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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
dovolte, abych Vám poprvé v roce zakonèeném
magickou osmièkou èeských dìjin popøál pevné
zdraví, ivotní pohodu i radost z bìných
malièkostí. Všechny uvedené atributy obyèejného lidského štìstí si kadoroènì uvìdomím ji
v prvních lednových týdnech, kdy Speciální škola
Svítání a ZUŠ Polabiny poøádají pro své áky a
jejich rodièe nesmírnì pùsobivý koncert pod
názvem Souznìní, nad kterým pravidelnì pøejímám záštitu. Všem
úèastníkùm koncertu pøeji, aby takto nastolené upøímné mezilidské
vztahy naplnìné oboustranným porozumìním zùstaly trvalou
souèástí jejich ivota.
Souznìní potøebujeme my všichni, abychom chápali a empaticky
pøijímali jeden druhého, zejména kdy se objeví problémy dotýkající
se kadého z nás. Tím nejvìtším je v souèasné dobì zahájení
výstavby domù nazvané Zelená terasa na louce u rùového domu.
Nutné napojení všech sítí, zejména pak posilování kanalizace, si
vyádalo dopravní i parkovací omezení pro všechny nemile
pøekvapené obyvatele sousedních domù, které však ubezpeèuji, e
investor uvede vdy v co nejkratším moném termínu vše do
pùvodního stavu. Náš úøad mìstského obvodu provádí monitorování
provádìných zemních prací i kontrolu termínù.
S výstavbou Zelené terasy souvisí i èasto slýchané otázky, kde se
bude konat pøíští tzn. devátý roèník Staroèeské polabinské pouti.
Nový prostor je vytipován v zeleném pásu ohranièeném budovou
Gymnázia Mozartova ul. 449, bistra U Krupièkù a restaurantu Snack
bar v Polabinách IV. Celodenní program je organizaèním štábem ji
zajištìn a bude opravdu vyhovovat všem zájemcùm o jednotlivé
kulturní ánry. Domácí tìlesa doplní v hlavním odpoledním a
podveèerním bloku celá øada pøedních profesionálních umìlcù
z Èech i Moravy.
Kromì problémù s rùznými velkými stavbami v našem obvodu,
jim je vìnován i další èlánek v tomto zpravodaji, nás mrzí i stále
èetnìjší útoky vandalù na zeleò i vybavenost sídlištì. Tato skupina
našich spoluobèanù naštìstí nepáchá škody na vozovkách, které
budou po krátké zimì brzy v celém obvodu opraveny a rušný provoz
na komunikacích bude probíhat bez komplikací.
Program Regenerace panelového sídlištì Pravý bøeh Labe bude
naplòován i v letošním roce úpravami v Drustevní ulici v èásti
Polabiny 1. Tato jedna z nejstarších ulic na polabinském sídlišti se
doèká nových povrchù vozovek i chodníkù, pøibudou parkovací místa,
nové pøístøešky na kontejnery, rekonstruována budou i dìtská høištì.
Stejnì jako v uplynulých letech budeme usilovat o získání státní
dotace na tuto akci, ovšem letos pøíslušné ministerstvo avizovalo, e
hodlá upøednostòovat menší projekty - maximální výše dotace byla
omezena na 4 mil. Kè, zatímco loni jsme na centrum Polabiny 3 získali
6 mil. Kè. Souèasnì mají dostat pøednost obce do dvaceti tisíc
obyvatel. Pøes tyto nepøíliš povzbudivé výchozí podmínky vìøíme, e
regenerace ulice Drustevní bude zdárnì realizována a naším cílem
zùstává, aby se to podaøilo kompletnì letos.
Velkou radost mají všichni obèané našeho obvodu z nového
pøechodu Stavaøov - Polabiny i z nové zastávky MHD, protoe obì
novinky pøispìly k vìtšímu pohodlí všech uivatelù z obou stran této
frekventované komunikace.
Pøíchod jara je odpradávna signalizován oivením pøírody,
rašením a novou krásou. V tomto duchu probìhla ve sportovní hale
Univerzity Pardubice pod mou záštitou akce Miss aerobik tour 2008,
která se stala pøehlídkou enské krásy spojené s aktivním
sportováním. Volba sportovní miss se setkala s velkým zájmem
spoluobèanù, z nich mnozí odcházeli ze stánku sportu s pøedsevzetím uèinit nìco uiteèného pro své zdraví. Nad podobnými
podnìty a výzvami bychom se asi mìli zamýšlet takøka všichni.
Váš Jiøí Srbek, starosta

roèník 2008

bøezen

èíslo 1

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 13. 12. 2007 schválilo ZMO rozpoètové opatøení
è. 5, v nìm došlo k navýšení pøíjmù rozpoètu o 225 tis. Kè, zejména v oblasti místních poplatkù. Dále došlo ke sníení poloek souvisejících s platy
zamìstnancù. V dùsledku provedených zmìn mohla být navýšena rezerva
rozpoètu o 757 tis. Kè s tím, e tyto prostøedky budou moci být vyuity v roce
2008. ZMO následnì schválilo rozpoèet MO Pardubice II na rok 2008, jeho
struèný pøehled naleznete na str. 3 (podrobnìji na www.pardubice2.cz).
RMO pøed koncem roku schválila uzavøení obvyklých roèních smluv se
Slubami mìsta Pardubic a.s. na zahradnické sluby, pøistavování
velkoobjemových kontejnerù, výsyp košù na odpadky a psí exkrementy,
údrbu fontán a rámcovou smlouvu na opravy komunikací. Novinkou byla
smlouva na provoz separaèního dvora v Lonkovì ulici. RMO dále schválila
smlouvu se spoleèností Odpady 98 s.r.o. na údrbu sorbèních vpustí. Tyto
dešové vpusti s odluèovaèem ropných látek v rámci postupné regenerace
sídlištì v našem obvodu neustále pøibývají, zatím jich je 24 ks a roèní
provoz pøijde na 102 816 Kè.
V návaznosti na poadavek Univerzity Pardubice o bezúplatný pøevod
rozsáhlých pozemkù mezi Labem a univerzitním areálem, který pùvodnì
RMO zamítla (viz PZ 3/2007) probìhla jednání se zástupci univerzity a
RMO následnì schválila smìnu pozemkù. Univerzita za poadované
pozemky poskytne mìstu na oplátku pozemky potøebné pro pøipravovanou
rekonstrukci køiovatky U Josefa, úpravy ulice K Cihelnì v rámci
regenerace sídlištì Sever a další pozemky pod chodníky a veøejnou zelení
ve Studentské ulici a na Stavaøovì. V rámci nakládání s mìstskými
pozemky RMO také mimo jiné doporuèila schválit ádost Pavla Hurty
o zmìnu úèelu rozestavìné stavby mezi Hradeckou a Kunìtickou ulicí
z autosalonu na multifunkèní zaøízení (restaurace, ubytování, školicí støedisko). Dále RMO nedoporuèila poskytnutí mìstského pozemku u køiovatky Hradecké a Podìbradské ulice pro umístìní osvìtleného reklamního
zaøízení ve tvaru “V” na sloupu o výšce 11,5 m. Koneèné rozhodnutí je
ovšem na Radì mìsta Pardubic.
RMO souhlasila s umístìním restauraèní pøedzahrádky pøed
restaurací Pernštejn na novì zrekonstruovaném námìstí v Polabinách 3 a
naopak nesouhlasila s rozšíøením pøedzahrádky u café-baru v ulici Jiøího
Tomana do travnaté plochy v blízkosti obytného panelového domu.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2008.

Czech POINT
v Polabinách
Na Úøadì mìstského obvodu Pardubice II mùete od 1. 1. 2008 získat
ovìøené výpisy z informaèních systémù veøejné správy prostøednictvím
terminálu Czech POINT. Prostøednictvím Czech POINTu je moné
poádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního a ivnostenského
rejstøíku a novì té i o výpis z Rejstøíku trestù. Od 1. 3. 2008 jsou poplatky
za výpis z katastru nemovitostí, obchodního a ivnostenského rejstøíku
100,- Kè za první stranu a 20,- Kè za kadou další stranu. Výpis z Rejstøíku trestù je zpoplatnìn 50,- Kè. Ovìøené výpisy získáte v pøízemí,
kanceláø è. 5, kde probíhá té ovìøování podpisù a listin, a to kadý všední
den od 8.00, v pondìlí a ve støedu do 17.00, v úterý a ve ètvrtek do 15.00 a
v pátek do 14.30 hodin (polední pøestávka je vdy od 11.30-12.30). OVV

7. zasedání ZASTUPITELSTVA

mìstského obvodu Pardubice II se koná ve ètvrtek dne 27. 3. 2008
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: èerpání rozpoètu k 31. 12. 2007 a 29. 2. 2008, pouití
výtìku z výherních hracích pøístrojù za rok 2007, zabezpeèení
úklidu v mìstském obvodu, informativní zprávy aj.

1 - u sbìr. surovin

2 - u POLICIE

3 - Druby

4 - Broíkova

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

den pøistavení

1 - Drustevní

stanovištì
Polabiny - ulice

Vìtšina z Vás u jistì zaznamenala, e od 1. 1. 2008 platí novela
obecnì závazné vyhlášky mìsta Pardubic o místním poplatku ze psù.
Tato novela zavádí významné zmìny týkající se výše poplatku i evidence
psù. Od letošního roku tedy platí pro náš mìstský obvod tyto sazby:
l sazba poplatku ze psù, jejich dritel má trvalé bydlištì nebo sídlo
v rodinných domech èiní 200,- Kè za jednoho psa/rok, 300,- Kè za
kadého dalšího psa/rok
l sazba poplatku ze psù, jejich dritel má trvalé bydlištì nebo
sídlo v ostatních domech èiní 1200,- Kè za jednoho psa/rok, 1500,Kè za kadého dalšího psa/rok
l sazba poplatku ze psa, jeho dritelem je poivatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je jeho
jediným zdrojem pøíjmù, nebo poivatel sirotèího dùchodu, èiní 200,Kè za jednoho psa/rok, 300,- Kè za kadého dalšího psa/rok
(Pozn.: podmínku jediného zdroje pøíjmù splòuje dritel psa, který
nemá ádný jiný pøíjem kromì dùchodu v pøípadì soubìhu dvou
dùchodù tuto podmínku ji nesplòuje a nelze u nìj uplatnit niší
sazbu. Tento dritel má však monost podat na úøad písemnou
ádost o odstranìní tvrdosti zákona.)
Splatnost poplatku je nadále
l v pøípadì, e sazba za jednoho psa neèiní více ne 400,- Kè,
nejpozdìji do 15. bøezna daného roku
l v pøípadì, e sazba za jednoho psa èiní více ne 400,- Kè, ve ètyøech
stejných splátkách, vdy nejpozdìji do 15. bøezna, 15. kvìtna, 15.
srpna a 15. listopadu daného roku.
Novela vyhlášky novì zavádí ohlašovací kartu poplatníka, která
nahrazuje dosud pouívané pøihlášky k místnímu poplatku ze psù. Tuto
ohlašovací kartu jsou podle nové vyhlášky povinni vyplnit také
všichni poplatníci, kteøí mají psa øádnì zaevidovaného ji z doby
pøed úèinností této vyhlášky (tj. zaevidovaného do 31. 12. 2007), a to
nejpozdìji do 31. 3. 2008. ádáme proto všechny dritele psù, kteøí
tak ještì neuèinili, aby se do tohoto data dostavili na náš úøad a
ohlašovací kartu vyplnili. Na základì vyplnìné karty od nás obdrí
i novou známku pro psa - mìsto zavádí jednotnou evidenci psích
známek, s jednou èíselnou øadou a barevnì odlišenou pro rodinné domky,
pro ostatní domy a pro stanovené èásti mìsta. Proto s sebou pøineste i
dosavadní psí známku. Podle novely vyhlášky je dritel psa povinen
zajistit, aby pes nosil známku na veøejných prostranstvích.
Ohlašovací kartu je moné stáhnout z našich webových stránek
www.pardubice2.cz, odkaz Úøad, Formuláøe. Dritele psù, kteøí jsou
poivateli dùchodu, ádáme, aby s sebou pøinesli také doklad, který tuto
skuteènost prokáe.
OES

týdny pøistavení

ZMÌNY U MÍSTNÍHO
POPLATKU ZE PSÙ

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.
Dodáváme, e prùbìnì je k dispozici separaèní dvùr v Lonkovì ulici,
který má provozní dobu kadé úterý a ètvrtek od 13 - 17 hodin.
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Telefonní seznam ÚMO Pardubice II
Jiøí Srbek 466 798 611
starosta
Miroslava Boháèková 466 798 627
tajemník
odbor vnitøních vìcí
Mgr. Monika Benešovská 466 798 629
vedoucí odboru
Jana Menclová 466 798 611
sekretariát, podatelna
Ing. Josef Øehùøek 466 798 628
pøestupky
Czech POINT, ovìøování, ryb. lístky Ilona Drtinová 466 798 630
stavební úøad
Ing. Vladimír Benešovský 466 798 638
vedoucí odboru
Vladimíra Dubravèíková 466 798 639
odbor ivotního prostøedí a dopravy
Ing. Tomáš Øezanina 466 798 624
vedoucí odboru
Ing. Jitka Schafferová 466 798 626
ivotní prostøedí
Tomáš Kozák 466 798 625
veøejná prostranství
Ing. Simona Dalla-Valle 466 798 612
doprava
odbor ekonomický a sociální
Ing. Jitka Støiíková 466 798 631
vedoucí odboru
René Gregarová 466 798 636
sociální péèe
Jana Vyhlídová 466 798 634
sociální péèe
Ladislava Fecková 466 798 623
úèetnictví
evidence poplatkù (TKO, vstupné) Kateøina áková 466 798 632
evidence poplatkù (psi, veø. prostr.) Jana Koudelová 466 798 633
Lenka Brzobohatá 466 798 622
pokladna
466 798 610
faxové èíslo
466 798 620
sluebna Mìstské policie
e-mail posta@umo2.mmp.cz nebo jmeno.prijmeni@umo2.mmp.cz
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Téma
VELKÉ STAVBY V NAŠEM OBVODU
V letošním roce se na území mìstského obvodu Pardubice II
naplno rozjedou tøi velké stavby, jejich investorem není mìsto
Pardubice, nicménì urèitì budou mít na ivot mìsta vliv. Proto
povaujeme za vhodné informovat o nich v našem zpravodaji.
Jako první zmíníme
výstavbu obytných domù
Labský palouk, která
zatím pokroèila nejdál a
zaèíná pomalu mìnit
zaité panoráma Polabin pøi pøíjezdu od nádraí hned za mostem
Kpt. Bartoše. O této
stavbì jsme ji v PZ
nìkolikrát informovali,
nejpodrobnìji v èísle
4/2006. Pøipomeneme
jen ve struènosti, e
mìstský obvod Pardubice II byl pøi projednávání územního plánu
v roce 2001 proti zmìnì vyuití této lokality ze zelenì na bytovou
výstavbu, avšak Zastupitelstvo mìsta Pardubic rozhodlo pro
zástavbu. Nakonec mìsto pronajalo pozemek firmì IP stav, která zde
ji realizuje svùj projekt. Dodáváme, e na ádost MO Pardubice II
podmínilo Zastupitelstvo mìsta Pardubic následný prodej pozemkù
investorovi dokonèením všech stavebních objektù, které byly souèástí
územního rozhodnutí a zámìru investora, na jeho základì byl
odsouhlasen pronájem pozemku (mj. vybudování dìtského høištì,
chodníku k zastávce MHD, náhradní výsadby za pokácené stromy,
vybudování stanoveného
poètu parkovacích míst
apod.). Za prvním objektem, který má ji nìkolik pater postavených
(celkem má mít 9 podlaí)
budou ještì další dva
domy (pìtipodlaní).
Celkem zde vznikne 132
bytových jednotek.
Další významnou
stavbou, o ní ji byla
zmínka ve Slovì starosty,

Rozpoèet na rok 2008
Dne 13. 12. 2007 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2008. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného rozpoètu
(èástky jsou uvedeny v tis. Kè).
OES
FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bìné pøíjmy
z toho
podíl na daních
transfer dotace na sociální dávky
poplatky
ostatní
2. Pøedpokládaný zùstatek ZBÚ k 31.12.2007
3. Tvorba sociálního fondu

43 727,5
36 556,0
15 772,0
4 000,0
14 052,0
2 732,0
7 500,0
-328,5

VÝDAJE CELKEM
1. Bìné výdaje
z toho
sociální dávky
provoz úøadu MO vè. zabezpeèení voleb
oblast ivotního prostøedí
oblast dopravy
knihovna
oblast aktivit obvodu vè. veø. podpory
ostatní
2. Investice - oblast iv. prostøedí a dopravy
3. Rezerva

43 727,5
32 996,0
4 000,0
11 156,0
9 062,0
6 925,0
1 083,0
670,0
100,0
10 200,0
531,5

je obytný soubor Zelená terasa. Na rozdíl od Labského palouku se se
zástavbou tohoto prostoru v centru Polabin pøi Bìlehradské ulici
odjakiva poèítalo. Podle pùvodních projektù sídlištì zde mìlo být
obvodové centrum s pøevaující funkcí obèanské vybavenosti.
Nezastavìné pozemky ovšem byly vráceny v restituci pùvodním
majitelùm, kteøí je prodali firmì CZ stavební holding. Ta se rozhodla je
vyuít pøedevším pro bydlení - ve dvou bytových domech vznikne 109
bytových jednotek. O akci jsme informovali v PZ 2/2007. Tehdy jsme
ještì nevìdìli, e pro bezproblémové pøipojení této stavby na
kanalizaci bude nutné rekonstruovat pøiblinì 200 m dlouhý úsek
kanalizace vedoucí podél loni opraveného chodníku Npor. Eliáše.
Bohuel výkop protíná i ètyøi nové chodníky, které se na páteøní
chodník napojují. Toto nešastné naèasování nás velmi mrzí (mírnì
øeèeno), avšak ubezpeèujeme vás, e uvedení všech dotèených
pozemkù do pùvodního stavu zajistí na své náklady investor této
stavby, mìstský obvod naopak bude ještì inkasovat místní poplatek
za zábor veøejného prostranství.
Zmínkou o kanalizaci se plynule dostáváme ke tøetí významné
stavbì, která se letos dotkne našeho obvodu a tou je Skupinový projekt Labe - Louèná. Pokud vám toto oznaèení snad nic neøíká, pak
vìzte, e se jedná o rekonstrukci a dostavbu kanalizaèní soustavy
v Pardubicích a okolních obcích, která je souèástí protipovodòových
opatøení a pøijde na více ne 830 milionù Kè. Investorem této rozsáhlé
akce, skládající se z devíti dílèích projektù, je spoleènost Vodovody a
kanalizace Pardubice. Projekt je financován èásteènì z úvìru
poskytnutého ÈSOB na dobu 15 let, èásteènì z Fondu soudrnosti
Evropské unie, která projekt Labe - Louèná podpoøí dotací pøesahující
12,5 mil. Euro.
Našeho obvodu se akce dotkne zejména na dvou úsecích.
Nejprve v úseku od køiovatky U Josefa, ulice K Cihelnì, Podìbradská
po køiovatku s ulicí Kosmonautù. Další etapa povede ulicí J. Potùèka,
Okrajovou, na kruhovém objezdu odboèí na Rosice a pøed nadjezdem
k Labi. Oba úseky budou však provádìny unikátní metodou raené
štoly, která by mìla zajistit jen mírné omezení provozu v dotèených
ulicích a pomìrnì malé zásahy do provozu komunikací, které by se
mìly omezit na tìební jámy vzdálené od sebe vdy nìkolik desítek
metrù, mezi nimi bude v podzemí probíhat raba. Jak to bude
vypadat v porovnání s otevøeným výkopem, budeme mít monost
porovnat na ulici J. Potùèka v Trnové, kde metodu raené štoly z technických dùvodù nelze pouít. Celá akce je podle pøedbìného harmonogramu rozplánována a do roku 2009.
TØ

Takhle ne!
Z našeho bohatého archívu fotografií dokládajících nedostateèný vztah nìkterých obèanù k ivotnímu prostøedí,
dnes vybíráme namátkou následující
dvì. Na první je zøetelnì oznaèený zelený kontejner na sklo
plný bìného komunálního odpadu, který
se sklu ani vzdálenì
nepodobá. Na druhém obrázku je nepochopitelnì (leè nikoliv
ojedinìle) odloená
vyslouilá televize i se
dvìma rezervními obrazovkami - jen tak
volnì na trávníku, asi
na hraní pro dìti...

Pravobøení zpravodaj 2008/1

SMS
l RMO schválila smlouvu o dílo se spoleèností Highway Design
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na regeneraci
sídlištì Sever, která bude vycházet ze studie pøedstavené v PZ
2/2007. Zpracování projektu bude stát 523 600 Kè, v letošním roce
je v plánu pøíprava této akce do stádia stavebního povolení. Jedná
se zatím o nejrozsáhlejší akci v rámci regenerace, a proto bude
projektová dokumentace èlenìna na 4 etapy (jednou z nich bude
na základì dohody s mìstem i úprava køiovatky U Josefa. l
Pøipravuje se rovnì projektová dokumentace na stavební úpravy
ul. Kosmonautù (Ing. Vladimír Zima, 99 000 Kè). Tato akce se bude
týkat úseku ulice mezi koneènou zastávkou MHD a køiovatkou
s ulicí Podìbradskou
a bude obsahovat obdobné vìci, jako byly
provedeny v rámci
úprav ulice Bìlehradské v uplynulých letech (zvednutí obrub,
odvodnìní, bezbariérové úpravy pøechodù, zastávky, oprava
chodníku apod.) l
RMO také schválila uzavøení smluv o dílo na realizaci dvou vìtších
akcí v rámci oprav komunikací. Jedná se o stavební úpravy ulice
Gagarinova (Stavitelství Malý a syn, 1,76 mil. Kè) a stavební
úpravy ulice Prodlouená - u pošty (Sluby mìsta Pardubic, 662
tis. Kè). Bude se jednat pøedevším o opravy chodníkù, ovšem
v obou pøípadech zároveò vzniknou i nová parkovací místa. V Gagarinovì ulici to bude 39 kolmých parkovacích míst u vozovky,
pøièem chodník se posune hloubìji do zelenì. U pošty stavební
úpravy mimo jiné umoní podélné parkování v místì souèasného
zákazu zastavení (nesprávné parkování zde je patrné z obrázku) .
l V rámci postupného naplòování jednoho z cílù Programu
rozvoje MO Pardubice II se letos doèkají nového pøístøešku
kontejnery na odpad v ulici Grusovì, které dosud stojí volnì na
parkovišti. l U asfaltového høištì v ulici Ohrazenické budou
vybudovány masivnìjší zábrany chránící zaparkovaná vozidla a
nedaleký dùm pøed letícími míèi. l Jako kadé dva roky letos
probìhne výmìna písku ve všech pískovištích v MO Pardubice II l
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DEN OTEVØENÝCH
DVEØÍ
Na 8. dubna 2008 v den, kdy knihovna mìstského obvodu v ul.
Druby v Polabinách je pro veøejnost uzavøena, vyhlašujeme „Den
otevøených dveøí v knihovnì“ s tím, e veøejnost dìti i dospìlí, mají
monost si nezávaznì prohlédnout knihovnu, získat informace
o provozu knihovny, o skladbì knihovního fondu, o nakoupených
kniních novinkách i pouívání veøejného internetu.
Osvobození ze sankce za nevrácení knih
Rada mìstského obvodu vyhlašuje na období od 20. 3. 2008
do 20. 4. 2008 osvobození od poplatku za upomínky za vypùjèené
a nevrácené knihy v Knihovnì mìstského obvodu Pardubice II (ul.
Druby 334 v Polabinách). Vyzýváme tímto ètenáøe, kteøí knihy
nevrátili vèas a byli upomínáni, aby tak uèinili alespoò pøi této
MB
pøíleitosti.

2. roèník Memoriálu Petra Jagoba
V tìlocviènì základní školy Npor. Eliáše v Polabinách 3 se dne 20. 2.
2008 setkala drustva ákù polabinských škol a Ohrazenic v 2. roèníku
basketbalového turnaje „Memoriálu Petra Jagoba“. Tento turnaj byl
pojmenován po bývalém úspìšném basketbalistovi Pardubic Petru
Jagobovi, který tragicky zahynul pøed 15 lety.
Turnaj probìhl dvoukolovì a byl zahájen paní Broòou Jagobovou a
Tomášem Urbánkem spoluhráèem a kamarádem Petra Jagoba.
Putovní pohár získalo
drustvo ZŠ Ohrazenice, 2.
místo obsadilo drustvo ZŠ
Npor. Eliáše a na 3. místì
skonèila ZŠ Prodlouená.
V Polabinách tak byla
zaloena nová tradice basketbalového turnaje pro áky základních škol.
Mgr. František Nìmec,
øeditel ZŠ

Tøída s rozšíøenou výukou matematiky
a pøírodovìdných pøedmìtù

Nová herní sestava na høišti v ulici Na Labišti

ádost o pomoc
V poslední dobì zaznamenaly naše pracovnice ze sociálního úseku
nìkolik osob, které jsou na tom zdravotnì velmi špatnì a nejsou schopny
se samy o sebe postarat. Tyto osoby ani nemají nikoho blízkého, pøíp.
nejsou se svou rodinou v ádném kontaktu. Èasto se o nì v rámci svých
moností stará nìkdo ze sousedù.
Pokud o nìkom takovém víte, kdo by potøeboval pomoc, ozvìte se
nám, prosím, na tel. è. 466 798 634 nebo 466 798 636, nebo pøijïte pøímo
za našimi pracovnicemi na Úøad mìstského obvodu Pardubice II,
Chemikù 128, Pardubice - pøízemí, kanceláø è. 4, paní Gregarová a paní
Vyhlídová.
OES

Váení rodièe,
i v tomto roce nabízíme vašemu páákovi, který má rád
matematiku, pøírodovìdu a poèítaèe, studium ve tøídì s rozšíøeným vyuèováním matematiky, pøírodovìdných pøedmìtù a
informatiky. Èeká ho modernì vybavená škola se tøemi
poèítaèovými uèebnami èi novì zrekonstruovaná uèebna
pøírodopisu s interaktivní tabulí.
Pøijímací øízení probìhne ve ètvrtek 24. dubna 2008 od 14
hodin na ZŠ Pardubice Polabiny, Npor. Eliáše 344. Testy týkající se
matematických dovedností a studijních pøedpokladù jsou
pøipraveny ve spolupráci s PPP Pardubice. Pøedbìné pøihlášky
pøijímáme na tel. è. 464 629 940 nebo 464 629 943.
Mgr. František Nìmec, øeditel ZŠ

Turistický oddíl TJ Sokol Polabiny Pardubice poøádá
dne 19. dubna 2008 ji 30. roèník

pochodu PARDUBICKÁ PODKOVA
Start: nádraí ÈD Slatiòany 7.00 - 10.00 hod.
Cíl: motorest Bonet Slatiòany
Trasy v okolí Slatiòan: pìší 10, 15, 25, 35 km, cyklo 50 km.
Pøijïte se osvìit jarní pøírodou!
Bliší informace: tel. 466 400 478 (Vladimír Èech) a
www.TJPolabiny.cz
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