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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
volbou obecních zastupitelù a tøetiny Senátu
skonèil supervolební rok v Èeské republice. Rád
bych touto cestou podìkoval všem, kteøí se na
pøípravì voleb a následnì i sèítání hlasù podíleli.
Vím, e to byla práce zodpovìdná, nároèná na
èas a ne nìjak zvláš finanènì ohodnocena,
pøesto jste ji vykonali spolehlivì a bez nejmenších
pøipomínek a protestù.
Pøi psaní tìchto øádkù ji venku napadl první sníh a zimu máme za
dveømi, pøesto mi dovolte se ještì pár slovy vrátit k nejvìtší kulturní
akci v našem obvodì a tím byla ji XI. Staroèeská polabinská pou.
Poèasí nám letos na rozdíl od jiných let tolik nepøálo, ale úèast Vás
obèanù byla veliká a i skladba úèinkujících byla velmi sympatická a tak
se pou setkala s velkým úspìchem jak u obèanù obvodu, tak i široké
pardubické veøejnosti. V pùlce øíjna té skonèily tradièní promenádní
koncerty na Pergole, které jsou rok od roku stále více
navštìvovanìjší.
Na Mikuláše jsme v duchu našich novodobých polabinských
tradic opìt rozsvítili koruny a tìla nìkolika stromových velikánù
protoe chráníme naše ivotní prostøedí, ušetøili jsme dovoz celé øady
vzrostlých smrkù a slavnostní osvìtlení zavìsili na stromoví v obvodì
ivì rostoucí.
Mám radost, e se nám podaøilo vybudovat nové kontejnerové
stání v ulici Bìlehradská (naproti Kauflandu), které zde bylo velmi
potøebné. Vybudováním tohoto stání jsme velmi významnì zlepšili
ivotní prostøedí v této lokalitì. Bìhem podzimu probìhla poslední
seè trávy v obvodì, ta byla spojeno i se sbìrem spadaného listí. Na
vìtšinì dìtských høiš byla provedena revize hracích prvkù.
Blíí se konec kalendáøního roku a já chci všem obyvatelùm
našeho sídlištì pøipomenout, e i letos probìhne nádherné setkání
všech pøíznivcù èeských vánoc a to 24. 12. v 11:00 hodin na Pergole.
Pøijïte si spoleènì zazpívat nejkrásnìjší koledy a pastorely. Veèer
bude následovat tradièní štìdroveèerní troubení ve všech èástech
našeho obvodu. Staèí jenom pootevøít okno a vyslechnout hudební
dárek vìnovaný bez ohledu na poèasí všem dobrým lidem našeho
obvodu.
Má malá rekapitulace za uplynulým podzimem konèí, a proto mi
dovolte pøejít k závìru. Za celoroèní práci dìkuji na tomto místì všem
èlenùm bývalého zastupitelstva MO a novým èlenùm pøeji do jejich
nároèné práce plno sil a elánu. Zároveò chci podìkovat za celoroèní
práci svým spolupracovníkùm z úøadu mìstského obvodu.
Dovolte mi, abych všem obèanùm našeho obvodu popøál hezké
proití vánoèních svátkù se spoustou malých i vìtších dárkù a trochu
obyèejného lidského porozumìní. Vdy mít dobré sousedské vztahy
je jeden z nejvìtších dárkù.
Na závìr Vám pøeji mnoho štìstí a úspìchù jak osobních tak
Váš Jiøí Srbek
pracovních v celém roce 2011.

Vánoèní strom z Polabin
Tentokrát se jedná o smrk
svítící pøed ÈEZ arénou, který
musel být pokácen na polabinské
ètyøce, protoe rostl pøíliš blízko
domu. Další dva smrèky pokácené
z podobných dùvodù v ulici Jiøího
Tomana zdobí zase Pøíhrádek.
Jako obvykle v pøedvánoèním
období upozoròujeme, e i letos
byly mladé jehliènany v našem
obvodu ošetøeny pøípravkem, díky
nìmu po pøenesení do teplé
místnosti intenzivnì zapáchají.
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Starosta, místostarosta, radní, zastupitelé a zamìstnanci úøadu MO
pøejí všem obèanùm Pardubic II hezké a spokojené proití vánoèních svátkù,
hodnì zdraví a úspìchù v roce 2011

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 22. 9. 2009 projednalo ZMO mimo jiné rozpoètové
opatøení è. 3. V nìm došlo k úpravì pøíjmové èásti dle skuteèného vývoje a
dílèím úpravám výdajù (napø. sníení výdajù na elektøinu a navýšení výdajù
na údrbu a opravy veøejných prostranství). Projednány byly také
informativní zprávy o èinnosti Støediska úklidových prací a Knihovny MO
Pardubice II. Po volbách se 9. 11. 2010 uskuteènilo ustavující zasedání
nového ZMO, na nìm byl zvolen starosta, místostarosta a RMO na následující volební období (viz str. 2).
RMO nemìla námitky k zámìru firmy 2VV na pøístavbu vývojové dílny
ve svém areálu na Fáblovce.
V návaznosti na dokonèení obytné èásti bytového komplexu Zelená
terasa RMO souhlasila s darováním pozemkù v okolí objektu, na nich jsou
nové chodníky a veøejná zeleò, mìstu. Dále RMO souhlasila se ádostí
Gymnázia Mozartova o výpùjèku pozemku, na nìm je umístìno školní
høištì. RMO souhlasila se ádostí Øeditelství silnic a dálnic ÈR o rozsáhlejší smìnu pozemkù, pøièem území MO Pardubice II se dotýká
pozemky v okolí rosického nadjezdu, které ØSD nabízí mìstu. RMO
souhlasila rovnì se zøízením vìcného bøemene pro Povodí Labe na
pozemcích mìsta v souvislosti s pøipravovanou akcí Revitalizace mrtvého
ramene Polabiny. V neposlední øadì RMO souhlasila s vykoupením
menšího soukromého pozemku uprostøed veøejného prostranství mezi
domy v ulici Køièkovì.
RMO schválila uzavøení smlouvy o dílo s Kulturním centrem Pardubice
k zabezpeèení slueb spojených s poøádáním Staroèeské pouti v záøí 2010,
se Stavební a obchodní spoleèností SPRINT na výstavbu pøístøešku na
kontejnery a parkovacích stání v Bìlehradské ulici u èp. 391-8 a se
spoleèností Centrum-bagry na výstavbu pøístøešku na kontejnery také
v ulici Bìlehradské, ale tentokrát u èp. 513.
RMO projednala rovnì mìstem pøedloené a s ostatními obvody
pøedjednané návrhy novel vyhlášek mìsta o místních poplatcích (vesmìs
technické novely bez dopadu na sazby).
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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 2010. Výèet
neobsahuje úplnì všechny poloky, nìkteré jsou kumulované
a nìkteré èástky odhadnuté, nebo èerpání dosud probíhá.

ÚDRBA, OPRAVY A INVESTICE P - 2010 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, údrba a doplnìní vybavení dìtských høiš a sportoviš, kontroly
provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2
rekonstrukce skateparku - Mozartova SKATE PLAZA
výmìna písku v pískovištích
nové herní prvky Lonkova, Prodlouená
pøístøešek na kontejnery a parkovací stání Bìlehradská 391-8
pøístøešek na kontejnery Bìlehradská 513
úklid okolí kontejnerových ohrádek
výsyp odpadkových košù
výsyp košù na psí exkrementy
pøistavování velkoobjemových kontejnerù na komunální odpad
náklady na Støedisko úklidových prací
nový mobiliáø (lavièky, psí koše, stojany na kola aj.)
pøíspìvek na provoz monitorovací stanice ovzduší v Rosicích
ÚDRBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA - 2010 v tisících Kè
podíl na akci rekonstrukce ulice K Cihelnì (celk. cena 15 604)
stavební úpravy ulice K Rozvodnì, dìtská høištì sídlištì Sever
parkovací stání v ulici Odboráøù
opravy výtlukù a dalších závad na vozovkách (po zimì apod.)
lokální opravy chodníkù (napø. Kpt. Bartoše, Mozart.-Grus., Gagarinova)
opravy a èištìní dešových vpustí (vè. výmìn náplní sorbèních vpustí)

1 938
250
1 060
712
85
274
624
58
1 880
140
72
495
244
120
464
192
297
1 500
74
100

Orgány MO po volbách 2010
Z devíti kandidujících stran v komunálních volbách na podzim 2010
se jich do Zastupitelstva MO Pardubice II (ZMO) dostalo šest. Nejvíce
hlasù získala ODS (29,38%), následovaná ÈSSD (27,86%), dále pak
Sdruení pro Pardubice (12,59%), KSÈM (9,58%), Pardubáci (7,81%) a
Koalice pro Pardubice (6,43%). Poèty mandátù jsou zøejmé z pøipojeného
abecedního seznamu èlenù ZMO. Ustavující zasedání ZMO se konalo
9. 11. 2010 v Arše (foto) a zastupitelé zvolili starostou MO Pardubice II
opìt Jiøího Srbka, který je jediným tzv. uvolnìným politikem (na plný
úvazek) v ZMO. Místostarostou se stal Milan Drahoš. Tuèným písmem
jsou v seznamu oznaèeni èlenové Rady MO Pardubice II, hvìzdièkou pak
ti zastupitelé, kteøí v minulém volebním období nebyli èleny ZMO.
Milan Drahoš (ODS) - místostarosta MO Pardubice II
Mgr. Radek Hejný (Koalice pro Pardubice)
doc. Ing. Alexander Chlaò, Ph.D. (ODS) *
Ing. Zdenek Køišál (ÈSSD) *
Leoš Malina, DiS. (ÈSSD) *
Ing. Martin Mojíš (ÈSSD)
Ing. arch. Petra Nacu (ODS)
Ing. Filip Pecháèek (ODS) *
Jiøí Srbek (ODS) - starosta MO Pardubice II
MUDr. Miroslav Šimko (Sdruení pro Pardubice)
Ing. Pavol Škuliga (KSÈM)
Richard Urban (ÈSSD) *
Ing. Jaroslav Vávra (Sdruení pro Pardubice)
Marta Vitochová (ÈSSD) *
Mgr. Radoslava aludová (Pardubáci) *
Sloení výborù ZMO (první v poøadí je vdy pøedseda):
Kontrolní výbor ZMO - Ing. Pavol Škuliga, Ing. arch. Petra Nacu, Ing. Filip
Pecháèek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. František Weisbauer
Finanèní výbor ZMO - Mgr. Radoslava aludová, Mgr. Radek Hejný, doc.
Ing. Alexander Chlaò, Ph.D., Leoš Malina, DiS., Ing. Jaroslav Vávra

1 462
5 356
366
1 110
1 380
680

Z tabulky je patrné, e letos nejvíce penìz šlo na pokraèování
regenerace sídlištì Sever, kde se po køiovatce U Josefa doèkala úprav
zejména ulice K Cihelnì, ale i ulice K Rozvodnì a dìtská høištì (viz foto
centrálního høištì s raketou
dole). Nové pøístøešky na
popelnice vznikly v Bìlehradské ulici proti Kauflandu
(viz foto vlevo) a u malobytù
za Lidlem. Významnou investicí byla skate plaza
v Mozartovì ulici. Výraznì
více financí bylo letos oproti
pøedešlým letùm vìnováno
na opravy chodníkù, narostly rovnì náklady na
údrbu a opravy vpustí.

Mìstská policie Polabiny
Protoe z dùvodu zmìny vlastníka objektu byl ukonèen provoz
obvodní sluebny MP v Ohrazenicích, ul. Školská 228, vedení mìstské
policie pøipravuje novou obvodní sluebnu, pro kterou byl vybrán objekt
bývalé prádelny v ulici Nová 282 v èásti Polabiny 2. Po schválení
finanèního rozpoètu bude provedena rekonstrukce nových prostor a
zejména sociálního zaøízení. S otevøením nové sluebny se poèítá
bìhem 1. ètvrtletí roku 2011. Do té doby pro mìstský obvod Pardubice II
platí dosavadní úøední hodiny, tj. støeda 15 - 17 hod. sluebna Polabiny,
Chemikù 128.
PhDr. Pavel Èejka, zástupce øeditele MP

OZNÁMENÍ

Úøad MO Pardubice II bude dne 31. 12. 2010 pro veøejnost
uzavøen. Dne 30. 12. 2010 bude provoz pro ovìøování, Czechpoint
a v pokladnì (výbìr poplatkù) pouze od 8.00 do 11.30 hodin.
Knihovna MO Pardubice II bude ve dnech 27. 12. - 30. 12. 2010
otevøena s omezeným provozem, dne 31. 12. 2010 bude uzavøena.

2. zasedání ZASTUPITELSTVA

mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 15. 12. 2010
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu, program rozvoje MO
Pardubice II na období 2011-2014, pravidla pouití sociálního
fondu na rok 2011, rozpoèet na rok 2011.
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Téma
CYKLOPRUHY NA BÌLEHRADSKÉ

Projekt vyhrazených jízdních pruhù pro cyklisty na
Bìlehradské ulici pøipravil a zrealizoval odbor dopravy
Magistrátu mìsta Pardubic ve spolupráci s obèanským sdruením Mìsto na kole. Názory na novou úpravu se rùzní, od
nadšeného souhlasu po absolutní nesouhlas. V následujících
øádcích dáváme slovo obìma táborùm. Nejprve shrnuje své
argumenty jeden z propagátorù cyklopruhù Jakub Kutílek z obèanského sdruení Mìsto na kole (http://mestonakole.eu).
Na Bìlehradské ulici byly vyznaèeny vyhrazené pruhy pro
cyklisty. A to pøesto, e témìø celou ulici ji kopíruje stezka pro pìší a
cyklisty. Pardubice, jedno z nejcyklistiètìjších mìst Èeské republiky,
se snaí svou tradici dále rozvíjet. Proto nyní zkoušejí cyklopruhy,
které svým uivatelùm nabídnou jiný styl jízdy. Oproti cyklostezce je
jízda výraznì rychlejší a plynulejší. Cyklisté nesdílí prostor s pìšími a
mají stejná práva pøednosti v jízdì jako ostatní øidièi – nejsou v podøízené roli na kadém køíení. Navíc vozidla, která cyklopruh køiují,
nesmìjí cyklistu ohrozit ani omezit. Na to si musejí motoristé zvyknout.
Cyklista však má povinnost umonit výjezd ze zastávky, která platí pro
všechna vozidla. Pøestoe stezka na Bìlehradské tìmito negativy trpí
minimálnì, kadý Pardubák si nyní mùe v Polabinách vyzkoušet, jak
se mu jezdí ve vyhrazeném pruhu pro cyklisty. Seznámí se tak s novým druhem infrastruktury, který bude moné nabídnout na dalších
komunikacích ve mìstì. Dalším argumentem pro cyklopruhy na
Bìlehradské je zúení jízdních pruhù. Pøestoe právì toto nìkteøí
kritizují, faktem je, e jejich šíøe pøed vyznaèením cyklopruhù
pøekraèovala normové hodnoty pro dálnici. Nyní je jejich šíøe tøi metry,
co odpovídá významu komunikace. Šíøka jízdního pruhu pøitom
zásadním zpùsobem pùsobí na øidièe a jeho vnímání rychlosti.
Hlavním motivem však zùstává podpora cyklistické dopravy. V rovinatých Pardubicích, kde se vìtšinou pøesouváme na vzdálenost
nìkolika málo kilometrù, mùe bicykl zajistit znaènou èást tìchto
pøesunù. A o to ménì cest bude vykonáno osobním automobilem.
Ulice plné parkujících a projídìjících aut se stávají ménì pøíjemnými
pro ivot. Zatímco mnohá evropská mìsta musela èi musejí s tímto
vývojem tvrdì bojovat, Pardubice se chtìjí pouèit a nejvìtším
problémùm pøedejít. Cyklodoprava je jedním z nástrojù.
Tolik Jakub Kutílek. Následující kritická slova napsali doc. Ing.
Alexander Chlaò, Ph.D. (zastupitel MO Pardubice II) a doc. Ing. Ivo
Drahotský, Ph.D. (expert na bezpeènost a krizové stavy v dopravì) oba pùsobí na Dopravní fakultì Jana Pernera Univerzity Pardubice.
V mìstském obvodu Pardubice II se úèastníci provozu na pozemních komunikacích, tedy v podstatì všichni obyvatelé, setkali s významnými úpravami v ulici Bìlehradská. Jedná se konkrétnì o zøízení
vyhrazených jízdních pruhù pro cyklisty. Pøestoe ideovì lze tuto
myšlenku akceptovat a v nìkterých západních zemích se také
realizuje, z technického hlediska a z pohledu bezpeènosti provozu je
nutno vznést nìkolik významných pøipomínek. Dále pak postup a
pozadí související s realizací zmiòovaných opatøení, ale také jejich
zdùvodnìní vyvolávají celou øadu pochybností.
Jako hlavní argumenty pro tuto variantu slouí „potøeba vedení
cyklistù v hlavním dopravním proudu“, „svobodná volba pro cyklisty“,
èi „ulice s nadmìrnou šíøkou“.

V tìchto souvislostech je pøedevším otázkou, zda je vùbec
úèelné vyuít deklarované nadmìrné èásti komunikace právì ve
prospìch jednìch úèastníkù provozu na pozemních komunikacích a
to cyklistù? Pøedevším je tøeba zmínit, e ji delší dobu existují v dané
ulici stezky pro chodce a cyklisty, pøièem v nìkterých úsecích je
dokonce stezka pro cyklisty zcela oddìlena od stezky pro chodce.
V daném úseku mají tak cyklisté vyhrazený prostor urèený výluènì
pro nì samotné, co zvyšuje jednak bezpeènost jich samotných,
chodcù a provozu na silnièní komunikaci, jednak i plynulost provozu
všech zmínìných.
Dostáváme se tak k polemice o významu realizovaného opatøení,
kdy navíc ještì zùstaly stezky pro chodce a cyklisty platné, tedy ve
vzájemném styku chodcù a cyklistù. Nebylo by potom ku prospìchu
vìci, pokud by po zøízení vyhrazených jízdních pruhù byly cyklistické
stezky spojené se stezkami pro chodce zrušeny, aby byl uvolnìn pro
chodce dodateèný prostor? Pokud je argumentováno svobodnou
volbou, uspoøádání jízdních pruhù a prostoru pro pìší by mìlo být
vytvoøeno s ohledem na skuteènì realizované výkony jednotlivých
úèastníkù dopravy. Tím je myšlen pøedevším konkrétní poèet cyklistù,
chodcù, ale i individuálních motoristù a osob vyuívajících MHD.
Z hlediska dopravních výkonù pøipadajících na poskytnutý prostor
zde však dostáváme jednu výraznì preferovanou skupinu.
Nyní k otázkám bezpeènosti. Vlastní technické øešení
vyhrazených jízdních pruhù na ulici Bìlehradská hned na nìkolika
místech umoòuje vznik dopravnì krizových situací, pøípadnì
dopravních nehod. Lze zmínit napøíklad ukonèení vyhrazených
jízdních pruhù v místì ostrùvku u pøechodu pro chodce na „ulici
s dostateènou šíøkou“, zaèátek jízdních pruhù z ulice Hradecké, ale
i u kruhového objezdu u obchodního domu Kaufland. Dále provedení
dopravního znaèení (svislého i vodorovného) s ohledem na pøíslušné
normy vyvolává také øadu nejasností.
V rámci komplexního pohledu na vìc je také nutno poukázat na
jasnì daná pravidla chování jednotlivých úèastníkù provozu na
pozemních komunikacích, která upravují chování a vzájemné vztahy
chodcù, cyklistù i motoristù. Tedy dopravní situace byla ošetøena ji
pøed zavedením vyhrazených jízdních pruhù a cyklisté mìli monost
(v podstatì stále mají) úèastnit se øádnì provozu na pozemních
komunikacích, není-li jim v tom zabránìno dopravním znaèením.
Mùeme tedy vznést další dotaz, zda není novì vytvoøená úprava na
ulici Bìlehradská pouze zámìrným zvýhodnìním úzké skupiny
úèastníkù provozu na pozemních komunikacích oproti úèastníkùm
ostatním, a zda by nebylo vhodné daný prostor vyuít efektivnìji, a to
napøíklad i pøi zachování statu quo?
Je pravdou, jak je zmínìno v úvodu tohoto èlánku, e v nìkterých
zemích je toto øešení praktikováno. Jedná se však o pøípady, kdy na
úzké komunikaci není dostateèný prostor pro jízdu cyklistù a vozidel
v jednom smìru a pøilehlé chodníky (jsou-li vùbec) neumoòují
vytvoøení cyklistické stezky. Naopak v ulici Bìlehradské je nejen
dostateènì široká komunikace, ale pøedevším je zde po obou
stranách široký chodník pro chodce, který na levé stranì smìrem ke
Kauflandu je kombinován s cyklostezkou. V takových pøípadech se
paralelní vyhrazený jízdní pruh pro
cyklisty na silnici nevytváøí, protoe
by toto opatøení bylo v pøímém
rozporu se snahou o zvyšování
bezpeènosti provozu!
V neposlední øadì je také tøeba
vznést dotaz, zda byl ze strany
autorù zámìr dostateènì diskutován s laickou i odbornou veøejností.
Napøíklad s mìstským obvodem,
jeho obyvatel se toto opatøení týká
pøedevším, záleitost pøedem diskutována nebyla a na pøipomínky
Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, která v mìstském obvodu
sídlí, nebyl brán zøetel…
Tolik Alexander Chlaò a Ivo
Drahotský. A jak to vidíte Vy,
váení ètenáøi, úèastníci provozu?
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PROPLUJTE S NÁMI
MOØEM VZDÌLÁNÍ
Vznikající NOE - køesanská základní škola v Pardubicích
otevøe ve školním roce 2011/2012 první tøídu pro 20 dìtí.
Zøizovatelem školy je Církev bratrská - ARCHA.
 profesionální pedagogická úroveò
 efektivní metody vzdìlávání
 individuální pøístup k ákùm
 pøátelské a bezpeèné prostøedí
 vedení v duchu køesanské etiky a morálky
 partnerská spolupráce s rodièi ákù
 vyuèování rozšíøené o pøedmìty køesanské výchovy
Škola bude otevøena pro áky všech køesanských vyznání i bez
Markéta Chmelová
vyznání. Více na www.skola-noe.cz.

Ahoj, ahoj, ahoj! Chcete zaít dobrodruství? Chcete si
zahrát dlouhodobé hry? Chcete najít nové kamarády? Chcete
plout po našich øekách a pøehradách? Chcete poznat spoustu
zajímavých informací pro ivot v pøírodì? Chcete poznat
neznámé hry a rùzné soutìe? Chcete hrát veèerní hry o poklad? Chcete všem ukázat v bodování jak jste dobøí? Vstupte
do našeho skautského oddílu

BÍLÝ DELFÍN

Oddíl Bílý delfín pøíjme do své posádky nìkolik èlenù od 6
Libor Jirout
do 11 let. Zavolejte na 736 519 022.

VÁNOCE A NOVÝ ROK V ARŠE
Vánoèní a novoroèní program ve sborovém domì Archa v Lonkovì
ulici je následující:
 Úterý 14. 12. v 18 hodin - Vánoèní koncert komorního orchestru
Bona Nota a vernisá výstavy betlémù
 15. 12. - 26. 12. - Výstava betlémù (všední dny 9-12, 14-18, soboty,
nedìle, svátky 14-18, Štìdrý den 9-12 hodin)
 Nedìle 19. 12. v 9 hodin - Vánoèní sborová slavnost s dìtmi
 Pátek 24. 12. ve 23 hodin - Štìdroveèerní bohosluba
 Sobota 25. 12. v 10 hodin - Vánoèní bohosluba
 Nedìle 26. 12. v 9 hodin - Nedìlní bohosluba
 Nedìle 9. 1. 2011 v 17 hodin - Tøíkrálový koncert komorního
Vladimír Lukáš
orchestru Bona Nota
Pøijïte si na Štìdrý den 24. 12. 2010 od 11 hodin na Pergolu
poslechnout a zazpívat vánoèní koledy! Kadý z Vás je na
tuto akci srdeènì zván. A veèer se uskuteèní ji tradièní
štìdroveèerní troubení na nìkolika místech našeho obvodu.

STOLNÍ TENIS VOZÍÈKÁØÙ
V sobotu 16. 10. 2010 se konal 4. roèník Bodovacího turnaje ÈR ve
stolním tenise vozíèkáøù v rámci Èeského poháru vozíèkáøù. Závody
probíhaly v H-centru, které se nachází na hranicích mezi MO Pardubice II
a Starým Hradištìm.
Tento turnaj poøádá oddíl Lokomotiva Pardubice oddíl stolního tenisu
tìlesnì postiených sportovcù. Jeho èlenové úspìšnì hájí mìsto
Pardubice na Mistrovství
ÈR a mezinárodních turnajích. V letošním pardubickém turnaji Spomenka
Habìtínková Tomiè obsadila
druhé místo, Martin Zvolánek ètvrté místo a Leoš
Krouel obsadil místo sedmé. Turnaje se celkovì
zúèastnilo 46 hráèù vèetnì
reprezentace ÈR.
František Habìtínek
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Czech POINT
na úøadì v Polabinách
Nebaví Vás stát u pøepáky? A víte, e na Úøadì mìstského obvodu
Pardubice II mùete v pøíjemném a komfortním prostøedí ji 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 (bez mapy),
obchodního a ivnostenského rejstøíku, z rejstøíku trestù, a to vše na
poèkání. Dále na Czech POINTu získáte výpis z bodového hodnocení
øidièe, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù, výpis z registru
úèastníkù provozu modulu autovrakù ISOH, výpis z insolvenèního
rejstøíku a všechny úkony spojené s pouíváním datových schránek
(zøízení datové schránky, konverze dokumentù, apod.). Czech POINT na
úøadì v Polabinách naleznete 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).

Co se dìje na JEDNIÈCE?
Stejnì jako nìkolik
pøedchozích let, tak i letos
se konal na ZŠ Polabiny1
Veèer duchù, kam se mohli
pøijít bát malí i velcí. Letošní
roèník patøil podle poètu
zúèastnìných dìtí k nejúspìšnìjším a školní duchové doufají, e sklidil
úspìch i mezi návštìvníky.
Zároveò se trochu musí
omluvit všem za delší fronty
u jednotlivých atrakcí.
To však ani zdaleka
nebyla poslední akce, kterou si pro své áky školní druina a paní uèitelky
pøipravily. Ji prvního prosince se dìti budou moci opìt bát, nebo školu
navštíví èert a Mikuláš a pro dìti má pøipravenou veèerní besídku ve
školní jídelnì. Hned následující sobotu, 4. prosince, se bude konat ji
tradièní Vánoèní salon, kde se dìti ji nebudou muset bát, ale naopak si
budou moci vyrobit vlastní svíèky, nazdobit perníèky, ochutnat cukroví èi
si nechat vyvìštit budoucnost z olova. Poslední letošní pøedvánoèní akcí
bude ohòostroj, který se bude konat 22. prosince od 17 hodin na nádvoøí
školy a na který srdeènì zveme nejen áky a rodièe z naší školy, ale
i všechny lidi z okolí.
Všechny tyto akce pro dìti se konají s finanèní podporou mìstského
Radek Hejný, øeditel školy
obvodu Pardubice II.

SEPARUJME ODPAD
Nìkteøí lidé si stále ještì myslí, e odpad
z kontejnerù všech barev skonèí nakonec na
jedné hromadì nìkde na skládce, ale tak to
není. Napøíklad nejobjemnìjší odpad, co
jsou plasty, je odváen do Transformu v Lázních Bohdaneè. Tam se na lince tøídí, dále
zpracovávají a vyrábìjí se z nich uiteèné
vìci. Tøeba plotové profily - plotovky na
všech nových pøístøešcích na kontejnery
v našem mìstském obvodu jsou vyrobeny
právì z tohoto recyklovaného plastu.
Pøipomínáme, e do lutých kontejnerù
na plasty je potøeba dávat plastové láhve
sešlápnuté, aby se ušetøilo místo, a patøí do
nich i tzv. nápojové kartony.
Spoustu zajímavých informací o správném tøídìní odpadu i øadu odpovìdí na
nejèastìjší otázky lze nalézt na internetových stránkách www.jaktridit.cz.
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