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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
dostáváte do rukou další èíslo Pravobøeního
zpravodaje s nejnovìjšími informacemi o ivotì
v našem obvodu. Pùvodní i nová parkovištì se ji
zaplnila a slouí svému úèelu, co je neklamným
znamením, e konèí období prázdnin a dovolených. Vìøím, e se Vám podaøilo realizovat
relaxaci tìla i ducha podle Vašich pøedstav tak,
aby i naše nejmladší generace mohla zahájit další
etapu svého vzdìlávání s plnou vervou a s Vaší maximální podporou.
Pøeji všem ákùm i studentùm hodnì úspìchù, prvòáèkùm a novým
adeptùm støedních a vysokých škol hodnì radosti z poznávání všeho
nového, co pøináší vìda i ivot. Otevøení nové fakulty Univerzity
Pardubice rozšiøuje významnì monosti studia v našem obvodu a
podstatnì zkvalitòuje náš vzdìlávací systém.
Rovnì modernizace dalších èástí našeho ivotního prostøedí
zvyšuje postupnì kvalitu a úroveò spoleèenského ivota. Práce na
regeneraci sídlištì neustaly ani v letních mìsících, a tak se tìšíme
z úprav parkovištì v Gagarinovì ulici a prostor u pošty v Polabinách II.
V souèasné dobì probíhá i úprava spojky ZŠ Polabiny III - Lidická,
která bude hotova do 20. 9. 2008. K pozitivním zmìnám dojde rovnì
v èásti Polabiny IV. V Grusovì ulici se doèkáte nových stání pro
kontejnery a rozšíøení parkovacích míst, v ulici Kpt. Bartoše se jedná
rovnì o nová kontejnerová stání a úpravu dìtského høištì. Pøed
dokonèením je té úprava plochy u „vìáku“, kde dojde k nárùstu
parkovacích míst. Pøes øadu potíí se podaøilo získat státní dotaci i pro
letošní rok, proto budeme moci rekonstruovat ulici Drustevní v celkové výši 15 mil. Kè (5 mil. Kè = státní dotace, 10 mil. Kè = obvod).
Dìtská høištì plná batolat i odrostlejších ratolestí jsou pro mne
vdy dùvodem k radosti. Všude máme nový písek, lavièky dostávají
nové nátìry a zeleò je obohacována o nové zajímavé rostliny. A právì
s touto soustavnou a vytrvalou péèí souvisí moná i nový fenomén ubývá tìch, kteøí nám toto vše devastují. Moc si pøeji, abych toto
konstatování mohl opakovat v kadém novém èísle Pravobøeního
zpravodaje. Je to i zásluha Vás všech, kteøí jste schopni náš majetek
proti vandalùm chránit a systematicky pùsobit v oblasti výchovy
problematických skupin.
Domnívám se, e se blíí okamik, kdy velká èást našeho obvodu
bude citlivì regenerována a stane se pro nás všechny opravdovým
domovem.
V rámci tohoto pøíjemného pocitu vzniklého soustavným
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 ploše nedaleko budovy školy.
Podrobný celodenní program za úèasti velké øady populárních
umìlcù pøinášíme na jiném místì.
Nenechte si ujít mnoství krásných umìleckých záitkù, které pro
své obèany pøipravil a zabezpeèil MO Pardubice II. Pøedevším se ale
tìším na osobní setkání s Vámi.
Váš Jiøí Srbek, starosta

Pozvánka
na 9. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II, které se koná ve ètvrtek dne 25. 9.
2008 v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou
následující body: zpráva starosty, vyhodnocení hospodaøení MO
Pardubice II za první pololetí roku 2008, poskytnutí odmìn a darù,
rozpoètové opatøení è. 4, informativní zprávy.

roèník 2008

záøí

èíslo 3

10 let Archy (viz èlánek na str. 3)

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 26. 6. 2008 schválilo ZMO závìreèný úèet
hospodaøení MO Pardubice II za rok 2007 a rozpoètové opatøení è. 2.
V pøíjmové èásti došlo zejména k zapojení zùstatku finanèních prostøedkù
na základním bìném úètu k 31. 12. 2007 a k navýšení poloky výtìek
z výherních hracích pøístrojù. Ve výdajové èásti došlo u øady poloek
k urèitým korekcím, vìtšina prostøedkù z navýšených pøíjmù byla však
ponechána v rezervì rozpoètu pøedevším na budoucí investièní akce.
Kompletní rozpoèet je k dispozici na našich webových stránkách
www.pardubice2.cz.
RMO souhlasila s umístìním kruhového plakátovacího pylonu na
rozcestí chodníkù u podchodu v Polabinách 1, ale odmítla navrený
betonový typ pylonu a jeho materiálové provedení.
V návaznosti na dokonèenou rekonstrukci centra Polabiny 3 RMO
navrhla zrušení dvou trních míst pøed zdejším obchodním centrem.
V souvislosti se zprovoznìním nového parkovištì v ulici Gagarinovì
schválila RMO aktualizaci Limitù pro vyhrazená stání. K èlánku o vyhrazeném 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 slueb knihovny MO Pardubice II zmìny se týkají poplatkù za kopírování (plné znìní knihovního øádu vèetnì
ceníku je k dispozici na našem webu).
RMO doporuèila mìstu souhlasit s odprodejem nìkolika parcel uvnitø
rodinné zástavby na Cihelnì, které nejsou pro mìsto nijak vyuitelné a
slouí jako zahrady vlastníkùm sousedních pozemkù.
RMO projednala uzavøení nìkolika smluv o dílo, o nich podrobnìji
pojednává èlánek na str. 3 tohoto zpravodaje.
V neposlední øadì RMO schválila rozpoètové opatøení è. 3, kterým se
do rozpoètu MO Pardubice II doplòují poloky týkající se prodeje døevní
hmoty vytìené v rámci kácení døevin rostoucích mimo les na pozemcích
v majetku mìsta. Tato kompetence vyplývá ze statutu mìsta Pardubic.
RMO také projednala návrh rozpoètového opatøení è. 4.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Jako obvykle pøinášíme na podzim tabulku termínù pøistavení
kontejnerù na objemný odpad v druhé èásti roku 2008.

Konec platnosti obèanských
prùkazù bez strojovì èitelných údajù
Platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù
vydaných do 31.12.2003 konèí k 31.12.2008.
Obèanský prùkaz si mùete vymìnit na pracovišti obecního
úøadu obce s rozšíøenou pùsobností nebo magistrátu mìsta na
území ÈR (dle místa Vašeho trvalého pobytu), popøípadì na
kterémkoli obecním úøadì obce s rozšíøenou pùsobností mimo
místo trvalého pobytu nebo na kterémkoli matrièním úøadì.
Obèané s trvalým pobytem v Pardubicích mohou tedy zaádat na
oddìlení obèanských prùkazù, cestovních dokladù a evidence
obyvatel Magistrátu mìsta Pardubic, nám. Republiky 12. Za
výmìnu obèanského prùkazu bez strojovì èitelných údajù (starý
typ za nový) se nevybírá správní poplatek. Obèané jsou povinni
poádat o vydání nového obèanského prùkazu nejpozdìji do 30.
listopadu 2008. Pokud tak neuèiní, jedná se o pøestupek a
vystavují se pokutì a do výše 10 000 Kè. Tato výmìna se netýká
obèanù, kteøí se narodili pøed 1. lednem 1936.
K výmìnì obèanského prùkazu je tøeba pøedloit formuláø
ádost o vydání nového OP, jednu fotografii o rozmìrech 35 x 45
mm, dosavadní obèanský prùkaz, popøípadì další doklady
osvìdèující skuteènosti, o nich se do obèanského prùkazu
zapisují údaje na ádost obèana (napø. diplom o dosaeném
vzdìlání). Doporuèujeme nenechávat výmìnu Vašeho prùkazu na
konec termínovaného období, pøedejdete tím èekání na úøadu a
budete mít jistotu, e nový obèanský prùkaz máte vystaven v
zákonem stanovené lhùtì.

Neplánované kácení
Dne 25. 6. 2008 došlo pøi vichøici k vylomení jednoho ze ètyø kmenù
topolu za garáemi v Polabinách 4. Vzhledem k velkému poškození v nejvíce namáhaném místì stromu byla stabilita tohoto stromu vánì
narušena. Z dlouhodobého hlediska nebylo moné zajistit provozní bezpeènost stromu, a proto musel být pokácen. Ne k tomu došlo, vylomil se
samovolnì dne 28. 8. 2008 jeden ze sedmi kmenù jiného nedalekého
topolu. Úlabí kmenù bylo
vyhodnoceno jako rizikové
a defektní, a proto byl i tento
strom pokácen. Vzhledem
k tìmto událostem nelze
z bezpeènostních dùvodù vylouèit pokácení nìkterých
dalších podobných rizikových stromù. Úbytek vzrostlé
zelenì v lokalitì se budeme
snait nahradit novou výsadbou kvalitnìjších døevin.
OPD

1 - u sbìr. surovin

2 - u POLICIE

3 - Druby

4 - Broíkova

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

den pøistavení

1 - Drustevní

stanovištì
Polabiny - ulice

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 trvalým pobytem na území
Mìstského obvodu Pardubice II nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb.
V souvislosti s roznáškou hlasovacích lístkù bychom vás chtìli poádat
o spolupráci spoèívající v øádném oznaèení vašich poštovních
schránek. Pokud schránka nebude øádnì oznaèena, není moné obálku
doruèit. Obálky s hlasovacími lístky, které nebude mono doruèit, budou
uloeny na úøadì mìstského obvodu a obèané budou mít monost si je
zde v dobì provozu úøadu vyzvednout.
ádáme vás tímto o oznaèení vašich schránek a o ulehèení práce
tìm, kteøí budou roznášku hlasovacích lístkù provádìt. V pøípadì, e se
ve vašem domì nachází více schránek osob se stejným pøíjmením,
OVV
prosíme o oznaèení schránek i køestními jmény. Dìkujeme.

týdny pøistavení

VOLBY do zastupitelstev krajù
- distribuce hlasovacích lístkù

Do velkoobjemových kontejnerù lze uloit objemný odpad z domácností, který se nevejde do bìných odpadových nádob - nábytek,
koberce apod. Do velkoobjemových kontejnerù NEPATØÍ: stavební su
(napø. po vybourání bytových jader, stará okna), nebezpeèný odpad
(vèetnì pneumatik, akumulátorù, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovatelný odpad (sklo, papír, plasty, kov), odpad z podnikatelské èinnosti.
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ROZŠÍØENÍ
PROVOZNÍ DOBY
SEPARAÈNÍHO DVORA
Od 1. záøí 2008 se rozšiøuje provozní doba separaèního dvora
v Polabinách, který se nachází mezi výmìníky na slepém konci
ulice Lonkova. Dosud byl otevøen pouze v úterý a ve ètvrtek
odpoledne, nyní pøibývá pondìlí a sobota dopoledne.
PROVOZNÍ DOBA:
pondìlí 8-12 hod.
úterý 13-17 hod.
ètvrtek 13-17 hod.
sobota 8-12 hod.
PØIJÍMANÉ ODPADY: objemný odpad z domácností,
pneumatiky, stavební su, sklo, plasty, papír, elektrozaøízení, kovy.
Na separaèní dvùr mohou obèané mìsta Pardubic zdarma
odloit výše uvedené druhy odpadu po pøedloení dokladu o úhradì poplatku za svoz domovního odpadu nebo platného
obèanského prùkazu s místem trvalého bydlištì v Pardubicích a
do celkového objemu odpadu 200 l od obèana/týden (300 kg
stavební suti od obèana/mìsíc).
Na separaèní dvùr je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské èinnosti. Tento odpad je mono po dohodì odloit za
poplatek na pøekladišti odpadù Drakovice Po-Pá: 6,30-15 hod.
Podrobnìji na www.smp-pce.cz.

Oddíl tìlesnì postiených sportovcù ve stolním tenise
TJ Lokomotiva o. s. Pardubice a mìsto Pardubice poøádají

2. roèník
Bodovacího turnaje ÈR ve stolním
tenise vozíèkáøù
v rámci èeského poháru vozíèkáøù
sobota 25. 10. 2008, zaèátek akce v 8:00 hodin
místo konání Univerzita Pardubice
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Téma
CO NOVÉHO JEŠTÌ LETOS?
Jak ji jsme psali v minulém èísle PZ, nejvìtší letošní investièní
akcí bude regenerace lokality ulice Drustevní. Financování se
podaøilo uspokojivì vyøešit (viz Slovo starosty) a oprava horkovodu
postupuje (viz obrázek “kompenzátoru”, který se navzdory výkresùm
neèekanì objevil tìsnì pod vozovkou, aè mìl být ve školní
zahradì...), take snad nic nebrání tomu, aby se celou akci podaøilo
letos zdárnì dokonèit. Škoda jen, e se v dùsledku zdrení s výše
uvedenými problémy termín realizace posunul z pùvodnì
plánovaného léta na podzim a zimu.
Mezitím se podaøilo úspìšnì dokonèit dvì menší akce v oblasti
dopravy hrazené plnì z rozpoètu MO Pardubice II. Jednak to byly
stavební úpravy ulice Gagarinovy v Polabinách 3, které spoèívaly
zejména v opravì chodníku pøi severní stranì ulice, který byl
èásteènì posunut do trávníku ve prospìch parkovacích míst. Na
chodník byla pouita zámková dlaba bez zkosených hran. Dosud se
v ulici parkovalo podélnì a nezbývaly 3 m pro kadý smìr jízdy. Nyní
v ulici jsou tøi zálivy pro
kolmé parkování s celkovou kapacitou 39 parkovacích míst. Dále byly
opraveny vjezdy ke
všem tøem panelovým
domùm v ulici a navazující chodníky u dvou
domù dostaly nový asfaltový koberec. Stavbu
provedla firma Stavitelství Malý a syn s.r.o. a
náklady na realizaci

èinily 1 954 564 Kè.
Dále byly dokonèeny
stavební úpravy ulice
Prodlouené - pøed
poštou. Akce spoèívala
zejména v opravì chodníku pøed budovou pošty, kde byl doilý asfalt
nahrazen betonovou
zámkovou dlabou bez zkosených hran. Pøilehlá vozovka byla
upravena pro podélné parkování (dosud zde byl zákaz zastavení),
pøièem protìjší kolmá stání byla z dùvodu lepšího vyjídìní
zmìnìna na šikmá. Stávající parkovištì na západní stranì námìstí
bylo rozšíøeno o 4 parkovací místa na úkor nevyuité zpevnìné
plochy. Celkovì tak úpravami pøibylo 11 parkovacích míst. V rámci
stavby byly rovnì doplnìny signální a varovné pásy u pøechodu pro
chodce pøed poštou. Stavbu provedly Sluby mìsta Pardubic a.s. a
náklady na realizaci èinily 662 687 Kè.
Rovnì byly provedeny stavební úpravy pro parkování u objektu èp. 379 (Stavitelství Malý a syn s.r.o., 107 543 Kè), které po
dokonèení vodorovného dopravního znaèení pøinesou pøiblinì 25
nových parkovacích míst. Dále RMO schválila uzavøení smlouvy o dílo na stavbu pøístøešku pro kontejnery a 5 parkovacích stání v ul.
Grusovì (Pavlína Jakubová, 347 504 Kè), na akci Míèová zábrana
u sportovištì v ul. Ohrazenické (Kulant CZ s.r.o., 452 022 Kè), na
pokládku ivièného koberce na spojovací chodník Lidická - ZŠ
Polabiny 3 (DELF CZ LIÈAØ s.r.o., 127 330 Kè). Pokud vše dobøe
dopadne, bude i nové høištì a pøístøešky na kontejnery v ul. Kpt.
Bartoše 409-12 (podíl MO Pardubice II 384 000 Kè).
TØ

Archa - souèást pardubické flotily

posezení s pøáteli u kávy zde procestujete celé kontinenty, nebo se
setkáte se zajímavými lidmi. Naopak dìtem mladšího školního vìku
se vìnují v pestrém programu vedoucí klubù Awana. Dìti se nejen
rozhýbou pøi fyzické aktivitì. V intenzívním kontaktu se svými
vedoucími se uèí také dobrému zpùsobu ivota. Víkendové veèery
jsou urèeny mladým lidem. To se Archa rozezní hudbou a nìkdy
dostane zabrat pøi rùzných hrách. Jindy je místem vášnivých debat,
ale i tichého rozjímání.
Poznat Archu zevnitø mùete i vy. Prakticky ádná z aktivit není
urèena uzavøené spoleènosti. Hosté jsou vítáni - a u se hlásí ke
køesanské víøe anebo spíš ne. Staèí sledovat vývìsky nebo se
podívat na webové stránky (www.cb.cz/pardubice). Napøíklad od 23.
záøí se mùete kadé úterý veèer úèastnit kursu Alfa - rozhovorù
o køesanství nad šálkem dobrého èaje. Najdete tam svobodnou
atmosféru: ádná otázka není špatná. Na 9. listopad pøipravujeme
slavnostní bohoslubu s pøipomenutím desátých narozenin Archy.
A od poloviny prosince budete opìt moci zavítat na tradièní výstavu
betlémù. Chceme, aby Archa byla uprostøed Polabin nadále místem
s jedineènou atmosférou, ale slouila všem.
za Archu - Sbor Církve bratrské v Pardubicích
Vladimír Lukáš, Samuel Jindra

Tìko bychom asi hledali nìjakého obyvatele Pardubic, který by
neznal Arnošta z Pardubic - výletní loï brázdící hladinu Labe v okolí
mìsta. Moná trochu v jejím stínu zùstává druhá pardubická „loï“ Archa. A to pøesto, e na bøehu Bajkalu „kotví“ dokonce o dva roky
déle ne Arnošt na Labi. Archa si toti na zaèátku letošního listopadu
pøipomene deset let od otevøení jejích prostor veøejnosti.
Samozøejmì je nemoné pomìøovat Arnošta s Archou, vdy slouí
k jinému úèelu. Ale jsme rádi, e zøejmì vìtšina obyvatel Polabin se
rychle zorientuje, kdy se zeptáte na Archu - jediný kostel v této ètvrti.
Mnozí z Vás u mìli monost zakusit její atmosféru pøi koncertu
váné hudby, pøedávání maturitních vysvìdèení nebo tøeba pøi
pøedvánoèním vystoupení svých dìtí èi vnouèat se ZUŠ nebo
nìjakým souborem. A právì to byl zámìr køesanù z Církve bratrské,
kteøí pøipravovali a realizovali výstavbu tohoto kostela: Archa má
slouit nejen k bohoslubám, ale má být centrem zajímavého dìní pro
širokou veøejnost.
Proto se v prùbìhu celého týdne støídají v prostorách Archy
nejrùznìjší aktivity. Namátkou pøipomeòme aspoò nìkteré. Starší
generaci jsou urèeny støedeèní programy Seniorklubu. Kromì

PØÍSPÌVKY Z ROZPOÈTU
MÌSTSKÉHO OBVODU NA ROK 2008
V letošním roce bylo Radou mìstského obvodu Pardubice II, pøíp.
zastupitelstvem mìstského obvodu, v rámci podpory aktivit pro dìti a
mláde v oblasti školství, tìlovýchovy a kultury opìt schváleno
poskytnutí finanèních pøíspìvkù na èinnost nìkterých organizací nebo
pøímo na konkrétní akce. Uvádíme pøehled adatelù, kterým byl
pøíspìvek poskytnut:
Organizace
Úèel
Výše v Kè
MŠ Klubíèko, Grusova
akce dìtí
5 000,TJ Sokol Polabiny
pronájmy, sport. odpoledne
35 000,SK lyaøù Polabiny
lyaøské závody, pronájmy
20 000,Doli klub
koncertní èinnost
20 000,ZŠ Polabiny III
akce pro dìti
20 000,ZŠ Polabiny II
akce pro dìti
15 000,-

2222 ŠK Polabiny
ákovské šachové turnaje
TJ Relax Pardubice
pronájmy
MŠ Odboráøù
den dìtí
Vysokoškolský umìlecký soubor Pardubice
koncerty
ZŠ Polabiny I
dìtský den, rozlouèení
se školním rokem
SOŠ cestovního ruchu
slavnostní zahájení šk. roku
Miss Aerobic Tour 2008
pøíspìvek na zabezpeèení akce
DDM ALFA
florbalový turnaj Alfa Cup
DDM ALFA
den zvíøat
DDM ALFA
den dìtí
Sdruený házenkáøský klub Dubina - Polabiny
Polabiny Cup 2008
IFAS Pardubice
IFAS 2008
ZUŠ Pardubice
40. výroèí zaloení

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,-
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IX. STAROÈESKOU
POLABINSKOU POU
v sobotu 27. 9. 2008 na louce v Mozartovì ulici v centru Polabin 4 (nedaleko školy)
08.00 ranní probuzení
prùvod s dechovkou od Kauflandu (ivaòanka)
úvodní slovo starosta MO Pardubice II Jiøí Srbek
09.00 slavnostní fanfáry
zahájení pouti - starosta Jiøí Srbek, fanfáry
09.10 programový blok ZUŠ Polabiny
orchestr ZUŠ + TO ZUŠ, host orchestr Popular Pøíbram pøi ZUŠ A. Dvoøáka, dirigent Milan
Baginský, zpìv Marie Hanzelková a Jiøí Škvára a moderátor Miloò Èepelka - herec Divadla Járy
Cimrmana, zazpívá dìtský pìvecký sbor Ètyølístek pod vedením sbormistrynì Mgr. Hany
Fuèíkové, dále vystoupí taneèní soubor RADOST, po celé dopoledne soutìe pro dìti s DDM Alfa
a ZŠ Polabiny III, v prùbìhu dopoledne ukázka psù záchranáøù
12.00 Medvìdi - country show
13.00 skupina Zakopla o dixieland
pøíjezd historických vozidel a motocyklù
14.00 Moravanka Jana Slabáka
pøíjezd historických 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

V prùbìhu programu a mezi vystoupeními budou
probíhat soutìe o ceny, pøedvádìní lidových
øemesel a další atrakce. Vezmìte s sebou úsmìv,
dobrou náladu a pøijïte se potìšit a pobejt!

20.00 ohòostroj
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