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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 pøede!lého 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! struèn" pøehled najdete na str. 2 a úplnou
verzi na webov"ch stránkách www.pardubice2.cz.

RMO koncem loòského roku schválila uzavøení
obvykl"ch roèních smluv se Slu!bami mìsta
Pardubic a.s. na zahradnické práce, pøistavování
velkoobjemov"ch kontejnerù, v"syp ko#ù 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, v#e v roce 2014.

V rámci vyjádøení k územnímu øízení RMO
nemìla pøipomínek napø. ke stavbì roz#íøení areálu
firmy 2VV na Fáblovce nebo k zámìru mìsta na
v"stavbu lávky pøes Labe pro pì#í a cyklisty mezi
areálem vodních sportù a parkem Na $pici. Na ní by
mìla navazovat plánovaná stezka okolo koupali#tì
smìrem ke %lutému psovi.

RMO rovnì! projednala zámìr mìsta prodat
v dra!bì objekt b"valého rehabilitaèního centra
Titan na Stavaøovì a navrhla nejprve provìøit
mo!né vyu!ití objektu mìstem nebo pro mìstská
zaøízení (#kolství, sociální oblast, spolková èinnost,
seniorcentra, dìtského centra apod). Následnì
projevila o objekt zájem Univerzita Pardubice, co!
se jeví také jako zajímavé øe#ení.

RMO dále souhlasila se !ádostí o v"pùjèku
èásti pozemku mìsta u Bajkalu za úèelem umístìní

bezbariérov"ch 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
ZU$ (b"val" Meinl) navrhla RMO novelu obecnì
závazné vyhlá#ky mìsta o veøejném poøádku, která
roz#íøí lokality se zákazem po!ívání alkoholu na
veøejnosti. Kromì ji! platné lokality centra Polabin
1 návrh obsahuje právì okolí ZU$ a dále pak
zb"vající okrsková centra Polabin 2, 3, 4 a centrum
sídli#tì Sever. Novelu musí je#tì schválit
zastupitelstvo mìsta.

RMO v neposlední øadì pak souhlasila s povo-
lením letní pøedzahrádky u nové kavárny v centru
Polabin 4, schválila vyvì#ení tibetské vlajky 10. 3.
2014 na budovì úøadu, zab"vala se v"sledky
odborného auditu v Knihovnì MO Pardubice II a
schválila Projekt na organizaci poèítaèov"ch kurzù
pro seniory. TØ

Pravobøe!ní
zpravodaj
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Nová místa
na aktivitách
pro rodièe s dìtmi

Svìtov# den
porozumìní autismu

Rodinné Integraèní Centrum o.s. - MOZAIKA
nabízí #iroké spektrum volnoèasov"ch integraè-
ních aktivit a spoleèensk"ch akcí pro rodièe s dìtmi,
které probíhají ka!d" den v dopoledních i od-
poledních hodinách (Rodièovské skupiny + dopro-
vodné aktivity $ikovné ruèièky, Zpívánky, Cvièe-
níèko, Klub „Alík“ pro rodièe s dìtmi se zdravotním
posti!ením a aktivity pro rodièe s dìtmi s po-
ruchami autistického spektra). Dále poskytujeme
aktivity pro rodièe s dìtmi se speciálními
potøebami (Canisterapii, Muzikoterapii, Doprová-
zení a péèi o dítì a Sociálnì aktivizaèní slu!by pro
rodiny s dìtmi s poruchami autistického spektra a
kombinovan"mi vadami).

Srdeènì zveme v#echny maminky i tatínky a
jejich dìti: „Pøijïte k nám spoleènì se sv"mi dìtmi
aktivnì trávit svùj voln" 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

Svìtov" den autismu je vyhlá#en Valnou
hromadou OSN na 2. dubna a jeho cílem je zv"#ení
informovanosti o problematice autismu. Autismus
je jednou z nejzáva!nìj#í poruch dìtského
mentálního v"voje. Dùsledkem poruchy je, !e dítì
dobøe nerozumí tomu, co vidí, sly#í a pro!ívá.
Du#evní v"voj je díky tomuto handicapu naru#en
hlavnì v oblasti komunikace, sociální interakce a
pøedstavivosti. Dle statistik vypl"vá, !e v souèasné
dobì se narodí ka!dé 100. dítì s poruchou
autistického spektra.

Akce k 2. roèníku oslav Svìtového dne
porozumìní autismu:

„Mám svùj svìt, ale mám Vás rád“ – je název
v"stavy tvoøiv"ch prací osob s autismem, která se
uskuteèní od 2. do 14. 4. 2014 v AFI Paláci. Po cel"
den 2. dubna se budou od 10 do 17 hodin konat
v AFI akce zamìøené na zv"#ení povìdomí o autis-
mu: ukázky specifick"ch pomùcek, v"ukov"ch
metod, pøedstavení Adresáøe slu!eb pro osoby
s autismem vè. doprovodného programu (bubno-
vání, 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 zku#enostech
peèujících osob. Konat se budou také dal#í aktivity
– pøedná#ky a besedy o autismu, Kulat" stùl na
téma „Priority osob s autismem“, osvìtová akce
Adventor o.s Putování po proudu o putování
autistù po Èeské republice a Dny otevøen"ch dveøí.
Do akcí jsou zapojeny organizace zab"vající se
problematikou autismu, rodièe dìtí s autismem,
Statutární mìsto Pardubice, Pardubick" 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

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 po#ty) a
námìstí Polabiny 3, aby po patnácté hodinì dorazil
do areálu základní #koly Polabiny 3. TØ

18. jednání Zastupitelstva

e støedu
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, infor-
mativní zprávy, diskuse.

MO Pardubice II
se koná v dne 26. 3. 2014 v 18
hodin

.

Poèítaèové kurzy
pro seniory

MO Pardubice II ve spolupráci se Z$
Polabiny III, Npor. Eliá#e, Pardubice,
poøádá poèítaèov" kurz pro seniory, kteøí
dosud nemìli pøíle!itost seznámit se s po-
u!íváním PC, psaním textu, vyu!ívání
internetu, pou!íváním elektronické po#ty.
Kurz je urèen pro .

Probíhat bude od 16. 4. 2014 do 21. 5.
2014 v!dy 1x t"dnì ve støedu v odpo-
ledních 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).
Pøihlá#ky budou pøijímány do naplnìní
kurzu. MB

skuteèné zaèáteèníky

Bìlehradská v novém
Z Bìlehradské ulice zmizel plot zakr"vající

staveni#tì obytného komplexu Zelená terasa a ten
je koneènì kompletnì dokonèen. Podle pùvodní
koncepce sídli#tì Polabiny na jeho místì mìlo b"t
obvodové centrum, av#ak tato my#lenka pozbyla
aktuálnosti v roce 1999 po vrácení pozemku
restituentùm pøes protesty polabinské radnice.
V roce 2005 pøi#el investor se zámìrem, kter"
nakonec byl realizován bez vìt#ích zmìn navzdory
øadì pøipomínek komise pro regeneraci a rozvoj MO
Pardubice II t"kajících se nadmìrného zatí!ení
prostoru hmotou, pøíli#né blízkosti a velké v"#ky
objektù, absolutní pøevahy bydlení, potlaèení

mo!nosti vytvoøení centrálního námìstí èi
chybìjící návaznosti na stávající hlavní trasy
pì#ích a cyklistù. ØT



Akce na leto!ní 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
nov"ch povrchù komunikací roz#íøení parkovi#tì,
v"mìnu veøejného osvìtlení, nov" pøístøe#ek na
kontejnery a kompletnì nové vybavení dìtského
høi#tì.

Hlavní leto#ní investièní akcí MO Pardubice II
je tzv. Pøedprostor základní #koly Polabiny 2.

Kromì samotného prostranství pøed #kolou
projekt øe#í 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 #kolou. Realizace bude koordinována
s rekonstrukcí horkovodu Elektrárny Opatovice
v Prodlou!ené ulici, která zaène po skonèení topné
sezóny.

Dal#í horkovod bude Elektrárna Opatovice
rekonstruovat v Bìlehradské ulici v úseku od
vì!áku po hotel. Pøi této pøíle!itosti máme v plánu

provést rozsáhlej#í opravy chodníkù v samotném
centru Polabin (v okolí kadeønictví a Kooperativy).
V plánu jsou i dal#í ucelenìj#í opravy chodníkù a ji!
del#í dobu slibované pøístøe#ky na kontejnery
v Lonkovì ulici (u separaèního dvora).

Dal#í akce jsou v pøípravì - chystáme úpravy
pøechodu pro chodce v ul. Lidická u Z$ pro zv"#ení
jeho bezpeènosti, o projektu na rekonstrukci ulice
Dru!by je samostatn" èlánek a dal#í v poøadí dle
Programu rozvoje je zklidnìní okolí Z$ Polabiny 1
(tj. zejména problematické esíèko v ul. Mlad"ch). TØ
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Velkoobjemov# odpad
Jako obvykle pøiná!íme v jarním zpravodaji

tabulku termínù pøistavení kontejnerù na o
v první èásti roku 2014.

bjem-
n" odpad

Do velkoobjemov"ch kontejnerù lze ulo!it
objemn" odpad z domácností, kter" se nevejde do
bì!n"ch odpadov"ch nádob - nábytek, koberce
apod. Do velkoobjemov"ch kontejnerù NEPATØÍ:
stavební su% (napø. po vybourání bytov"ch jader,
stará okna), nebezpeèn" odpad (vèetnì pneumatik,
akumulátorù, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovateln" odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské èinnosti.

Dodáváme, !e prùbì!nì je k dispozici
separaèní dvùr v Lonkovì ulici, kter" má provozní
dobu v úter" a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinsk"
separaèní dvùr lze odkládat objemn" odpad z do-
mácností, pneumatiky, stavební su%, sklo, plasty,
papír, elektrozaøízení a kovy.

Nebezpeèn" 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, kter" probíhá obvykle na podzim (pøesn"
rozpis b"vá oznámen v!dy pøedem formou letákù
do schránek. O&PD
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Slovo starosty
Vá!ení spoluobèané,
j

Vá# Jiøí Srbek

e polovina mìsíce bøezna
a já mám letos poprvé
mo!nost oslovit Vás pro-
støednictvím úvodního
sloupku na#eho Pravo-
bøe!ního zpravodaje. Pøij-
mìte hned v úvodu moje

uji#tìní, !e hodláme udìlat i v tomto roce se
v#emi zastupiteli a v#emi spolupracovníky
ÚMO Pardubice II v#e pro to, aby letopoèet
2014 byl v na#em obvodu úspì#n" po v#ech
stránkách.

Jistì jste zaregistrovali novou grafickou
úpravu Pravobøe!ního zpravodaje. Ta souvisí
s nov"m jednotn"m vizuálním stylem mìsta
Pardubic, kter" je postupnì zavádìn od
loòského roku. Od leto#ního bøezna se nového
loga doèkaly i mìstské obvody. Vìøíme, !e nov"
vizuální styl bude vnímán pozitivnì a usnadní
identifikaci obèanù s mìstem, mìstsk"mi
obvody èi organizacemi mìsta, které jej té!
vyu!ívají.

První v"znamnou leto#ní spoleèenskou
akcí bylo ji! ètrnácté Novoroèní souznìní
poøádané Speciální #kolou Svítání a polabin-
skou ZU$. Spoleèn" koncert dìtí zdrav"ch a
zdravotnì posti!en"ch, nad ním! jsem pøevzal
zá#titu, byl opìt pln" siln"ch emocí jak
v øadách desítek nad#en"ch úèinkujících, tak u
posluchaèù. Mnohá v"znamná etická
ponauèení vypl"vající ze Souznìní podtrhla ve
svém prùvodním slovì tentokrát známá
televizní moderátorka Ester Janeèková. Jsem

rád, !e se u nás toto neformální setkání
ka!doroènì koná. Dal#í v"znamnou akcí byl
masopustní prùvod Polabinami, kter" poøádal
MO Pardubice II ve spolupráci s M$ Odboráøù,
Z$ Npor. Eliá#e a VÈD Pardubice. V#em
zúèastnìn"m velmi dìkuji, domnívám se, !e
prùvod mìl úspìch a novì zapoèatá tradice by
se mìla ka!doroènì opakovat.

Zvlá#% dobrou zprávu mám pro ty, kteøí si
pøejí zachování mìstsk"ch obvodù. Dne 11. 3.
na jednání Zastupitelstva mìsta byl podán
návrh na zru#ení obvodù a jiné uspoøádání
mìsta, tento návrh nepro#el, tak!e obvody
zùstanou zachovány.

Leto#ní mírná zima nám dovolila zaèít
nìkteré akce døíve, ne! jsme plánovali. Byl
odstranìn zchátral" bazén pøed Z$ Prodlou-
!ená, nyní hledáme vhodné umístìní pro
plastiku, která tam je#tì zùstala a s napìtím
oèekáváme, zda nám bude pøidìlena státní
dotace, abychom mohli pokraèovat v dal#ích
investicích v této lokalitì. Zaèala ji! rekon-
strukce vnitrobloku Bro!íkova 424 – 426, která
by mìla skonèit nejdéle v pùlce kvìtna.
Pøipravuje se v"mìna písku v pískovi#tích MO
Pardubice II, v"stavba kontejnerového stání
v ulici Lonkovì, oprava povrchù chodníkù
v Sedláèkovì ulici i jinde, máme toho
naplánováno opravdu hodnì, nebo% na#ím
cílem je stále zlep#ovat kvalitu !ivotního
prostøedí v na#em 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.

Téma: Rekonstrukce ulice Dru"by Revitalizace mrtvého
ramene v Polabinách

Státní podnik Povodí Labe v únoru zahájil
revitalizaci mrtvého ramene v Pardubicích –
Polabinách v"chovn"m zásahem do bøehov"ch a
pøilehl"ch porostù. Práce zahrnovaly kácení
stromù a odstranìní køovin, do konce bøezna pak
bude dokonèena manipulace s døevní hmotou. Po
sm"cení døevin probìhne pyrotechnick" prùzkum
dané lokality z dùvodu mo!ného v"skytu munice
z dob 2. svìtové války. Po dokonèení tìchto
pøípravn"ch prací bude zahájeno vlastní tì!ení
sedimentù a realizace zprùtoènìní mrtvého
ramene. Pøedpokládan" 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. zmen#ování vodní
plochy. Státní podnik Povodí Labe pøipravoval
projekt revitalizace od roku 2007. V"sledné
technické øe#ení vze#lo 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,
v"chovn" zásah do bøehov"ch a pøilehl"ch porostù
a poèítá se samozøejmì i s náhradní v"sadbou
døevin. Obnovení prùtoku bude zaji#tìno pøívodním
a odpadním potrubím. Realizací projektu bude
zachována druhová diverzita území i !ivotní
podmínky pro vzácné a chránìné organismy, dojde
k celkovému zlep#ení hygienick"ch pomìrù a
mikroklimatu v dané lokalitì.

Projekt revitalizace mrtvého ramene Labe
v Polabinách bude realizován v rámci dotaèního
titulu Operaèního programu &ivotního prostøedí
s pøedpokládan"mi náklady ve v"#i 70 mil. Kè.

Ing. Jana Burianová, Povodí Labe s.p.

Ulice Dru#by v Polabinách 3 dnes
pøedstavuje ukázku snad v!ech problémù,
které øe!í Program regenerace panelov"ch
sídli!$ Pardubice - prav" bøeh Labe.

Rozbité chodníky a vozovka, problémy
s parkováním, zastaralé a nedostateèné veøej-
né osvìtlení, zru#ené dìtské høi#tì, nevhodnì
umístìné kontejnery na odpad. Kromì toho
tato ulice disponuje nìkolika polabinsk"mi NEJ
v negativním slova smyslu. Na prvním místì
mù!eme jmenovat tøeba nejvìt#í koncentraci
kontejnerù na jednom místì (aktuálnì 24 ks
pro celkem 4 domy). Bylo zde i nejvìt#í
pískovi#tì, ale to u! je nyní zbouráno. Ov#em
stále je tu chodník, kter" patøí k tomu
nejhor#ímu, co lze nyní v Polabinách nalézt.

V#echny zmínìné problémy by mìl
odstranit projekt rekonstrukce ulice Dru!by,
kter" v souèasné dobì pøipravujeme. Nyní je
zpracován koncept øe#ení, s ním! vás chceme
seznámit. Uvítáme pøipomínky zejména od
obyvatel zde bydlících. Pøilo!en" obrázek je
samozøejmì znaènì zmen#en", ale mù!ete se
pøijít podívat na úøad nebo na na#e 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 nápa-
dem, !e se nìco mìlo udìlat úplnì jinak... Nyní
je je#tì èas zapracovat do projektu nejrùznìj#í
zmìny èi úpravy.

Jaké jsou tedy zámìry? Jednak je to
rekonstrukce povrchu pì#ích i motoristick"ch
komunikací. Pøitom bude pokud mo!no vyu!ito
stávajících betonov"ch 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.
Dal#í parkovací místa pøibudou v zálivech na
severní stranì ulice a optimalizací uspoøádání
stávajícího velkého parkovi#tì. Kontejnery

budou rozdìleny do nìkolika pøístøe#kù pro
jednotlivé domy a v!dy budou zahrnovat
nádoby na komunální i separovan" odpad.
V místì zru#eného høi#tì bude vybudováno
høi#tì nové s moderním a bezpeèn"m vybave-
ním, v celé lokalitì budou vymìnìny a doplnì-
ny lavièky a nové bude i veøejné osvìtlení. Ulice
bude pojata jako Zóna 30 a budou v ní
aplikovány tzv. zklidòovací prvky (zv"#ená
plocha køi!ovatky, #irok" zpomalovací práh).
Na#ím cílem je pøipravit letos projekt tak, aby
mohl b"t v pøí#tím roce realizován. TØ

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM

V$DAJE CELKEM

1. Bì!né pøíjmy
z toho podíl na daních

dotace na volby
poplatky
ostatní pøíjmy

2. Zùstatek ZBÚ k 31. 12. 2012
3. Tvorba sociálního fondu

1. Bì!né v"daje
z toho provoz úøadu MO vè. voleb

oblast !ivotního prostøedí
oblast dopravy
støedisko úklidov"ch prací
knihovna
oblast aktivit MO vè. veø. podpory
ostatní

2. Investice - oblast &P a dopravy
3. Rezerva

34 766,4

34 766,4

29 802,3
18 602,3

700,0
10 000,0

500,0
5 300,0

-335,9

26 226,0
10 465,0

7 215,0
5 050,0
1 695,0

836,0
865,0
100,0

7 040,0
1 500,4

Rozpoèet na rok 2014
Dne 18. 12. 2013 byl na jednání Zastupitelstva

mìstského obvodu Pardubice II projednán a
schválen rozpoèet na rok 2014. Pro názornost zde
pøedkládáme zjednodu#enou verzi schváleného
rozpoètu (èástky jsou uvedeny v tis. Kè). OE

Informace - vydávání volièsk#ch
prùkazù pro volby do Evropského
parlamentu

Dne 23. a 24. 5. 2014 se konají volby do
Evropského parlamentu. V tìchto volbách bude
mo!né volit také na volièsk" prùkaz (dále jen VP).
VP obèanùm s trval"m 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
za#le po#tou (v tomto pøípadì musí b"t podpis
!adatele úøednì ovìøen pøi ovìøení podpisu
u správních úøadù lze vyu!ít osvobození od
správního poplatku); !ádost mù!e b"t doruèena
i prostøednictvím datové schránky nebo e-mailem
opatøen"m zaruèen"m elektronick"m podpisem.
V pøípadì osobního pøedání !ádosti o vydání VP pro
jinou osobu ne! je pøedávající, musí b"t 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 ovìøen"m podpisem volièe !ádajícího o vy-
dání volièského prùkazu, anebo jej volièi za#le. MB
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Akce na leto!ní 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
nov"ch povrchù komunikací roz#íøení parkovi#tì,
v"mìnu veøejného osvìtlení, nov" pøístøe#ek na
kontejnery a kompletnì nové vybavení dìtského
høi#tì.

Hlavní leto#ní investièní akcí MO Pardubice II
je tzv. Pøedprostor základní #koly Polabiny 2.

Kromì samotného prostranství pøed #kolou
projekt øe#í 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 #kolou. Realizace bude koordinována
s rekonstrukcí horkovodu Elektrárny Opatovice
v Prodlou!ené ulici, která zaène po skonèení topné
sezóny.

Dal#í horkovod bude Elektrárna Opatovice
rekonstruovat v Bìlehradské ulici v úseku od
vì!áku po hotel. Pøi této pøíle!itosti máme v plánu

provést rozsáhlej#í opravy chodníkù v samotném
centru Polabin (v okolí kadeønictví a Kooperativy).
V plánu jsou i dal#í ucelenìj#í opravy chodníkù a ji!
del#í dobu slibované pøístøe#ky na kontejnery
v Lonkovì ulici (u separaèního dvora).

Dal#í akce jsou v pøípravì - chystáme úpravy
pøechodu pro chodce v ul. Lidická u Z$ pro zv"#ení
jeho bezpeènosti, o projektu na rekonstrukci ulice
Dru!by je samostatn" èlánek a dal#í v poøadí dle
Programu rozvoje je zklidnìní okolí Z$ Polabiny 1
(tj. zejména problematické esíèko v ul. Mlad"ch). TØ
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Velkoobjemov# odpad
Jako obvykle pøiná!íme v jarním zpravodaji

tabulku termínù pøistavení kontejnerù na o
v první èásti roku 2014.

bjem-
n" odpad

Do velkoobjemov"ch kontejnerù lze ulo!it
objemn" odpad z domácností, kter" se nevejde do
bì!n"ch odpadov"ch nádob - nábytek, koberce
apod. Do velkoobjemov"ch kontejnerù NEPATØÍ:
stavební su% (napø. po vybourání bytov"ch jader,
stará okna), nebezpeèn" odpad (vèetnì pneumatik,
akumulátorù, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovateln" odpad (sklo, papír, plasty,
kov), odpad z podnikatelské èinnosti.

Dodáváme, !e prùbì!nì je k dispozici
separaèní dvùr v Lonkovì ulici, kter" má provozní
dobu v úter" a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinsk"
separaèní dvùr lze odkládat objemn" odpad z do-
mácností, pneumatiky, stavební su%, sklo, plasty,
papír, elektrozaøízení a kovy.

Nebezpeèn" 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, kter" probíhá obvykle na podzim (pøesn"
rozpis b"vá oznámen v!dy pøedem formou letákù
do schránek. O&PD
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Slovo starosty
Vá!ení spoluobèané,
j

Vá# Jiøí Srbek

e polovina mìsíce bøezna
a já mám letos poprvé
mo!nost oslovit Vás pro-
støednictvím úvodního
sloupku na#eho Pravo-
bøe!ního zpravodaje. Pøij-
mìte hned v úvodu moje

uji#tìní, !e hodláme udìlat i v tomto roce se
v#emi zastupiteli a v#emi spolupracovníky
ÚMO Pardubice II v#e pro to, aby letopoèet
2014 byl v na#em obvodu úspì#n" po v#ech
stránkách.

Jistì jste zaregistrovali novou grafickou
úpravu Pravobøe!ního zpravodaje. Ta souvisí
s nov"m jednotn"m vizuálním stylem mìsta
Pardubic, kter" je postupnì zavádìn od
loòského roku. Od leto#ního bøezna se nového
loga doèkaly i mìstské obvody. Vìøíme, !e nov"
vizuální styl bude vnímán pozitivnì a usnadní
identifikaci obèanù s mìstem, mìstsk"mi
obvody èi organizacemi mìsta, které jej té!
vyu!ívají.

První v"znamnou leto#ní spoleèenskou
akcí bylo ji! ètrnácté Novoroèní souznìní
poøádané Speciální #kolou Svítání a polabin-
skou ZU$. Spoleèn" koncert dìtí zdrav"ch a
zdravotnì posti!en"ch, nad ním! jsem pøevzal
zá#titu, byl opìt pln" siln"ch emocí jak
v øadách desítek nad#en"ch úèinkujících, tak u
posluchaèù. Mnohá v"znamná etická
ponauèení vypl"vající ze Souznìní podtrhla ve
svém prùvodním slovì tentokrát známá
televizní moderátorka Ester Janeèková. Jsem

rád, !e se u nás toto neformální setkání
ka!doroènì koná. Dal#í v"znamnou akcí byl
masopustní prùvod Polabinami, kter" poøádal
MO Pardubice II ve spolupráci s M$ Odboráøù,
Z$ Npor. Eliá#e a VÈD Pardubice. V#em
zúèastnìn"m velmi dìkuji, domnívám se, !e
prùvod mìl úspìch a novì zapoèatá tradice by
se mìla ka!doroènì opakovat.

Zvlá#% dobrou zprávu mám pro ty, kteøí si
pøejí zachování mìstsk"ch obvodù. Dne 11. 3.
na jednání Zastupitelstva mìsta byl podán
návrh na zru#ení obvodù a jiné uspoøádání
mìsta, tento návrh nepro#el, tak!e obvody
zùstanou zachovány.

Leto#ní mírná zima nám dovolila zaèít
nìkteré akce døíve, ne! jsme plánovali. Byl
odstranìn zchátral" bazén pøed Z$ Prodlou-
!ená, nyní hledáme vhodné umístìní pro
plastiku, která tam je#tì zùstala a s napìtím
oèekáváme, zda nám bude pøidìlena státní
dotace, abychom mohli pokraèovat v dal#ích
investicích v této lokalitì. Zaèala ji! rekon-
strukce vnitrobloku Bro!íkova 424 – 426, která
by mìla skonèit nejdéle v pùlce kvìtna.
Pøipravuje se v"mìna písku v pískovi#tích MO
Pardubice II, v"stavba kontejnerového stání
v ulici Lonkovì, oprava povrchù chodníkù
v Sedláèkovì ulici i jinde, máme toho
naplánováno opravdu hodnì, nebo% na#ím
cílem je stále zlep#ovat kvalitu !ivotního
prostøedí v na#em 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.

Téma: Rekonstrukce ulice Dru"by Revitalizace mrtvého
ramene v Polabinách

Státní podnik Povodí Labe v únoru zahájil
revitalizaci mrtvého ramene v Pardubicích –
Polabinách v"chovn"m zásahem do bøehov"ch a
pøilehl"ch porostù. Práce zahrnovaly kácení
stromù a odstranìní køovin, do konce bøezna pak
bude dokonèena manipulace s døevní hmotou. Po
sm"cení døevin probìhne pyrotechnick" prùzkum
dané lokality z dùvodu mo!ného v"skytu munice
z dob 2. svìtové války. Po dokonèení tìchto
pøípravn"ch prací bude zahájeno vlastní tì!ení
sedimentù a realizace zprùtoènìní mrtvého
ramene. Pøedpokládan" 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. zmen#ování vodní
plochy. Státní podnik Povodí Labe pøipravoval
projekt revitalizace od roku 2007. V"sledné
technické øe#ení vze#lo 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,
v"chovn" zásah do bøehov"ch a pøilehl"ch porostù
a poèítá se samozøejmì i s náhradní v"sadbou
døevin. Obnovení prùtoku bude zaji#tìno pøívodním
a odpadním potrubím. Realizací projektu bude
zachována druhová diverzita území i !ivotní
podmínky pro vzácné a chránìné organismy, dojde
k celkovému zlep#ení hygienick"ch pomìrù a
mikroklimatu v dané lokalitì.

Projekt revitalizace mrtvého ramene Labe
v Polabinách bude realizován v rámci dotaèního
titulu Operaèního programu &ivotního prostøedí
s pøedpokládan"mi náklady ve v"#i 70 mil. Kè.

Ing. Jana Burianová, Povodí Labe s.p.

Ulice Dru#by v Polabinách 3 dnes
pøedstavuje ukázku snad v!ech problémù,
které øe!í Program regenerace panelov"ch
sídli!$ Pardubice - prav" bøeh Labe.

Rozbité chodníky a vozovka, problémy
s parkováním, zastaralé a nedostateèné veøej-
né osvìtlení, zru#ené dìtské høi#tì, nevhodnì
umístìné kontejnery na odpad. Kromì toho
tato ulice disponuje nìkolika polabinsk"mi NEJ
v negativním slova smyslu. Na prvním místì
mù!eme jmenovat tøeba nejvìt#í koncentraci
kontejnerù na jednom místì (aktuálnì 24 ks
pro celkem 4 domy). Bylo zde i nejvìt#í
pískovi#tì, ale to u! je nyní zbouráno. Ov#em
stále je tu chodník, kter" patøí k tomu
nejhor#ímu, co lze nyní v Polabinách nalézt.

V#echny zmínìné problémy by mìl
odstranit projekt rekonstrukce ulice Dru!by,
kter" v souèasné dobì pøipravujeme. Nyní je
zpracován koncept øe#ení, s ním! vás chceme
seznámit. Uvítáme pøipomínky zejména od
obyvatel zde bydlících. Pøilo!en" obrázek je
samozøejmì znaènì zmen#en", ale mù!ete se
pøijít podívat na úøad nebo na na#e 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 nápa-
dem, !e se nìco mìlo udìlat úplnì jinak... Nyní
je je#tì èas zapracovat do projektu nejrùznìj#í
zmìny èi úpravy.

Jaké jsou tedy zámìry? Jednak je to
rekonstrukce povrchu pì#ích i motoristick"ch
komunikací. Pøitom bude pokud mo!no vyu!ito
stávajících betonov"ch 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.
Dal#í parkovací místa pøibudou v zálivech na
severní stranì ulice a optimalizací uspoøádání
stávajícího velkého parkovi#tì. Kontejnery

budou rozdìleny do nìkolika pøístøe#kù pro
jednotlivé domy a v!dy budou zahrnovat
nádoby na komunální i separovan" odpad.
V místì zru#eného høi#tì bude vybudováno
høi#tì nové s moderním a bezpeèn"m vybave-
ním, v celé lokalitì budou vymìnìny a doplnì-
ny lavièky a nové bude i veøejné osvìtlení. Ulice
bude pojata jako Zóna 30 a budou v ní
aplikovány tzv. zklidòovací prvky (zv"#ená
plocha køi!ovatky, #irok" zpomalovací práh).
Na#ím cílem je pøipravit letos projekt tak, aby
mohl b"t v pøí#tím roce realizován. TØ
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Rozpoèet na rok 2014
Dne 18. 12. 2013 byl na jednání Zastupitelstva

mìstského obvodu Pardubice II projednán a
schválen rozpoèet na rok 2014. Pro názornost zde
pøedkládáme zjednodu#enou verzi schváleného
rozpoètu (èástky jsou uvedeny v tis. Kè). OE

Informace - vydávání volièsk#ch
prùkazù pro volby do Evropského
parlamentu

Dne 23. a 24. 5. 2014 se konají volby do
Evropského parlamentu. V tìchto volbách bude
mo!né volit také na volièsk" prùkaz (dále jen VP).
VP obèanùm s trval"m 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
za#le po#tou (v tomto pøípadì musí b"t podpis
!adatele úøednì ovìøen pøi ovìøení podpisu
u správních úøadù lze vyu!ít osvobození od
správního poplatku); !ádost mù!e b"t doruèena
i prostøednictvím datové schránky nebo e-mailem
opatøen"m zaruèen"m elektronick"m podpisem.
V pøípadì osobního pøedání !ádosti o vydání VP pro
jinou osobu ne! je pøedávající, musí b"t 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 ovìøen"m podpisem volièe !ádajícího o vy-
dání volièského prùkazu, anebo jej volièi za#le. 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 pøede!lého 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! struèn" pøehled najdete na str. 2 a úplnou
verzi na webov"ch stránkách www.pardubice2.cz.

RMO koncem loòského roku schválila uzavøení
obvykl"ch roèních smluv se Slu!bami mìsta
Pardubic a.s. na zahradnické práce, pøistavování
velkoobjemov"ch kontejnerù, v"syp ko#ù 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, v#e v roce 2014.

V rámci vyjádøení k územnímu øízení RMO
nemìla pøipomínek napø. ke stavbì roz#íøení areálu
firmy 2VV na Fáblovce nebo k zámìru mìsta na
v"stavbu lávky pøes Labe pro pì#í a cyklisty mezi
areálem vodních sportù a parkem Na $pici. Na ní by
mìla navazovat plánovaná stezka okolo koupali#tì
smìrem ke %lutému psovi.

RMO rovnì! projednala zámìr mìsta prodat
v dra!bì objekt b"valého rehabilitaèního centra
Titan na Stavaøovì a navrhla nejprve provìøit
mo!né vyu!ití objektu mìstem nebo pro mìstská
zaøízení (#kolství, sociální oblast, spolková èinnost,
seniorcentra, dìtského centra apod). Následnì
projevila o objekt zájem Univerzita Pardubice, co!
se jeví také jako zajímavé øe#ení.

RMO dále souhlasila se !ádostí o v"pùjèku
èásti pozemku mìsta u Bajkalu za úèelem umístìní

bezbariérov"ch 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
ZU$ (b"val" Meinl) navrhla RMO novelu obecnì
závazné vyhlá#ky mìsta o veøejném poøádku, která
roz#íøí lokality se zákazem po!ívání alkoholu na
veøejnosti. Kromì ji! platné lokality centra Polabin
1 návrh obsahuje právì okolí ZU$ a dále pak
zb"vající okrsková centra Polabin 2, 3, 4 a centrum
sídli#tì Sever. Novelu musí je#tì schválit
zastupitelstvo mìsta.

RMO v neposlední øadì pak souhlasila s povo-
lením letní pøedzahrádky u nové kavárny v centru
Polabin 4, schválila vyvì#ení tibetské vlajky 10. 3.
2014 na budovì úøadu, zab"vala se v"sledky
odborného auditu v Knihovnì MO Pardubice II a
schválila Projekt na organizaci poèítaèov"ch kurzù
pro seniory. TØ

Pravobøe!ní
zpravodaj
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Nová místa
na aktivitách
pro rodièe s dìtmi

Svìtov# den
porozumìní autismu

Rodinné Integraèní Centrum o.s. - MOZAIKA
nabízí #iroké spektrum volnoèasov"ch integraè-
ních aktivit a spoleèensk"ch akcí pro rodièe s dìtmi,
které probíhají ka!d" den v dopoledních i od-
poledních hodinách (Rodièovské skupiny + dopro-
vodné aktivity $ikovné ruèièky, Zpívánky, Cvièe-
níèko, Klub „Alík“ pro rodièe s dìtmi se zdravotním
posti!ením a aktivity pro rodièe s dìtmi s po-
ruchami autistického spektra). Dále poskytujeme
aktivity pro rodièe s dìtmi se speciálními
potøebami (Canisterapii, Muzikoterapii, Doprová-
zení a péèi o dítì a Sociálnì aktivizaèní slu!by pro
rodiny s dìtmi s poruchami autistického spektra a
kombinovan"mi vadami).

Srdeènì zveme v#echny maminky i tatínky a
jejich dìti: „Pøijïte k nám spoleènì se sv"mi dìtmi
aktivnì trávit svùj voln" 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

Svìtov" den autismu je vyhlá#en Valnou
hromadou OSN na 2. dubna a jeho cílem je zv"#ení
informovanosti o problematice autismu. Autismus
je jednou z nejzáva!nìj#í poruch dìtského
mentálního v"voje. Dùsledkem poruchy je, !e dítì
dobøe nerozumí tomu, co vidí, sly#í a pro!ívá.
Du#evní v"voj je díky tomuto handicapu naru#en
hlavnì v oblasti komunikace, sociální interakce a
pøedstavivosti. Dle statistik vypl"vá, !e v souèasné
dobì se narodí ka!dé 100. dítì s poruchou
autistického spektra.

Akce k 2. roèníku oslav Svìtového dne
porozumìní autismu:

„Mám svùj svìt, ale mám Vás rád“ – je název
v"stavy tvoøiv"ch prací osob s autismem, která se
uskuteèní od 2. do 14. 4. 2014 v AFI Paláci. Po cel"
den 2. dubna se budou od 10 do 17 hodin konat
v AFI akce zamìøené na zv"#ení povìdomí o autis-
mu: ukázky specifick"ch pomùcek, v"ukov"ch
metod, pøedstavení Adresáøe slu!eb pro osoby
s autismem vè. doprovodného programu (bubno-
vání, 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 zku#enostech
peèujících osob. Konat se budou také dal#í aktivity
– pøedná#ky a besedy o autismu, Kulat" stùl na
téma „Priority osob s autismem“, osvìtová akce
Adventor o.s Putování po proudu o putování
autistù po Èeské republice a Dny otevøen"ch dveøí.
Do akcí jsou zapojeny organizace zab"vající se
problematikou autismu, rodièe dìtí s autismem,
Statutární mìsto Pardubice, Pardubick" 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

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 po#ty) a
námìstí Polabiny 3, aby po patnácté hodinì dorazil
do areálu základní #koly Polabiny 3. TØ

18. jednání Zastupitelstva

e støedu
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, infor-
mativní zprávy, diskuse.

MO Pardubice II
se koná v dne 26. 3. 2014 v 18
hodin

.

Poèítaèové kurzy
pro seniory

MO Pardubice II ve spolupráci se Z$
Polabiny III, Npor. Eliá#e, Pardubice,
poøádá poèítaèov" kurz pro seniory, kteøí
dosud nemìli pøíle!itost seznámit se s po-
u!íváním PC, psaním textu, vyu!ívání
internetu, pou!íváním elektronické po#ty.
Kurz je urèen pro .

Probíhat bude od 16. 4. 2014 do 21. 5.
2014 v!dy 1x t"dnì ve støedu v odpo-
ledních 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).
Pøihlá#ky budou pøijímány do naplnìní
kurzu. MB

skuteèné zaèáteèníky

Bìlehradská v novém
Z Bìlehradské ulice zmizel plot zakr"vající

staveni#tì obytného komplexu Zelená terasa a ten
je koneènì kompletnì dokonèen. Podle pùvodní
koncepce sídli#tì Polabiny na jeho místì mìlo b"t
obvodové centrum, av#ak tato my#lenka pozbyla
aktuálnosti v roce 1999 po vrácení pozemku
restituentùm pøes protesty polabinské radnice.
V roce 2005 pøi#el investor se zámìrem, kter"
nakonec byl realizován bez vìt#ích zmìn navzdory
øadì pøipomínek komise pro regeneraci a rozvoj MO
Pardubice II t"kajících se nadmìrného zatí!ení
prostoru hmotou, pøíli#né blízkosti a velké v"#ky
objektù, absolutní pøevahy bydlení, potlaèení

mo!nosti vytvoøení centrálního námìstí èi
chybìjící návaznosti na stávající hlavní trasy
pì#ích a cyklistù. ØT
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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 pøede!lého 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 loò-
ského roku a nov" pøíjem - transfer z rozpoètu
mìsta jako podíl obvodu na pøíjmech mìsta z v"-
herních hracích pøístrojù a jin"ch technick"ch
herních zaøízení. V"#e tohoto podílu (947,1 tis. Kè)
je v"sledkem jednání kolegia starostù s mìstem.

Nové zdroje byly vyu!ity zejména na posílení
investic v dopravì a èásteènì také rezervy
rozpoètu. Úpln" rozpoèet je k dispozici na
webov"ch stránkách www.pardubice2.cz.

RMO projednala !ádosti o zmìny nájemcù
prodejních stánkù v centru sídli#tì Sever - v men-
#ím by novì mìla b"t prodejna moravsk"ch vín a
rychlého obèerstvení a ve vìt#ím stánku by mìl b"t
prodej zmrzliny a vinotéka.

RMO rovnì! doporuèila mìstu vyu!ít nabídky
státu na odkoupení jeho podílu na pozemcích v
okolí Bajkalu s nedokonèen"mi spojovacími
chodníky. Souèasnì se RMO obrátila na orgány
mìsta se !ádostí o vynalo!ení maximálního úsilí
pro získání i zb"vajícího podílu na tìchto
pozemcích do vlastnictví mìsta od soukrom"ch
vlastníkù.

RMO souhlasila se !ádostí obèanského
sdru!ení $umák o v"pùjèku 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 !iv"mi
zvíøátky.

Samostatn"m bodem jednání RMO byla
problematika umístìní nìkter"ch lavièek. Jednak
RMO souhlasila s doplnìním 3 lavièek podél Labe
v úseku mezi mosty P. Wonky a kpt. Barto#e, dále
pak projednala po!adavek na odstranìní lavièek
umístìn"ch u domu è.p. 513 (Bìlehradská) a pøed
rozhodnutím se obrátila na domovníka se !ádostí
o zji#tìní názorù obyvatel jednotliv"ch bytù. RMO
se zab"vala rovnì! protichùdn"mi po!adavky na
umístìní lavièek v Lonkovì ulici v blízkosti domu
è.p. 465-7 v ulici Lonkovì a rozhodla o kompromis-
ním 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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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
v"ím, co se v na"em
obvodì za tu dobu událo a

s tím, co Vás je"tì letos èeká. Pøedev"ím bych
rád podìkoval v"em èlenùm okrskov#ch
volebních komisí a pracovníkùm úøadu
mìstského obvodu za bezproblémové
zaji"tìní 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 minister-
stva pro místní rozvoj státní dotaci z prog-
ramu regenerace panelov#ch sídli"$ a to v plné
v#"i 4 mil. Kè. Tato èástka bude pou!ita na tzv.
Pøedprostor základní "koly Polabiny 2 -
Prodlou!ená a projekt øe"í i pøilehlé chodníky .
Nedávno byla dokonèena rekonstrukce
vnitrobloku v Bro!íkovì ulici mezi domy 424-
426. Obyvatele zb#vajících dvou mohu potì"it,
!e je"tì letos zaèneme s úpravami i zde. Brzy
se doèkají nov#ch 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 velk#m ohlasem se setkaly poèítaèové
kurzy pro seniory, které poøádal ná" obvod ve

spolupráci ze Z% Polabiny 3 - Npor. Eliá"e. Chci
podìkovat v"em lektorùm, kteøí se seniorùm
s maximální snahou vìnovali. Dal"í poèítaèové
kurzy pro seniory plánujeme zahájit v mìsíci
záøí.

1. èervna jsme zahájili pravidelné prome-
nádní koncerty na Pergole, které budou
pokraèovat ka!dou nedìli a! do konce záøí.

Touto cestou mi dovolte pogratulovat
polabinsk#m hokejbalistùm za vynikající druhé
místo mu!ù v celostátní lize.

Blí!í se závìr "kolního roku, kter# je jako
podobnì v letech minul#ch ve znamení
bilancování na v"ech typech "kol v na"em
obvodu. První jsou na øadì maturity na
støedních "kolách, následují zkou"ková období
na Univerzitì Pardubice, dále uèòovské
zkou"ky a závìreèná finále na v"ech typech
základních "kol. Chtìl bych na tomto místì
popøát v"em aktérùm z øad studentù a !ákù
úspì"né zavr"ení leto"ního sna!ení a zároveò
podìkovat pedagogùm i rodièùm za v"e, co pro
zdárn# prùbìh v#chovy a vzdìlávání nejmlad"í
generace vykonali.

Vá!ení spoluobèané, pøijmìte moje
upøímné pøání, aby Va"e leto"ní dovolená
probìhla pøesnì podle Va"ich nejtajnìj"ích
pøedstav a aby prázdniny pøispìly k utu!ení
mezigeneraèních vztahù v na"ich rodinách. A!
skonèí dovolené a prázdniny, budeme se
v"ichni tì"it na tradièní, letos ji! 15.
staroèeskou pou$ v Polabinách. I letos se
podaøilo organizaènímu "tábu zajistit velmi
poutav# celodenní program pøita!liv# pro
v"echny roèníky obyvatel obvodu. Je"tì
jednou hezkou dovolenou a v záøí opìt
nashledanou. Vá" Jiøí Srbek

Seè trávníkù
Omlouváme se obèanùm za zpo!dìní leto"ní

první seèe trávy, ke kterému do"lo v èástech
Cihelna (Sever) a zejména Polabiny 3. Ke zpo!dìní
do"lo v dùsledku technick#ch závad na sekaèkách
hned u dvou ze ètyø dodavatelsk#ch 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 b#t
uplatnìny smluvní sankce. Kromì pøekroèení ter-
mínu dokonèení seèe byl zde problém s pouze
èásteènì posekan#mi plochami, co! je také v roz-
poru se smlouvou. V zájmu objektivity je nutno
dodat, !e leto"ní poèasí rùstu trávníku obzvlá"$
pøeje, co! jistì potvrdí ti ètenáøi, kteøí sami peèují
o travnatou zahradu. Pøesto jsme zhotovitele
upozornili na dùsledky, které by takovéto poru-
"ování smlouvy mohlo mít, vèetnì mo!nosti
v#povìdi smlouvy.

Tento krok by ov"em vyvolal nutnost nového
v#bìrového øízení a ve chvíli pøerostlé trávy by
situaci je"tì více zkomplikoval. Sekání trávníkù
zadáváme v podstatì stejn#m zpùsobem ji! 15 let
- tj. dvouleté smlouvy s 5 seèemi za rok, pøièem!
uchazeèi se mohou pøihlásit na v"echny nebo
pouze na nìkteré ze 4 èástí mìstského obvodu.

V souèasné dobì seká ka!d# blok jiná firma,
co! má své v#hody 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.
Leto"ní zku"enosti nás ponauèily v tom, !e bude
nutné je"tì 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!"í ne! v roce 1999. To je jistì
z ekonomického hlediska pøíjemné zji"tìní, ale tlak
na nízkou cenu nesmí b#t na úkor kvality odve-
deného díla. Budeme o to usilovat. O&PD

Organizace a úèel
TK V#chodoèeská sportovní - tenisová
"kolièka
1. V#chodoèeská tenisová - tréninková
pøíprava
TJ Sokol - pronájmy, dìtské odpoledne
ZU% Polabiny - Organum Regium
2222 %K Polabiny - "ach. "kola, MÈR
Z% Polabiny 3 - akce pro dìti
DDM Alfa - akce pro dìti
HBC DDM Alfa - èinnost
ELIM - èinnost seniorcentra
M% Pastelka - akce pro dìti
SO% cest. ruchu - zahájení "k. roku
IFAS - IFAS 2014
Barocco sempre giovane - Pardubické
hudební jaro
VUS Pardubice - èinnost
Doli klub - koncerty
H. Machová - International Festival Jazz
Dance Open 2014
Celkem poskytnuto

V"#e v Kè

5 000

10 000
23 600
15 000
45 000
12 000
18 000
20 000
10 000
10 000
10 000
20 000

10 000
15 000
20 000

10 000
253 600

Pøíspìvky na rok 2014
Do konce dubna 2014 bylo Radou mìstského

obvodu Pardubice II v rámci podpory aktivit pro
dìti a mláde! v oblasti "kolství, tìlov#chovy a
kultury opìt schváleno poskytnutí finanèních
pøíspìvkù na èinnost nìkter#ch organizací nebo
pøímo na konkrétní akce. Dal"í pøíspìvky budou
projednávány a schvalovány v èervnu. Ní!e
uvádíme pøehled !adatelù, kter#m byl pøíspìvek
doposud poskytnut. OE

19. jednání Zastupitelstva

e støedu
v salonku restaurace Na Palubì

v Polabinách 2 Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty,
závìreèn# úèet za rok 2013, èerpání
rozpoètu k 31. 5. 2014, rozpoètové
opatøení è. 2, diskuse.

MO Pardubice II
se koná v dne 25. 6. 2014 v 18
hodin

.

POZOR! Pamatujte, !e v zónì s neroz-
li#en"mi 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 nepo-
u!ije u v"jezdu z obytné zóny (U Jose-
fa) nebo z parkovi#tì (oznaèeno na
vjezdu modr"m "péèkem").



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 zb"vajících dvou stejn"ch
domù v ulici, tj. 427-9 a 430-2. Øe#ení parkovi#tì a
chodníku bude obdobné, úpravy se v#ak nedotknou
høi#tì, které je v dobrém stavu.

Nového vybavení se naproti tomu doèkají dvì
men#í høi#tì v ulici Stavbaøù a hojnì vyu!ívané

høi#tì "Letadlo" v ulici Jiøího Tomana dostane po 8
letech novou dopadovou plochu. Letos také dojde
k pravidelné v"mìnì písku ve v#ech pískovi#tích
v mìstském obvodì Pardubice II.

Také letos budou pokraèovat opravy chodníkù
!ivièn"m kobercem - dokonèí se nìkolik zbyl"ch
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
M$ a nov" koberec dostane také parkovi#tì v Ga-
garinovì ulici 375-8. V neposlední øadì by se

nového povrchu mìly doèkat také chodníky v Pro-
dlou!ené ulici pøed domy èp. 223-6 a 227-30. V ná-
vaznosti na úpravy pøedprostoru Z$ Polabiny 2
bychom rádi provedli stavební úpravy v ulici
Var#avské v nepøehledném místì mezi køi!o-
vatkami s ulicemi Nová a J. Tomana.

Z dal#ích akcí, které se zatím pøipravují v pro-
jekèních kanceláøích mù!eme jmenovat napø.
stavební úpravy ulice Studentské, které chystáme
v koordinaci s investièními zámìry Univerzity
Pardubice. TØ
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Téma: Pøedprostor Z" Polabiny 2 Co s Plachetnicí?
V pøedstihu pøed rekonstrukcí prostranství

pøed #kolou v Polabinách 2 byl zbourán zchátral" a
nevyu!ívan" pùvodnì po!ární bazén a zùstala zde
Plachetnice. Jedná se o plastiku, kterou zhotovil
v"znamn" èesk" sochaø a malíø Vladimír Janou#ek
(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

ì è
# ù

ì ø
ì è

ì
ì
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 #koly hrozí riziko
zranìní dìtí. Proto vedení #koly prosazuje její
pøemístìní a ve spolupráci s MO Pardubice II
dohodlo mo!nost darování plastiky Nadaci Vìry a
Vladimíra Janou#kov"ch, která v souèasné dobì
spravuje dílo obou tìchto dnes ji! zesnul"ch
sochaøù. V majetku nadace je ji! nìkolik podobn"ch
plastik, které se podaøilo zachránit na rùzn"ch
místech republiky. Do budoucna nadace hodlá pro-
vozovat stálou expozici tìchto umìleck"ch dìl.

S darováním Plachetnice v#ak vyslovila
nesouhlas kulturní komise Rady mìsta Pardubic,
která vyzvala mìsto, aby se nezbavovala soch a
plastik ve veøejném prostoru, kter"ch nemá
mnoho. Obdobn" názor sdílí rovnì! Odbor hlavního
architekta Magistrátu mìsta Pardubic, kter" upo-
zornil, !e za posledních 20 let se na "umìní v ulici"
zapomnìlo a je tady mo!nost uèinit nápravu.

Doufejme tedy, !e se pro Plachetnici podaøí
najít nové vhodné místo døív, ne! pøed #kolu vyrazí
stavební stroje... TØ

ze 60. - 80. let mají nemalou
um leckou a i finan ní hodnotu. Kovové abstraktní
plastiky z plechu, roub a matic zastupují
typickou um leckou tvorbu tohoto p edstavitele
lyrické abstrakce a d dice v"znamného eského
um leckého proudu v rámci evropského moderního
um ní - civilismu.

Jak ji! bylo zmínìno ve Slovì starosty,
koncem dubna 2014 vybralo Ministerstvo
pro místní rozvoj akci Pøedprostor Z"
Polabiny 2 pro poskytnutí dotace ve v#$i 4
mil. Kè v rámci podprogramu "Podpora
regenerace panelov#ch sídli$%". Akci pøipravil
mìstsk# obvod Pardubice II a jeliko! se jedná
o dotaèní akci, realizaci zaji$%uje investièní
odbor Magistrátu mìsta Pardubic. V dobì
uzávìrky PZ probíhalo v#bìrové øízení na
zhotovitele.

Øe#ená 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
pì#í komunikace mají do!il" povrch z litého
asfaltu a v devadesát"ch letech doplnìné
chodníèky ze zámkové dla!by kapacitnì
nedostaèují. Pøímo pøed #kolou jsou nevzhled-

né betonové záhony a nevyu!ívan" bazének,
kde ji! do#lo ke zranìní dìtí. Obslu!ná
vozidlová komunikace je #íøkovì pøedimen-
zovaná a svádí k rychlé jízdì. Kapacita par-
kovacích míst je nedostateèná. Veøejné
osvìtlení v lokalitì bylo kompletnì sanováno
v roce 2003, budova Z$ byla nedávno rege-
nerována a zateplena.

Po vypracování urbanistické studie ve
tøech variantách, s nimi! byla seznámena
veøejnost i vedení #koly, bylo pøistoupeno ke
zpracování projektové dokumentace, která
zohledòuje obdr!ené pøipomínky. V rámci akce
bude provedena rekonstrukce stávajících
ploch pøed základní #kolou a v"mìna 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 #koly. Vozovka bude zú!ena, oznaèena

jako zóna Tempo 30 a budou doplnìny
zklidòovací prvky (zv"#ené pøechody pro
chodce). U chodníkù a pøed #kolou budou
zøízena odpoèinková místa s nov"mi lavièkami.
Vstup do #koly bude bezbariérovì upraven a do
nov"ch záhonù bude vysázena kvetoucí zeleò.

Pokud nenastanou nepøedvídané kom-
plikace, stavba by mìla probíhat zejména
v prázdninov"ch mìsících, kdy je provoz v okolí
#koly minimální. Akce bude muset b"t
koordinována s rekonstrukcí horkovodu
Elektrárny Opatovice. TØ

Z"
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Úspìch SKV
Pardubice Nezlomeni

Ve dnech 22. - ìtna 2014 se ve
Sportovním areálu TJ Ostrava na Varenské ulici
se!li nejlep!í stolní tenisté na vozíku z celé Èeské
republiky. Konal se zde 20. roèník Mistrovství ÈR
jednotlivcù a dvouèlenn"ch 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 leto!ním 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 $tìpánková SKV Ostrava .

V soutì#i mu#i kvadru do!lo k velkému
pøekvapení, kdy# první místo vybojoval bez
porá#ky pardubák, Martin Zvolánek, na druhém
místì skonèil loòsk" vítìz Jirka Suchánek z SKST
Liberec a na 3. místì Tomá! Pøibyl, opìt z SKST
Liberec.

To v soutì#i mu#i se oproti loòsku v!echny tøi
medailové pozice vymìnily. První místo bez
porá#ky vybojoval René Tau! z SKST Liberec,
støíbro Vladimír Kadlík SK Moravia Brno a s bronzem
potom skonèil Jaroslav Hadrava ze Sokola Lhúta.

Ve ètyøhrách dovr!il je!tì úspìch Martin
Zvolánek, kdy# s Vratislavem Hudeèkem z SKV
Ostrava získal støíbrnou medaili.

Úspìch Spomenky Habìtínkové Tomiè,
obyvatelky Polabin, je je!tì cennìj!í, ne# v loòském
roce, nebo% obhajoba titulu je v#dy tì#!í. V leto!-
ním roce bylo v Ostravì hodnì velmi kvalitních

hráèek a tak titul stál Spomenku mnoho sil.
Obhajobu si ale neumíme pøedstavit bez pomoci
MO Pardubice II, kter" pomáhá handicapovan"m
dlouhodobì a SKV Pardubice NEZLOMENI
obzvlá!%. Proto patøí velk" 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

25. kv

Dìjepis na!ivo -
vylodili jsme se
v Normandii

Ka#d" druh" rok pøipravuje Z$ Pardubice -
Polabiny, Npor. Eliá!e 344 pro své #áky cestu do
zahranièí. Letos od 9. - 14. kvìtna se uskuteènila
cesta za poznáním do èásti Francie. Proto#e letos
je v"znamné v"roèí - 70 let od vylodìní spojencù
v Normandii, zamíøily na!e kroky právì tam.
Nav!tívili jsme památky a muzea vìnované "Dni D"
napøíklad: muzeum vylodìní v Arromanches,
Omaha Beach, St. Mere Eglise - kostel s visícím
para!utistou. Ostatní program byl také pestr" a
rozmanit": klá!ter Mont St. Michel, pìstírna ústøic

v Cancale, støedovìk" pøístav St. Mako... A co by to
bylo za náv!tìvu Francie, kdybychom se
nezastavili v Paøí#i.

Pouèeni historií jsme se !%astnì vrátili domù s
otázkou, kam pojedeme pøí!tì?

Franti!ek Nìmec, øeditel !koly

Poèítaèové
kurzy pro
seniory
znovu

MO Pardubice II ve spolupráci se Z$
Polabiny 3, Npor. Eliá!e, Pardubice, poøádá
dal!í poèítaèov" kurz pro seniory, kteøí
dosud nemìli pøíle#itost seznámit se s po-
u#íváním PC, psaním textu, vyu#ívání
internetu, pou#íváním elektronické po!ty.
Kurz je urèen pro .

Probíhat bude od 10. 9. do 15. 10.
2014 v#dy 1x t"dnì ve støedu v odpoled-
ních hodinách (2 hodiny). Na kurz je mo#né
se pøihlásit na tel.: 466 798 627 nebo osob-
nì na Úøadì mìstského obvodu Pardubice
II, Chemikù 128 (M. Boháèková). Pøihlá!ky
budou pøijímány do naplnìní kurzu. MB

skuteèné zaèáteèníky

Mistrovské tituly ÈR
do Pardubic

Dne 3. - 4. 5. 2014 se v Liberci konalo mistrov-
ství Èeské republiky v badmintonu nejmlad!í
kategorie do 13 let. Z pardubického oddílu badmin-
tonu TJ Sokol Polabiny Pardubice se tohoto turnaje
zúèastnilo celkem !est hráèù. Vynikajícího
umístìní dosáhla Lucie Krpatová, kdy# pro Pardu-
bice získala hned dva tituly mistra Èeské republiky.
Ve ètyøhøe s partnerkou K. Zuzákovou z Benátek a
ve smí!ené ètyøhøe s M. Aubusem z Hradce Králové.
Ve dvouhøe skonèila na pìkném 5.-8. místì.

zve ve !kolním roce 2014/2015 do sv"ch 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 t"dnu od 15. záøí 2014. Cvièit se bude v#dy od 17-
18 hodin, a to rodièe s dìtmi v pondìlí (tìlocvièna
Z$ Polabiny 4) a ve ètvrtek (Z$ Pol. 2) a pøed!koláci
v úter" (Z$ Pol. 2). Ve cvièení nejmen!ích dìtí
s rodièi (i prarodièi!) nabízíme hrav" a zábavn"
pohyb doprovázen" básnièkami a písnièkami s vy-
u#itím náøadí, náèiní a dal!ích motivujících po-
mùcek. Zaji!%ujeme i cvièení pro samostatnìj!í dìti
pøed!kolního vìku, kde se sna#íme vést dìti pøede-
v!ím k radosti z pohybu, a tím pøispívat nejen ke
zdravìj!ímu #ivotnímu stylu, ale i k rozvoji v!e-
obecné obratnosti, po které víc a víc volají i trenéøi
v"konnostních sportù. Mu#i a #eny si náplò sv"ch
cvièebních hodin mohou pøizpùsobit sv"m zájmùm
a vybrat si z mo#ností míèov"ch èi jin"ch her nebo
zdravotního a protahovacího cvièení. Dal!í infor-
mace najdete na stránkách www.tjpolabiny.cz.

TJ Sokol Polabiny,
oddíl Sport pro v$echny

V prùbìhu èervna probíhá v polabin-
ské knihovnì

. Na 100 dìtí ze základních !kol
Polabiny 1 a 3 se seznamuje s funkcí a
slu#bami knihovny za úèasti pohádkov"ch
postav krále a princezny. Dìti si odnesou
na památku pozornost v podobì knihy a
získají roèní èlenství v knihovnì.

Upozoròujeme, #e Knihovna mìstské-
ho obvodu bude ve dnech 30. 6. - 11. 7. a
4. - 8. 8.2014 z dùvodu dovolené uzavøena.

Pasování prvòáèkù na
ètenáøe
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15, což je na spodní hranici rozmezí určeného RMO projednala žádost Služeb města Pardubic Zprávy z jednání zákonem podle počtu obyvatel. V neposlední řadě o umístění 2 ks výlepových ploch u křižovatky 
ZMO přijalo usnesení, v němž nesouhlasí s tím, aby Studentská - Stavařov a nesouhlasila s umístěním zastupitelstva a rady 
v návrhu nového územního plánu města byla jako z důvodu záměru nenavyšování počtu reklamních 

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu zastavitelné území lokalita podél Hradecké ulice ploch a blízkosti křižovatky. 
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu mezi Labem a Bajkalem z důvodu zachování RMO projednala a schválila uzavření několika 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období rekreační zóny pro občany Pardubic. smluv o dílo - se společností HOLD, s.r.o. na 
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, RMO souhlasila s vydáním územního „Opravy chodníků živičným kobercem 2014“ v ceně  
vybíráme následující záležitosti. rozhodnutí na stavbu čerpací stanice CNG, Natural 2 345 639,- Kč včetně DPH, se společností MATEX 

Na svém zasedání 25. 6. 2014 ZMO schválilo 95 a Diesel na Hradecké ulici u autosalonu Louda. HK s.r o.na akci „Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 
rozpočtové opatření č. 2, v jehož rámci dochází Dále RMO schválila třetí pokračování Projektu 430-432“ v ceně 4 164 165 Kč včetně DPH, se 
zejména k posílení investic v dopravě zejména počítačových kursů pro seniory a úpravu (rozšíření) společností AUTUS I. spol. s r. o. na akci „Běle-
v souvislosti s transferem z rozpočtu města na provozní doby Knihovny MO Pardubice II. hradská ulice - stavební úpravy chodníků v okolí 
rekonstrukci zálivu MHD v ulici Hradecká a s do- RMO neměla připomínek k žádostem č.p. 379“ s cenou 952 710,71 Kč včetně DPH, se 
plněním investiční akce Vnitrobloky Brožíkova 427- Ředitelství silnic a dálnic ČR o směnu většího společností 4 SOFT, s.r.o. na realizaci akce 
429 a 430-432. Úplný rozpočet je k dispozici na množství pozemků s městem v rámci logického „Bezpečná multifunkční plocha s povrchem 
webových stránkách www.pardubice2.cz. ZMO vypořádání majetkových vztahů - v MO Pardubice SmartSoft 35 – letiště“ (tj. nová dopadová plocha 
také stanovilo počet členů zastupitelstva MO II se jedná o lokalitu od rosického nadjezdu podél u letadla v ulici Jiřího Tomana) v ceně 536 266,- Kč 
Pardubice II na příští volební období, a to opět na obchvatu směrem k Labi včetně DPH.                                                         TŘ
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v sobotu 27. 9. 2014 na louce v Mozartově ulici v centru Polabin 4

XV. STAROČESKOU 
POLABINSKOU POUŤ
08.00 ranní probuzení - průvod s dechovkou od Kauflandu 

(Živaňanka, Pernštejnka)

09.00 slavnostní  fanfáry, zahájení pouti starostou Jiřím Srbkem
09.10 programový blok škol slovem provází Renáta Mertová a Bořivoj Hezký

ZŠ Polabiny 3 - taneční vystoupení dětí ze školní družiny, 
vystoupení dětí ze tříd s rozšířenou výukou estetické výchovy
a program sboru flétnistů pod vedením Ludvíka Dohunka,
bubenická show žáka Matyáše Kratochvíla
DDM Alfa Pardubice - Polabiny - soubor Radost vedený Jitkou Vítkovou
Soubor HPM - děti Petry Vargové - Dívky z Paříže
Soubor HPM juniorky 1 Kateřiny Müllerové - Má náruč
ZUŠ Pardubice - Polabiny - pěvecký sbor Slavíček pod vedením Michaely Trunečkové,
vystoupení tanečního oboru Kateřiny Brožové a Evy Čížkové
MŠ Odborářů - vystoupení country skupiny Rošťáci pod vedením Stanislavy Syrové
Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. - muzikoterapeutický sbor Mlima Jua Zdeňka Melichara,
břišní tanečnice Lami ah Marty Malinové
po celé dopoledne až do 11.45 budou probíhat soutěže pro děti organizované DDM ALFA
odpolední program moderuje Jarek Novák a Bořivoj Hezký

11.50 vyhlášení cen z dětských soutěží
13.00 JK Band 

příjezd historických kol a Velorexů

14.00 Nafestband
15.00 Heidi Janků
16.00 Šlapeto
17.00 Cimbálová muzika s Karlem Hegnerem
18.00 Petra Janů
19.00 Katapult
20.30 ohňostroj
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předvádění lidových řemesel,
prodejní stánky všeho druhu,

celé dopoledne soutěže o ceny
a další překvapení
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vandalským způsobem byly zničeny lavičky na 
hřišti v ulici Grusově, lavičky v ulici Lonkově, Slovo starosty
množí se případy jízdy aut mimo vyznačené 

Vážení spoluobčané, cesty a silnice.
letošní prázdniny a dovo- Konec letošního léta signalizuje příchod 
lené charakterizované svatováclavských časů, které byly již čtrnáct-
nádherným červencem krát svědkem největší akce pro všechny oby-
stvořeným pro relaxaci ve vatele našeho obvodu – polabinské pouti. 
všech vodních střediscích Organizační štáb v městském sídlišti 
tuzemských i zahraničních netradičně pojaté lidové slavnosti pro Vás 
a následujícím srpnem, opět přichystal program dalšího celodenního 

spíše již deštivým, ale s explozí houbařského setkání našich dětí, dospělých i seniorů se 
potěšení jsou definitivně u konce a já jsem rád, špičkovými kumštýři nejrůznějších umělec-
že se můžeme opět setkávat u nás doma, tj. kých žánrů, s atrakcemi, prodejními stánky, 
v našem městském obvodě a vzájemně příjemným občerstvením atd. Velmi očekáva-
komentovat nejnovější události vyplývající ze nou novinkou letošní pouti kromě již tradičních 
života městského obvodu Pardubice II. hostů bude účinkování známé kapely Katapult. 

Nejdříve mi dovolte pozdravit všechny Všichni pozvaní umělci se na své „polabinské“ 
školáky v našem obvodě – těm nejmladším publikum, které umí vytvářet bezprostřední 
přeji velmi radostný školní rok plný příjemných atmosféru, opravdu těší. Podrobný program 
zážitků, středoškoláky a vysokoškoláky pak celé pouti, na kterou Vás všechny co 
navíc vyzývám k pozitivnímu vnímání všech nejsrdečněji zvu, přinášíme na jiném místě 
novinek uvnitř obvodu. Osobně jsem se letos Pravobřežního zpravodaje. Přijďte se příjemně 
opět účastnil zahájení školního roku na pobavit na zcela ojedinělé akci. Staročeská několika státních i soukromých vzdělávacích pouť nám všem bez rozdílu věku poskytuje po institucích a s uspokojením konstatuji, že celý den mnoho příležitostí k relaxaci, zábavě, všude panovala velmi kreativní atmosféra 

potěšení i poučení.kolorovaná chutí všech zúčastněných splnit se 
Na závěr mi dovolte milou povinnost. ctí všechny náročné úkoly nadcházejícího 

Protože se blíží konec volebního období, chci školního roku.
touto cestou poděkovat jak všem spolu-I v průběhu Vašich zasloužených 
občanům, kteří se podíleli na jakékoliv formě dovolených pokračovala řada investičních akcí 
spolupráce s ÚMO Pardubice II, tak stávajícím přispívajících ke zlepšení životního prostředí. 
zastupitelům, kteří v rámci svých možností Končí oprava mnoha chodníků novým živičným 
odvedli ve svých funkcích maximální výkon. povrchem. V běhu je rekonstrukce v Prodlou-
Nebylo samozřejmě v našich silách splnit beze žené ulici (před ZŠ Polabiny 2), před dokon-
zbytku všechna Vaše přání, ale v mnoha čením je renovace dvou dětských hřišť v ulici 
směrech se způsob našeho soužití v posledním Stavbařů, letadlo v ulici J. Tomana dostalo 
volebním období změnil k lepšímu. Další rozvoj novou „přistávací” plochu, co nejdříve bude 
našeho obvodu pak máte zcela ve svých rukou, zahájena výstavba kontejnerového stání 
protože již 10. a 11. října 2014 se uskuteční v ulici Lonkově, začne oprava vnitrobloků v ulici 
další svobodné komunální volby v České repub-Brožíkova 427 – 432, byla dokončena výměna 
lice. Protože kandidáty (kandidátky) v místě písku na dětských hřištích, nátěry laviček, 
svého bydliště většinou dobře znáte, probíhala pravidelná seč trávy, údržba zeleně, 
předpokládám, že se účast v našich volebních pravidelná zálivka. Jak vidíte, je toho poměrně 
obvodech bude pohybovat v co nejvyšších dost, proto nás velmi mrzí, že jsou mezi námi 
procentech.                                 Váš Jiří Srbektací, kteří tento majetek ničí. Opravdu 

Téma: Komunální volby v Polabinách a na CihelněSeniorklub Archa zve
Ve středu 24. 9. 2014 v 17 hodin se koná 

přednáška pana Řeháčka z Klubu přátel Pardubicka 
O historii Polabin a Cihelny. Přednáška bude 
doplněna zajímavým promítáním. Zveme širokou 
veřejnost.

Další program Seniorklubu: středa 1. 10. - 
Benátky a Benátská riviéra - video  středa 8. 10. - 
Island - video tředa 15. 10. - Království 
Jihovýchodní Asie - video tředa 22. 10. - Severní 
Amerika: Velká jezera + majáky - přednáška J. 
Soukupa (1) tředa 29. 10. -  Indie - video, 1. část 

ondělí 3. 11. - Velká jezera + majáky - přednáška  
J.Soukupa  (2) tředa  5.11.:  Indie - video, 2. část.

Začátky od 1. října v 16.45 hod. v nekuřácké 
kavárně Archa, Lonkova ulice.
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Kniha do domu
Od září 2014 rozšiřuje Knihovna městského 

obvodu Pardubice II služby čtenářů o donášku 
knih v případě Vaší nemoci nebo snížené 
pohyblivosti až do Vašeho domova.

Donáška knih je zdarma a bude probíhat vždy 
první úterý v měsíci v dopoledních hodinách. Knihy 
Vám na základě Vašich požadavků vybereme. 
Podmínkou pro využití této služby je uhrazení 
běžného čtenářského ročního registračního 
poplatku (dospělí 100 Kč, důchodci 60 Kč) a trvalý 
pobyt na území MO Pardubice II.

Pokud máte zájem o tuto službu, můžete se 
hlásit osobně v knihovně (ul. Družby 334, areál 
DDM Alfa v Polabinách 3, na telefonu 466 952 135 
nebo na e-mailu knihovna@umo2.mmp.cz.

Počítačové
kurzy pro 
seniory 
potřetí

MO Pardubice II ve spolupráci se ZŠ 
Polabiny 3, Npor. Eliáše, Pardubice, pořádá 
pro občany obvodu další počítačový kurz 
pro seniory, kteří dosud neměli příležitost 
seznámit se s používáním PC, psaním 
textu, využívání internetu, používáním 
elektronické pošty. Kurz je určen pro 
skutečné začátečníky.

 Probíhat bude od 22. 10. do 26. 11. 
2014 vždy 1x týdně ve středu v odpoled-
ních hodinách (2 hodiny). Na kurz je možné 
se přihlásit na tel.: 466 798 627 nebo osob-
ně na Úřadě městského obvodu Pardubice 
II, Chemiků 128 (M. Boháčková). Přihlášky 
budou přijímány do naplnění kurzu.       MB

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konají 
komunální volby. Do Zastupitelstva měst-
ského obvodu Pardubice II kandiduje 11 
stran. Abychom Vám pomohli udělat si 
představu o jejich programových cílech, 
obrátili jsme se na lídry všech kandidátek na 
malou radnici se dvěma dotazy. Odpovědi jsou 
seřazeny podle vylosovaných čísel kandidát-
ních listin.
1) Jste pro zachování městských obvodů?
2) Co považujete za nejdůležitější ve Vašem 
volebním programu pro městský obvod 
Pardubice II?

podporu kulturního a společenského života ve zjednodušit administrativní náročnost, nedělat 
všech částech obvodu. zbytečné úkony a mít na paměti, že úředník je zde 

pro občana, ne opačně. Potom si dovedeme Komunistická strana Čech a Moravy 
představit, že by mohlo dojít k finančním úsporám. Ing. Pavol Škuliga
Jistě by se ale dalo vymyslet i jiné a logičtější 1) Ano, úřad by měl být co nejblíže lidem.
územní členění než stávající obvody.2) V našem obvodu je stále co zlepšovat, a to 

 2) Bezpečnost, zkvalitnění života občanů a ve všech sférách. Vynasnažím se býti nápomocen 
čerpání dotací, to jsou hlavní body programu ve všech oblastech, které mají vliv na spokojenost 
Patriotů pro městský obvod Pardubice II. Z hledis-a pohodlí spoluobčanů.
ka bezpečnosti chceme usilovat o zlepšení činnosti Naše Pardubice - „Nechceme Vám vládnout, 
Městské policie Pardubice, a to především v noč-chceme s Vámi spolupracovat”
ních hodinách. Policie zkrátka musí být v ulicích Mgr. Radek Veverka
vidět. S tím také souvisí náš zájem o zajištění ANO 2011 1) Jsme pro efektivizaci řízení celého města. 
kamerového systému na náměstíčkách a veřej-Mgr. Bc. Radek Hejný Pro úspornou a efektivní správu. Rušit obvody 
ných prostorech. Dále budeme usilovat o zkvalit-1) Za současné situace jsme pro zachování můžeme, když budeme dopředu vědět, co bude po 
nění života našich spoluobčanů, s důrazem na obvodů. Mělo by se však zvážit, zda obvody s pár nich a za předpokladu, že bude fungovat magistrát, 
seniory a maminky s dětmi. Konkrétně by se tisíci obyvateli potřebují patnáctičlenná zastupi- který teď nefunguje, jak by měl. Je přebujelý, 
jednalo o větší počet aktivit pro seniory či péče telstva a radu. Nestačily by Pardubicím třeba jen 4 nepřehledný, těžkopádný a navíc je s obvody ve 
o společný prostor seniorů, pořádání kulturních a obvody? Sám neznám jednoznačnou odpověď, ale válečném stavu, na což doplatí zase jenom občan.  
sportovních akcí pro širokou veřejnost a budování pojďme o tom diskutovat. 2) Opravy a rozšíření některých parkovacích 
pískovišť a hřišť pro naše nejmenší. A kde na to 2) Za stěžejní považujeme získání dotací pro stání, zlepšení možností sportovně rekreačního 
vzít? S tím souvisí další bod programu Patriotů - regeneraci dalších částí obvodu, péči o zeleň a vyžití obyvatel.
čerpání dotací. V novém programovém období na řešení dopravy v klidu (parkování). Chtěli bychom Občanská demokratická strana roky 2014 - 2020 přiteče do České republiky získat finanční prostředky na vznik sportovně Milan Drahoš z Evropské unie cca. 20,5 miliard € a Patrioti mají rekreační zóny v okolí slepého ramene Labe 1) Jednoznačně ano. Myslím, že za 17 let ve svých řadách odborníky, kteří mají s čerpáním (lavičky, prolézačky a pískoviště pro malé děti, našeho působení na MO II se nám podařilo dotací bohaté zkušenosti a dokáží vypracovat sportovní hřiště, stezky pro bruslaře, hřiště pro prokázat, že obvody mají smysl a jsou pro naše smysluplné projekty a zajistit jejich financování.pétanque, atp.). Zaměříme se na zvýšení úrovně občany přínosem.

bezpečnosti v obvodu a na lepší dodržování SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE2) Pokračování v rozvoji našeho obvodu, 
nočního klidu. Společně se školami a jejich Eduard Krauszkvalitňování bydlení, služeb, sportovního a 
zřizovatelem (město Pardubice) chceme podpořit 1) Ano, ale musíme se zabývat efektivitou kulturního života našeho obvodu. A v neposlední 
rekonstrukci školních hřišť v obvodu a jejich jejich činností.řadě pokračovat v úspěšném čerpání dotačních 
otevření pro veřejnost. 2) Ve spolupráci s Městskou policií zajištění programů.

bezpečnosti občanů.Česká strana sociálně demokratická PARDUBÁCI
Ing. Aleš Fifka TOP 09 a nezávislíIng. David Roček

1) Samozřejmě, naše strana byla vždy pro Ing. Mgr. Martin Slezák1) Rozhodně NE. Redukcí obvodů získáme 
přímý kontakt s občany. Neumím si představit, že 1) Pro zachování městských obvodů ve vnitřní prostředky na důležitější věci, než jsou platy 
každodenní problémy mohou být řešeny lépe na části města (kam zahrnujeme i Polabiny a Cihelnu) zbytečných úředníků a zastupitelů. Ušetřené 
velké radnici na Pernštýnském náměstí. nejsme. Tento způsob organizace samosprávy, byť milióny korun můžeme investovat do parků a 

2) Chceme solidární soužití všech obyvatel funkční, považujeme s ohledem na velikost dětských hřišť.
Polabin, ať se to týká bydlení, sociálních služeb, Pardubic za příliš nákladný v porovnání s alterna- 2) Určitě je to možnost každého občana 
školství, sportu. Budeme usilovat o zapojení všech, tivními možnostmi uspořádání samosprávy, které Pardubic se aktivně podílet na rozhodování o svých 
kteří jsou schopni současně přijímat i dávat. bez problémů fungují v jiných srovnatelných daních. Nezdražování poplatků za odvoz komunál-

městech a zajistí podíl občanů na samosprávě i Koalice pro Pardubice ního odpadu a udržení cen za vodné a stočné. 
rozvoj území prakticky stejně dobře.(KDU-ČSL a NESTRANÍCI) Prosadíme  revitalizaci  břehů řeky Labe a jejich 

2) Za nejdůležitější považujeme v případě Ing. František Weisbauer zapojení do života našeho obvodu formou 
zachování obvodu zefektivnění jeho provozu (např. 1) Domnívám se a vím, že řada investic by se pobytových nábřeží.
zrušením funkce tajemníka) a díky takto bez existence obvodů v Pardubicích vůbec Pardubice pro lidi a Soukromníci ušetřeným finančním prostředkům další rozvoj nepodařila. My chceme zachovat obvody. Chceme Ing. arch. Petra Nacu obvodu.obvody, které budou mít patřičné kompetence, 1) Jsme pro zachování městských obvodů a 

budou řádně spravovat svoji oblast. Náklady, které rozšíření jejich pravomocí v rámci správy města.
jsou s nimi spojené,  se mnohokrát vrátí v podobě 2) zvýšení bezpečnosti (např. kamerový 
kvality, smysluplnosti, pružnosti a rychlosti systém), dostatek odpočinkových, sportovních a 
realizace nejen investic, ale i při provádění běžné relaxačních míst pro všechny věkové kategorie,     
údržby svěřených lokalit. Můžeme v nich vidět i systém třídění odpadu ve vazbě na snížení nákladů 
částečnou pojistku proti korupci nebo klientelismu. pro občany města, pokračovat a navázat na 

 2) Chceme pro Vás: další rozvoj a údržbu program regenerace obvodu pro atraktivnější a 
městské zeleně; pravý břeh Labe coby místo pro spokojenější život jeho obyvatel.
přírodně krajinářský park, relaxaci a důstojné 

PATRIOTI PARDUBICsetkávání obyvatel; žádné herny = bezpečnější 
Ing. Ondřej Nečasulice a méně gamblerství; pokračování revitalizace 

1) Ano, ovšem pohled na městské obvody je sídliště; další rozvoj cyklostezek; vzhledem ke 
třeba řešit komplexně. Obvody se musejí stát stárnoucí populaci sídliště také rozvoj péče o staré 
prodlouženou rukou magistrátu a spolupracovat s a zdravotně postižené občany v Polabinách;  
ním jako partneři, ne jako konkurenti. Je třeba také 
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Velkoobjemový odpad 
Jako obvykle přinášíme v podzimním 

zpravodaji tabulku termínů přistavení kontejnerů 
na objemný odpad ve druhé části roku 2014.

20. jednání Zastupitelstva 

MO Pardubice II 
se koná ve středu dne 24. 9. 2014 v 18 
hodin v salonku restaurace Na Palubě 
v Polabinách 2. Na programu budou 
zejména tyto body: zpráva starosty, 
vyhodnocení hospodaření MO Pardubice 
II za I. pololetí 2014, rozpočtové opatření 
č. 3, zrušení výborů zastupitelstva, 
kontrola plnění usnesení, informativní 
zprávy, diskuse.

ZŠ Polabiny 1 čeká rok změn
Na polabinské jedničce přivítaly po prázd-

ninách žáky druhého stupně nové šatny. Tradiční 
klecové byly nahrazeny skříňkami, zdánlivě se tak 
zvětšil i prostor na převlékání. Tuto změnu uvítali 
nejenom žáci, ale i učitelé, kteří rovněž dostali své 
skříňky. Školu však letos čekají i další úpravy, a to 
zejména dlouho očekávaná výměna oken a nová 
fasáda. Připravuje se i rekonstrukce školního 
hřiště. Škola tak bude moci za rok oslavit své 
padesátiny v novém kabátě.

Radek Hejný,  ředitel školy
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vandalským způsobem byly zničeny lavičky na 
hřišti v ulici Grusově, lavičky v ulici Lonkově, Slovo starosty
množí se případy jízdy aut mimo vyznačené 

Vážení spoluobčané, cesty a silnice.
letošní prázdniny a dovo- Konec letošního léta signalizuje příchod 
lené charakterizované svatováclavských časů, které byly již čtrnáct-
nádherným červencem krát svědkem největší akce pro všechny oby-
stvořeným pro relaxaci ve vatele našeho obvodu – polabinské pouti. 
všech vodních střediscích Organizační štáb v městském sídlišti 
tuzemských i zahraničních netradičně pojaté lidové slavnosti pro Vás 
a následujícím srpnem, opět přichystal program dalšího celodenního 

spíše již deštivým, ale s explozí houbařského setkání našich dětí, dospělých i seniorů se 
potěšení jsou definitivně u konce a já jsem rád, špičkovými kumštýři nejrůznějších umělec-
že se můžeme opět setkávat u nás doma, tj. kých žánrů, s atrakcemi, prodejními stánky, v našem městském obvodě a vzájemně příjemným občerstvením atd. Velmi očekáva-komentovat nejnovější události vyplývající ze 

nou novinkou letošní pouti kromě již tradičních života městského obvodu Pardubice II.
hostů bude účinkování známé kapely Katapult. Nejdříve mi dovolte pozdravit všechny 
Všichni pozvaní umělci se na své „polabinské“ školáky v našem obvodě – těm nejmladším 
publikum, které umí vytvářet bezprostřední přeji velmi radostný školní rok plný příjemných 
atmosféru, opravdu těší. Podrobný program zážitků, středoškoláky a vysokoškoláky pak 
celé pouti, na kterou Vás všechny co navíc vyzývám k pozitivnímu vnímání všech 
nejsrdečněji zvu, přinášíme na jiném místě novinek uvnitř obvodu. Osobně jsem se letos 
Pravobřežního zpravodaje. Přijďte se příjemně opět účastnil zahájení školního roku na 
pobavit na zcela ojedinělé akci. Staročeská několika státních i soukromých vzdělávacích 
pouť nám všem bez rozdílu věku poskytuje po institucích a s uspokojením konstatuji, že 
celý den mnoho příležitostí k relaxaci, zábavě, všude panovala velmi kreativní atmosféra 
potěšení i poučení.kolorovaná chutí všech zúčastněných splnit se 

Na závěr mi dovolte milou povinnost. ctí všechny náročné úkoly nadcházejícího 
Protože se blíží konec volebního období, chci školního roku.
touto cestou poděkovat jak všem spolu-I v průběhu Vašich zasloužených 
občanům, kteří se podíleli na jakékoliv formě dovolených pokračovala řada investičních akcí 
spolupráce s ÚMO Pardubice II, tak stávajícím přispívajících ke zlepšení životního prostředí. 
zastupitelům, kteří v rámci svých možností Končí oprava mnoha chodníků novým živičným 
odvedli ve svých funkcích maximální výkon. povrchem. V běhu je rekonstrukce v Prodlou-
Nebylo samozřejmě v našich silách splnit beze žené ulici (před ZŠ Polabiny 2), před dokon-
zbytku všechna Vaše přání, ale v mnoha čením je renovace dvou dětských hřišť v ulici 
směrech se způsob našeho soužití v posledním Stavbařů, letadlo v ulici J. Tomana dostalo 
volebním období změnil k lepšímu. Další rozvoj novou „přistávací” plochu, co nejdříve bude 
našeho obvodu pak máte zcela ve svých rukou, zahájena výstavba kontejnerového stání 
protože již 10. a 11. října 2014 se uskuteční v ulici Lonkově, začne oprava vnitrobloků v ulici 
další svobodné komunální volby v České repub-Brožíkova 427 – 432, byla dokončena výměna 
lice. Protože kandidáty (kandidátky) v místě písku na dětských hřištích, nátěry laviček, 
svého bydliště většinou dobře znáte, probíhala pravidelná seč trávy, údržba zeleně, 
předpokládám, že se účast v našich volebních pravidelná zálivka. Jak vidíte, je toho poměrně 
obvodech bude pohybovat v co nejvyšších dost, proto nás velmi mrzí, že jsou mezi námi 
procentech.                                 Váš Jiří Srbektací, kteří tento majetek ničí. Opravdu 

Téma: Komunální volby v Polabinách a na CihelněSeniorklub Archa zve
Ve středu 24. 9. 2014 v 17 hodin se koná 

přednáška pana Řeháčka z Klubu přátel Pardubicka 
O historii Polabin a Cihelny. Přednáška bude 
doplněna zajímavým promítáním. Zveme širokou 
veřejnost.

Další program Seniorklubu: středa 1. 10. - 
Benátky a Benátská riviéra - video  středa 8. 10. - 
Island - video tředa 15. 10. - Království 
Jihovýchodní Asie - video tředa 22. 10. - Severní 
Amerika: Velká jezera + majáky - přednáška J. 
Soukupa (1) tředa 29. 10. -  Indie - video, 1. část 

ondělí 3. 11. - Velká jezera + majáky - přednáška  
J.Soukupa  (2) tředa  5.11.:  Indie - video, 2. část.

Začátky od 1. října v 16.45 hod. v nekuřácké 
kavárně Archa, Lonkova ulice.
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Kniha do domu
Od září 2014 rozšiřuje Knihovna městského 

obvodu Pardubice II služby čtenářů o donášku 
knih v případě Vaší nemoci nebo snížené 
pohyblivosti až do Vašeho domova.

Donáška knih je zdarma a bude probíhat vždy 
první úterý v měsíci v dopoledních hodinách. Knihy 
Vám na základě Vašich požadavků vybereme. 
Podmínkou pro využití této služby je uhrazení 
běžného čtenářského ročního registračního 
poplatku (dospělí 100 Kč, důchodci 60 Kč) a trvalý 
pobyt na území MO Pardubice II.

Pokud máte zájem o tuto službu, můžete se 
hlásit osobně v knihovně (ul. Družby 334, areál 
DDM Alfa v Polabinách 3, na telefonu 466 952 135 
nebo na e-mailu knihovna@umo2.mmp.cz.

Počítačové
kurzy pro 
seniory 
potřetí

MO Pardubice II ve spolupráci se ZŠ 
Polabiny 3, Npor. Eliáše, Pardubice, pořádá 
pro občany obvodu další počítačový kurz 
pro seniory, kteří dosud neměli příležitost 
seznámit se s používáním PC, psaním 
textu, využívání internetu, používáním 
elektronické pošty. Kurz je určen pro 
skutečné začátečníky.

 Probíhat bude od 22. 10. do 26. 11. 
2014 vždy 1x týdně ve středu v odpoled-
ních hodinách (2 hodiny). Na kurz je možné 
se přihlásit na tel.: 466 798 627 nebo osob-
ně na Úřadě městského obvodu Pardubice 
II, Chemiků 128 (M. Boháčková). Přihlášky 
budou přijímány do naplnění kurzu.       MB

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konají 
komunální volby. Do Zastupitelstva měst-
ského obvodu Pardubice II kandiduje 11 
stran. Abychom Vám pomohli udělat si 
představu o jejich programových cílech, 
obrátili jsme se na lídry všech kandidátek na 
malou radnici se dvěma dotazy. Odpovědi jsou 
seřazeny podle abecedního pořadí kandidát-
ních listin.
1) Jste pro zachování městských obvodů?
2) Co považujete za nejdůležitější ve Vašem 
volebním programu pro městský obvod 
Pardubice II?

podporu kulturního a společenského života ve zjednodušit administrativní náročnost, nedělat 
všech částech obvodu. zbytečné úkony a mít na paměti, že úředník je zde 

pro občana, ne opačně. Potom si dovedeme Komunistická strana Čech a Moravy 
představit, že by mohlo dojít k finančním úsporám. Ing. Pavol Škuliga
Jistě by se ale dalo vymyslet i jiné a logičtější 1) Ano, úřad by měl být co nejblíže lidem.
územní členění než stávající obvody.2) V našem obvodu je stále co zlepšovat, a to 

 2) Bezpečnost, zkvalitnění života občanů a ve všech sférách. Vynasnažím se býti nápomocen 
čerpání dotací, to jsou hlavní body programu ve všech oblastech, které mají vliv na spokojenost 
Patriotů pro městský obvod Pardubice II. Z hledis-a pohodlí spoluobčanů.
ka bezpečnosti chceme usilovat o zlepšení činnosti Naše Pardubice - „Nechceme Vám vládnout, 
Městské policie Pardubice, a to především v noč-chceme s Vámi spolupracovat”
ních hodinách. Policie zkrátka musí být v ulicích Mgr. Radek Veverka
vidět. S tím také souvisí náš zájem o zajištění ANO 2011 1) Jsme pro efektivizaci řízení celého města. 
kamerového systému na náměstíčkách a veřej-Mgr. Bc. Radek Hejný Pro úspornou a efektivní správu. Rušit obvody 
ných prostorech. Dále budeme usilovat o zkvalit-1) Za současné situace jsme pro zachování můžeme, když budeme dopředu vědět, co bude po 
nění života našich spoluobčanů, s důrazem na obvodů. Mělo by se však zvážit, zda obvody s pár nich a za předpokladu, že bude fungovat magistrát, 
seniory a maminky s dětmi. Konkrétně by se tisíci obyvateli potřebují patnáctičlenná zastupi- který teď nefunguje, jak by měl. Je přebujelý, 
jednalo o větší počet aktivit pro seniory či péče telstva a radu. Nestačily by Pardubicím třeba jen 4 nepřehledný, těžkopádný a navíc je s obvody ve 
o společný prostor seniorů, pořádání kulturních a obvody? Sám neznám jednoznačnou odpověď, ale válečném stavu, na což doplatí zase jenom občan.  
sportovních akcí pro širokou veřejnost a budování pojďme o tom diskutovat. 2) Opravy a rozšíření některých parkovacích 
pískovišť a hřišť pro naše nejmenší. A kde na to 2) Za stěžejní považujeme získání dotací pro stání, zlepšení možností sportovně rekreačního 
vzít? S tím souvisí další bod programu Patriotů - regeneraci dalších částí obvodu, péči o zeleň a vyžití obyvatel.
čerpání dotací. V novém programovém období na řešení dopravy v klidu (parkování). Chtěli bychom Občanská demokratická strana
roky 2014 - 2020 přiteče do České republiky získat finanční prostředky na vznik sportovně Milan Drahoš
z Evropské unie cca. 20,5 miliard € a Patrioti mají rekreační zóny v okolí slepého ramene Labe 1) Jednoznačně ano. Myslím, že za 17 let 
ve svých řadách odborníky, kteří mají s čerpáním (lavičky, prolézačky a pískoviště pro malé děti, našeho působení na MO II se nám podařilo 
dotací bohaté zkušenosti a dokáží vypracovat sportovní hřiště, stezky pro bruslaře, hřiště pro prokázat, že obvody mají smysl a jsou pro naše 
smysluplné projekty a zajistit jejich financování.pétanque, atp.). Zaměříme se na zvýšení úrovně občany přínosem.

bezpečnosti v obvodu a na lepší dodržování SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE2) Pokračování v rozvoji našeho obvodu, 
nočního klidu. Společně se školami a jejich Eduard Krauszkvalitňování bydlení, služeb, sportovního a 
zřizovatelem (město Pardubice) chceme podpořit kulturního života našeho obvodu. A v neposlední 1) Ano, ale musíme se zabývat efektivitou 
rekonstrukci školních hřišť v obvodu a jejich řadě pokračovat v úspěšném čerpání dotačních jejich činností.
otevření pro veřejnost. programů. 2) Ve spolupráci s Městskou policií zajištění 

bezpečnosti občanů.Česká strana sociálně demokratická PARDUBÁCI
Ing. Aleš Fifka Ing. David Roček TOP 09 a nezávislí

1) Samozřejmě, naše strana byla vždy pro 1) Rozhodně NE. Redukcí obvodů získáme Ing. Mgr. Martin Slezák
přímý kontakt s občany. Neumím si představit, že prostředky na důležitější věci, než jsou platy 1) Pro zachování městských obvodů ve vnitřní 
každodenní problémy mohou být řešeny lépe na zbytečných úředníků a zastupitelů. Ušetřené části města (kam zahrnujeme i Polabiny a Cihelnu) 
velké radnici na Pernštýnském náměstí. milióny korun můžeme investovat do parků a nejsme. Tento způsob organizace samosprávy, byť 

2) Chceme solidární soužití všech obyvatel dětských hřišť. funkční, považujeme s ohledem na velikost 
Polabin, ať se to týká bydlení, sociálních služeb,  2) Určitě je to možnost každého občana Pardubic za příliš nákladný v porovnání s alterna-
školství, sportu. Budeme usilovat o zapojení všech, Pardubic se aktivně podílet na rozhodování o svých tivními možnostmi uspořádání samosprávy, které 
kteří jsou schopni současně přijímat i dávat. daních. Nezdražování poplatků za odvoz komunál- bez problémů fungují v jiných srovnatelných 

ního odpadu a udržení cen za vodné a stočné. městech a zajistí podíl občanů na samosprávě i Koalice pro Pardubice 
Prosadíme  revitalizaci  břehů řeky Labe a jejich rozvoj území prakticky stejně dobře.(KDU-ČSL a NESTRANÍCI)
zapojení do života našeho obvodu formou 2) Za nejdůležitější považujeme v případě Ing. František Weisbauer
pobytových nábřeží. zachování obvodu zefektivnění jeho provozu (např. 1) Domnívám se a vím, že řada investic by se 
Pardubice pro lidi a Soukromníci zrušením funkce tajemníka) a díky takto bez existence obvodů v Pardubicích vůbec 
Ing. arch. Petra Nacu ušetřeným finančním prostředkům další rozvoj nepodařila. My chceme zachovat obvody. Chceme 

1) Jsme pro zachování městských obvodů a obvodu.obvody, které budou mít patřičné kompetence, 
rozšíření jejich pravomocí v rámci správy města.budou řádně spravovat svoji oblast. Náklady, které 

2) zvýšení bezpečnosti (např. kamerový jsou s nimi spojené,  se mnohokrát vrátí v podobě 
systém), dostatek odpočinkových, sportovních a kvality, smysluplnosti, pružnosti a rychlosti 
relaxačních míst pro všechny věkové kategorie,     realizace nejen investic, ale i při provádění běžné 
systém třídění odpadu ve vazbě na snížení nákladů údržby svěřených lokalit. Můžeme v nich vidět i 
pro občany města, pokračovat a navázat na částečnou pojistku proti korupci nebo klientelismu.
program regenerace obvodu pro atraktivnější a  2) Chceme pro Vás: další rozvoj a údržbu 
spokojenější život jeho obyvatel.městské zeleně; pravý břeh Labe coby místo pro 

přírodně krajinářský park, relaxaci a důstojné PATRIOTI PARDUBIC
setkávání obyvatel; žádné herny = bezpečnější Ing. Ondřej Nečas
ulice a méně gamblerství; pokračování revitalizace 1) Ano, ovšem pohled na městské obvody je 
sídliště; další rozvoj cyklostezek; vzhledem ke třeba řešit komplexně. Obvody se musejí stát 
stárnoucí populaci sídliště také rozvoj péče o staré prodlouženou rukou magistrátu a spolupracovat s 
a zdravotně postižené občany v Polabinách;  ním jako partneři, ne jako konkurenti. Je třeba také konec
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Velkoobjemový odpad 
Jako obvykle přinášíme v podzimním 

zpravodaji tabulku termínů přistavení kontejnerů 
na objemný odpad ve druhé části roku 2014.

20. jednání Zastupitelstva 

MO Pardubice II 
se koná ve středu dne 24. 9. 2014 v 18 
hodin v salonku restaurace Na Palubě 
v Polabinách 2. Na programu budou 
zejména tyto body: zpráva starosty, 
vyhodnocení hospodaření MO Pardubice 
II za I. pololetí 2014, rozpočtové opatření 
č. 3, zrušení výborů zastupitelstva, 
kontrola plnění usnesení, informativní 
zprávy, diskuse.

ZŠ Polabiny 1 čeká rok změn
Na polabinské jedničce přivítaly po prázd-

ninách žáky druhého stupně nové šatny. Tradiční 
klecové byly nahrazeny skříňkami, zdánlivě se tak 
zvětšil i prostor na převlékání. Tuto změnu uvítali 
nejenom žáci, ale i učitelé, kteří rovněž dostali své 
skříňky. Školu však letos čekají i další úpravy, a to 
zejména dlouho očekávaná výměna oken a nová 
fasáda. Připravuje se i rekonstrukce školního 
hřiště. Škola tak bude moci za rok oslavit své 
padesátiny v novém kabátě.

Radek Hejný,  ředitel školy
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15, což je na spodní hranici rozmezí určeného RMO projednala žádost Služeb města Pardubic Zprávy z jednání zákonem podle počtu obyvatel. V neposlední řadě o umístění 2 ks výlepových ploch u křižovatky 
ZMO přijalo usnesení, v němž nesouhlasí s tím, aby Studentská - Stavařov a nesouhlasila s umístěním zastupitelstva a rady 
v návrhu nového územního plánu města byla jako z důvodu záměru nenavyšování počtu reklamních 

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu zastavitelné území lokalita podél Hradecké ulice ploch a blízkosti křižovatky. 
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu mezi Labem a Bajkalem z důvodu zachování RMO projednala a schválila uzavření několika 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období rekreační zóny pro občany Pardubic. smluv o dílo - se společností HOLD, s.r.o. na 
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, RMO souhlasila s vydáním územního „Opravy chodníků živičným kobercem 2014“ v ceně  
vybíráme následující záležitosti. rozhodnutí na stavbu čerpací stanice CNG, Natural 2 345 639,- Kč včetně DPH, se společností MATEX 

Na svém zasedání 25. 6. 2014 ZMO schválilo 95 a Diesel na Hradecké ulici u autosalonu Louda. HK s.r o.na akci „Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 
rozpočtové opatření č. 2, v jehož rámci dochází Dále RMO schválila třetí pokračování Projektu 430-432“ v ceně 4 164 165 Kč včetně DPH, se 
zejména k posílení investic v dopravě zejména počítačových kursů pro seniory a úpravu (rozšíření) společností AUTUS I. spol. s r. o. na akci „Běle-
v souvislosti s transferem z rozpočtu města na provozní doby Knihovny MO Pardubice II. hradská ulice - stavební úpravy chodníků v okolí 
rekonstrukci zálivu MHD v ulici Hradecká a s do- RMO neměla připomínek k žádostem č.p. 379“ s cenou 952 710,71 Kč včetně DPH, se 
plněním investiční akce Vnitrobloky Brožíkova 427- Ředitelství silnic a dálnic ČR o směnu většího společností 4 SOFT, s.r.o. na realizaci akce 
429 a 430-432. Úplný rozpočet je k dispozici na množství pozemků s městem v rámci logického „Bezpečná multifunkční plocha s povrchem 
webových stránkách www.pardubice2.cz. ZMO vypořádání majetkových vztahů - v MO Pardubice SmartSoft 35 – letiště“ (tj. nová dopadová plocha 
také stanovilo počet členů zastupitelstva MO II se jedná o lokalitu od rosického nadjezdu podél u letadla v ulici Jiřího Tomana) v ceně 536 266,- Kč 
Pardubice II na příští volební období, a to opět na obchvatu směrem k Labi včetně DPH.                                                         TŘ

strana 4

v sobotu 27. 9. 2014 na louce v Mozartově ulici v centru Polabin 4

XV. STAROČESKOU 
POLABINSKOU POUŤ
08.00 ranní probuzení - průvod s dechovkou od Kauflandu 

(Živaňanka, Pernštejnka)

09.00 slavnostní  fanfáry, zahájení pouti starostou Jiřím Srbkem
09.10 programový blok škol slovem provází Renáta Mertová a Bořivoj Hezký

ZŠ Polabiny 3 - taneční vystoupení dětí ze školní družiny, 
vystoupení dětí ze tříd s rozšířenou výukou estetické výchovy
a program sboru flétnistů pod vedením Ludvíka Dohunka,
bubenická show žáka Matyáše Kratochvíla
DDM Alfa Pardubice - Polabiny - soubor Radost vedený Jitkou Vítkovou
Soubor HPM - děti Petry Vargové - Dívky z Paříže
Soubor HPM juniorky 1 Kateřiny Müllerové - Má náruč
ZUŠ Pardubice - Polabiny - pěvecký sbor Slavíček pod vedením Michaely Trunečkové,
vystoupení tanečního oboru Kateřiny Brožové a Evy Čížkové
MŠ Odborářů - vystoupení country skupiny Rošťáci pod vedením Stanislavy Syrové
Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. - muzikoterapeutický sbor Mlima Jua Zdeňka Melichara,
břišní tanečnice Lami ah Marty Malinové
po celé dopoledne až do 11.45 budou probíhat soutěže pro děti organizované DDM ALFA
odpolední program moderuje Jarek Novák a Bořivoj Hezký

11.50 vyhlášení cen z dětských soutěží
13.00 JK Band 

příjezd historických kol a Velorexů

14.00 Nafestband
15.00 Heidi Janků
16.00 Šlapeto
17.00 Cimbálová muzika s Karlem Hegnerem
18.00 Petra Janů
19.00 Katapult
20.30 ohňostroj
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předvádění lidových řemesel,
prodejní stánky všeho druhu,

celé dopoledne soutěže o ceny
a další překvapení
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„Kontejnerová stání Lonkova“ v ceně 377 309,- Kč, a průjezdná) a ukládá projektovou dokumentaci Zprávy z jednání se Službami města Pardubic a.s. na akci dopracovat ve variantě průjezdné, maximalizovat 
„Rekonstrukce zálivu MHD Polabiny Hradecká počet parkovacích míst a zvážit doplnění dalšího zastupitelstva a rady 
směr z města“ v ceně 1 254 270 Kč včetně DPH zvýšeného přechodu u Svítání.

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu (akce byla připravena městem, financování RMO projednala  návrh žádosti o dotaci na 
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu zajištěno transferem z rozpočtu města) a se pořízení knihovního systému pro Knihovnu 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období společností AUTUS I. s.r.o. na akci „Pardubice - městského obvodu Pardubice II v celkové hodnotě 
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, Polabiny 2 - Oprava chodníků v ul. Prodloužená“ 113 tis. Kč, s podáním žádosti na Ministerstvo 
vybíráme následující záležitosti. v ceně 409 037,- Kč včetně DPH. kultury ČR souhlasí a souhlasí s vyčleněním 

Na svém zasedání 24. 9. 2014 ZMO projednalo Jelikož přes nesouhlas městského obvodu finančních prostředků v rozpočtu městského 
mimo jiné rozpočtové opatření č. 3, které přineslo uzavřelo město smlouvu se Službami města obvodu na rok 2015 na spolufinancování nákladů 
dílčí úpravy některých položek dle výsledků čerpání Pardubic a.s. na umístění 2 ks výlepových ploch pořízení knihovního systému ve výši 30 %. Kromě 
a dále vypořádání nákladů na volby do Evropského (každá o rozměru 2 m x 3 m) na části pozemku 3749 jiných změn nový systém přinese hlavně možnost 
parlamentu. Po komunálních volbách se 5. 11. 2014 (Stavařov), vymínila si RMO alespoň užití umístění katalogu na internetové stránky 
uskutečnilo ustavující zasedání nového ZMO, na kvalitnějšího mobiliáře a jeho odsouhlasení knihovny.
němž byl zvolen starosta, místostarosta a RMO na městským obvodem Pardubice II. V neposlední řadě RMO projednala návrh 
následující volební období (viz str. 2). RMO se seznámila se dvěma variantami Programu rozvoje MO Pardubice II na období 

RMO schválila smlouvy o dílo se společností konceptu úprav prostoru kolem základní školy a 2015-2018, který bude předložen ke schválení na 
CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice na akci dvou mateřských škol v ulici Mladých (neprůjezdná prosincovém jednání ZMO.           TŘ
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3,5MHz. Terén byl kopcovatější než předešlý Rádioví orientační závod, ale delší časy to rozhodně nepřineslo, ba 
naopak. V tomto závodě se projevila nejvíce běžci v Kazachstánu pořadatelská nezkušenost, a tak se vítězné časy 
pohybovaly kolem 25-ti minut, což je míň jak V již tradičním termínu první poloviny září se 
polovina směrného času. To však nezaskočilo konalo 17. mistrovství světa v rádiovém orientač-
skvěle běžícího Martina Šimáčka, který s náskokem ním běhu, tentokrát v Kazachstánu. Pořadatelé 
více než dvou minut získal titul mistra světa a vybrali k této akci prostor turistické oblasti 
k tomu přidal ještě zlato z družstev. Třetím Burrabay, asi 200km od hlavního města Astany. závodem byl sprint. Tratě postavené českým 

Čtyři mistrovské závody v pěti dnech, taková byla mezinárodním rozhodčím Jiřím Pavlů nejlépe z par-
náplň letošního mistrovství. dubických sedly Veronice Krčálové, která si časem 

Českou republiku reprezentovali v Asii i tři 18,5 minuty doběhla pro stříbrnou medaili. Martin 
pardubičtí závodníci. Kazachstán není pořadatel- Šimáček zaostal za třetím Ukrajincem pohých 15 
sky tolik zkušená země, což se bohužel promítlo sekund. Kopcovatý terén a fyzicky náročný závod 
částečně i v závodech. Prvním závodem byla pro s dvěma atletickými pasážemi po silnici, tak by se 
hlavní kategorie klasika v pásmu 144MHz. Terén byl dal popsat závěrečný foxoring. Pardubičtí závod-
rovinatý a běžecký. Martin Šimáček si svým níci tentokráte na bednu nedosáhli, nejblíže jí byl 
výkonem 51 minut doběhl pro bronz v kategorii na pátém místě Martin Šimáček. 
juniorů a společně s bílovickými kolegy získal zlato Kazašské mistrovství světa je již minulostí. 
z družstev. Veronice Krčálové ani Alžbětě Léharové Češi zde získali 25 cenných kovů. Již teď se 
jejich výkony na individuální medaili nestačily, ale můžeme těšit na příští rok, kdy mistrovství Evropy 
získaly bronz v soutěži družstev. Po volném dni hostí Česká republika, centrum bude v Marián-
následovala druhá klasika, tentokrát v pásmu ských lázních.                                                       JŠ

Petr Svoboda, který má za sebou 1. místo na Úspěch v benchi mistrovství ČR 18-19 let, 2. místo na ME 18-19 let a 
jako junior dosáhl skvělého 2. místa na Carpathian Polabinská bencherka Irena Dvorská se v říjnu 
Cup 2014 v Bardějově.2014 postarala svým výkonem o skvělé překvapení, 

Na příští rok mají v plánu mistrovství ČR, když na mezinárodním pohárovém závodě 
Evropy a opět světový a Karpatský pohár.           JD         Carpathian Cup 2014 v Bardějově (Slovensko) 

pořádaném mezinárodní asociací GPC, zvedla ve 
své kategorii Masters 1 neuvěřitelných 102,5 Kg. 
Tímto výsledkem v této kategorii obsadila 1. místo 
a vytvořila současný evropský rekord. 

Za skvělým výsledkem stojí dril v posilovně pod 
vedením trenéra a současně vynikajícího 
závodníka Davida Zdražila, držitele 1. místa na 
mistrovství  ČR a národního rekordu v asociaci 
GPC, 2. místo na ME, 1. místo na světovém poháru 
asociace WUAP a 1. místo na Carpathian Cup 2014 
v Bardějově. V týmu také působí i nadějný junior 

72 hodin
 Ve dnech 9. - 12. 10. 2014 se naše ZŠ 

Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 
zapojila do celostátního projektu s náz-
vem 72 hodin.  Co bylo cílem?

   Cílem 72 hodin bylo nasměrovat 
naše žáky do dobrovolných aktivit 
směřujících k pomoci druhým, přírodě či 
jejich okolí. Naučit děti spolupracovat a 
vnímat svět okolo sebe. V ČR 72 hodin 
pořádá Česká rada dětí a mládeže.

  V rámci akce se ROTA páťáků (5.A, 
5.B, 5.C) vydala na školní pozemek a do 
okolí školy v sídlišti Polabiny III., aby zde 
odstranila pohozené odpadky a další věci, 
které sem nepatří. Po předcházející 
poradě, jak tento projekt nazvat, padla 
volba na slogan „PO CESTĚ DO ŠKOLY A 
OKOLÍ MÉ ŠKOLY“. 

  A sami jsme se mohli přesvědčit, co 
všechno můžeme cestou do školy nalézt. 
Odměnu jsme pak pocítili sami, když jsme 
se vraceli zpět a čistá prostranství sídliště 
svítila do slunečného dne.

Žáci a pedagogové pátých tříd ZŠ 
Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344

klub vozíčkářů NEZLOMENI se sídlem v Polabinách,  Turnaj stolních si  již tradičně udržel vysokou sportovní úroveň a  
přilákal plejádu nejlepších hráčů z ČR a řadu tenistů - vozíčkářů významných hostů, mezi nimiž byla i místo-
předsedkyně Senátu PČR Miluše Horská.            FHMichal Stefanů z Náchoda s převahou obhájil 

loňské vítězství na 8. ročníku turnaje ve stolním 
tenise vozíčkářů ČR o putovní pohár města Par-
dubic, který se konal v sobotu 18. října v H-centru. 
Jako druhý ve skupině A skončil Jiří Suchánek z Li-
berce a bronzovou medaili získal Petr Svatoš z Lito-
myšle. Ve skupině B získal prvenství Boris Trávníček 
a ve skupině C Vojtěch Procházka. Nejmladší 
návštěvník turnaje, tříletý František, vylosoval 
výherce ceny od hlavního sponzora turnaje - firmy 
Kury ze Zdechovic. Šťastným výhercem nového 
invalidního vozíku se stal hráč skupiny A Ivan 
Kebísek. Turnaj, jehož pořadatelem je sportovní 



realizován v sobotu dne 3. 1. 2015. Od pondělí dne Svoz odpadu 5. 1. 2015 platí běžný režim svozu odpadu.
Všechny separační dvory budou ve dnech 24. - na přelomu roku

26. 12. 2014 mimo provoz. Během Silvestra - ve 
Dovolujeme si touto cestou informovat středu dne 31. 12. 2014 budou otevřeny pouze ty 

občany města Pardubice o režimu svozu separační dvory, kde je středa běžným otevíracím 
komunálních odpadů v průběhu vánočních a dnem. Ve čtvrtek dne 1. 1. 2015 budou veškeré 
novoročních svátků v letošním roce. separační dvory uzavřené. 

Pro dny vánočních svátků, tj. pro dny od 24. - V souladu s klimatickými podmínkami - pomalý 
26. 12. 2014  platí standardní svozový režim svozu nástup zimy a s tím související pomalý spad listí ze 
komunálního odpadu a jeho separovaných složek stromů a ještě rostoucí tráva - byl uskutečněn 
dle příslušného dne v týdnu. Veškeré nádoby budou mimořádný svoz bioodpadu v pátek dne 5. 12. 
v tyto dny proto zcela standardně vysypány. 2014. V prosinci se uskuteční ještě pravidelný svoz 
Prosíme tedy touto cestou občany, aby připravili bioodpadu dne 26. 12. 2014 dle dříve již platného 
své odpadové nádoby  k výsypu, jako v běžných harmonogramu.
pracovních dnech. Veškeré další dotazy Vám rádi zodpoví za-

Ve čtvrtek dne 1. 1. 2015 svoz odpadu městnanci SmP-Odpady a.s. na telefonních číslech 
neprobíhá. Tam, kde připadá  svozový den na 466 260 831-33 nebo MmP OŽP na tel. 466 859 
čtvrtek, proběhne svoz v následující den pátek 2. 1. 196. Děkujeme všem občanům za využívání služeb 
2015.  Páteční svoz ze dne 2. 1. 2015 bude v rámci odpadového hospodářství města.         OŽP
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Naštvat určitě ne, ale už jsem stačil zažít i 
méně příjemná překvapení. Například protestní Rozhovor s novým
podpisová akce proti výstavbě přístřešku na starostou kontejnery v Lonkově ulici, který stavíme na popud 
domovní samosprávy na jím schváleném místě. Radkem Hejným Věřím ale, že se nám společně podaří najít 
všeobecně přijatelné východisko z této situace. 
Překvapují mě také někteří spoluobčané, kteří od Je mi 48 let, jsem ženatý, mám dvě dospělé 
úřadu očekávají a vyžadují věci, které jsou napros-dcery a vnučku Ellu. Mezi mé záliby patří především 
to mimo naše kompetence a většinu lidí by něco sport a chalupaření. Dosud jsem byl ředitelem ZŠ 
takového ani nenapadlo. To vše však patří k práci Polabiny 1. Na této škole jsem působil od roku 
starosty a já jsem připraven tyto problémy řešit. 1994, nejprve jako zástupce ředitele a od roku 
Nemohu ale slíbit, že se nám podaří sporné 2000 jako ředitel. Ze školy se mi odcházelo těžko, 
záležitosti vždy vyřešit ke spokojenosti všech.ale svou novou roli starosty beru jako výzvu udělat 

něco pro náš obvod, pro lidi, kteří zde žijí.
Ty určitě také byly. Například jsem rád, že se 

konečně po strastiplném průběhu stavby nakonec 
vylouplo do krásy prostranství před základní školou 
v Prodloužené ulici v Polabinách 2. Radost jsem měl 
také z hojné účasti na slavnostním rozsvěcení 
vánočního stromu v Polabinách 28. listopadu.

V současné době vrcholí přípravy nového 
Programu rozvoje MO Pardubice II na nadcházející 
volební období. Na přípravě se podílí všichni 
zastupitelé a Program se bude schvalovat na 
prosincovém zastupitelstvu. Některé akce jsou již 
rozpracované z dřívějška, takže je nutné je 
dokončit - to se týká hlavně vnitrobloků v ulici 
Brožíkově, kde se v těchto dnech dokončuje druhý 
vnitroblok a zkraje příštího roku bude rekon-Především bych chtěl poděkovat voličům za 
struován i ten třetí u domu 430-2. Uskutečníme i hlasy pro hnutí ANO, které v Polabinách vyhrálo 
slíbené úpravy v ulici Varšavské navazující na volby. Chtěl bych ale poděkovat i všem ostatním, 
dokončený Předprostor ZŠ Polabiny 2. Významnou kteří k volbám přišli a dali tím najevo, že jim není 
akcí z hlediska celého města bude rekonstrukce jedno, kdo bude jejich radnici řídit. Cílem naší 
ulice Studentské, o které se podrobnosti dozvíte na politiky na malé radnici však není vytváření koalice 
jiném místě tohoto zpravodaje. či opozice. Již na ustavujícím jednání zastu-

pitelstva jsem řekl, že chci, aby zde spolupracovali 
všichni zastupitelé, bez ohledu na to jakou stranu 

Chystáme rekonstrukci hřiště v Bělehradské zastupují, ku prospěchu celého obvodu.
ulici u domů 269 a 270. Příští rok chceme 
pokračovat v opravách asfaltových chodníků – 
jedním z nich by měl být právě chodník podél 
tohoto hřiště.Provedl jsem drobné změny v obrazové 

výzdobě své kanceláře,… ale vážně – ve fungování 
obvodu nic zásadního měnit nehodlám. Již v pře-

Na tomto projektu intenzivně pracujeme, ale dešlém období jsem byl členem RMO a myslím, že 
situaci nám zkomplikovalo vážné onemocnění obvod funguje dobře a já chci pokračovat ve všem 
původního projektanta. Zakázku na projektovou dobrém, co se za „vlády“ mého předchůdce Jiřího 
dokumentaci jsme museli znovu zadat a nový Srbka udělalo. S předchozím starostou jsem chtěl 
zhotovitel pojal území trochu odlišně. Nechceme úzce spolupracovat a využít jeho zkušeností…  
tuto významnou akci uspěchat a v současné době Bohužel běh života nám tuto spolupráci již 
pečlivě zpracováváme připomínky obyvatel k upra-neumožní.
venému záměru. Dnes si ale netroufám slíbit, že 
akce bude zahájena již v příštím roce. Zatím se jeví Těch se určitě dočkáme. Zatím se s každo-
pravděpodobnější rok 2016.denním fungováním radnice teprve seznamuji, ale 

každou chvíli mě napadají věci, které by se daly 
zlepšit nebo udělat jinak. Mnohdy zjišťuji, že to 
není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, ale 
věřím, že se určitě něco z toho podaří. Chtěl bych 
třeba zlepšit komunikaci radnice s občany 
vytvořením facebookových stránek obvodu. Také 
bych rád zintenzivnil kontakty s SVJ a domovními 
samosprávami - touto formou vyzývám jejich 
předsedy, aby mne neváhali oslovit s připomínkami 
nebo náměty k naší činnosti. 

Pane starosto, co nám řeknete o sobě?

A nějaká příjemná překvapení?

Můžete již nyní prozradit, jaké akce chystá 
obvod na příští rok?

Jak byste zhodnotil výsledek voleb?

Bude se příští rok modernizovat nějaké hřiště? 
A co se plánuje v opravách komunikací?

Co jste udělal jako první věc ve funkci starosty 
a co hodláte ve fungování obvodu zásadně 
změnit?

A jak to vypadá s ulicí Družby, o jejíž 
rekonstrukci se psalo v PZ 1/2014?

A méně zásadní změny?

A nějaké slovo na závěr?

Už vás stačilo v práci něco naštvat?

Přál bych si, aby se nám práce v obvodu dařila 
tak, abychom za čtyři roky mohli říct, že Polabiny a 
Cihelna jsou opět o trochu hezčí.

Blíží se však Vánoce a prožíváme čas adventní, 
tak bych chtěl všem popřát především pevné 
zdraví, pohodu a klid v osobním životě. Dále bych 
chtěl vyslovit přání, abychom nepodlehli předvá-
nočnímu shonu a pokud přeci jenom ano, tak aby-
chom ho zvládli co nejlépe a užili si veselé a šťastné 
svátky vánoční společně se svými blízkými. 

Orgány MO 
po volbách 2014

Ve dnech 10. 10. - 11. 10. 2014 se 
konaly komunální volby. Přinášíme 
stručný přehled výsledků voleb do 
Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II. Volební účast byla 33% a 
nejsilnější stranou je ANO 2011, 
následované ČSSD a ODS. Nejvíce hlasů ze 
všech kandidátů získal Jiří Srbek (29,1%).

Za názvem volební strany je uvedeno 
procento získaných hlasů a zvolení 
zastupitelé:

ANO 2011  21,30% Radek Hejný, 
Gabriela Křížková, Štěpánka Rubešová, 
Lubomír Hanzlík Česká strana sociálně 
demokratická 8,98% Aleš Fifka, Marta 
Vitochová, Rostislav Kučera Občanská 
demokratická strana 17,05% Jiří 
Srbek, Jan Mazuch, Milan Drahoš Komu-
nistická strana Čech a Moravy  9,37%  
Pavol Škuliga TOP 09 a nezávislí  7,69%  
Martin Slezák Koalice pro Pardubice 
(KDU-ČSL a NESTRANÍCI) 6,93%  Fran-
tišek Weisbauer PARDUBÁCI 6,39%  
David Roček PATRIOTI PARDUBIC 
5,16%  Eva Zálabská Naše Pardubice 
4,17% Pardubice pro lidi a Sou-
kromníci  4,00% SDRUŽENÍ PRO 
PARDUBICE 3,86%.

Na ustavujícím jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice II, které se 
konalo ve středu 5. 11. 2014 v aule 
Gymnázia Mozartova, bylo zvoleno nové 
vedení polabinské radnice.

Starostou byl všemi hlasy zvolen 
dosavadní člen Rady MO Pardubice II a 
ředitel Základní školy v Polabinách 1 
Radek Hejný (ANO 2011). Post místo-
starosty obhájil Milan Drahoš (ODS). Oba 
ve svém krátkém projevu poděkovali 
předešlému starostovi Jiřímu Srbkovi za 
úspěšnou šestnáctiletou práci v čele 
radnice. Dalšími členy Rady MO Pardubice 
II byli zvoleni Aleš Fifka (ČSSD), Marta 
Vitochová (ČSSD) a Lubomír Hanzlík 
(ANO 2011). Předsedou kontrolního 
výboru byl zvolen František Weisbauer 
(Koalice pro Pardubice - KDU-ČSL) a 
předsedkyní finančního výboru Gabriela 
Křížková (ANO 2011). 
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Radek Hej

2. jednání Zastupitelstva 
MO Pardubice II 
se koná ve středu dne 17. 12. 2014 v 18 
hodin v budově hotelu Harmony. Na 
programu budou zejména tyto body: 
zpráva starosty, čerpání rozpočtu, 
stanovení měsíčních odměn zastupitelům, 
pravidla sociálního fondu na rok 2015, 
Program rozvoje MO období 2015 - 2018, 
rozpočet MO na rok 2015, diskuse.

Polabinská „jednička“ má v rukávu i další Bubáci a strašidla akce. Hned na začátku prosince, přesněji 5. 
12., navštíví školu Mikuláš se svými čerty a na „jedničce“ anděly a následující den se rozvoní cukroví na 
tradičním Vánočním salónu. Od 8:30 ve Trocha strachu nikomu neuškodí, a tak 
školní jídelně. S kalendářním rokem se pak ZŠ vpustila ZŠ Polabiny 1 do svých prostor 
Polabiny 1 rozloučí ohňostrojem, a to dne 19. bubáky a strašidla. Dne 5. 11. se konal již 
prosince od 17 hodin. Přijďte, jste srdečně tradiční Večer duchů, kam se mohli menší i 
zváni.                                 Lenka Lokvencovávětší žáci přijít pobavit a bát. Na celkem 

šestnácti stanovištích plnili úkoly společně 
s hastrmany, bubáky, čarodějkami i Bílou 
paní. Ti nejodvážnější se mohli vydat i na 
stezku odvahy. „Nejhorší bylo, jak jsme šli 
tam dozadu a tam na nás vybafli. To jsem se i 
trochu bála.“ „Trochu víc,“ dodala maminka 
desetileté Aničky. Ale protože děti byly 
šikovné, strašidla si nakonec nikoho 
neodnesla, naopak za správně vyplněné 
úkoly čekala sladká odměna. 

ani nejmenší umělecký obor školy – literárně-Úspěšný podzim dramatický. Reprízoval úspěšnou dramatizaci 
románu Jenny Downhamové s názvem Ještěv polabinské ZUŠce v listopadu se všechny obory představí v dal-
ším pokračování celoškolního projektu Výlety Základní umělecká škola vstoupila do 
do minulosti. Pořad „Romantický výlet NA nového školního roku s tisícovkou žáků, kteří 
VĚČNOST“ je určen žákům II. stupně ZŠ a při-se vzdělávají v hudebním, tanečním, výtvar-
bližuje dobu romantismu. Nezbývá než podě-ném a literárně-dramatickém oboru.
kovat všem žákům i pedagogům za vynikající Hned v prvních měsících nového školního 
práci a reprezentaci školy i města. roku se žáci zúčastnili několika významných 

Mgr. Naďa Gregorová, ředitelka školysoutěží, ze kterých přivezli cenná umístění. Do 
Dunajské Stredy odjeli začátkem října mladí 
akordeonisté. Reprezentovali školu na 
Mezinárodním akordeonovém festivalu, jehož 
součástí je i interpretační soutěž. Sabina 
Stehlíková obsadila 1. místo a Domink 
Bradshaw 2. místo. Žáci tanečního oboru byli 
odměněni 3. cenou za choreografii Café la 
Fleur na soutěži v klasickém tanci Baletní 
mládí. Do národní přehlídky výtvarného oboru 
ZUŠ ČR postoupily a jsou tedy vystaveny 
projekty výtvarného oboru Náhrdelník 
Chrudimky, Psi a Černobílé hrátky. Nezahálel 

MŠ Brožíkova 
přivítala Martina 
na bílém koni

Tradičně již po 23. jsme se sešli 
v  úterý 11. 11. 2013 v 16 hodin v areálu MŠ 
v hojném počtu a za účasti vzácných 
hostů z Magistrátu města Pardubic. 
Netrpělivě jsme  očekávali příjezd svatého 
Martina do naší MŠ. Děti společně s učitel-
kami zazpívaly podzimní písničky a před-
nesly svatomartinské pranostiky a básně. 
Poté jsme se všichni společně vydali 
světelnou cestou s rozsvícenými lampiony 
průvodem po polabinském sídlišti. Když se 
sešeřilo, bylo slyšet znění koňských kopyt 
– to svatý Martin na bílém koni přijížděl 
slavnostní bránou mezi nás a přivážel 
poselství pro všechny hosty. Připravili 
jsme také pohoštění svatomartinskými 
rohlíčky a dalšími sladkostmi, mohli jsme 
se zahřát u stánku s horkou čokoládou a 
dalšími teplými nápoji. Dobrá nálada a 
pohoda provázela celou slavnost.      

 Kolektiv Mateřské školy Brožíkova

Advent a vánoce 
v Arše

Seniorklub: středa 17. 12. v 16:45 Izrael - 
video středa  7. 1. 2015 v 16:45 Krásy světa - 
mořské hlubiny - video. Dále každou středu v ka-
várně Archy

Kurz Alfa: úterý 16. 12. v 18:00 Proč Vánoce? - 
v kavárně Archy

Koncert: neděle 4. 1. 2015 v 17:00 Tříkrálový 
koncert komorního orchestru Bona Nota

Bohoslužby: neděle 21. 12. v 9:30 Dětská 
vánoční slavnost tředa 24. 12. ve 23:00 
Štědrovečerní bohoslužba tvrtek 25. 12. v 9:30 
Vánoční bohoslužba

Všechny programy se konají ve Sborovém 
domě Církve bratrské Archa, v Lonkově ulici.

| 
| 
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životním výročí kontaktujte, prosím, úřad Jubilea občanů městského obvodu alespoň 14 dnů před 
datem výročí (tel. 466 798 611, e-mail v městském obvodě posta@umo2.mmp.cz). Gratulaci jubilantovi 
i s malou pozorností rádi předáme.            MBPo několik let bylo zvykem, aby městský 

obvod popřál jubilantům k životním   výročím 
(80., 85., …narozeninám). Současná právní 
úprava nám neumožňuje získávat osobní 
údaje o občanech ve vztahu k jejich životním 
výročím. V této souvislosti Vám sdělujeme, 
že městský obvod bude přání jubilantům od 
1. 1. 2015 předávat pouze na základě sdělení 
požadavku na městský obvod, tj. od jubi-
lanta, popř. od rodinného příslušníka či jiné 
blízké osoby, které je známo, že jubilant 
s přáním bude souhlasit. V případě zájmu 
o návštěvu zástupců městského obvodu při 

Smutná zpráva
S lítostí oznamujeme, že 28. listo-

padu 2014 náhle zemřel dlouholetý 
starosta městského obvodu Pardu-
bice II pan Jiří Srbek.

Jiří Srbek se narodil 6. března 1948 
v Benátkách nad Jizerou. Většinu svého 
života prožil v Pardubicích, kde s man-
želkou vychoval dvě děti a pracoval v Syn-
thesii Semtín. V roce 1998 byl zvolen 
starostou městského obvodu Pardubice II 
a tento post obhájil ještě třikrát - v letech 
2002, 2006 a 2010. V letošních volbách již 
na funkci starosty nekandidoval, přesto 
získal od voličů absolutně nejvyšší počet 
hlasů. Se jménem Jiřího Srbka zůstane 
navždy spojen rozvoj Polabin a Cihelny na 
počátku tohoto století.

Připomeňme si ho na několika 
fotografiích z poutí, jejichž úspěšnou 
tradici v Polabinách před 15 lety založil a 
býval na nich vždy ve svém živlu.

J

Termíny jednání 
zastupitelstva 2015

Rada městského obvodu schválila termíny 
jednání Zastupitelstva MO Pardubice II na rok 
2015. Oproti dosavadním zvyklostem nezasedne 
zastupitelstvo čtyřikrát ročně, ale pětkrát, a to 
v těchto termínech: 25. února, 15. dubna, 24. 
června, 23. září a, 16. prosince 2015.

Jedná se vždy o středy, jednání zastupitelstva 
se koná obvykle v 18 hodin v salonku restaurace Na 
Palubě v Polabinách 2. Upřesňující informace 
včetně programu jednání jsou vždy s týdenním 
předstihem vyvěšeny na úřední desce, ve 
vývěsních skříňkách MO a na internetu. Jednání 
zastupitelstva jsou veřejná.

Upozornění 
Úřad městského obvodu Pardubice II 

oznamuje, že bylo provedeno ošetření 
jehličnatých dřevin chemickým pří-
pravkem MORSUVIN A na území MO 
Pardubice II z důvodu vandalismu a 
krádeží jehličnanů v předvánočním období. 
Stromky ošetřené tímto přípravkem po 
přenesení do teplé místnosti intenzivně 
zapáchají! Výše uvedený chemický 
přípravek není klasifikován jako jed a lze jej 
použít na veřejně přístupných místech. 
Ošetřené stromy v sídlištích Polabiny 1-5, 
Sever, Stavařov a Cihelna budou viditelně 
označeny tabulkou: „POZOR! Jehličnany 
jsou chemicky ošetřeny, nedotýkejte se 
stromů.“ Prosíme občany, aby tyto 
výstražné tabulky neničili a neodstra-
ňovali alespoň po dobu 21 dnů od data 
ošetření.                                    OŽPD

Rozsvícení 
vánočního stromu

V pátek 28. 11. 2014 v 17 hodin se 
konalo slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí v Polabinách 2 
(u pošty). Krátkou úvodní řeč pronesl 
starosta Radek Hejný. Ceremoniál byl 
zahájen minutou ticha za Jiřího Srbka a 
pak již zazněly fanfáry Základní umělecké 
školy Polabiny a zazpívaly dětské sbory ZŠ 
Polabiny 2. Nejprve to byl sbor Zpěváčci 
paní učitelky Moniky Kadlecové násle-
dovaný sborem Čtyřlístek paní učitelky 
Hany Fučíkové. 

Děkujeme za účast na tomto příjem-
ném setkání na začátku adventního času 
a těšíme se opět nashledanou příště.

Knihovna městského
obvodu koncem roku

Knihovna městského obvodu Pardubice II 
bude  dne 31. prosince 2014 uzavřena.

Provozní doba úřadu
V závěru roku 2014 bude ÚMO Pardubice II 

fungovat takto. 30. 12. bude pokladna v  provozu 
od 8 - 12 hodin, ověřování a služby Czechpoint se 
neprovádí. 31. 12. je úřad pro veřejnost uzavřen.

Záměry
do budoucna

výstavby několika desítek nových parkovacích 
míst, která nahradí mj. dosavadní nevhodné 
podélné parkování ve Studentské ulici. Součástí 
investice Univerzity Pardubice bude i chodník podél 
jižní strany ulice. V místě stávajícího vjezdu k bu-
dově Dopravní fakulty Jana Pernera vznikne nový 
přechod pro chodce, který napomůže propojení V současné době připravujeme k realizaci 
obou částí kampusu. Rekonstruovaný úsek ulice mimo jiné následující dvě akce.
bude zahrnut do režimu zóny Tempo 30.První z nich jsou stavební úpravy ulice 

Studentské. Ulice bude navazovat na již rekon-
struovanou část u křižovatky U Josefa, tj. bude 

Druhou akcí jsou stavební úpray ulice dělená středovým ostrůvkem s lampami veřejného 
Varšavské. Projekt úprav navazuje na dokon-osvětlení a chodníky po obou stranách. Jedná se 
čenou akci Předprostor ZŠ Polabiny 2, tj. ulice by o pokračování páteřní polabinské komunikace, 
měla vypadat stejně jako rekonstruovaná část která by v budoucnu měla být napojena na severo-
Prodloužené (oboustranné podélné parkování, východní obchvat a navíc prochází rozvíjejícím se 
rekonstruované chodníky, zvýšené přechody pro univerzitním kampusem. Akce je úzce koordi-
chodce). Navíc dojde k úpravě nároží ulic nována se záměry Univerzity Pardubice, která na 
Kosmonautů a Varšavská s cílem zlepšení rozhledu rok 2015 plánuje rozsáhlé úpravy ploch na svých 
na křižovatce.                                                    TŘpozemcích v okolí svých objektů v této ulici včetně 

Studentská

Varšavská
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Co se udělalo
a za kolik

nátěry, opravy laviček a mobiliáře    607 000,-
jednotlivě zadávané zakázky (renovace laviček 
na nám. Polabiny 2, opravy a nátěry přístřešků 
na kontejnery, laviček, likvidace bazénu v Pro-
dloužené ulici, úprava zvýšených záhonů pro 
stromy v ul. Stavbařů  a další)

Jako obvykle koncem roku přinášíme přehled opravy a údržba hřišť          769 000,-
nejpodstatnějších výdajů městského obvodu jednotlivě zadávané zakázky (výměna písku 
Pardubice II z rozpočtových kapitol životní v pískovištích, oprava zpevněných ploch na 2 
prostředí a doprava v roce 2014. Výčet hřištích v ul. Stavbařů, oprava dopadové 
neobsahuje úplně všechny položky, některé jsou plochy na hřišti Lidická, průběžné obnovování 
kumulované a některé částky odhadnuté, nátěrů, oprava dřevěného slona v ulici 
protože čerpání dosud probíhá. Lonkova, celková údržba všech dopadových  vozovek, rozšíření kapacity parkovišť, nové Kromě dobře viditelných větších investičních ploch, průběžné dílčí opravy) veřejné osvětlení, hřiště mezi domy, nové akcí a zajišťování nezbytných opakujících se provoz fontán a pítek        64 000,- přístřešky na kontejnery, sadové úpravy)činností, považovaných za samozřejmý stan- pravidelné kontroly a příp. opravy na základě doplnění VO Kpt. Bartoše u garáží      90 000,-dard, každoročně provádíme velké množství roční smlouvy chodníky Bělehradská             973 000,-drobnějších oprav a úprav na přímé žádosti výsyp odpadkových košů       509 000,- rekonstrukce chodníků v centrální části obyvatel, zástupců samospráv nebo společen- výsyp celkem 163 košů 3x týdně na základě Polabin (okolí čp. 379) v návaznosti na opravu ství vlastníků domů. V tom vidíme jeden z hlav- roční smlouvy horkovodu včetně projektové dokumentaceních smyslů existence městských obvodů. výsyp košů na psí exkrementy   198 000,- chodníky Prodloužená                       433 000,-

výsyp celkem 37 košů 2x týdně na základě náhrada dožilého povrchu z litého asfaltu ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE ŽP 2014 roční smlouvy zámkovou dlažbou na chodnících mezi domy sekání trávníků a sběr listí              1 762 000,- velkoobjemové kontejnery               242 000,- čp. 221-6 a 227-30) vč. PDkaždoročně se provádí 5 sečí trávníků se přistavování na 7 stanovišť dle harmonogramu chodníky Lidická             248 000,-sběrem, z nichž poslední je včetně sběru listí, a roční smlouvy zpevnění vyšlapaných zkratek v okolí čp. 365-některé exponované plochy (náměstí, refýže 
74 a rekonstrukce spojovacích chodníků do ul. podél důležitých komunikací apod.) jsou 
Na Labišti vč. PDsekány častěji, některé louky méně častěji; 

parkoviště Stavařov                         265 000,-městský obvod je pro potřeby sečí rozčleněn 
doplnění zálivu na 12 parkovacích míst vč. PDna 4 bloky, na jejichž dvouletou údržbu jsou 

rek. zastávky Hradecká (z města)  1 254 000,-vypisována výběrová řízení, fakturace je 
opravy chodníků živ. kobercem    1 964 000,-prováděna za jednotlivé seče po jejich převzetí 

jednorázová zakázka zahrnující opravu ucele-a zkontrolování 
ných úseků asfaltových chodníků v ulici Lidická údržba trávníků mimo pravid. sečí    75 000,-
(čp. 365-74), Gagarinova (375-8 i parkoviště), jedná se o údržbu trávníků mimo rámec výše 
Sluneční, Kpt. Bartoše u garáží a u čp. 411, uvedených dlouhodobých smluv (seče luk, 
Brožíkova a Sedláčkova (u čp. 433, 434 a 435)mimořádná seč v Mozartově ul., odstranění 

různých ruderálních porostů na Fáblovce, za 
koupalištěm, u jezu apod.) nový mobiliář a vybavení hřišť          186 000,-

zahradnické služby           1 209 000,- nové herní prvky v ul. Stavbařů, psí koš  Labský 
služby na základě roční smlouvy se SmP - palouk, lavičky Lonkova, Karla Šípka, Hradecká 
prořezy keřů, živých plotů aj. v celkovém (zastávka Stavařov), u stezky podél Labe
objemu 5 056 hodin ročně nová dopadová plocha Letadlo         536 000,-

údržba dřevin a související služby    728 000,-
jednotlivě zadávané zakázky (prořez stromů 
mj. v Kunětické ulici, ošetření dřevin, výchovný 
řez mladých stromků, instalace a revize vazeb, 
kácení stromů, odstranění pařezů, údržba a řez 
živých plotů Bělehradská a Lonkova, obnova 
kotvení mladých dřevin, ochranný postřik proti 

oprava dílčích závad na komun.      1 716 000,-klíněnce, dodání borky apod.)
jednotlivě zadávané zakázky (zalití spár na nové výsadby dřevin + zálivka        212 000,-
stezce od mostu P. Wonky, Hradecká, jednotlivě zadávané zakázky (výsadba celkem 
Bělehradská aj., frézování vozovky Kosmo-46 stromů či velkých keřů a záhonů s 397 keři 
nautů u křiž. Poděbradská, oprava propadu na na 21 různých místech, dodání květinového 

stojanu na nám. Polabiny 2) chodníku Kosmonautů u Pergoly a u křiž. 
Poděbradská, Sedláčkova 447, parkoviště v ul. přístřešky na kontejery Lonkova      377 000,-
Mladých, Lonkova, chodníky u vstupů do domu venkovní fitness hřiště Sedláčkova  185 000,-
Gagarinova, oprava obrub na stezce 
Bělehradská, chodník Kpt. Bartoše u kruh. ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA 
objezdu, oprava chodníku u čp. 302-3 Sluneční,  2014
výhybny u MŠ Brožíkova, chodník K Cihelně, Předprostor ZŠ Polabiny 2              2 775 000,-

podíl MO na nákladech realizace akce (celkem odvodnění ul. Stavbařů u čp. 149-52 a řada 
6,6 mil. Kč, z toho státní dotace 4 mil. Kč), dalších drobných oprav )
projektová dokumentace, autorský dozor čištění a údržba dešťových vpustí   275 000,-

Vnitrobloky Brožíkova                   6 866 000,- čištění neodtékajících vpustí, doplnění 
jedná se jednak o vnitroblok 424-6 a jednak kalových košů a výměna náplní 34 sorbčních 
vnitroblok 427-9 (rekonstrukce chodníků, vpustí                                    OŽPD

těchto procesů a zahájení akce se posunulo do Rekonstrukce před ZŠ poloviny prázdnin.
K tomu se přidaly další komplikace v podobě Polabiny 2 dokončena

zpoždění v předstihu probíhající rekonstrukce 
Projekt připravil městský obvod Pardubice II horkovodu (investor Elektrárna Opatovice) a 

a realizaci zajišťoval investiční odbor Magistrátu následně i pomalého tempa prací zhotovitele 
města Pardubic. Náklady na stavbu činily 6,6 mil. stavby vzešlého z výběrového řízení. 
Kč, přičemž 4 mil. Kč pokryla státní dotace z pod- V rámci akce byla provedena rekonstrukce 
programu Podpora regenerace panelových sídlišť stávajících ploch před základní školou a výměna 
a zbývající část byla hrazena z rozpočtu MO povrchu navazujících chodníků v ulici Prodloužené. 
Pardubice II. Byly doplněny parkovací zálivy podél ulice včetně 

Získání státní dotace je významným přínosem, vyznačení míst pro tělesně postižené a krátko-
ale přináší i určitá úskalí. Především si dotační akce dobých stání pro rodiče žáků školy. Vozovka byla 
nemůže zajišťovat sám městský obvod, ale po zúžena, označena jako zóna Tempo 30 a byly 
formální stránce musí být investorem magistrát doplněny zklidňovací prvky (zvýšené přechody pro 
města. Navíc tyto akce mají přísnější režim chodce). U chodníků a před školou byla zřízena 
výběrového řízení na zhotovitele, které se odpočinková místa s novými lavičkami. Vstup do 
vyznačuje zejména delšími lhůtami. Smlouva o dílo školy byl bezbariérově upraven a do nových 
tedy mohla být podepsána až po proběhnutí všech záhonů byla vysázena kvetoucí zeleň.                TŘ

25.11.2014

Organizace a účel
MŠ Brožíkova - akce pro děti
MŠ Klubíčko - akce pro děti 
MŠ Odborářů - den dětí
ZŠ Polabiny 3 - akce pro děti
ZŠ Polabiny 1 
     - rozloučení se šk. rokem
SK Lvíček - činnost
SKV Pce Nezlomeni - činnost
Gymnázium Mozartova
     - předplatné do Státní opery
TK Synthesia Pardubice 
     - turistické akce
MŠ Odborářů - Vánoční jarmark
HMP Dance Studio
     - Světový taneční šampionát
Klub kin-ballu 
     - pronájem tělocvičny
SK lyžařů Polabiny 
     - zájezdy, pronájmy
ZŠ Polabiny 1 
     - ohňostroj na závěr roku
MŠ Brožíkova - oslavy sv. Martina
sbor Pernštýn-Ludmila-Suk 
     - festival pěveckých sborů
V. Mazal - Oblaka Fest
Barocco sempre giovane
     - Pardub. hudební jaro 2015
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Příspěvky 
v roce 2014 

V PZ 2/2014 byl zveřejněn přehled 
příspěvků v rámci podpory aktivit pro děti 
a mládež v oblasti školství, tělovýchovy a 
kultury schválených Radou městského 
obvodu Pardubice II do konce dubna 
2014. Nyní přinášíme další část tohoto 
přehledu - za období od května do října 
2014. Finanční příspěvky byly poskytnuty 
na činnost některých organizací nebo 
přímo na konkrétní akce.
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Co se udělalo
a za kolik

nátěry, opravy laviček a mobiliáře    607 000,-
jednotlivě zadávané zakázky (renovace laviček 
na nám. Polabiny 2, opravy a nátěry přístřešků 
na kontejnery, laviček, likvidace bazénu v Pro-
dloužené ulici, úprava zvýšených záhonů pro 
stromy v ul. Stavbařů  a další)

Jako obvykle koncem roku přinášíme přehled opravy a údržba hřišť          769 000,-
nejpodstatnějších výdajů městského obvodu jednotlivě zadávané zakázky (výměna písku 
Pardubice II z rozpočtových kapitol životní v pískovištích, oprava zpevněných ploch na 2 
prostředí a doprava v roce 2014. Výčet hřištích v ul. Stavbařů, oprava dopadové 
neobsahuje úplně všechny položky, některé jsou plochy na hřišti Lidická, průběžné obnovování 
kumulované a některé částky odhadnuté, nátěrů, oprava dřevěného slona v ulici 
protože čerpání dosud probíhá. Lonkova, celková údržba všech dopadových  vozovek, rozšíření kapacity parkovišť, nové Kromě dobře viditelných větších investičních ploch, průběžné dílčí opravy) veřejné osvětlení, hřiště mezi domy, nové akcí a zajišťování nezbytných opakujících se provoz fontán a pítek        64 000,- přístřešky na kontejnery, sadové úpravy)činností, považovaných za samozřejmý stan- pravidelné kontroly a příp. opravy na základě doplnění VO Kpt. Bartoše u garáží      90 000,-dard, každoročně provádíme velké množství roční smlouvy chodníky Bělehradská             973 000,-drobnějších oprav a úprav na přímé žádosti výsyp odpadkových košů       509 000,- rekonstrukce chodníků v centrální části obyvatel, zástupců samospráv nebo společen- výsyp celkem 163 košů 3x týdně na základě Polabin (okolí čp. 379) v návaznosti na opravu ství vlastníků domů. V tom vidíme jeden z hlav- roční smlouvy horkovodu včetně projektové dokumentaceních smyslů existence městských obvodů. výsyp košů na psí exkrementy   198 000,- chodníky Prodloužená                       433 000,-

výsyp celkem 37 košů 2x týdně na základě náhrada dožilého povrchu z litého asfaltu ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE ŽP 2014 roční smlouvy zámkovou dlažbou na chodnících mezi domy sekání trávníků a sběr listí              1 762 000,- velkoobjemové kontejnery               242 000,- čp. 221-6 a 227-30) vč. PDkaždoročně se provádí 5 sečí trávníků se přistavování na 7 stanovišť dle harmonogramu chodníky Lidická             248 000,-sběrem, z nichž poslední je včetně sběru listí, a roční smlouvy zpevnění vyšlapaných zkratek v okolí čp. 365-některé exponované plochy (náměstí, refýže 
74 a rekonstrukce spojovacích chodníků do ul. podél důležitých komunikací apod.) jsou 
Na Labišti vč. PDsekány častěji, některé louky méně častěji; 

parkoviště Stavařov                         265 000,-městský obvod je pro potřeby sečí rozčleněn 
doplnění zálivu na 12 parkovacích míst vč. PDna 4 bloky, na jejichž dvouletou údržbu jsou 

rek. zastávky Hradecká (z města)  1 254 000,-vypisována výběrová řízení, fakturace je 
opravy chodníků živ. kobercem    1 964 000,-prováděna za jednotlivé seče po jejich převzetí 

jednorázová zakázka zahrnující opravu ucele-a zkontrolování 
ných úseků asfaltových chodníků v ulici Lidická údržba trávníků mimo pravid. sečí    75 000,-
(čp. 365-74), Gagarinova (375-8 i parkoviště), jedná se o údržbu trávníků mimo rámec výše 
Sluneční, Kpt. Bartoše u garáží a u čp. 411, uvedených dlouhodobých smluv (seče luk, 
Brožíkova a Sedláčkova (u čp. 433, 434 a 435)mimořádná seč v Mozartově ul., odstranění 

různých ruderálních porostů na Fáblovce, za 
koupalištěm, u jezu apod.) nový mobiliář a vybavení hřišť          186 000,-

zahradnické služby           1 209 000,- nové herní prvky v ul. Stavbařů, psí koš  Labský 
služby na základě roční smlouvy se SmP - palouk, lavičky Lonkova, Karla Šípka, Hradecká 
prořezy keřů, živých plotů aj. v celkovém (zastávka Stavařov), u stezky podél Labe
objemu 5 056 hodin ročně nová dopadová plocha Letadlo         536 000,-

údržba dřevin a související služby    728 000,-
jednotlivě zadávané zakázky (prořez stromů 
mj. v Kunětické ulici, ošetření dřevin, výchovný 
řez mladých stromků, instalace a revize vazeb, 
kácení stromů, odstranění pařezů, údržba a řez 
živých plotů Bělehradská a Lonkova, obnova 
kotvení mladých dřevin, ochranný postřik proti 

oprava dílčích závad na komun.      1 716 000,-klíněnce, dodání borky apod.)
jednotlivě zadávané zakázky (zalití spár na nové výsadby dřevin + zálivka        212 000,-
stezce od mostu P. Wonky, Hradecká, jednotlivě zadávané zakázky (výsadba celkem 
Bělehradská aj., frézování vozovky Kosmo-46 stromů či velkých keřů a záhonů s 397 keři 
nautů u křiž. Poděbradská, oprava propadu na na 21 různých místech, dodání květinového 

stojanu na nám. Polabiny 2) chodníku Kosmonautů u Pergoly a u křiž. 
Poděbradská, Sedláčkova 447, parkoviště v ul. přístřešky na kontejery Lonkova      377 000,-
Mladých, Lonkova, chodníky u vstupů do domu venkovní fitness hřiště Sedláčkova  185 000,-
Gagarinova, oprava obrub na stezce 
Bělehradská, chodník Kpt. Bartoše u kruh. ÚDRŽBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA 
objezdu, oprava chodníku u čp. 302-3 Sluneční,  2014
výhybny u MŠ Brožíkova, chodník K Cihelně, Předprostor ZŠ Polabiny 2              2 775 000,-

podíl MO na nákladech realizace akce (celkem odvodnění ul. Stavbařů u čp. 149-52 a řada 
6,6 mil. Kč, z toho státní dotace 4 mil. Kč), dalších drobných oprav )
projektová dokumentace, autorský dozor čištění a údržba dešťových vpustí   275 000,-

Vnitrobloky Brožíkova                   6 866 000,- čištění neodtékajících vpustí, doplnění 
jedná se jednak o vnitroblok 424-6 a jednak kalových košů a výměna náplní 34 sorbčních 
vnitroblok 427-9 (rekonstrukce chodníků, vpustí                                    OŽPD

těchto procesů a zahájení akce se posunulo do Rekonstrukce před ZŠ poloviny prázdnin.
K tomu se přidaly další komplikace v podobě Polabiny 2 dokončena

zpoždění v předstihu probíhající rekonstrukce 
Projekt připravil městský obvod Pardubice II horkovodu (investor Elektrárna Opatovice) a 

a realizaci zajišťoval investiční odbor Magistrátu následně i pomalého tempa prací zhotovitele 
města Pardubic. Náklady na stavbu činily 6,6 mil. stavby vzešlého z výběrového řízení. 
Kč, přičemž 4 mil. Kč pokryla státní dotace z pod- V rámci akce byla provedena rekonstrukce 
programu Podpora regenerace panelových sídlišť stávajících ploch před základní školou a výměna 
a zbývající část byla hrazena z rozpočtu MO povrchu navazujících chodníků v ulici Prodloužené. 
Pardubice II. Byly doplněny parkovací zálivy podél ulice včetně 

Získání státní dotace je významným přínosem, vyznačení míst pro tělesně postižené a krátko-
ale přináší i určitá úskalí. Především si dotační akce dobých stání pro rodiče žáků školy. Vozovka byla 
nemůže zajišťovat sám městský obvod, ale po zúžena, označena jako zóna Tempo 30 a byly 
formální stránce musí být investorem magistrát doplněny zklidňovací prvky (zvýšené přechody pro 
města. Navíc tyto akce mají přísnější režim chodce). U chodníků a před školou byla zřízena 
výběrového řízení na zhotovitele, které se odpočinková místa s novými lavičkami. Vstup do 
vyznačuje zejména delšími lhůtami. Smlouva o dílo školy byl bezbariérově upraven a do nových 
tedy mohla být podepsána až po proběhnutí všech záhonů byla vysázena kvetoucí zeleň.                TŘ
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     - festival pěveckých sborů
V. Mazal - Oblaka Fest
Barocco sempre giovane
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Příspěvky 
v roce 2014 

V PZ 2/2014 byl zveřejněn přehled 
příspěvků v rámci podpory aktivit pro děti 
a mládež v oblasti školství, tělovýchovy a 
kultury schválených Radou městského 
obvodu Pardubice II do konce dubna 
2014. Nyní přinášíme další část tohoto 
přehledu - za období od května do října 
2014. Finanční příspěvky byly poskytnuty 
na činnost některých organizací nebo 
přímo na konkrétní akce.
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životním výročí kontaktujte, prosím, úřad Jubilea občanů městského obvodu alespoň 14 dnů před 
datem výročí (tel. 466 798 611, e-mail v městském obvodě posta@umo2.mmp.cz). Gratulaci jubilantovi 
i s malou pozorností rádi předáme.            MBPo několik let bylo zvykem, aby městský 

obvod popřál jubilantům k životním   výročím 
(80., 85., …narozeninám). Současná právní 
úprava nám neumožňuje získávat osobní 
údaje o občanech ve vztahu k jejich životním 
výročím. V této souvislosti Vám sdělujeme, 
že městský obvod bude přání jubilantům od 
1. 1. 2015 předávat pouze na základě sdělení 
požadavku na městský obvod, tj. od jubi-
lanta, popř. od rodinného příslušníka či jiné 
blízké osoby, které je známo, že jubilant 
s přáním bude souhlasit. V případě zájmu 
o návštěvu zástupců městského obvodu při 

Smutná zpráva
S lítostí oznamujeme, že 28. listo-

padu 2014 náhle zemřel dlouholetý 
starosta městského obvodu Pardu-
bice II pan Jiří Srbek.

Jiří Srbek se narodil 6. března 1948 
v Benátkách nad Jizerou. Většinu svého 
života prožil v Pardubicích, kde s man-
želkou vychoval dvě děti a pracoval v Syn-
thesii Semtín. V roce 1998 byl zvolen 
starostou městského obvodu Pardubice II 
a tento post obhájil ještě třikrát - v letech 
2002, 2006 a 2010. V letošních volbách již 
na funkci starosty nekandidoval, přesto 
získal od voličů absolutně nejvyšší počet 
hlasů. Se jménem Jiřího Srbka zůstane 
navždy spojen rozvoj Polabin a Cihelny na 
počátku tohoto století.

Připomeňme si ho na několika 
fotografiích z poutí, jejichž úspěšnou 
tradici v Polabinách před 15 lety založil a 
býval na nich vždy ve svém živlu.

J

Termíny jednání 
zastupitelstva 2015

Rada městského obvodu schválila termíny 
jednání Zastupitelstva MO Pardubice II na rok 
2015. Oproti dosavadním zvyklostem nezasedne 
zastupitelstvo čtyřikrát ročně, ale pětkrát, a to 
v těchto termínech: 25. února, 15. dubna, 24. 
června, 23. září a, 16. prosince 2015.

Jedná se vždy o středy, jednání zastupitelstva 
se koná obvykle v 18 hodin v salonku restaurace Na 
Palubě v Polabinách 2. Upřesňující informace 
včetně programu jednání jsou vždy s týdenním 
předstihem vyvěšeny na úřední desce, ve 
vývěsních skříňkách MO a na internetu. Jednání 
zastupitelstva jsou veřejná.

Upozornění 
Úřad městského obvodu Pardubice II 

oznamuje, že bylo provedeno ošetření 
jehličnatých dřevin chemickým pří-
pravkem MORSUVIN A na území MO 
Pardubice II z důvodu vandalismu a 
krádeží jehličnanů v předvánočním období. 
Stromky ošetřené tímto přípravkem po 
přenesení do teplé místnosti intenzivně 
zapáchají! Výše uvedený chemický 
přípravek není klasifikován jako jed a lze jej 
použít na veřejně přístupných místech. 
Ošetřené stromy v sídlištích Polabiny 1-5, 
Sever, Stavařov a Cihelna budou viditelně 
označeny tabulkou: „POZOR! Jehličnany 
jsou chemicky ošetřeny, nedotýkejte se 
stromů.“ Prosíme občany, aby tyto 
výstražné tabulky neničili a neodstra-
ňovali alespoň po dobu 21 dnů od data 
ošetření.                                    OŽPD

Rozsvícení 
vánočního stromu

V pátek 28. 11. 2014 v 17 hodin se 
konalo slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí v Polabinách 2 
(u pošty). Krátkou úvodní řeč pronesl 
starosta Radek Hejný. Ceremoniál byl 
zahájen minutou ticha za Jiřího Srbka a 
pak již zazněly fanfáry Základní umělecké 
školy Polabiny a zazpívaly dětské sbory ZŠ 
Polabiny 2. Nejprve to byl sbor Zpěváčci 
paní učitelky Moniky Kadlecové násle-
dovaný sborem Čtyřlístek paní učitelky 
Hany Fučíkové. 

Děkujeme za účast na tomto příjem-
ném setkání na začátku adventního času 
a těšíme se opět nashledanou příště.

Knihovna městského
obvodu koncem roku

Knihovna městského obvodu Pardubice II 
bude  dne 31. prosince 2014 uzavřena.

Provozní doba úřadu
V závěru roku 2014 bude ÚMO Pardubice II 

fungovat takto. 30. 12. bude pokladna v  provozu 
od 8 - 12 hodin, ověřování a služby Czechpoint se 
neprovádí. 31. 12. je úřad pro veřejnost uzavřen.

Záměry
do budoucna

výstavby několika desítek nových parkovacích 
míst, která nahradí mj. dosavadní nevhodné 
podélné parkování ve Studentské ulici. Součástí 
investice Univerzity Pardubice bude i chodník podél 
jižní strany ulice. V místě stávajícího vjezdu k bu-
dově Dopravní fakulty Jana Pernera vznikne nový 
přechod pro chodce, který napomůže propojení V současné době připravujeme k realizaci 
obou částí kampusu. Rekonstruovaný úsek ulice mimo jiné následující dvě akce.
bude zahrnut do režimu zóny Tempo 30.První z nich jsou stavební úpravy ulice 

Studentské. Ulice bude navazovat na již rekon-
struovanou část u křižovatky U Josefa, tj. bude 

Druhou akcí jsou stavební úpray ulice dělená středovým ostrůvkem s lampami veřejného 
Varšavské. Projekt úprav navazuje na dokon-osvětlení a chodníky po obou stranách. Jedná se 
čenou akci Předprostor ZŠ Polabiny 2, tj. ulice by o pokračování páteřní polabinské komunikace, 
měla vypadat stejně jako rekonstruovaná část která by v budoucnu měla být napojena na severo-
Prodloužené (oboustranné podélné parkování, východní obchvat a navíc prochází rozvíjejícím se 
rekonstruované chodníky, zvýšené přechody pro univerzitním kampusem. Akce je úzce koordi-
chodce). Navíc dojde k úpravě nároží ulic nována se záměry Univerzity Pardubice, která na 
Kosmonautů a Varšavská s cílem zlepšení rozhledu rok 2015 plánuje rozsáhlé úpravy ploch na svých 
na křižovatce.                                                    TŘpozemcích v okolí svých objektů v této ulici včetně 

Studentská

Varšavská



realizován v sobotu dne 3. 1. 2015. Od pondělí dne Svoz odpadu 5. 1. 2015 platí běžný režim svozu odpadu.
Všechny separační dvory budou ve dnech 24. - na přelomu roku

26. 12. 2014 mimo provoz. Během Silvestra - ve 
Dovolujeme si touto cestou informovat středu dne 31. 12. 2014 budou otevřeny pouze ty 

občany města Pardubice o režimu svozu separační dvory, kde je středa běžným otevíracím 
komunálních odpadů v průběhu vánočních a dnem. Ve čtvrtek dne 1. 1. 2015 budou veškeré 
novoročních svátků v letošním roce. separační dvory uzavřené. 

Pro dny vánočních svátků, tj. pro dny od 24. - V souladu s klimatickými podmínkami - pomalý 
26. 12. 2014  platí standardní svozový režim svozu nástup zimy a s tím související pomalý spad listí ze 
komunálního odpadu a jeho separovaných složek stromů a ještě rostoucí tráva - byl uskutečněn 
dle příslušného dne v týdnu. Veškeré nádoby budou mimořádný svoz bioodpadu v pátek dne 5. 12. 
v tyto dny proto zcela standardně vysypány. 2014. V prosinci se uskuteční ještě pravidelný svoz 
Prosíme tedy touto cestou občany, aby připravili bioodpadu dne 26. 12. 2014 dle dříve již platného 
své odpadové nádoby  k výsypu, jako v běžných harmonogramu.
pracovních dnech. Veškeré další dotazy Vám rádi zodpoví za-

Ve čtvrtek dne 1. 1. 2015 svoz odpadu městnanci SmP-Odpady a.s. na telefonních číslech 
neprobíhá. Tam, kde připadá  svozový den na 466 260 831-33 nebo MmP OŽP na tel. 466 859 
čtvrtek, proběhne svoz v následující den pátek 2. 1. 196. Děkujeme všem občanům za využívání služeb 
2015.  Páteční svoz ze dne 2. 1. 2015 bude v rámci odpadového hospodářství města.         OŽP
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Naštvat určitě ne, ale už jsem stačil zažít i 
méně příjemná překvapení. Například protestní Rozhovor s novým
podpisová akce proti výstavbě přístřešku na starostou kontejnery v Lonkově ulici, který stavíme na popud 
domovní samosprávy na jím schváleném místě. Radkem Hejným Věřím ale, že se nám společně podaří najít 
všeobecně přijatelné východisko z této situace. 
Překvapují mě také někteří spoluobčané, kteří od Je mi 48 let, jsem ženatý, mám dvě dospělé 
úřadu očekávají a vyžadují věci, které jsou napros-dcery a vnučku Ellu. Mezi mé záliby patří především 
to mimo naše kompetence a většinu lidí by něco sport a chalupaření. Dosud jsem byl ředitelem ZŠ 
takového ani nenapadlo. To vše však patří k práci Polabiny 1. Na této škole jsem působil od roku 
starosty a já jsem připraven tyto problémy řešit. 1994, nejprve jako zástupce ředitele a od roku 
Nemohu ale slíbit, že se nám podaří sporné 2000 jako ředitel. Ze školy se mi odcházelo těžko, 
záležitosti vždy vyřešit ke spokojenosti všech.ale svou novou roli starosty beru jako výzvu udělat 

něco pro náš obvod, pro lidi, kteří zde žijí.
Ty určitě také byly. Například jsem rád, že se 

konečně po strastiplném průběhu stavby nakonec 
vylouplo do krásy prostranství před základní školou 
v Prodloužené ulici v Polabinách 2. Radost jsem měl 
také z hojné účasti na slavnostním rozsvěcení 
vánočního stromu v Polabinách 28. listopadu.

V současné době vrcholí přípravy nového 
Programu rozvoje MO Pardubice II na nadcházející 
volební období. Na přípravě se podílí všichni 
zastupitelé a Program se bude schvalovat na 
prosincovém zastupitelstvu. Některé akce jsou již 
rozpracované z dřívějška, takže je nutné je 
dokončit - to se týká hlavně vnitrobloků v ulici 
Brožíkově, kde se v těchto dnech dokončuje druhý 
vnitroblok a zkraje příštího roku bude rekon-Především bych chtěl poděkovat voličům za 
struován i ten třetí u domu 430-2. Uskutečníme i hlasy pro hnutí ANO, které v Polabinách vyhrálo 
slíbené úpravy v ulici Varšavské navazující na volby. Chtěl bych ale poděkovat i všem ostatním, 
dokončený Předprostor ZŠ Polabiny 2. Významnou kteří k volbám přišli a dali tím najevo, že jim není 
akcí z hlediska celého města bude rekonstrukce jedno, kdo bude jejich radnici řídit. Cílem naší 
ulice Studentské, o které se podrobnosti dozvíte na politiky na malé radnici však není vytváření koalice 
jiném místě tohoto zpravodaje. či opozice. Již na ustavujícím jednání zastu-

pitelstva jsem řekl, že chci, aby zde spolupracovali 
všichni zastupitelé, bez ohledu na to jakou stranu 

Chystáme rekonstrukci hřiště v Bělehradské zastupují, ku prospěchu celého obvodu.
ulici u domů 269 a 270. Příští rok chceme 
pokračovat v opravách asfaltových chodníků – 
jedním z nich by měl být právě chodník podél 
tohoto hřiště.Provedl jsem drobné změny v obrazové 

výzdobě své kanceláře,… ale vážně – ve fungování 
obvodu nic zásadního měnit nehodlám. Již v pře-

Na tomto projektu intenzivně pracujeme, ale dešlém období jsem byl členem RMO a myslím, že 
situaci nám zkomplikovalo vážné onemocnění obvod funguje dobře a já chci pokračovat ve všem 
původního projektanta. Zakázku na projektovou dobrém, co se za „vlády“ mého předchůdce Jiřího 
dokumentaci jsme museli znovu zadat a nový Srbka udělalo. S předchozím starostou jsem chtěl 
zhotovitel pojal území trochu odlišně. Nechceme úzce spolupracovat a využít jeho zkušeností…  
tuto významnou akci uspěchat a v současné době Bohužel běh života nám tuto spolupráci již 
pečlivě zpracováváme připomínky obyvatel k upra-neumožní.
venému záměru. Dnes si ale netroufám slíbit, že 
akce bude zahájena již v příštím roce. Zatím se jeví Těch se určitě dočkáme. Zatím se s každo-
pravděpodobnější rok 2016.denním fungováním radnice teprve seznamuji, ale 

každou chvíli mě napadají věci, které by se daly 
zlepšit nebo udělat jinak. Mnohdy zjišťuji, že to 
není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, ale 
věřím, že se určitě něco z toho podaří. Chtěl bych 
třeba zlepšit komunikaci radnice s občany 
vytvořením facebookových stránek obvodu. Také 
bych rád zintenzivnil kontakty s SVJ a domovními 
samosprávami - touto formou vyzývám jejich 
předsedy, aby mne neváhali oslovit s připomínkami 
nebo náměty k naší činnosti. 

Pane starosto, co nám řeknete o sobě?

A nějaká příjemná překvapení?

Můžete již nyní prozradit, jaké akce chystá 
obvod na příští rok?

Jak byste zhodnotil výsledek voleb?

Bude se příští rok modernizovat nějaké hřiště? 
A co se plánuje v opravách komunikací?

Co jste udělal jako první věc ve funkci starosty 
a co hodláte ve fungování obvodu zásadně 
změnit?

A jak to vypadá s ulicí Družby, o jejíž 
rekonstrukci se psalo v PZ 1/2014?

A méně zásadní změny?

A nějaké slovo na závěr?

Už vás stačilo v práci něco naštvat?

Přál bych si, aby se nám práce v obvodu dařila 
tak, abychom za čtyři roky mohli říct, že Polabiny a 
Cihelna jsou opět o trochu hezčí.

Blíží se však Vánoce a prožíváme čas adventní, 
tak bych chtěl všem popřát především pevné 
zdraví, pohodu a klid v osobním životě. Dále bych 
chtěl vyslovit přání, abychom nepodlehli předvá-
nočnímu shonu a pokud přeci jenom ano, tak aby-
chom ho zvládli co nejlépe a užili si veselé a šťastné 
svátky vánoční společně se svými blízkými. 

Orgány MO 
po volbách 2014

Ve dnech 10. 10. - 11. 10. 2014 se 
konaly komunální volby. Přinášíme 
stručný přehled výsledků voleb do 
Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice II. Volební účast byla 33% a 
nejsilnější stranou je ANO 2011, 
následované ČSSD a ODS. Nejvíce hlasů ze 
všech kandidátů získal Jiří Srbek (29,1%).

Za názvem volební strany je uvedeno 
procento získaných hlasů a zvolení 
zastupitelé:

ANO 2011  21,30% Radek Hejný, 
Gabriela Křížková, Štěpánka Rubešová, 
Lubomír Hanzlík Česká strana sociálně 
demokratická 8,98% Aleš Fifka, Marta 
Vitochová, Rostislav Kučera Občanská 
demokratická strana 17,05% Jiří 
Srbek, Jan Mazuch, Milan Drahoš Komu-
nistická strana Čech a Moravy  9,37%  
Pavol Škuliga TOP 09 a nezávislí  7,69%  
Martin Slezák Koalice pro Pardubice 
(KDU-ČSL a NESTRANÍCI) 6,93%  Fran-
tišek Weisbauer PARDUBÁCI 6,39%  
David Roček PATRIOTI PARDUBIC 
5,16%  Eva Zálabská Naše Pardubice 
4,17% Pardubice pro lidi a Sou-
kromníci  4,00% SDRUŽENÍ PRO 
PARDUBICE 3,86%.

Na ustavujícím jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice II, které se 
konalo ve středu 5. 11. 2014 v aule 
Gymnázia Mozartova, bylo zvoleno nové 
vedení polabinské radnice.

Starostou byl všemi hlasy zvolen 
dosavadní člen Rady MO Pardubice II a 
ředitel Základní školy v Polabinách 1 
Radek Hejný (ANO 2011). Post místo-
starosty obhájil Milan Drahoš (ODS). Oba 
ve svém krátkém projevu poděkovali 
předešlému starostovi Jiřímu Srbkovi za 
úspěšnou šestnáctiletou práci v čele 
radnice. Dalšími členy Rady MO Pardubice 
II byli zvoleni Aleš Fifka (ČSSD), Marta 
Vitochová (ČSSD) a Lubomír Hanzlík 
(ANO 2011). Předsedou kontrolního 
výboru byl zvolen František Weisbauer 
(Koalice pro Pardubice - KDU-ČSL) a 
předsedkyní finančního výboru Gabriela 
Křížková (ANO 2011). 
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Radek Hej

2. jednání Zastupitelstva 
MO Pardubice II 
se koná ve středu dne 17. 12. 2014 v 18 
hodin v budově hotelu Harmony. Na 
programu budou zejména tyto body: 
zpráva starosty, čerpání rozpočtu, 
stanovení měsíčních odměn zastupitelům, 
pravidla sociálního fondu na rok 2015, 
Program rozvoje MO období 2015 - 2018, 
rozpočet MO na rok 2015, diskuse.

Polabinská „jednička“ má v rukávu i další Bubáci a strašidla akce. Hned na začátku prosince, přesněji 5. 
12., navštíví školu Mikuláš se svými čerty a na „jedničce“ anděly a následující den se rozvoní cukroví na 
tradičním Vánočním salónu. Od 8:30 ve Trocha strachu nikomu neuškodí, a tak 
školní jídelně. S kalendářním rokem se pak ZŠ vpustila ZŠ Polabiny 1 do svých prostor 
Polabiny 1 rozloučí ohňostrojem, a to dne 19. bubáky a strašidla. Dne 5. 11. se konal již 
prosince od 17 hodin. Přijďte, jste srdečně tradiční Večer duchů, kam se mohli menší i 
zváni.                                 Lenka Lokvencovávětší žáci přijít pobavit a bát. Na celkem 

šestnácti stanovištích plnili úkoly společně 
s hastrmany, bubáky, čarodějkami i Bílou 
paní. Ti nejodvážnější se mohli vydat i na 
stezku odvahy. „Nejhorší bylo, jak jsme šli 
tam dozadu a tam na nás vybafli. To jsem se i 
trochu bála.“ „Trochu víc,“ dodala maminka 
desetileté Aničky. Ale protože děti byly 
šikovné, strašidla si nakonec nikoho 
neodnesla, naopak za správně vyplněné 
úkoly čekala sladká odměna. 

ani nejmenší umělecký obor školy – literárně-Úspěšný podzim dramatický. Reprízoval úspěšnou dramatizaci 
románu Jenny Downhamové s názvem Ještěv polabinské ZUŠce v listopadu se všechny obory představí v dal-
ším pokračování celoškolního projektu Výlety Základní umělecká škola vstoupila do 
do minulosti. Pořad „Romantický výlet NA nového školního roku s tisícovkou žáků, kteří 
VĚČNOST“ je určen žákům II. stupně ZŠ a při-se vzdělávají v hudebním, tanečním, výtvar-
bližuje dobu romantismu. Nezbývá než podě-ném a literárně-dramatickém oboru.
kovat všem žákům i pedagogům za vynikající Hned v prvních měsících nového školního 
práci a reprezentaci školy i města. roku se žáci zúčastnili několika významných 

Mgr. Naďa Gregorová, ředitelka školysoutěží, ze kterých přivezli cenná umístění. Do 
Dunajské Stredy odjeli začátkem října mladí 
akordeonisté. Reprezentovali školu na 
Mezinárodním akordeonovém festivalu, jehož 
součástí je i interpretační soutěž. Sabina 
Stehlíková obsadila 1. místo a Domink 
Bradshaw 2. místo. Žáci tanečního oboru byli 
odměněni 3. cenou za choreografii Café la 
Fleur na soutěži v klasickém tanci Baletní 
mládí. Do národní přehlídky výtvarného oboru 
ZUŠ ČR postoupily a jsou tedy vystaveny 
projekty výtvarného oboru Náhrdelník 
Chrudimky, Psi a Černobílé hrátky. Nezahálel 

MŠ Brožíkova 
přivítala Martina 
na bílém koni

Tradičně již po 23. jsme se sešli 
v  úterý 11. 11. 2013 v 16 hodin v areálu MŠ 
v hojném počtu a za účasti vzácných 
hostů z Magistrátu města Pardubic. 
Netrpělivě jsme  očekávali příjezd svatého 
Martina do naší MŠ. Děti společně s učitel-
kami zazpívaly podzimní písničky a před-
nesly svatomartinské pranostiky a básně. 
Poté jsme se všichni společně vydali 
světelnou cestou s rozsvícenými lampiony 
průvodem po polabinském sídlišti. Když se 
sešeřilo, bylo slyšet znění koňských kopyt 
– to svatý Martin na bílém koni přijížděl 
slavnostní bránou mezi nás a přivážel 
poselství pro všechny hosty. Připravili 
jsme také pohoštění svatomartinskými 
rohlíčky a dalšími sladkostmi, mohli jsme 
se zahřát u stánku s horkou čokoládou a 
dalšími teplými nápoji. Dobrá nálada a 
pohoda provázela celou slavnost.      

 Kolektiv Mateřské školy Brožíkova

Advent a vánoce 
v Arše

Seniorklub: středa 17. 12. v 16:45 Izrael - 
video středa  7. 1. 2015 v 16:45 Krásy světa - 
mořské hlubiny - video. Dále každou středu v ka-
várně Archy

Kurz Alfa: úterý 16. 12. v 18:00 Proč Vánoce? - 
v kavárně Archy

Koncert: neděle 4. 1. 2015 v 17:00 Tříkrálový 
koncert komorního orchestru Bona Nota

Bohoslužby: neděle 21. 12. v 9:30 Dětská 
vánoční slavnost tředa 24. 12. ve 23:00 
Štědrovečerní bohoslužba tvrtek 25. 12. v 9:30 
Vánoční bohoslužba

Všechny programy se konají ve Sborovém 
domě Církve bratrské Archa, v Lonkově ulici.
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„Kontejnerová stání Lonkova“ v ceně 377 309,- Kč, a průjezdná) a ukládá projektovou dokumentaci Zprávy z jednání se Službami města Pardubic a.s. na akci dopracovat ve variantě průjezdné, maximalizovat 
„Rekonstrukce zálivu MHD Polabiny Hradecká počet parkovacích míst a zvážit doplnění dalšího zastupitelstva a rady 
směr z města“ v ceně 1 254 270 Kč včetně DPH zvýšeného přechodu u Svítání.

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu (akce byla připravena městem, financování RMO projednala  návrh žádosti o dotaci na 
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu zajištěno transferem z rozpočtu města) a se pořízení knihovního systému pro Knihovnu 
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období společností AUTUS I. s.r.o. na akci „Pardubice - městského obvodu Pardubice II v celkové hodnotě 
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje, Polabiny 2 - Oprava chodníků v ul. Prodloužená“ 113 tis. Kč, s podáním žádosti na Ministerstvo 
vybíráme následující záležitosti. v ceně 409 037,- Kč včetně DPH. kultury ČR souhlasí a souhlasí s vyčleněním 

Na svém zasedání 24. 9. 2014 ZMO projednalo Jelikož přes nesouhlas městského obvodu finančních prostředků v rozpočtu městského 
mimo jiné rozpočtové opatření č. 3, které přineslo uzavřelo město smlouvu se Službami města obvodu na rok 2015 na spolufinancování nákladů 
dílčí úpravy některých položek dle výsledků čerpání Pardubic a.s. na umístění 2 ks výlepových ploch pořízení knihovního systému ve výši 30 %. Kromě 
a dále vypořádání nákladů na volby do Evropského (každá o rozměru 2 m x 3 m) na části pozemku 3749 jiných změn nový systém přinese hlavně možnost 
parlamentu. Po komunálních volbách se 5. 11. 2014 (Stavařov), vymínila si RMO alespoň užití umístění katalogu na internetové stránky 
uskutečnilo ustavující zasedání nového ZMO, na kvalitnějšího mobiliáře a jeho odsouhlasení knihovny.
němž byl zvolen starosta, místostarosta a RMO na městským obvodem Pardubice II. V neposlední řadě RMO projednala návrh 
následující volební období (viz str. 2). RMO se seznámila se dvěma variantami Programu rozvoje MO Pardubice II na období 

RMO schválila smlouvy o dílo se společností konceptu úprav prostoru kolem základní školy a 2015-2018, který bude předložen ke schválení na 
CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice na akci dvou mateřských škol v ulici Mladých (neprůjezdná prosincovém jednání ZMO.           TŘ
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3,5MHz. Terén byl kopcovatější než předešlý Rádioví orientační závod, ale delší časy to rozhodně nepřineslo, ba 
naopak. V tomto závodě se projevila nejvíce běžci v Kazachstánu pořadatelská nezkušenost, a tak se vítězné časy 
pohybovaly kolem 25-ti minut, což je míň jak V již tradičním termínu první poloviny září se 
polovina směrného času. To však nezaskočilo konalo 17. mistrovství světa v rádiovém orientač-
skvěle běžícího Martina Šimáčka, který s náskokem ním běhu, tentokrát v Kazachstánu. Pořadatelé 
více než dvou minut získal titul mistra světa a vybrali k této akci prostor turistické oblasti 
k tomu přidal ještě zlato z družstev. Třetím Burrabay, asi 200km od hlavního města Astany. závodem byl sprint. Tratě postavené českým 

Čtyři mistrovské závody v pěti dnech, taková byla mezinárodním rozhodčím Jiřím Pavlů nejlépe z par-
náplň letošního mistrovství. dubických sedly Veronice Krčálové, která si časem 

Českou republiku reprezentovali v Asii i tři 18,5 minuty doběhla pro stříbrnou medaili. Martin 
pardubičtí závodníci. Kazachstán není pořadatel- Šimáček zaostal za třetím Ukrajincem pohých 15 
sky tolik zkušená země, což se bohužel promítlo sekund. Kopcovatý terén a fyzicky náročný závod 
částečně i v závodech. Prvním závodem byla pro s dvěma atletickými pasážemi po silnici, tak by se 
hlavní kategorie klasika v pásmu 144MHz. Terén byl dal popsat závěrečný foxoring. Pardubičtí závod-
rovinatý a běžecký. Martin Šimáček si svým níci tentokráte na bednu nedosáhli, nejblíže jí byl 
výkonem 51 minut doběhl pro bronz v kategorii na pátém místě Martin Šimáček. 
juniorů a společně s bílovickými kolegy získal zlato Kazašské mistrovství světa je již minulostí. 
z družstev. Veronice Krčálové ani Alžbětě Léharové Češi zde získali 25 cenných kovů. Již teď se 
jejich výkony na individuální medaili nestačily, ale můžeme těšit na příští rok, kdy mistrovství Evropy 
získaly bronz v soutěži družstev. Po volném dni hostí Česká republika, centrum bude v Marián-
následovala druhá klasika, tentokrát v pásmu ských lázních.                                                       JŠ

Petr Svoboda, který má za sebou 1. místo na Úspěch v benchi mistrovství ČR 18-19 let, 2. místo na ME 18-19 let a 
jako junior dosáhl skvělého 2. místa na Carpathian Polabinská bencherka Irena Dvorská se v říjnu 
Cup 2014 v Bardějově.2014 postarala svým výkonem o skvělé překvapení, 

Na příští rok mají v plánu mistrovství ČR, když na mezinárodním pohárovém závodě 
Evropy a opět světový a Karpatský pohár.           JD         Carpathian Cup 2014 v Bardějově (Slovensko) 

pořádaném mezinárodní asociací GPC, zvedla ve 
své kategorii Masters 1 neuvěřitelných 102,5 Kg. 
Tímto výsledkem v této kategorii obsadila 1. místo 
a vytvořila současný evropský rekord. 

Za skvělým výsledkem stojí dril v posilovně pod 
vedením trenéra a současně vynikajícího 
závodníka Davida Zdražila, držitele 1. místa na 
mistrovství  ČR a národního rekordu v asociaci 
GPC, 2. místo na ME, 1. místo na světovém poháru 
asociace WUAP a 1. místo na Carpathian Cup 2014 
v Bardějově. V týmu také působí i nadějný junior 

72 hodin
 Ve dnech 9. - 12. 10. 2014 se naše ZŠ 

Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 
zapojila do celostátního projektu s náz-
vem 72 hodin.  Co bylo cílem?

   Cílem 72 hodin bylo nasměrovat 
naše žáky do dobrovolných aktivit 
směřujících k pomoci druhým, přírodě či 
jejich okolí. Naučit děti spolupracovat a 
vnímat svět okolo sebe. V ČR 72 hodin 
pořádá Česká rada dětí a mládeže.

  V rámci akce se ROTA páťáků (5.A, 
5.B, 5.C) vydala na školní pozemek a do 
okolí školy v sídlišti Polabiny III., aby zde 
odstranila pohozené odpadky a další věci, 
které sem nepatří. Po předcházející 
poradě, jak tento projekt nazvat, padla 
volba na slogan „PO CESTĚ DO ŠKOLY A 
OKOLÍ MÉ ŠKOLY“. 

  A sami jsme se mohli přesvědčit, co 
všechno můžeme cestou do školy nalézt. 
Odměnu jsme pak pocítili sami, když jsme 
se vraceli zpět a čistá prostranství sídliště 
svítila do slunečného dne.

Žáci a pedagogové pátých tříd ZŠ 
Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344

klub vozíčkářů NEZLOMENI se sídlem v Polabinách,  Turnaj stolních si  již tradičně udržel vysokou sportovní úroveň a  
přilákal plejádu nejlepších hráčů z ČR a řadu tenistů - vozíčkářů významných hostů, mezi nimiž byla i místo-
předsedkyně Senátu PČR Miluše Horská.            FHMichal Stefanů z Náchoda s převahou obhájil 

loňské vítězství na 8. ročníku turnaje ve stolním 
tenise vozíčkářů ČR o putovní pohár města Par-
dubic, který se konal v sobotu 18. října v H-centru. 
Jako druhý ve skupině A skončil Jiří Suchánek z Li-
berce a bronzovou medaili získal Petr Svatoš z Lito-
myšle. Ve skupině B získal prvenství Boris Trávníček 
a ve skupině C Vojtěch Procházka. Nejmladší 
návštěvník turnaje, tříletý František, vylosoval 
výherce ceny od hlavního sponzora turnaje - firmy 
Kury ze Zdechovic. Šťastným výhercem nového 
invalidního vozíku se stal hráč skupiny A Ivan 
Kebísek. Turnaj, jehož pořadatelem je sportovní 


