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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
jsem rád, e Vás mohu po skonèení dovolených a
prázdnin opìt pøivítat na stránkách našeho
Pravobøeního zpravodaje a podìlit se s Vámi
o všechny novinky. Vìøím, e pro vìtšinu z Vás
bylo uplynulé období spojené s intenzivním
odpoèinkem a èerpáním nových sil, které budeme
v následujícím èase všichni velmi potøebovat.
Nejdøíve mi dovolte pozdravit všechny školáky a
popøát jim úspìšný školní rok. Tìm nejmladším prvòáèkùm a se ve
škole líbí a novým adeptùm støedních a vysokých škol pøeji hodnì
radosti z poznávání všeho nového, co pøináší vìda i ivot.
I v prùbìhu letních dní v našem obvodu pokraèovala øada
investièních akcí pøispívajících ke zlepšení prostøedí k bydlení a
ivotu. Tìší mì to dvojnásob, protoe v letošním roce se nám
nepodaøilo získat státní dotaci a daòové pøíjmy jsou s ohledem na
celkovou hospodáøskou situaci v zemi niší. Pøesto se podaøilo
dokonèit rekonstrukci ulice K Cihelnì a hotové jsou rovnì úpravy k
ulici K Rozvodnì, kde pøibylo mnoho parkovacích míst a nìkolik
nových pøístøeškù na kontejnery. Finišují pøestavby dìtských høiš na
sídlišti Sever, kam k nemalé radosti tìch nejmenších pøiletí kosmická
raketa (viz str. 2). Dokonèena byla Mozartova plocha pro volný èas a
myslím, e se mladým skateboardistùm opravdu líbí - však se na jejím
vzhledu sami podíleli. V provozu je nové parkovištì v ulici Odboráøù.
Velkou radost mi udìlaly farmáøské trhy, které poèátkem záøí zavítaly
na námìstíèko v Polabinách 2. Do konce roku bychom ještì rádi stihli
postavit nové pøístøešky na kontejnery pro „malobyty“ è.p. 513 a pro
„Osmidùm“ v Bìlehradské proti Kauflandu. Ještì letos by se také
mìla objevit krytá èekárna na zastávce Sluneèní.
Nástup podzimu budeme moci navíc pøivítat všichni spoleènì na
tradièní Staroèeské polabinské pouti, která v letošním ji XI. roèníku
pøinese ještì pestøejší a bohatší program pro dìti i dospìlé ne v letech pøedcházejících. Podrobnosti jsou uvedeny na poslední stranì
tohoto zpravodaje. Pøijïte si, váení a milí, odpoèinout od
kadodenních starostí a pobavit sebe i své blízké. Myslím, e si ten
jednodenní oddech všichni dohromady opravdu zaslouíme. V sobotu 25. záøí se tedy s Vámi budu tìšit na shledanou.
Protoe se blíí konec volebního období, chci touto cestou
podìkovat jak všem spoluobèanùm, kteøí se podíleli na jakékoliv
formì spolupráce s ÚMO Pardubice II, tak stávajícím zastupitelùm za
jejich práci v uplynulých ètyøech letech. Další rozvoj našeho obvodu
pak máte zcela ve svých rukou, protoe ji 15. a 16. øíjna 2010 se
uskuteèní další komunální volby. V poslední dobì jsou opìt slyšet
hlasy zpochybòující existenci mìstských obvodù a objevují se rùzná
èísla, kolik by se prý ušetøilo, kdybychom obvody nemìli. Já osobnì
jsem pøesvìdèen, e tak jednoduché to není a e napøíklad náš obvod
Pardubice II svùj smysl obhájil. Staèí se pøece projít po Polabinách
nebo Cihelnì a zavzpomínat, jak to tady vypadalo pøed rokem 1997,
tedy pøed vznikem obvodu. Vìøím, váení spoluobèané, e v nadcházejících svobodných volbách vyberete své zástupce odpovìdnì a
s rozvahou a e volební úèast se bude pohybovat v co nejvìtších
Váš Jiøí Srbek
procentech.

Pozvánka
na 19. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II, které se koná ve støedu dne 22. 9.
2010 v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou
následující body: zpráva starosty, vyhodnocení hospodaøení MO
Pardubice II za první pololetí roku 2010, rozpoètové opatøení è. 3,
poskytnutí odmìn, zrušení výborù ZMO, informativní zprávy, diskuse.

roèník 2010

záøí

èíslo 3

Ulice K Cihelnì

Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady MO
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 30. 6. 2010 vzalo ZMO na vìdomí zprávu Mìstské
policie o dohledu nad veøejným poøádkem v mìstském obvodu, schválilo
závìreèný úèet hospodaøení mìstského obvodu za rok 2009 a rozpoètové
opatøení è. 2. V rámci této úpravy rozpoètu došlo zejména k zapojení
zùstatku z roku 2009 a souèasnì byl do rozpoètu zahrnut podíl mìstského
obvodu na rekonstrukci ulice K Cihelnì. Další úpravy v poloce investic byly
provedeny s ohledem na nezískání státní dotace a pøíspìvku mìsta na
nové akce tak, aby umonily dokonèení ucelené etapy regenerace sídlištì
Sever (tj. úpravy ulice K Rozvodnì a rekonstrukce dìtských høiš).
RMO projednala øadu ádostí o nakládání s pozemky mìsta, pøièem
její stanovisko jako obvykle poslouilo jako podklad pro koneèné
rozhodnutí rady, popø. zastupitelstva mìsta. RMO nesouhlasila s prodejem
èásti nového parkovištì na Labském palouku spoleènosti IPstav ani s pronájmem pozemku v centru Polabin 3, o nìj poádali hned dva adatelé za
úèelem výstavby polyfunkèního objektu, nebo zámìr je v rozporu s platným územním plánem. RMO souhlasila s výpùjèkou mìstských pozemkù
Øeditelství silnic a dálnic pro potøeby vydání územního rozhodnutí na
stavbu severovýchodního obchvatu mìsta a dále s pronájmem pozemkù
spoleènosti TCV za úèelem rozšíøení sportovního areálu v Polabinách 4
u nadjezdu (høištì pro badminton a tenis pro mláde). V neposlední øadì
RMO doporuèila na základì negativních ohlasù upravit nájemní smlouvu
na umístìní stánku v ulici Mladých tak, aby byl znemonìn prodej
alkoholických nápojù.
RMO souhlasila se zadáním zakázky na opravy chodníkù Gagarinova
384-7, Kpt. Bartoše (úsek od kruhového objezdu ke garáím Polabiny 4) a
mezi ulicemi Mozartova a Grusova Slubám mìsta Pardubic. Na základì
výbìrového øízení RMO souhlasila s uzavøením smlouvy na stavbu nových
parkovacích stání v ulici Odboráøù s K+N stavební spoleèností a na výmìnu
písku v pískovištích s Davidem Hurtem.
V neposlední øadì RMO projednala zámìr mìsta na výstavbu
parkovištì u koupalištì, který pùvodnì poèítal s kácením 5 vzrostlých
stromù. Po úpravì projektu spoèívající v posunu parkovištì a zachování
stromù RMO zámìr podpoøila. Koupalištì by se tak koneènì mìlo doèkat
léta chybìjícího parkovištì a to celkem pro 112 vozidel.
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Farmáøské trhy
v Polabinách

Víte, co jsou to farmáøské trhy? Jedná se o trhy, kde se
prodávají výpìstky a výrobky pìstitelù, chovatelù èi malozpracovatelù, kteøí ve své èinnosti kladou pøedevším dùraz na kvalitní
suroviny, ekologický zpùsob zemìdìlství, tradièní zpùsoby
zpracování surovin bez pouití konzervantù a jiných aditiv. Tento
zpùsob prodeje získává i pøes konkurenci hypermarketù stále vìtší
poèet pøíznivcù a dorazil i do Polabin. Od 4. záøí se mùete pøijít
pøesvìdèit kadou
sobotu od 8-12 hod.
na námìstí v Polabinách 2 pøed poštou.
Na prvních trzích bylo
sice jen 7 stánkù, ale
pøesto byl výbìr
pomìrnì široký a
navzdory deštivému
poèasí pøišlo mnoho
zákazníkù, jejich
ohlasy byly pøevánì
pøíznivé.

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

den pøistavení

4 - Broíkova

Výše v Kè
10 000,20 000,20 000,20 000,15 000,5 000,20 000,13 000,20 000,5 000,10 000,10 000,3 000,11 000,6 000,10 000,8 000,2 000,3 500,5 000,2 000,2 000,20 000,20 000,15 000,-

3 - Druby

Úèel
pronájem, soutìe
akce pro dìti
èinnost oddílu
pronájmy
zájezdy, tìlocvièna
akce pro dìti
èinnost, turnaje
akce školy
varhanní soutì
nohejbalový turnaj
zahájení šk. r. 2010/11
zahranièní odb. praxe
Dìtský den
Rozlouèení se šk. rokem
Den zvíøat
3. roèník florbalového turnaje
Den dìtí
Velikonoce v MŠ
Vánoce v MŠ
Den dìtí
Den dìtí
Výstava betlémù
koncerty
21. bienále IFAS
koncerty

2 - u POLICIE

Organizace
SK Polosport
ZŠ Polabiny III
HBC DDM ALFA Pardubice
TJ Sokol Polabiny
SK lyaøù
MŠ Odboráøù
2222 ŠK Polabiny
ZŠ Polabiny II
ZUŠ Pardubice
TJ Dynamo
SOŠ cest. ruchu
SOŠ cest. ruchu
ZŠ Polabiny I
ZŠ Polabiny I
DDM Alfa
DDM Alfa
DDM Alfa
MŠ Klubíèko
MŠ Klubíèko
MŠ Mladých
ELIM
ELIM
VUS Pardubice
IFAS Pardubice
Doli Klub Pardubice

1 - u sbìr. surovin

V letošním roce bylo Radou mìstského obvodu Pardubice II 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:

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 v úterý a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin. Na polabinský separaèní dvùr lze
odkládat objemný odpad z domácností, pneumatiky, stavební su, sklo,
plasty, papír, elektrozaøízení a kovy.
Nebezpeèný odpad, jako jsou chemikálie, barvy, oleje, baterie
apod., lze odevzdat na nìkteré jiné separaèní dvory ve mìstì (napø. ve
Drakovicích, podrobnìji viz www.smp-pce.cz), nebo je mono vyuít
mobilního svozu - nejbliší termín je nyní poèátkem øíjna (pøesný rozpis
bývá oznámen vdy pøedem formou letákù do schránek a zveøejòujeme
ho rovnì na našich webových stránkách).

1 - Drustevní

PØÍSPÌVKY Z ROZPOÈTU
MÌSTSKÉHO OBVODU NA ROK 2010

Jako obvykle pøinášíme na podzim tabulku termínù pøistavení
kontejnerù na objemný odpad v druhé èásti roku 2010.

stanovištì
Polabiny - ulice

Knihovna mìstského obvodu Pardubice II, v ul. Druby 334,
informuje o dnech otevøených dveøí, a to 22. 10. a 2. 11. 2010. Akce
je urèena pro veøejnost i základní školy v mìstském obvodì. Pro
dìti z mateøských škol je nachystaná akce Vánoce v knihovnì.
V letošním roce v knihovnì pøibylo dalších 467 nových knih,
celkový poèet ji dosáhl 17 000 titulù, kromì knih jsou k dispozici
oblíbené èasopisy.
Pozvání do knihovny je adresováno všem ètenáøùm.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

týdny pøistavení

INFORMACE
Z KNIHOVNY

po

út

út

po

st

st

út

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Místní poplatek ze psù
- výzva dluníkùm
V prùbìhu mìsíce záøí budou rozeslány poštovní poukázky všem
dritelùm psù, kteøí øádnì neplatí místní poplatek ze psù. Všechny
dluníky proto vyzýváme, aby poukázku uhradili a zbyteènì se
nevystavovali finanèním postihùm, které vyplývají z následného
vymáhání. V pøípadì nejasností nás kontaktujte na e-mailu
OES
jana.koudelova@umo2.mmp.cz nebo na tel. èísle 466 798 633.

My bychom vzhùru k nebesùm
a jsme zde Zemí spjatí...
V dobì vydání tohoto PZ
u by se mìly
první dìti na
Severu chystat
ke startu do vesmíru novou raketou. Unikátní
herní sestava je
kromì tvaru zajímavá také mohutnou tubusovou skluzavkou.
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Téma
PROGRAM ROZVOJE PO 4 LETECH
Jak se v uplynulém volebním období daøilo naplòovat
základní programový dokument - Program rozvoje MO
Pardubice II na období 2007-2010? Program rozvoje byl
schválen zastupitelstvem mìstského obvodu na sklonku roku
2006 a jeho plné znìní naleznete na webových stránkách
www.pardubice2.cz.
Øádné provádìní èinností svìøených statutem mìstským
obvodùm - tj. zejména péèe o zeleò, veøejná prostranství a
komunikace jako jednu z obecných priorit si dovolujeme povaovat
za samozøejmost. Tyto èinnosti poèínaje pravidelným sekáním
trávníkù, pøes výsyp odpadkových košù, pøistavování velkoobjemových kontejnerù, konèe opravami komunikací, dìtských høiš
a dalšího mìstského mobiliáøe nebudeme blíe popisovat, nebo je
kadý mùe posoudit sám v kadodenním ivotì. Chceme se
zastavit u nìkolika vybraných bodù, které podle našeho názoru
pøinesly kvalitativní zmìny v daných oblastech. V oblasti nakládání
s odpady tím bylo bezesporu otevøení separaèního dvoru v Polabinách v listopadu 2007. Další zmìnou, která vytvoøila podmínky pro
lepší provádìní úklidu drobných odpadkù, bylo zøízení samostatné
organizaèní sloky - Støediska úklidových prací od ledna letošního
roku. V oblasti údrby dìtských høiš chceme zmínit zavedení
pravidelných kontrol, které mají za cíl vèasné odhalení pøípadných
bezpeènostních závad. Pokud jde o oblast kultury, významným
poèinem bylo zøízení Knihovny MO Pardubice II vèetnì jejího zcela
novì vybaveného sídla v ulici Druby.
V oblasti investic pokraèoval program regenerace panelových
sídliš a podaøilo se i vyuít státních dotací - v roce 2007 bylo

Informace ze Seniorklubu Archa
Seniorklub Archa zve k pokraèování cyklu promítání videosnímkù a
besed s cestovateli pod názvem V Arše kolem svìta. Setkání se konají
kadou støedu od 17 hodin v kavárnì Sborového domu Archa v Lonkovì
ulici a nejbliší program je následující: støeda 22. záøí - Laos, 29. záøí Filipíny, 6. øíjna - Indie (Rádasthán) a dále budou následovat australské
národní parky, Kuba a další zajímavé destinace.
A ještì ádost. Letos opìt pøipravujeme v Arše výstavu betlémù.
Kdyby mìl nìkdo doma zajímavý nebo dokonce unikátní betlém a byl
ochoten ho na naši výstavu zapùjèit (termín je 15. - 26. prosince), pøihlaste
Vladimír Lukáš
se v kavárnì v Arše nebo na tel. 602 482 914.

Centrum pro zdravotnì postiené
Od záøí 2010 bude opìt zahájena èinnost sociální rehabilitace v Centru pro zdravotnì postiené Pardubického kraje (Bìlehradská 389).
Internetová uèebna - bezplatné uívání internetové uèebny osobami
se zdravotním postiením, monost proškolení v základech obsluhy PC a
vyuívání internetu. Kurz anglického jazyka - bezplatný kurz je urèen
dospìlým lidem se zdravotním postiením. Pracovní rehabilitace výtvarná èinnost - urèena zdarma lidem se zdravotním postiením.
Kontakty: Lukáš Mucha, 775 693 988, lukas.mucha@centrum.cz
Hana Jarošová, 775 693 987, h.jarosova.pce@seznam.cz
Lukáš Hnát, DiS., 775 693 982, hnat.lukas@centrum.cz

MOZARTOVA
SKATE PLAZA

Na konci prázdnin byla
dokonèena pøestavba doilého
skateparku v bývalém bazénu
v Mozartovì ulici pøed gymnáziem na moderní plochu pro
skateboarding, tzv. skate
plazu. Dodavatelem byla zkušená firma Mystic Constructions. Chystá se ještì slavnostní uvedení do provozu spojené
s exhibièními vystoupeními
špièkových skateboardistù.
Termín akce bude upøesnìn na
www.pardubice2.cz.

rekonstruováno centrum Polabin 3, v roce 2008 se nové podoby
doèkala ulice Drustevní, v roce 2009 došlo na køiovatku U Josefa a
letos pokraèovala regenerace sídlištì Sever rekonstrukcí ulice K Cihelnì, úpravami ulice K Rozvodnì a dìtských høiš. Celkem bylo
v rámci uvedených akcí proinvestováno 80 mil. Kè, z toho 15 mil. Kè
tvoøily státní dotace. Kromì programu regenerace však MO
Pardubice II realizoval z vlastních zdrojù celou øadu menších akcí, z
nich mùeme jmenovat napø. úpravy ulice Bìlehradské vèetnì
zøízení ostrùvku s osvìtlením pro chodce, rekonstrukce prostranství
pøed budovou Policie v Prodlouené, nová parkovací místa a chodník
v ulici Gagarinovì, úpravy ulice pøed poštou v Polabinách 2, parkovištì v ulici Odboráøù. Dále byla zcela rekonstruována dìtská
høištì v Ohrazenické ulici (hrad Švihov), v Gagarinovì (lodì), v ul.
Kpt. Bartoše 409-12 a v Køièkovì ulici. V ul. Kpt. Bartoše a Grusovì
vznikly nové pøístøešky na kontejnery, pøibyly nové lampy veøejného
osvìtlení apod.
Zkrátka, podaøilo se toho za 4 roky pomìrnì dost. Ještì tedy
zbývá zmínit, co se z programových cílù nepodaøilo dosáhnout. Je to
zejména bod týkající se zámìru prosazování úpravy systému
financování mìstských obvodù za úèelem zajištìní prostøedkù pro
vlastní investièní èinnost obvodù. Dluno ovšem podotknout, e
splnìní tohoto cíle nezáviselo pouze na vùli mìstského obvodu diskuse o zmìnì statutu, které zapoèaly v roce 2006, toti nevedly ke
kýenému cíli. Pøesnìji øeèeno - ony toti nevedly prakticky k vùbec
ádnému cíli a v oblasti financování obvodù zùstal zachován status
quo. Lze ovšem oèekávat, e po volbách se diskuse na toto téma
opìt oiví.
TØ

LANOVÉ CENTRUM
Poèátkem èervence
letošního roku bylo u koupalištì na Cihelnì otevøeno
Lanové centrum Pardubice
- Cihelna. Do konce srpna
ji pøivítalo na tøi tisíce
návštìvníkù. Moderní areál
nabízí dobrodruství, zábavu, rekreaci i rozvoj všem
vìkovým kategoriím bez
ohledu na fyzickou kondici.
Na ploše více ne 6500 m2
lze vyuít vysoké lanové
pøekáky na sebejištìní
(systém “via ferrata”) ve
výšce 9,5 m, tarzaní skoky,
obøí houpaèku (Big Swing),
70 m lanovku (Flying Fox),
plochu pro doplòkové
aktivity, hry, firemní a
motivaèní akce. K dispozici
je i niší sestava “lanáèek”
se záchrannými sítìmi pro
dìti od 3 let. V nabídce jsou
speciální programy pro
skupiny, školy, firmy, rodiny
a navíc nechybí obèerstvení a sociální zázemí.
Otevøeno je dennì od 10 do
19 hodin, o víkendech ji od
9 hodin. Na objednávku pro
skupiny lze vyuít èas k
lezení ji od 8 do 22 hodin
(za svìtla). Ceny od 50 Kè
(dìtský lanáèek), od 150 Kè
vysoké lanové pøekáky.
Více naleznete na webu:
www.lanovecentrumpardubice.cz.
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XI. STAROÈESKOU
POLABINSKOU POU
v sobotu 25. 9. 2010 na louce v Mozartovì ulici v centru Polabin 4 (nedaleko gymnázia)
08.00 ranní probuzení
prùvod s dechovkou od Kauflandu (ivaòanka)
09.00 slavnostní fanfáry, zahájení pouti - starosta Jiøí Srbek
09.10 programový blok škol
ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 - taneèní vystoupení dìtí ze školní druiny pod vedením Radmily
Sùrové a sbor flétnistù - “S písnièkou kolem svìta” pod vedením Mgr. Lyudviga Dogunka
DDM Alfa Pardubice - vystoupení folklórního souboru Radost Pardubice a vystoupení taneèní skupiny
FIT Klub Alfa
ZUŠ Polabiny - Pardubice - saxofonový soubor Crazy Saxophones a vystoupení ákù taneèního oboru
a oddìlení bicích nástrojù
programem polabinských škol provází slovem Mgr. Renáta Mertová a Mgr. Boøivoj Hezký

11.00 orchestr Popular Pøíbram pøi ZUŠ A. Dvoøáka
dirigent Milan Baginský, zpìv Marie Hanzelková a Jiøí Škvára a moderátor Miloò Èepelka herec Divadla Járy Cimrmana
12.15 vyhlášení cen z dìtských soutìí
13.00 skupina Zakoplaho dixieland
pøíjezd historických vozidel a motocyklù
14.00 Lokálka
pøíjezd historických kol a Velorexù
15.00 Heidi Jankù
16.00 Šlapeto
17.00 Ilona Csáková
18.00 moravská cimbálovka s K. Hegnerem
19.00 ABBA revival

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!

20.30 ohòostroj
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