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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
jistì mi dáte za pravdu, e jaro v Polabinách má
své neopakovatelné kouzlo, které musí oslovit
kadého jen trochu citlivého èlovìka. A tak i letos
prostøedí kolem nás náhle po chladnìjším úvodu
rozkvetlo do krásy a všichni se hned cítíme
mnohem lépe ne v období pøedcházejícím.
Pøíznivé poèasí umoòuje podle stanoveného plánu plnìní všech potøebných akcí uvnitø
našeho obvodu. Nejdøíve byly odstranìny výtluky na místních komunikacích, poté pøebudováno další dìtské høištì v Broíkovì ulici s osazením nových prvkù a povrchu pøesnì podle evropských norem. Ke
zlepšení situace dojde v Gagarinovì ulici po úpravì a rozšíøení
parkovacích míst. Toté bude následovat v Prodlouené ulici u Èeské
pošty. Jedenadvacet nových parkovacích míst vzniklo také v ulici
Druby díky vyuití podélného parkování na chodníku. Naši pozornost si zaslouí i pøipravované budování nových kontejnerových
ohrádek v ulici Grusovì a Kpt. Bartoše, kde bychom zároveò rádi
vyuili získané dotace ve výši jednoho miliónu korun i k renovaci
dìtského høištì. V souèasné dobì je nejvìtší akcí projekt LabeLouèná. Zatím se bezprostøednì dotýká obyvatel sídlištì Sever, ale
záhy bude pokraèovat i v jiných ulicích (podrobnìji na str. 3 tohoto
zpravodaje). Jedná se o dílo, pøi jeho realizaci vzniká samozøejmì
znaèný pracovní ruch a hluk, který bohuel nemùeme ovlivnit. Je to
daò nutná pro další zlepšení ivotního prostøedí celého mìsta.
Na velmi dobré úrovni probíhá seèení zelených ploch, ošetøování
okrasných døevin a støih ivých plotù. Od obèanù z jiných obvodù
zaslechnu obèas i slùvko pochvaly za úroveò, které jsme v tomto
smìru dosáhli. V prùbìhu jara se objevil i jeden problém vyadující
úzkou souèinnost našeho MO s Elektrárnou Opatovice pøi nutné
opravì horkovodu v Drustevní ulici. Vìøíme, e se podaøí sladit
harmonogramy prací zamýšlených obìma subjekty a nedojde k neádoucí situaci, pøi které se sotva dokonèené dílo musí kvùli naplnìní
druhého zámìru poškodit.
S nástupem jarního poèasí došlo také k obnovì populárních
koncertù na Pergole. Letošní sezónu zahájil na mé pozvání osobnì
primátor mìsta Ing. Jaroslav Deml, který se s našimi spoluobèany
radostnì pozdravil a popøál jim mnoho krásných hudebních záitkù
z vystoupení celé øady výborných orchestrù a skupin.
I závìr letošního školního roku je podobnì jako v letech minulých
ve znamení bilancování na všech typech škol v našem obvodu. První
jsou na øadì maturity na støedních školách, následují zkoušková
období na Univerzitì Pardubice, dále uèòovské zkoušky a závìreèná
finále na všech typech škol základních. Chtìl bych na tomto místì
popøát všem aktérùm z øad studentù a ákù úspìšné završení
letošního snaení a zároveò podìkovat pedagogùm i rodièùm za vše,
co pro zdárný prùbìh výchovy a vzdìlávání nejmladší generace
vykonali. Zároveò mám radost, e se Univerzita rozšíøila o velmi
potøebnou fakultu informatiky a elektrotechniky.
Pøed závìreènou poznámkou mi dovolte, abych Vás u nyní pozval 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 tradièním sobotním termínu 27. záøí 2008. Bohatý a zajímavý program je
pøipraven uspokojit nejširší vrstvy nároèných posluchaèù a divákù.
A o jednu starost se chci s Vámi podìlit na závìr. Po Pardubicích
kolují zprávy o chystaném zrušení jednotlivých mìstských obvodù.
Byl by to podle mého názoru nešastný krok. Vìøím, e jednání všech
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 výsledky jejich práce jsou dostateènì kvitovány širokým
spektrem obèanù. Myslím, e mi toto tvrzení kadý z Vás v našem
obvodu potvrdí.
Váš Jiøí Srbek, starosta
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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 27. 3. 2008 projednalo ZMO èerpání rozpoètu MO
Pardubice II a schválilo pouití výtìku z provozování výherních hracích
pøístrojù za rok 2007 jako podílu na financování oprav a udrování
komunikací v roce 2008. ZMO dále projednalo zprávu o zabezpeèení úklidu
v mìstském obvodì a konstatovalo, e souèasný stav v zajišování úklidu
veøejného prostranství odpovídá aktuálním personálním (stanovený poèet
zamìstnancù úklidu) i finanèním podmínkám (schválený rozpoèet). ZMO
také schválilo odmìny svým neuvolnìným èlenùm a vzalo na vìdomí
informativní zprávu o provozu a èinnosti Knihovny MO Pardubice II.
RMO doporuèila výkupy soukromých pozemkù a bezúplatný pøevod
státního pozemku na mìsto v prostoru køiovatky U Josefa pro potøeby její
rekonstrukce v rámci pøipravované regenerace sídlištì Sever.
Naproti tomu RMO nesouhlasila s poskytnutím mìstských pozemkù
u Bìlehradské ulice v Polabinách 4 a v blízkosti køiovatky Podìbradská Hradecká pro umístìní velkoplošných billboardù z dùvodu snahy o omezení poètu reklamních zaøízení v MO Pardubice II, která vychází i z platného
Programu rozvoje MO Pardubice II. Nové reklamní zaøízení u zmínìné
køiovatky však 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 objektu AUTO RS na Fáblovce a novostavbu servisu AUTOSKLO
H.A.K. tamté.
RMO souhlasila s umístìním restauraèní pøedzahrádky pøed novou
kavárnou v ulici Kunìtické (bývalá 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 výplaty bude aplikován u osob, u nich
je podezøení, e dávku nepouívají na úèel, na který je jim vyplácena
(v našem obvodì se bude jednat pøiblinì o 25 lidí).
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BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ
Sluby mìsta Pardubic a. s. upozoròují obèany mìsta, e
v mìsíci dubnu byly zahájeny práce na blokovém èištìní mìsta.
Uvádíme rozpis prací na blokovém èištìní v MO Pardubice II
v roce 2008.

O VYHRAZENÉM
PARKOVÁNÍ

Poslední dobou se mnoho obèanù dotazuje na podmínky vyhrazení
parkovacího místa pro konkrétní vozidlo. Tato monost vychází ze
zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Jedná se o jeden ze
zpùsobù tzv. zvláštního uívání 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 vyádá silnièní správní
úøad, take adatel tím není obtìován a postaèí, kdy pøedloí vyplnìný
formuláø ádosti o zvláštní uívání místní komunikace (k dispozici na
ÚMO nebo na webových stránkách www.pardubice2.cz) spolu s registraèní znaèkou pøíslušného vozidla a s mapkou znázoròující, kde by
místo chtìl mít.
Ne všechna místa, kde automobily dnes parkují, lze ovšem vyhradit
(tím míníme napø. podélné parkování v ulici, kde nezbývají 3 m pro kadý
smìr jízdy dle pravidel silnièního provozu). Dalším omezením jsou tzv.
Limity pro vyhrazená parkovací stání. 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 mono na
jednotlivých parkovištích vyhradit, pøièem se jedná vdy pøiblinì o 10%
kapacity daného parkovištì a limity neplatí pro invalidy. Na nìkterých
menších parkovištích a na parkovištích v okrskových centrech sídlištì se
vyhrazená místa nepovolují vùbec. Zhruba 1x roènì se limity aktualizují
na základì novì postavených parkoviš. (Pro zajímavost uvádíme, e
v roce 2006 byl celkový 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 - mùeme jmenovat napø. ulici Kunìtickou, Lonkovu,
èást ulice Lidické, nebo slepý konec ulice Prodlouené. Aktuální stav je
zveøejnìn na našich internetových stránkách www.pardubice2.cz v rubrice Informace obèanùm.
Jaké jsou poplatky v pøípadì úspìšného získání
povolení vyhrazeného stání? Jednorázový 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 týká osobního
vozidla. Od obou zmínìných poplatkù jsou osvobozeni dritelé prùkazu ZTP a
ZTP/P, pouze od místního
poplatku pak dritelé prùkazu TP. Kadý adatel si však
navíc musí na své náklady
zajistit a udrovat stanovené dopravní znaèení (znaèka na sloupku i vodorovné
znaèení na vozovce). Povolení se vydává obvykle na
dobu 5 let s moností následného prodlouení. Kadoroènì se vydává nová
parkovací karta.
OPD

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, závìreèný úèet hospodaøení MO Pardubice
II za rok 2007, rozpoètové opatøení è. 2, kontrolní zpráva o plnìní
usnesení ZMO, informativní zprávy, diskuse.

Blokovému èištìní v jednotlivých 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 samotným èištìním. ádáme øidièe, kteøí
budou parkovat svá vozidla na tìchto uzavøených komunikacích, aby
vèas pøeparkovali. V pøípadì nerespektování dopravního znaèení
provedou Sluby mìsta Pardubic a. s. ve spolupráci s Mìstskou policií
odtaení vozidla na náklady majitele.
Blokové èištìní v níe uvedených ulicích a dnech bude provádìno od
6.00 hodin, avšak pøípravné práce (odtahy vozidel apod.) od 4.00 hodin
ráno, do ukonèení prací. Hodina zahájení prací je té vyznaèena na
dodatkových tabulkách pøechodného dopravního znaèení.
Bìlehradská - parkovištì pøed èp. 311-20 a vjezdem do ul. Druby 23. 4.; místní komunikace k malobytùm vèetnì parkovištì - 13. 5.; místní
komunikace k bývalému Meinlu vèetnì parkoviš - 15. 10.; parkovištì
pøed èp. 379 - 27. 6.; parkovištì u èp. 269-273 - 9. 7.; parkovištì u èp. 3918 - 2. 10.; Brozanská - 18. 7. (èást) a 2. 10.; Broíkova - hlavní ulice - 9.
7.; parkovištì u èp. 424-6, 427-9, 430-2 - 6. 10.; Druby vèetnì parkovištì
- 24. 6.; Drustevní - s ohledem na pøedpokládanou rekonstrukci ulice
letos nebude blokové èištìní provádìno; Gagarinova - po dokonèení
stavebních úprav; Grusova - 30. 6.; velké parkovištì - 3. 10.; Chemikù vèetnì parkoviš - 11. 6.; Jiøího Tomana - vèetnì parkoviš - 18. 6.; Karla
Šípka - 14. 10.; K Cihelnì - 16. 10.; Ke Koupališti - 18. 7.; Kosmonautù
- hlavní ulice - 17. 6.; slepá èást pøed èp. 186-94 - 19. 6.; Kpt. Bartoše centrální parkovištì Polabiny 4 - 4. 7.; parkovištì mezi èp. 409-10 a 41112 - 2. 7.; Kunìtická - 10. 7. a 19. 11.; úsek ke zdymadlu - 1. 8.; K Rozvodnì - 11. 7.; Køièkova - 11. 7.; Leákù - 25. 6.; Lidická - od ul. Kpt.
Bartoše k ul. Lonkova - pravá strana vèetnì parkovištì u garáí - 23. 6.; od
ul. Kpt. Bartoše k ul. Lonkova - levá strana - 25. 6. a 21. 11. (pouze podél
MŠ); Lonkova - parkovištì mezi 469-86 vèetnì parkovištì za Archou - 26.
6.; parkovištì u èp. 459-467 - 14. 7.; úsek od ulice Kpt. Bartoše po první
obytný dùm - 1. 10.; Mezi Zahradami - 3. 10.; Mladých - vèetnì parkoviš
- 28. 4.; Na Labišti - 14. 7.; Nová - 2. 7.; Odboráøù - po dokonèení
stavebních úprav; Ohrazenická - hlavní ulice - 16. 6.; parkovištì u èp.
164-8 - 12. 6.; parkovištì u èp. 169-72 - 24. 6.; parkovištì u èp. 173-6 - 10.
7.; parkovištì u èp. 177-80 - 11. 7.; Partyzánù - 6. 10.; Prodlouená - 12.
5.; parkovištì vedle obch. centra a u pošty - 19. 6.; obytná zóna Okrajová Prodlouená (za budovou Policie ÈR) - 25. 9.; Rosická - 12. 6.;
Sedláèkova - 8. 7.; Sluneèní - 28. 4.; Stavaøov - od ul. Studentská - levá
strana 30. 6., pravá strana 1. 7.;
Stavbaøù - vèetnì parkoviš - 12. 6.;
Studentská - od ul. Hradecká pravá strana 1. 7., levá strana 2. 7.;
U Josefa - 18. 7.; Valèíkova - 30. 6.;
Varšavská - 26. 5.
Dìkujeme za pochopení.
Ing. Èestmír Nejedlý

Takhle ne!

Opìt jedna ukázka
nesprávného uloení
velkoobjemového odpadu - tentokrát u kontejnerové ohrádky na
Stavaøovì. Takováto
èerná skládka mùe
být v pøestupkovém
øízení ohodnocena
pokutou a do výše 50
tisíc Kè, pokud se
ovšem podaøí zjistit
pachatele. Pøitom právì pro tyto úèely ji od
loòska funguje v našem mìstském obvodu separaèní dvùr - je
v Lonkovì ulici a má otevøeno kadé úterý a ètvrtek vdy od 13 do
17 hodin. Kromì toho nadále probíhá pøistavování velkoobjemových kontejnerù na stála stanovištì, kde jsou vylepeny
termíny. Podrobnìji také na www.smp-pce.cz.
OPD

Pravobøení zpravodaj 2008/2

strana 3

Téma
NA ØADÌ JE ULICE DRUSTEVNÍ
V rámci pokraèování postupné realizace Programu regenerace panelových sídliš - Pravý bøeh Labe je v letošním roce na
øadì regenerace lokality ulice Drustevní. O pøípravì této akce
jsme naposledy podrobnìji informovali v PZ 2005/1, take
neuškodí zevrubnìjší rekapitulace.
Ulice Drustevní se nachází v severovýchodní èásti Polabin a
patøí k nejstarším ulicím sídlištì, èemu odpovídá stav zdejších
komunikací. Kromì 7 bytových domù se v ulici nachází rovnì
Základní škola 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 dalších však v rozporu s pravidly silnièního provozu parkuje podélnì u okraje šestimetrové vozovky, take nezbývá dostateèná šíøka na prùjezd v obou
smìrech.
V roce 2001 byla provedena první etapa akce, v jejím rámci došlo k
odstranìní nejpalèivìjších problémù - rozšíøení chodníkù podél domù

a oprava mlatového
povrchu sportovního
høištì. Zámìr nynìjší
regenerace lokality je
komplexní - v souladu
s trendem prosazovaným Programem rozvoje
MO Pardubice II.
V návrhu se poèítá
s úpravou ulice na obytnou zónu ve stylu pøipomínajícím Ohrazenickou
ulici „regenerovanou“ ji
v roce 2002. Nyní ovšem budou dùraznìji vyuity prvky tzv.
dopravního zklidòování. Obecnì platí, e v obytné zónì je rychlost
vozidel sníena na 20 km/h, øidièi musí dbát zvýšené ohleduplnosti
vùèi chodcùm, kteøí mohou chodit po celé šíøi komunikace, dìti si zde
mohou hrát a parkování je moné pouze na vyhrazených plochách.
Aby byli øidièi nuceni skuteènì dodrovat sníenou rychlost, jsou v ulici navreny dvì dládìné zvýšené plochy (retardéry - jeden pøed vstupem do základní školy), jedna zpomalovací „šikana“ a dále ještì
zúení jednoho úseku vozovky.
Všechny komunikace dostanou nový povrch (chodníky a parkovací místa ze zámkové dlaby, vozovka asfaltový) a pøibudou nìkteré
nové cesty pro chodce s ohledem na vyšlapané pìšiny i s odpoèinkovými zákoutími s lavièkami. Souèástí projektu samozøejmì budou
sadové úpravy vèetnì výsadby nových stromù a keøù.
Celkem má být po úpravách v lokalitì k dispozici 171 parkovacích
míst. To je o 70% víc oproti stávajícímu legálnímu stavu, skuteèný
nárùst kapacity je však kvùli výše uvedenému nesprávnému
parkování niší. Ètyøi dìtská høištì budou zcela rekonstruována
vèetnì vybavení novými, evropským normám vyhovujícími herními
prvky a jedno nevyuívané høištì bude zrušeno. Stávající
nevyhovující ohrádky na kontejnery budou nahrazeny novými
pøístøešky ve stylu, který se ji na sídlišti osvìdèil.
Na závìr jen dodáváme, e pùvodní zámìr realizace v letních
mìsících nám ponìkud komplikuje plán opravy horkovodu (viz Slovo
starosty) a také dosud nedoøešené financování akce - v dobì
uzávìrky stále nebylo rozhodnuto o pøidìlení státní dotace a
pøípadného pøíspìvku z rozpoètu mìsta. Pøesto je naším cílem, aby
se akce letos zdárnì dokonèila a o to budeme usilovat.
TØ

Starosti s realizací projektu Labe - Louèná
V minulém èísle PZ jsme informovali o významné akci
spoleènosti Vodovody a kanalizace Pardubice - projektu rekonstrukce a dostavby kanalizaèní sítì nazvaném Labe - Louèná.
Jedna z etap pojmenovaná Odlehèovací stoka Fáblovka ji byla
zahájena v ulici K Cihelnì (viz foto) a to metodou raené štoly. Tìební
jámy sice komplikují provoz v ulici, ale vìøíme, e je to lepší ne dodavatelem pùvodnì zamýšlená a mìstským obvodem odmítnutá dlouhodobá úplná uzavírka ulice. Tìební jámy jsou 4 m hluboké a raba probíhá štítem o prùmìru 2 m. Urèitou nevýhodou bezvýkopové metody je
relativnì pomalý 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 (Drustevní ulice) a
skonèí u køiovatky Kosmonautù - Podìbradská. Tam se
však raba dopracuje a v létì roku 2009. Jak budou práce postupovat, budou dokonèené úseky zase uvádìny do
pùvodního stavu. Ještì letos
v èervnu by se mìla uskuteènit vìtší èást úseku této
etapy, který bude provádìn
otevøeným výkopem (pøekop
Studentské ulice). Nepøíjemné je, e nìkteré práce na ra-

ené štole musí z technologických dùvodù probíhat nepøetritì (napø. èerpání podzemních vod nezbytné pro ochranu rozpracovaného díla). Podle sdìlení investora dodavatel uèiní veškerá
dostupná opatøení k omezení hluku.
Další etapa nazvaná Kanalizace
Polabiny - zkapacitnìní stoky A
zaèíná od kruhového objezdu Kpt.
Bartoše - Bìlehradská. Odtud povede
raená štola jednak pod ulicí Okrajovou
a J. Potùèka a jednak pod ulicí Bìlehradskou smìrem na Rosice, ale pøiblinì na úrovni ulice Grusova odboèí
do zeleného pásu, odkud bude pokraèovat ji otevøeným výkopem k rosickému 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 špatná zpráva
související s touto akcí. Z dùvodu rozsáhlých výkopových prací zejména v
prostoru mezi rosickým nadjezdem a ul. Køièkovou bude muset být
vykáceno nìkolik desítek stromù, které zde tvoøí hustý porost, jemu se
nelze vyhnout. Investor slíbil, e kácení se provede pouze v nezbytnì
nutné míøe vyádané stavbou, co budeme dùslednì kontrolovat. OPD
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TJ Sokol Polabiny informuje
TJ Sokol Polabiny, oddíl Asociace sportu pro všechny zve
do svých øad actvo, zvláštì do oddílù pøedškolního a školního
actva. Pro pøedškoláky je pøi cvièení vyuíváno náøadí a náèiní
tìlocvièen a cvièení probíhá formou hry. Náplní hodin školákù jsou
pøedevším rùzné sportovní hry (vybíjená, pøehazovaná, ringo,
brainbal a další).
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 pøihlášce je
potøeba rodné èíslo.
Rozpis cvièebních hodin:
Cvièení rodièù s dìtmi
ZŠ Polabiny 4
pondìlí 17.00 - 18.00
ZŠ Polabiny 2
ètvrtek
17.00 - 18.00
Cvièení pøedškolákù + 1. tøída
ZŠ Polabiny 2
úterý
17.00 - 18.00
Sportovní hry 2. - 5. tøída
ZŠ Polabiny 2
úterý
18.00 - 19.00

V KNIHOVNÌ SE HODNOTILO
Knihovna mìstského obvodu Pardubice II má v souèasné dobì
na 800 dìtských ètenáøù. S blíícím se koncem školního roku byli
vyhodnoceni nejlepší ètenáøi. Z výsledkù hodnocení návštìvnosti,
vypùjèování a èetby knih získala ocenìní „Nejlepší dìtský ètenáø za
rok 2008“ za umístìní na 1. místì Nikola Nováková, na 2. místì
Veronika Štìpánková a na
3. místì Sára Vodièková.
Vyhodnoceným dívkám
pøedal pozornost ve formì
kniní publikace dne 5. èervna 2008 starosta mìstského obvodu Pardubice II Jiøí
Srbek, k pìknému umístìní
jim blahopøál a popøál krásné proití prázdninových
dnù.
MB

Mistrovství ÈR ve stolním tenise vozíèkáøù
Oddíl Badmintonu poøádá pro veøejnost a zaèínající hráèe
školièku 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 týdne budou
zájemcùm o tento nároèný sport pod vedením zkušených trenérù a
hráèù vštípeny základy badmintonu. Pøihlášky na e-mail:
horacek.josef.pce@seznam.cz nebo tel. 602 413 484; celková
cena: 500 Kè / 5 dní. Podrobnìji na www.tjpolabiny.cz.

Støípky ze ZŠ Polabiny 1
Ne jsme se nadáli, máme tu opìt konec školního roku a s ním ji
tradièní „Louèení“. V úterý 24. 6. v 16.00 zahájí zábavné odpoledne na
høišti školy akademie školní druiny, poté se na pódiu vystøídá vystoupení
kouzelníka, barmanská šou, rùzné soutìe pro dìti, odmìòování
úspìšných ákù a vyøazování deváákù. Na závìr celého odpoledne
zahraje po osmé hodinì veèer skupina Marušèiny jahody. Po celý den si
budou moci dìti zadovádìt na skákacím hradu (zveme i dìti s maminkami
na mateøské dovolené a dìti z okolních mateøských školek).
V uplynulých dnech ke Dni dìtí uspoøádala školní druina pro dìti
z okolních mateøských škol zábavné dopoledne plné soutìí a
pohádkových bytostí.
Obì výše uvedené akce jsou finanènì podporovány mìstským
obvodem Pardubice II.
Mezi velké úspìchy našich ákù lze zaøadit vítìzství školních
softballistù v krajském finále Školní ligy. Pod odborným vedením pana
uèitele Jana Horálka budou naši školu, ale i celý Pardubický kraj,
reprezentovat v republikovém kole, které probìhne ve dnech 9. a 10. 6.
v Kostelci. Našim sportovcùm budeme samozøejmì dret palce.
Poslední informací z polabinské jednièky je, e se naši 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 celý výtìek
bude zaslán na konto pøíslušné mezinárodní nadace.
Pokud se i vy chcete zapojit do této humanitární akce a pomoci našim
ákùm s nashromádìním dostateèné finanèní èástky, pøineste 17. 6. od
7.00 do 9.00 na nádvoøí školy starý papír.
Závìrem u zbývá pouze popøát všem hezké prázdniny.
Radek Hejný, øeditel ZŠ

Stolní tenis vozíèkáøù jsme krátce pøedstavili ji v PZ 2007/4. Ve
dnech 8. - 11. kvìtna se do Ostravy sjeli nejlepší stolní tenisté na vozíèku
z celé republiky, nebo se zde konal 14. roèník Mistrovství Èeské
republiky. V soutìi en skonèila na druhém místì Spomenka
Habìtínková z Polabin. Ta jako jediná porazila zlatou hráèku Martinu
Fedorovou z Ostravy. Soutì muù jednotlivcù kvadruplegikù suverénnì
vyhrál bez poráky Martin
Zvolánek z Lokomotivy Pardubice, týmový kolega Spomenky Habìtínkové.
25. øíjna 2008 se v areálu Univerzity Pardubice v MO
Pardubice II za podpory primátora mìsta uskuteèní druhý roèník pardubického turnaje ve stolním tenise vozíèkáøù v rámci Èeského poháru.
FH

OKOLÍ KPT. BARTOŠE 409-12
Jak ji bylo zmínìno ve Slovì starosty, pøipravujeme výstavbu
kontejnerových ohrádek a rekonstrukci høištì v ul. Kpt. Bartoše.
Kontejnery nyní stojí pøed domy volnì na místní komunikaci. Nové
pøístøešky pro kontejnery budou dva - pro kadý objekt jeden,
pøièem kadý bude obsahovat jak kontejnery na komunální tak na
separovaný odpad. Cílem je vytvoøení kultivovaného mìstského
mobiliáøe, který svými jasnými geometrickými tvary reaguje na
okolní zástavbu. Stavba je v rozích vytyèená zdivem z betonových
blokù, plochy mezi
zdmi jsou vyplnìny
dílci tvoøenými ocelovými rámy z perforovaných plechù. Malé
dìtské høištì bude
splòovat všechny platné bezpeènostní normy. Realizace je podmínìna získáním pøiTØ
slíbené dotace.
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