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mìstského obvodu Pardubice II
záøí

SLOVO STAROSTY
Váení spoluobèané,
dovolte, abych Vás všechny pozdravil
po návratu z dovolených a z prázdnin.
Zaslouený odpoèinek pøi stále
nároènìjším zpùsobu ivota pøeji
upøímnì jak dospìlým, tak i dìtem,
protoe bez dùkladného naèerpání
nové ivotní energie se dnes u nelze
obejít. Odpoèinutý èlovìk je navíc
daleko vnímavìjší ke svému ivotnímu prostøedí, take
hned pøecházím k dùleitým informacím o ivotì v našem
mìstském obvodì.
Všechny zelené plochy byly v prùbìhu letních mìsícù
pravidelnì upravovány, úspìšnì pokraèuje generální
oprava Lidické ulice na polabinské trojce, nový kabát
dostala i celá øada domù. Stavební èinnost týkající se
zlepšení stavu chodníkù probìhne posléze mimo jiné
i v ulicích Grusova a Mladých.
Dále vedeme jednání s Univerzitou Pardubice
o pozemcích pro vybudování nového parkovištì a
dìtského høištì v mìstské èásti Stavaøov.
Nìkdy však ani sebevìtší snaha nevede ke kýeným
výsledkùm. Mám na mysli nerealizované parkovištì
v sídlišti Sever, které jsme obèanùm slíbili. Jim je
adresována moje omluva. Pozemek vytipovaný pro
zabezpeèení akce se pøes naše velké úsilí nepodaøilo
smìnit a peníze vyèlenìné na výstavbu tak nebylo moné
vyuít.
Prázdninové mìsíce nepøerušily sérii oblíbených
nedìlních promenádních koncertù na Pergole, ale ani
koncertní èinnost v naší èásti mìsta se bohuel neobešla
bez problémù. Halasné hudební produkce na koupališti
byly oprávnìnì pøedmìtem kritiky celé øady obèanù.
Nechceme brát mladým lidem pobývajícím v rozpáleném
sídlišti radost z pohybu na èerstvém noèním vzduchu, navíc
je otázka hluènosti produkcí pøedevším v rukou
úèinkujících kapel a DJ, ale odpovìdnost za dodrování
zákonných norem je nutné celospoleèensky soustavnì
pìstovat v kadém odpovìdném subjektu. V oblasti
výchovy k bezproblémovému obèanskému souití nás
èeká v budoucnu zcela urèitì velké mnoství práce.
V plném proudu jsou pøípravy na letošní Staroèeskou
pou v Polabinách. Organizaèní štáb pracuje s cílem
pøinést v kadém dalším roèníku nìjaké zlepšení èi
zkvalitnìní obsahu a zpùsobit tak radost všem úèastníkùm,
take se máme zcela urèitì na co tìšit. Od rána do veèera
opìt pobìí na louce u Rùového domeèku fy Julius Meinl
pestrý a kvalitní program urèený širokému spektru
spoluobèanù, kteøí se po pøedcházejících úspìšných
roènících zcela právem tìší na ten letošní. Podrobnou
náplò regionálnì významné soboty 25. záøí 2004 pøinášíme
na jiném místì.
Netajím se svým pozitivním vztahem ke sportu, a proto
mi dovolte alespoò pár øádek k této tématice. Pøestoe jsem
pøál našemu hvìzdnému fotbalovému týmu úspìch, tvrdá
realita nakonec pøedèila mé oèekávání. Bohuel ani prùbìh
letní olympiády v Athénách a valná èást umístìní našich
sportovcù ve mnì nevyvolaly oèekávanou diváckou eufórii.
Kdy k tomu pøidám první výsledky Hlinkových sirotkù …
Nezbývá, ne ukonèit psaní a namíøit si to pøes
Polabiny k domovu. Parková zeleò pøes léto zapustila své
koøeny a zdárnì poporostla, podzimní kvìty u svítí
z mnoha krásnì upravených záhonù, nové chodníky kreslí
ornamenty z nových oku lahodících materiálù, v pøedzahrádkách chlapi probírají politiku, sport i mezilidské
vztahy, maminky s koèárky hlídají starší ratolesti na novì
upravených dìtských høištích. Myslím, e nám je tady
docela dobøe.
Váš Jiøí Srbek, starosta
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Chodníky a høištì v Lidické dostávají nový tvar

Zprávy z jednání
Zastupitelstva a Rady MO
Od pøedešlého vydání Pravobøeního zpravodaje se uskuteènilo jedno
jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a Rada
mìstského obvodu Pardubice II (RMO) zasedala tøikrát. Projednány byly
mimo jiné následující záleitosti.
ZMO na svém èervnovém zasedání
projednalo materiály závìreèného úètu
hospodaøení MO Pardubice II za rok
2003. Jeho souèástí je také zpráva
z pøezkoumání hospodaøení MO
Pardubice II za rok 2003, které provedl
úsek interního auditu Magistrátu mìsta.
ZMO souhlasilo s celoroèním
hospodaøením mìstského obvodu
Pardubice II v roce 2003 a to bez výhrad.
RMO projednala jako obvykle
nìkolik ádostí o nakládání s pozemky,
pøièem její stanovisko poslouí Radì
mìsta Pardubic jako podklad pro
rozhodování. RMO napøíklad souhlasila
s pronájmem pozemku vedle zastávky
MHD Polabiny toèna (Kosmonautù) za
úèelem umístìní novinového stánku za
podmínky, e stánek bude materiálovì a
tvarovì pøizpùsoben charakteru
sousedního pøistøešku zastávky. RMO
také souhlasila se ádostí Univerzity
Pardubice o výpùjèku mìstského
pozemku u komunikace ke zdymadlu za
úèelem výstavby tìlovýchovných
zaøízení ve spolupráci s mìstem.
Dále mimo jiné RMO souhlasila s
uzavøením smlouvy se spoleèností K+N
stavební spoleènost s.r.o. na opravu
chodníku v ulici Mladých a se spoleèností
Agrostav Pardubice a.s. na stavbu
nového pøístøešku na kontejnery v tée
ulici.

RMO uloila pokutu podle zákona
o obcích za narušování vzhledu mìsta ve
výši 50 000,- Kè spoleènosti MERA
Pardubice s.r.o. z dùvodu nesekání louky
v Polabinách IV (blíe k této problematice
na jiném místì tohoto zpravodaje).
RMO schválila pouití tzv. rezervy
RMO na poøízení vánoèní výzdoby na
námìstí Polabiny 1. Ozdobena by mìla
být trojice vzrostlých listnatých stromù
v severozápadním rohu námìstí a to
stejným zpùsobem, jako byl ji loni
osvìtlen mohutný dub v centru
polabinské ètyøky.
V neposlední øadì projednala RMO
vyhodnocení èerpání rozpoètu MO
Pardubice II za 1. pololetí r. 2004, vzala
na vìdomí èerpání rozpoètu k 31.7.2004
a schválila program záøijového zasedání
ZMO.
Zveme obèany na 10. zasedání

ZASTUPITELSTVA

mìstského obvodu Pardubice II, které
se koná ve ètvrtek dne 23. 9. 2004 v 18
hodin v budovì hotelu Harmony.
Navrený program obsahuje body:
zpráva starosty, vyhodnocení èerpání
rozpoètu za 1. pololetí 2004,
rozpoètové opatøení è. 4, diskuse.

Aplikace zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním øádu ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen stavební
zákon) v praxi.
V tomto èísle navazujeme na pøedcházející dìlení staveb. Kromì
jednoduchých staveb uvedených v minulém èísle jsou dalším
specifickým druhem staveb stavby drobné. Drobné stavby obvykle
plní doplòkovou funkci ke stavbì hlavní a jsou to:
! stavby s jedním nadzemním podlaím , pokud jejich zastavìná
plocha nepøesahuje 16 m2 a výška 4,5 m,
! podzemní stavby, pokud jejich zastavìná plocha nepøesahuje 16
m2 a hloubka 3 m.
Za drobné stavby se povaují té :
! stavby na pozemcích urèených k plnìní funkcí lesa, slouící
k zajišování provozu lesních školek nebo k provozování
myslivosti, pokud jejich zastavìná plocha nepøesahuje 30 m2 a
výška 5 m,
! oplocení,
! pøipojení drobných staveb na rozvodné sítì a kanalizaci stavby
hlavní,
! nástupní ostrùvky hromadné veøejné dopravy, pøejezdy pøes
chodníky, propustky apod.
Za drobné stavby se nepovaují stavby uvedené v minulém èísle
u jednoduchých staveb a navíc dále stavby garáí bez ohledu na
jejich velikost.
Více viz § 139b stavebního zákona. Nejèastìji sem spadají zahradní
domky, altány a jímky splòující výše uvedená kritéria.
Stavební úpravy a udrovací práce
Udrovacími pracemi a stavebními úpravami podléhající oznámení
stavebnímu úøadu se rozumí:
Udrovací práce, jejich provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby,
poární bezpeènost stavby, její vzhled nebo ivotní prostøedí, a
všechny udrovací práce na stavbì, která je kulturní památkou.
Stavební úpravy, kterými se nemìní vzhled stavby, nezasahuje se
do nosných konstrukcí stavby, nemìní se zpùsob uívání stavby.
ádné povolení ani souhlas stavebního úøadu nevyadují následující
udrovací práce:
! opravy fasády a vnitøních omítek, obkladù stìn, podlah a dlaeb,
výmìna a opravy støešní krytiny, opravy povrchu plochých støech,
komínových tìles, opravy vnitøních instalací, výmìna, opravy a
nátìry oplechování støech, labù a odpadních dešových svodù,
opravy oken a dveøí a jejich nátìry, výmìna dveøí a oken a opravy
oplocení, nemìní-li se jimi vzhled stavby,
! výmìna nepodstatných èástí konstrukcí stavby,
! opravy ústøedního vytápìní, vìtracího a klimatizaèního zaøízení a
výtahù, budou-li je provádìt oprávnìné osoby,
! výmìna zaøizovacích pøedmìtù (napø. kuchyòských linek, van) a
jiného bìného vybavení stavby
Více viz § 14 vyhlášky è. 132/1998 Sb.
Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úøadu se nevyaduje u :
! dùlních dìl a dùlních staveb pod povrchem a staveb
v povrchových lomech a skrývkách pokud podléhají schvalování a
dozoru orgánù státní báòské správy podle horních pøedpisù,
! nadzemní a podzemní vedení telekomunikaèní sítì vèetnì
opìrných a vytyèovacích bodù a u telefonních budek,
! krátkodobých pøenosných zaøízení, jako prodejní stánky,
konstrukce a zaøízení pro slavnostní výzdobu a osvìtlení budov,
! scénických staveb pro film a televizi,
! geodetických døevìných a pøenosných mìøièských vìí, signálù a
pyramid,
! konstrukcí chmelnic a vinic
! stavebních úprav elektrických vedení bez omezení napìtí, pokud
se nemìní jejich terasa
! stavebních úprav vnitøních telekomunikaèních rozvodù,
! udrovacích prací, u nich není pøedepsáno ohlášení podle § 55
odst. 5 stavebního zákona
U nìkterých výše uvedených staveb je zcela dostaèující pro jejich
realizaci vydání územního rozhodnutí.
Pøíštì se zaèneme zaobírat problematikou potøebných dokladù
k jednotlivým druhùm stavebního øízení.
SÚ

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Objemný odpad (jako napø. starý nábytek) nepatøí na zem vedle
bìných kontejnerù. Pro takové pøípady se na stálá stanovištì
pøistavují tzv. velkoobjemové kontejnery - v tabulce jsou uvedeny
termíny na zbytek roku 2004.

stanovištì
Polabiny - ulice

den
pøistav.

1 - DRUSTEVNÍ

pondìlí

1 - U SBÌR. SUROVIN

úterý

2 - U POLICIE

úterý

3 - DRUBY

pondìlí

4 - BROÍKOVA

støeda

4 - MOZARTOVA

støeda

5 - LONKOVA

støeda

CIHELNA - U JOSEFA

úterý

Do velkoobjemových kontejnerù
patøí objemný odpad z domácností,
který se nevejde do bìných
kontejnerù (nábytek, koberce,
koèárky apod.) a odpad ze zelenì
(z úprav zelenì pøed domy, listí,
ulièní smetky). Na odloení
objemného odpadu lze vyuít
rovnì tzv. separaèní dvory, které
navíc pøijímají i stavební su,
p n e u m a t i k y, a k u m u l á t o r y,
televizory, lednice a separovatelný
odpad (kov, sklo, papír), který do
velkoobjemových kontejnerù
nepatøí. Nejbliší separaèní dvory
jsou v Rosicích n. L. (J. K. Tyla) nebo

týdny pøistavení
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

SLOUPEK
STAVEBNÍHO
ÚØADU

v Ohrazenicích (Pohránovská),
které mají provozní dobu v pondìlí a
ve støedu od 13 do 17 hodin a
v sobotu od 8 do 12 hodin. Dále jsou
separaèní dvory v Pardubièkách,
Nemošicích, na Hùrkách, ve
Svítkovì a v Drakovicích. Bliší
informace o jejich provozu obdríte
na tel. 466 260 811, 777 783 100.
Odpad do velkoobjemových
kontejnerù a na separaèní dvory
mohou zdarma ukládat pouze
obèané mìsta Pardubic, kteøí mají
uhrazen poplatek za svoz
komunálního odpadu (nikoliv
podnikatelé).

TAKHLE NE!

V urèený den dle výše uvedeného harmonogramu je vdy
kontejner pøistaven. Mùe se ovšem stát, e se rychle zaplní a je
odvezen døív, ne jsme do nìj staèili umístit vìci, které jsme ji
nepotøebovali. Nebo jsme rozumní lidé, nezaloíme v takovém
pøípadì smetištì jako na obrázku a poèkáme si na jiný kontejner,
nebo vyuijeme separaèní dvùr. Pokud máme pocit, e by naše
vìci ještì nìkdo mohl vyuít, stojí za to zkusit tøeba také inzerát "nechám za odvoz" apod. Monosti jistì jsou...

Kauza

HLUK Z RESTAURACÍ A HEREN
Náš obvod je z nìkolika stran obklopen supermarkety èi hypermarkety, mnoho
lidí si zvyklo zde nakupovat prakticky všechno a pùvodní obchody uvnitø sídlištì mají
v této konkurenci nelehkou pozici. Jedny z mála druhù provozoven, které v obvodu
oèividnì vzkvétají, jsou restaurace a herny. Mùeme z toho být zklamaní nebo
naštvaní, ale jejich provozovatelé jistì mají dobøe spoèítano, e jejich existence je
oprávnìná. Bohuel spokojenost zákazníkù tìchto zaøízení má i svou stinnou
stránku, kterou jsou stínosti na hluk z podobných zaøízení, které se poslední dobou
mnoí na našem úøadu. Nezøídka slýcháme dotazy typu: "jak nìkdo mohl tu nonstop
hernu v obytné zástavbì povolit?" Ono to ale není tak jednoduché...
Na základì poèetných stíností na hluk
z provozu restauraèních zaøízení a rušení
noèního klidu jsme provìøovali monosti, jak
ve vìci zasáhnout. Mìstský obvod však
nedisponuje právními prostøedky, na jejich
základì by bylo moné situaci úèinnì øešit.
Povìdomí obèanù, e orgány
samosprávy mohou zasahovat do všech
oblastí ivota obèanù nás vede k tomu,
abychom nìkteré záleitosti vysvìtlili
z hlediska pravomocí a objasnili nìkteré
postupy.
Provozovatelé zaøízení zodpovídají za to,
e zaøízení jimi provozované nenarušuje
noèní klid a neruší nezúèastnìné osoby.
Neodpovídají však za dodrování noèního
klidu návštìvníky provozovny. Za své chování
nese odpovìdnost kadý obèan se všemi
dùsledky.
K pøípadnému øešení hlukové zátìe
související s vlastním provozem zaøízení jsou
dle zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì
veøejného zdraví, pøíslušné krajské
hygienické stanice na základì stíností nebo
podnìtù obèanù. Tyto orgány jsou oprávnìné
a zpùsobilé uèinit pøíslušné kroky ke zjednání
nápravy, pokud pro takový postup shledají

zákonné podmínky.
Kompetence øešit rušení noèního klidu má
mìstská policie v rámci dohledu nad
dodrováním obecnì závazné vyhlášky
mìsta o veøejném poøádku. O situaci, resp.
stínostech na rušení noèního klidu,
samozøejmì informujeme stráníky mìstské
policie v okrsku a vyzýváme je ke zvýšenému
dohledu ve všech lokalitách obvodu. Musíme
však konstatovat, e ne vdy se podaøí rušení
noèního klidu prokázat a zasahování se stává
neúèinné, nebo situaci pak nelze øešit napø.
v pøestupkovém øízení (zjištìní osoby,
prokázání apod.).
V této souvislosti je tøeba uvést, e
mìstský obvod není kompetentní vydávat
souhlas èi nesouhlas ke vzniku provozovny,
jak se mnozí domnívají. Je na majitelích jakým
zpùsobem své nemovitosti vyuívají. Pokud
byla vedena nìjaká jednání, tak to bylo pouze
øízení stavební, resp. správní øízení dle
stavebního zákona pøi konkrétních stavebních
úpravách objektù. Stavební úøad ovšem
v takovém øízení nemá ádnou kompetenci
nepovolit stavební úpravy proto, e se
domnívá, e by návštìvníci provozovny mohli
v budoucnu rušit noèní klid. Takové rozhodnutí

Polabinská dìvèata opìt vzornì reprezentovala
Ve dnech 18.-20. èervna probìhl ji XII. roèník mezinárodního turnaje
v házené POLABINY CUP 2004 za úèasti 29 drustev z 16 SK. Turnaje se
úèastnilo pøes 300 dìvèat a také nìkolik chlapcù, ve 3 vìkových kategoriích,
starších a mladších ákyních a miniákyních. Celkem bylo odehráno 131 zápasù
na høištích ZŠ I, II a III. Turnaj byl doplnìn koncertem orchestru ZUŠ Polabiny
v úvodní den turnaje a velkým ohòostrojem v sobotu veèer.
Poháry, diplomy a další ceny pøedávali, za velké úèasti obecenstva, 1.
námìstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Michal Rabas, starosta MO
Pardubice II Jiøí Srbek a pøedseda VV Pardubické sportovní organizace ÈSTV
Zdenìk Èihák, kteøí také pøevzali záštitu nad tímto prestiním turnajem.
V kategorii starší ákynì zvítìzila dìvèata HC Polabiny se ztrátou pouze 1
bodu, následované SK ŠSKH Dubina. Vítìna sestava polabinských: Vašková K.
(nejlepší brankaøka st. ákyò), Krátká S. (nejlepší hráèka a støelkynì st. ákyò),
Hloušková R., Šponarová I., Potùèková J., Mareèková L., Havránková T.,
Metelková V., Kuèerová M., Pelikánová E., Jarkovská I., Cvingráfová I. Trenéøi:
Vašek V., Kuèera V., ved.: Mareèková B.
V kategorii miniákyò obsadila polabinská dìvèata 2. místo za HC Háje
Praha se ztrátou 2 bodù. Sestava polabinského drustva: Dohnalová T., Pánková
K., Mudrochová M., Smolná A., Šumpichová A., Hrochová M., Menšlová K.,
Rázková S., Bøezinová K. Trenéøi: Chaloupka F., Zemek V., Vávra P.
V kategorii mladších ákyò se polabinským dìvèatùm nevedlo, obsadila 9.
místo, a to jednak proto, e chybìly hlavní opory a také zde byla velmi silná
konkurence. Pøesto je tøeba ocenit jejich bojovnost.
Dìvèatùm blahopøejeme, stejnì jako jejich trenérùm.
Závìrem bych rád podìkoval pøedstavitelùm Pardubického kraje, polabinské
radnice a ÈSTV za pøevzatou záštitu a velikou podporu, dále všem sponzorùm,
za všechny jmenuji Sportovní komisi mìsta Pardubice, MIROS a.s., Lékárnu
Polabiny II a Pivovar Pardubice. Podìkování patøí pøedevším øediteli ZŠ Polabiny
III, kde byla dìvèata ubytována a kde nalezla i chutné stravování. Dále pak i
øeditelùm ZŠ Polabiny I a II za poskytnutý sportovní areál. V neposlední øadì díky
patøí všem organizátorùm, kteøí museli zvládnout turnajový maraton vèetnì
doprovodných akcí. Jejich hlavní úkol byla spokojenost úèastníkù turnaje, co se
snad podaøilo. Vìtšina zúèastnìných drustev pøislíbila úèast na POLABINY
CUP 2005.
V. Vinaø

by odvolací orgán smetl ze stolu.
Souèasnì chceme uvést na pravou míru
další nepøesné informace, toti e mìstský
obvod povoluje provozy všech pøedzahrádek.
Je tomu tak pouze v pøípadech vyuití
pozemkù v majetku mìsta, kde se pak vydá
souhlasné stanovisko k pronájmu pouze za
podmínky, e provoz pøedzahrádek bude
ukonèen ve 21.00 hodin. Jiná situace je však u
pøedzahrádek na soukromých pozemcích
(pozemky náleící ke stavbì, rùzná podloubí,
terasy apod.), jejich provoz je zcela v reii
provozovatele restaurace. Jeho omezení je
teoreticky dáno 22.00 hodinou, po které by
mohlo docházet k porušování noèního klidu.
Proto dochází k tomu, e provoz jednotlivých
pøedzahrádek je rùzný.
Rovnì neprobíhá ádné povolovací
øízení k hudební produkci, pokud nezasahuje
do doby po 22.00 hodinì. Teprve pak se
udìlují výjimky k hudební produkci na
veøejném prostranství. O udìlení výjimky,
resp. povolení rozhoduje rada mìsta na
základì vyjádøení pøíslušného mìstského
obvodu.
Jsme si vìdomi, e uvedené skuteènosti
Vás neuspokojí, ale prostøedky k omezení
bezohlednosti v chování obèanù, rušitelù
noèního klidu mnoho není. Pravomocí
v souladu se zákony je málo, pøesto nadále
budeme iniciovat a vyadovat na mìstské
policii dohled nad dodrováním veøejného
poøádku. Pokud budete pøímo svìdky
porušování noèního klidu, neváhejte
zatelefonovat na bezplatnou linku mìstské
policie 156 a hlídka bude na místì v pár
minutách.
MB

LOUKA

NA ÈTYØCE

A do letošního srpna byla
oprávnìnì terèem
kritiky obèanù
neposekaná louka
u Labe v Polabinách 4. Proè
tomu tak bylo?
V prosinci 2003 uloilo úøadu Zastupitelstvo MO Pardubice II
na popud kontrolního výboru vyzvat spoleènost MERA Pardubice
s.r.o. k plnìní závazkù, vyplývajících ze smlouvy o smlouvì
budoucí ve vìci sekání travnatých porostù. Tuto smlouvu
uzavøelo mìsto s firmou MERA ji v únoru roku 2000, týkala se
pozemku mezi zástavbou Broíkovy ulice v Polabinách 4 a øekou
Labe, kde firma hodlala postavit bytové domy. Souèástí smlouvy
byl mimo jiné právì i závazek budoucího nájemce pravidelnì
sekat trávu. Výzvu k plnìní závazkù vyplývajících ze smlouvy
úøad firmì MERA zaslal v bøeznu letošního roku. Na tento dopis
ani na další výzvu po marném uplynutí termínu první seèe nebyla
ádná odezva. Nic se nedìlo ani po místním šetøení, na které byli
pozváni zástupci firmy MERA a mìsta.
Proto v èervenci rada mìstského obvodu zahájila øízení
o uloení pokuty podle zákona o obcích a následnì poèátkem
srpna uloila MEØE pokutu ve výši 50 tis. Kè za narušování
vzhledu mìsta, tím, e neudruje èistotu a poøádek na pozemku,
který uívá. Jeliko mezitím mìsto ukonèilo smluvní vztah
s MEROU, schválila rada mìstského obvodu rovnì urychlené
posekání pozemku na náklady mìstského obvodu, co se na
sklonku srpna také koneènì stalo.
TØ

Mìstský obvod Pardubice II Vás srdeènì zve na

v. STAROCESKOU POUT
v polabinách!

v sobotu 25. 9. 2004 na louce pøed OD Julius Meinl
08.00

ranní probuzení
prùvod s dechovkou ze dvou smìrù
od Kauflandu (ivaòanka a Perštejnka)

14.40

známé skladby hraje k poslechu
dechová hudba ivaòanka
soutì v kousání koláèù

09.00

slavnostní fanfáry
zahájení pouti - starosta Jiøí Srbek, fanfáry
z balkonu

15.30

09.10

koncert orchestru ZUŠ Polabiny + TO
ZUŠ, Ryengle, Matièiarik ze Slovenské
republiky host souboru Radost DDM
Alfa, v prùbìhu ukázka psù záchranáøù

skupina YO YO Band se zpìvákem
Richardem Tesaøíkem
ukázka skupiny historického šermu
Rebels

17.00

Country show skupiny LHQ, Pádlo,
M a r u š è i n y j a h o d y, v p r ù b ì h u
vystoupí v Magic show kouzelnice
Wendy

koncert - J. K. Band Jaroslava Khaila swingové melodie
divácká soutì o ceny

18.15

cimbálová kapela z Moravy s Karlem
Hegnerem

19.30

zahraje a zazpívá dechová hudba
Pernštejnka
ohòová show skupiny historického
šermu Rebels
na závìr pouti ohòostroj!

12.00

13.00

skupina Zakopla o dixieland, pøíjezd
historických kol a Velorexù

14.00

známá pardubická skupina Pouta,
pøíjezd historických vozidel

V prùbìhu programu a mezi vystoupeními budou probíhat
soutìe a atrakce. Nebude nouze o pøekvapení. Doufáme,
e zamìstnáme všech pìt lidských smyslù, aby ke spokojenosti
a dobré náladì se mìly...

HØIŠTÌ V PØEDSTAVÁCH STUDENTÙ
Studenti 3. roèníku Støední prùmyslové školy
stavební v Hradci Králové, Pospíšilovì ulici se pod
vedením Ing. arch. Taány Kusteinové zabývali tím,
jak by mohla vypadat nìkterá dìtská høištì v Polabinách. Jan Komárek (obr. 1), Martin Vìchet
(obr. 2) a Radovan Škvor zpracovali návrhy na
úpravy høiš mezi bloky v ulici Stavbaøù, Milan
Voráèek (obr. 3) se zabýval høištìm mezi ulicemi
Bìlehradská a Prodlouená (za èp. 267) a Tomáš
Procházka si vybral høištì v ulici Druby. Všem
jmenovaným patøí dík za zajímavé námìty, které
tøeba nìkdy budou vyuity pøi úpravách høiš.
TØ

obr. 1

obr. 2

obr. 3

Zájemcùm
o práci
ve volebních
komisích
Ve dnech 5. a 6. listopadu
2004 se budou konat
v mìstském obvodì
volby do Senátu PÈR a
do krajského zastupitelstva. V mìstském
obvodì bude vlastní
prùbìh voleb zajišovat
19 okrskových volebních komisí. Zájemci
z øad obèanù o èinnost
v tìchto komisích se
mohou hlásit na tel. 466
798 637. Souèasnì ale
upozoròujeme na konání
II. kola voleb do Senátu
PÈR o týden pozdìji, tj.
12. a 13. listopadu 2004,
kdy jmenovaní èlenové
okrskových volebních
komisí plní úkoly i v uvedeném termínu.
KM
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