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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
blíící se konec kalendáøního roku s magickou
osmièkou v našich dìjinách je výzvou k bilancování naší èinnosti. S uspokojením a radostí
mohu konstatovat, e se na uplynulý rok mùeme
ohlédnout s pocitem dobøe odvedené práce,
nebo všechny plánované akce na tento rok se
podaøilo zabezpeèit jak finanènì, tak i realizaènì.
Podaøilo se nám uspìt se ádostmi o státní
dotace, ovšem 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 minulých vydáních
Pravobøeního zpravodaje, zbývá tedy zhodnotit události podzimní a
zimní. Pøíchod podzimu nám ohlásila IX. Staroèeská polabinská pou,
která poprvé na jiném místì, ne jsme bývali zvyklí, díky poutavému
programu pro všechny generace splnila oèekávání všech pøítomných
divákù. Bohuel se této akce nemohl zúèastnit jeden z jejích
organizátorù, øeditel ZUŠ Pardubice - Polabiny, pan Mgr. Jindøich
Pavlík, který pár dní pøed zaèátkem akce zemøel. Tímto bych mu rád
upøímnì podìkoval za vše, co pro školu a pro obvod vykonal.
Do konce roku se realizovala výstavba kontejnerových stání a
vybudování menšího poètu parkovacích míst v ulici Grusovì. Celou
tuto akci investoval mìstský obvod a zcela jistì pøispìla k lepšímu
ivotnímu prostøedí v této lokalitì. Té v ulici Kpt. Bartoše byla
vybudována dvì moderní kontejnerová stání a zároveò zde bylo
zrekonstruováno dìtské høištì, instalovány nové hrací prvky, které
plnì vyhovují pøísným evropským 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 rozpoètu MO. Nejnároènìjší letošní akcí byla rekonstrukce ulice
Drustevní. To co se v této lokalitì zmìnilo a vybudovalo bylo
popsáno v minulém èísle našeho zpravodaje. Na tuto akci se nám
podaøilo získat státní dotaci ve výši 5 mil., zbytek 10 mil. zafinancoval
náš obvod. Bez státní dotace by se nám akci nepodaøilo realizovat,
ovšem právì její pozdní pøidìlení, jak jsem ji popisoval, nám
pøidìlalo starosti s dokonèením stavby. Vím, e akce na delší dobu
zhoršila ivotní podmínky pro obyvatele této lokality, za co se jim
jménem svým i jménem pracovníkù úøadu omlouvám, ale jsem
pøesvìdèen, e výsledný efekt za to stál. Podle mne je nyní
Drustevní ulice jedna z nejmodernìjších ulic v našem obvodì.
Co nás asi všechny trápí, je postupná realizace projektu
rekonstrukce a dostavby kanalizaèní sítì Labe-Louèná. Postupné
pokraèování této stavby zhoršuje v našem obvodì hlavnì v ulici Jiøího
Potùèka a Bìlehradské smìrem na Rosice jak kvalitu dopravy, tak
kvalitu ivotního prostøedí. Bohuel tato nutná rekonstrukce bude
pokraèovat i v pøíštím roce.
Rozsvícení tradièních vánoèních stromù v našem 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 vše je nejlepším dùkazem, e se
staré krásné zvyky vracejí i do našeho obvodu .
Blíí se Štìdrý den, proto bych rád pozval všechny obyvatele
našeho obvodu na tento den v 11.00 hod na Pergolu, kde probìhne
setkání všech pøíznivcù èeských vánoc. Pojïme si spoleènì zazpívat
vánoèní koledy i pastorely. Veèer bude následovat tradièní
štìdroveèerní troubení ve všech èástech našeho obvodu. Staèí jenom
pootevøít okno a vyslechnout si hudební dárek vìnovaný všem
dobrým lidem v mìstském obvodu.
Pøeji Vám, váení spoluobèané i Vašim dìtem pohodové svátky
vánoèní roku 2008, hodnì štìstí a zdraví v roce 2009 i potøebnou
pohodu pro realizaci všech osobních i spoleèenských pøání a plánù.
Váš Jiøí Srbek, starosta
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Starosta, místostarostka, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí všem obèanùm Pardubic II hezké a spokojené proití vánoèních svátkù
a hodnì zdraví a úspìchù v roce 2009

Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøedešlého vydání Pravobøeního zpravodaje,
vybíráme následující záleitosti.
Na svém zasedání 25. 9. 2008 schválilo ZMO rozpoètové opatøení è. 4.
Nejvìtší zmìnou byl transfer 10,4 mil. Kè do rozpoètu mìsta jako podíl
mìstského obvodu na rekonstrukci ulice Drustevní. Kromì dalších
drobných úprav došlo mimo jiné také k navýšení pøíjmù za správní poplatky
o 100 tis. Kè a za místní poplatky o 300 tis. Kè. Celý rozpoèet je k dispozici
na www.pardubice2.cz.
Jednání RMO dne 9. 10. 2008 se zúèastnili Ing. arch. Petráò a øeditel
hotelu Harmony Ing. Novotný, kteøí seznámili radu se zámìrem pøístavby
hotelu Harmony. RMO s architektonickou studií souhlasila za pøedpokladu,
e dojde k urèitému sníení a zkrácení navreného objektu a nedojde
k jakýmkoliv zásahùm do stávající vzrostlé zelenì a hrázky u Bajkalu.
V rámci vyjádøení pro potøeby územního øízení RMO souhlasila s první
etapou výše uvedené pøístavby hotelu, s rozšíøením 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 bývalém areálu ÈSAD (investor B.D.Q. s.r.o.). Dále RMO nesouhlasila
s umístìním nových billboardù u køiovatek Hradecká - Podìbradská a
Hradecká - Studentská. Dùvodem je pøedevším snaha o nezvyšování
poètu reklamních zaøízení v obvodu, nejedná se však o pozemky ve
vlastnictví mìsta a územní øízení dosud není ukonèeno.
RMO nemìla pøipomínek k pronájmu èásti pozemku a jeho prodejem
po kolaudaci nových parkovacích míst u vzorkové prodejny dveøí v ulici
K Rozvodnì. RMO také souhlasila s poskytnutím pozemkù mìsta naproti
koupališti pro vybudování rekreaènì sportovního areálu Lanového centra.
RMO vyhlásila zjednodušené 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 vyhlášky mìsta,
kterou se vydává Statut mìsta Pardubic. Hlavní zmìna spoèívá v tom, e
od pøíštího roku pøechází péèe o pardubické separaèní dvory z mìstských
obvodù na mìsto. Na jejich provoz by tato zmìna nemìla mít vliv.
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Co se udìlalo a za kolik
Jako obvykle koncem roku pøinášíme pøehled nejpodstatnìjších výdajù mìstského obvodu Pardubice II z rozpoètových
kapitol ivotní prostøedí a doprava v roce 2008. Výèet
neobsahuje úplnì všechny poloky, nìkteré jsou kumulované
a nìkteré èástky odhadnuté, nebo èerpání dosud probíhá.

ÚDRBA, OPRAVY A INVESTICE P - 2008 v tisících Kè
sekání trávníkù a sbìr listí
údrba trávníkù mimo pravidelných seèí
zahradnické sluby
údrba døevin
nové výsadby døevin + zálivka
nátìry, opravy, doplnìní lavièek a dalšího mobiliáøe
opravy a údrba vybavení dìtských høiš a sportoviš
provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2
výmìna písku v pískovištích
zábrany u høištì v ulici Ohrazenická
doplnìní herních prvkù a úprava dopadové plochy na høišti Sedláèkova
ohrádka na kontejnery Grusova
podíl na høišti a kont. pøístø. Kpt. Bartoše 409-12 (státní dotace 1 000)
provoz separaèního dvora Lonkova
výsyp odpadkových košù
výsyp košù na psí exkrementy
pøistavování velkoobjemových kontejnerù na komunální odpad
náklady na pracovní èetu
pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzduší v Rosicích
ÚDRBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2008 v tisících Kè
podíl na akci rekonstrukce ulice Drustevní (státní dotace 5 000)
stavební úpravy ulice Gagarinova
oprava chodníku mezi ulicí Lidická a ZŠ Polabiny 3
Prodlouená - stavební úpravy u pošty
opravy výtlukù na vozovkách (po zimì apod.)
lokální opravy chodníkù
opravy a èištìní dešových vpustí (vè. výmìn náplní sorbèních vpustí)

1 993
152
956
534
187
437
253
54
273
459
109
370
415
290
509
208
310
1 305
100
10 372
1 956
126
663
401
519
421

Z tabulky je patrné, e nejvìtší èástku z letošního rozpoètu ukousla
rekonstrukce ulice Drustevní. Pøesto se podaøilo realizovat ještì nìkolik
menších zajímavých akcí - napø. stavební úpravy ulice Gagarinovy a
Prodlouené (u pošty), nové kontejnerové pøístøešky v ulici Grusovì a
Kpt. Bartoše 409-12, kde je také rekonstruované høištì. Na poslednì
jmenovanou akci se podaøilo získat státní dotaci ve výši 1 mil. Kè, avšak
rozhodnutí o jejím pøidìlení pøišlo (podobnì jako v pøípadì Drustevní
ulice) dosti pozdì, take termín dokonèení stavby se neplánovanì protáhl
a do prosince. Z bìných èinností ještì stojí za zmínku výmìna písku
provádìná pravidelnì ve
všech pískovištích v obvodu
1x za dva roky.
Na prvním pøipojeném
obrázku je zachycena ulice
Gagarinova krátce po dokonèení stavebních úprav,
které kromì opravy chodníku pøinesly rovnì 39 nových parkovacích míst. Na
druhém snímku je upravené
dìtské høištì v Sedláèkovì
ulici s novými prvky.
TØ

Rekonstrukce ulice Drustevní
6. 10. 2008 byla koneènì
zahájena nejvýznamnìjší
letošní investièní akce mìsta
v našem obvodu - Regenerace lokality ulice Drustevní, plánovaná pùvodnì na
období prázdnin. O peripetiích spojených s nezbytnou
pøedchozí opravou horkovodu a nejistotou ohlednì
získání pøislíbené státní dotace 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
pøiblinì jednu tøetinu, zbývající dvì tøetiny jdou z rozpoètu mìstského
obvodu Pardubice II. Mìstský obvod akci v rámci svého programu rozvoje
pøipravil, tzn. zajistil projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a
stavební povolení. Jeliko je na financování akce èásteènì pouita státní
dotace, nemùe být podle statutu mìsta mìstský obvod investorem této
akce. Take samotnou realizaci akce vèetnì výbìrového øízení na
dodavatele èi uzavøení smlouvy s dodavatelem zajišuje pøímo mìsto
Pardubice prostøednictvím odboru majetku a investic Magistrátu mìsta
Pardubic.
Pùvodní smluvní termín dokonèení akce byl 28. 11. 2008, ten ovšem
vycházel z pøedpokladu zahájení prací v záøí. Z výše uvedených dùvodù
došlo ke zpodìní pøedání staveništì a dojde i k posunu termínu
dokonèení. Podle sdìlení dodavatele by se vše mìlo stihnout do 15. 12.
2008, pokud nedojde k nìjak výraznému zhoršení poèasí.
Vzhledem k pomalému postupu prací a zhoršenému 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 štítù domù. Neprodlenì jsme poádali o alespoò
provizorní zprovoznìní chodníku. Obyvatelùm ulice Drustevní se
omlouváme za komplikace spojené s realizací stavby a vìøíme, e
výsledný dojem snad brzy pøekryje nepøíjemné záitky ze stavby.
Dìkujeme za pochopení.
TØ

OZNÁMENÍ

Úøad 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 (výbìr poplatkù)
pouze od 8.00 do 11.30 hodin.
Knihovna mìstského obvodu Pardubice II bude ve dnech
31. 12. 2008 a 2. 1. 2009 uzavøena; dne 30. 12. 2008 (úterý) bude
provoz od 8.00 do 12.00 hodin.

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 pouití
sociálního fondu na rok 2009, rozpoèet mìstského obvodu na rok
2009, informativní zprávy.

Svoz odpadu v dobì vánoèních svátkù
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 separovaných sloek odpadu - skla, plastù a papíru probíhat jako
v bìné 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 dalším týdnu ji
budou probíhat svozy v obvyklých termínech.
Nina Kvapilová, SmP - Odpady a.s.
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Téma
V ROCE 2009 VZHÙRU NA SEVER
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K Cihelnì

Stromy a vánoce
Polabiny letos opìt
„vìnovaly“ mìstu vánoèní strom, tentokrát
dokonce na Pernštýnské
námìstí. Krásný smrk
musel být pokácen v Lidické ulici na poadavek
spoleèenství vlastníkù
domu pøedevším z dùvodu opravy pøípojky domovní kanalizace. Èeká
ho tak alespoò poslední
èestná sluba – vytvoøit
vánoèní atmosféru na
starém mìstì.
Loni ji takto poslouily dva smrky z Prodlouené 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

pitelné, e musí být provedeny v návaznosti na
dokonèení výstavby Univerzity Pardubice a akce
Labe - Louèná.
Zatím nevíme, zda a
v jaké výši se podaøí
získat státní dotaci a není
ani jistý podíl mìsta,
nicménì zastáváme názor, e zaèít by se mìlo
definitivní rekonstrukcí
køiovatky U Josefa na
moderní a kapacitní
kruhový objezd. Pokud
mono souèasnì bychom rádi provedli stavební úpravy ulice K Cihelnì, které budou zahrnovat pøedevším zøízení
kolmých parkovacích stání na stranì, kde dosud
nebyly, a zároveò sdruenou cyklo-pìší stezku
propojující køiovatku
U Josefa a ke køiovatce
Hradecká - Podìbradská. Další etapou by pak
byly úpravy ulice K Rozvodnì a Kunìtické. Ta se
stane opìt obousmìrnou
a poèítá se s pokácením
západní strany lipové
aleje, její provozní bezpeènost a perspektiva je
pøes veškerou péèi stále
niší. Souèástí všech
etap budou také sadové
úpravy, rekonstrukce
høiš, pøístøešky na kontejnery apod.
TØ

K Rozvodnì
97

99

100

Kunìtická

Letošní rok byl v Pardubicích ve znamení velkých staveb.
Èlovìk mìl skoro pocit, e kam oko pohlédne, tam se nìco staví.
A nešlo jen o nové paláce na Masarykovì námìstí, mnoho staveb
vyrostlo i v našem mìstském obvodu - napøíklad bytové domy
Labský palouk a Zelená terasa nebo Fakulta chemickotechnologická v univerzitním kampusu na Cihelnì.
Bohuel, velké stavby s sebou èasto nesou i nepøíjemné prùvodní
jevy, jako je zvýšená hluènost, prašnost a zneèištìní komunikací. Asi
nejvíce si v tomto smìru v poslední dobì vytrpìli obyvatelé Cihelny a
sídlištì Sever, kam kromì u tak nároèné stavby Univerzity Pardubice
ještì zasáhla výstavba kanalizace Labe - Louèná. Je smutné, e
dodavatelé obou staveb (zastøešení firmou Metrostav) vìtšinou
nedokázali po dobu výstavby udret jedinou pøístupovou komunikaci
K Cihelnì v pøijatelném stavu...
Na tento ponìkud zeširoka pojatý úvod chceme nyní opatrnì
navázat oznámením, e stavbám na Severu ještì není konec. Pøíští
rok toti bude zahájena regenerace sídlištì 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
prospìšné investice, které byly ji delší dobu potøeba a je pocho-
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103

104

Slueb mìsta Pardubic v pøedstihu instalovali vánoèní výzdobu v celém
mìstì. V Polabinách se jedná o ozdobení rostlých stromù v centrech
Polabin 1, 2 a 4. Ty se rozzáøily o nìco pozdìji, 9. prosince. I na polabinské
trojce moná jednou bude svítit vánoèní strom - jeden tam byl pøi loòské
rekonstrukci s tímto zámìrem vysazen, ale musí ještì trochu dorùst.
Mimochodem, na vánoèní výzdobu mìsta slýcháme rùzné názory. Mnoho
lidí se na vánoce s rozsvícenými stromy ve mìstì tìší, ale nìkteøí to
povaují za zbyteèné plýtvání penìzi. My alespoò šetøíme tím, e
vyuíváme rostlé stromy.
Mùete nám také napsat svùj
názor.
Kdy u jsme u šetøení a
vánoèních stromù - upozoròujeme, e letos bylo v
pøedvánoèním období opìt
provedeno ošetøení jehliènatých døevin chemickým
pøípravkem MORSUVIN A.
Stromky ošetøené tímto
pøípravkem po pøenesení do
teplé místnosti intenzivnì
zapáchají! Ošetøené stromy
v sídlištích Polabiny 1-5,
Sever, Stavaøov a Cihelna jsou viditelnì oznaèeny tabulkou „POZOR!
Jehliènany jsou chemicky ošetøeny, nedotýkejte se stromù.“ Prosíme
obèany, aby tyto výstrané tabulky nenièili a neodstraòovali alespoò po
OPD
dobu 21 dnù od data ošetøení.
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Pøedvánoèní èas v ZŠ Polabiny 2
Pracovníci Základní školy v Polabinách 2 - Prodlouené ul.
poøádají ve støedu 10. prosince od 9. 00 do 17.00 hodin Den
otevøených dveøí. Zájemci z øad rodièù, prarodièù i další veøejnosti
se mohou pøijít podívat od 9.00 do 13.00 do vyuèovacích hodin a od
15.00 mohou navštívit vánoèní dílny. Na programu je výroba
nepeèeného cukroví, svíèek z vèelího vosku, svícínku, andílkù a
dalších vánoèních dekorativních pøedmìtù. Ve školní jídelnì bude
pøipravena „staroèeská krèma“ s obèerstvením.
Souèástí tohoto pøedvánoèního dne je i koncert ákù 1. a 2.
tøíd, který se koná od 9.15 do 10.15 ve školní jídelnì. Koncert je
urèen dìtem z mateøských škol, ale pøijít mohou i další návštìvníci.
Srdeènì Vás zvou paní uèitelky, páni uèitelé, áci školy i její
vedení. Pøijïte s námi pøíjemnì strávit jeden z adventních dnù.
Mgr. Bc. Jana Smetanová, øeditelka školy

ZŠ Polabiny 2 s rozšíøenou
výukou hudební výchovy
Od záøí 2009 bude na ZŠ Polabiny II, Prodlouená ulice opìt otevøena
jedna tøída s rozšíøenou výukou hudební výchovy (RVHV). Je urèena
dìtem s hudebním nadáním. Výbìr uchazeèù z øad letošních pøedškolákù
mateøských škol provádìjí kadoroènì pedagogové ze ZUŠ Lonkova
ulice a ZŠ Polabiny II u v podzimních mìsících. Další zájemci se mohou
pøihlásit k talentové zkoušce na ZUŠ Polabiny (tel. è. 466 400 310) nebo
na ZŠ Polabiny II (tel. è. 466 415 678) v prùbìhu prosince a ledna.
Za zmínku stojí výborné studijní výsledky jednotlivých tøíd i úspìchy
v umìlecké oblasti (domácí i zahranièní koncerty, úèast v soutìích,
spolupráce s profesionálními hudebními tìlesy i natáèení CD). Pøestoe
vìtšina absolventù výuky s RVHV se vìnuje jiným oborùm, stala se jim
hudba a kultura nedílnou souèástí jejich ivota.
Radka Hronová

Pozvánka pro eny
TJ Sokol Polabiny zve eny na pohybové aktivity, napø. P-CLASS,
STREÈINK, KALANETIKA a AEROBIK.
Dny a hodiny pohybových aktivit:
pondìlí - tìlocvièna ZŠ na Závodu míru od 19 do 20 hodin,
støeda - tìlocvièna ZŠ Polabiny II, Prodlouená ul. od 19 do 20 hodin.
Pøihlášení je moné pøímo pøed uvedenými hodinami u vedoucí paní
Henešové (na pøihlášku se vyplòuje rodné èíslo).
Cena: 125,- Kè za 5 cvièebních hodin nebo 390,- Kè za období
Marek Oldøich
prosinec 2008 - kvìten 2009.

Setkání s basketbalisty
V úterý 18. 11. 2008 do
naší školy v Polabinách 3
zavítali basketbalisté z Nymburka. Setkání s našimi áky
probìhlo v rámci promoèního
turné pøed zaèátkem EUROCUPU, do nìho èeský tým
ÈEZ basketbal Nymburk
postoupil. Po krátkém úvodu,
v nìm byli pøedstaveni hráèi
pro nadcházející sezónu,
následovala diskuse mezi
áky a hosty vedená øeditelem školy Mgr. Františkem Nìmcem. Tato
neformální beseda se uskuteènila ji podruhé jako èásteèné podìkování
ze strany basketbalistù za hojnou úèast našich ákù pøi utkáních
odehraných v Pardubicích v ÈEZ Arénì v rámci loòského ULEB Cupu.
„Velcí mui“ se s námi rozlouèili autogramiádou a my jsme na oplátku
slíbili, e pùjdeme fandit na dobrý basket.
Dìkujeme panu T. Urbánkovi a firmì „79 Promotion“ za zprostøedkování vstupenek na všechny zápasy.
Mgr. Boøivoj Hezký, zástupce øeditele školy
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PARALYMPIJSKÝ STOLNÍ TENIS
Dne 25. 10. 2008
probìhl ve sportovní hale
Univerzity Pardubice 2.
roèník Èeského poháru ve
stolním tenise vozíèkáøù.
Slavnostního zahájení se
zúèastnila celá øada významných pøedstavitelù
mìsta Pardubic v èele s primátorem Ing. Jaroslavem
Demlem, starostou V. obvodu mìsta Pardubic Jaroslavem Kòavou a dalšími hosty a sponzory. Úèast byla velmi dobrá (44
sportovcù z celé ÈR). Nìkteøí sportovci bojovali ještì o udrení ve své
kategorii nebo o postup výše. Zápas o vítìze putovního poháru mezi
René Taušem (SKST Liberec) a Michalem Stefanu (Nové Mìsto nad
Metují) byl opìt ozdobou celého turnaje. Zápas rozhodoval zkušený pan
František Rázek, èlen oddílu Lokomotiva Pardubice. Zápas vyhrál s notnou dávkou štìstí ve ètvrtém setu liberecký Tauš.
Barvy oddílu Lokomotiva Pardubice hájili sportovci Spomenka
Habìtínková Tomiè, trojnásobná vicemistrynì ÈR a v kategorii eny
nejúspìšnìjší stolní tenistka vozíèkáøka pro rok 2008. Dále Martin
Zvolánek, nìkolikanásobný mistr ÈR ve své kategorii, paralympik Èína
2008 bronz atletika, nejúspìšnìjší stolní tenista své kategorie pro rok
2008.
František Habìtínek

Vánoèní pozvánka do Archy
Sbor Církve bratrské v Pardubicích zve širokou veøejnost na tyto
vánoèní akce, konané ve sborovém domì Archa v Polabinách v Lonkovì
ulici (u Bajkalu):
Výstava betlémù 14. 12. - 28. 12. s touto otevírací dobou: všední 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 Štìdrý veèer bude otevøeno od 9.00 12.00 hodin. Vernisá výstavy se koná v nedìli 14. 12. v 18.30 hodin.
(úèinkuje Dìtský pìvecký sbor ze ZŠ v Polabinách 2).
Dìtská vánoèní slavnost v nedìli 21. 12. od 17.00 hodin.
Štìdroveèerní bohosluba ve støedu 24. 12. ve 23.00 hodin!
Tøíkrálový koncert komorního orchestru Bona Nota s hosty v nedìli 4. 1.
Vladimír Lukáš, èlen staršovstva Sboru CB
2009 v 17.00 hodin.

ZE IVOTA POLABINSKÉ „ZUŠKY“
Na zaèátku záøí nebyl na Základní umìlecké škole v Polabinách èas na prázdninové vzpomínání. Èekala nás øada
umìleckých úkolù, hudební a taneèní vystoupení na Polabinské
pouti, Celostátní pøehlídka výtvarných oborù ZUŠ ÈR ve Šternberku aj. Na škole zaèal pracovat soubor zobcových fléten. ákynì
taneèního oboru se zúèastnily soutìe v klasickém tanci v Praze a
získaly druhé místo ve své kategorii. Výtvarníci uspìli na celostátní
pøehlídce a dramatický obor pøipravil pohádku pro áky základních
škol. Koncem listopadu se pedagogové hudebního oboru
pøedstavili na tradièním podzimním Koncertì uèitelù. Výtìek
z koncertu jsme poslali na konto onkologického oddìlení Nemocnice v Pardubicích. Na prosinec pøipravujeme vánoèní poøady pro
mateøské školy, bude se konat øada ákovských veèírkù pro rodièe.
Nový rok 2009 zaèínáme slavnostnì Novoroèním souznìním 15.
ledna v 17 hodin v sále školy. Na spoleèný koncert se tìší jak áci
ZUŠ, tak i øada úèinkujících se zdravotním postiením. Soutìní
maratón zaèíná školními koly soutìe ZUŠ v oborech hra na
dechové nástroje, zpìv a hra smyècových souborù a orchestrù.
Obrací se na nás stále více organizací s ádostí o zajištìní
kulturních programù pøi nejrùznìjších spoleèenských akcích, z èeho máme upøímnou radost.
Pøestoe dlouhodobì pracujeme ve velmi sloitých
prostorových podmínkách, pokraèujeme v umìlecké výchovì a
rozvoji tisícovky dìtí a mládee nejenom polabinského sídlištì.
Radka Hronová
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