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SLOVO STAROSTY

Vázení spoluobèané,
dovolte mi, abych se s Vámi mohl na konci prvního
pololetí tohoto roku podìlit o kazdodenní starosti
a postøehy z mé práce, a to zcela v souladu se
známým pøíslovím Sdìlená radost, dvojnásobná
radost, sdìlená starost, polovièní starost.
Takze nejdøíve k tìm radostem. Opìt se nám
podaøilo získat státní dotaci v maximální mozné
výši na další rekonstrukce našeho sídlištì, takze
naše úsilí korunované letos jiz generálkou Bìlehradské ulice a
opravou všech výtlukù na komunikacích bude pokraèovat. Rovnìz
seèení zelených ploch a úklidy veøejných prostranství probíhají podle
plánu a pøispívají ke zkrášlování našeho zivotního prostøedí. Upravená
dìtská høištì se s pøíchodem jara opìt naplnila našimi nejmenšími a
jejich tvoøivou èinností, kterou ještì umocníme postupnou výmìnou
obsahù pískoviš. Mnoho radosti pøinesly všem úèastníkùm také
dìtské dny poøádané poèátkem èervna na rùzných místech našeho
sídlištì. Ti nejstarší školáci pak prozívali úspìšné završení svých
studií zvládnutím maturitních zkoušek na polabinských støedních
školách. Døíve narozeným obèanùm zaèaly zase vyhrávat kapely na
pergole, kde probìhla v kvìtnu i rekonstrukce pøedzahrádky s cílem
dalšího zlepšení zákoutí. Další kulturní poøady pro všechny generace
byly letos na území Polabin prezentovány v rámci 4. roèníku
Mìstských slavností Zrcadlo umìní. Letošní novinkou byl koncert na
námìstí ve druhém okrsku, na kterém úèinkoval Brass Band naší
ZUŠky se svými solisty. Vìøím, ze se Vám tento nový typ poøadu pro
naše spoluobèany líbil a doufám, ze tento poøad bude zachován i do
dalších let.
A teï k našim spoleèným problémùm. Je jich také pìkná øádka,
protoze náš bìzný zivot není procházkou vzornì upraveným parkem.
Spoleènì s námi, kteøí své zivotní prostøedí neustále zlepšujeme, zijí
bohuzel i tací, kteøí nám veøejnou zeleò poškozují a v horším pøípadì i
kradou. Tìm chci bez dalšího komentáøe vzkázat, ze podobných
produktù pro soukromé chaty a chalupy mají v našich polabinských
marketech nadbytek.
Dalším zhavým problémem je komunální odpad. Apeluji znovu na
všechny spoluobèany: neodkládejte k popelnicím rozmìrné vìci typu
televize, lednièky, nábytek, koberce èi odpad z novì budovaných
bytových jader. Všichni pøece víte, ze pro tyto „pøebytky“ pravidelnì
pøistavujeme velkoobjemové kontejnery podle rozpisu
zveøejòovaného v našem Pravobøezním zpravodaji.
A do tøetice všeho zlého: 30. dubna konèil termín pro zaplacení
poplatku právì za výše zmínìný komunální odpad. Vyzývám
k poøádku nejenom neplatièe z této oblasti, ale i nìkteré majitele
ètyønohých pøátel èlovìka.
Další èást dnešních Slov starosty se týká historicky prvních voleb
do Evropského parlamentu v naší zemi. Chtìl bych podìkovat všem
èlenùm volebních komisí za peèlivou pøípravu i provedení volebního
aktu. Oèekávám, ze se stejným zaujetím a nasazením zvládneme
v našich obvodech i volby podzimní, které se budou týkat našich
nových krajských pøedstavitelù a senátorù.
Na závìr se vracím ještì jednou k našim školákùm. Jak pro mne
vyplývá z pravidelných porad s øediteli všech škol na území našeho
obvodu, mají za sebou jejich svìøenci docela perný rok, pøed sebou
pak zaslouzené letní prázdniny. Chtìl bych dìtem i rodièùm popøát
pøíjemnou tuzemskou èi zahranièní dovolenou a chvíle odpoèinku
naplnìné vzájemným porozumìním a prohlubováním
interpersonálních vztahù uvnitø nejmenšího lidského spoleèenství
jakým tradièní rodina stále zatím je. Ledacos z toho, co v prùbìhu
pracovního roku nezvládáme, mùzeme právì v tomto období naplnit,
pøípadnì i napravit. Výchova mladé generace je stále tvrdším oøíškem,
který se musíme všichni spoleènì v zájmu nás všech uèit
rozlousknout.
To je pro tuto chvíli všechno. Budu se tìšit, ze az se podle
známého pravidla šastného návratu vrátíte z dovolených do svých
domovù, najdete uz ve svých schránkách tøetí èíslo našeho
Pravobøezního zpravodaje, ve kterém se s Vámi podìlím o své
aktuální poznatky z prvních letních mìsícù.
Váš Jiøí Srbek, starosta

Pokládka mikrokoberce v ul. Kpt. Bartoše

Zprávy z jednání Rady MO
Od pøedešlého vydání Pravobøeního zpravodaje zasedala
Rada mìstského obvodu Pardubice II (RMO) celkem tøikrát a
zabývala se mimo jiné následujícími zálezitostmi.
RMO projednala nìkolik
zádostí o nakládání s pozemky,
pøièemz její stanovisko poslouzí
Radì mìsta Pardubic jako podklad
pro rozhodování. Mimo jiné RMO
souhlasila s bezúplatným pøevodem
pozemkù pod silnicemi Hradeckou a
Podìbradskou z vlastnictví mìsta
do majetku Pardubického kraje a
zároveò doporuèila naopak pøevést
z kraje na mìsto pozemky pod
plochami chodníkù a veøejné zelenì
pøilehlými k tìmto silnicím a
pozemek pod místní komunikací
K Cihelnì. RMO rovnìz souhlasila
se smìnou pozemkù na Stavaøovì
ve vlastnictví Univerzity Pardubice,
na nichz se mají uskuteènit stavební
úpravy ploch v rámci investièní akce
Stavaøov, za pozemky mìsta, které
vyuzívá Univerzita. Ta jiz tuto smìnu
schválila ve své správní radì.
RMO projednala návrh zadání
VI. zmìn územního plánu mìsta
Pardubice, které se týkají výhradnì
úprav dopravní sítì mìsta, a
pozaduje v konceptu prùkaznì
dolozit vliv doplnìní nového úseku
vnitøní komunikaèní sítì Studentská
- nový most - Prokopùv most na
intenzitu dopravy v Polabinách
(zejména v ul. Studentské a
Bìlehradské) a pøípadného
pozitivního efektu zklidnìní dopravy

na jiném místì ve mìstì. RMO dále
zádá do konceptu zapracovat
alternativu nerealizace nového
úseku a ponechání platným
územním plánem uvazované tzv.
levobøezní komunikace, pøípadnì
alespoò vyhodnotit toto øešení.
Podle sdìlení odboru rozvoje a
strategie Magistrátu mìsta Pardubic
se další fáze pøípravy VI. zmìn
územního plánu - projednání
konceptu - oèekává koncem roku
2004.
V neposlední øadì RMO také
projednala bez pøipomínek návrh
novely obecnì závazné vyhlášky
mìsta Pardubic - Statutu mìsta.
Novelu jiz schválilo i zastupitelstvo
mìsta, takze jiz platí. Pøedmìtem
novely byla zejména reakce na nový
zákon o rybáøství, který svìøil
pravomoc vydávat rybáøské lístky
pouze tzv. obcím s rozšíøenou
pùsobností. Jelikoz mìstské obvody
vykonávají bìznì státní správu
svìøenou pouze "standardním"
obcím, bylo nezbytné pravomoc
obvodù vydávat rybáøské lístky
výslovnì uvést do Statutu mìsta.
Po krátké pøestávce tedy
od èervna opìt úøady mìstských
obvodù vydávají rybáøské lístky
pro obèany bydlící na území
pøíslušného obvodu.

SLOUPEK
STAVEBNÍHO
ÚØADU
V minulém èísle jsme zahájili malou cestu
stavebním zákonem a jeho provádìcími pøedpisy.
V dnešní èásti navázeme na pøedchozí pojednání
o dìlení staveb.
Stavby dále dìlíme na stavby jednoduché (viz § 139b
odst. 5 stavebního zákona) a drobné (viz § 139b odst. 7 a 8
stavebního zákona). Toto èlenìní je pro stavebníka velmi
dùlezité, nebo od zaøazení stavby do jednotlivé kategorie
se odvíjí celé následné stavební øízení.
Jednoduché stavby lze rozdìlit na stavby
jednoduché "jednodušší" a stavby jednoduché "slozitìjší".
Stavby jednoduché "jednodušší" jsou stavby uvedené pod
písm. b), c), d), § 139b odst. 5 stavebního zákona a jsou to:
! stavby pro individuální rekreaci,
! nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlazím a
stavby zaøízení staveništì, pokud jejich zastavìné
plocha nepøesahuje 300 m2, rozpìtí nosných konstrukcí
nepøesahuje 9 m a výška 15 m,
! pøípojky na veøejné rozvodné sítì a kanalizaci.
Pro tyto druhy staveb pøi zádosti o jejich povolení na
vìcnì, místnì a funkènì pøíslušném stavebním úøadu
kromì jiných dokladù nemusí zpracovávat projektovou
dokumentaci pro územní a stavební øízení fyzická osoba,
která získala oprávnìní k výkonu své èinnosti podle
zvláštních pøedpisù (napø. dle zákona è. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektù a o výkonu
povolání autorizovaných inzenýrù a technikù èinných ve
výstavbì, ve znìní pozdìjších pøedpisù), ale mùze být
zpracována osobou tzv. kvalifikovanou. Kvalifikovanou
osobou se dle stavebního zákona povazuje osoba
s vysokoškolským popø. støedoškolským vzdìláním
stavebního nebo architektonického smìru a alespoò tøemi
roky praxe v oboru. Dále mùze tyto stavby stavebník
provádìt sám pro sebe svépomocí, pokud zabezpeèí
odborný dozor kvalifikovanou osobou, pokud sám není
odbornì zpùsobilý v oboru.
Stavby jednoduché "slozitìjší" jsou stavby uvedené
pod písm. a), e) a f), § 139b odst. 5 stavebního zákona a
jsou to:
! stavby pro bydlení, jejichz zastavìná plocha
nepøesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše 4 byty, jedno
podzemní a tøi nadzemní podlazí vèetnì podkroví,
! opìrné zdi,
! podzemní stavby, pokud jejich zastavìná plocha
nepøesahuje 300 m2 a hloubka 3m.
Pro tyto druhy staveb pøi zádosti o jejich povolení na
vìcnì, místnì a funkènì pøíslušném stavebním úøadu
kromì jiných dokladù musí zpracovávat projektovou
dokumentaci pro územní a stavební øízení fyzická osoba,
která získala oprávnìní k výkonu své èinnosti podle
zvláštních pøedpisù (napø. dle zákona è. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektù a o výkonu
povolání autorizovaných inzenýrù a technikù èinných ve
výstavbì, ve znìní pozdìjších pøedpisù). Stavby nemùze
stavebník provádìt sám pro sebe svépomocí ani pokud
zabezpeèí odborný dozor kvalifikovanou osobou. Tyto
stavby a jejich zmìny mùze provádìt jen právnická osoba
nebo fyzická osoba oprávnìná k provádìní stavebních
nebo montázních prací jako k pøedmìtu své èinnosti podle
zvláštních pøedpisù; pøi provádìní stavby musí být
zabezpeèeno odborné vedení realizace stavby (§ 46a
odst. 1 a § 46a odst. 3 písm. b) stavebního zákona).
Za jednoduché stavby se nepovazují stavby skladù
hoølavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, pozární
ochranu, stavby uranového prùmyslu a jaderných
zaøízení, sklady a skládky nebezpeèných odpadù a stavby
vodohospodáøských dìl.
Pøíštì dokonèíme rozdìlení staveb, povíme si
o udrzovacích pracích a prùkazech zvláštní zpùsobilosti
ve vazbì na jejich platnost.
SÚ

BLOKOVÉ CIŠTENÍ
Jako kazdoroènì letos probíhá blokové èištìní ulic. Letos pøibyly nìkteré
nové ulice, kompletní rozpis na rok 2004 pro mìstský obvod Pardubice II
následuje. Upozoròujeme majitele vozidel, aby respektovali pøechodné dopravní
znaèení umístìné vzdy s týdenním pøedstihem pøed úklidem. Pokud si vèas
nepøeparkují, pøekázející vozidla budou na jejich náklady odtazena do areálu
Sluzeb mìsta Pardubic na Hùrkách.
21. 4. - Bìlehradská - parkovištì pøed èp.
311-20 a vjezdem do ulice Druzby
28. 4. - Mladých od ul. Bìlehradské po ul.
Rosickou; komunikace od ul. Bìlehradské
k malobytùm vèetnì parkovištì
3. 5. - Varšavská od ul. Kosmonautù po ul.
Prodlouzenou; Sluneèní od ul. Okrajové po
ul. Prodlouzenou
4. 5. - Prodlouzená od ul. Varšavské po ul.
Bìlehradskou vèetnì parkovištì pøed èp.
257-62; Prodlouzená od ul. Varšavské
(slepá èást)
8. 6. - Druzstevní - od ul. Rosické
9. 6. - Chemikù
10. 6. - Stavbaøù od ul. Rosické; Rosická od
ul. Kosmonautù po ul. Mladých;
Ohrazenická - parkovištì u èp. 164-8
14. 6. - Ohrazenická od ul. Mladých vèetnì
parkoviš
15. 6. - Kosmonautù - od zastávky toèna po
odboèku do ul. J. Tomana
16. 6. - Jiøího Tomana od ul. Kosmonautù
po ul. Varšavskou
17. 6. - Prodlouzená - parkovištì vedle
obchodního centra, parkovištì pøed poštou
a parkovištì za budovou Policie;
Kosmonautù - slepá èást pøed èp. 185-94
21. 6. - Lidická - od èp. 355 po ul. Lonkovu pravá strana vèetnì samostatného
parkovištì vedle garází
22. 6. - Druzby - vèetnì parkovištì;
Ohrazenická - parkovištì u èp. 169-72
23. 6. - Lezákù; Lidická - od èp. 355 po ul.
Lonkovu - levá strana
24. 6. - Lonkova - parkovištì ve vnitrobloku
èp. 469-86 vèetnì parkovištì za Archou;
Gagarinova od ul. Lonkovy po ul. Odboráøù;
Odboráøù od ul. Lidické po obchodní
centrum vèetnì parkoviš
28. 6. - Na Labišti; Lonkova - vèetnì
parkoviš za èp. 521-3, pøed èp. 459-64 a

TAKHLE NE!
Znovu pøipomínáme, ze
odkládání odpadu mimo
kontejnery je zakázáno a hrozí za
to pokuta az 50 000,- Kè. Na
rozmìrný odpad jsou urèeny
pravidelnì pøistavované
velkoobjemové kontejnery nebo
separaèní dvory. Mimochodem
majitel nepotøebného vybavení
bytu na snímku byl pøistizen
Mìstskou policií pøímo "pøi èinu".

465-7; Nová
29. 6. - Brozíkova od ul. Kpt. Bartoše vèetnì
parkovištì pøed ZŠ Mozartova
30. 6. - Sedláèkova od ul. Brozíkovy vèetnì
parkovištì u èp. 433
1. 7. - Stavaøov od ul. Studentské - pravá
strana; Studentská od ul. Hradecké - levá
strana
2. 7. - Studentská od ul. Hradecké - pravá
strana
7. 7. - Stavaøov od ul. Studentské - levá
strana; Grusova; Valèíkova
8. 7. - Kunìtická - od ul. K Rozvodnì po ul.
Studentskou; Ohrazenická - parkovištì
u èp. 173-6
9. 7. - K Rozvodnì vèetnì parkoviš;
Køièkova od ul. Grusovy; Ohrazenická parkovištì u èp. 177-80
16. 7. - U Josefa - jednosmìrka; Ke
Koupališti
4. 10. - Partyzánù; Brozíkova - parkovištì
u èp. 424-6, 427-9 a 430-2
5. 10. - centrální parkovištì Polabiny 4
(mezi ul. Mozartovou a Kpt. Bartoše)
6. 10. - Kpt. Bartoše - parkovištì mezi èp.
409-10 a 411-12
7. 10. - Bìlehradská - od kruhového
objezdu k rosickému nadjezdu, parkovištì
pøed èp. 391-8
8. 10. - Mezi Zahradami
12. 10. - Karla Šípka - od ul. J. Potùèka po
ul. Kosmonautù; Lonkova - od ul. Kpt.
Bartoše po ul. Na Labišti
13. 10. - komunikace od ul. Bìlehradské
k obchodnímu centru J. Meinl vèetnì
parkoviš
14. 10. - K Cihelnì od ul. Studentské po ul.
K Rozvodnì - pravá strana
6. 12. - Kunìtická - od ul. K Rozvodnì po ul.
Studentskou (dle klimatických podmínek)

PSÍ KOŠE

V souèasné dobì je na území
mìstského obvodu rozmístìno 25
košù na psí exkrementy. V poslední
dobì jsme obdrzeli dvì zádosti
o umístìní dalších košù - ve vnitrobloku Lidická-Lezákù a v ul. J. Potùèka
u vyústìní chodníku z ul. Prodlouzené. Obracíme se na drzitele psù pokud máte pocit, ze v nìjaké lokalitì
psí koš chybí, sdìlte nám to, prosím.
Došlé námìty pak vyhodnotíme a
podle finanèních mozností ještì letos
nìkolik košù doplníme.

Zveme obèany na 10. zasedání

ZASTUPITELSTVA

mìstského obvodu Pardubice II, které
se koná v úterý dne 29. 6. 2004
(zmìna oproti údaji v minulém èísle
PZ) v 18 hodin v budovì hotelu
H a r m o n y. N a v r z e n ý p r o g r a m
obsahuje body: zpráva starosty,
závìreèný úèet hospodaøení za rok
2003, rozpoètové opatøení è. 3,
kontrolní zpráva o plnìní usnesení.

Kauza

PROTIPOVODÒOVÁ HRÁZKA
Nejprve ujištìní pro ty, kteøí si zatím stále nejsou jisti - ano, mezi mosty
Pavla Wonky a Kpt. Bartoše se skuteènì staví "pouze" protipovodòová hrázka. I kdyz
to tak pro nezasvìceného na první pohled nemusí vypadat. O tom jsme se
pøesvìdèili, kdyz nám na úøad telefonovali vydìšení obèané, ze slyšeli, e se u Labe
staví silnice nebo dokonce snad domy pro radní Pardubického kraje...

O tom, ze se výstavba protipovodòové
ochranné hráze pøipravuje, jsme v
Pravobøezním zpravodaji poprvé informovali
jiz v záøí 2002. Tehdy jsme uvedli, ze na
základì zpracovaných studií byl vypracován
návrh výstavby protipovodòové ochrany
mìsta pøed stoletou vodou, který sestává z
více etap. První etapa zahrnuje ohrázování
pravého bøehu Labe od jezu po Brozany. Tato
akce byla zahájena jiz loni. Nyní pøišla na øadu
druhá etapa, v jejímz rámci má být na pravém
bøehu postavena hráz od zdymadla po rosický
zeleznièní most. V bøeznovém Pravobøezním
zpravodaji v roce 2003 jsme pak psali o tom,
ze je k dispozici oznámení o hodnocení vlivù
na zivotní prostøedí týkající se výše uvedené
druhé etapy protipovodòové hráze na pravém
bøehu k nahlédnutí a pøípadným pøipomínkám.
Stavebníkem protipovodòové hráze je
státní podnik Povodí Labe, který na stavbu
koncem øíjna 2003 získal územní rozhodnutí.
Na sklonku roku 2003 pak bylo vydáno
stavební povolení, pøesnìji povolení zøízení
vodního díla a to odborem zivotního prostøedí

Magistrátu mìsta Pardubic (tedy pøíslušným
"vodoprávním úøadem").
Celá stavba je dále rozdìlena do tøí
úsekù, pøièemz dìlícími místy jsou mosty.
Stavba byla letos zahájena právì v úseku
mezi mosty P. Wonky a Kpt. Bartoše.
Jednotlivé úseky budou napojeny na stávající
sjezdy z komunikací Kpt. Bartoše, Hradecká a
Kunìtická. Kromì funkce ochranné budou
hráze vyuzívány rovnìz jako obsluzné
komunikace pro údrbu vlastní hráze a
pøípadný pìší a cyklistický provoz. Koruna
hráze bude mít šíøku 5 m s komunikací a 3 m
bez komunikace (úsek od ul. Kpt. Bartoše
smìrem na Rosice, kde jiz komunikace je).
Hráz bude mít promìnlivou výšku od 0,9 az po
3 m.
Jelikoz se jedná o veøejnì prospìšnou
stavbu chránící mìsto pøed povodnìmi,
nezbývá nez se smíøit s faktem, ze v nezbytnì
nutné míøe musely být pokáceny stromy, které
se nacházely v trase hrázky. Trasa byla však
zámìrnì vyprojektována tak, aby bylo co
nejvíce stromù rostoucích podél bøehu
zachováno - proto je hrázka relativnì
vzdálená od øeky. V souèasné dobì jsou jiz
všechny stromy kvùli stavbì celé druhé etapy
pokáceny. Samozøejmostí bude náhradní
výsadba a to celkem 160 listnatých stromù
(javorù, dubù, lip, jilmù) a témìø 1800
listnatých keøù podél nové hráze po jejím
dokonèení.
Obdrzeli jsme rovnìz dotazy ohlednì
materiálu, z nìhoz se hrázka staví. Podle
informací projektanta a dodavatele stavby
bude jádro hráze z tzv. stabilizátu EOP, který
vyrábí Elektrárna Opatovice, a na povrchu
bude hrázka ohumusována a oseta trávou.
Stabilizát EOP je stavební smìs

Závìreèný úèet hospodaøení
mìstského obvodu za r. 2003
Na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II dne 29. 6. 2004 se bude projednávat
závìreèný úèet hospodaøení mìstského obvodu
za rok 2003. Veškeré pøíjmy a výdaje v rozpoètu
jsou uvádìny tak, aby navazovaly na rozpoèet
mìsta. Pro zajímavost uvádíme v následujícím
zjednodušeném pøehledu rozpoèet tak, jak by
vypadal, kdyby nebyly uskuteènìny transfery do
rozpoètu mìsta (pøevádí se podíly obvodu na
investièních akcích - Program regenerace - a
podíly z vybraných místních poplatkù za odpady)
a naopak vypoøádání daòových transferù
obvodu do konce r. 2003.
Z pøehledu také vyplývá, ze obvod v loòském
roce vynalozil na investice 11 186,6 tis. Kè.
Abychom však získali úplnou výši prostøedkù
proinvestovaných v našem mìstském obvodì,
musíme pøipoèítat ještì 5 100,0 tis. Kè, které
uhradilo mìsto Pardubice a koneèná výše
finanèních prostøedkù èerpaných na investièní
akce tak èinila 16 286,6 tis. Kè.

vyrábìná v míchacím centru mísením
produktù spalování uhlí a produktù odsíøení
s pøímìsí vápna a zámìsové vody. Míchací
centrum umozòuje výrobu stavebních smìsí
podle rùzných receptur specifických pro daný
zpùsob vyuzití s mozností variantního
uplatnìní ve stavebnictví. Stabilizát EOP je
certifikován jako výrobek k pouzití pro tvarové
úpravy reliéfu krajiny pøi rekultivaèních pracích
a asanaci odkališt, pro stavbu tìsnìní a
obvodových hrází na skládkách odpadù èi pro
stavbu pozemních komunikací. V tomto
konkrétním pøípadì se jedná o stabilizát
urèený pøímo pro stavbu protipovodòových
hrází. Stabilizát po zatuhnutí a zatvrdnutí
dosahuje vysoké pevnosti a má podobné
vlastnosti jako beton (nebo spíše tzv. hubený
beton). Na tento materiál vydal Technický a
zkušební ústav stavební Praha certifikát, jímz
se osvìdèuje, ze u vzorku pøedmìtného
výrobku byla zjištìna shoda jeho vlastností se
základními pozadavky naøízení vlády
è. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
pozadavky na vybrané stavební výrobky
vèetnì jejich nezávadnosti z hlediska ochrany
zdraví a zivotního prostøedí.
Podle informací Povodí Labe by první
etapa hráze (tj. od Brozan po zdymadlo) mìla
být hotová do konce letošního roku a druhá
etapa (od zdymadla po zeleznièní most) do
konce pøíštího roku.
TØ

DOTACI
MÁME
V minulém èísle Pravobøezního
zpravodaje jsme informovali o podané
zádosti o státní dotaci z Programu
regenerace panelových sídlišt - tentokrát
na akci zvanou "Lidická". V polovinì
kvìtna jsme obdrzeli z Ministerstva pro
místní rozvoj dobrou zprávu - pøíslib
dotace v maximální mozné výši, tj. 6 mil.
Kè. Vzhledem k omezeným prostøedkùm
ve státním rozpoètu (100 mil. Kè) získalo
letos dotaci pouze 19 obcí z celkového
poètu 92 zádostí. Naopak nedobrou
zprávou je pøesunutí stavebních prací
z 5% sazby DPH do 19%, které náklady
znaènì navýší oproti døívìjším
pøedpokladùm. Pøesto mùzeme slíbit, ze
akce Lidická se letos uskuteèní v plném
rozsahu, pøièemz pøedpokládáme
realizaci v letních mìsících.
TØ

Pozvání na házenkáøský turnaj

POLABINY CUP 2004
HC Polabiny zve dìti i dospìlé na 12. roèník velkého turnaje v házené dìvèat, POLABINY CUP
2004, nad kterým pøevzali záštitu 1. námìstek hejtmana Pardubického kraje pan ing. Michal
RABAS, starosta MO Pardubice II pan Jiøí SRBEK a pøedseda VV Pardubické sportovní
organizace ÈSTV pan Zdenìk ÈIHÁK.
Turnaj bude probíhat od 14.30 hodin v pátek 18. èervna 2004 na høištích ZŠ Polabiny 1, 2 a
3 a bude pokraèovat po celou sobotu 19. èervna a v nedìli 20. èervna dopoledne.
Vyhlášení výsledkù a pøedání pohárù a medailí se uskuteèní na høišti ZŠ Polabiny 3
v nedìli kolem 12.30 hodin.
Turnaj bude doplnìn koncertem dechové hudby ZUŠ Polabiny v pátek 18. èervna od 12.30 do
15.00 na høišti ZŠ Polabiny 3.
V sobotu 19. èervna je pøipraven ohòostroj, pøibliznì od 21.00 hodin na høišti Polabiny 3.
Vstup na všechna høištì po dobu turnaje je volný. Pøijïte povzbudit naše dìvèata, která tradiènì
obsazují v tomto turnaji pøední místa. Na turnaj je pøihlášeno 30 druzstev z ÈR a èekáme i hosty
ze zahranièí.
Pozvánku doplòují fotografie z minulých roèníkù POLABINY CUPu.

Rada a zastupitelstvo schválily
pøíspìvky z rozpoètu na rok 2004

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

V rámci finanèních prostøedkù rozpoètovaných v roce 2004 na podporu
aktivit v oblasti školství, mládeze, sportu a kultury byly schváleny v 1.
pololetí 2004 pøíspìvky na vlastní èinnost organizací i na konkrétní
akce v rámci mìstského obvodu následovnì (uvedeno v Kè) :
! TJ Sokol na Dìtský den 5 tis., na pronájmy tìlocvièen 42 tis.
! TJ Relax na pronájmy tìlocvièen 10 tis.
! HC Polabiny na èinnost 10 tis., na soutìz Polabiny Cup 2004 15 tis.
! 2222 Šachový klub Polabiny 5 tis.
! Fotbalový klub neslyšících Hramat na pronájmy sportovišt 10 tis.,
na startovné v soutìích 5 tis. (na fotografii)
! Nohejbal Club ROTR na
soutìz Zlatá husa 7 tis.
! ZŠ Polabiny I na soutìz
zákù základních škol
Atletická liga 5 tis., na
dokonèení hokejbalového
høištì 30 tis.
! ZUŠ Polabiny na koncertní
èinnost 12 tis.
! Mateøská škola Polabiny I
na akci Dìtský den 3 tis.
! DDM Alfa na akci Den dìtí 5 tis., na akci Teenager Streetball 7 tis.
! Junák na èinnost 10 tis.
! Dìtský pìvecký soubor Pramínek na mezinárodní festival
v Benátkách 30 tis., na koncertní èinnost 20 tis.
! IFAS 2004 15 tis.
! Doli klub na bluesové veèery 20 tis.
MB

Co se staví u Kauflandu?
Poslední dobou èasto dostáváme od obèanù tento dotaz a nìkteøí se
dokonce obávají, ze zde bude benzínová pumpa. Skuteènost je taková,
ze by zde mìl vyrùst obchodní dùm C.I.CENTRUM se tøemi prodejními
plochami pro prodej spotøebního zbozí. Souèástí stavby bude i rozšíøení
parkovištì, které bude pøímo navazovat na to stávající u Kauflandu.
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