
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 13. 12. 2007 schválilo ZMO rozpoètové opatøení
è. 5, v nìm! do"lo k nav#"ení pøíjmù rozpoètu o 225 tis. Kè, zejména v ob-
lasti místních poplatkù. Dále do"lo ke sní!ení polo!ek souvisejících s platy
zamìstnancù. V dùsledku proveden#ch zmìn mohla b#t nav#"ena rezerva
rozpoètu o 757 tis. Kè s tím, !e tyto prostøedky budou moci b#t vyu!ity v roce
2008. ZMO následnì schválilo rozpoèet MO Pardubice II na rok 2008, jeho!
struèn# pøehled naleznete na str. 3 (podrobnìji na www.pardubice2.cz).

RMO pøed koncem 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. Novinkou byla
smlouva na provoz separaèního dvora v Lonkovì ulici. RMO dále schválila
smlouvu se spoleèností Odpady 98 s.r.o. na údr!bu sorbèních vpustí. Tyto
de"$ové vpusti s odluèovaèem ropn#ch látek v rámci postupné regenerace
sídli"tì v na"em obvodu neustále pøib#vají, zatím jich je 24 ks a roèní
provoz pøijde na 102 816 Kè.

V návaznosti na po!adavek Univerzity Pardubice o bezúplatn# pøevod
rozsáhl#ch pozemkù mezi Labem a univerzitním areálem, kter# pùvodnì
RMO zamítla (viz PZ 3/2007) probìhla jednání se zástupci univerzity a
RMO následnì schválila smìnu pozemkù. Univerzita za po!adované
pozemky poskytne mìstu na oplátku pozemky potøebné pro pøipravovanou
rekonstrukci køi!ovatky U Josefa, úpravy ulice K Cihelnì v rámci
regenerace sídli"tì Sever a dal"í pozemky pod chodníky a veøejnou zelení
ve Studentské ulici a na Stavaøovì. V rámci nakládání s mìstsk#mi
pozemky RMO také mimo jiné doporuèila schválit !ádost Pavla Hurty
o zmìnu úèelu rozestavìné stavby mezi Hradeckou a Kunìtickou ulicí
z autosalonu na multifunkèní zaøízení (restaurace, ubytování, "kolicí støe-
disko). Dále RMO nedoporuèila poskytnutí mìstského pozemku u køi!o-
vatky Hradecké a Podìbradské ulice pro umístìní osvìtleného reklamního
zaøízení ve tvaru “V” na sloupu o v#"ce 11,5 m. Koneèné rozhodnutí je
ov"em na Radì mìsta Pardubic.

RMO souhlasila s umístìním restauraèní pøedzahrádky pøed
restaurací Pern"tejn na novì zrekonstruovaném námìstí v Polabinách 3 a
naopak nesouhlasila s roz"íøením pøedzahrádky u café-baru v ulici Jiøího
Tomana do travnaté plochy v blízkosti obytného panelového domu.

mìstského obvodu II bøezenroèník 2008 èíslo 1

www.pardubice2.cz

Vá!ení spoluobèané,
dovolte, abych Vám poprvé v roce zakonèeném
magickou osmièkou èesk"ch dìjin popøál pevné
zdraví, !ivotní pohodu i radost z bì!n"ch
malièkostí. V#echny uvedené atributy obyèej-
ného lidského #tìstí si ka!doroènì uvìdomím ji!
v prvních lednov"ch t"dnech, kdy Speciální #kola
Svítání a ZU$ Polabiny poøádají pro své !áky a
jejich rodièe nesmírnì pùsobiv" koncert pod

názvem Souznìní, nad kter"m pravidelnì pøejímám zá#titu. V#em
úèastníkùm koncertu pøeji, aby takto nastolené upøímné mezilidské
vztahy naplnìné oboustrann"m porozumìním zùstaly trvalou
souèástí jejich !ivota.

Souznìní potøebujeme my v#ichni, abychom chápali a empaticky
pøijímali jeden druhého, zejména kdy! se objeví problémy dot"kající
se ka!dého z nás. Tím nejvìt#ím je v souèasné dobì zahájení
v"stavby domù nazvané Zelená terasa na louce u rù!ového domu.
Nutné napojení v#ech sítí, zejména pak posilování kanalizace, si
vy!ádalo dopravní i parkovací omezení pro v#echny nemile
pøekvapené obyvatele sousedních domù, které v#ak ubezpeèuji, !e
investor uvede v!dy v co nejkrat#ím mo!ném termínu v#e do
pùvodního stavu. Ná# úøad mìstského obvodu provádí monitorování
provádìn"ch zemních prací i kontrolu termínù.

S v"stavbou Zelené terasy souvisí i èasto sl"chané otázky, kde se
bude konat pøí#tí tzn. devát" roèník Staroèeské polabinské pouti.
Nov" prostor je vytipován v zeleném pásu ohranièeném budovou
Gymnázia Mozartova ul. 449, bistra U Krupièkù a restaurantu Snack
bar v Polabinách IV. Celodenní program je organizaèním #tábem ji!
zaji#tìn a bude opravdu vyhovovat v#em zájemcùm o jednotlivé
kulturní !ánry. Domácí tìlesa doplní v hlavním odpoledním a
podveèerním bloku celá øada pøedních profesionálních umìlcù
z Èech i Moravy.

Kromì problémù s rùzn"mi velk"mi stavbami v na#em obvodu,
jim! je vìnován i dal#í èlánek v tomto zpravodaji, nás mrzí i stále
èetnìj#í útoky vandalù na zeleò i vybavenost sídli#tì. Tato skupina
na#ich spoluobèanù na#tìstí nepáchá #kody na vozovkách, které
budou po krátké zimì brzy v celém obvodu opraveny a ru#n" provoz
na komunikacích bude probíhat bez komplikací.

Program Regenerace panelového sídli#tì Prav" bøeh Labe bude
naplòován i v leto#ním roce úpravami v Dru!stevní ulici v èásti
Polabiny 1. Tato jedna z nejstar#ích ulic na polabinském sídli#ti se
doèká nov"ch povrchù vozovek i chodníkù, pøibudou parkovací místa,
nové pøístøe#ky na kontejnery, rekonstruována budou i dìtská høi#tì.
Stejnì jako v uplynul"ch letech budeme usilovat o získání státní
dotace na tuto akci, ov#em letos pøíslu#né ministerstvo avizovalo, !e
hodlá upøednostòovat men#í projekty - maximální v"#e dotace byla
omezena na 4 mil. Kè, zatímco loni jsme na centrum Polabiny 3 získali
6 mil. Kè. Souèasnì mají dostat pøednost obce do dvaceti tisíc
obyvatel. Pøes tyto nepøíli# povzbudivé v"chozí podmínky vìøíme, !e
regenerace ulice Dru!stevní bude zdárnì realizována a na#ím cílem
zùstává, aby se to podaøilo kompletnì letos.

Velkou radost mají v#ichni obèané na#eho obvodu z nového
pøechodu Stavaøov - Polabiny i z nové zastávky MHD, proto!e obì
novinky pøispìly k vìt#ímu pohodlí v#ech u!ivatelù z obou stran této
frekventované komunikace.

Pøíchod jara je odpradávna signalizován o!ivením pøírody,
ra#ením a novou krásou. V tomto duchu probìhla ve sportovní hale
Univerzity Pardubice pod mou zá#titou akce Miss aerobik tour 2008,
která se stala pøehlídkou !enské krásy spojené s aktivním
sportováním. Volba sportovní miss se setkala s velk"m zájmem
spoluobèanù, z nich! mnozí odcházeli ze stánku sportu s pøed-
sevzetím uèinit nìco u!iteèného pro své zdraví. Nad podobn"mi
podnìty a v"zvami bychom se asi mìli zam"#let takøka v#ichni.

Vá# Jiøí Srbek, starosta



Vìt!ina z Vás u" jistì zaznamenala, "e od 1. 1. 2008 platí novela
obecnì závazné vyhlá!ky mìsta Pardubic o místním poplatku ze psù.
Tato novela zavádí v#znamné zmìny t#kající se v#!e poplatku i evidence
psù.

Splatnost poplatku je nadále

Novela vyhlá!ky , která
nahrazuje dosud pou"ívané pøihlá!ky k místnímu poplatku ze psù.

(tj. zaevidovaného do 31. 12. 2007),

- mìsto zavádí jednotnou evidenci psích
známek, s jednou èíselnou øadou a barevnì odli!enou pro rodinné domky,
pro ostatní domy a pro stanovené èásti mìsta. Proto s sebou pøineste i
dosavadní psí známku. Podle novely vyhlá!ky je dr"itel psa

Ohla!ovací kartu je mo"né stáhnout z na!ich webov#ch stránek
www.pardubice2.cz, odkaz Úøad, Formuláøe. Dr"itele psù, kteøí jsou
po"ivateli dùchodu, "ádáme, aby s sebou pøinesli také doklad, kter# tuto
skuteènost proká"e.

Od leto!ního roku tedy platí pro ná! mìstsk" obvod tyto sazby:

novì zavádí ohla!ovací kartu poplatníka
Tuto

ohla!ovací kartu jsou podle nové vyhlá!ky povinni vyplnit také
v!ichni poplatníci, kteøí mají psa øádnì zaevidovaného ji# z doby
pøed úèinností této vyhlá!ky a to
nejpozdìji do 31. 3. 2008. $ádáme proto v!echny dr#itele psù, kteøí
tak je!tì neuèinili, aby se do tohoto data dostavili na ná! úøad a
ohla!ovací kartu vyplnili. Na základì vyplnìné karty od nás obdr#í
i novou známku pro psa

povinen
zajistit, aby pes nosil známku na veøejn"ch prostranstvích.

!

!

!

!

!

sazba poplatku ze psù, jejich" dr"itel má trvalé bydli!tì nebo sídlo
v rodinn#ch domech èiní 200,- Kè za jednoho psa/rok, 300,- Kè za
ka"dého dal!ího psa/rok

za jednoho psa/rok, 1500,-
Kè za ka"dého dal!ího psa/rok
sazba poplatku ze psa, jeho" dr"itelem je po"ivatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, kter# je jeho
jedin#m zdrojem pøíjmù, nebo po"ivatel sirotèího dùchodu, èiní 200,-
Kè za jednoho psa/rok, 300,- Kè za ka"dého dal!ího psa/rok
(Pozn.: podmínku jediného zdroje pøíjmù splòuje dr"itel psa, kter#
nemá "ádn# jin# pøíjem kromì dùchodu v pøípadì soubìhu dvou
dùchodù tuto podmínku ji" nesplòuje a nelze u nìj uplatnit ni"!í
sazbu. Tento dr"itel má v!ak mo"nost podat na úøad písemnou
"ádost o odstranìní tvrdosti zákona.)

v pøípadì, "e sazba za jednoho psa neèiní více ne" 400,- Kè,
nejpozdìji do 15. bøezna daného roku
v pøípadì, "e sazba za jednoho psa èiní více ne" 400,- Kè, ve ètyøech
stejn#ch splátkách, v"dy nejpozdìji do 15. bøezna, 15. kvìtna, 15.
srpna a 15. listopadu daného roku.

sazba poplatku ze psù, jejich# dr#itel má trvalé bydli!tì nebo
sídlo v ostatních domech èiní 1200,- Kè

Jako ykle pøiná!íme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemn" odpad v první èásti roku 2008.

obv

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

7. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 27. 3. 2008
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: èerpání rozpoètu k 31. 12. 2007 a 29. 2. 2008, pou"ití
v#tì"ku z v#herních hracích pøístrojù za rok 2007, zabezpeèení
úklidu v mìstském obvodu, informativní zprávy aj.

ZMÌNY U MÍSTNÍHO
POPLATKU ZE PSÙ
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Do velkoobjemov#ch kontejnerù 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 separaèní dvùr v Lonkovì ulici,
kter# má provozní dobu ka"dé úter# a ètvrtek od 13 - 17 hodin.

Na Úøadì mìstského obvodu Pardubice II mù"ete 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 v#pis z katastru nemovitostí, obchodního a "ivnostenského
rejstøíku a novì té" i o v#pis z Rejstøíku trestù. Od 1. 3. 2008 jsou poplatky
za

a .
je zpoplatnìn . Ovìøené v#pisy získáte v pøízemí,

kanceláø è. 5, kde probíhá té" ovìøování podpisù a listin, 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
V#pis z Rej-

støíku trestù
100,- Kè za první stranu 20,- Kè za ka#dou dal!í stranu

50,- Kè

Czech POINT
v Polabinách
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starosta
tajemník
odbor vnitøních vìcí

stavební úøad

odbor #ivotního prostøedí a dopravy

odbor ekonomick" a sociální

faxové èíslo
slu#ebna Mìstské policie

posta@umo2.mmp.cz jmeno.prijmeni@umo2.mmp.cz

vedoucí odboru
sekretariát, podatelna
pøestupky
Czech POINT, ovìøování, ryb. lístky

vedoucí odboru

vedoucí odboru
!ivotní prostøedí
veøejná prostranství
doprava

vedoucí odboru
sociální péèe
sociální péèe
úèetnictví
evidence poplatkù (TKO, vstupné)
evidence poplatkù (psi, veø. prostr.)
pokladna

e-mail nebo

Jiøí Srbek
Miroslava Boháèková

Mgr. Monika Bene!ovská
Jana Menclová

Ing. Josef Øehùøek
Ilona Drtinová

Ing. Vladimír Bene!ovsk#
Vladimíra Dubravèíková

Ing. Tomá! Øezanina
Ing. Jitka Schafferová

Tomá! Kozák
Ing. Simona Dalla-Valle

Ing. Jitka Støi"íková
René Gregarová

Jana Vyhlídová
Ladislava Fecková

Kateøina %áková
Jana Koudelová

Lenka Brzobohatá

466 798 611
466 798 627

466 798 629
466 798 611
466 798 628
466 798 630

466 798 638
466 798 639

466 798 624
466 798 626
466 798 625
466 798 612

466 798 631
466 798 636
466 798 634
466 798 623
466 798 632
466 798 633
466 798 622
466 798 610
466 798 620

Telefonní seznam ÚMO Pardubice II
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VELKÉ STAVBY V NA!EM OBVODU

Rozpoèet na rok 2008

V leto!ním roce se na území mìstského obvodu Pardubice II
naplno rozjedou tøi velké stavby, jejich" investorem není mìsto
Pardubice, nicménì urèitì budou mít na "ivot mìsta vliv. Proto
pova"ujeme za vhodné informovat o nich v na!em zpravodaji.

Labsk# palouk

Zelená terasa

Skupinov# pro-
jekt Labe - Louèná

Jako první zmíníme
v!stavbu obytn!ch domù

, která
zatím pokroèila nejdál a
zaèíná pomalu mìnit
za"ité panoráma Pola-
bin pøi pøíjezdu od nád-
ra"í hned za mostem
Kpt. Barto#e. O této
stavbì jsme ji" v PZ
nìkolikrát informovali,
nejpodrobnìji v èísle
4/2006. Pøipomeneme
jen ve struènosti, "e

mìstsk! obvod Pardubice II byl pøi projednávání územního plánu
v roce 2001 proti zmìnì vyu"ití této lokality ze zelenì na bytovou
v!stavbu, av#ak Zastupitelstvo mìsta Pardubic rozhodlo pro
zástavbu. Nakonec mìsto pronajalo pozemek firmì IP stav, která zde
ji" realizuje svùj projekt. Dodáváme, "e na "ádost MO Pardubice II
podmínilo Zastupitelstvo mìsta Pardubic následn! prodej pozemkù
investorovi dokonèením v#ech stavebních objektù, které byly souèástí
územního rozhodnutí a zámìru investora, na jeho" základì byl
odsouhlasen pronájem pozemku (mj. vybudování dìtského høi#tì,
chodníku k zastávce MHD, náhradní v!sadby za pokácené stromy,
vybudování stanoveného
poètu parkovacích míst
apod.). Za prvním ob-
jektem, kter! má ji" nìko-
lik pater postaven!ch
(celkem má mít 9 podla"í)
budou je#tì dal#í dva
domy (pìtipodla"ní).
Celkem zde vznikne 132
bytov!ch jednotek.

Dal#í v!znamnou
stavbou, o ní" ji" byla
zmínka ve Slovì starosty,

je obytn! soubor . Na rozdíl od Labského palouku se se
zástavbou tohoto prostoru v centru Polabin pøi Bìlehradské ulici
odjak"iva poèítalo. Podle pùvodních projektù sídli#tì zde mìlo b!t
obvodové centrum s pøeva"ující funkcí obèanské vybavenosti.
Nezastavìné pozemky ov#em byly vráceny v restituci pùvodním
majitelùm, kteøí je prodali firmì CZ stavební holding. Ta se rozhodla je
vyu"ít pøedev#ím pro bydlení - ve dvou bytov!ch domech vznikne 109
bytov!ch jednotek. O akci jsme informovali v PZ 2/2007. Tehdy jsme
je#tì nevìdìli, "e pro bezproblémové pøipojení této stavby na
kanalizaci bude nutné rekonstruovat pøibli"nì 200 m dlouh! úsek
kanalizace vedoucí podél loni opraveného chodníku Npor. Eliá#e.
Bohu"el v!kop protíná i ètyøi nové chodníky, které se na páteøní
chodník napojují. Toto ne#$astné naèasování nás velmi mrzí (mírnì
øeèeno), av#ak ubezpeèujeme vás, "e uvedení v#ech dotèen!ch
pozemkù do pùvodního stavu zajistí na své náklady investor této
stavby, mìstsk! obvod naopak bude je#tì inkasovat místní poplatek
za zábor veøejného prostranství.

Zmínkou o kanalizaci se plynule dostáváme ke tøetí v!znamné
stavbì, která se letos dotkne na#eho obvodu a tou je

. Pokud vám toto oznaèení snad nic neøíká, pak
vìzte, "e se jedná o rekonstrukci a dostavbu kanalizaèní soustavy
v Pardubicích a okolních obcích, která je souèástí protipovodòov!ch
opatøení a pøijde na více ne" 830 milionù Kè. Investorem této rozsáhlé
akce, skládající se z devíti dílèích projektù, je spoleènost Vodovody a
kanalizace Pardubice. Projekt je financován èásteènì z úvìru
poskytnutého ÈSOB na dobu 15 let, èásteènì z Fondu soudr"nosti
Evropské unie, která projekt Labe - Louèná podpoøí dotací pøesahující
12,5 mil. Euro.

Na#eho obvodu se akce dotkne zejména na dvou úsecích.
Nejprve v úseku od køi"ovatky U Josefa, ulice K Cihelnì, Podìbradská
po køi"ovatku s ulicí Kosmonautù. Dal#í etapa povede ulicí J. Potùèka,
Okrajovou, na kruhovém objezdu odboèí na Rosice a pøed nadjezdem
k Labi. Oba úseky budou v#ak provádìny unikátní metodou ra"ené
#toly, která by mìla zajistit jen mírné omezení provozu v dotèen!ch
ulicích a pomìrnì malé zásahy do provozu komunikací, které by se
mìly omezit na tì"ební jámy vzdálené od sebe v"dy nìkolik desítek
metrù, mezi nimi" bude v podzemí probíhat ra"ba. Jak to bude
vypadat v porovnání s otevøen!m v!kopem, budeme mít mo"nost
porovnat na ulici J. Potùèka v Trnové, kde metodu ra"ené #toly z tech-
nick!ch dùvodù nelze pou"ít. Celá akce je podle pøedbì"ného harmo-
nogramu rozplánována a" do roku 2009. TØ

OES

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM

V$DAJE CELKEM

1. Bì"né pøíjmy
z toho podíl na daních

transfer dotace na sociální dávky
poplatky
ostatní

2. Pøedpokládan! zùstatek ZBÚ k 31.12.2007
3. Tvorba sociálního fondu

1. Bì"né v!daje
z toho sociální dávky

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

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

43 727,5

43 727,5

36 556,0
15 772,0

4 000,0
14 052,0

2 732,0
7 500,0
-328,5

32 996,0
4 000,0

11 156,0
9 062,0
6 925,0
1 083,0

670,0
100,0

10 200,0
531,5
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Téma

Dne 13. 12. 2007 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2008. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodu#enou verzi schváleného rozpoètu
(èástky jsou uvedeny v tis. Kè).

Z na#eho boha-
tého archívu fotogra-
fií dokládajících ne-
dostateèn! vztah nì-
kter!ch obèanù k "i-
votnímu prostøedí,
dnes vybíráme na-
mátkou následující
dvì. Na první je zøe-
telnì oznaèen! zele-
n! kontejner na sklo
pln! bì"ného komu-
nálního odpadu, kter!
se sklu ani vzdálenì
nepodobá. Na dru-
hém obrázku je nepo-
chopitelnì (leè nikoliv
ojedinìle) odlo"ená
vyslou"ilá televize i se
dvìma rezervními ob-
razovkami - jen tak
volnì na trávníku, asi
na hraní pro dìti...

Takhle ne!



PRAVOBØE!NÍ ZPRAVODAJ

srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz
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Na v den, kdy knihovna mìstského obvodu v ul.
Dru"by v Polabinách je pro veøejnost uzavøena, vyhla#ujeme „Den
otevøen!ch dveøí v knihovnì“ s tím, "e veøejnost dìti i dospìlí, mají
mo"nost si nezávaznì prohlédnout knihovnu, získat informace
o provozu knihovny, o skladbì knihovního fondu, o nakoupen!ch
kni"ních novinkách i pou"ívání veøejného internetu.

Rada mìstského obvodu vyhla#uje na období od 20. 3. 2008
do 20. 4. 2008 osvobození od poplatku za upomínky za vypùjèené
a nevrácené knihy v Knihovnì mìstského obvodu Pardubice II (ul.
Dru"by 334 v Polabinách). Vyz!váme tímto ètenáøe, kteøí knihy
nevrátili vèas a byli upomínáni, aby tak uèinili alespoò pøi této
pøíle"itosti.

8. dubna 2008

Osvobození ze sankce za nevrácení knih

V tìlocviènì základní #koly Npor. Eliá#e v Polabinách 3 se dne 20. 2.
2008 setkala dru"stva "ákù polabinsk!ch #kol a Ohrazenic v 2. roèníku
basketbalového turnaje „Memoriálu Petra Jagoba“. Tento turnaj byl
pojmenován po b!valém úspì#ném basketbalistovi Pardubic Petru
Jagobovi, kter! tragicky zahynul pøed 15 lety.

Turnaj probìhl dvoukolovì a byl zahájen paní Broòou Jagobovou a
Tomá#em Urbánkem spoluhráèem a kamarádem Petra Jagoba.

Putovní pohár získalo
dru"stvo Z$ Ohrazenice, 2.
místo obsadilo dru"stvo Z$
Npor. Eliá#e a na 3. místì
skonèila Z$ Prodlou"ená.

V Polabinách tak byla
zalo"ena nová tradice bas-
ketbalového turnaje pro "á-
ky základních #kol.

Mgr. Franti#ek Nìmec,
øeditel Z$

MB

!

!

!

!

!

!

!

V rámci postupného naplòování jednoho z cílù Programu
rozvoje MO Pardubice II se letos doèkají nového pøístøe#ku
kontejnery na odpad v ulici Grusovì, které dosud stojí volnì na
parkovi#ti. U asfaltového høi#tì v ulici Ohrazenické budou
vybudovány masivnìj#í zábrany chránící zaparkovaná vozidla a
nedalek! dùm pøed letícími míèi. Jako ka"dé dva roky letos
probìhne v!mìna písku ve v#ech pískovi#tích v MO Pardubice II

RMO schválila smlouvu o dílo se spoleèností Highway Design
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na regeneraci
sídli#tì Sever, která bude vycházet ze studie pøedstavené v PZ
2/2007. Zpracování projektu bude stát 523 600 Kè, v leto#ním roce
je v plánu pøíprava této akce do stádia stavebního povolení. Jedná
se zatím o nejrozsáhlej#í akci v rámci regenerace, a proto bude
projektová dokumentace èlenìna na 4 etapy (jednou z nich bude
na základì dohody s mìstem i úprava køi"ovatky U Josefa.
Pøipravuje se rovnì" projektová dokumentace na stavební úpravy
ul. Kosmonautù (Ing. Vladimír Zima, 99 000 Kè). Tato akce se bude
t!kat úseku ulice mezi koneènou zastávkou MHD a køi"ovatkou
s ulicí Podìbradskou
a bude obsahovat ob-
dobné vìci, jako byly
provedeny v rámci
úprav ulice Bìlehrad-
ské v uplynul!ch le-
tech (zvednutí obrub,
odvodnìní, bezbarié-
rové úpravy pøecho-
dù, zastávky, oprava
chodníku apod.)
RMO také schválila uzavøení smluv o dílo na realizaci dvou vìt#ích
akcí v rámci oprav komunikací. Jedná se o stavební úpravy ulice
Gagarinova (Stavitelství Mal! a syn, 1,76 mil. Kè) a stavební
úpravy ulice Prodlou"ená - u po#ty (Slu"by mìsta Pardubic, 662
tis. Kè). Bude se jednat pøedev#ím o opravy chodníkù, ov#em
v obou pøípadech zároveò vzniknou i nová parkovací místa. V Ga-
garinovì ulici to bude 39 kolm!ch parkovacích míst u vozovky,
pøièem" chodník se posune hloubìji do zelenì. U po#ty stavební
úpravy mimo jiné umo"ní podélné parkování v místì souèasného
zákazu zastavení (nesprávné parkování zde je patrné z obrázku) .

SMS DEN OTEVØEN!CH
DVEØÍ

V poslední dobì zaznamenaly na#e pracovnice ze sociálního úseku
nìkolik osob, které jsou na tom zdravotnì velmi #patnì a nejsou schopny
se samy o sebe postarat. Tyto osoby ani nemají nikoho blízkého, pøíp.
nejsou se svou rodinou v "ádném kontaktu. Èasto se o nì v rámci sv!ch
mo"ností stará nìkdo ze sousedù.

Pokud o nìkom takovém víte, kdo by potøeboval pomoc, ozvìte se
nám, prosím, na tel. è. 466 798 634 nebo 466 798 636, nebo pøijïte pøímo
za na#imi pracovnicemi na Úøad mìstského obvodu Pardubice II,
Chemikù 128, Pardubice - pøízemí, kanceláø è. 4, paní Gregarová a paní
Vyhlídová.

"ádost o pomoc Turistick! oddíl Pardubice poøádá
dne 19. dubna 2008 ji"

Start: nádra"í ÈD Slatiòany 7.00 - 10.00 hod.
Cíl: motorest Bonet Slatiòany

Trasy v okolí Slatiòan: pì#í 10, 15, 25, 35 km, cyklo 50 km.
Pøijïte se osvì"it jarní pøírodou!

Bli"#í informace: tel. 466 400 478 (Vladimír Èech) a
www.TJPolabiny.cz

TJ Sokol Polabiny
30. roèník

pochodu PARDUBICKÁ PODKOVA

Vá"ení rodièe,
i v tomto roce nabízíme va#emu pá%ákovi, kter! má rád

matematiku, pøírodovìdu a poèítaèe, studium ve tøídì s roz#í-
øen!m vyuèováním matematiky, pøírodovìdn!ch pøedmìtù a
informatiky. Èeká ho modernì vybavená #kola se tøemi
poèítaèov!mi uèebnami èi novì zrekonstruovaná uèebna
pøírodopisu s interaktivní tabulí.

Pøijímací øízení probìhne ve ètvrtek 24. dubna 2008 od 14
hodin na Z$ Pardubice Polabiny, Npor. Eliá#e 344. Testy t!kající se
matematick!ch dovedností a studijních pøedpokladù jsou
pøipraveny ve spolupráci s PPP Pardubice. Pøedbì"né pøihlá#ky
pøijímáme na tel. è. 464 629 940 nebo 464 629 943.

Mgr. Franti#ek Nìmec, øeditel Z$

2. roèník Memoriálu Petra Jagoba

Tøída s roz#íøenou v$ukou matematiky
a pøírodovìdn$ch pøedmìtù

OES

Nová herní sestava na høi!ti v ulici Na Labi!ti



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 27. 3. 2008 projednalo ZMO èerpání rozpoètu MO
Pardubice II a schválilo pou!ití v"tì!ku z provozování v"herních hracích
pøístrojù za rok 2007 jako podílu na financování oprav a udr!ování
komunikací v roce 2008. ZMO dále projednalo zprávu o zabezpeèení úklidu
v mìstském obvodì a konstatovalo, !e souèasn" stav v zaji#$ování úklidu
veøejného prostranství odpovídá aktuálním personálním (stanoven" poèet
zamìstnancù úklidu) i finanèním podmínkám (schválen" rozpoèet). ZMO
také schválilo odmìny sv"m neuvolnìn"m èlenùm a vzalo na vìdomí
informativní zprávu o provozu a èinnosti Knihovny MO Pardubice II.

RMO doporuèila v"kupy soukrom"ch pozemkù a bezúplatn" pøevod
státního pozemku na mìsto v prostoru køi!ovatky U Josefa pro potøeby její
rekonstrukce v rámci pøipravované regenerace sídli#tì Sever.

Naproti tomu RMO nesouhlasila s poskytnutím mìstsk"ch pozemkù
u Bìlehradské ulice a v blízkosti køi!ovatky Podìbradská -
Hradecká pro umístìní velkoplo#n"ch billboardù z dùvodu snahy o omeze-
ní poètu reklamních zaøízení v MO Pardubice II, která vychází i z platného
Programu rozvoje MO Pardubice II. Nové reklamní zaøízení u zmínìné
køi!ovatky v#ak zøejmì nakonec stejnì vyroste, nebo$ !adatel se dohodl
s vlastníkem blízkého sousedního pozemku...

RMO nemìla pøipomínek k vydání územního rozhodnutí na dostavbu a
rekonstrukci závodu SS% Pardubice v areálu u rosického nadjezdu, na
nástavbu objektuAUTO RS na Fáblovce a novostavbu servisuAUTOSKLO
H.A.K. tamté!.

RMO souhlasila s umístìním restauraèní pøedzahrádky pøed novou
kavárnou v ulici Kunìtické (b"valá drogerie) a dále pøed provozovnou Life
Studio v ulici Kosmonautù s podmínkou, !e provoz bude bez hudební
produkce a bude ukonèen v prvním pøípadì do 20 a ve druhém do 21 hodin.

RMO vzala na vìdomí uzavøení obchodní smlouvy se spoleèností
Accor Services CZ s.r.o. o zabezpeèení poukázek pro osoby v hmotné
nouzi. Za tyto poukázky si mohou osoby v hmotné nouzi koupit kromì
potravin také odìvy, obuv a základní hygienické prostøedky. Pøiznaná
dávka nebude celá v poukázkách, ale bude dìlená - èást bude v penìzích
a èást v poukázkách. Tento zpùsob v"platy bude aplikován u osob, u nich!
je podezøení, !e dávku nepou!ívají na úèel, na kter" je jim vyplácena
(v na#em obvodì se bude jednat pøibli!nì o 25 lidí).

v Polabinách 4
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Vá!ení spoluobèané,
jistì mi dáte za pravdu, !e jaro v Polabinách má
své neopakovatelné kouzlo, které musí oslovit
ka!dého jen trochu citlivého èlovìka. A tak i letos
prostøedí kolem nás náhle po chladnìj"ím úvodu
rozkvetlo do krásy a v"ichni se hned cítíme
mnohem lépe ne! v období pøedcházejícím.

Pøíznivé poèasí umo!òuje podle stanove-
ného plánu plnìní v"ech potøebn#ch akcí uvnitø

na"eho obvodu. Nejdøíve byly odstranìny v#tluky na místních komu-
nikacích, poté pøebudováno dal"í dìtské høi"tì v Bro!íkovì ulici s osa-
zením nov#ch prvkù a povrchu pøesnì podle evropsk#ch norem. Ke
zlep"ení situace dojde v Gagarinovì ulici po úpravì a roz"íøení
parkovacích míst. Toté! bude následovat v Prodlou!ené ulici u Èeské
po"ty. Jedenadvacet nov#ch parkovacích míst vzniklo také v ulici
Dru!by díky vyu!ití podélného parkování na chodníku. Na"i po-
zornost si zaslou!í i pøipravované budování nov#ch kontejnerov#ch
ohrádek v ulici Grusovì a Kpt. Barto"e, kde bychom zároveò rádi
vyu!ili získané dotace ve v#"i jednoho miliónu korun i k renovaci
dìtského høi"tì. V souèasné dobì je nejvìt"í akcí projekt Labe-
Louèná. Zatím se bezprostøednì dot#ká obyvatel sídli"tì Sever, ale
záhy bude pokraèovat i v jin#ch ulicích (podrobnìji na str. 3 tohoto
zpravodaje). Jedná se o dílo, pøi jeho! realizaci vzniká samozøejmì
znaèn# pracovní ruch a hluk, kter# bohu!el nemù!eme ovlivnit. Je to
daò nutná pro dal"í zlep"ení !ivotního prostøedí celého mìsta.

Na velmi dobré úrovni probíhá seèení zelen#ch ploch, o"etøování
okrasn#ch døevin a støih !iv#ch plotù. Od obèanù z jin#ch obvodù
zaslechnu obèas i slùvko pochvaly za úroveò, které jsme v tomto
smìru dosáhli. V prùbìhu jara se objevil i jeden problém vy!adující
úzkou souèinnost na"eho MO s Elektrárnou Opatovice pøi nutné
opravì horkovodu v Dru!stevní ulici. Vìøíme, !e se podaøí sladit
harmonogramy prací zam#"len#ch obìma subjekty a nedojde k ne-
!ádoucí situaci, pøi které se sotva dokonèené dílo musí kvùli naplnìní
druhého zámìru po"kodit.

S nástupem jarního poèasí do"lo také k obnovì populárních
koncertù na Pergole. Leto"ní sezónu zahájil na mé pozvání osobnì
primátor mìsta Ing. Jaroslav Deml, kter# se s na"imi spoluobèany
radostnì pozdravil a popøál jim mnoho krásn#ch hudebních zá!itkù
z vystoupení celé øady v#born#ch orchestrù a skupin.

I závìr leto"ního "kolního roku je podobnì jako 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 "kol základních. 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. Zároveò mám radost, !e se Univerzita roz"íøila o velmi
potøebnou fakultu informatiky a elektrotechniky.

Pøed závìreènou poznámkou mi dovolte, abych Vás u! nyní poz-
val na tradièní Staroèeskou pou$ v Polabinách, která se tentokrát bude
konat v novém prostoru vymezeném restaurantem Snack, Bistrem
u Krupièkù a budovou Gymnázia Mozartova ul. v pozadí, ale v tra-
dièním sobotním termínu 27. záøí 2008. Bohat# a zajímav# program je
pøipraven uspokojit nej"ir"í vrstvy nároèn#ch posluchaèù a divákù.

A o jednu starost se chci s Vámi podìlit na závìr. Po Pardubicích
kolují zprávy o chystaném zru"ení jednotliv#ch mìstsk#ch obvodù.
Byl by to podle mého názoru ne"$astn# krok. Vìøím, !e jednání v"ech
obvodù s vedením Magistrátu mìsta Pardubic povede ke shodì a
obvody i jejich kompetence zùstanou zachovány. Provoz obvodù
samozøejmì urèité prostøedky stojí, ale prokazatelné a na veøejnosti
viditelné v#sledky jejich práce jsou dostateènì kvitovány "irok#m
spektrem obèanù. Myslím, !e mi toto tvrzení ka!d# z Vás v na"em
obvodu potvrdí. Vá" Jiøí Srbek, starosta

Centrum Polabiny 3



Poslední dobou se mnoho obèanù dotazuje na podmínky vyhrazení
parkovacího místa pro konkrétní vozidlo. Tato mo!nost vychází ze
zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Jedná se o jeden ze
zpùsobù tzv. zvlá"tního u!ívání komunikace, které podléhá povolení
silnièního správního úøadu - tj. v pøípadì MO Pardubice II odboru
!ivotního prostøedí a dopravy ÚMO Pardubice II. Podmínkou vydání
povolení je souhlas vlastníka komunikace (dle statutu mìsta tuto
kompetenci má MO Pardubice II) a dopravního inspektorátu Policie ÈR.
Obì tato stanoviska si v rámci správního øízení vy!ádá silnièní správní
úøad, tak!e !adatel tím není obtì!ován a postaèí, kdy! pøedlo!í vyplnìn#
formuláø !ádosti o zvlá"tní u!ívání místní komunikace (k dispozici na
ÚMO nebo na webov#ch stránkách www.pardubice2.cz) spolu s regi-
straèní znaèkou pøíslu"ného vozidla a s mapkou znázoròující, kde by
místo chtìl mít.

Ne v"echna místa, kde automobily dnes parkují, lze ov"em vyhradit
(tím míníme napø. podélné parkování v ulici, kde nezb#vají 3 m pro ka!d#
smìr jízdy dle pravidel silnièního provozu). Dal"ím omezením jsou tzv.

. První verzi tohoto regulaèního
materiálu schválila Rada mìstského obvodu Pardubice II ji! v roce 2000 a
limity jsou koncipovány tak, !e je stanoven poèet míst, která je mo!no na
jednotliv#ch parkovi"tích vyhradit, pøièem! se jedná v!dy pøibli!nì o 10%
kapacity daného parkovi"tì a limity neplatí pro invalidy. Na nìkter#ch
men"ích parkovi"tích a na parkovi"tích v okrskov#ch centrech sídli"tì se
vyhrazená místa nepovolují vùbec. Zhruba 1x roènì se limity aktualizují
na základì novì postaven#ch parkovi"$. (Pro zajímavost uvádíme, !e
v roce 2006 byl celkov# poèet „legálních“ parkovacích míst v MO
Pardubice II 4 002 a nyní je to 4 247.) V øadì lokalit jsou v souèasné dobì
limity ji! naplnìné - mù!eme jmenovat napø. ulici Kunìtickou, Lonkovu,
èást ulice Lidické, nebo slep# konec ulice Prodlou!ené. Aktuální stav je
zveøejnìn na na"ich internetov#ch stránkách www.pardubice2.cz v rub-
rice Informace obèanùm.

Jaké jsou poplatky v pøí-
padì úspì"ného získání
povolení vyhrazeného stá-
ní? Jednorázov# správní
poplatek za vydání povolení
èiní 1000 Kè a dále se pak
platí místní poplatek 4000
Kè za parkovací stání roènì.
Upozoròujeme, !e tento
poplatek se t#ká osobního
vozidla. Od obou zmínì-
n#ch poplatkù jsou osvobo-
zeni dr!itelé prùkazu ZTP a
ZTP/P, pouze od místního
poplatku pak dr!itelé prùka-
zu TP. Ka!d# !adatel si v"ak
navíc musí na své náklady
zajistit a udr!ovat stanove-
né dopravní znaèení (znaè-
ka na sloupku i vodorovné
znaèení na vozovce). Povo-
lení se vydává obvykle na
dobu 5 let s mo!ností ná-
sledného prodlou!ení. Ka!-
doroènì se vydává nová
parkovací karta.

Limity pro vyhrazená parkovací stání

8. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 26. 6. 2008
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou tyto
body: zpráva starosty, závìreèn# úèet hospodaøení MO Pardubice
II za rok 2007, rozpoètové opatøení è. 2, kontrolní zpráva o plnìní
usnesení ZMO, informativní zprávy, diskuse.

O VYHRAZENÉM
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Slu!by mìsta Pardubic a. s. upozoròují obèany mìsta, !e
v mìsíci dubnu byly zahájeny práce na blokovém èi"tìní mìsta.
Uvádíme rozpis prací na blokovém èi"tìní v MO Pardubice II
v roce 2008.

BLOKOVÉ ÈI!TÌNÍ

Blokovému èi"tìní v jednotliv#ch ulicích pøedchází rozmístìní
dopravních znaèek o zákazu parkování s urèením dne a hodiny.
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. V pøípadì nerespektování dopravního znaèení
provedou Slu!by mìsta Pardubic a. s. ve spolupráci s Mìstskou policií
odta!ení vozidla na náklady majitele.

Blokové èi"tìní v ní!e uveden#ch ulicích a dnech bude provádìno od
6.00 hodin, av"ak pøípravné práce (odtahy vozidel apod.) od 4.00 hodin
ráno, do ukonèení prací. Hodina zahájení prací je té! vyznaèena na
dodatkov#ch tabulkách pøechodného dopravního znaèení.

- parkovi"tì pøed èp. 311-20 a vjezdem do ul. Dru!by -
23. 4.; místní komunikace k malobytùm vèetnì parkovi"tì - 13. 5.; místní
komunikace k b#valému Meinlu vèetnì parkovi"$ - 15. 10.; parkovi"tì
pøed èp. 379 - 27. 6.; parkovi"tì u èp. 269-273 - 9. 7.; parkovi"tì u èp. 391-
8 - 2. 10.; - 18. 7. (èást) a 2. 10.; - hlavní ulice - 9.
7.; parkovi"tì u èp. 424-6, 427-9, 430-2 - 6. 10.;

- s ohledem na pøedpokládanou rekonstrukci ulice
letos nebude blokové èi"tìní provádìno;

- vèetnì parkovi"$ - 18. 6.;
- 14. 10.; - 16. 10.; - 18. 7.;

- hlavní ulice - 17. 6.; slepá èást pøed èp. 186-94 - 19. 6.; -
parkovi"tì mezi èp. 409-10 a 411-

12 - 2. 7.; - 10. 7. a 19. 11.; úsek ke zdymadlu - 1. 8.;
- 11. 7.; - 11. 7.; - 25. 6.; - od ul. Kpt.

Barto"e k ul. Lonkova - pravá strana vèetnì parkovi"tì u gará!í - 23. 6.; od
ul. Kpt. Barto"e k ul. Lonkova - levá strana - 25. 6. a 21. 11. (pouze podél
M&); - parkovi"tì mezi 469-86 vèetnì parkovi"tì zaArchou - 26.
6.; parkovi"tì u èp. 459-467 - 14. 7.; úsek od ulice Kpt. Barto"e po první
obytn# dùm - 1. 10.; - 3. 10.; - vèetnì parkovi"$
- 28. 4.; - 14. 7.; - 2. 7.; - po dokonèení
stavebních úprav; - hlavní ulice - 16. 6.; parkovi"tì u èp.
164-8 - 12. 6.; parkovi"tì u èp. 169-72 - 24. 6.; parkovi"tì u èp. 173-6 - 10.
7.; parkovi"tì u èp. 177-80 - 11. 7.; - 6. 10.; - 12.
5.; parkovi"tì vedle obch. centra a u po"ty - 19. 6.; obytná zóna Okrajová -
Prodlou!ená (za budovou Policie ÈR) - 25. 9.; - 12. 6.;

- 8. 7.; - 28. 4.; - od ul. Studentská - levá
strana 30. 6., pravá strana 1. 7.;

;
- od ul. Hradecká -

pravá strana 1. 7., levá strana 2. 7.;
- 18. 7.; - 30. 6.;

- 26. 5.
Dìkujeme za pochopení.

Ing. Èestmír Nejedl#

Bìlehradská

Brozanská Bro!íkova

Dru!stevní

Jiøího Tomana Karla
"ípka K Cihelnì Ke Koupali#ti Kosmonautù

Kpt. Barto#e

Kunìtická K Roz-
vodnì Køièkova 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

Dru!by

Gagarinova
Grusova Chemikù

Stavbaøù

vèetnì parkovi"tì
- 24. 6.;

- po dokonèení
stavebních úprav; - 30. 6.; velké parkovi"tì - 3. 10.; -
vèetnì parkovi"$ - 11. 6.;

centrální parkovi"tì Polabiny 4 - 4. 7.;

- vèetnì parkovi"$ - 12. 6.

Takhle ne!
Opìt jedna ukázka
nesprávného ulo!ení
velkoobjemového od-
padu - tentokrát u kon-
tejnerové ohrádky na
Stavaøovì. Takováto
èerná skládka mù!e
b#t v pøestupkovém
øízení ohodnocena
pokutou a! do v#"e 50
tisíc Kè, pokud se
ov"em podaøí zjistit
pachatele. Pøitom prá-
vì pro tyto úèely ji! od
loòska funguje v na-
"em mìstském obvo-
du separaèní dvùr - je

v Lonkovì ulici a má otevøeno ka!dé úter# a ètvrtek v!dy od 13 do
17 hodin. Kromì toho nadále probíhá pøistavování velko-
objemov#ch kontejnerù na stála stanovi"tì, kde jsou vylepeny
termíny. Podrobnìji také na www.smp-pce.cz.

PARKOVÁNÍ

O%PD

O%PD



V minulém èísle PZ jsme informovali o v!znamné akci
spoleènosti Vodovody a kanalizace Pardubice - projektu rekon-
strukce a dostavby kanalizaèní sítì nazvaném Labe - Louèná.

Odlehèovací stoka FáblovkaJedna z etap pojmenovaná ji! byla
zahájena v ulici K Cihelnì (viz foto) a to metodou ra!ené "toly. Tì!ební
jámy sice komplikují provoz v ulici, ale vìøíme, !e je to lep"í ne! doda-
vatelem pùvodnì zam#"lená a mìstsk#m obvodem odmítnutá dlouho-
dobá úplná uzavírka ulice. Tì!ební jámy jsou 4 m hluboké a ra!ba probí-
há "títem o prùmìru 2 m. Urèitou nev#hodou bezv#kopové metody je
relativnì pomal# postup prací - nyní práce probíhají v ulici K Cihelnì a
dále budou pokraèovat podél ulice Podìbradské, kterou pøekroèí a trasa
bude vedena v zeleném pásu za domem èp. 101-5 (Dru!stevní ulice) a

skonèí u køi!ovatky Kosmo-
nautù - Podìbradská. Tam se
v"ak ra!ba dopracuje a! v lé-
tì roku 2009. Jak budou prá-
ce postupovat, budou dokon-
èené úseky zase uvádìny do
pùvodního stavu. Je"tì letos
v èervnu by se mìla uskuteè-
nit vìt"í èást úseku této
etapy, kter# bude provádìn
otevøen#m v#kopem (pøekop
Studentské ulice). Nepøíjem-
né je, !e nìkteré práce na ra-
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NA ØADÌ JE ULICE DRU!STEVNÍ

Starosti s realizací projektu Labe - Louèná

TØ
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Téma

!ené "tole musí z technologick#ch dù-
vodù probíhat nepøetr!itì (napø. è

). Podle sdì-
lení investora dodavatel uèiní ve"kerá
dostupná opatøení k omezení hluku.

Dal"í etapa nazvaná

zaèíná od kruhového objezdu Kpt.
Barto"e - Bìlehradská. Odtud povede
ra!ená "tola jednak pod ulicí Okrajovou
a J. Potùèka a jednak pod ulicí Bìle-
hradskou smìrem na Rosice, ale pøi-
bli!nì na úrovni ulice Grusova odboèí
do zeleného pásu, odkud bude pokra-
èovat ji! otevøen#m v#kopem k rosic-
kému nadjezdu a podél jeho svahu a!
k Labi pøes podzemní èerpací stanici. Z tohoto dùvodu bude po nìkolik
mìsícù uzavøená propojka mezi stezkou u Labe podél areálu SS$
smìrem k restauraci Kelt. Na závìr snad u! poslední "patná zpráva
související s touto akcí. Z dùvodu rozsáhl#ch v#kopov#ch prací zejména v
prostoru mezi rosick#m nadjezdem a ul. Køièkovou bude muset b#t
vykáceno nìkolik desítek stromù, které zde tvoøí hust# porost, jemu! se
nelze vyhnout. Investor slíbil, !e kácení se provede pouze v nezbytnì
nutné míøe vy!ádané stavbou, co! budeme dùslednì kontrolovat.

erpá-
ní podzemních vod nezbytné pro och-
ranu rozpracovaného díla

Kanalizace
Polabiny - zkapacitnìní stoky A

O$PD

V rámci pokraèování postupné realizace Programu rege-
nerace panelov!ch sídli"# - Prav! bøeh Labe je v leto"ním roce na
øadì regenerace lokality ulice Dru$stevní. O pøípravì této akce
jsme naposledy podrobnìji informovali v PZ 2005/1, tak$e
neu"kodí zevrubnìj"í rekapitulace.

Ulice Dru!stevní se nachází v severov#chodní èásti Polabin a
patøí k nejstar"ím ulicím sídli"tì, èemu! odpovídá stav zdej"ích
komunikací. Kromì 7 bytov#ch domù se v ulici nachází rovnì!
Základní "kola Polabiny 1, pøièem! pøed jejím vchodem chybí
jakékoliv prvky pro zklidnìní silnièního provozu. V ulici je nyní celková
kapacita parkovacích míst 101 osobních aut. Øada dal"ích v"ak v roz-
poru s pravidly silnièního provozu parkuje podélnì u okraje "esti-
metrové vozovky, tak!e nezb#vá dostateèná "íøka na prùjezd v obou
smìrech.
V roce 2001 byla provedena první etapa akce, v jejím! rámci do"lo k
odstranìní nejpalèivìj"ích problémù - roz"íøení chodníkù podél domù

a oprava mlatového
povrchu sportovního
høi"tì. Zámìr nynìj"í
regenerace lokality je
komplexní - v souladu
s trendem prosazova-
n#m Programem rozvoje
MO Pardubice II.

V návrhu se poèítá
s úpravou ulice na obyt-
nou zónu ve stylu pøipo-
mínajícím Ohrazenickou
ulici „regenerovanou“ ji!
v roce 2002. Nyní ov"em budou dùraznìji vyu!ity prvky tzv.
dopravního zklidòování. Obecnì platí, !e v obytné zónì je rychlost
vozidel sní!ena na 20 km/h, øidièi musí dbát zv#"ené ohleduplnosti
vùèi chodcùm, kteøí mohou chodit po celé "íøi komunikace, dìti si zde
mohou hrát a parkování je mo!né pouze na vyhrazen#ch plochách.
Aby byli øidièi nuceni skuteènì dodr!ovat sní!enou rychlost, jsou v uli-
ci navr!eny dvì dlá!dìné zv#"ené plochy (retardéry - jeden pøed vstu-
pem do základní "koly), jedna zpomalovací „"ikana“ a dále je"tì
zú!ení jednoho úseku vozovky.

V"echny komunikace dostanou nov# povrch (chodníky a parko-
vací místa ze zámkové dla!by, vozovka asfaltov#) a pøibudou nìkteré
nové cesty pro chodce s ohledem na vy"lapané pì"iny i s odpoèin-
kov#mi zákoutími s lavièkami. Souèástí projektu samozøejmì budou
sadové úpravy vèetnì v#sadby nov#ch stromù a keøù.

Celkem má b#t po úpravách v lokalitì k dispozici 171 parkovacích
míst. To je o 70% víc oproti stávajícímu legálnímu stavu, skuteèn#
nárùst kapacity je v"ak kvùli v#"e uvedenému nesprávnému
parkování ni!"í. Ètyøi dìtská høi"tì budou zcela rekonstruována
vèetnì vybavení nov#mi, evropsk#m normám vyhovujícími herními
prvky a jedno nevyu!ívané høi"tì bude zru"eno. Stávající
nevyhovující ohrádky na kontejnery budou nahrazeny nov#mi
pøístøe"ky ve stylu, kter# se ji! na sídli"ti osvìdèil.

Na závìr jen dodáváme, !e pùvodní zámìr realizace v letních
mìsících nám ponìkud komplikuje plán opravy horkovodu (viz Slovo
starosty) a také dosud nedoøe"ené financování akce - v dobì
uzávìrky stále nebylo rozhodnuto o pøidìlení státní dotace a
pøípadného pøíspìvku z rozpoètu mìsta. Pøesto je na"ím cílem, aby
se akce letos zdárnì dokonèila a o to budeme usilovat.
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Knihovna mìstského obvodu Pardubice II má v souèasné dobì
na 800 dìtsk!ch ètenáøù. S blí"ícím se koncem #kolního roku byli
vyhodnoceni nejlep#í ètenáøi. Z v!sledkù hodnocení náv#tìvnosti,
vypùjèování a èetby knih získala ocenìní „Nejlep#í dìtsk! ètenáø za
rok 2008“ za umístìní na 1. místì , na 2. místì

a na
3. místì .

Vyhodnocen!m dívkám
pøedal pozornost ve formì
kni"ní publikace dne 5. èer-
vna 2008 starosta mìstské-
ho obvodu Pardubice II Jiøí
Srbek, k pìknému umístìní
jim blahopøál a popøál krás-
né pro"ití prázdninov!ch
dnù.

Nikola Nováková
Veronika "tìpánková

Sára Vodièková

Ne" jsme se nadáli, máme tu opìt konec #kolního roku a s ním ji"
tradièní „Louèení“. V úter! 24. 6. v 16.00 zahájí zábavné odpoledne na
høi#ti #koly akademie #kolní dru"iny, poté se na pódiu vystøídá vystoupení
kouzelníka, barmanská #ou, rùzné soutì"e pro dìti, odmìòování
úspì#n!ch "ákù a vyøazování devá$ákù. Na závìr celého odpoledne
zahraje po osmé hodinì veèer skupina Maru#èiny jahody. Po cel! den si
budou moci dìti zadovádìt na skákacím hradu (zveme i dìti s maminkami
na mateøské dovolené a dìti z okolních mateøsk!ch #kolek).

V uplynul!ch dnech ke Dni dìtí uspoøádala #kolní dru"ina pro dìti
z okolních mateøsk!ch #kol zábavné dopoledne plné soutì"í a
pohádkov!ch bytostí.

Obì v!#e uvedené akce jsou finanènì podporovány mìstsk!m
obvodem Pardubice II.

Mezi velké úspìchy na#ich "ákù lze zaøadit vítìzství #kolních
softballistù v krajském finále %kolní ligy. Pod odborn!m vedením pana
uèitele Jana Horálka budou na#i #kolu, ale i cel! Pardubick! kraj,
reprezentovat v republikovém kole, které probìhne ve dnech 9. a 10. 6.
v Kostelci. Na#im sportovcùm budeme samozøejmì dr"et palce.

Poslední informací z polabinské jednièky je, "e se na#i "áci rozhodli
„adoptovat na dálku“ jedno dítì z Keni a pøispívat mu tak finanèní èástkou
alespoò na základní vzdìlání. Peníze „na adopci“ si chtìjí obstarat sami,
a proto se rozhodli uspoøádat 17. 6. sbìrové ráno, jeho" cel! v!tì"ek
bude zaslán na konto pøíslu#né mezinárodní nadace.

Pokud se i vy chcete zapojit do této humanitární akce a pomoci na#im
"ákùm s nashromá"dìním dostateèné finanèní èástky, pøineste 17. 6. od
7.00 do 9.00 na nádvoøí #koly star! papír.

Závìrem u" zb!vá pouze popøát v#em hezké prázdniny.
Radek Hejn!, øeditel Z%

MB

Støípky ze Z! Polabiny 1

TJ Sokol Polabiny informuje

TJ Sokol Polabiny, oddíl zve
do sv!ch øad "actvo, zvlá#tì do oddílù pøed#kolního a #kolního
"actva. Pro pøed#koláky je pøi cvièení vyu"íváno náøadí a náèiní
tìlocvièen a cvièení probíhá formou hry. Náplní hodin #kolákù jsou
pøedev#ím rùzné sportovní hry (vybíjená, pøehazovaná, ringo,
brainbal a dal#í).

Zápis dìtí pro cvièební rok 2008/2009 probìhne dne 9. záøí
2008 od 16.30 - 18.00 hodin v klubovnì TJ Sokol Polabiny, ulice
Chemikù 129, 3. patro. Poplatek "actvo: 300 Kè. K pøihlá#ce je
potøeba rodné èíslo.

Z% Polabiny 4 pondìlí 17.00 - 18.00
Z% Polabiny 2 ètvrtek 17.00 - 18.00

Z% Polabiny 2 úter! 17.00 - 18.00

Z% Polabiny 2 úter! 18.00 - 19.00

Oddíl poøádá pro veøejnost a zaèínající hráèe
#kolièku badmintonu pro dìti ve vìku do 13 let a to od 11. - 15. srpna
2008 od 9.00 hodin ve velké tìlocviènì Univerzity Pardubice na
Cihelnì. Co si vzít s sebou: obuv do tìlocvièny, sportovní obleèení,
raketu na badminton (lze zapùjèit). V prùbìhu t!dne budou
zájemcùm o tento nároèn! sport pod vedením zku#en!ch trenérù a
hráèù v#típeny základy badmintonu. Pøihlá#ky na e-mail:
horacek.josef.pce@seznam.cz nebo tel. 602 413 484; celková
cena: 500 Kè / 5 dní. Podrobnìji na

Asociace sportu pro v#echny

Rozpis cvièebních hodin:
Cvièení rodièù s dìtmi

Cvièení pøed#kolákù + 1. tøída

Sportovní hry 2. - 5. tøída

Badmintonu

www.tjpolabiny.cz.

Stolní tenis vozíèkáøù jsme krátce pøedstavili ji" v PZ 2007/4. Ve
dnech 8. - 11. kvìtna se do Ostravy sjeli nejlep#í stolní tenisté na vozíèku
z celé republiky, nebo$ se zde konal 14. roèník Mistrovství Èeské
republiky. V soutì"i "en skonèila na druhém místì Spomenka
Habìtínková z Polabin. Ta jako jediná porazila zlatou hráèku Martinu
Fedorovou z Ostravy. Soutì" mu"ù jednotlivcù kvadruplegikù suverénnì
vyhrál bez porá"ky Martin
Zvolánek z Lokomotivy Par-
dubice, t!mov! kolega Spo-
menky Habìtínkové.

25. øíjna 2008 se v areá-
lu Univerzity Pardubice v MO
Pardubice II za podpory pri-
mátora mìsta uskuteèní dru-
h! roèník pardubického tur-
naje ve stolním tenise vozíè-
káøù v rámci Èeského pohá-
ru.

Mistrovství ÈR ve stolním tenise vozíèkáøù

FH

Jak ji" bylo zmínìno ve Slovì starosty, pøipravujeme v!stavbu
kontejnerov!ch ohrádek a rekonstrukci høi#tì v ul. Kpt. Barto#e.
Kontejnery nyní stojí pøed domy volnì na místní komunikaci. Nové
pøístøe#ky pro kontejnery budou dva - pro ka"d! objekt jeden,
pøièem" ka"d! bude obsahovat jak kontejnery na komunální tak na
separovan! odpad. Cílem je vytvoøení kultivovaného mìstského
mobiliáøe, kter! sv!mi jasn!mi geometrick!mi tvary reaguje na
okolní zástavbu. Stavba je v rozích vytyèená zdivem z betonov!ch
blokù, plochy mezi
zdmi jsou vyplnìny
dílci tvoøen!mi ocelo-
v!mi rámy z perforo-
van!ch plechù. Malé
dìtské høi#tì bude
splòovat v#echny plat-
né bezpeènostní nor-
my. Realizace je pod-
mínìna získáním pøi-
slíbené dotace.

OKOLÍ KPT. BARTO!E 409-12

TØ

V KNIHOVNÌ SE HODNOTILO



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. 6. 2008 schválilo ZMO závìreèn! úèet
hospodaøení MO Pardubice II za rok 2007 a rozpoètové opatøení è. 2.
V pøíjmové èásti do"lo zejména k zapojení zùstatku finanèních prostøedkù
na základním bì#ném úètu k 31. 12. 2007 a k nav!"ení polo#ky v!tì#ek
z v!herních hracích pøístrojù. Ve v!dajové èásti do"lo u øady polo#ek
k urèit!m korekcím, vìt"ina prostøedkù z nav!"en!ch pøíjmù byla v"ak
ponechána v rezervì rozpoètu pøedev"ím na budoucí investièní akce.
Kompletní rozpoèet je k dispozici na na"ich webov!ch stránkách
www.pardubice2.cz.

RMO souhlasila s umístìním kruhového plakátovacího pylonu na
rozcestí chodníkù u podchodu v Polabinách 1, ale odmítla navr#en!
betonov! typ pylonu a jeho materiálové provedení.

V návaznosti na dokonèenou rekonstrukci centra Polabiny 3 RMO
navrhla zru"ení dvou tr#ních míst pøed zdej"ím obchodním centrem.

V souvislosti se zprovoznìním nového parkovi"tì v ulici Gagarinovì
schválila RMO aktualizaci Limitù pro vyhrazená stání. K èlánku o vyhra-
zeném parkování z minulého PZ na základì nìkolika dotazù dodáváme, #e
formulací #adatel musí na své náklady zajistit ... dopravní znaèení” bylo
mínìno, #e #adatel si zkrátka musí koupit dopravní znaèku a zaplatit
lajnování”.

RMO schválila také úpravu ceníku slu#eb knihovny MO Pardubice II -
zmìny se t!kají poplatkù za kopírování (plné znìní knihovního øádu vèetnì
ceníku je k dispozici na na"em webu).

RMO doporuèila mìstu souhlasit s odprodejem nìkolika parcel uvnitø
rodinné zástavby na Cihelnì, které nejsou pro mìsto nijak vyu#itelné a
slou#í jako zahrady vlastníkùm sousedních pozemkù.

V neposlední øadì RMO schválila rozpoètové opatøení è. 3, kter!m se
do rozpoètu MO Pardubice II doplòují polo#ky t!kající se prodeje døevní
hmoty vytì#ené v rámci kácení døevin rostoucích mimo les na pozemcích
v majetku mìsta. Tato kompetence vypl!vá ze statutu mìsta Pardubic.
RMO také projednala návrh rozpoètového opatøení è. 4.

„

„

RMO projednala uzavøení nìkolika smluv o dílo, o nich# podrobnìji
pojednává èlánek na str. 3 tohoto zpravodaje.

mìstského obvodu II záøíroèník 2008 èíslo 3

www.pardubice2.cz

Vá!ení spoluobèané,
dostáváte do rukou dal"í èíslo Pravobøe!ního
zpravodaje s nejnovìj"ími informacemi o !ivotì
v na"em obvodu. Pùvodní i nová parkovi"tì se ji!
zaplnila a slou!í svému úèelu, co! je neklamn#m
znamením, !e konèí období prázdnin a do-
volen#ch. Vìøím, !e se Vám podaøilo realizovat
relaxaci tìla i ducha podle Va"ich pøedstav tak,
aby i na"e nejmlad"í generace mohla zahájit dal"í

etapu svého vzdìlávání s plnou vervou a s Va"í maximální podporou.
Pøeji v"em !ákùm i studentùm hodnì úspìchù, prvòáèkùm a nov#m
adeptùm støedních a vysok#ch "kol hodnì radosti z poznávání v"eho
nového, co pøiná"í vìda i !ivot. Otevøení nové fakulty Univerzity
Pardubice roz"iøuje v#znamnì mo!nosti studia v na"em obvodu a
podstatnì zkvalitòuje ná" vzdìlávací systém.

Rovnì! modernizace dal"ích èástí na"eho !ivotního prostøedí
zvy"uje postupnì kvalitu a úroveò spoleèenského !ivota. Práce na
regeneraci sídli"tì neustaly ani v letních mìsících, a tak se tì"íme
z úprav parkovi"tì v Gagarinovì ulici a prostor u po"ty v Polabinách II.
V souèasné dobì probíhá i úprava spojky Z$ Polabiny III - Lidická,
která bude hotova do 20. 9. 2008. K pozitivním zmìnám dojde rovnì!
v èásti Polabiny IV. V Grusovì ulici se doèkáte nov#ch stání pro
kontejnery a roz"íøení parkovacích míst, v ulici Kpt. Barto"e se jedná
rovnì! o nová kontejnerová stání a úpravu dìtského høi"tì. Pøed
dokonèením je té! úprava plochy u „vì!áku“, kde dojde k nárùstu
parkovacích míst. Pøes øadu potí!í se podaøilo získat státní dotaci i pro
leto"ní rok, proto budeme moci rekonstruovat ulici Dru!stevní v cel-
kové v#"i 15 mil. Kè (5 mil. Kè = státní dotace, 10 mil. Kè = obvod).

Dìtská høi"tì plná batolat i odrostlej"ích ratolestí jsou pro mne
v!dy dùvodem k radosti. V"ude máme nov# písek, lavièky dostávají
nové nátìry a zeleò je obohacována o nové zajímavé rostliny. A právì
s touto soustavnou a vytrvalou péèí souvisí mo!ná i nov# fenomén -
ub#vá tìch, kteøí nám toto v"e devastují. Moc si pøeji, abych toto
konstatování mohl opakovat v ka!dém novém èísle Pravobøe!ního
zpravodaje. Je to i zásluha Vás v"ech, kteøí jste schopni ná" majetek
proti vandalùm chránit a systematicky pùsobit v oblasti v#chovy
problematick#ch skupin.

Domnívám se, !e se blí!í okam!ik, kdy velká èást na"eho obvodu
bude citlivì regenerována a stane se pro nás v"echny opravdov#m
domovem.

V rámci tohoto pøíjemného pocitu vzniklého soustavn#m
sledováním celého obvodu si dovoluji Vás pozvat na tradièní IX.
Staroèeskou pou% v Polabinách dne 27. 9. 2008, tentokrát v centru
Polabin IV v Mozartovì ulici na travnaté plo"e nedaleko budovy "koly.
Podrobn# celodenní program za úèasti velké øady populárních
umìlcù pøiná"íme na jiném místì.

Nenechte si ujít mno!ství krásn#ch umìleck#ch zá!itkù, které pro
své obèany pøipravil a zabezpeèil MO Pardubice II. Pøedev"ím se ale
tì"ím na osobní setkání s Vámi. Vá" Jiøí Srbek, starosta

Pozvánka
na 9. zasedání ZASTUPITELSTVA

m tského obvodu Pardubice II se koná v dne 25. 9.
2008 v 18 hodin v budov hotelu Harmony.

ìs , které e ètvrtek
ì Na programu budou

následující body: zpráva starosty, vyhodnocení hospodaøení MO
Pardubice II za první pololetí roku 2008,
rozpoètové opatøení è. 4, informativní zprávy.

poskytnutí odmìn a darù,

10 let Archy (viz èlánek na str. 3)



Dne 17. a 18. øíjna 2008 se konají volby do zastupitelstev krajù, tedy
i do Zastupitelstva Pardubického kraje. Jedním z úkolù starosty je zajistit
dodání hlasovacích lístkù volièùm s na území
Mìstského obvodu Pardubice II nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb.
V souvislosti s rozná!kou hlasovacích lístkù bychom vás chtìli po"ádat
o spolupráci spoèívající

. Pokud schránka nebude øádnì oznaèena, není mo"né obálku
doruèit. Obálky s hlasovacími lístky, které nebude mo"no doruèit, budou
ulo"eny na úøadì mìstského obvodu a obèané budou mít mo"nost si je
zde v dobì provozu úøadu vyzvednout.

#ádáme vás tímto o oznaèení va!ich schránek a o ulehèení práce
tìm, kteøí budou rozná!ku hlasovacích lístkù provádìt. V pøípadì, "e se
ve va!em domì nachází více schránek osob se stejn$m pøíjmením,
prosíme o oznaèení schránek i køestními jmény. Dìkujeme.

trval!m pobytem

v øádném oznaèení va"ich po"tovních
schránek

Pravobøe!ní zpravodaj 2008/3 strana 2
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Platnost obèansk$ch prùkazù bez strojovì èiteln$ch údajù
vydan$ch do 31.12.2003 konèí k 31.12.2008.

Obèansk$ prùkaz si mù"ete vymìnit na pracovi!ti obecního
úøadu obce s roz!íøenou pùsobností nebo magistrátu mìsta na
území ÈR (dle místa Va!eho trvalého pobytu), popøípadì na
kterémkoli obecním úøadì obce s roz!íøenou pùsobností mimo
místo trvalého pobytu nebo na kterémkoli matrièním úøadì.
Obèané s trval$m pobytem v Pardubicích mohou tedy za"ádat na
oddìlení obèansk$ch prùkazù, cestovních dokladù a evidence
obyvatel Magistrátu mìsta Pardubic, nám. Republiky 12. Za
v$mìnu obèanského prùkazu bez strojovì èiteln$ch údajù (star$
typ za nov$) se nevybírá správní poplatek. Obèané jsou povinni
po"ádat o vydání nového obèanského prùkazu nejpozdìji do 30.
listopadu 2008. Pokud tak neuèiní, jedná se o pøestupek a
vystavují se pokutì a" do v$!e 10 000 Kè.

K v$mìnì obèanského prùkazu je tøeba pøedlo"it formuláø
"ádost o vydání nového OP, jednu fotografii o rozmìrech 35 x 45
mm, dosavadní obèansk$ prùkaz, popøípadì dal!í doklady
osvìdèující skuteènosti, o nich" se do obèanského prùkazu
zapisují údaje na "ádost obèana (napø. diplom o dosa"eném
vzdìlání). Doporuèujeme nenechávat v$mìnu Va!eho prùkazu na
konec termínovaného období, pøedejdete tím èekání na úøadu a
budete mít jistotu, "e nov$ obèansk$ prùkaz máte vystaven v
zákonem stanovené lhùtì.

Tato v!mìna se net!ká
obèanù, kteøí se narodili pøed 1. lednem 1936.

Konec platnosti obèansk!ch
prùkazù bez strojovì èiteln!ch údajù

Jako ykle pøiná"íme na podzim tabulku termínù pøistavení
kontejnerù na objemn! odpad v druhé èásti roku 2008.

obv

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Do velkoobjemov$ch kontejnerù lze ulo"it objemn$ 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.
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VOLBY do zastupitelstev krajù
- distribuce hlasovacích lístkù

O#PD

ROZ"ÍØENÍ
PROVOZNÍ DOBY

SEPARAÈNÍHO DVORA

Dne 25. 6. 2008 do!lo pøi vichøici k vylomení jednoho ze ètyø kmenù
topolu za gará"emi v Polabinách 4. Vzhledem k velkému po!kození v nej-
více namáhaném místì stromu byla stabilita tohoto stromu vá"nì
naru!ena. Z dlouhodobého hlediska nebylo mo"né zajistit provozní bez-
peènost stromu, a proto musel b$t pokácen. Ne" k tomu do!lo, vylomil se
samovolnì dne 28. 8. 2008 jeden ze sedmi kmenù jiného nedalekého

topolu. Ú"labí kmenù bylo
vyhodnoceno jako rizikové
a" defektní, a proto byl i tento
strom pokácen. Vzhledem
k tìmto událostem nelze
z bezpeènostních dùvodù vy-
louèit pokácení nìkter$ch
dal!ích podobn$ch riziko-
v$ch stromù. Úbytek vzrostlé
zelenì v lokalitì se budeme
sna"it nahradit novou v$sad-
bou kvalitnìj!ích døevin.

Neplánované kácení

Oddíl tìlesnì posti"en$ch sportovcù ve stolním tenise
TJ Lokomotiva o. s. Pardubice a mìsto Pardubice poøádají

v rámci èeského poháru vozíèkáøù
sobota 25. 10. 2008, zaèátek akce v 8:00 hodin

místo konání

2. roèník
Bodovacího turnaje ÈR ve stolním

tenise vozíèkáøù

Univerzita Pardubice

Od 1. záøí 2008 se roz!iøuje provozní doba separaèního dvora
v Polabinách, kter$ se nachází mezi v$mìníky na slepém konci
ulice . Dosud byl otevøen pouze v úter$ a ve ètvrtek
odpoledne, nyní pøib$vá pondìlí a sobota dopoledne.

PØIJÍMANÉ ODPADY: objemn$ odpad z domácností,
pneumatiky, stavební su%, sklo, plasty, papír, elektrozaøízení, kovy.

Na separaèní dvùr mohou obèané mìsta Pardubic zdarma
odlo"it v$!e uvedené druhy odpadu po pøedlo"ení dokladu o úhra-
dì poplatku za svoz domovního odpadu nebo platného
obèanského prùkazu s místem trvalého bydli!tì v Pardubicích a"
do celkového objemu odpadu 200 l od obèana/t$den (300 kg
stavební suti od obèana/mìsíc).

Na separaèní dvùr je zakázáno odkládat odpad z pod-
nikatelské èinnosti. Tento odpad je mo"no po dohodì odlo"it za
poplatek na pøekladi!ti odpadù Dra"kovice Po-Pá: 6,30-15 hod.

Podrobnìji na www.smp-pce.cz.

Lonkova

PROVOZNÍ DOBA:
pondìlí 8-12 hod.
úter! 13-17 hod.

ètvrtek 13-17 hod.
sobota 8-12 hod.



CO NOVÉHO JE!TÌ LETOS?
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Jak ji! jsme psali v minulém èísle PZ, nejvìt"í leto"ní investièní
akcí bude . Financování se
podaøilo uspokojivì vyøe"it (viz Slovo starosty) a oprava horkovodu
postupuje (viz obrázek “kompenzátoru”, kter# se navzdory v#kresùm
neèekanì objevil tìsnì pod vozovkou, aè mìl b#t ve "kolní
zahradì...), tak!e snad nic nebrání tomu, aby se celou akci podaøilo
letos zdárnì dokonèit. $koda jen, !e se v dùsledku zdr!ení s v#"e
uveden#mi problémy termín realizace posunul z pùvodnì
plánovaného léta na podzim a! zimu.

Mezitím se podaøilo úspì"nì dokonèit dvì men"í akce v oblasti
dopravy hrazené plnì z rozpoètu MO Pardubice II. Jednak to byly

v Polabinách 3, které spoèívaly
zejména v opravì chodníku pøi severní stranì ulice, kter# byl
èásteènì posunut do trávníku ve prospìch parkovacích míst. Na
chodník byla pou!ita zámková dla!ba bez zkosen#ch hran. Dosud se
v ulici parkovalo podélnì a nezb#valy 3 m pro ka!d# smìr jízdy. Nyní

v ulici jsou tøi zálivy pro
kolmé parkování s cel-
kovou kapacitou 39 par-
kovacích míst. Dále byly
opraveny vjezdy ke
v"em tøem panelov#m
domùm v ulici a nava-
zující chodníky u dvou
domù dostaly nov# as-
faltov# koberec. Stavbu
provedla firma Stavitel-
ství Mal# a syn s.r.o. a
náklady na realizaci

èinily 1 954 564 Kè.
Dále byly dokonèeny

. Akce spoèívala
zejména v opravì chod-
níku pøed budovou po"-
ty, kde byl do!il# asfalt
nahrazen betonovou
zámkovou dla!bou bez zkosen#ch hran. Pøilehlá vozovka byla
upravena pro podélné parkování (dosud zde byl zákaz zastavení),
pøièem! protìj"í kolmá stání byla z dùvodu lep"ího vyjí!dìní
zmìnìna na "ikmá. Stávající parkovi"tì na západní stranì námìstí
bylo roz"íøeno o 4 parkovací místa na úkor nevyu!ité zpevnìné
plochy. Celkovì tak úpravami pøibylo 11 parkovacích míst. V rámci
stavby byly rovnì! doplnìny signální a varovné pásy u pøechodu pro
chodce pøed po"tou. Stavbu provedly Slu!by mìsta Pardubic a.s. a
náklady na realizaci èinily 662 687 Kè.

Rovnì! byly provedeny
(Stavitelství Mal# a syn s.r.o., 107 543 Kè), které po

dokonèení vodorovného dopravního znaèení pøinesou pøibli!nì 25
nov#ch parkovacích míst. Dále RMO schválila uzavøení smlouvy o dí-
lo na stavbu

(Pavlína Jakubová, 347 504 Kè), na akci
v ul. Ohrazenické (Kulant CZ s.r.o., 452 022 Kè), na

pokládku !ivièného koberce na
(DELF CZ L%IÈAØ s.r.o., 127 330 Kè). Pokud v"e dobøe

dopadne, bude i
(podíl MO Pardubice II 384 000 Kè).

regenerace lokality ulice Dru!stevní

stavební úpravy ulice Gagarinovy

stavební úpravy ulice
Prodlou!ené - pøed
po"tou

stavební úpravy pro parkování u ob-
jektu èp. 379

pøístøe"ku pro kontejnery a 5 parkovacích stání v ul.
Grusovì Míèová zábrana
u sportovi"tì

spojovací chodník Lidická - Z#
Polabiny 3

nové høi"tì a pøístøe"ky na kontejnery v ul. Kpt.
Barto"e 409-12

V!"e v Kè
5 000,-

35 000,-
20 000,-
20 000,-
20 000,-
15 000,-

40 000,-
5 000,-
4 000,-

20 000,-

19 800,-
10 000,-

5 000,-
2 000,-
6 000,-
6 000,-

18 000,-
40 000,-
30 000,-

Organizace Úèel
M$ Klubíèko, Grusova akce dìtí
TJ Sokol Polabiny pronájmy, sport. odpoledne
SK ly!aøù Polabiny ly!aøské závody, pronájmy
Doli klub koncertní èinnost
Z$ Polabiny III akce pro dìti
Z$ Polabiny II akce pro dìti

2222 $K Polabiny !ákovské "achové turnaje
TJ Relax Pardubice pronájmy
M$ Odboráøù den dìtí
Vysoko"kolsk# umìleck# soubor Pardubice

koncerty
Z$ Polabiny I dìtsk# den, rozlouèení

se "kolním rokem
SO$ cestovního ruchu slavnostní zahájení "k. roku
MissAerobic Tour 2008 pøíspìvek na zabezpeèení akce
DDMALFA florbalov# turnajAlfa Cup
DDMALFA den zvíøat
DDMALFA den dìtí
Sdru!en# házenkáøsk# klub Dubina - Polabiny

Polabiny Cup 2008
IFAS Pardubice IFAS 2008
ZU$ Pardubice 40. v#roèí zalo!ení

PØÍSPÌVKY Z ROZPOÈTU
MÌSTSKÉHO OBVODU NA ROK 2008

V leto"ním roce bylo Radou mìstského obvodu Pardubice II, pøíp.
zastupitelstvem mìstského obvodu, 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:

Archa - souèást pardubické flotily
Tì!ko bychom asi hledali nìjakého obyvatele Pardubic, kter# by

neznal Arno"ta z Pardubic - v#letní loï brázdící hladinu Labe v okolí
mìsta. Mo!ná trochu v jejím stínu zùstává druhá pardubická „loï“ -
Archa. A to pøesto, !e na bøehu Bajkalu „kotví“ dokonce o dva roky
déle ne! Arno"t na Labi. Archa si toti! na zaèátku leto"ního listopadu
pøipomene deset let od otevøení jejích prostor veøejnosti.
Samozøejmì je nemo!né pomìøovat Arno"ta s Archou, v!dy& slou!í
k jinému úèelu. Ale jsme rádi, !e zøejmì vìt"ina obyvatel Polabin se
rychle zorientuje, kdy! se zeptáte na Archu - jedin# kostel v této ètvrti.
Mnozí z Vás u! mìli mo!nost zakusit její atmosféru pøi koncertu
vá!né hudby, pøedávání maturitních vysvìdèení nebo tøeba pøi
pøedvánoèním vystoupení sv#ch dìtí èi vnouèat se ZU$ nebo
nìjak#m souborem. A právì to byl zámìr køes&anù z Církve bratrské,
kteøí pøipravovali a realizovali v#stavbu tohoto kostela: Archa má
slou!it nejen k bohoslu!bám, ale má b#t centrem zajímavého dìní pro
"irokou veøejnost.

Proto se v prùbìhu celého t#dne støídají v prostorách Archy
nejrùznìj"í aktivity. Namátkou pøipomeòme aspoò nìkteré. Star"í
generaci jsou urèeny støedeèní programy Seniorklubu. Kromì

posezení s pøáteli u kávy zde procestujete celé kontinenty, nebo se
setkáte se zajímav#mi lidmi. Naopak dìtem mlad"ího "kolního vìku
se vìnují v pestrém programu vedoucí klubù Awana. Dìti se nejen
rozh#bou pøi fyzické aktivitì. V intenzívním kontaktu se sv#mi
vedoucími se uèí také dobrému zpùsobu !ivota. Víkendové veèery
jsou urèeny mlad#m lidem. To se Archa rozezní hudbou a nìkdy
dostane zabrat pøi rùzn#ch hrách. Jindy je místem vá"niv#ch debat,
ale i tichého rozjímání.

Poznat Archu zevnitø mù!ete i vy. Prakticky !ádná z aktivit není
urèena uzavøené spoleènosti. Hosté jsou vítáni - a& u! se hlásí ke
køes&anské víøe anebo spí" ne. Staèí sledovat v#vìsky nebo se
podívat na webové stránky (www.cb.cz/pardubice). Napøíklad od 23.
záøí se mù!ete ka!dé úter# veèer úèastnit kursu Alfa - rozhovorù
o køes&anství nad "álkem dobrého èaje. Najdete tam svobodnou
atmosféru: !ádná otázka není "patná. Na 9. listopad pøipravujeme
slavnostní bohoslu!bu s pøipomenutím desát#ch narozenin Archy.
A od poloviny prosince budete opìt moci zavítat na tradièní v#stavu
betlémù. Chceme, aby Archa byla uprostøed Polabin nadále místem
s jedineènou atmosférou, ale slou!ila v"em.

za Archu - Sbor Církve bratrské v Pardubicích
Vladimír Luká", Samuel Jindra



v sobotu 27. 9. 2008 na louce v Mozartovì ulici v centru Polabin 4 (nedaleko !koly)

IX. 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, fanfáry

09.10 programov# blok ZU& Polabiny
orchestr ZU& + TO ZU&, host orchestr Popular Pøíbram pøi ZU& A. Dvoøáka, dirigent Milan
Baginsk#, zpìv Marie Hanzelková a Jiøí &kvára a moderátor Miloò Èepelka - herec Divadla Járy
Cimrmana, zazpívá dìtsk# pìveck# sbor Ètyølístek pod vedením sbormistrynì Mgr. Hany
Fuèíkové, dále vystoupí taneèní soubor RADOST, po celé dopoledne soutì$e pro dìti s DDM Alfa
a Z& Polabiny III, v prùbìhu dopoledne ukázka psù záchranáøù

12.00 Medvìdi - country show

13.00 skupina Zakopla o dixieland
pøíjezd historick#ch vozidel a motocyklù

14.00 Moravanka Jana Slabáka
pøíjezd historick#ch kol a Velorexù

15.00 Yo Yo Band Richarda Tesaøíka

16.00 Marie Rottrová

16.30 J. K. Band Pardubice

17.30 Gabriela Koèí, jazz

18.00 Láïa Kerndl, jazz a swing

18.30 moravská cimbálovka s K. Hegnerem

20.00 ohòostroj

úvodní slovo starosta MO Pardubice II Jiøí Srbek

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!



Vá! Jiøí Srbek, starosta

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 25. 9. 2008 schválilo ZMO rozpoètové opatøení è. 4.
Nejvìt!í zmìnou byl transfer 10,4 mil. Kè do rozpoètu mìsta jako podíl
mìstského obvodu na rekonstrukci ulice Dru"stevní. Kromì dal!ích
drobn#ch úprav do!lo mimo jiné také k nav#!ení pøíjmù za správní poplatky
o 100 tis. Kè a za místní poplatky o 300 tis. Kè. Cel# rozpoèet je k dispozici
na www.pardubice2.cz.

Jednání RMO dne 9. 10. 2008 se zúèastnili Ing. arch. Petráò a øeditel
hotelu Harmony Ing. Novotn#, kteøí seznámili radu se zámìrem pøístavby
hotelu Harmony. RMO s architektonickou studií souhlasila za pøedpokladu,
"e dojde k urèitému sní"ení a zkrácení navr"eného objektu a nedojde
k jak#mkoliv zásahùm do stávající vzrostlé zelenì a hrázky u Bajkalu.

V rámci vyjádøení pro potøeby územního øízení RMO souhlasila s první
etapou v#!e uvedené pøístavby hotelu, s roz!íøením stavebního centra
Pardubice Fáblovka - NTC Stavební technika spol. s r.o. a v neposlední
øadì s rozsáhlou stavbou obchodního a distribuèního centra na Fáblovce
v b#valém areálu ÈSAD (investor B.D.Q. s.r.o.). Dále RMO nesouhlasila
s umístìním nov#ch billboardù u køi"ovatek Hradecká - Podìbradská a
Hradecká - Studentská. Dùvodem je pøedev!ím snaha o nezvy!ování
poètu reklamních zaøízení v obvodu, nejedná se v!ak o pozemky ve
vlastnictví mìsta a územní øízení dosud není ukonèeno.

RMO nemìla pøipomínek k pronájmu èásti pozemku a jeho prodejem
po kolaudaci nov#ch parkovacích míst u vzorkové prodejny dveøí v ulici
K Rozvodnì. RMO také souhlasila s poskytnutím pozemkù mìsta naproti
koupali!ti pro vybudování rekreaènì sportovního areálu Lanového centra.

RMO vyhlásila zjednodu!ené podlimitní øízení na veøejnou zakázku
„Seè trávníkù v r. 2009-2010 v MO Pardubice II“ a jmenovala hodnotící
komisi. Vítìzní uchazeèi budou vybráni dne 11. 12. 2008.

RMO nemìla pøipomínek ke zmìnì obecnì závazné vyhlá!ky mìsta,
kterou se vydává Statut mìsta Pardubic. Hlavní zmìna spoèívá v tom, "e
od pøí!tího roku pøechází péèe o pardubické separaèní dvory z mìstsk#ch
obvodù na mìsto. Na jejich provoz by tato zmìna nemìla mít vliv.

mìstského obvodu II prosinecroèník 2008 èíslo 4

www.pardubice2.cz

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

a hodnì zdraví a úspìchù v roce 2009

Vá"ení spoluobèané,
blí"ící se konec kalendáøního roku s magickou
osmièkou v na!ich dìjinách je v#zvou k bilan-
cování na!í èinnosti. S uspokojením a radostí
mohu konstatovat, "e se na uplynul# rok mù"eme
ohlédnout s pocitem dobøe odvedené práce,
nebo$ v!echny plánované akce na tento rok se
podaøilo zabezpeèit jak finanènì, tak i realizaènì.
Podaøilo se nám uspìt se "ádostmi o státní

dotace, ov!em jejich pøidìlování a" koncem roku nám pøidìlalo
mnoho starostí, jak pøipravené akce stihnout vèas. Není opravdu
jednoduché získat pìtimiliónovou dotaci v pùlce øíjna a do konce roku
ji proinvestovat.

Jarní a letní akce u" byly popsány v minul#ch vydáních
Pravobøe"ního zpravodaje, zb#vá tedy zhodnotit události podzimní a
zimní. Pøíchod podzimu nám ohlásila IX. Staroèeská polabinská pou$,
která poprvé na jiném místì, ne" jsme b#vali zvyklí, díky poutavému
programu pro v!echny generace splnila oèekávání v!ech pøítomn#ch
divákù. Bohu"el se této akce nemohl zúèastnit jeden z jejích
organizátorù, øeditel ZU% Pardubice - Polabiny, pan Mgr. Jindøich
Pavlík, kter# pár dní pøed zaèátkem akce zemøel. Tímto bych mu rád
upøímnì podìkoval za v!e, co pro !kolu a pro obvod vykonal.

Do konce roku se realizovala v#stavba kontejnerov#ch stání a
vybudování men!ího poètu parkovacích míst v ulici Grusovì. Celou
tuto akci investoval mìstsk# obvod a zcela jistì pøispìla k lep!ímu
"ivotnímu prostøedí v této lokalitì. Té" v ulici Kpt. Barto!e byla
vybudována dvì moderní kontejnerová stání a zároveò zde bylo
zrekonstruováno dìtské høi!tì, instalovány nové hrací prvky, které
plnì vyhovují pøísn#m evropsk#m normám. Tím i tato lokalita dostala
novou tváø. Tato akce byla èásteènì financována dotací od státu
(1 mil.), èástkou 200 tisíc od mìsta a zbytek byl dofinancován z roz-
poètu MO. Nejnároènìj!í leto!ní akcí byla rekonstrukce ulice
Dru"stevní. To co se v této lokalitì zmìnilo a vybudovalo bylo
popsáno v minulém èísle na!eho zpravodaje. Na tuto akci se nám
podaøilo získat státní dotaci ve v#!i 5 mil., zbytek 10 mil. zafinancoval
ná! obvod. Bez státní dotace by se nám akci nepodaøilo realizovat,
ov!em právì její pozdní pøidìlení, jak jsem ji" popisoval, nám
pøidìlalo starosti s dokonèením stavby. Vím, "e akce na del!í dobu
zhor!ila "ivotní podmínky pro obyvatele této lokality, za co" se jim
jménem sv#m i jménem pracovníkù úøadu omlouvám, ale jsem
pøesvìdèen, "e v#sledn# efekt za to stál. Podle mne je nyní
Dru"stevní ulice jedna z nejmodernìj!ích ulic v na!em obvodì.

Co nás asi v!echny trápí, je postupná realizace projektu
rekonstrukce a dostavby kanalizaèní sítì Labe-Louèná. Postupné
pokraèování této stavby zhor!uje v na!em obvodì hlavnì v ulici Jiøího
Potùèka a Bìlehradské smìrem na Rosice jak kvalitu dopravy, tak
kvalitu "ivotního prostøedí. Bohu"el tato nutná rekonstrukce bude
pokraèovat i v pøí!tím roce.

Rozsvícení tradièních vánoèních stromù v na!em obvodì nám
zvìstuje, "e èas Vánoc je na dohled. V domácnostech se zaèíná péct
vánoèní cukroví, shání se dárky, zaèíná postupné zapalování svíèek
na symbolickém adventním vìnci, to v!e je nejlep!ím dùkazem, "e se
staré krásné zvyky vracejí i do na!eho obvodu .

Blí"í se %tìdr# den, proto bych rád pozval v!echny obyvatele
na!eho obvodu na tento den v 11.00 hod na Pergolu, kde probìhne
setkání v!ech pøíznivcù èesk#ch vánoc. Pojïme si spoleènì zazpívat
vánoèní koledy i pastorely. Veèer bude následovat tradièní
!tìdroveèerní troubení ve v!ech èástech na!eho obvodu. Staèí jenom
pootevøít okno a vyslechnout si hudební dárek vìnovan# v!em
dobr#m lidem v mìstském obvodu.

Pøeji Vám, vá"ení spoluobèané i Va!im dìtem pohodové svátky
vánoèní roku 2008, hodnì !tìstí a zdraví v roce 2009 i potøebnou
pohodu pro realizaci v!ech osobních i spoleèensk#ch pøání a plánù.



OZNÁMENÍ
Úøad mìstského obvodu Pardubice II

Knihovna mìstského obvodu Pardubice II

bude ve dnech 31. 12.
2008 a 2. 1. 2009 pro veøejnost uzavøen. Dne 30. 12. 2008 bude
provoz pro ovìøování, Czechpoint a v pokladnì (v!bìr poplatkù)
pouze od 8.00 do 11.30 hodin.

bude ve dnech
31. 12. 2008 a 2. 1. 2009 uzavøena; dne 30. 12. 2008 (úter!) bude
provoz od 8.00 do 12.00 hodin.

ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE !P - 2008 v tisících Kè

sekání trávníkù a sbìr listí 1 993
údr"ba trávníkù mimo pravideln!ch seèí 152
zahradnické slu"by 956
údr"ba døevin 534
nové v!sadby døevin + zálivka 187
nátìry, opravy, doplnìní lavièek a dal#ího mobiliáøe 437
opravy a údr"ba vybavení dìtsk!ch høi#$ a sportovi#$ 253

doplnìní herních prvkù a úprava dopadové plochy na høi#ti Sedláèkova 109
ohrádka na kontejnery Grusova 370
podíl na høi#ti a kont. pøístø. Kpt. Barto#e 409-12 (státní dotace 1 000) 415
provoz separaèního dvora Lonkova 290
v!syp odpadkov!ch ko#ù 509
v!syp ko#ù na psí exkrementy 208
pøistavování velkoobjemov!ch kontejnerù na komunální odpad 310
náklady na pracovní èetu

100
ÚDR!BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2008 v tisících Kè

v!mìna písku v pískovi#tích 273
zábrany u høi#tì v ulici Ohrazenická 459

provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2 54

podíl na akci rekonstrukce ulice Dru"stevní (státní dotace 5 000) 10 372

oprava chodníku mezi ulicí Lidická a Z% Polabiny 3 126
Prodlou"ená - stavební úpravy u po#ty 663
opravy v!tlukù na vozovkách (po zimì apod.) 401
lokální opravy chodníkù 519
opravy a èi#tìní de#$ov!ch vpustí (vè. v!mìn náplní sorbèních vpustí) 421

stavební úpravy ulice Gagarinova 1 956

Jako obvykle koncem roku pøiná"íme pøehled nejpodstatnìj-
"ích v#dajù mìstského obvodu Pardubice II z rozpoètov#ch
kapitol $ivotní prostøedí a doprava v roce 2008. V#èet
neobsahuje úplnì v"echny polo$ky, nìkteré jsou kumulované
a nìkteré èástky odhadnuté, nebo% èerpání dosud probíhá.

Co se udìlalo a za kolik
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10. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 18. 12. 2008
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu, pravidla pou"ití
sociálního fondu na rok 2009, rozpoèet mìstského obvodu na rok
2009, informativní zprávy.

Akciová spoleènost SmP - Odpady bude ve mìstì Pardubice
provádìt svoz komunálního odpadu v dobì vánoèních a novoroèních
svátkù takto: 24., 25. a 26. 12. 2008 probìhnou svozy odpadu dle
pravidelného harmonogramu jako v pracovní den. Po dobu svátkù bude
svoz separovan!ch slo"ek odpadu - skla, plastù a papíru probíhat jako
v bì"né pracovní dny bez omezení. Ve ètvrtek 1. 1. 2009 svoz
neprobìhne! Svozové termíny se tedy posunou o jeden den, (ètvrteèní
svoz bude proveden v pátek a páteèní svoz v sobotu). V dal#ím t!dnu ji"
budou probíhat svozy v obvykl!ch termínech.

Nina Kvapilová, SmP - Odpady a.s.

Svoz odpadu v dobì vánoèních svátkù

6. 10. 2008 byla koneènì
zahájena nejv!znamnìj#í
leto#ní investièní akce mìsta
v na#em obvodu - Regene-
race lokality ulice Dru"stev-
ní, plánovaná pùvodnì na
období prázdnin. O peripe-
tiích spojen!ch s nezbytnou
pøedchozí opravou horko-
vodu a nejistotou ohlednì
získání pøislíbené státní do-
tace na akci jsme informovali
v posledních dvou èíslech
PZ (3/2008 a 2/2008). Z celkové ceny díla 15,4 mil. Kè èiní státní dotace
pøibli"nì jednu tøetinu, zb!vající dvì tøetiny jdou z rozpoètu mìstského
obvodu Pardubice II. Mìstsk! obvod akci v rámci svého programu rozvoje
pøipravil, tzn. zajistil projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a
stavební povolení. Jeliko" je na financování akce èásteènì pou"ita státní
dotace, nemù"e b!t podle statutu mìsta mìstsk! obvod investorem této
akce. Tak"e samotnou realizaci akce vèetnì v!bìrového øízení na
dodavatele èi uzavøení smlouvy s dodavatelem zaji#$uje pøímo mìsto
Pardubice prostøednictvím odboru majetku a investic Magistrátu mìsta
Pardubic.

Pùvodní smluvní termín dokonèení akce byl 28. 11. 2008, ten ov#em
vycházel z pøedpokladu zahájení prací v záøí. Z v!#e uveden!ch dùvodù
do#lo ke zpo"dìní pøedání staveni#tì a dojde i k posunu termínu
dokonèení. Podle sdìlení dodavatele by se v#e mìlo stihnout do 15. 12.
2008, pokud nedojde k nìjak v!raznému zhor#ení poèasí.

Vzhledem k pomalému postupu prací a zhor#enému pøístupu do
domù se zejména ve druhé polovinì listopadu stal úøad mìstského
obvodu (jako první „na ránì“) terèem kritiky obyvatel. Situace vyvrcholila,
kdy" dodavatel stavby v rozporu s pùvodní dohodou vyboural chodník
podél severních #títù domù. Neprodlenì jsme po"ádali o alespoò
provizorní zprovoznìní chodníku. Obyvatelùm ulice Dru"stevní se
omlouváme za komplikace spojené s realizací stavby a vìøíme, "e
v!sledn! dojem snad brzy pøekryje nepøíjemné zá"itky ze stavby.
Dìkujeme za pochopení.

Z tabulky je patrné, "e nejvìt#í èástku z leto#ního rozpoètu ukousla
rekonstrukce ulice Dru"stevní. Pøesto se podaøilo realizovat je#tì nìkolik
men#ích zajímav!ch akcí - napø. stavební úpravy ulice Gagarinovy a
Prodlou"ené (u po#ty), nové kontejnerové pøístøe#ky v ulici Grusovì a
Kpt. Barto#e 409-12, kde je také rekonstruované høi#tì. Na poslednì
jmenovanou akci se podaøilo získat státní dotaci ve v!#i 1 mil. Kè, av#ak
rozhodnutí o jejím pøidìlení pøi#lo (podobnì jako v pøípadì Dru"stevní
ulice) dosti pozdì, tak"e termín dokonèení stavby se neplánovanì protáhl
a" do prosince. Z bì"n!ch èinností je#tì stojí za zmínku v!mìna písku

provádìná pravidelnì ve
v#ech pískovi#tích v obvodu
1x za dva roky.

Na prvním pøipojeném
obrázku je zachycena ulice
Gagarinova krátce po do-
konèení stavebních úprav,
které kromì opravy chodní-
ku pøinesly rovnì" 39 no-
v!ch parkovacích míst. Na
druhém snímku je upravené
dìtské høi#tì v Sedláèkovì
ulici s nov!mi prvky.

pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzdu#í v Rosicích
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Rekonstrukce ulice Dru!stevní
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Polabiny letos opìt
„vìnovaly“ mìstu vá-
noèní strom, tentokrát
dokonce na Pern!t"nské
námìstí. Krásn" smrk
musel b"t pokácen v Li-
dické ulici na po#adavek
spoleèenství vlastníkù
domu pøedev!ím z dùvo-
du opravy pøípojky do-
movní kanalizace. Èeká
ho tak alespoò poslední
èestná slu#ba – vytvoøit
vánoèní atmosféru na
starém mìstì.

Loni ji# takto po-
slou#ily dva smrky z Pro-
dlou#ené ulice pøed ÈEZ
arénou a na Pøíhrádku.

Vánoèní strom se
pøed starou radnicí letos
rozsvítil o první adventní
nedìli, tedy 30. listopadu
v 16 hodin. Pracovníci

V ROCE 2009 VZHÙRU NA SEVER
Leto!ní rok byl v Pardubicích ve znamení velk"ch staveb.

Èlovìk mìl skoro pocit, #e kam oko pohlédne, tam se nìco staví.
A ne!lo jen o nové paláce na Masarykovì námìstí, mnoho staveb
vyrostlo i v na!em mìstském obvodu - napøíklad bytové domy
Labsk" palouk a Zelená terasa nebo Fakulta chemicko-
technologická v univerzitním kampusu na Cihelnì.

Bohu#el, velké stavby s sebou èasto nesou i nepøíjemné prùvodní
jevy, jako je zv"!ená hluènost, pra!nost a zneèi!tìní komunikací. Asi
nejvíce si v tomto smìru v poslední dobì vytrpìli obyvatelé Cihelny a
sídli!tì Sever, kam kromì u# tak nároèné stavby Univerzity Pardubice
je!tì zasáhla v"stavba kanalizace Labe - Louèná. Je smutné, #e
dodavatelé obou staveb (zastøe!ení firmou Metrostav) vìt!inou
nedokázali po dobu v"stavby udr#et jedinou pøístupovou komunikaci
K Cihelnì v pøijatelném stavu...

Na tento ponìkud ze!iroka pojat" úvod chceme nyní opatrnì
navázat oznámením, #e stavbám na Severu je!tì není konec. Pøí!tí
rok toti# bude zahájena regenerace sídli!tì Sever, o její# pøípravì
jsme ji# informovali v PZ 2007/2 a 2006/4. Bude to sice znamenat opìt
urèité komplikace a omezení, ale na druhou stranu se bude jednat o
prospì!né investice, které byly ji# del!í dobu potøeba a je pocho-

pitelné, #e musí b"t pro-
vedeny v návaznosti na
dokonèení v"stavby Uni-
verzity Pardubice a akce
Labe - Louèná.

Zatím nevíme, zda a
v jaké v"!i se podaøí
získat státní dotaci a není
ani jist" podíl mìsta,
nicménì zastáváme ná-
zor, #e zaèít by se mìlo
definitivní rekonstrukcí
køi#ovatky U Josefa na
moderní a kapacitní
kruhov" objezd. Pokud
mo#no souèasnì by-
chom rádi provedli sta-
vební úpravy ulice K Ci-
helnì, které budou zahr-
novat pøedev!ím zøízení
kolm"ch parkovacích stá-
ní na stranì, kde dosud
nebyly, a zároveò sdru#e-
nou cyklo-pì!í stezku
propojující køi#ovatku
U Josefa a# ke køi#ovatce
Hradecká - Podìbrad-
ská. Dal!í etapou by pak
byly úpravy ulice K Roz-
vodnì a Kunìtické. Ta se
stane opìt obousmìrnou
a poèítá se s pokácením
západní strany lipové
aleje, její# provozní bez-
peènost a perspektiva je
pøes ve!kerou péèi stále
ni#!í. Souèástí v!ech
etap budou také sadové
úpravy, rekonstrukce
høi!$, pøístøe!ky na kon-
tejnery apod. TØ
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Stromy a vánoce Slu#eb mìsta Pardubic v pøedstihu instalovali vánoèní v"zdobu v celém
mìstì. V Polabinách se jedná o ozdobení rostl"ch stromù v centrech
Polabin 1, 2 a 4. Ty se rozzáøily o nìco pozdìji, 9. prosince. I na polabinské
trojce mo#ná jednou bude svítit vánoèní strom - jeden tam byl pøi loòské
rekonstrukci s tímto zámìrem vysazen, ale musí je!tì trochu dorùst.
Mimochodem, na vánoèní v"zdobu mìsta sl"cháme rùzné názory. Mnoho
lidí se na vánoce s rozsvícen"mi stromy ve mìstì tì!í, ale nìkteøí to
pova#ují za zbyteèné pl"tvání penìzi. My alespoò !etøíme tím, #e
vyu#íváme rostlé stromy.
Mù#ete nám také napsat svùj
názor.

Kdy# u# jsme u !etøení a
vánoèních stromù - upozor-
òujeme, #e letos bylo v
pøedvánoèním období opìt
provedeno o!etøení jehliè-
nat"ch døevin chemick"m
pøípravkem MORSUVIN A.
Stromky o!etøené tímto
pøípravkem po pøenesení do
teplé místnosti intenzivnì
zapáchají! O!etøené stromy
v sídli!tích Polabiny 1-5,
Sever, Stavaøov a Cihelna jsou viditelnì oznaèeny tabulkou „POZOR!
Jehliènany jsou chemicky o!etøeny, nedot"kejte se stromù.“ Prosíme
obèany, aby tyto v"stra#né tabulky nenièili a neodstraòovali alespoò po
dobu 21 dnù od data o!etøení. O%PD
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Na zaèátku záøí nebyl na Základní umìlecké !kole v Pola-
binách èas na prázdninové vzpomínání. Èekala nás øada
umìleck"ch úkolù, hudební a taneèní vystoupení na Polabinské
pouti, Celostátní pøehlídka v"tvarn"ch oborù ZU# ÈR ve #tern-
berku aj. Na !kole zaèal pracovat soubor zobcov"ch fléten. $ákynì
taneèního oboru se zúèastnily soutì%e v klasickém tanci v Praze a
získaly druhé místo ve své kategorii. V"tvarníci uspìli na celostátní
pøehlídce a dramatick" obor pøipravil pohádku pro %áky základních
!kol. Koncem listopadu se pedagogové hudebního oboru
pøedstavili na tradièním podzimním Koncertì uèitelù. V"tì%ek
z koncertu jsme poslali na konto onkologického oddìlení Nemoc-
nice v Pardubicích. Na prosinec pøipravujeme vánoèní poøady pro
mateøské !koly, bude se konat øada %ákovsk"ch veèírkù pro rodièe.
Nov" rok 2009 zaèínáme slavnostnì Novoroèním souznìním 15.
ledna v 17 hodin v sále !koly. Na spoleèn" koncert se tì!í jak %áci
ZU#, tak i øada úèinkujících se zdravotním posti%ením. Soutì%ní
maratón zaèíná !kolními koly soutì%e ZU# v oborech hra na
dechové nástroje, zpìv a hra smyècov"ch souborù a orchestrù.
Obrací se na nás stále více organizací s %ádostí o zaji!tìní
kulturních programù pøi nejrùznìj!ích spoleèensk"ch akcích, z èe-
ho% máme upøímnou radost.

Pøesto%e dlouhodobì pracujeme ve velmi slo%it"ch
prostorov"ch podmínkách, pokraèujeme v umìlecké v"chovì a
rozvoji tisícovky dìtí a mláde%e nejenom polabinského sídli!tì.

Radka Hronová

PRAVOBØE!NÍ ZPRAVODAJ

srbek@umo2.mmp.cz posta@umo2.mmp.cz
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ZE !IVOTA POLABINSKÉ „ZU"KY“

Dne 25. 10. 2008
probìhl ve sportovní hale
Univerzity Pardubice 2.
roèník Èeského poháru ve
stolním tenise vozíèkáøù.
Slavnostního zahájení se
zúèastnila celá øada v"-
znamn"ch pøedstavitelù
mìsta Pardubic v èele s pri-
mátorem Ing. Jaroslavem
Demlem, starostou V. ob-
vodu mìsta Pardubic Jaro-
slavem Kòavou a dal!ími hosty a sponzory. Úèast byla velmi dobrá (44
sportovcù z celé ÈR). Nìkteøí sportovci bojovali je!tì o udr%ení ve své
kategorii nebo o postup v"!e. Zápas o vítìze putovního poháru mezi
René Tau!em (SKST Liberec) a Michalem Stefanu (Nové Mìsto nad
Metují) byl opìt ozdobou celého turnaje. Zápas rozhodoval zku!en" pan
Franti!ek Rázek, èlen oddílu Lokomotiva Pardubice. Zápas vyhrál s not-
nou dávkou !tìstí ve ètvrtém setu libereck" Tau!.

Barvy oddílu Lokomotiva Pardubice hájili sportovci Spomenka
Habìtínková Tomiè, trojnásobná vicemistrynì ÈR a v kategorii %eny
nejúspì!nìj!í stolní tenistka vozíèkáøka pro rok 2008. Dále Martin
Zvolánek, nìkolikanásobn" mistr ÈR ve své kategorii, paralympik Èína
2008 bronz atletika, nejúspì!nìj!í stolní tenista své kategorie pro rok
2008.

PARALYMPIJSK# STOLNÍ TENIS

Setkání s basketbalisty

Pravobøe!ní zpravodaj 2008/4 strana 4

V úter" 18. 11. 2008 do
na!í !koly v Polabinách 3
zavítali basketbalisté z Nym-
burka. Setkání s na!imi %áky
probìhlo v rámci promoèního
turné pøed zaèátkem EURO-
CUPU, do nìho% èesk" t"m
ÈEZ basketbal Nymburk
postoupil. Po krátkém úvodu,
v nìm% byli pøedstaveni hráèi
pro nadcházející sezónu,
následovala diskuse mezi

%áky a hosty vedená øeditelem !koly Mgr. Franti!kem Nìmcem. Tato
neformální beseda se uskuteènila ji% podruhé jako èásteèné podìkování
ze strany basketbalistù za hojnou úèast na!ich %ákù pøi utkáních
odehran"ch v Pardubicích v ÈEZ Arénì v rámci loòského ULEB Cupu.
„Velcí mu%i“ se s námi rozlouèili autogramiádou a my jsme na oplátku
slíbili, %e pùjdeme fandit na dobr" basket.

Dìkujeme panu T. Urbánkovi a firmì „79 Promotion“ za zprostøed-
kování vstupenek na v!echny zápasy.

Mgr. Boøivoj Hezk", zástupce øeditele !koly

Franti!ek Habìtínek

Od záøí 2009 bude na Z# Polabiny II, Prodlou%ená ulice opìt otevøena
jedna tøída s roz!íøenou v"ukou hudební v"chovy (RVHV). Je urèena
dìtem s hudebním nadáním. V"bìr uchazeèù z øad leto!ních pøed!kolákù
mateøsk"ch !kol provádìjí ka%doroènì pedagogové ze ZU# Lonkova
ulice a Z# Polabiny II u% v podzimních mìsících. Dal!í zájemci se mohou
pøihlásit k talentové zkou!ce na ZU# Polabiny (tel. è. 466 400 310) nebo
na Z# Polabiny II (tel. è. 466 415 678) v prùbìhu prosince a ledna.

Za zmínku stojí v"borné studijní v"sledky jednotliv"ch tøíd i úspìchy
v umìlecké oblasti (domácí i zahranièní koncerty, úèast v soutì%ích,
spolupráce s profesionálními hudebními tìlesy i natáèení CD). Pøesto%e
vìt!ina absolventù v"uky s RVHV se vìnuje jin"m oborùm, stala se jim
hudba a kultura nedílnou souèástí jejich %ivota.

TJ Sokol Polabiny zve %eny na pohybové aktivity, napø. P-CLASS,
STREÈINK, KALANETIKA a AEROBIK.

Dny a hodiny pohybov"ch aktivit:
- tìlocvièna Z# na Závodu míru od 19 do 20 hodin,

- tìlocvièna Z# Polabiny II, Prodlou%ená ul. od 19 do 20 hodin.
Pøihlá!ení je mo%né pøímo pøed uveden"mi hodinami u vedoucí paní

Hene!ové (na pøihlá!ku se vyplòuje rodné èíslo).
Cena: 125,- Kè za 5 cvièebních hodin nebo 390,- Kè za období

prosinec 2008 - kvìten 2009.

pondìlí
støeda

Pracovníci Základní !koly v Polabinách 2 - Prodlou%ené ul.
poøádají ve støedu 10. prosince od 9. 00 do 17.00 hodin Den
otevøen"ch dveøí. Zájemci z øad rodièù, prarodièù i dal!í veøejnosti
se mohou pøijít podívat od 9.00 do 13.00 do vyuèovacích hodin a od
15.00 mohou nav!tívit vánoèní dílny. Na programu je v"roba
nepeèeného cukroví, svíèek z vèelího vosku, svícínku, andílkù a
dal!ích vánoèních dekorativních pøedmìtù. Ve !kolní jídelnì bude
pøipravena „staroèeská krèma“ s obèerstvením.

Souèástí tohoto pøedvánoèního dne je i koncert %ákù 1. a 2.
tøíd, kter" se koná od 9.15 do 10.15 ve !kolní jídelnì. Koncert je
urèen dìtem z mateøsk"ch !kol, ale pøijít mohou i dal!í náv!tìvníci.

Srdeènì Vás zvou paní uèitelky, páni uèitelé, %áci !koly i její
vedení. Pøijïte s námi pøíjemnì strávit jeden z adventních dnù.

Mgr. Bc. Jana Smetanová, øeditelka !koly

Pøedvánoèní èas v Z" Polabiny 2

Pozvánka pro $eny

Z" Polabiny 2 s roz%íøenou
v&ukou hudební v&chovy

Radka Hronová

Marek Oldøich

Sbor Církve bratrské v Pardubicích zve !irokou veøejnost na tyto
vánoèní akce, konané ve sborovém domì Archa v Polabinách v Lonkovì
ulici (u Bajkalu):

14. 12. - 28. 12. s touto otevírací dobou: v!ední dny
9.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hodin, v sobotu, nedìli a ve svátky pouze
14.00 - 18.00 hodin s tím, %e na #tìdr" veèer bude otevøeno od 9.00 -
12.00 hodin. Vernisá% v"stavy se koná v nedìli 14. 12. v 18.30 hodin.
(úèinkuje Dìtsk" pìveck" sbor ze Z# v Polabinách 2).

v nedìli 21. 12. od 17.00 hodin.
ve støedu 24. 12. ve 23.00 hodin!

komorního orchestru Bona Nota s hosty v nedìli 4. 1.
2009 v 17.00 hodin.

V"stava betlémù

Dìtská vánoèní slavnost
#tìdroveèerní bohoslu$ba
Tøíkrálov" koncert

Vladimír Luká!, èlen star!ovstva Sboru CB

Vánoèní pozvánka do Archy


