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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vám mohl s blíícím se koncem
prvního pololetí sdìlit nejdùleitìjší informace
o jeho prùbìhu v našem mìstském obvodu
i o dalších plánech, které sledují jediný cíl - pøispìt
k podstatnému zlepšení ivotního prostøedí nás
všech. V úvodu mi dovolte vyslovit podìkování
všem èlenùm a zapisovatelùm volebních komisí,
kteøí odvedli v prùbìhu voleb ve všech našich
okrscích bezchybný výkon. Zároveò dìkuji pracovníkùm našeho
úøadu za bezchybné vybavení okrskových komisí vìcmi dùleitými
pro zdárný prùbìh voleb. Moje gratulace za úspìšné zvládnutí maturit
a závìreèných zkoušek patøí všem studentùm støedních i odborných
škol. Tìm, kteøí budou pokraèovat v dalším studiu na vysokých
školách navíc pøeji, aby se jim podaøilo co nejlépe zvládnout všechna
úskalí zvoleného vìdního oboru. Studentùm univerzity, kteøí úspìšnì
zvládli závìreèné obhajoby, pøeji do dalšího ivota mnoho úspìchù.
Zároveò mi dovolte podìkovat všem øeditelùm a kantorùm základních
škol za práci, kterou po celý rok pro zdárný a úspìšný rozvoj našich
dìtí dìlají.
Velkou radost mi dìlá zdárnì pokraèující regenerace sídlištì na
území MO Pardubice II. Zdárnì byla dokonèena kruhová køiovatka
U Josefa, opravena je èásteènì ulice Kunìtická. Byly opraveny
výtluky po zimì v celém obvodì. Zároveò se podaøilo opravit chodníky
v ulicích Gagarinova, Kpt. Bartoše a Grusova. Pøed dokonèením je
celková rekonstrukce v ulici K Cihelnì, tato ulice zcela urèitì zlepší
ivotní prostøedí v této lokalitì. Zaèaly té úpravy v ulici K Rozvodnì,
kde se zvýší kapacita parkovacích míst a pøibudou novì opravené
chodníky. Po celém sídlišti Sever zaèneme s budováním dìtských
høiš pro naši nejmladší generaci. Zaèátkem prázdnin zaèneme
budovat plochu pro volný èas v ulici Mozartovì. Pøed zahájením jsou
úpravy v ulici Odboráøù, kde pøibude nìkolik nových parkovacích míst.
Skonèila ji první letošní seè trávy v celém obvodì a pomalu se
rozjídí druhá. Zároveò probíhá výsadba nových døevin. Jsem
pøesvìdèen, e po ukonèení tìchto prací se opìt zvedne kvalita
našeho ivotního prostøedí.
Mìstem pøislíbená výmìna asfaltového koberce v místech po
výstavbì kanalizace Labe-Louèná se zatím z technických dùvodù
odloila (zejména kvùli pøipravované rekonstrukci horkovodu v blízkosti kruhového objezdu na ulici Bìlehradské). Vìøím však, e se
nakonec nových povrchù v èásti ulice Bìlehradské, Okrajové a Jiøího
Potùèka doèkáme.
Naše snaení však narušuje menší poèet našich spoluobèanù,
kteøí odkládají velkoobjemový odpad patøící do separaèních dvorù èi
do pravidelnì pøistavovaných odpadních speciálù vedle našich
normálních kontejnerových stání. Vìøím, e tìchto pøípadù hyzdìní
našeho obvodu se stoupající osvìtou a kulturností zaène ubývat.
Pøipomínám tedy, e i v našem obvodì funguje sbìrný dvùr - najdeme
ho na konci ulice Lonkovy a má otevøeno v pondìlí a v sobotu
dopoledne a v úterý a ve ètvrtek odpoledne.
V našem mìstském obvodu se v souèasné dobì zaèíná rozbíhat
také výstavba rodinných a bytových domù v lokalitì zvané Nová
Cihelna. V souèasné dobì probíhají pøípravné práce a pøeloka
horkovodu na budoucím vjezdu do lokality z ulice Kunìtické. Souèástí
stavby bude i zcela nová køiovatka této ulice s Hradeckou silnicí.
Mìstský obvod si stanovil jako podmínku, e zásobování výstavby
nebude provádìno pøes souèasnou zástavbu Cihelny.
Váení spoluobèané, pøijmìte moje upøímné pøání, aby Vaše
letošní dovolená probìhla pøesnì podle Vašich nejtajnìjších pøedstav
a aby prázdniny pøispìly k utuení mezigeneraèních vztahù v našich
rodinách. Vdy po Vašem návratu zahájíme další èást roku ji XI.
Staroèeskou polabinskou poutí, která se bude konat 25. záøí. Bohatý
program za úèasti významných celebrit z oblasti zábavy je pøipraven
pro všechny generace spoluobèanù.
Váš Jiøí Srbek
Na setkání s Vámi se tìší

roèník 2010

èerven

èíslo 2

Køiovatka U Josefa

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 31. 3. 2010 projednalo ZMO mimo jiné èerpání
rozpoètu v roce 2009, schválilo pouití výtìku výherních hracích pøístrojù
jako podílu na financování oprav a údrby komunikací a projednalo
zabezpeèení úklidu v mìstském obvodu. ZMO rovnì vyzvalo mìstskou
policii k èastìjšímu dohledu nad volnì pobíhajícími psy. Dne 10. 5. 2010 se
ZMO sešlo mimoøádnì ještì jednou, a to kvùli navýšení finanèních
prostøedkù na pokraèování regenerace sídlištì Sever (podrobnìji na str. 3).
RMO schválila rozpoètové opatøení è. 1, které souviselo zejména
s rozdìlením pøíspìvkù z rozpoètu (podrobnìji na www.pardubice2.cz).
RMO souhlasila se zadáním zakázky na opravy výtlukù na vozovkách
frézováním a pokládkou nového koberce Slubám mìsta Pardubic. RMO
nesouhlasila s umístìním pojízdného stánku s obèerstvením v centru
Polabin 4, se zøízením pøedzahrádky u provozovny obèerstvení v centru
Polabin 3 ani s pøístavbou celodøevìného krytého dìtského koutku u
kavárny v ul. Npor. Eliáše. RMO také nedoporuèila prodlouení smlouvy na
umístìní bigboardu u èerpací stanice OMV a souhlasila s prodlouením
smlouvy na výlepové plochy na zdi u cyklostezky od mostu P. Wonky. RMO
také schválila hostování lunaparku na travnaté ploše u MŠ v ulici Odboráøù.
RMO v rámci vyjadøování k nakládání s pozemky mimo jiné souhlasila
s návrhem Øeditelství silnic a dálnic na darování pozemkù v okolí rosického
nadjezdu mìstu a se ádostí mìsta o úplatný pøevod pozemkù státu
v areálu koupalištì na mìsto.
RMO nemìla pøipomínek k vydání územního rozhodnutí na dostavbu
sociálního zaøízení lodìnice Arosa a na dopravní a technickou
infrastrukturu pro stavbu “Rezidence Cihelna” (domky v ul. Ke Koupališti).
K této akci RMO rovnì souhlasila se zøízením sjezdù na místní
komunikaci Ke Koupališti. RMO souhlasila i s provizorním staveništním
vjezdem na stavbu obytné zóny “Nová Cihelna” z ulice Kunìtické s podmínkou nejedìní nákladních aut stavby pøes souèasnou zástavbu
Cihelny. RMO nesouhlasila s pøipojením plánované sluneèní elektrárny na
Fáblovce na místní komunikaci, nebo pøipojení je v kolizi s budoucím
severovýchodním obchvatem mìsta.
V neposlední øadì RMO na základì výbìrového øízení jmenovala
novým vedoucím odboru vnitøních vìcí pana Mgr. Jiøího Šimka.
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CHCEME ÈISTÉ MÌSTO

Knihovna mìstského obvodu Pardubice II vyhlásila
výtvarnou soutì pro dìti ze Školní druiny pøi ZŠ Polabiny 2.
Autoøi krásných obrázkù èarodìjnic byli odmìnìni drobnými
dáreèky (viz foto z 20. 5. 2010). Ètenáøi i návštìvníci si mohou
výkresy prohlédnout v prostorách knihovny v ulici Druby.
Knihovna na letošek plánuje ještì další akce - napøíklad
v øíjnu Den otevøených dveøí pro dìti i dospìlé a v prosinci
Vánoce v knihovnì.

Vyèistit mìsto pøedstavuje kadodenní úklid vozovek, chodníkù,
cyklistických stezek a veøejných prostranství formou ruèního a strojního
èištìní. Úklid se celoroènì provádí na základì schváleného
harmonogramu.
S ohledem na problémy s parkováním v našem mìstì je strojní úklid
komunikací èím dál sloitìjší, a proto kadoroènì rozšiøujeme takzvané
blokové èištìní, které letos ji zaèalo 23. bøezna. Seznam s rozpisem
èištìných komunikací formou blokového èištìní nebo strojního èištìní
s odtahem a dopravním znaèením naleznete na stránkách Slueb mìsta
Pardubic www.smp-pce.cz., kde si do vyhledávaèe mùete snadno zadat
Vaši ulici, datum nebo aktuální týden èištìní.
Èištìní v uvedených ulicích a dnech bude provádìno od 6.00 hodin,
avšak pøípravné práce (odtahy vozidel apod.) od 5.00 hodin ráno, do
ukonèení prací. Hodina zahájení prací je té vyznaèena na dodatkových
tabulkách pøechodného dopravního znaèení.
Omezení stání po dobu nezbytnì nutnou je pro nás podmínkou
k úèinnému úklidu. 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 a umonit tak naplánované strojní
èištìní vozovek provézt. Èasto se
stává, e øidiè nerespektuje dopravní znaèení a jeho vozidlo je pak
odtaeno. ádáme tedy øidièe, aby
pozornì sledovali dopravní znaèení
a umonili nám kvalitnì a rychle
provést práci, kterou nakonec
všichni oceníme.

BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ
K pøedešlému èlánku doplòujeme rozpis prací na blokovém
èištìní v MO Pardubice II v roce 2010 a dodáváme, e z technických dùvodù mùe dojít k urèitým zmìnám v harmonogramu
(napø. rekonstrukce ulic).

PODZIMNÍ VOLBY
V mìsíci øíjnu 2010 budeme organizovat v mìstském obvodì další
volby, a to komunální (do zastupitelstva mìsta a zastupitelstva
mìstského obvodu) a do Senátu Parlamentu ÈR. Volby probìhnou ve
dvou po sobì jdoucích týdnech. Zájemci o práci èlena okrskové volebních
komise (mono i zapisovatele) se mohou hlásit na tel. è. 466 798 637
(taj)
nebo 466 798 627.

HLEDÁME VZORY
PRO NAŠE ÁKY
Základní škola v Prodlouené ul. 283 v Polabinách 2 pøipravuje nový
projekt, ve kterém chce svým ákùm pøedstavit bývalé úspìšné
absolventy školy. Prosím proto, aby se naši bývalí áci, kteøí jsou úspìšní
ve vìdì, v kultuøe, v podnikání atd. laskavì pøihlásili e-mailem na adrese
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz do 31. srpna. Chceme našim ákùm
pøedstavovat "kladné vzory" a motivovat je k vìtšímu úsilí pøi školní práci.
Naše úspìšné absolventy zveøejníme na desce ve vstupní hale školy
a podle jejich zájmu a moností uspoøádáme v rámci obèanské výchovy
s nìkterými z nich cyklus besed. Pokud máte na bývalé spoluáky
kontakty, pøedejte jim, prosím, tuto informaci. Za pomoc pøedem
Mgr. Bc. Jana Smetanová, øeditelka školy
mnohokrát dìkuji.

18. zasedání ZASTUPITELSTVA

mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 30. 6. 2010
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva mìstské policie o dohledu nad veøejným
poøádkem v mìstském obvodì, zpráva starosty, závìreèný úèet
hospodaøení za rok 2009, rozpoètové opatøení è. 2, diskuse.

Bìlehradská - parkovištì pøed èp. 311-20 a vjezdem do ul. Druby - 21. 4.
l místní komunikace k malobytùm vèetnì parkovištì - 5. 5. l místní
komunikace k bývalému Meinlu vèetnì parkoviš - 13. 10. l parkovištì
pøed èp. 379 - 21. 6. l parkovištì u èp. 269-273 - 1. 7. l parkovištì u èp.
391-8 - 30. 9. l Brozanská - 30. 9. l Broíkova - hlavní ulice - 1. 7. l
parkovištì u èp. 424-6, 427-9, 430-2 - 4. 10. l Druby vèetnì parkovištì 16. 6. l Drustevní - 1. 6. l pøed domem èp. 101-5 - 22. 6. l pøed domem
èp. 106-8 - 21. 6. l pøed domem èp. 109-11 - 17. 6. l pøed domem èp. 11214 - 16. 6. l pøed domem èp. 115-17 - 14. 6. l Gagarinova - 18. 6. l
Grusova - 22. 6. l velké parkovištì - 1. 10. l Chemikù - 3. 6. l pøed
domem 124-9 - 9. 7. l pøed domem èp. 134-7 - 8. 7. l pøed domem èp.
141-4 - 2. 7. l Jiøího Tomana - vèetnì parkoviš - 10. 6. l Karla Šípka 12. 10. l K Cihelnì - 14. 10. l Ke Koupališti - 14. 7. l Kosmonautù hlavní ulice - 9. 6. l slepá èást pøed èp. 186-94 - 11. 6. l Kpt. Bartoše centrální parkovištì Polabiny 4 - 28. 6. l parkovištì mezi èp. 409-10 a
411-12 - 24. 6. l Kunìtická - 2. 7. a 16. 11. l úsek ke zdymadlu - 28. 7. l
K Rozvodnì - 7. 7. l Køièkova - 7. 7. l Labský palouk - 8. 10. l Leákù
- 17. 6. l Lidická - od ul. Kpt. Bartoše k ul. Lonkova - pravá strana vèetnì
parkovištì u garáí - 15. 6. l od ul. Kpt. Bartoše k ul. Lonkova - levá strana
- 17. 6. a 19. 11. (pouze podél MŠ) l Lonkova - parkovištì mezi 469-86
vèetnì parkovištì za Archou - 18. 6. l parkovištì u èp. 459-467 - 8. 7. l
úsek od ulice Kpt. Bartoše po první obytný dùm - 29. 9. l parkovištì pøed
èp. 487-94 - 13. 10. l Mezi Zahradami - 1. 10. l Mladých - vèetnì
parkoviš - 26. 4. l Na Labišti - 8. 7. l Nová - 24. 6. l Odboráøù - 18. 6. l
Ohrazenická - hlavní ulice - 8. 6. l parkovištì u èp. 164-8 - 4. 6. l
parkovištì u èp. 169-72 - 16. 6. l parkovištì u èp. 173-6 - 2. 7. l
parkovištì u èp. 177-80 - 7. 7. l Partyzánù - 4. 10. l Prodlouená - 4. 5.
l parkovištì vedle obch. centra a u pošty - 11. 6. l obytná zóna OkrajováProdlouená - za budovou Policie ÈR, vèetnì parkovištì u èp. 286-93 a
294-7 - 21. 9. l Rosická - 4. 6. l Sedláèkova - 30. 6. l Sluneèní - 26. 4.
l Stavaøov - od ul. Studentská - levá strana - 22. 6. l
pravá strana - 23. 6. l
Stavbaøù - vèetnì parkoviš
- 4. 6. l Studentská - od ul.
Hradecká - pravá str. - 23. 6.
l levá strana - 24. 6. l
U Josefa - 14. 7.; Valèíkova 22. 6. l Varšavská - 18. 5.
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Téma
NOVINKY Z CIHELNY A SEVERU
Dne 3. 5. 2010 byla za úèasti starosty MO Pardubice II Jiøího
Srbka a námìstka primátora mìsta Pardubic Alexandra Krejèíøe
slavnostnì uvedena do provozu rekonstruovaná køiovatka
U Josefa (viz fotografie).
Na dokonèení køiovatky U Josefa plynule navázaly stavební
úpravy ulice K Cihelnì jako další etapa Regenerace sídlištì Sever.
Oproti pùvodním plánùm se navíc podaøilo díky úsporám zajistit
finanèní prostøedky i na rekonstrukci vozovky v této ulici, která byla
pod asfaltem ještì dládìná, a pøestavbu doilého betonového
parkovištì a soubìného chodníku. Celá ulice bude tedy v jednotném

stylu. Tato etapa bude stát 15,6 mil. Kè (podíl MO Pardubice II èiní 1,5
mil. Kè) a termín dokonèení je srpen 2010.
Tøetí a ètvrtá etapa regenerace ji také probíhají a do konce záøí
2010 by tak mìly být hotové úpravy v ulici K Rozvodnì a nová dìtská
høištì na sídlišti Sever. Tyto dvì etapy budou hrazeny výhradnì z rozpoètu mìstského obvodu a náklady budou èinit 5,4 mil. Kè. Státní
dotaci se letos bohuel získat nepodaøilo.
Poslední nedokonèenou etapou regenerace Severu tak zùstane
ulice Kunìtická, na ní se v souèasné dobì dokonèuje projektová
dokumentace. Podrobnìji ke všem etapám na www.pardubice2.cz.

TØ

Další akce v letošním roce
V letošním roce spoèívá sice tìištì investièních akcí na
Cihelnì, ale to neznamená, e by se v jiných èástech mìstského
obvodu Pardubice II nic nedìlo.
Kromì ji uskuteènìných vìtších oprav chodníkù v ul. Gagarinova
384-7, podél ul. Kpt. Bartoše a mezi ul. Mozartova a Grusova mùeme
uvést zejména nové parkovištì, které vznikne v ulici Odboráøù v Polabinách 3 v úseku mezi Lidickou a Gagarinovou ulicí. V místì, kde dosud
vozidla parkovala podélnì u travnatého ostrùvku, vznikne záliv na kolmé
stání pro 17 vozidel doplnìný chodníkem.
O pøipravované rekonstrukci skateparku v Polabinách 4 a vzniku
Mozartovy plochy pro volný èas jsme podrobnìji informovali v minulém
èísle PZ. V neposlední øadì letos ještì chystáme výstavbu nového
pøístøešku na kontejnery pro “malobyty” (Bìlehradská 513) v rohu
parkovištì mezi Lidlem a èerpací stanicí.
TØ
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Centrum vzdìlávání a zábavy
Moná to ani
Klub Polabiny 4

nevíte, ale vzdìlávací støedisko Klub
Polabiny IV pùsobí
v Pardubicích ji od
roku 1993. Po dobu
více jak sedmnáctiletého pùsobení se
støedisku daøí zajišovat vzdìlávací
kurzy pro veøejnost
s udrením rozumné
cenové dostupnosti.
Pøispívá zejména
k jazykové vybavenosti, ale i k profesnímu rùstu obyvatel a tedy k lepšímu uplatnìní na trhu práce
nabídkou rekvalifikaèních kurzù. Nejvyuívanìjší je v posledních letech kurz úèetnictví.
S nebývalým úspìchem støedisko organizuje Jednoleté
pomaturitní jazykové kurzy. Je to výborná pøíleitost pro
absolventy støedních škol, kteøí zatím nechtìjí nebo nemohou
nastoupit na vysokou školu. Intenzivním studiem se pøipraví
na sloení státní i jiné mezinárodnì uznávané zkoušky.
Letošním maturantùm zùstává zachován statut studenta
s veškerými výhodami, zdravotní pojištìní je plnì hrazeno.
Absolventi získají takové znalosti jazyka, e bez problémù
obstojí u zkoušek na vysoké školy a také u pøijímacích
konkurzù pro práci i v zahranièních firmách.
Zcela ojedinìlým a propracovaným projektem je výuka
anglického jazyka pro pøedškolní dìti pøímo v mateøských
školách s návazností výuky dìtí 1. a 2. tøíd základních škol.
V poslední dobì se rozbìhly také specializované kurzy
angliètiny pro seniory (vìková kategorii od 55 let), které se
stávají èím dál oblíbenìjší. Èinnost støediska pak doplòuje
celá øada rùzných druhù pohybových aktivit od cvièení
maminek s dìtmi, aerobního cvièení a po rehabilitaèní jógu.
Volný èas tak lze trávit smysluplnì v pøíjemném prostøedí
i v Polabinách a navíc se nìco nového nauèit.
Olga Vaòhová, odb. pracovník

Den Zemì na
polabinské trojce
Stalo se ji tradicí, e si Den Zemì pøipomínáme na naší škole
výstavou domácích mazlíèkù.
22. 4. 2010 se návštìvníkùm z øad mateøských školek, polabinské
veøejnosti a ákù škol pøedstavilo 76 zvíøátek, vybraných ze 136
pøihlášených.
Pøítomní mohli zhlédnout psy, koèky, elvy, morèata, køeèky, králíky,
akvarijní rybky, myši, fretky, osmáky Degu, kachòátka, cvrèky, hady,
agamy, gekony, leguány, objevila se i andulka a ropucha. Nejen e nám
mazlíèci pøedvedli, co
umí, mohli jsme si je
pochovat, pomazlit se
s nimi, ale dozvìdìli
jsme se i odkud pocházejí, èím se iví a další
zajímavosti z jejich
ivota.
Celá oslava Dne
Zemì se vydaøila a u
se tìšíme na pøíští rok.
Mgr. Magdalena
Schejbalová, ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor.
Eliáše
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Úspìchy polabinské „zušky“

áci Základní umìlecké školy v Polabinách, Lonkovì ulici se
v jarních mìsících zúèastnili mnoha soutìí v rùzných umìleckých
oborech. Dva hudební soubory úspìšnì reprezentovaly školu
v ústøedním kole soutìe ZUŠ v oboru komorní hra dechových a
smyècových nástrojù. Taneèníci se zúèastnili tøí soutìí v Praze a
Aši, které byly s mezinárodní úèastí. Mezi nejúspìšnìjší patøí
choreografie Pas de tucòaki (viz foto P. Nevosad), Mezi obláèky a
Vánì nevánì. áci a pedagogové výtvarného oboru byli ocenìni
na 13. celostátní pøehlídce výtvarných prací dìtí a mládee za
kolekci prací na téma Renesance. Pozadu nezùstal ani literárnì
dramatický obor. Mladí recitátoøi pøivezli ceny z krajských kol
soutìí v umìleckém pøednesu.
Úèast a úspìchy v soutìích nejsou hlavním cílem ákù a
pedagogù školy, ale vdy všechny potìší. Smyslem a cílem
našeho spoleèného snaení je výchova dìtí k citlivému a bohatému vnímání ivota kolem nás.
Další informace najdete na www.zuspardubice.cz.

Louèení se školou
Èas utíká rychle a škola ještì rychleji a ne se nadìjeme, bude tu opìt
konec školního roku a s ním nejen prázdniny pro všechny dìti, ale i
tradièní „Louèení se školním rokem“ na polabinské jednièce. V pondìlí
28. 6. 2010 v 15.45 zahájí zábavné odpoledne na høišti školy hudební
vystoupení Pardubických høíbat a poté bude následovat akademie školní
druiny. Následnì se na pódiu vystøídají další vystupující a v podveèer se
áci i rodièe budou tìšit na odmìòování úspìšných ákù a vyøazování
deváákù, kteøí si pro nás jistì pøipraví nìco zajímavého. Po celý den
bude dìtem na høišti k dispozici skákací hrad a obèerstvení nejen pro nì,
ale i pro dospìlé. Zábavné odpoledne bude zakonèeno veèerním
koncertem skupiny Stresors.
Celá akce se koná za finanèního pøíspìvku MO Pardubice II.
Všem dìtem, ale i rodièùm pøejeme pìkné vysvìdèení a prázdniny
bohaté na krásné záitky.
Radek Hejný, øeditel školy
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