Pøi této pøíle!itosti máme v plánu

provést rozsáhlejší opravy chodníkù v samotném
centru Polabin (v okolí kadeønictví a Kooperativy).
V plánu jsou i další ucelenìjší opravy chodníkù a ji!
delší dobu slibované pøístøešky na kontejnery
v Lonkovì ulici (u separaèního dvora).
Další akce jsou v pøípravì - chystáme úpravy
pøechodu pro chodce v ul. Lidická u ZŠ pro zvýšení
jeho bezpeènosti, o projektu na rekonstrukci ulice
Dru!by je samostatný èlánek a další v poøadí dle
Programu rozvoje je zklidnìní okolí ZŠ Polabiny 1
(tj. zejména problematické esíèko v ul. Mladých). TØ
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Nová místa
na aktivitách
pro rodièe s dìtmi
Rodinné Integraèní Centrum o.s. - MOZAIKA
nabízí široké spektrum volnoèasových integraèních aktivit a spoleèenských akcí pro rodièe s dìtmi,
které probíhají ka!dý den v dopoledních i odpoledních hodinách (Rodièovské skupiny + doprovodné aktivity Šikovné ruèièky, Zpívánky, Cvièeníèko, Klub „Alík“ pro rodièe s dìtmi se zdravotním
posti!ením a aktivity pro rodièe s dìtmi s poruchami autistického spektra). Dále poskytujeme
aktivity pro rodièe s dìtmi se speciálními
potøebami (Canisterapii, Muzikoterapii, Doprovázení a péèi o dítì a Sociálnì aktivizaèní slu!by pro
rodiny s dìtmi s poruchami autistického spektra a
kombinovanými vadami).

Svìtový den
porozumìní autismu
Svìtový den autismu je vyhlášen Valnou
hromadou OSN na 2. dubna a jeho cílem je zvýšení
informovanosti o problematice autismu. Autismus
je jednou z nejzáva!nìjší poruch dìtského
mentálního vývoje. Dùsledkem poruchy je, !e dítì
dobøe nerozumí tomu, co vidí, slyší a pro!ívá.
Duševní vývoj je díky tomuto handicapu narušen
hlavnì v oblasti komunikace, sociální interakce a
pøedstavivosti. Dle statistik vyplývá, !e v souèasné
dobì se narodí ka!dé 100. dítì s poruchou
autistického spektra.

Srdeènì zveme všechny maminky i tatínky a
jejich dìti: „Pøijïte k nám spoleènì se svými dìtmi
aktivnì trávit svùj volný èas“.
Na aktivity se mù!ete hlásit na info@ric.cz
nebo na telefon 739 025 071. Více informací
najdete na www.ric.cz.
Mgr. Pavla Vltavská

Obrázky z masopustu
25. února 2014 se uskuteènil 1. Masopustní
prùvod Polabinami. Zahájení bylo ve 13:30 pøed

budovou radnice a pak prùvod v maskách
pokraèoval pøes námìstí Polabiny 2 (u pošty) a
námìstí Polabiny 3, aby po patnácté hodinì dorazil
do areálu základní školy Polabiny 3.
TØ
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Akce k 2. roèníku oslav Svìtového dne
porozumìní autismu:
„Mám svùj svìt, ale mám Vás rád“ – je název
výstavy tvoøivých prací osob s autismem, která se
uskuteèní od 2. do 14. 4. 2014 v AFI Paláci. Po celý
den 2. dubna se budou od 10 do 17 hodin konat
v AFI akce zamìøené na zvýšení povìdomí o autismu: ukázky specifických pomùcek, výukových
metod, pøedstavení Adresáøe slu!eb pro osoby
s autismem vè. doprovodného programu (bubnování, hry se psem, hudební a taneèní vystoupení).
V autobusech a trolejbusech MHD v Pardubicích
budou zveøejòovány vzkazy, tentokrát na téma
„Peèuji o autistu“ a budou o zkušenostech
peèujících osob. Konat se budou také další aktivity
– pøednášky a besedy o autismu, Kulatý stùl na
téma „Priority osob s autismem“, osvìtová akce
Adventor o.s Putování po proudu o putování
autistù po Èeské republice a Dny otevøených dveøí.
Do akcí jsou zapojeny organizace zabývající se
problematikou autismu, rodièe dìtí s autismem,
Statutární mìsto Pardubice, Pardubický kraj a
organizují je Rodinné Integraèní Centrum a
Lentilka - Dìtské rehabilitaèní centrum. Více
informací: www.ric.cz., www.drclentilka.cz.
Mgr. Pavla Vltavská, vedoucí RIC

Pravobøe!ní
zpravodaj

18. jednání Zastupitelstva
MO Pardubice II
se koná ve støedu dne 26. 3. 2014 v 18
hodin v salonku restaurace Na Palubì
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
èerpání rozpoètu k 31. 12. 2013 a k 28. 2.
2014, rozpoètové opatøení è. 1, informativní zprávy, diskuse.

Poèítaèové kurzy
pro seniory
Bìlehradská v novém
Z Bìlehradské ulice zmizel plot zakrývající
staveništì obytného komplexu Zelená terasa a ten
je koneènì kompletnì dokonèen. Podle pùvodní
koncepce sídlištì Polabiny na jeho místì mìlo být
obvodové centrum, avšak tato myšlenka pozbyla
aktuálnosti v roce 1999 po vrácení pozemku
restituentùm pøes protesty polabinské radnice.
V roce 2005 pøišel investor se zámìrem, který
nakonec byl realizován bez vìtších zmìn navzdory
øadì pøipomínek komise pro regeneraci a rozvoj MO
Pardubice II týkajících se nadmìrného zatí!ení
prostoru hmotou, pøílišné blízkosti a velké výšky
objektù, absolutní pøevahy bydlení, potlaèení

mo!nosti vytvoøení centrálního námìstí èi
chybìjící návaznosti na stávající hlavní trasy
pìších a cyklistù.
TØ

MO Pardubice II ve spolupráci se ZŠ
Polabiny III, Npor. Eliáše, Pardubice,
poøádá poèítaèový kurz pro seniory, kteøí
dosud nemìli pøíle!itost seznámit se s pou!íváním PC, psaním textu, vyu!ívání
internetu, pou!íváním elektronické pošty.
Kurz je urèen pro skuteèné zaèáteèníky.
Probíhat bude od 16. 4. 2014 do 21. 5.
2014 v!dy 1x týdnì ve støedu v odpoledních hodinách (2 hodiny). Na kurz je
mo!né se pøihlásit na tel.: 466 798 627
nebo osobnì na Úøadì mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128 (M. Boháèková).
Pøihlášky budou pøijímány do naplnìní
kurzu.
MB
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roèník 2014 | bøezen | èíslo 1
Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
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 18. 12. 2013 ZMO schválilo
zejména rozpoèet MO Pardubice II na rok 2014,
jeho! struèný pøehled najdete na str. 2 a úplnou
verzi na webových stránkách www.pardubice2.cz.
RMO koncem loòského roku 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!by
sorbèních vpustí, vše v roce 2014.
V rámci vyjádøení k územnímu øízení RMO
nemìla pøipomínek napø. ke stavbì rozšíøení areálu
firmy 2VV na Fáblovce nebo k zámìru mìsta na
výstavbu lávky pøes Labe pro pìší a cyklisty mezi
areálem vodních sportù a parkem Na Špici. Na ní by
mìla navazovat plánovaná stezka okolo koupalištì
smìrem ke %lutému psovi.
RMO rovnì! projednala zámìr mìsta prodat
v dra!bì objekt bývalého rehabilitaèního centra
Titan na Stavaøovì a navrhla nejprve provìøit
mo!né vyu!ití objektu mìstem nebo pro mìstská
zaøízení (školství, sociální oblast, spolková èinnost,
seniorcentra, dìtského centra apod). Následnì
projevila o objekt zájem Univerzita Pardubice, co!
se jeví také jako zajímavé øešení.
RMO dále souhlasila se !ádostí o výpùjèku
èásti pozemku mìsta u Bajkalu za úèelem umístìní

bezbariérových mol pro vozíèkáøe v rámci projektu
„Rybaøení bez hranic II“ za podmínky pøedlo!ení
finální podoby mola k odsouhlasení pøed realizací.
Zejména s ohledem na problémy v okolí budovy
ZUŠ (bývalý Meinl) navrhla RMO novelu obecnì
závazné vyhlášky mìsta o veøejném poøádku, která
rozšíøí lokality se zákazem po!ívání alkoholu na
veøejnosti. Kromì ji! platné lokality centra Polabin
1 návrh obsahuje právì okolí ZUŠ a dále pak
zbývající okrsková centra Polabin 2, 3, 4 a centrum
sídlištì Sever. Novelu musí ještì schválit
zastupitelstvo mìsta.
RMO v neposlední øadì pak souhlasila s povolením letní pøedzahrádky u nové kavárny v centru
Polabin 4, schválila vyvìšení tibetské vlajky 10. 3.
2014 na budovì úøadu, zabývala se výsledky
odborného auditu v Knihovnì MO Pardubice II a
schválila Projekt na organizaci poèítaèových kurzù
pro seniory.
TØ
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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady
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. 3. 2014 ZMO projednalo
èerpání rozpoètu MO Pardubice II za rok 2013 a
první dva mìsíce roku 2014. Schválilo rovnì!
rozpoètové opatøení è. 1, v jeho! rámci byl do
pøíjmù rozpoètu zapojen zùstatek na úètu z loòského roku a nový pøíjem - transfer z rozpoètu
mìsta jako podíl obvodu na pøíjmech mìsta z výherních hracích pøístrojù a jiných technických
herních zaøízení. Výše tohoto podílu (947,1 tis. Kè)
je výsledkem jednání kolegia starostù s mìstem.

Nové zdroje byly vyu!ity zejména na posílení
investic v dopravì a èásteènì také rezervy
rozpoètu. Úplný rozpoèet je k dispozici na
webových stránkách www.pardubice2.cz.
RMO projednala !ádosti o zmìny nájemcù
prodejních stánkù v centru sídlištì Sever - v menším by novì mìla být prodejna moravských vín a
rychlého obèerstvení a ve vìtším stánku by mìl být
prodej zmrzliny a vinotéka.
RMO rovnì! doporuèila mìstu vyu!ít nabídky
státu na odkoupení jeho podílu na pozemcích v
okolí Bajkalu s nedokonèenými spojovacími
chodníky. Souèasnì se RMO obrátila na orgány
mìsta se !ádostí o vynalo!ení maximálního úsilí
pro získání i zbývajícího podílu na tìchto
pozemcích do vlastnictví mìsta od soukromých
vlastníkù.
RMO souhlasila se !ádostí obèanského
sdru!ení Šumák o výpùjèku pozemku u Lanového

centra za úèelem vybudování a provozování
zooparku, prostoru pro aktivní trávení volného
èasu dìtí a rodièù s mo!ností seznámit se s !ivými
zvíøátky.
Samostatným bodem jednání RMO byla
problematika umístìní nìkterých lavièek. Jednak
RMO souhlasila s doplnìním 3 lavièek podél Labe
v úseku mezi mosty P. Wonky a kpt. Bartoše, dále
pak projednala po!adavek na odstranìní lavièek
umístìných u domu è.p. 513 (Bìlehradská) a pøed
rozhodnutím se obrátila na domovníka se !ádostí
o zjištìní názorù obyvatel jednotlivých bytù. RMO
se zabývala rovnì! protichùdnými po!adavky na
umístìní lavièek v Lonkovì ulici v blízkosti domu
è.p. 465-7 v ulici Lonkovì a rozhodla o kompromisním umístìní jedné lavièky nikoliv pøímo pod okny.
V neposlední øadì RMO projednala a schválila
koncepci Knihovny MO Pardubice II a její plán práce
na rok 2014 vèetnì nového ceníku slu!eb.
TØ
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Seè trávníkù

Pøíspìvky na rok 2014

Omlouváme se obèanùm za zpo!dìní letošní
první seèe trávy, ke kterému došlo v èástech
Cihelna (Sever) a zejména Polabiny 3. Ke zpo!dìní
došlo v dùsledku technických závad na sekaèkách
hned u dvou ze ètyø dodavatelských firem. Zatímco
na Cihelnì se Slu!bám mìsta Pardubic podaøilo
s vypìtím sil termín dodr!et, vùèi zhotoviteli seèe
na polabinské trojce (firma Hurt) musely být
uplatnìny smluvní sankce. Kromì pøekroèení termínu dokonèení seèe byl zde problém s pouze
èásteènì posekanými plochami, co! je také v rozporu se smlouvou. V zájmu objektivity je nutno
dodat, !e letošní poèasí rùstu trávníku obzvláš$
pøeje, co! jistì potvrdí ti ètenáøi, kteøí sami peèují
o travnatou zahradu. Pøesto jsme zhotovitele
upozornili na dùsledky, které by takovéto porušování smlouvy mohlo mít, vèetnì mo!nosti
výpovìdi smlouvy.
Tento krok by ovšem vyvolal nutnost nového
výbìrového øízení a ve chvíli pøerostlé trávy by
situaci ještì více zkomplikoval. Sekání trávníkù
zadáváme v podstatì stejným zpùsobem ji! 15 let
- tj. dvouleté smlouvy s 5 seèemi za rok, pøièem!
uchazeèi se mohou pøihlásit na všechny nebo
pouze na nìkteré ze 4 èástí mìstského obvodu.

Do konce dubna 2014 bylo Radou mìstského
obvodu Pardubice II v rámci podpory aktivit pro
dìti a mláde! v oblasti školství, tìlovýchovy a
kultury opìt schváleno poskytnutí finanèních
pøíspìvkù na èinnost nìkterých organizací nebo
pøímo na konkrétní akce. Další pøíspìvky budou
projednávány a schvalovány v èervnu. Ní!e
uvádíme pøehled !adatelù, kterým byl pøíspìvek
doposud poskytnut.
OE

Slovo starosty
Vá!ení spoluobèané,
jistì mi dáte za pravdu, !e
èas neúprosnì bì!í a
najednou tu máme konec
prvního pololetí. Rád bych
se s Vámi podìlil s tím
vším, co se v našem
obvodì za tu dobu událo a
s tím, co Vás ještì letos èeká. Pøedevším bych
rád podìkoval všem èlenùm okrskových
volebních komisí a pracovníkùm úøadu
mìstského obvodu za bezproblémové
zajištìní voleb do Evropského parlamentu,
moje podìkování patøí i Vám, kteøí jste vyu!ili
svého práva a k volbám se dostavili.
Rád bych se s Vámi podìlil o radostnou
zprávu, opìt se nám podaøilo získat z ministerstva pro místní rozvoj státní dotaci z programu regenerace panelových sídliš$ a to v plné
výši 4 mil. Kè. Tato èástka bude pou!ita na tzv.
Pøedprostor základní školy Polabiny 2 Prodlou!ená a projekt øeší i pøilehlé chodníky .
Nedávno byla dokonèena rekonstrukce
vnitrobloku v Bro!íkovì ulici mezi domy 424426. Obyvatele zbývajících dvou mohu potìšit,
!e ještì letos zaèneme s úpravami i zde. Brzy
se doèkají nových povrchù i majitelé vì!ákù
v ulici Bro!íkovì a Sedláèkovì. Zcela jistì jste
zaznamenali, !e ji! zaèala seè trávy, která letos
díky poèasí roste jako z vody a mohli bychom
sekat ne jednou za mìsíc, ale ji! po 14 dnech,
bohu!el na to finance nemáme.
S velkým ohlasem se setkaly poèítaèové
kurzy pro seniory, které poøádal náš obvod ve

V souèasné dobì seká ka!dý blok jiná firma,
co! má své výhody v tom, !e seè mù!e teoreticky
probíhat souèasnì po celém obvodu. V praxi se
letos ukázalo, !e ani toto rozdìlení není zárukou
krátkého termínu seèe. Ka!dé dva roky upravujeme
a zdokonalujeme ustanovení smlouvy o dílo.
Letošní zkušenosti nás ponauèily v tom, !e bude
nutné ještì více zpøísnit smluvní ujednání, aby více
motivovala zhotovitele k jejich dodr!ování.
Bìhem 15 let cena za seèe neustále klesala a
nyní je o ètvrtinu ni!ší ne! v roce 1999. To je jistì
z ekonomického hlediska pøíjemné zjištìní, ale tlak
na nízkou cenu nesmí být na úkor kvality odvedeného díla. Budeme o to usilovat.
O&PD

spolupráci ze ZŠ Polabiny 3 - Npor. Eliáše. Chci
podìkovat všem lektorùm, kteøí se seniorùm
s maximální snahou vìnovali. Další poèítaèové
kurzy pro seniory plánujeme zahájit v mìsíci
záøí.
1. èervna jsme zahájili pravidelné promenádní koncerty na Pergole, které budou
pokraèovat ka!dou nedìli a! do konce záøí.
Touto cestou mi dovolte pogratulovat
polabinským hokejbalistùm za vynikající druhé
místo mu!ù v celostátní lize.
Blí!í se závìr školního roku, který je jako
podobnì v letech minulých ve znamení
bilancování na všech typech škol v našem
obvodu. První jsou na øadì maturity na
støedních školách, následují zkoušková období
na Univerzitì Pardubice, dále uèòovské
zkoušky a závìreèná finále na všech typech
základních škol. Chtìl bych na tomto místì
popøát všem aktérùm z øad studentù a !ákù
úspìšné završení letošního sna!ení a zároveò
podìkovat pedagogùm i rodièùm za vše, co pro
zdárný prùbìh výchovy a vzdìlávání nejmladší
generace vykonali.
Vá!ení spoluobèané, pøijmìte moje
upøímné pøání, aby Vaše letošní dovolená
probìhla pøesnì podle Vašich nejtajnìjších
pøedstav a aby prázdniny pøispìly k utu!ení
mezigeneraèních vztahù v našich rodinách. A!
skonèí dovolené a prázdniny, budeme se
všichni tìšit na tradièní, letos ji! 15.
staroèeskou pou$ v Polabinách. I letos se
podaøilo organizaènímu štábu zajistit velmi
poutavý celodenní program pøita!livý pro
všechny roèníky obyvatel obvodu. Ještì
jednou hezkou dovolenou a v záøí opìt
nashledanou.
Váš Jiøí Srbek

Výše v Kè
Organizace a úèel
TK Východoèeská sportovní - tenisová
5 000
školièka
1. Východoèeská tenisová - tréninková
10 000
pøíprava
23 600
TJ Sokol - pronájmy, dìtské odpoledne
15 000
ZUŠ Polabiny - Organum Regium
45 000
2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MÈR
12 000
ZŠ Polabiny 3 - akce pro dìti
18 000
DDM Alfa - akce pro dìti
20 000
HBC DDM Alfa - èinnost
10 000
ELIM - èinnost seniorcentra
10 000
MŠ Pastelka - akce pro dìti
10 000
SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku
20 000
IFAS - IFAS 2014
Barocco sempre giovane - Pardubické
10 000
hudební jaro
15 000
VUS Pardubice - èinnost
20 000
Doli klub - koncerty
H. Machová - International Festival Jazz
10 000
Dance Open 2014
253 600
Celkem poskytnuto

19. jednání Zastupitelstva
MO Pardubice II
se koná ve støedu dne 25. 6. 2014 v 18
hodin v salonku restaurace Na Palubì
v Polabinách 2. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
závìreèný úèet za rok 2013, èerpání
rozpoètu k 31. 5. 2014, rozpoètové
opatøení è. 2, diskuse.

POZOR! Pamatujte, !e v zónì s nerozlišenými køi!ovatkami platí pøednost
zprava! Je tomu tak napø. v Kunìtické
ulici na Cihelnì na køi!ovatkách s ul.
Mezi Zahradami, Brozanskou nebo
K Rozvodnì. Toto pravidlo se nepou!ije u výjezdu z obytné zóny (U Josefa) nebo z parkovištì (oznaèeno na
vjezdu modrým "péèkem").
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Téma: Pøedprostor ZŠ Polabiny 2
Jak ji! bylo zmínìno ve Slovì starosty,
koncem dubna 2014 vybralo Ministerstvo
pro místní rozvoj akci Pøedprostor ZŠ
Polabiny 2 pro poskytnutí dotace ve výši 4
mil. Kè v rámci podprogramu "Podpora
regenerace panelových sídliš%". Akci pøipravil
mìstský obvod Pardubice II a jeliko! se jedná
o dotaèní akci, realizaci zajiš%uje investièní
odbor Magistrátu mìsta Pardubic. V dobì
uzávìrky PZ probíhalo výbìrové øízení na
zhotovitele.
Øešená lokalita navazuje pøes ulici
Prodlou!enou na centrum Polabin 2. Zpevnìné
plochy pocházejí z pøelomu 60. a 70. let
minulého století a jsou ji! zchátralé. Zejména
pìší komunikace mají do!ilý povrch z litého
asfaltu a v devadesátých letech doplnìné
chodníèky ze zámkové dla!by kapacitnì
nedostaèují. Pøímo pøed školou jsou nevzhled-

né betonové záhony a nevyu!ívaný bazének,
kde ji! došlo ke zranìní dìtí. Obslu!ná
vozidlová komunikace je šíøkovì pøedimenzovaná a svádí k rychlé jízdì. Kapacita parkovacích míst je nedostateèná. Veøejné
osvìtlení v lokalitì bylo kompletnì sanováno
v roce 2003, budova ZŠ byla nedávno regenerována a zateplena.
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Co s Plachetnicí?
V pøedstihu pøed rekonstrukcí prostranství
pøed školou v Polabinách 2 byl zbourán zchátralý a
nevyu!ívaný pùvodnì po!ární bazén a zùstala zde
Plachetnice. Jedná se o plastiku, kterou zhotovil
významný èeský sochaø a malíø Vladimír Janoušek
(1922-1986), zakládající èlen skupiny UB 12 (v roce
1970 zakázané). Plachetnice spadá do období, kdy
autor opustil tradièní materiály a tvoøil pøevá!nì
z kovu. Jeho díla ze 60. - 80. let mají nemalou
umìleckou a i finanèní hodnotu. Kovové abstraktní
plastiky z plechu, šroubù a matic zastupují
typickou umìleckou tvorbu tohoto pøedstavitele
lyrické abstrakce a dìdice významného èeského
umìleckého proudu v rámci evropského moderního
umìní - civilismu.
Jeho dílu nelze upøít, !e dodnes vzbuzuje
emoce a to znaènì rozporuplné. Plachetnice po
ètyøech desítkách let není v dobrém technickém
stavu a pøi umístìní v blízkosti školy hrozí riziko
zranìní dìtí. Proto vedení školy prosazuje její
pøemístìní a ve spolupráci s MO Pardubice II
dohodlo mo!nost darování plastiky Nadaci Vìry a
Vladimíra Janouškových, která v souèasné dobì
spravuje dílo obou tìchto dnes ji! zesnulých
sochaøù. V majetku nadace je ji! nìkolik podobných
plastik, které se podaøilo zachránit na rùzných
místech republiky. Do budoucna nadace hodlá provozovat stálou expozici tìchto umìleckých dìl.
S darováním Plachetnice však vyslovila
nesouhlas kulturní komise Rady mìsta Pardubic,
která vyzvala mìsto, aby se nezbavovala soch a
plastik ve veøejném prostoru, kterých nemá
mnoho. Obdobný názor sdílí rovnì! Odbor hlavního
architekta Magistrátu mìsta Pardubic, který upozornil, !e za posledních 20 let se na "umìní v ulici"
zapomnìlo a je tady mo!nost uèinit nápravu.

ZŠ

Doufejme tedy, !e se pro Plachetnici podaøí
najít nové vhodné místo døív, ne! pøed školu vyrazí
stavební stroje...
TØ
Po vypracování urbanistické studie ve
tøech variantách, s nimi! byla seznámena
veøejnost i vedení školy, bylo pøistoupeno ke
zpracování projektové dokumentace, která
zohledòuje obdr!ené pøipomínky. V rámci akce
bude provedena rekonstrukce stávajících
ploch pøed základní školou a výmìna povrchu
navazujících chodníkù v ulici Prodlou!ené.
Budou doplnìny parkovací zálivy podél ulice
vèetnì vyznaèení míst pro tìlesnì posti!ené a
míst pro krátkodobé zastavení aut pro rodièe
!ákù školy. Vozovka bude zú!ena, oznaèena

Pøipravujeme
Jak ji! bylo zmínìno ve Slovì starosty, na
nedávno dokonèenou rekonstrukci vnitrobloku
pøed domem 424-426 v ulici Bro!íkovì navá!ou ve
stejném duchu úpravy u zbývajících dvou stejných
domù v ulici, tj. 427-9 a 430-2. Øešení parkovištì a
chodníku bude obdobné, úpravy se však nedotknou
høištì, které je v dobrém stavu.
Nového vybavení se naproti tomu doèkají dvì
menší høištì v ulici Stavbaøù a hojnì vyu!ívané

jako zóna Tempo 30 a budou doplnìny
zklidòovací prvky (zvýšené pøechody pro
chodce). U chodníkù a pøed školou budou
zøízena odpoèinková místa s novými lavièkami.
Vstup do školy bude bezbariérovì upraven a do
nových záhonù bude vysázena kvetoucí zeleò.
Pokud nenastanou nepøedvídané komplikace, stavba by mìla probíhat zejména
v prázdninových mìsících, kdy je provoz v okolí
školy minimální. Akce bude muset být
koordinována s rekonstrukcí horkovodu
Elektrárny Opatovice.
TØ
høištì "Letadlo" v ulici Jiøího Tomana dostane po 8
letech novou dopadovou plochu. Letos také dojde
k pravidelné výmìnì písku ve všech pískovištích
v mìstském obvodì Pardubice II.
Také letos budou pokraèovat opravy chodníkù
!ivièným kobercem - dokonèí se nìkolik zbylých
úsekù v okolí centra Polabin 4, ve Slovì starosty
zmínìné chodníky pøed domy èp. 433-435, dále pak
za domem Lidická 365-74, v ulici Sluneèní na stranì
MŠ a nový koberec dostane také parkovištì v Gagarinovì ulici 375-8. V neposlední øadì by se

nového povrchu mìly doèkat také chodníky v Prodlou!ené ulici pøed domy èp. 223-6 a 227-30. V návaznosti na úpravy pøedprostoru ZŠ Polabiny 2
bychom rádi provedli stavební úpravy v ulici
Varšavské v nepøehledném místì mezi køi!ovatkami s ulicemi Nová a J. Tomana.
Z dalších akcí, které se zatím pøipravují v projekèních kanceláøích mù!eme jmenovat napø.
stavební úpravy ulice Studentské, které chystáme
v koordinaci s investièními zámìry Univerzity
Pardubice.
TØ
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Dìjepis na!ivo vylodili jsme se
v Normandii
Ka#dý druhý rok pøipravuje ZŠ Pardubice Polabiny, Npor. Eliáše 344 pro své #áky cestu do
zahranièí. Letos od 9. - 14. kvìtna se uskuteènila
cesta za poznáním do èásti Francie. Proto#e letos
je významné výroèí - 70 let od vylodìní spojencù
v Normandii, zamíøily naše kroky právì tam.
Navštívili jsme památky a muzea vìnované "Dni D"
napøíklad: muzeum vylodìní v Arromanches,
Omaha Beach, St. Mere Eglise - kostel s visícím
parašutistou. Ostatní program byl také pestrý a
rozmanitý: klášter Mont St. Michel, pìstírna ústøic

Mistrovské tituly ÈR
do Pardubic
Dne 3. - 4. 5. 2014 se v Liberci konalo mistrovství Èeské republiky v badmintonu nejmladší
kategorie do 13 let. Z pardubického oddílu badmintonu TJ Sokol Polabiny Pardubice se tohoto turnaje
zúèastnilo celkem šest hráèù. Vynikajícího
umístìní dosáhla Lucie Krpatová, kdy# pro Pardubice získala hned dva tituly mistra Èeské republiky.
Ve ètyøhøe s partnerkou K. Zuzákovou z Benátek a
ve smíšené ètyøhøe s M. Aubusem z Hradce Králové.
Ve dvouhøe skonèila na pìkném 5.-8. místì.

Úspìch SKV
Pardubice Nezlomeni
Ve dnech 22. - 25. kvìtna 2014 se ve
Sportovním areálu TJ Ostrava na Varenské ulici
sešli nejlepší stolní tenisté na vozíku z celé Èeské
republiky. Konal se zde 20. roèník Mistrovství ÈR
jednotlivcù a dvouèlenných dru#stev ve stolním
tenise vozíèkáøù.
Po slavnostním zahájení byly rozehrány líté
souboje, nejprve soutì#e jednotlivcù #eny, para
mu#i a mu#i kvadru. V letošním jubilejním 20
roèníku se mistryní republiky bez porá#ky stala
Spomenka Habìtínková Tomiè z SKV Pardubice
Nezlomeni, která titul obhajovala, na druhém místì
skonèila Beáta Mentznerová z domácího SKV
Ostrava a tøetí Barbora Štìpánková SKV Ostrava .

v Cancale, støedovìký pøístav St. Mako... A co by to
bylo za návštìvu Francie, kdybychom se
nezastavili v Paøí#i.
Pouèeni historií jsme se š%astnì vrátili domù s
otázkou, kam pojedeme pøíštì?
František Nìmec, øeditel školy

TJ Sokol Polabiny,
oddíl Sport pro všechny
zve ve školním roce 2014/2015 do svých øad na
cvièení dìti i dospìlé. Zápis probìhne 4. záøí 2014
v 16.30- 18 hodin v klubovnì TJ Sokol Polabiny,
Chemikù 129, Polabiny 1, cvièení bude zahájeno
v týdnu od 15. záøí 2014. Cvièit se bude v#dy od 1718 hodin, a to rodièe s dìtmi v pondìlí (tìlocvièna
ZŠ Polabiny 4) a ve ètvrtek (ZŠ Pol. 2) a pøedškoláci
v úterý (ZŠ Pol. 2). Ve cvièení nejmenších dìtí
s rodièi (i prarodièi!) nabízíme hravý a zábavný
pohyb doprovázený básnièkami a písnièkami s vyu#itím náøadí, náèiní a dalších motivujících pomùcek. Zajiš%ujeme i cvièení pro samostatnìjší dìti
pøedškolního vìku, kde se sna#íme vést dìti pøedevším k radosti z pohybu, a tím pøispívat nejen ke
zdravìjšímu #ivotnímu stylu, ale i k rozvoji všeobecné obratnosti, po které víc a víc volají i trenéøi
výkonnostních sportù. Mu#i a #eny si náplò svých
cvièebních hodin mohou pøizpùsobit svým zájmùm
a vybrat si z mo#ností míèových èi jiných her nebo
zdravotního a protahovacího cvièení. Další informace najdete na stránkách www.tjpolabiny.cz.

V soutì#i mu#i kvadru došlo k velkému
pøekvapení, kdy# první místo vybojoval bez
porá#ky pardubák, Martin Zvolánek, na druhém
místì skonèil loòský vítìz Jirka Suchánek z SKST
Liberec a na 3. místì Tomáš Pøibyl, opìt z SKST
Liberec.
To v soutì#i mu#i se oproti loòsku všechny tøi
medailové pozice vymìnily. První místo bez
porá#ky vybojoval René Tauš z SKST Liberec,
støíbro Vladimír Kadlík SK Moravia Brno a s bronzem
potom skonèil Jaroslav Hadrava ze Sokola Lhúta.
Ve ètyøhrách dovršil ještì úspìch Martin
Zvolánek, kdy# s Vratislavem Hudeèkem z SKV
Ostrava získal støíbrnou medaili.
Úspìch Spomenky Habìtínkové Tomiè,
obyvatelky Polabin, je ještì cennìjší, ne# v loòském
roce, nebo% obhajoba titulu je v#dy tì#ší. V letošním roce bylo v Ostravì hodnì velmi kvalitních

strana 4
Poèítaèové
kurzy pro
seniory
znovu
MO Pardubice II ve spolupráci se ZŠ
Polabiny 3, Npor. Eliáše, Pardubice, poøádá
další poèítaèový kurz pro seniory, kteøí
dosud nemìli pøíle#itost seznámit se s pou#íváním PC, psaním textu, vyu#ívání
internetu, pou#íváním elektronické pošty.
Kurz je urèen pro skuteèné zaèáteèníky.
Probíhat bude od 10. 9. do 15. 10.
2014 v#dy 1x týdnì ve støedu v odpoledních hodinách (2 hodiny). Na kurz je mo#né
se pøihlásit na tel.: 466 798 627 nebo osobnì na Úøadì mìstského obvodu Pardubice
II, Chemikù 128 (M. Boháèková). Pøihlášky
budou pøijímány do naplnìní kurzu.
MB

V prùbìhu èervna probíhá v polabinské knihovnì Pasování prvòáèkù na
ètenáøe. Na 100 dìtí ze základních škol
Polabiny 1 a 3 se seznamuje s funkcí a
slu#bami knihovny za úèasti pohádkových
postav krále a princezny. Dìti si odnesou
na památku pozornost v podobì knihy a
získají roèní èlenství v knihovnì.
Upozoròujeme, #e Knihovna mìstského obvodu bude ve dnech 30. 6. - 11. 7. a
4. - 8. 8.2014 z dùvodu dovolené uzavøena.

hráèek a tak titul stál Spomenku mnoho sil.
Obhajobu si ale neumíme pøedstavit bez pomoci
MO Pardubice II, který pomáhá handicapovaným
dlouhodobì a SKV Pardubice NEZLOMENI
obzvláš%. Proto patøí velký dík starostovi MO
Pardubice II, Jiøímu Srbkovi, Radì MO II i
zastupitelùm mìstského obvodu Polabiny.
Za SKV Pardubice NEZLOMENI z.s.
Jaroslav Kòava, sekretáø spolku
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