
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 16. 12. 2009 ZMO schválilo rozpoèet MO na rok
2010, jeho! struèn" pøehled naleznete na str. 2 (podrobnìji na internetu).
Dále ZMO mimo jiné zøídilo organizaèní slo!ku MO - Støedisko úklidov"ch
prací (SÚP), která navazuje na pùvodní pracovní èetu a má na starosti
pøedev#ím úklid veøejn"ch prostranství. Následnì RMO vybrala z více ne!
70 uchazeèù vedoucího SÚP, jím! byl jmenován Radek Taichner.

RMO pøed koncem minulého roku schválila uzavøení obvykl"ch roèních
smluv se Slu!bami mìsta Pardubic a.s. na zahradnické slu!by,
pøistavování velkoobjemov"ch kontejnerù, v"syp ko#ù na odpadky a psí
exkrementy, údr!bu fontán a rámcovou smlouvu na opravy komunikací.
RMO dále schválila smlouvu se spoleèností AVE CZ odpadové
hospodáøství s.r.o. na údr!bu sorbèních vpustí, rámcovou smlouvu se
Správou a údr!bou silnic Pardubického kraje na provádìní lokálních
v"sprav komunikací a v neposlední øadì s SKP CENTREM o.p.s. na úklid
kontejnerov"ch stanovi#$.

V rámci vyjádøení pro potøeby územního øízení RMO souhlasila s umí-
stìním stavby lanového centra naproti koupali#ti i s roz#íøením H-Centra na
Fáblovce, nesouhlasila v#ak se stavbou fotovoltaické elektrárny na støe#e
objektu obchodního centra v Polabinách 4. RMO dále souhlasila se
zpìtvzetím odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu Integrovaného
objektu v Polabinách 3, nebo$ investor pøedlo!il upravenou dokumentaci
respektující podmínky RMO.

RMO souhlasila s v"pùjèkou mìstsk"ch pozemkù v ulici K Cihelnì
Univerzitì Pardubice za úèelem zøízení doèasného vjezdu na staveni#tì
Centra materiálového v"zkumu z ulice Hradecké s podmínkou zaji#tìní
bezpeèného a bezproblémového prùchodu chodcù. RMO dále souhlasila
s bezúplatn"m pøevodem pozemkù státu pod komunikacemi a zelení v èásti
ulice Kpt. Barto#e a v prostoru køi!ovatky Hradecká - Studentská na mìsto.
RMO naproti tomu nesouhlasila s dal#ím pronájmem pozemku mìsta pod
stánkem na námìstí Polabiny 1.

RMO souhlasila s prodlou!ením povolení pøedzahrádky u restaurace
Polabí, neodsouhlasila dal#í existenci pøedzahrádky u restaurace a herny
Green (J. Tomana) a rovnì! zamítla !ádost o roz#íøení pøedzahrádky pøed
hernou a barem Krijcos (centrum Polabiny 3) na mìstské pozemky.
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Vá!ení spoluobèané,
pøi psaní prvních leto"ních slov starosty, se mi ani
nechce vìøit, !e za pár dní nastane jaro. Je 16.
bøezen a já brzy ráno pí"i tyto øádky, za okny si ji!
prozpìvují ptáci, ale na zemi le!í a na zem opìt
padá sníh. Jsem v"ak optimista a doufám, !e a!
budete, pokud se Vám bude chtít, èíst tyto øádky
u! bude pìkné jarní poèasí a budeme se v"ichni
tì"it na svátky jara - Velikonoce.

Zimní mìsíce v Polabí mìly v posledním období vìt"inou mírn#
prùbìh a tak jsme jako v"ichni ostatní !ivoèichové rychle odvykli
tvrd"ím podmínkám. Letos musíme ov"em poèítat se zv#"en#mi
náklady na likvidaci následkù nekompromisního vlivu paní Zimy na
na"e !ivotní prostøedí. To je jedna z na"ich aktuálních starostí, oprava
vìt"ího mno!ství dìr v komunikacích a náprava "kod bude stát
samozøejmì víc penìz ne! v letech minul#ch.

První v#znamnou leto"ní spoleèenskou akcí bylo ji! osmé
Novoroèní souznìní poøádané Speciální "kolou Svítání a polabinskou
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 podtrhly ve svém
vystoupení známé hereèky Hana Maciuchová a Ta%ána Medvecká.
Jsem opravdu velmi rád, !e se u nás toto neformální setkání
ka!doroènì koná.

Zaèínají se pomalu rozjí!dìt i stavební práce, hlavnì v oblasti
sídli"tì Sever. Bude dokonèena rekonstrukce køi!ovatky u Josefa a
následnì bude rekonstruována ulice K Cihelnì. Chceme té!
vybudovat plochu pro voln# èas v ulici Mozartovì. O tìchto akcích
pí"eme více na jiné stranì na"eho Pravobøe!ního zpravodaje.
Samozøejmostí bude i letos péèe o zeleò, bude potøeba v#sadby
nov#ch døevin, náhradou za znièené a bohu!el pokácené stromy v dù-
sledku zimní kalamity.

Jakmile se opravdu oteplí, vypuknou opìt oblíbené koncerty
pøedních hudebních tìles na polabinské pergole. První koncert je
naplánován na 1. kvìtna a dále podle tradice ka!dou nedìli - pokud
poèasí dovolí. Zaèali jsme opìt pøipravovat program na XI.
Staroèeskou pou% v Polabinách, která se bude konat v záøí, jistì Vám
pøijde divné, !e zaèínáme tak brzy, ale vìøte, !e chceme pøipravit to
nejlep"í pro Va"e pobavení. Mnoho v#znamn#ch akcí se uskuteèní
i v oblasti vnitropolitické, kde dominantou budou volební akty.

Máme pøed sebou svátky jara - Velikonoce, dovolte mi a m#m
spolupracovníkùm, zastupitelùm, abychom Vám popøáli pìkné pro!ití
tìchto svátkù. A pak u! to, vá!ení spoluobèané, zcela urèitì pøijde.
Vonící kvítka, zpìvy skøivánèí i kosí, radostné úsmìvy ve tváøích i tìch
nejzarputilej"ích nositelù v"emo!n#ch depek zpùsoben#ch dlouh#m
zimním obdobím. Musím Vám øíci, !e u! se moc tì"ím.

Vá" Jiøí Srbek, starosta

Motivaèní foto z loòského jara...

Autentické vyprávìní pana Thomase Graumanna,
kter! je jedním ze 669 èesk!ch "idovsk!ch dìtí zachránìn!ch

v roce 1939 panem Nicholasem Wintonem. Akce se koná pod zá#titou
námìstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

Dále zveme na Velkopáteèní bohoslu"bu 2. 4. 2010 v 9 hodin
a na Velikonoèní pa#ije (zpívá ekumenick! pìveck! sbor,
hraje komorní orchestr Bona Nota) 2. 4. 2010 v 18 hodin

titul:
podtitul: Pøíbìh o síle lidskosti

Archa - Sbor Církve bratrské v Pardubicích, Lonkova 512
28. 3. 2010 v 18 hodin

Wintonùv ostøe sledovan! vlak



Koncem mìsíce ledna a zaèátkem února leto!ního roku byly
obyvatelùm Polabin a Cihelny opìt doruèovány po!tovní poukázky na
úhradu místního poplatku za odpad. byla obecnì
závaznou vyhlá!kou è. 11/2009 upravena na èástku

. Poplatkovou povinnost má ka"dá osoba, která v leto!-
ním roce dovr!í 6 let a má v mìstském obvodì trval# pobyt. Splatnost
poplatku za odpad konèí .

, vznikla pravdìpodobnì
chyba v evidenci obyvatel nebo poukázka nebyla doruèena. Tyto obèany
prosíme, nech$ se do 30. 4. 2010 dostaví na Úøad mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128, Pardubice a poplatek zde uhradí. Poplatek lze
uhradit také prostøednictvím bankovního pøevodu - èíslo úètu obvodu je
19-2374030297/0100, specifick# symbol 1337, variabilní symbol pro
obèany, kteøí neobdr"eli poukázku, je jejich rodné èíslo bez èísel za
lomítkem (tzn. pouze prvních !est èísel rodného èísla). V ostatních
pøípadech je variabilní symbol uveden na ka"dé po!tovní poukázce. Tyto

- pokud jej zadáte
chybnì, bude platba pøipoètena nikoli Vám, ale poplatníkovi s variabilním
symbolem, kter# jste zadali.

, ne" èiní
v#!e poplatku - je to z dùvodu, "e u nás mají evidován nìjak# nedoplatek.

Ty z Vás, kteøí
máte opravdu nedoplatky, bychom rádi upozornili, "e jejich úhradou
pøedejdete pozdìj!ím problémùm, které v mnoh#ch pøípadech vyústí
bohu"el a" k exekuci.

, "ádáme, aby úøadu
sdìlili, za které osoby platbu uskuteènili (k tomuto úèelu je mo"no vyu"ít
formuláø umístìn# na webov#ch stránkách obvodu www.pardubice2.cz,
dále pak Formuláøe). Pokud nám nesdìlí jména osob, za které provádí
úhradu poplatku, musí b#t podle zákona celá èástka pøipsána pouze plátci
a ostatním tak vzniká nedoplatek. Plátce pak musí písemnì po"ádat
o pøevod poplatku na pøíslu!né osoby.

V pøípadì nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. 466 798 632,
paní Macounová, nebo na e-mailu marcela.macounova@umo2.mmp.cz .

V!"e poplatku
500,- Kè za osobu

a kalendáøní rok

30. 4. 2010
V pøípadì, #e nìkdo poukázku neobdr#el

variabilní symboly zadávejte, prosím, velmi peèlivì

Nìkter!m obèanùm pøi"la poukázka na èástku vy""í

Tìm z Vás, komu pøi"la nav!"ená poukázka z dùvodu nìjakého
na"eho pochybení, se moc omlouváme, dìkujeme za pochopení a za
to, #e nám pomáháte dan! stav vìcí uvést do poøádku.

Obèany, kteøí se rozhodnou uhradit poplatky za více osob
hromadnì jednou èástkou a pod jedním jménem

Jako ykle pøiná"íme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemn! odpad v první èásti roku 2010.

obv

16. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 31. 3. 2010
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: èerpání rozpoètu k 31. 12. 2009 a 28. 2. 2010, pou"ití
v#tì"ku z provozování v#herních hracích pøístrojù za rok 2009,
úklid veø. prostranství v mìstském obvodì, informativní zprávy aj.

POPLATKY ZA ODPAD
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(taj)

Do lze ulo"it objemn# odpad z do-
mácností, 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 pod-
nikatelské èinnosti.

Dodáváme, "e prùbì"nì je k dispozici 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 (podrobnìji viz www.smp-pce.cz).

velkoobjemov!ch kontejnerù

separaèní dvùr

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR se budou konat ve
dnech 28. - 29. 5. 2010. V uveden#ch volbách je dána mo"nost pro
pøípady, kdy voliè nemù"e volit ve stálém volebním okrsku dle místa
bydli!tì, volit na volièsk# prùkaz v kterékoliv volební místnosti.

O volièsk# prùkaz "ádají obèané Mìstského obvodu Pardubice II buï
písemnì do 21. 5. 2010 (písemná "ádost musí b#t opatøena úøednì
ovìøen#m podpisem - ovìøení je zdarma) nebo osobnì do 26. 5. 2010 do
16.00 hodin na Úøadì mìstského obvodu Pardubice II, Chemikù 128.
Volièské prùkazy lze vydávat nebo odesílat nejdøíve 13. 5. 2010.
Vyzvednutí volièského prùkazu pro druhou osobu je mo"né pouze na
základì pøedlo"ení plné moci s ovìøen#m podpisem (ovìøení je
zpoplatnìno).

Obálky s hlasovacími lístky se doruèují nejpozdìji 3 dny pøede dnem
voleb. %ádáme volièe o øádné oznaèení po!tovních schránek. Pokud
nebude mo"né doruèit obálky s hlasovacími lístky, budou tyto ulo"eny na
úøadì mìstského obvodu k pøípadnému vyzvednutí.

Zájemci o práci èlena okrskové volební komise v mìstském obvodì
se mohou pøihlásit osobnì na úøadì mìstského obvodu nebo telefonicky
na tel. è. 466 798 637.
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PARLAMENTNÍ VOLBY

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Rozpoèet na rok 2010

OES

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM

V$DAJE CELKEM

1. Bì"né pøíjmy
z toho podíl na daních

dotace na sociální dávky
dotace volby
poplatky
ostatní pøíjmy

2. Pøedpokládan# zùstatek ZBÚ k 31.12.2009
3. Tvorba sociálního fondu

1. Bì"né v#daje
z toho sociální dávky

provoz úøadu MO
zabezpeèení voleb
oblast "ivotního prostøedí
oblast dopravy
knihovna
oblast aktivit obvodu vè. veøejné podpory
ostatní

2. Investice - oblast "ivotního prostøedí a dopravy
3. Rezerva

44 242,9

44 242,9

37 083,3
17 089,3

2 100,0
850,0

14 161,0
2 887,0
7 500,0
-344,4

29 098,0
2 100,0

11 327,0
850,0

8 855,0
4 025,0

951,0
890,0
100,0

10 650,0
4 494,9

Dne 16. 12. 2009 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2010. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodu!enou verzi schváleného rozpoètu
(èástky jsou uvedeny v tis. Kè).



Podle proveden!ch statistik vypl!vá, "e nìjakou zrakovou vadou trpí
a" sedm procent pøed#kolních dìtí. Pøitom mnoho zrakov!ch dysfunkcí
mù"e b!t právì v pøed#kolním vìku úspì#nì léèeno a nìkdy i dokonce
zcela odstranìno, zále"í v#ak na vèasnosti záchytu zrakové vady. Platí
zde zlaté pravidlo - èím døíve, tím lépe. Po osmém roce vìku dítìte ji"
nìkteré zrakové vady nelze odstranit a stávají se trval!mi. Ukazuje se
v#ak, "e odpovídajícím oèním testem projde jen 15% dìtí pøed#kolního
vìku.

V Pardubicích je tomu v#ak jinak. Statutární mìsto Pardubice na
svém území plnì finanènì pokrylo projekt preventivního vy#etøení zraku
pøed#kolních dìtí. Jde o bezplatn! zrakov! screening pomocí pøístroje
Plusoptix S08, kter! doká"e odhalit pøíèiny zrakov!ch vad u dìtí ji" od
#estého mìsíce jejich vìku. Na základì v!sledku zrakového screeningu
pak jsou nebo nejsou dìti doporuèeny na dal#í podrobnìj#í dovy#etøení
u dìtského oèního lékaøe. Do projektu jsou zapojeni i pediatøi, kteøí
dostávají informace o stavu zraku dítìte prostøednictvím razítka ve
zdravotním prùkazu. Mohou tak apelovat na rodièe, zda byl zrak dítìte
dìtsk!m oèním lékaøem dovy#etøen. V Èeské republice jde o projekt
zcela ojedinìl!, mezioborov!, kter! podle poètu zrakovì posti"en!ch
dìtí poèítá do budoucna i s následnou péèí. Realizátorem tohoto
projektu je Sdru"ení pro ranou péèi v Pardubicích.

Od øíjna 2009 probíhalo preventivní vy#etøení zraku pøed#kolních
dìtí právì v pravobøe"ních mateøsk!ch #kolách v Pardubicích
Polabinách. Pilotní mateøskou #kolou byla M$ Odboráøù, kde se nachází
i speciální tøída pro dìti se zrakov!m posti"ením. Následovalo dal#ích
#est pravobøe"ních mateøsk!ch #kol: M$ Klas - Odboráøù, M$ Klubíèko -
Grusova, M$ Bro"íkova, M$ Zvoneèek - Sluneèní, M$ Mlad!ch, M$
Pastelka - Dru"stevní.

V mìsících øíjen a" prosinec 2009 byl zrakov! screening tøikrát
zorganizován té" ve Sdru"ení pro ranou péèi v Pardubicích pro dìti,
které v den screeningu byly ve své M$ nepøítomné. Screeningov!ch dnù
ve sdru"ení mohli vyu"ít i rodièe dìtí, v jejich" rodinách je genetické

zatí"ení ke zrakov!m vadám a rodièe dìtí pìtilet!ch, které M$ je#tì
nenav#tìvují, aby byla zachycena pøípadná zraková vada je#tì pøed
zahájením #kolní docházky.

Díky plné finanèní podpoøe Statutárního mìsta Pardubice projekt
bezplatného zrakového screeningu v roce 2010 pokraèuje v ostatních
mateøsk!ch #kolách na území mìsta i ve sdru"ení. Do Sdru"ení pro
ranou péèi v Pardubicích v#ak musíte své dítì objednat. Objednává se
ka"dé pondìlí od 7 do 9 hodin na telefonu 466 641 031 nebo mobilu 736
512 616. Do konce roku 2010 by mìly zrakov!m screeningem projít
v#echny pardubické mateøské #koly.

Preventivním vy#etøením zraku v roce 2009 pro#lo celkem 724 dìtí
pøed#kolního vìku. Dal#í dovy#etøení zraku dìtsk!m oèním lékaøem bylo
doporuèeno 258 dìtem a návratku z oèního dovy#etøení máme zatím
k dispozici od 153 dìtí.

Dle dostupn!ch informací proveden! zrakov! screening pomohl
odhalit patnáct dìtí, které mají poruchu binokulárního vidìní (tj. tupo-
zrakost a #ilhavost) a deset dìtí se zrakov!mi vadami, které nutnì
vy"adují br!lovou korekci a potencionálnì by k tupozrakosti té" mohly
vést. U 15 dìtí byla diagnostikována zraková vada, která zatím
nevy"aduje br!lovou korekci, ov#em tyto dìti jsou ji" nadále pravidelnì
kontrolovány dìtsk!m oèním lékaøem, kter! v pøípadì potøeby zahájí
okam"itou léèbu.

Získané údaje jasnì ukazují na potøebu pravideln!ch preventivních
kontrol zraku dìtí v pøed#kolním období, aby se vèas pøede#lo
negativnímu dopadu pøípadné zrakové vady na osobnost dítìte i na jeho
budoucí "ivot.

Zároveò prosíme rodièe, aby v pøípadì èerveného razítka ve
zdravotním prùkazu dítìte vìnovali zv!#enou pozornost dovy#etøení a
nav#tíví-li jiného ne" spolupracujícího dìtského oèního lékaøe, aby
v!sledky dovy#etøení sv!ch dìtí nahlásili na telefonní èíslo 736 512 616
nebo na email dagfid@volny.cz

Zpìtné informace jsou dùle"ité nejen pro pøesné zhodnocení
projektu zrakového screeningu, ale i pro zaji#tìní dal#í následné péèe
o zrak dìtí v Pardubicích.

Mgr. Dagmar Fidlerová
øe#itelka a koordinátorka projektu zrakového screeningu

O ZÁMÌRECH NA ROK 2010
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Téma

V první øadì bude letos dokonèena
. Pùvodnì plánovan! termín dokonèení 30. 11. 2009 se

bohu"el nepodaøilo dodr"et. Nejprve toti" musely b!t provedeny
pøelo"ky plynu a vodovodu (akce neinvestované mìstem), které se
zpozdily proti pøedpokladùm, a poté pokládka nové kanalizace v èásti
ulice Kunìtické. Následnì práce pøeru#ila zima. 17. 12. 2009 byla

rekonstruovaná køi"o-
vatka uvedena do pro-
vozu s v!jimkou èásti
ulice Kunìtické a defini-
tivního provedení støe-
dového prstence vèetnì
atypického osvìtlení.
Termín dokonèení celé
rekonstrukce byl posu-
nut na 30. 4. 2010. Na
dokonèení køi"ovatky
pak navá"ou

jako dal#í etapa Rege-
nerace sídli#tì Sever.
Celá ulice bude po do-
konèení vypadat obdob-
nì jako její ji" rekonstru-
ovaná èást pøiléhající ke
køi"ovatce U Josefa. Le-
tos byla rovnì" podána
"ádost o dotaci na dal#í
etapu Regenerace Se-
veru, tj. . V dobì uzávìrky
zpravodaje zatím nebylo známo, zda se ji podaøilo získat. Realizace
této etapy tedy je#tì není jistá. Jisté ale je, "e zásadní rekonstrukce
se doèká skatepark v b!valém bazénu pøed #kolou v Polabinách 4.
Novì ponese název a z obrázku
pøedbì"ného návrhu je patrné, "e stávající problematické
prohloubení bude nahrazeno zv!#enou plochou s nov!mi
pøeká"kami pro skate a in-line. Konstrukce pùvodního bazénu bude
pøitom vyu"ita. Realizaci pøedpokládáme v prázdninov!ch mìsících.

rekonstrukce køi!ovatky
U Josefa

stavební
úpravy ulice K Cihelnì

ulici K Rozvodnì a dìtská høi"tì

Mozartova - plocha pro voln# èas

ZRAKOV! SCREENING
V PRAVOBØE"NÍCH #KOLKÁCH

Kpt. Barto!e Bìlehradská Chemikù

K Cihelnì
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$kolní dru"ina na Z$
Polabiny 1 se zapojila do
celostátního projektu "Ète-
me dìtem". Tento projekt
má u dìtí v dobì poèítaèù
vzbudit vìt#í zájem o èetbu
knih. V rámci projektu dì-
tem v dru"inì ètou nejen
lidé ze #koly (øeditel, zá-
stupkynì øeditele, kuchaøka
ze #kolní jídelny), ale i zná-
mé osobnosti sportovního a
kulturního "ivota. Mezi dìti tedy postupnì zavítali hokejov! brankáø
Dominik Ha#ek, fotbalov! internacionál a asistent trenéra americké
fotbalové reprezentace Lubo# Kubík a pøedstavitel seriálového doktora
Suka, herec VÈD Josef Pejchal. V#ichni dìtem pøeèetli nejen èást
vybrané knihy, ale zároveò s nimi pobesedovali a uspoøádali
autogramiádu. Koho se nám podaøí sehnat pøí#tì … ?

Radek Hejn!, øeditel #koly
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Zápis dìtí do mateøsk!ch "kol
se bude konat ve v#ech mateøsk!ch #kolách v Pardubicích

ve dnech .
Tiskopisy "ádostí si mohou rodièe vyzvednou v kterékoli M$

nebo stáhnout z webov!ch stránek mìsta.

Pøednostnì budou pøijímány dìti v posledním roce pøed
zahájením povinné #kolní docházky s místem trvalého pobytu na

území Pardubic a dìti s trval!m bydli#tìm v Pardubicích.

19. - 21. 4. 2010

Vyplnìnou "ádost odevzdají ve dnech zápisu v té mateøské
#kole, do které po"adují dítì pøijmout.

Klub Polabiny IV je tu pro Vás ji# 17 let

ÈTEME DÌTEM

TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl turistiky
24. 4. 2010poøádá

32. roèník

Start: 7 - 10 hodin v Ústí nad Orlicí pøed hlavním nádra"ím.
Cíl: do 17 hod. tamté"

Trasy pì#í: 10, 15, 25, 35 km.
Bli"#í informace na www.tjpolabiny.cz

kontakt tel. 466 400 478

PARDUBICKÉ PODKOVY

Z$ Dru"stevní 305, Polabiny 1 otvírá ve #kolním roce 2010/11 ji"
tradiènì pro budoucí #es%áky dal#í

. V!uka bude probíhat podle
$kolního vzdìlávacího programu na#í #koly.

Pøedpokládané v!stupy na konci 9. roèníku - Word, Exel, Power
point, Zoner callisto - grafické programy, e-mail, internet, tvorba www
stránek, operaèní systémy a jejich instalace, sítì, struktura poèítaèe,
základy programování. Na konci devátého roèníku mají "áci mo"nost
získat certifikát ECDL.

Tøída je urèena hlavnì "ákùm se zájmem o pøedmìt.
Pøijímací øízení do této tøídy probìhne

, Dru"stevní 305, kdy "áci napí#í test ze základù informatiky a
logického my#lení. Zájemci o studium v této tøídì se mohou dostavit i bez
pøedchozího pøihlá#ení. Bli"#í informace mù"ete získat na informativní
schùzce dne 6. 4. 2010 v 19 hodin v jídelnì #koly, na internetov!ch
stránkách #koly www.zspolabiny1.cz pod odkazem aktuálnì nebo na
telefonních èíslech 466 401 884-5, popø. na e-mailové adrese
jan.horalek@zspolabiny1.cz

Radek Hejn!, øeditel #koly

tøídu s roz#íøenou v$ukou
informatiky a v$poèetní techniky

27. 4. 2010 ve 14 hodin na Z%
Polabiny 1

Chcete, aby Va#e dítì ve #kolním roce 2010/2011 nav#tìvovalo od 6.
roèníku tøídu s roz#íøen!m vyuèováním matematiky, pøírodovìdn!ch
pøedmìtù a informatiky? Pak pøijïte se sv!m pá%ákem

, v ulici Npor. Eliá#e 344, kde se koná
v!bìrové øízení. Èeká ho modernì vybavená #kola se tøemi poèítaèov!mi
uèebnami, interaktivními tabulemi, jazykovou uèebnou, kvalitními
vyuèujícími a v!uka vedená moderními formami práce. Pøijímáni budou
"áci na základì v!sledkù testù z matematiky a studijních pøedpokladù.
Pøedbì"né pøihlá#ky èi bli"#í informace Vám rádi poskytneme osobnì
nebo na tel. èíslech: 464 629 943 nebo 464 629 940.

Mgr. Franti#ek Nìmec, øeditel Z$

ve ètvrtek 29. 4.
2010 ve 14 hodin do Z% Polabiny 3

Roz"íøená v!uka matematiky
a pøírodovìdn!ch pøedmìtù

Informatika na jednièce

CENTRUM PRO ZDRAVOTN
POSTI$ENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE
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B lehradská 389, 530 09 Pardubice Polabiny
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Informace o dávkách a p ísp vcích, pomoc p i v!b ru vhodné
soc. slu"by, zprost edkování kontakt s odborníky konzultace s
právníkem, informace o mo"nostech vzd lávání a pracovního

uplatn ní, aj., 446 335 630, 775 693 982, 775 693 984

(chodítko, mechanick! vozík, schodolez, toaletní
k eslo, nástavec na WC, seda ka na vanu, polohovací l "ko, aj.)

baterií do sluchadel pro sluchov posti"ené
775 693 987, 775 693 988

zdravotn posti"en!m, d tem i dosp l!m,
K Blahobytu 727, 530 02 Pardubice 775 693 981

zdarma vyu"ívaní internetu, mo"nost bezplatného #kolení,
k dispozici tiskárna, kopírka a skener 775 693 988, 775 693 982

CENTRUM pond lí - pátek 8 - 16

KONTAKT: Vedoucí Centra 775 693 987
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Vzdìlávací støedisko Klub Polabiny IV, jeho" budova je zasazena do
jednoho z nejhezèích a nejzelenìj#ích míst v Polabinách, bylo
privatizováno v roce 1993. Plynule tak navázalo na pøedchozí èinnost,
kterou je poøádání vzdìlávacích akcí pro #irokou veøejnost s udr"ením
cenové dostupnosti. Po dobu více jak sedmnáctiletého pùsobení se
støedisku daøí zaji#%ovat jak nároènìj#í aktivity, tak i èinnosti s charakte-
rem spí#e veøejnì prospì#n!m.

Vzdìlávací støedisko tak dává prostor k celo"ivotnímu vzdìlávání
obèanù i ke smysluplnému vyu"ívání volného èasu. Pøispívá zejména
k jazykové vybavenosti i profesnímu rùstu obyvatel a tedy k lep#ímu
uplatnìní na trhu práce nabídkou rekvalifikaèních kurzù. Nejvyu"ívanìj#í
rekvalifikace jsou v posledních letech kurzy úèetnictví. Tradiènì støedisko
organizuje jednoleté pomaturitní jazykové kurzy, ve kter!ch se absolventi
støedních #kol pøipravují denním studiem na slo"ení státních i mezi-
národnì uznávan!ch jazykov!ch zkou#ek. Díky opravdu kvalitním a zku-
#en!m lektorùm dlouhodobì vykazuje minimálnì 85% úspì#nost sv!ch
studentù u tìchto zkou#ek.

Zcela ojedinìl!m a propracovan!m projektem je program v!uky
anglického jazyka pro pøed#kolní dìti pøímo v mateøsk!ch #kolách s ná-
vazností na v!uky dìtí 1. a 2. tøíd. V období letních prázdnin pak probíhá
intenzivní kurz angliètiny pro "áky 8. a 9. tøíd základních #kol. V poslední
dobì se rozbìhly navíc i specializované kurzy angliètiny pro seniory,
které se stávají èím dál oblíbenìj#í. Èinnost støediska doplòuje celá øada
rùzn!ch druhù pohybov!ch aktivit od cvièení maminek s dìtmi, aerobicu
a" po rehabilitaèní jógu.

Voln! èas tak lze trávit smysluplnì v pøíjemném prostøedí i v Polabi-
nách a navíc se nìco nového nauèit. Olga Vaòhová, odb. pracovník



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.

mìstského obvodu II èervenroèník 2010 èíslo 2

www.pardubice2.cz

Vá!ení spoluobèané,

dovolte mi, abych Vám mohl s blí!ícím se koncem
prvního pololetí sdìlit nejdùle!itìj"í informace
o jeho prùbìhu v na"em mìstském obvodu
i o dal"ích plánech, které sledují jedin# cíl - pøispìt
k podstatnému zlep"ení !ivotního prostøedí nás
v"ech. V úvodu mi dovolte vyslovit podìkování
v"em èlenùm a zapisovatelùm volebních komisí,
kteøí odvedli v prùbìhu voleb ve v"ech na"ich

okrscích bezchybn# v#kon. Zároveò dìkuji pracovníkùm na"eho
úøadu za bezchybné vybavení okrskov#ch komisí vìcmi dùle!it#mi
pro zdárn# prùbìh voleb. Moje gratulace za úspì"né zvládnutí maturit
a závìreèn#ch zkou"ek patøí v"em studentùm støedních i odborn#ch
"kol. Tìm, kteøí budou pokraèovat v dal"ím studiu na vysok#ch
"kolách navíc pøeji, aby se jim podaøilo co nejlépe zvládnout v"echna
úskalí zvoleného vìdního oboru. Studentùm univerzity, kteøí úspì"nì
zvládli závìreèné obhajoby, pøeji do dal"ího !ivota mnoho úspìchù.
Zároveò mi dovolte podìkovat v"em øeditelùm a kantorùm základních
"kol za práci, kterou po cel# rok pro zdárn# a úspì"n# rozvoj na"ich
dìtí dìlají.

Velkou radost mi dìlá zdárnì pokraèující regenerace sídli"tì na
území MO Pardubice II. Zdárnì byla dokonèena kruhová køi!ovatka
U Josefa, opravena je èásteènì ulice Kunìtická. Byly opraveny
v#tluky po zimì v celém obvodì. Zároveò se podaøilo opravit chodníky
v ulicích Gagarinova, Kpt. Barto"e a Grusova. Pøed dokonèením je
celková rekonstrukce v ulici K Cihelnì, tato ulice zcela urèitì zlep"í
!ivotní prostøedí v této lokalitì. Zaèaly té! úpravy v ulici K Rozvodnì,
kde se zv#"í kapacita parkovacích míst a pøibudou novì opravené
chodníky. Po celém sídli"ti Sever zaèneme s budováním dìtsk#ch
høi"$ pro na"i nejmlad"í generaci. Zaèátkem prázdnin zaèneme
budovat plochu pro voln# èas v ulici Mozartovì. Pøed zahájením jsou
úpravy v ulici Odboráøù, kde pøibude nìkolik nov#ch parkovacích míst.
Skonèila ji! první leto"ní seè trávy v celém obvodì a pomalu se
rozjí!dí druhá. Zároveò probíhá v#sadba nov#ch døevin. Jsem
pøesvìdèen, !e po ukonèení tìchto prací se opìt zvedne kvalita
na"eho !ivotního prostøedí.

Mìstem pøislíbená v#mìna asfaltového koberce v místech po
v#stavbì kanalizace Labe-Louèná se zatím z technick#ch dùvodù
odlo!ila (zejména kvùli pøipravované rekonstrukci horkovodu v blíz-
kosti kruhového objezdu na ulici Bìlehradské). Vìøím v"ak, !e se
nakonec nov#ch povrchù v èásti ulice Bìlehradské, Okrajové a Jiøího
Potùèka doèkáme.

Na"e sna!ení v"ak naru"uje men"í poèet na"ich spoluobèanù,
kteøí odkládají velkoobjemov# odpad patøící do separaèních dvorù èi
do pravidelnì pøistavovan#ch odpadních speciálù vedle na"ich
normálních kontejnerov#ch stání. Vìøím, !e tìchto pøípadù hyzdìní
na"eho obvodu se stoupající osvìtou a kulturností zaène ub#vat.
Pøipomínám tedy, !e i v na"em obvodì funguje sbìrn# dvùr - najdeme
ho na konci ulice Lonkovy a má otevøeno v pondìlí a v sobotu
dopoledne a v úter# a ve ètvrtek odpoledne.

V na"em mìstském obvodu se v souèasné dobì zaèíná rozbíhat
také v#stavba rodinn#ch a bytov#ch domù v lokalitì zvané Nová
Cihelna. V souèasné dobì probíhají pøípravné práce a pøelo!ka
horkovodu na budoucím vjezdu do lokality z ulice Kunìtické. Souèástí
stavby bude i zcela nová køi!ovatka této ulice s Hradeckou silnicí.
Mìstsk# obvod si stanovil jako podmínku, !e zásobování v#stavby
nebude provádìno pøes souèasnou zástavbu Cihelny.

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. V!dy$ po Va"em návratu zahájíme dal"í èást roku ji! XI.
Staroèeskou polabinskou poutí, která se bude konat 25. záøí. Bohat#
program za úèasti v#znamn#ch celebrit z oblasti zábavy je pøipraven
pro v"echny generace spoluobèanù.

Na setkání s Vámi se tì"í Vá" Jiøí Srbek

Na svém zasedání 31. 3. 2010 projednalo ZMO mimo jiné èerpání
rozpoètu v roce 2009, schválilo pou!ití v"tì!ku v"herních hracích pøístrojù
jako podílu na financování oprav a údr!by komunikací a projednalo
zabezpeèení úklidu v mìstském obvodu. ZMO rovnì! vyzvalo mìstskou
policii k èastìj#ímu dohledu nad volnì pobíhajícími psy. Dne 10. 5. 2010 se
ZMO se#lo mimoøádnì je#tì jednou, a to kvùli nav"#ení finanèních
prostøedkù na pokraèování regenerace sídli#tì Sever (podrobnìji na str. 3).

RMO schválila rozpoètové opatøení è. 1, které souviselo zejména
s rozdìlením pøíspìvkù z rozpoètu (podrobnìji na www.pardubice2.cz).

RMO souhlasila se zadáním zakázky na opravy v"tlukù na vozovkách
frézováním a pokládkou nového koberce Slu!bám mìsta Pardubic. RMO
nesouhlasila s umístìním pojízdného stánku s obèerstvením v centru
Polabin 4, se zøízením pøedzahrádky u provozovny obèerstvení v centru
Polabin 3 ani s pøístavbou celodøevìného krytého dìtského koutku u
kavárny v ul. Npor. Eliá#e. RMO také nedoporuèila prodlou!ení smlouvy na
umístìní bigboardu u èerpací stanice OMV a souhlasila s prodlou!ením
smlouvy na v"lepové plochy na zdi u cyklostezky od mostu P. Wonky. RMO
také schválila hostování lunaparku na travnaté plo#e u M$ v ulici Odboráøù.

RMO v rámci vyjadøování k nakládání s pozemky mimo jiné souhlasila
s návrhem Øeditelství silnic a dálnic na darování pozemkù v okolí rosického
nadjezdu mìstu a se !ádostí mìsta o úplatn" pøevod pozemkù státu
v areálu koupali#tì na mìsto.

RMO nemìla pøipomínek k vydání územního rozhodnutí na dostavbu
sociálního zaøízení lodìnice Arosa a na dopravní a technickou
infrastrukturu pro stavbu “Rezidence Cihelna” (domky v ul. Ke Koupali#ti).

K této akci RMO rovnì! souhlasila se zøízením sjezdù na místní
komunikaci Ke Koupali#ti. RMO souhlasila i s provizorním staveni#tním
vjezdem na stavbu obytné zóny “Nová Cihelna” z ulice Kunìtické s pod-
mínkou neje!dìní nákladních aut stavby pøes souèasnou zástavbu
Cihelny. RMO nesouhlasila s pøipojením plánované sluneèní elektrárny na
Fáblovce na místní komunikaci, nebo% pøipojení je v kolizi s budoucím
severov"chodním obchvatem mìsta.

V neposlední øadì RMO na základì v"bìrového øízení jmenovala
nov"m vedoucím odboru vnitøních vìcí pana Mgr. Jiøího $imka.

Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady MO

Køi!ovatka U Josefa



18. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 30. 6. 2010
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva mìstské policie o dohledu nad veøejn!m
poøádkem v mìstském obvodì, zpráva starosty, závìreèn! úèet
hospodaøení za rok 2009, rozpoètové opatøení è. 2, diskuse.
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V mìsíci øíjnu 2010 budeme organizovat v mìstském obvodì dal"í
volby, a to komunální (do zastupitelstva mìsta a zastupitelstva
mìstského obvodu) a do Senátu Parlamentu ÈR. Volby probìhnou ve
dvou po sobì jdoucích t!dnech. Zájemci o práci èlena okrskové volebních
komise (mo#no i zapisovatele) se mohou hlásit na tel. è. 466 798 637
nebo 466 798 627.

PODZIMNÍ VOLBY

K pøede!lému èlánku doplòujeme rozpis prací na blokovém
èi!tìní v MO Pardubice II v roce 2010 a dodáváme, "e z tech-
nick#ch dùvodù mù"e dojít k urèit#m zmìnám v harmonogramu
(napø. rekonstrukce ulic).

CHCEME ÈISTÉ MÌSTO
Vyèistit mìsto pøedstavuje ka#dodenní úklid vozovek, chodníkù,

cyklistick!ch stezek a veøejn!ch prostranství formou ruèního a strojního
èi"tìní. Úklid se celoroènì provádí na základì schváleného
harmonogramu.

S ohledem na problémy s parkováním v na"em mìstì je strojní úklid
komunikací èím dál slo#itìj"í, a proto ka#doroènì roz"iøujeme takzvané
blokové èi"tìní, které letos ji# zaèalo 23. bøezna. Seznam s rozpisem
èi"tìn!ch komunikací formou blokového èi"tìní nebo strojního èi"tìní
s odtahem a dopravním znaèením naleznete na stránkách Slu#eb mìsta
Pardubic www.smp-pce.cz., kde si do vyhledávaèe mù#ete snadno zadat
Va"i ulici, datum nebo aktuální t!den èi"tìní.

Èi"tìní v uveden!ch ulicích a dnech bude provádìno od 6.00 hodin,
av"ak pøípravné práce (odtahy vozidel apod.) od 5.00 hodin ráno, do
ukonèení prací. Hodina zahájení prací je té# vyznaèena na dodatkov!ch
tabulkách pøechodného dopravního znaèení.

Omezení stání po dobu nezbytnì nutnou je pro nás podmínkou
k úèinnému úklidu. Rozmístìní dopravních znaèek s dodatkovou tabulí
bude v ulicích provedeno sedm dní pøed samotn!m èi"tìním. $ádáme
øidièe, kteøí budou parkovat svá vozidla na tìchto uzavøen!ch
komunikacích, aby vèas pøeparkovali a umo#nit tak naplánované strojní
èi"tìní vozovek provézt. Èasto se
stává, #e øidiè nerespektuje doprav-
ní znaèení a jeho vozidlo je pak
odta#eno. $ádáme tedy øidièe, aby
pozornì sledovali dopravní znaèení
a umo#nili nám kvalitnì a rychle
provést práci, kterou nakonec
v"ichni oceníme.

Bìlehradská

Brozanská Bro!íkova

Dru!stevní

Jiøího Tomana Karla "ípka

K Cihelnì Ke Koupali#ti Kosmonautù

Kpt. Barto#e

Kunìtická

K Rozvodnì Køièkova Labsk$ palouk Le!ákù

Lidická

Lonkova

Mezi Zahradami Mlad$ch

Na Labi#ti Nová Odboráøù

Ohrazenická

Partyzánù Prodlou!ená

Rosická Sedláèkova Sluneèní

Stavaøov

Studentská

U Josefa Valèíkova

Var#avská

- parkovi"tì pøed èp. 311-20 a vjezdem do ul. Dru#by - 21. 4.
místní komunikace k malobytùm vèetnì parkovi"tì - 5. 5. místní

komunikace k b!valému Meinlu vèetnì parkovi"% - 13. 10. parkovi"tì
pøed èp. 379 - 21. 6. parkovi"tì u èp. 269-273 - 1. 7. parkovi"tì u èp.
391-8 - 30. 9. - 30. 9. - hlavní ulice - 1. 7.
parkovi"tì u èp. 424-6, 427-9, 430-2 - 4. 10.

- 1. 6. pøed domem èp. 101-5 - 22. 6. pøed domem
èp. 106-8 - 21. 6. pøed domem èp. 109-11 - 17. 6. pøed domem èp. 112-
14 - 16. 6. pøed domem èp. 115-17 - 14. 6.

- vèetnì parkovi"% - 10. 6. -
12. 10. - 14. 10. - 14. 7. -
hlavní ulice - 9. 6. slepá èást pøed èp. 186-94 - 11. 6. -

parkovi"tì mezi èp. 409-10 a
411-12 - 24. 6. - 2. 7. a 16. 11. úsek ke zdymadlu - 28. 7.

- 7. 7. - 7. 7.
- 17. 6. - od ul. Kpt. Barto"e k ul. Lonkova - pravá strana vèetnì
parkovi"tì u gará#í - 15. 6. od ul. Kpt. Barto"e k ul. Lonkova - levá strana
- 17. 6. a 19. 11. (pouze podél M&) - parkovi"tì mezi 469-86
vèetnì parkovi"tì za Archou - 18. 6. parkovi"tì u èp. 459-467 - 8. 7.
úsek od ulice Kpt. Barto"e po první obytn! dùm - 29. 9. parkovi"tì pøed
èp. 487-94 - 13. 10. - 1. 10. - vèetnì
parkovi"% - 26. 4. - 8. 7. - 24. 6. - 18. 6.

- hlavní ulice - 8. 6. parkovi"tì u èp. 164-8 - 4. 6.
parkovi"tì u èp. 169-72 - 16. 6. parkovi"tì u èp. 173-6 - 2. 7.
parkovi"tì u èp. 177-80 - 7. 7. - 4. 10. - 4. 5.

parkovi"tì vedle obch. centra a u po"ty - 11. 6. obytná zóna Okrajová-
Prodlou#ená - za budovou Policie ÈR, vèetnì parkovi"tì u èp. 286-93 a
294-7 - 21. 9. - 4. 6. - 30. 6. - 26. 4.

- od ul. Student-
ská - levá strana - 22. 6.
pravá strana - 23. 6.

- od ul.
Hradecká - pravá str. - 23. 6.

levá strana - 24. 6.
- 14. 7.; -

22. 6. - 18. 5.

Dru!by

Gagarinova

Grusova Chemikù

Stavbaøù

vèetnì parkovi"tì -
16. 6.

- 18. 6.
- 22. 6. velké parkovi"tì - 1. 10. - 3. 6. pøed

domem 124-9 - 9. 7. pøed domem èp. 134-7 - 8. 7. pøed domem èp.
141-4 - 2. 7.

centrální parkovi"tì Polabiny 4 - 28. 6.

- 8. 10.

- vèetnì parkovi"%
- 4. 6.
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BLOKOVÉ ÈI!TÌNÍ

Knihovna mìstského obvodu Pardubice II vyhlásila
v#tvarnou soutì" pro dìti ze $kolní dru"iny pøi Z$ Polabiny 2.
Autoøi krásn#ch obrázkù èarodìjnic byli odmìnìni drobn#mi
dáreèky (viz foto z 20. 5. 2010). Ètenáøi i náv!tìvníci si mohou
v#kresy prohlédnout v prostorách knihovny v ulici Dru"by.

Knihovna na leto!ek plánuje je!tì dal!í akce - napøíklad
v øíjnu Den otevøen#ch dveøí pro dìti i dospìlé a v prosinci
Vánoce v knihovnì.

(taj)

Základní "kola v Prodlou#ené ul. 283 v Polabinách 2 pøipravuje nov!
projekt, ve kterém chce sv!m #ákùm pøedstavit b!valé úspì"né
absolventy "koly. Prosím proto, aby se na"i b!valí #áci, kteøí jsou úspì"ní
ve vìdì, v kultuøe, v podnikání atd. laskavì pøihlásili e-mailem na adrese
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz do 31. srpna. Chceme na"im #ákùm
pøedstavovat "kladné vzory" a motivovat je k vìt"ímu úsilí pøi "kolní práci.
Na"e úspì"né absolventy zveøejníme na desce ve vstupní hale "koly
a podle jejich zájmu a mo#ností uspoøádáme v rámci obèanské v!chovy
s nìkter!mi z nich cyklus besed. Pokud máte na b!valé spolu#áky
kontakty, pøedejte jim, prosím, tuto informaci. Za pomoc pøedem
mnohokrát dìkuji.

HLEDÁME VZORY
PRO NA!E "ÁKY

Mgr. Bc. Jana Smetanová, øeditelka "koly



V leto!ním roce spoèívá sice tì"i!tì investièních akcí na
Cihelnì, ale to neznamená, "e by se v jin#ch èástech mìstského
obvodu Pardubice II nic nedìlo.

Kromì ji! uskuteènìn"ch vìt#ích oprav chodníkù v ul. Gagarinova
384-7, podél ul. Kpt. Barto#e a mezi ul. Mozartova a Grusova mù!eme
uvést zejména nové parkovi#tì, které vznikne v ulici Odboráøù v Pola-
binách 3 v úseku mezi Lidickou a Gagarinovou ulicí. V místì, kde dosud
vozidla parkovala podélnì u travnatého ostrùvku, vznikne záliv na kolmé
stání pro 17 vozidel doplnìn" chodníkem.

O pøipravované rekonstrukci skateparku v Polabinách 4 a vzniku
Mozartovy plochy pro voln" èas jsme podrobnìji informovali v minulém
èísle PZ. V neposlední øadì letos je#tì chystáme v"stavbu nového
pøístøe#ku na kontejnery pro “malobyty” (Bìlehradská 513) v rohu
parkovi#tì mezi Lidlem a èerpací stanicí.

V leto!ním roce spoèívá sice tì"i!tì investièních akcí na
Cihelnì, ale to neznamená, "e by se v jin#ch èástech mìstského
obvodu Pardubice II nic nedìlo.

Kromì ji! uskuteènìn"ch vìt#ích oprav chodníkù v ul. Gagarinova
384-7, podél ul. Kpt. Barto#e a mezi ul. Mozartova a Grusova mù!eme
uvést zejména nové parkovi#tì, které vznikne v ulici Odboráøù v Pola-
binách 3 v úseku mezi Lidickou a Gagarinovou ulicí. V místì, kde dosud
vozidla parkovala podélnì u travnatého ostrùvku, vznikne záliv na kolmé
stání pro 17 vozidel doplnìn" chodníkem.

O pøipravované rekonstrukci skateparku v Polabinách 4 a vzniku
Mozartovy plochy pro voln" èas jsme podrobnìji informovali v minulém
èísle PZ. V neposlední øadì letos je#tì chystáme v"stavbu nového
pøístøe#ku na kontejnery pro “malobyty” (Bìlehradská 513) v rohu
parkovi#tì mezi Lidlem a èerpací stanicí.

NOVINKY Z CIHELNY A SEVERU

Dal!í akce v leto!ním roce

TØ
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Téma

Dne 3. 5. 2010 byla za úèasti starosty MO Pardubice II Jiøího
Srbka a námìstka primátora mìsta Pardubic Alexandra Krejèíøe
slavnostnì uvedena do provozu rekonstruovaná køi"ovatka
U Josefa (viz fotografie).

Na dokonèení køi!ovatky U Josefa plynule navázaly stavební
úpravy ulice K Cihelnì jako dal#í etapa Regenerace sídli#tì Sever.
Oproti pùvodním plánùm se navíc podaøilo díky úsporám zajistit
finanèní prostøedky i na rekonstrukci vozovky v této ulici, která byla
pod asfaltem je#tì dlá!dìná, a pøestavbu do!ilého betonového
parkovi#tì a soubì!ného chodníku. Celá ulice bude tedy v jednotném

stylu. Tato etapa bude stát 15,6 mil. Kè (podíl MO Pardubice II èiní 1,5
mil. Kè) a termín dokonèení je srpen 2010.

Tøetí a ètvrtá etapa regenerace ji! také probíhají a do konce záøí
2010 by tak mìly b"t hotové úpravy v ulici K Rozvodnì a nová dìtská
høi#tì na sídli#ti Sever. Tyto dvì etapy budou hrazeny v"hradnì z roz-
poètu mìstského obvodu a náklady budou èinit 5,4 mil. Kè. Státní
dotaci se letos bohu!el získat nepodaøilo.

Poslední nedokonèenou etapou regenerace Severu tak zùstane
ulice Kunìtická, na ní! se v souèasné dobì dokonèuje projektová
dokumentace. Podrobnìji ke v#em etapám na www.pardubice2.cz.

TØ
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Mo"ná to ani
nevíte, ale vzdìlá-
vací støedisko Klub
Polabiny IV pùsobí
v Pardubicích ji" od
roku 1993. Po dobu
více jak sedmnácti-
letého pùsobení se
støedisku daøí zaji#-
$ovat vzdìlávací
kurzy pro veøejnost
s udr"ením rozumné
cenové dostupnosti.
Pøispívá zejména
k jazykové vybave-
nosti, ale i k profes-

nímu rùstu obyvatel a tedy k lep#ímu uplatnìní na trhu práce
nabídkou rekvalifikaèních kurzù. Nejvyu"ívanìj#í je v posled-
ních letech kurz úèetnictví.

S neb%val%m úspìchem støedisko organizuje Jednoleté
pomaturitní jazykové kurzy. Je to v%borná pøíle"itost pro
absolventy støedních #kol, kteøí zatím nechtìjí nebo nemohou
nastoupit na vysokou #kolu. Intenzivním studiem se pøipraví
na slo"ení státní i jiné mezinárodnì uznávané zkou#ky.
Leto#ním maturantùm zùstává zachován statut studenta
s ve#ker%mi v%hodami, zdravotní poji#tìní je plnì hrazeno.
Absolventi získají takové znalosti jazyka, "e bez problémù
obstojí u zkou#ek na vysoké #koly a také u pøijímacích
konkurzù pro práci i v zahranièních firmách.

Zcela ojedinìl%m a propracovan%m projektem je v%uka
anglického jazyka pro pøed#kolní dìti pøímo v mateøsk%ch
#kolách s návazností v%uky dìtí 1. a 2. tøíd základních #kol.
V poslední dobì se rozbìhly také specializované kurzy
angliètiny pro seniory (vìková kategorii od 55 let), které se
stávají èím dál oblíbenìj#í. Èinnost støediska pak doplòuje
celá øada rùzn%ch druhù pohybov%ch aktivit od cvièení
maminek s dìtmi, aerobního cvièení a" po rehabilitaèní jógu.
Voln% èas tak lze trávit smysluplnì v pøíjemném prostøedí
i v Polabinách a navíc se nìco nového nauèit.

Centrum vzdìlávání a zábavy

Stalo se ji" tradicí, "e si Den Zemì pøipomínáme na na#í #kole
v!stavou domácích mazlíèkù.

22. 4. 2010 se náv#tìvníkùm z øad mateøsk!ch #kolek, polabinské
veøejnosti a "ákù #kol pøedstavilo 76 zvíøátek, vybran!ch ze 136
pøihlá#en!ch.

Pøítomní mohli zhlédnout psy, koèky, "elvy, morèata, køeèky, králíky,
akvarijní rybky, my#i, fretky, osmáky Degu, kachòátka, cvrèky, hady,
agamy, gekony, leguány, objevila se i andulka a ropucha. Nejen "e nám

mazlíèci pøedvedli, co
umí, mohli jsme si je
pochovat, pomazlit se
s nimi, ale dozvìdìli
jsme se i odkud pochá-
zejí, èím se "iví a dal#í
zajímavosti z jejich
"ivota.

Celá oslava Dne
Zemì se vydaøila a u"
se tì#íme na pøí#tí rok.

Mgr. Magdalena
Schejbalová, Z$ Par-
dubice - Polabiny, Npor.
Eliá#e

%áci Základní umìlecké #koly v Polabinách, Lonkovì ulici se
v jarních mìsících zúèastnili mnoha soutì"í v rùzn!ch umìleck!ch
oborech. Dva hudební soubory úspì#nì reprezentovaly #kolu
v ústøedním kole soutì"e ZU$ v oboru komorní hra dechov!ch a
smyècov!ch nástrojù. Taneèníci se zúèastnili tøí soutì"í v Praze a
A#i, které byly s mezinárodní úèastí. Mezi nejúspì#nìj#í patøí
choreografie Pas de tucòaki (viz foto P. Nevosad), Mezi obláèky a
Vá"nì nevá"nì. %áci a pedagogové v!tvarného oboru byli ocenìni
na 13. celostátní pøehlídce v!tvarn!ch prací dìtí a mláde"e za
kolekci prací na téma Renesance. Pozadu nezùstal ani literárnì
dramatick! obor. Mladí recitátoøi pøivezli ceny z krajsk!ch kol
soutì"í v umìleckém pøednesu.

Úèast a úspìchy v soutì"ích nejsou hlavním cílem "ákù a
pedagogù #koly, ale v"dy v#echny potì#í. Smyslem a cílem
na#eho spoleèného sna"ení je v!chova dìtí k citlivému a boha-
tému vnímání "ivota kolem nás.

Dal#í informace najdete na www.zuspardubice.cz.

Úspìchy polabinské „zu!ky“

Den Zemì na
polabinské trojce

Klub Polabiny 4

Èas utíká rychle a #kola je#tì rychleji a ne" se nadìjeme, bude tu opìt
konec #kolního roku a s ním nejen prázdniny pro v#echny dìti, ale i
tradièní „Louèení se #kolním rokem“ na polabinské jednièce. V pondìlí
28. 6. 2010 v 15.45 zahájí zábavné odpoledne na høi#ti #koly hudební
vystoupení Pardubick!ch høíbat a poté bude následovat akademie #kolní
dru"iny. Následnì se na pódiu vystøídají dal#í vystupující a v podveèer se
"áci i rodièe budou tì#it na odmìòování úspì#n!ch "ákù a vyøazování
devá&ákù, kteøí si pro nás jistì pøipraví nìco zajímavého. Po cel! den
bude dìtem na høi#ti k dispozici skákací hrad a obèerstvení nejen pro nì,
ale i pro dospìlé. Zábavné odpoledne bude zakonèeno veèerním
koncertem skupiny Stresors.

Celá akce se koná za finanèního pøíspìvku MO Pardubice II.
V#em dìtem, ale i rodièùm pøejeme pìkné vysvìdèení a prázdniny

bohaté na krásné zá"itky.

Olga Vaòhová, odb. pracovník Louèení se !kolou

Radek Hejn!, øeditel #koly



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.
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www.pardubice2.cz

Vá!ení spoluobèané,
jsem rád, !e Vás mohu po skonèení dovolen"ch a
prázdnin opìt pøivítat na stránkách na#eho
Pravobøe!ního zpravodaje a podìlit se s Vámi
o v#echny novinky. Vìøím, !e pro vìt#inu z Vás
bylo uplynulé období spojené s intenzivním
odpoèinkem a èerpáním nov"ch sil, které budeme
v následujícím èase v#ichni velmi potøebovat.
Nejdøíve mi dovolte pozdravit v#echny #koláky a

popøát jim úspì#n" #kolní rok. Tìm nejmlad#ím prvòáèkùm a$ se ve
#kole líbí a nov"m adeptùm støedních a vysok"ch #kol pøeji hodnì
radosti z poznávání v#eho nového, co pøiná#í vìda i !ivot.

I v prùbìhu letních dní v na#em obvodu pokraèovala øada
investièních akcí pøispívajících ke zlep#ení prostøedí k bydlení a
!ivotu. Tì#í mì to dvojnásob, proto!e v leto#ním roce se nám
nepodaøilo získat státní dotaci a daòové pøíjmy jsou s ohledem na
celkovou hospodáøskou situaci v zemi ni!#í. Pøesto se podaøilo
dokonèit rekonstrukci ulice K Cihelnì a hotové jsou rovnì! úpravy k
ulici K Rozvodnì, kde pøibylo mnoho parkovacích míst a nìkolik
nov"ch pøístøe#kù na kontejnery. Fini#ují pøestavby dìtsk"ch høi#$ na
sídli#ti Sever, kam k nemalé radosti tìch nejmen#ích pøiletí kosmická
raketa (viz str. 2). Dokonèena byla Mozartova plocha pro voln" èas a
myslím, !e se mlad"m skateboardistùm opravdu líbí - v#ak se na jejím
vzhledu sami podíleli. V provozu je nové parkovi#tì v ulici Odboráøù.
Velkou radost mi udìlaly farmáøské trhy, které poèátkem záøí zavítaly
na námìstíèko v Polabinách 2. Do konce roku bychom je#tì rádi stihli
postavit nové pøístøe#ky na kontejnery pro „malobyty“ è.p. 513 a pro
„Osmidùm“ v Bìlehradské proti Kauflandu. Je#tì letos by se také
mìla objevit krytá èekárna na zastávce Sluneèní.

Nástup podzimu budeme moci navíc pøivítat v#ichni spoleènì na
tradièní Staroèeské polabinské pouti, která v leto#ním ji! XI. roèníku
pøinese je#tì pestøej#í a bohat#í program pro dìti i dospìlé ne! v le-
tech pøedcházejících. Podrobnosti jsou uvedeny na poslední stranì
tohoto zpravodaje. Pøijïte si, vá!ení a milí, odpoèinout od
ka!dodenních starostí a pobavit sebe i své blízké. Myslím, !e si ten
jednodenní oddech v#ichni dohromady opravdu zaslou!íme. V so-
botu 25. záøí se tedy s Vámi budu tì#it na shledanou.

Proto!e se blí!í konec volebního období, chci touto cestou
podìkovat jak v#em spoluobèanùm, kteøí se podíleli na jakékoliv
formì spolupráce s ÚMO Pardubice II, tak stávajícím zastupitelùm za
jejich práci v uplynul"ch ètyøech letech. Dal#í rozvoj na#eho obvodu
pak máte zcela ve sv"ch rukou, proto!e ji! 15. a 16. øíjna 2010 se
uskuteèní dal#í komunální volby. V poslední dobì jsou opìt sly#et
hlasy zpochybòující existenci mìstsk"ch obvodù a objevují se rùzná
èísla, kolik by se pr" u#etøilo, kdybychom obvody nemìli. Já osobnì
jsem pøesvìdèen, !e tak jednoduché to není a !e napøíklad ná# obvod
Pardubice II svùj smysl obhájil. Staèí se pøece projít po Polabinách
nebo Cihelnì a zavzpomínat, jak to tady vypadalo pøed rokem 1997,
tedy pøed vznikem obvodu. Vìøím, vá!ení spoluobèané, !e v nad-
cházejících svobodn"ch volbách vyberete své zástupce odpovìdnì a
s rozvahou a !e volební úèast se bude pohybovat v co nejvìt#ích
procentech. Vá# Jiøí Srbek

Na svém zasedání 30. 6. 2010 vzalo ZMO na vìdomí zprávu Mìstské
policie o dohledu nad veøejn!m poøádkem v mìstském obvodu, schválilo
závìreèn! úèet hospodaøení mìstského obvodu za rok 2009 a rozpoètové
opatøení è. 2. V rámci této úpravy rozpoètu do"lo zejména k zapojení
zùstatku z roku 2009 a souèasnì byl do rozpoètu zahrnut podíl mìstského
obvodu na rekonstrukci ulice K Cihelnì. Dal"í úpravy v polo#ce investic byly
provedeny s ohledem na nezískání státní dotace a pøíspìvku mìsta na
nové akce tak, aby umo#nily dokonèení ucelené etapy regenerace sídli"tì
Sever (tj. úpravy ulice K Rozvodnì a rekonstrukce dìtsk!ch høi"$).

RMO projednala øadu #ádostí o nakládání s pozemky mìsta, pøièem#
její stanovisko jako obvykle poslou#ilo jako podklad pro koneèné
rozhodnutí rady, popø. zastupitelstva mìsta. RMO nesouhlasila s prodejem
èásti nového parkovi"tì na Labském palouku spoleènosti IPstav ani s pro-
nájmem pozemku v centru Polabin 3, o nìj# po#ádali hned dva #adatelé za
úèelem v!stavby polyfunkèního objektu, nebo$ zámìr je v rozporu s plat-
n!m územním plánem. RMO souhlasila s v!pùjèkou mìstsk!ch pozemkù
Øeditelství silnic a dálnic pro potøeby vydání územního rozhodnutí na
stavbu severov!chodního obchvatu mìsta a dále s pronájmem pozemkù
spoleènosti TCV za úèelem roz"íøení sportovního areálu v Polabinách 4
u nadjezdu (høi"tì pro badminton a tenis pro mláde#). V neposlední øadì
RMO doporuèila na základì negativních ohlasù upravit nájemní smlouvu
na umístìní stánku v ulici Mlad!ch tak, aby byl znemo#nìn prodej
alkoholick!ch nápojù.

RMO souhlasila se zadáním zakázky na opravy chodníkù Gagarinova
384-7, Kpt. Barto"e (úsek od kruhového objezdu ke gará#ím Polabiny 4) a
mezi ulicemi Mozartova a Grusova Slu#bám mìsta Pardubic. Na základì
v!bìrového øízení RMO souhlasila s uzavøením smlouvy na stavbu nov!ch
parkovacích stání v ulici Odboráøù s K+N stavební spoleèností a na v!mìnu
písku v pískovi"tích s Davidem Hurtem.

V neposlední øadì RMO projednala zámìr mìsta na v!stavbu
parkovi"tì u koupali"tì, kter! pùvodnì poèítal s kácením 5 vzrostl!ch
stromù. Po úpravì projektu spoèívající v posunu parkovi"tì a zachování
stromù RMO zámìr podpoøila. Koupali"tì by se tak koneènì mìlo doèkat
léta chybìjícího parkovi"tì a to celkem pro 112 vozidel.

Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady MO

Ulice K Cihelnì

Pozvánka
na 19. zasedání ZASTUPITELSTVA

m tského obvodu Pardubice II se koná v dne 22. 9.
2010 v 18 hodin v budov hotelu Harmony.

ìs , které e støedu
ì Na programu budou

následující body: zpráva starosty, vyhodnocení hospodaøení MO
Pardubice II za první pololetí roku 2010, rozpoètové opatøení è. 3,
poskytnutí odmìn, zru!ení v"borù ZMO, informativní zprávy, diskuse.
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Jako ykle pøiná!íme na podzim tabulku termínù pøistavení
kontejnerù na objemn" odpad v druhé èásti roku 2010.
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Do lze ulo!it objemn" odpad z do-
mácností, 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 pod-
nikatelské èinnosti.

Dodáváme, !e prùbì!nì je k dispozici 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 domácností, pneumatiky, stavební su#, sklo,
plasty, papír, elektrozaøízení a kovy.

, jako jsou chemikálie, barvy, oleje, baterie
apod., lze odevzdat na nìkteré jiné separaèní dvory ve mìstì (napø. ve
Dra!kovicích, podrobnìji viz www.smp-pce.cz), nebo je mo!no vyu!ít
mobilního svozu - nejbli!$í termín je nyní poèátkem øíjna (pøesn" rozpis
b"vá oznámen v!dy pøedem formou letákù do schránek a zveøejòujeme
ho rovnì! na na$ich webov"ch stránkách).

velkoobjemov"ch kontejnerù

separaèní dvùr

Nebezpeèn" odpad

VELKOOBJEMOV! ODPAD

Víte, co jsou to farmáøské trhy? Jedná se o trhy, kde se
prodávají v"pìstky a v"robky pìstitelù, chovatelù èi malozpraco-
vatelù, kteøí ve své èinnosti kladou pøedev$ím dùraz na kvalitní
suroviny, ekologick" zpùsob zemìdìlství, tradièní zpùsoby
zpracování surovin bez pou!ití konzervantù a jin"ch aditiv. Tento
zpùsob prodeje získává i pøes konkurenci hypermarketù stále vìt$í
poèet pøíznivcù a dorazil i do Polabin. Od 4. záøí se mù!ete pøijít

pøesvìdèit

Na prvních trzích bylo
sice jen 7 stánkù, ale
pøesto byl v"bìr
pomìrnì $irok" a
navzdory de$tivému
poèasí pøi$lo mnoho
zákazníkù, jejich!
ohlasy byly pøevá!nì
pøíznivé.

ka#dou
sobotu od 8-12 hod.
na námìstí v Polabi-
nách 2 pøed po!tou.

Farmáøské trhy
v Polabinách

Knihovna mìstského obvodu Pardubice II, v ul. Dru!by 334,
informuje o dnech otevøen"ch dveøí, a to 22. 10. a 2. 11. 2010.Akce
je urèena pro veøejnost i základní $koly v mìstském obvodì. Pro
dìti z mateøsk"ch $kol je nachystaná akce Vánoce v knihovnì.

V leto$ním roce v knihovnì pøibylo dal$ích 467 nov"ch knih,
celkov" poèet ji! dosáhl 17 000 titulù, kromì knih jsou k dispozici
oblíbené èasopisy.

Pozvání do knihovny je adresováno v$em ètenáøùm.

INFORMACE
Z KNIHOVNY

V prùbìhu mìsíce záøí budou rozeslány po$tovní poukázky v$em
dr!itelùm psù, kteøí øádnì neplatí místní poplatek ze psù. V$echny
dlu!níky proto vyz"váme, aby poukázku uhradili a zbyteènì se
nevystavovali finanèním postihùm, které vypl"vají z následného
vymáhání. V pøípadì nejasností nás kontaktujte na e-mailu
jana.koudelova@umo2.mmp.cz nebo na tel. èísle 466 798 633.

V leto$ním roce 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. Uvádíme pøehled !adatelù,
kter"m byl pøíspìvek poskytnut:

10 000,-
20 000,-
20 000,-
20 000,-
15 000,-

5 000,-
20 000,-
13 000,-
20 000,-

5 000,-
10 000,-
10 000,-

3 000,-
11 000,-
6 000,-

10 000,-
8 000,-
2 000,-
3 500,-
5 000,-
2 000,-
2 000,-

20 000,-
20 000,-
15 000,-

V!"e v KèOrganizace Úèel
SK Polosport pronájem, soutì!e
Z% Polabiny III akce pro dìti
HBC DDMALFAPardubice èinnost oddílu
TJ Sokol Polabiny pronájmy
SK ly!aøù zájezdy, tìlocvièna
M% Odboráøù akce pro dìti
2222 %K Polabiny èinnost, turnaje
Z% Polabiny II akce $koly
ZU% Pardubice varhanní soutì!
TJ Dynamo nohejbalov" turnaj
SO% cest. ruchu zahájení $k. r. 2010/11
SO% cest. ruchu zahranièní odb. praxe
Z% Polabiny I Dìtsk" den
Z% Polabiny I Rozlouèení se $k. rokem
DDMAlfa Den zvíøat
DDMAlfa 3. roèník florbalového turnaje
DDMAlfa Den dìtí
M% Klubíèko Velikonoce v M%
M% Klubíèko Vánoce v M%
M% Mlad"ch Den dìtí
ELIM Den dìtí
ELIM V"stava betlémù
VUS Pardubice koncerty
IFAS Pardubice 21. bienále IFAS
Doli Klub Pardubice koncerty

PØÍSPÌVKY Z ROZPOÈTU
MÌSTSKÉHO OBVODU NA ROK 2010

Místní poplatek ze psù
- v!zva dlu"níkùm

OES

V dobì vy-
dání tohoto PZ
u! by se mìly
první dìti na
Severu chystat
ke startu do ves-
míru novou ra-
ketou. Unikátní
herní sestava je
kromì tvaru zají-
mavá také mo-
hutnou tubuso-
vou skluzavkou.

My bychom vzhùru k nebesùm
a jsme zde Zemí spjatí...
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Téma

Jak se v uplynulém volebním období daøilo naplòovat
základní programov! dokument - Program rozvoje MO
Pardubice II na období 2007-2010? Program rozvoje byl
schválen zastupitelstvem mìstského obvodu na sklonku roku
2006 a jeho plné znìní naleznete na webov!ch stránkách
www.pardubice2.cz.

Øádné provádìní èinností svìøen!ch statutem mìstsk!m
obvodùm - tj. zejména péèe o zeleò, veøejná prostranství a
komunikace jako jednu z obecn!ch priorit si dovolujeme pova"ovat
za samozøejmost. Tyto èinnosti poèínaje pravideln!m sekáním
trávníkù, pøes v!syp odpadkov!ch ko#ù, pøistavování velko-
objemov!ch kontejnerù, konèe opravami komunikací, dìtsk!ch høi#$
a dal#ího mìstského mobiliáøe nebudeme blí"e popisovat, nebo$ je
ka"d! mù"e posoudit sám v ka"dodenním "ivotì. Chceme se
zastavit u nìkolika vybran!ch bodù, které podle na#eho názoru
pøinesly kvalitativní zmìny v dan!ch oblastech. V oblasti nakládání
s odpady tím bylo bezesporu otevøení separaèního dvoru v Pola-
binách v listopadu 2007. Dal#í zmìnou, která vytvoøila podmínky pro
lep#í provádìní úklidu drobn!ch odpadkù, bylo zøízení samostatné
organizaèní slo"ky - Støediska úklidov!ch prací od ledna leto#ního
roku. V oblasti údr"by dìtsk!ch høi#$ chceme zmínit zavedení
pravideln!ch kontrol, které mají za cíl vèasné odhalení pøípadn!ch
bezpeènostních závad. Pokud jde o oblast kultury, v!znamn!m
poèinem bylo zøízení Knihovny MO Pardubice II vèetnì jejího zcela
novì vybaveného sídla v ulici Dru"by.

V oblasti investic pokraèoval program regenerace panelov!ch
sídli#$ a podaøilo se i vyu"ít státních dotací - v roce 2007 bylo

rekonstruováno centrum Polabin 3, v roce 2008 se nové podoby
doèkala ulice Dru"stevní, v roce 2009 do#lo na køi"ovatku U Josefa a
letos pokraèovala regenerace sídli#tì Sever rekonstrukcí ulice K Ci-
helnì, úpravami ulice K Rozvodnì a dìtsk!ch høi#$. Celkem bylo
v rámci uveden!ch akcí proinvestováno 80 mil. Kè, z toho 15 mil. Kè
tvoøily státní dotace. Kromì programu regenerace v#ak MO
Pardubice II realizoval z vlastních zdrojù celou øadu men#ích akcí, z
nich" mù"eme jmenovat napø. úpravy ulice Bìlehradské vèetnì
zøízení ostrùvku s osvìtlením pro chodce, rekonstrukce prostranství
pøed budovou Policie v Prodlou"ené, nová parkovací místa a chodník
v ulici Gagarinovì, úpravy ulice pøed po#tou v Polabinách 2, par-
kovi#tì v ulici Odboráøù. Dále byla zcela rekonstruována dìtská
høi#tì v Ohrazenické ulici (hrad %vihov), v Gagarinovì (lodì), v ul.
Kpt. Barto#e 409-12 a v Køièkovì ulici. V ul. Kpt. Barto#e a Grusovì
vznikly nové pøístøe#ky na kontejnery, pøibyly nové lampy veøejného
osvìtlení apod.

Zkrátka, podaøilo se toho za 4 roky pomìrnì dost. Je#tì tedy
zb!vá zmínit, co se z programov!ch cílù nepodaøilo dosáhnout. Je to
zejména bod t!kající se zámìru prosazování úpravy systému
financování mìstsk!ch obvodù za úèelem zaji#tìní prostøedkù pro
vlastní investièní èinnost obvodù. Dlu"no ov#em podotknout, "e
splnìní tohoto cíle nezáviselo pouze na vùli mìstského obvodu -
diskuse o zmìnì statutu, které zapoèaly v roce 2006, toti" nevedly ke
k!"enému cíli. Pøesnìji øeèeno - ony toti" nevedly prakticky k vùbec
"ádnému cíli a v oblasti financování obvodù zùstal zachován status
quo. Lze ov#em oèekávat, "e po volbách se diskuse na toto téma
opìt o"iví.

Na konci prázdnin byla
dokonèena pøestavba do"ilého
skateparku v b!valém bazénu
v Mozartovì ulici pøed gym-
náziem na moderní plochu pro
skateboarding, tzv. skate
plazu. Dodavatelem byla zku-
#ená firma Mystic Constructi-
ons. Chystá se je#tì slavnost-
ní uvedení do provozu spojené
s exhibièními vystoupeními
#pièkov!ch skateboardistù.
Termín akce bude upøesnìn na
www.pardubice2.cz.

Seniorklub Archa zve k pokraèování cyklu promítání videosnímkù a
besed s cestovateli pod názvem . Setkání se konají
ka"dou støedu od 17 hodin v kavárnì Sborového domu Archa v Lonkovì
ulici a nejbli"#í program je následující: støeda 22. záøí - Laos, 29. záøí -
Filipíny, 6. øíjna - Indie (Rád"asthán) a dále budou následovat australské
národní parky, Kuba a dal#í zajímavé destinace.

A je#tì "ádost. Letos opìt pøipravujeme v Ar#e v!stavu betlémù.
Kdyby mìl nìkdo doma zajímav! nebo dokonce unikátní betlém a byl
ochoten ho na na#i v!stavu zapùjèit (termín je 15. - 26. prosince), pøihlaste
se v kavárnì vAr#e nebo na tel. 602 482 914.

V Ar"e kolem svìta

Informace ze Seniorklubu Archa LANOVÉ CENTRUM
Poèátkem èervence

leto#ního roku bylo u kou-
pali#tì na Cihelnì otevøeno
Lanové centrum Pardubice
- Cihelna. Do konce srpna
ji" pøivítalo na tøi tisíce
náv#tìvníkù. Moderní areál
nabízí dobrodru"ství, zába-
vu, rekreaci i rozvoj v#em
vìkov!m kategoriím bez
ohledu na fyzickou kondici.
Na plo#e více ne" 6500 m2
lze vyu"ít vysoké lanové
pøeká"ky na sebeji#tìní
(systém “via ferrata”) ve
v!#ce 9,5 m, tarzaní skoky,
obøí houpaèku (Big Swing),
70 m lanovku (Flying Fox),
plochu pro doplòkové
aktivity, hry, firemní a
motivaèní akce. K dispozici
je i ni"#í sestava “lanáèek”
se záchrann!mi sítìmi pro
dìti od 3 let. V nabídce jsou
speciální programy pro
skupiny, #koly, firmy, rodiny
a navíc nechybí obèer-
stvení a sociální zázemí.
Otevøeno je dennì od 10 do
19 hodin, o víkendech ji" od
9 hodin. Na objednávku pro
skupiny lze vyu"ít èas k
lezení ji" od 8 do 22 hodin
(za svìtla). Ceny od 50 Kè
(dìtsk! lanáèek), od 150 Kè
vysoké lanové pøeká"ky.
Více naleznete na webu:
www.lanovecentrum-
pardubice.cz.

Od z 2010 bude op t zahájena innost sociální rehabilitace v Cen-
tru pro zdravotn posti"ené Pardubického kraje .

Internetová u ebna ezplatné u"ívání internetové u ebny osobami
se zdravotním posti"ením, mo"nost pro#kolení v základech obsluhy PC a
vyu"ívání internetu. Kurz anglického jazyka - bezplatn! kurz je ur en
dosp l!m lidem se zdravotním posti"ením. Pracovní rehabilitace -
v!tvarná innost - ur ena zdarma lidem se zdravotním posti"ením.

Luká# Mucha, 775 693 988, lukas.mucha@centrum.cz
Hana Jaro#ová, 775 693 987, h.jarosova.pce@seznam.cz
Luká# Hnát, DiS., 775 693 982, hnat.lukas@centrum.cz

áøí ì è
ì (Bìlehradská 389)

è - b è

è
ì

è è
Kontakty:

Centrum pro zdravotnì posti!ené

Vladimír Luká#

MOZARTOVA
SKATE PLAZA



v sobotu 25. 9. 2010 na louce v Mozartovì ulici v centru Polabin 4 (nedaleko gymnázia)

XI. STAROÈESKOU
POLABINSKOU POU!

Mìstsk" obvod Pardubice II srdeènì zve na

PRAVOBØE!NÍ ZPRAVODAJ

srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz

! ! ! ! !

!

! !

!
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08.00 ranní probuzení
prùvod s dechovkou od Kauflandu ($ivaòanka)

09.00 slavnostní fanfáry, zahájení pouti - starosta Jiøí Srbek

09.10 programov" blok %kol

orchestr Popular Pøíbram pøi ZU& A. Dvoøáka
dirigent Milan Baginsk", zpìv Marie Hanzelková a Jiøí &kvára a moderátor Miloò Èepelka -
herec Divadla Járy Cimrmana

12.15 vyhlá%ení cen z dìtsk"ch soutì#í

13.00 skupina Zakoplaho dixieland
pøíjezd historick"ch vozidel a motocyklù

14.00 Lokálka
pøíjezd historick"ch kol a Velorexù

15.00 Heidi Jankù

16.00 &lapeto

17.00 Ilona Csáková

18.00 moravská cimbálovka s K. Hegnerem

19.00 ABBA revival

20.30 ohòostroj

Z& Pardubice - Polabiny, Npor. Eliá%e 344 - taneèní vystoupení dìtí ze %kolní dru#iny pod vedením Radmily
Sùrové a sbor flétnistù - “S písnièkou kolem svìta” pod vedením Mgr. Lyudviga Dogunka
DDM Alfa Pardubice - vystoupení folklórního souboru Radost Pardubice a vystoupení taneèní skupiny
FIT Klub Alfa
ZU& Polabiny - Pardubice - saxofonov" soubor Crazy Saxophones a vystoupení #ákù taneèního oboru
a oddìlení bicích nástrojù
programem polabinsk"ch %kol provází slovem Mgr. Renáta Mertová a Mgr. Boøivoj Hezk"

11.00

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



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 22. 9. 2009 projednalo ZMO mimo jiné rozpoètové
opatøení è. 3. V nìm do!lo k úpravì pøíjmové èásti dle skuteèného v"voje a
dílèím úpravám v"dajù (napø. sní#ení v"dajù na elektøinu a nav"!ení v"dajù
na údr#bu a opravy veøejn"ch prostranství). Projednány byly také
informativní zprávy o èinnosti Støediska úklidov"ch prací a Knihovny MO
Pardubice II. Po volbách se 9. 11. 2010 uskuteènilo ustavující zasedání
nového ZMO, na nìm# byl zvolen starosta, místostarosta a RMO na násle-
dující volební období (viz str. 2).

RMO nemìla námitky k zámìru firmy 2VV na pøístavbu v"vojové dílny
ve svém areálu na Fáblovce.

V návaznosti na dokonèení obytné èásti bytového komplexu Zelená
terasa RMO souhlasila s darováním pozemkù v okolí objektu, na nich# jsou
nové chodníky a veøejná zeleò, mìstu. Dále RMO souhlasila se #ádostí
Gymnázia Mozartova o v"pùjèku pozemku, na nìm# je umístìno !kolní
høi!tì. RMO souhlasila se #ádostí Øeditelství silnic a dálnic ÈR o roz-
sáhlej!í smìnu pozemkù, pøièem# území MO Pardubice II se dot"ká
pozemky v okolí rosického nadjezdu, které ØSD nabízí mìstu. RMO
souhlasila rovnì# se zøízením vìcného bøemene pro Povodí Labe na
pozemcích mìsta v souvislosti s pøipravovanou akcí Revitalizace mrtvého
ramene Polabiny. V neposlední øadì RMO souhlasila s vykoupením
men!ího soukromého pozemku uprostøed veøejného prostranství mezi
domy v ulici Køièkovì.

RMO schválila uzavøení smlouvy o dílo s Kulturním centrem Pardubice
k zabezpeèení slu#eb spojen"ch s poøádáním Staroèeské pouti v záøí 2010,
se Stavební a obchodní spoleèností SPRINT na v"stavbu pøístøe!ku na
kontejnery a parkovacích stání v Bìlehradské ulici u èp. 391-8 a se
spoleèností Centrum-bagry na v"stavbu pøístøe!ku na kontejnery také
v ulici Bìlehradské, ale tentokrát u èp. 513.

RMO projednala rovnì# mìstem pøedlo#ené a s ostatními obvody
pøedjednané návrhy novel vyhlá!ek mìsta o místních poplatcích (vesmìs
technické novely bez dopadu na sazby).

mìstského obvodu II prosinecroèník 2010 èíslo 4

www.pardubice2.cz

Vá!ení spoluobèané,
volbou obecních zastupitelù a tøetiny Senátu
skonèil supervolební rok v Èeské republice. Rád
bych touto cestou podìkoval v"em, kteøí se na
pøípravì voleb a následnì i sèítání hlasù podíleli.
Vím, !e to byla práce zodpovìdná, nároèná na
èas a ne nìjak zvlá"# finanènì ohodnocena,
pøesto jste ji vykonali spolehlivì a bez nejmen"ích
pøipomínek a protestù.

Pøi psaní tìchto øádkù ji! venku napadl první sníh a zimu máme za
dveømi, pøesto mi dovolte se je"tì pár slovy vrátit k nejvìt"í kulturní
akci v na"em obvodì a tím byla ji! XI. Staroèeská polabinská pou#.
Poèasí nám letos na rozdíl od jin$ch let tolik nepøálo, ale úèast Vás
obèanù byla veliká a i skladba úèinkujících byla velmi sympatická a tak
se pou# setkala s velk$m úspìchem jak u obèanù obvodu, tak i "iroké
pardubické veøejnosti. V pùlce øíjna té! skonèily tradièní promenádní
koncerty na Pergole, které jsou rok od roku stále více
nav"tìvovanìj"í.

Na Mikulá"e jsme v duchu na"ich novodob$ch polabinsk$ch
tradic opìt rozsvítili koruny a tìla nìkolika stromov$ch velikánù
proto!e chráníme na"e !ivotní prostøedí, u"etøili jsme dovoz celé øady
vzrostl$ch smrkù a slavnostní osvìtlení zavìsili na stromoví v obvodì
!ivì rostoucí.

Mám radost, !e se nám podaøilo vybudovat nové kontejnerové
stání v ulici Bìlehradská (naproti Kauflandu), které zde bylo velmi
potøebné. Vybudováním tohoto stání jsme velmi v$znamnì zlep"ili
!ivotní prostøedí v této lokalitì. Bìhem podzimu probìhla poslední
seè trávy v obvodì, ta byla spojeno i se sbìrem spadaného listí. Na
vìt"inì dìtsk$ch høi"# byla provedena revize hracích prvkù.

Blí!í se konec kalendáøního roku a já chci v"em obyvatelùm
na"eho sídli"tì pøipomenout, !e i letos probìhne nádherné setkání
v"ech pøíznivcù èesk$ch vánoc a to 24. 12. v 11:00 hodin na Pergole.
Pøijïte si spoleènì zazpívat nejkrásnìj"í koledy a pastorely. Veèer
bude následovat tradièní "tìdroveèerní troubení ve v"ech èástech
na"eho obvodu. Staèí jenom pootevøít okno a vyslechnout hudební
dárek vìnovan$ bez ohledu na poèasí v"em dobr$m lidem na"eho
obvodu.

Má malá rekapitulace za uplynul$m podzimem konèí, a proto mi
dovolte pøejít k závìru. Za celoroèní práci dìkuji na tomto místì v"em
èlenùm b$valého zastupitelstva MO a nov$m èlenùm pøeji do jejich
nároèné práce plno sil a elánu. Zároveò chci podìkovat za celoroèní
práci sv$m spolupracovníkùm z úøadu mìstského obvodu.

Dovolte mi, abych v"em obèanùm na"eho obvodu popøál hezké
pro!ití vánoèních svátkù se spoustou mal$ch i vìt"ích dárkù a trochu
obyèejného lidského porozumìní. V!dy# mít dobré sousedské vztahy
je jeden z nejvìt"ích dárkù.

Na závìr Vám pøeji mnoho "tìstí a úspìchù jak osobních tak
pracovních v celém roce 2011. Vá" Jiøí Srbek

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

hodnì zdraví a úspìchù v roce 2011

Vánoèní strom z Polabin
Tentokrát se jedná o smrk

svítící pøed ÈEZ arénou, kter"
musel b"t pokácen na polabinské
ètyøce, proto#e rostl pøíli! blízko
domu. Dal!í dva smrèky pokácené
z podobn"ch dùvodù v ulici Jiøího
Tomana zdobí zase Pøíhrádek.

Jako obvykle v pøedvánoèním
období upozoròujeme, #e i letos
byly mladé jehliènany v na!em
obvodu o!etøeny pøípravkem, díky
nìmu# po pøenesení do teplé
místnosti intenzivnì zapáchají.



ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE !P - 2010 v tisících Kè

sekání trávníkù a sbìr listí 1 938
údr!ba trávníkù mimo pravideln"ch seèí 250
zahradnické slu!by 1 060
údr!ba døevin 712
nové v"sadby døevin + zálivka 85
nátìry, opravy, doplnìní lavièek a dal#ího mobiliáøe 274
opravy, údr!ba a doplnìní vybavení dìtsk"ch høi#$ a sportovi#$, kontroly 624

nové herní prvky Lonkova, Prodlou!ená 72
pøístøe#ek na kontejnery a parkovací stání Bìlehradská 391-8 495
pøístøe#ek na kontejnery Bìlehradská 513 244
úklid okolí kontejnerov"ch ohrádek 120
v"syp odpadkov"ch ko#ù 464
v"syp ko#ù na psí exkrementy 192
pøistavování velkoobjemov"ch kontejnerù na komunální odpad 297
náklady na Støedisko úklidov"ch prací

100
ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2010 v tisících Kè

rekonstrukce skateparku - Mozartova SKATE PLAZA 1 880
v"mìna písku v pískovi#tích 140

provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2 58

1 462

parkovací stání v ulici Odboráøù 366
opravy v"tlukù a dal#ích závad na vozovkách (po zimì apod.) 1 110
lokální opravy chodníkù (napø. Kpt. Barto#e, Mozart.-Grus., Gagarinova) 1 380
opravy a èi#tìní de#$ov"ch vpustí (vè. v"mìn náplní sorbèních vpustí) 680

stavební úpravy ulice K Rozvodnì, dìtská høi#tì sídli#tì Sever 5 356

Jako obvykle koncem roku pøiná"íme pøehled nejpodstatnìj-
"ích v#dajù mìstského obvodu Pardubice II z rozpoètov#ch
kapitol $ivotní prostøedí a doprava v roce 2010. V#èet
neobsahuje úplnì v"echny polo$ky, nìkteré jsou kumulované
a nìkteré èástky odhadnuté, nebo% èerpání dosud probíhá.

Co se udìlalo a za kolik
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2. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 15. 12. 2010
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu, program rozvoje MO
Pardubice II na období 2011-2014, pravidla pou!ití sociálního
fondu na rok 2011, rozpoèet na rok 2011.

Z tabulky je patrné, !e letos nejvíce penìz #lo na pokraèování
regenerace sídli#tì Sever, kde se po køi!ovatce U Josefa doèkala úprav
zejména ulice K Cihelnì, ale i ulice K Rozvodnì a dìtská høi#tì (viz foto

centrálního høi#tì s raketou
dole). Nové pøístøe#ky na
popelnice vznikly v Bìle-
hradské ulici proti Kauflandu
(viz foto vlevo) a u malobytù
za Lidlem. V"znamnou in-
vesticí byla skate plaza
v Mozartovì ulici. V"raznì
více financí bylo letos oproti
pøede#l"m letùm vìnováno
na opravy chodníkù, na-
rostly rovnì! náklady na
údr!bu a opravy vpustí.

pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzdu#í v Rosicích

1 500

OZNÁMENÍ
Úøad MO Pardubice II

Knihovna MO Pardubice II

bude dne 31. 12. 2010 pro veøejnost
uzavøen. Dne 30. 12. 2010 bude provoz pro ovìøování, Czechpoint
a v pokladnì (v"bìr poplatkù) pouze od 8.00 do 11.30 hodin.

bude ve dnech 27. 12. - 30. 12. 2010
otevøena s omezen"m provozem, dne 31. 12. 2010 bude uzavøena.

podíl na akci rekonstrukce ulice K Cihelnì (celk. cena 15 604)

nov" mobiliáø (lavièky, psí ko#e, stojany na kola aj.) 74

Z devíti kandidujících stran v komunálních volbách na podzim 2010
se jich do Zastupitelstva MO Pardubice II (ZMO) dostalo #est. Nejvíce
hlasù získala ODS (29,38%), následovaná ÈSSD (27,86%), dále pak
Sdru!ení pro Pardubice (12,59%), KSÈM (9,58%), Pardubáci (7,81%) a
Koalice pro Pardubice (6,43%). Poèty mandátù jsou zøejmé z pøipojeného
abecedního seznamu èlenù ZMO. Ustavující zasedání ZMO se konalo
9. 11. 2010 v Ar#e (foto) a zastupitelé zvolili starostou MO Pardubice II
opìt Jiøího Srbka, kter" je jedin"m tzv. uvolnìn"m politikem (na pln"
úvazek) v ZMO. Místostarostou se stal Milan Draho#. T

vìzdièkou pak
ti zastupitelé, kteøí v minulém volebním období nebyli èleny ZMO.

(ODS) - místostarosta MO Pardubice II

doc. Ing. Alexander Chlaò, Ph.D. (ODS) *
Ing. Zdenek Køi#$ál (ÈSSD) *
Leo# Malina, DiS. (ÈSSD) *
Ing. Martin Moj!í# (ÈSSD)
Ing. arch. Petra Nacu (ODS)
Ing. Filip Pecháèek (ODS) *

(ODS) - starosta MO Pardubice II
(Sdru!ení pro Pardubice)

Ing. Pavol %kuliga (KSÈM)
Richard Urban (ÈSSD) *

(Sdru!ení pro Pardubice)
Marta Vitochová (ÈSSD) *
Mgr. Radoslava &aludová (Pardubáci) *

Slo!ení v"borù ZMO (první v poøadí je v!dy pøedseda):

- Ing. Pavol %kuliga, Ing. arch. Petra Nacu, Ing. Filip
Pecháèek, MUDr. Miroslav %imko, Ing. Franti#ek Weisbauer

- Mgr. Radoslava &aludová, Mgr. Radek Hejn", doc.
Ing. Alexander Chlaò, Ph.D., Leo# Malina, DiS., Ing. Jaroslav Vávra

uèn"m písmem
jsou v seznamu oznaèeni èlenové Rady MO Pardubice II, h

(Koalice pro Pardubice)
Milan Draho"

Jiøí Srbek
MUDr. Miroslav &imko

Ing. Jaroslav Vávra

Mgr. Radek Hejn#

Kontrolní v!bor ZMO

Finanèní v!bor ZMO

Orgány MO po volbách 2010

Proto!e z dùvodu zmìny vlastníka objektu byl ukonèen provoz
obvodní slu!ebny MP v Ohrazenicích, ul. %kolská 228, vedení mìstské
policie pøipravuje novou obvodní slu!ebnu, pro kterou byl vybrán objekt
b"valé prádelny v ulici Nová 282 v èásti Polabiny 2. Po schválení
finanèního rozpoètu bude provedena rekonstrukce nov"ch prostor a
zejména sociálního zaøízení. S otevøením nové slu!ebny se poèítá
bìhem 1. ètvrtletí roku 2011. Do té doby pro mìstsk" obvod Pardubice II
platí dosavadní úøední hodiny, tj. støeda 15 - 17 hod. slu!ebna Polabiny,
Chemikù 128. PhDr. Pavel Èejka, zástupce øeditele MP

Mìstská policie Polabiny



CYKLOPRUHY NA BÌLEHRADSKÉ
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Téma

Projekt vyhrazen!ch jízdních pruhù pro cyklisty na
Bìlehradské ulici pøipravil a zrealizoval odbor dopravy
Magistrátu mìsta Pardubic ve spolupráci s obèansk!m sdru"e-
ním Mìsto na kole. Názory na novou úpravu se rùzní, od
nad#eného souhlasu po absolutní nesouhlas. V následujících
øádcích dáváme slovo obìma táborùm. Nejprve shrnuje své
argumenty jeden z propagátorù cyklopruhù Jakub Kutílek z ob-
èanského sdru"ení Mìsto na kole (http://mestonakole.eu).

Jakub Kutílek

Alexander Chlaò a Ivo
Drahotsk!

Na Bìlehradské ulici byly vyznaèeny vyhrazené pruhy pro
cyklisty. A to pøesto, !e témìø celou ulici ji! kopíruje stezka pro pì"í a
cyklisty. Pardubice, jedno z nejcyklistiètìj"ích mìst Èeské republiky,
se sna!í svou tradici dále rozvíjet. Proto nyní zkou"ejí cyklopruhy,
které sv#m u!ivatelùm nabídnou jin# styl jízdy. Oproti cyklostezce je
jízda v#raznì rychlej"í a plynulej"í. Cyklisté nesdílí prostor s pì"ími a
mají stejná práva pøednosti v jízdì jako ostatní øidièi – nejsou v pod-
øízené roli na ka!dém køí!ení. Navíc vozidla, která cyklopruh køi!ují,
nesmìjí cyklistu ohrozit ani omezit. Na to si musejí motoristé zvyknout.
Cyklista v"ak má povinnost umo!nit v#jezd ze zastávky, která platí pro
v"echna vozidla. Pøesto!e stezka na Bìlehradské tìmito negativy trpí
minimálnì, ka!d# Pardubák si nyní mù!e v Polabinách vyzkou"et, jak
se mu jezdí ve vyhrazeném pruhu pro cyklisty. Seznámí se tak s no-
v#m druhem infrastruktury, kter# bude mo!né nabídnout na dal"ích
komunikacích ve mìstì. Dal"ím argumentem pro cyklopruhy na
Bìlehradské je zú!ení jízdních pruhù. Pøesto!e právì toto nìkteøí
kritizují, faktem je, !e jejich "íøe pøed vyznaèením cyklopruhù
pøekraèovala normové hodnoty pro dálnici. Nyní je jejich "íøe tøi metry,
co! odpovídá v#znamu komunikace. $íøka jízdního pruhu pøitom
zásadním zpùsobem pùsobí na øidièe a jeho vnímání rychlosti.

Hlavním motivem v"ak zùstává podpora cyklistické dopravy. V ro-
vinat#ch Pardubicích, kde se vìt"inou pøesouváme na vzdálenost
nìkolika málo kilometrù, mù!e bicykl zajistit znaènou èást tìchto
pøesunù. A o to ménì cest bude vykonáno osobním automobilem.
Ulice plné parkujících a projí!dìjících aut se stávají ménì pøíjemn#mi
pro !ivot. Zatímco mnohá evropská mìsta musela èi musejí s tímto
v#vojem tvrdì bojovat, Pardubice se chtìjí pouèit a nejvìt"ím
problémùm pøedejít. Cyklodoprava je jedním z nástrojù.

V mìstském obvodu Pardubice II se úèastníci provozu na pozem-
ních komunikacích, tedy v podstatì v"ichni obyvatelé, setkali s v#-
znamn#mi úpravami v ulici Bìlehradská. Jedná se konkrétnì o zøízení
vyhrazen#ch jízdních pruhù pro cyklisty. Pøesto!e ideovì lze tuto
my"lenku akceptovat a v nìkter#ch západních zemích se také
realizuje, z technického hlediska a z pohledu bezpeènosti provozu je
nutno vznést nìkolik v#znamn#ch pøipomínek. Dále pak postup a
pozadí související s realizací zmiòovan#ch opatøení, ale také jejich
zdùvodnìní vyvolávají celou øadu pochybností.

Jako hlavní argumenty pro tuto variantu slou!í „potøeba vedení
cyklistù v hlavním dopravním proudu“, „svobodná volba pro cyklisty“,
èi „ulice s nadmìrnou "íøkou“.

V tìchto souvislostech je pøedev"ím otázkou, zda je vùbec
úèelné vyu!ít deklarované nadmìrné èásti komunikace právì ve
prospìch jednìch úèastníkù provozu na pozemních komunikacích a
to cyklistù? Pøedev"ím je tøeba zmínit, !e ji! del"í dobu existují v dané
ulici stezky pro chodce a cyklisty, pøièem! v nìkter#ch úsecích je
dokonce stezka pro cyklisty zcela oddìlena od stezky pro chodce.
V daném úseku mají tak cyklisté vyhrazen# prostor urèen# v#luènì
pro nì samotné, co! zvy"uje jednak bezpeènost jich samotn#ch,
chodcù a provozu na silnièní komunikaci, jednak i plynulost provozu
v"ech zmínìn#ch.

Dostáváme se tak k polemice o v#znamu realizovaného opatøení,
kdy navíc je"tì zùstaly stezky pro chodce a cyklisty platné, tedy ve
vzájemném styku chodcù a cyklistù. Nebylo by potom ku prospìchu
vìci, pokud by po zøízení vyhrazen#ch jízdních pruhù byly cyklistické
stezky spojené se stezkami pro chodce zru"eny, aby byl uvolnìn pro
chodce dodateèn# prostor? Pokud je argumentováno svobodnou
volbou, uspoøádání jízdních pruhù a prostoru pro pì"í by mìlo b#t
vytvoøeno s ohledem na skuteènì realizované v#kony jednotliv#ch
úèastníkù dopravy. Tím je my"len pøedev"ím konkrétní poèet cyklistù,
chodcù, ale i individuálních motoristù a osob vyu!ívajících MHD.
Z hlediska dopravních v#konù pøipadajících na poskytnut# prostor
zde v"ak dostáváme jednu v#raznì preferovanou skupinu.

Nyní k otázkám bezpeènosti. Vlastní technické øe"ení
vyhrazen#ch jízdních pruhù na ulici Bìlehradská hned na nìkolika
místech umo!òuje vznik dopravnì krizov#ch situací, pøípadnì
dopravních nehod. Lze zmínit napøíklad ukonèení vyhrazen#ch
jízdních pruhù v místì ostrùvku u pøechodu pro chodce na „ulici
s dostateènou "íøkou“, zaèátek jízdních pruhù z ulice Hradecké, ale
i u kruhového objezdu u obchodního domu Kaufland. Dále provedení
dopravního znaèení (svislého i vodorovného) s ohledem na pøíslu"né
normy vyvolává také øadu nejasností.

V rámci komplexního pohledu na vìc je také nutno poukázat na
jasnì daná pravidla chování jednotliv#ch úèastníkù provozu na
pozemních komunikacích, která upravují chování a vzájemné vztahy
chodcù, cyklistù i motoristù. Tedy dopravní situace byla o"etøena ji!
pøed zavedením vyhrazen#ch jízdních pruhù a cyklisté mìli mo!nost
(v podstatì stále mají) úèastnit se øádnì provozu na pozemních
komunikacích, není-li jim v tom zabránìno dopravním znaèením.
Mù!eme tedy vznést dal"í dotaz, zda není novì vytvoøená úprava na
ulici Bìlehradská pouze zámìrn#m zv#hodnìním úzké skupiny
úèastníkù provozu na pozemních komunikacích oproti úèastníkùm
ostatním, a zda by nebylo vhodné dan# prostor vyu!ít efektivnìji, a to
napøíklad i pøi zachování statu quo?

Je pravdou, jak je zmínìno v úvodu tohoto èlánku, !e v nìkter#ch
zemích je toto øe"ení praktikováno. Jedná se v"ak o pøípady, kdy na
úzké komunikaci není dostateèn# prostor pro jízdu cyklistù a vozidel
v jednom smìru a pøilehlé chodníky (jsou-li vùbec) neumo!òují
vytvoøení cyklistické stezky. Naopak v ulici Bìlehradské je nejen
dostateènì "iroká komunikace, ale pøedev"ím je zde po obou
stranách "irok# chodník pro chodce, kter# na levé stranì smìrem ke
Kauflandu je kombinován s cyklostezkou. V takov#ch pøípadech se
paralelní vyhrazen# jízdní pruh pro
cyklisty na silnici nevytváøí, proto!e
by toto opatøení bylo v pøímém
rozporu se snahou o zvy"ování
bezpeènosti provozu!

V neposlední øadì je také tøeba
vznést dotaz, zda byl ze strany
autorù zámìr dostateènì diskuto-
ván s laickou i odbornou veøejností.
Napøíklad s mìstsk#m obvodem,
jeho! obyvatel se toto opatøení t#ká
pøedev"ím, zále!itost pøedem dis-
kutována nebyla a na pøipomínky
Dopravní fakulty Univerzity Pardu-
bice, která v mìstském obvodu
sídlí, nebyl brán zøetel…

Tolik . Následující kritická slova napsali doc. Ing.
Alexander Chlaò, Ph.D. (zastupitel MO Pardubice II) a doc. Ing. Ivo
Drahotsk!, Ph.D. (expert na bezpeènost a krizové stavy v dopravì) -
oba pùsobí na Dopravní fakultì Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Tolik
. A jak to vidíte Vy,

vá"ení ètenáøi, úèastníci provozu?
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Stejnì jako nìkolik
pøedchozích let, tak i letos
se konal na Z$ Polabiny1
Veèer duchù, kam se mohli
pøijít bát malí i velcí. Leto#ní
roèník patøil podle poètu
zúèastnìn!ch dìtí k nej-
úspì#nìj#ím a #kolní du-
chové doufají, "e sklidil
úspìch i mezi náv#tìvníky.
Zároveò se trochu musí
omluvit v#em za del#í fronty
u jednotliv!ch atrakcí.

To v#ak ani zdaleka
nebyla poslední akce, kterou si pro své "áky #kolní dru"ina a paní uèitelky
pøipravily. Ji" prvního prosince se dìti budou moci opìt bát, nebo% #kolu
nav#tíví èert a Mikulá# a pro dìti má pøipravenou veèerní besídku ve
#kolní jídelnì. Hned následující sobotu, 4. prosince, se bude konat ji"
tradièní Vánoèní salon, kde se dìti ji" nebudou muset bát, ale naopak si
budou moci vyrobit vlastní svíèky, nazdobit perníèky, ochutnat cukroví èi
si nechat vyvì#tit budoucnost z olova. Poslední leto#ní pøedvánoèní akcí
bude ohòostroj, kter! se bude konat 22. prosince od 17 hodin na nádvoøí
#koly a na kter! srdeènì zveme nejen "áky a rodièe z na#í #koly, ale
i v#echny lidi z okolí.

V#echny tyto akce pro dìti se konají s finanèní podporou mìstského
obvodu Pardubice II.
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Vznikající
otevøe ve #kolním roce 2011/2012 první tøídu pro 20 dìtí.
Zøizovatelem #koly je Církev bratrská -ARCHA.

profesionální pedagogická úroveò
efektivní metody vzdìlávání
individuální pøístup k "ákùm
pøátelské a bezpeèné prostøedí
vedení v duchu køes%anské etiky a morálky
partnerská spolupráce s rodièi "ákù
vyuèování roz#íøené o pøedmìty køes%anské v!chovy

$kola bude otevøena pro "áky v#ech køes%ansk!ch vyznání i bez
vyznání. Více na .

NOE - køes"anská základní #kola v Pardubicích

www.skola-noe.cz

!

!

!

!

!

!

!

PROPLUJTE S NÁMI

MOØEM VZDÌLÁNÍ

Vánoèní a novoroèní program ve sborovém domì Archa v Lonkovì
ulici je následující:

Úter! 14. 12. v 18 hodin - Vánoèní koncert komorního orchestru
Bona Nota a vernisá" v!stavy betlémù
15. 12. - 26. 12. - V!stava betlémù (v#ední dny 9-12, 14-18, soboty,
nedìle, svátky 14-18, $tìdr! den 9-12 hodin)

Pátek 24. 12. ve 23 hodin - $tìdroveèerní bohoslu"ba
Sobota 25. 12. v 10 hodin - Vánoèní bohoslu"ba
Nedìle 26. 12. v 9 hodin - Nedìlní bohoslu"ba
Nedìle 9. 1. 2011 v 17 hodin - Tøíkrálov! koncert komorního
orchestru Bona Nota
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!
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! Nedìle 19. 12. v 9 hodin - Vánoèní sborová slavnost s dìtmi

Vladimír Luká#

VÁNOCE A NOV! ROK V AR"E

V sobotu 16. 10. 2010 se konal 4. roèník Bodovacího turnaje ÈR ve
stolním tenise vozíèkáøù v rámci Èeského poháru vozíèkáøù. Závody
probíhaly v H-centru, které se nachází na hranicích mezi MO Pardubice II
a Star!m Hradi#tìm.

Tento turnaj poøádá oddíl Lokomotiva Pardubice oddíl stolního tenisu
tìlesnì posti"en!ch sportovcù. Jeho èlenové úspì#nì hájí mìsto

Pardubice na Mistrovství
ÈR a mezinárodních turna-
jích. V leto#ním pardu-
bickém turnaji Spomenka
Habìtínková Tomiè obsadila
druhé místo, Martin Zvolá-
nek ètvrté místo a Leo#
Krou"el obsadil místo sed-
mé. Turnaje se celkovì
zúèastnilo 46 hráèù vèetnì
reprezentace ÈR.

Franti#ek Habìtínek

STOLNÍ TENIS VOZÍÈKÁØÙ
Nìkteøí lidé si stále je#tì myslí, $e odpad

z kontejnerù v#ech barev skonèí nakonec na
jedné hromadì nìkde na skládce, ale tak to
není. Napøíklad nejobjemnìj#í odpad, co$
jsou plasty, je odvá$en do Transformu v Láz-
ních Bohdaneè. Tam se na lince tøídí, dále
zpracovávají a vyrábìjí se z nich u$iteèné
vìci. Tøeba plotové profily - plotovky na
v#ech nov%ch pøístøe#cích na kontejnery
v na#em mìstském obvodu jsou vyrobeny
právì z tohoto recyklovaného plastu.

Pøipomínáme, $e do $lut%ch kontejnerù
na plasty je potøeba dávat plastové láhve
se#lápnuté, aby se u#etøilo místo, a patøí do
nich i tzv. nápojové kartony.

Spoustu zajímav%ch informací o správ-
ném tøídìní odpadu i øadu odpovìdí na
nejèastìj#í otázky lze nalézt na inter-
netov%ch stránkách www.jaktridit.cz.

Radek Hejn!, øeditel #koly

Co se dìje na JEDNIÈCE?

Markéta Chmelová

Ahoj, ahoj, ahoj! Chcete za$ít dobrodru$ství? Chcete si
zahrát dlouhodobé hry? Chcete najít nové kamarády? Chcete
plout po na#ich øekách a pøehradách? Chcete poznat spoustu
zajímav%ch informací pro $ivot v pøírodì? Chcete poznat
neznámé hry a rùzné soutì$e? Chcete hrát veèerní hry o pok-
lad? Chcete v#em ukázat v bodování jak jste dobøí? Vstupte
do na#eho skautského oddílu

Pøijïte si na &tìdr% den 24. 12. 2010 od 11 hodin na Pergolu
poslechnout a zazpívat vánoèní koledy! Ka$d% z Vás je na

tuto akci srdeènì zván. A veèer se uskuteèní ji$ tradièní
#tìdroveèerní troubení na nìkolika místech na#eho obvodu.

Oddíl Bíl% delfín pøíjme do své posádky nìkolik èlenù od 6
do 11 let. Zavolejte na 736 519 022.

BÍL! DELFÍN

Czech POINT

na úøadì v Polabinách

Nebaví Vás stát u pøepá"ky? A víte, "e na Úøadì mìstského obvodu
Pardubice II mù"ete v pøíjemném a komfortním prostøedí ji" od 1. 1. 2008
získat ovìøené v!pisy z informaèních systémù veøejné správy
prostøednictvím terminálu Czech POINT? Prostøednictvím Czech
POINTu je mo"né po"ádat o (bez mapy),

, z , a to v#e na
poèkání. Dále na Czech POINTu získáte v!pis z

, v!pis ze , v!pis z
, v!pis z

a v#echny úkony spojené s pou"íváním
(zøízení datové schránky, konverze dokumentù, apod.). Czech POINT na
úøadì v Polabinách naleznete v pøízemí, kanceláø è. 5, kde probíhá té"

, a to ka"d! v#ední den od 8.00, v pondìlí a ve
støedu do 17.00, v úter! a ve ètvrtek do 15.00 a v pátek do 14.30 hodin
(polední pøestávka je v"dy od 11.30-12.30).

v%pis z katastru nemovitostí
obchodního a $ivnostenského rejstøíku rejstøíku trestù

bodového hodnocení
øidièe seznamu kvalifikovan%ch dodavatelù registru
úèastníkù provozu modulu autovrakù ISOH insolvenèního
rejstøíku datov%ch schránek

ovìøování podpisù a listin

SEPARUJME ODPAD

Libor Jirout


