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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
dovolte mi, abych se s Vámi mohl na konci
prvního pololetí tohoto roku podìlit o kadodenní starosti a postøehy z mé práce, a to zcela
v souladu se známým pøíslovím „Sdìlená
radost, dvojnásobná radost, sdìlená starost,
polovièní starost“.
Take nejdøíve k tìm radostem. Podaøilo se
nám dokonèit rekonstrukci Kunìtické ulice, zaèneme budovat nová
kontejnerová stání v ulici Chemikù, budou probíhat opravy
chodníkù (sídlištì Sever, ulice Druby, aj.). Rovnì seèení zelených
ploch a úklidy veøejných prostranství probíhají podle plánu a
pøispívají ke zkrášlování našeho ivotního prostøedí. Upravená
dìtská høištì se s pøíchodem teplých dní opìt naplnila našimi
nejmenšími a jejich tvoøivou èinností. Mnoho radosti pøinesly všem
úèastníkùm také dìtské dny poøádané poèátkem èervna na rùzných
místech našeho sídlištì. Ti nejstarší školáci pak proívali úspìšné
završení svých studií zvládnutím maturitních zkoušek na polabinských støedních školách. Døíve narozeným obèanùm zaèaly zase
vyhrávat kapely na pergole.
A teï k našim problémùm. Váení obèané, z rùzných médií jste
ji urèitì postøehli, e vedení mìsta pøipravuje radikální øešení v podobì moného zrušení, slouèení nebo omezení kompetencí mìstských obvodù. V tuto chvíli Zastupitelstvo mìsta Pardubic odebralo
mìstským obvodùm èást státní správy, kterou doposud vykonávaly
(stavební úøad, vydávání rybáøských lístkù atd.) a zùstal jim výkon
státní správy jako u základních obcí. Zastupitelstvo zároveò
obvodùm pøislíbilo posílení samosprávy. Zatím ovšem není jasné,
jaká dohoda vznikne mezi vedením mìsta, starosty mìstských
obvodù a politickými stranami. Doposud ádný z navrhovatelù
zrušení obvodù nepøedloil koncepci fungování mìsta Pardubic
bez mìstských obvodù. Váení spoluobèané, rád bych znal i Váš
názor. Mùj si mùete pøeèíst na druhé stranì.
Dalším havým problémem je neustálé poškozování veøejné
zelenì a v horším pøípadì i její krádee. Tìm, kteøí toto dìlají, chci
bez dalšího komentáøe vzkázat, e podobných produktù pro soukromé chaty a chalupy mají v blízkých marketech nadbytek.
Velký problém je komunální odpad. Apeluji znovu na všechny
spoluobèany: neodkládejte k popelnicím rozmìrné vìci typu
televize, lednièky, nábytek, koberce èi odpad z novì budovaných
bytových jader. Všichni pøece víte, e tyto „pøebytky“ je moné
odvézt na separaèní dvùr v Lonkovì ulici nebo do pravidelnì
pøistavovaných velkoobjemových kontejnerù.
Na závìr se vracím ještì jednou k našim školákùm. Jak oni, tak i
pedagogové a vychovatelé mají za sebou docela perný rok, pøed
sebou pak zaslouené letní prázdniny. Chtìl bych dìtem i rodièùm
popøát pøíjemnou tuzemskou èi zahranièní dovolenou a chvíle
odpoèinku naplnìné vzájemným porozumìním a prohlubováním
interpersonálních vztahù uvnitø nejmenšího lidského spoleèenství,
jakým tradièní rodina stále zatím je. Ledacos z toho, co v prùbìhu
pracovního roku nezvládáme, mùeme právì v tomto období
naplnit, pøípadnì i napravit. Výchova mladé generace je stále
tvrdým oøíškem, který se musíme všichni spoleènì v zájmu nás
všech uèit rozlousknout.
To je pro tuto chvíli vše.
Váš Jiøí Srbek

roèník 2012

èerven

èíslo 2

Kunìtická je dokonèena

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 28. 3. 2012 ZMO projednalo mimo jiné èerpání
rozpoètu a schválilo pouití výtìku z provozování výherních hracích
pøístrojù a technických zaøízení za rok 2011 jako podílu na financování
oprav a udrování komunikací v roce 2012.
RMO pak schválila rozpoètové opatøení è. 2, kterým dochází pouze
k drobným kosmetickým úpravám rozpoètu v souvislosti s poskytnutím
pøíspìvkù (kompletní rozpoèet je k dispozici na www.pardubice2.cz).
RMO projednala návrh novely vyhlášky mìsta o veøejném poøádku a
doporuèila doplnit do lokalit se zákazem pití alkoholu na veøejných
prostranstvích prostory v centru Polabin 1. Rovnì se zabývala zámìrem
mìsta zakázat touto vyhláškou kouøení na dìtských høištích a
doporuèila vyhlásit takový zákaz na všech høištích a sportovištích, kam je
ji dnes zakázán vstup psù.
RMO v návaznosti na dokonèení rekonstrukce Kunìtické ulice
schválila zmìnu Limitù pro vyhrazená stání v této oblasti.
RMO projednala i návrh mìsta na zmìnu vyhlášky o statutu mìsta,
jím se mìstským obvodùm odebírá mj. kompetence vydávat rybáøské
lístky a ukládat pokuty za neoprávnìné kácení stromù. RMO s návrhem
nesouhlasila, avšak zastupitelstvo mìsta pøesto tuto zmìnu schválilo a
od 6. 6. 2012 se pro všechny obèany Pardubic vydávají rybáøské lístky
pouze na Magistrátu mìsta Pardubic ve Štrossovì ulici.
RMO schválila uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností Stavitelství
KULE s.r.o. na zakázku „Pøístøešky pro kontejnery - ulice Chemikù“ v cenì
402 633,10 Kè vèetnì DPH a se spoleèností COLAS, a.s. na zakázku
„Opravy chodníkù ivièným kobercem“ v hodnotì do 1,8 mil. Kè bez DPH.
V neposlední øadì RMO souhlasila s uíváním travnaté plochy u koupalištì o výmìøe 180 m2 v termínu 15. 6. - 30. 9. 2012 za úèelem umístìní
atrakcí - autíèka pro dìti (adatel Riddia s.r.o.) s podmínkou, e bude
respektováno parkování vozidel návštìvníkù koupalištì.
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SE STAROSTOU O OBVODECH
V poslední dobì se èím dál èastìji diskutuje o budoucnosti
mìstských obvodù v Pardubicích. Na toto téma jsme si promluvili se
starostou našeho obvodu Pardubice II Jiøím Srbkem.
Pane starosto, co je podle Vás dùvodem souèasných snah o omezování èi dokonce rušení mìstských obvodù?
Nejèastìji se mluví o tom, e obvody jsou zbyteènì drahý „pøepych“,
ale já osobnì si myslím, e to není hlavní dùvod. Tím podle mì bohuel
je špatnì fungující komunikace mezi politickou reprezentací mìsta a
obvodù, neochota k racionálnímu jednání, hledání spoleèné øeèi.
A jsou tedy obvody zbyteènì drahý „pøepych“?
Podle mého názoru nejsou. Je jasné, e provoz 7 malých radnic
musí nìco stát, ale to pøece bylo jasné kadému u pøi zakládání
obvodù a pøesto do toho pøedstavitelé mìsta pøed dvaceti lety šli a
postupnì zaloili mìstské obvody nejprve v okrajových èástech mìsta,
v roce 1997 vznikl náš obvod a jeliko se obvody osvìdèily, byla
decentralizace mìstské správy završena v roce 2003 vznikem
zbývajících 3 obvodù, vèetnì nyní nejvíce kritizované centrální
jednièky. Jsem pøesvìdèen, e dùvody, které vedly ke vzniku obvodù,
nepominuly, a proto mi nynìjší protismìrné tendence pøipomínají
Kocourkov.
Kritici obvodù èasto srovnávají Pardubice s podobnì velkým
Hradcem Králové, který se bez obvodù obejde. Co Vy na to?
Ano, bez obvodù se obešly døíve i Pardubice - je to otázka kvality
výkonu mìstské správy, jejího pøiblíení obèanùm. Hradec Králové toto
pøiblíení øeší takzvanými „komisemi místní správy“, kterých na jeho
území pracuje 24 a mají obvykle kolem 10 èlenù. Jedná se tedy o mnoho desítek lidí, kteøí na rozdíl od pardubických obvodních zastupitelù
nezískali mandát od obèanù v demokratických volbách. Nezlobte se,
ale tento model nepovauji za hodný následování.
Ale mìstská správa v Hradci Králové funguje zøejmì efektivnìji pøi
absenci malých radnic?
To je relativní. Mùeme si to uvést na pøíkladu poètu úøedníkù.
Hradecký magistrát má dnes 420 zamìstnancù. Pardubický jich má
342 a k tomu musíme pøipoèítat 90 zamìstnancù obvodních úøadù.
Take nám vyjde èíslo 432. Pardubice mají tedy o pouhá 3% více
úøedníkù ne Hradec a pøitom mají fungující mìstské obvody. Podle mì
to je spíše dùkaz efektivnì fungující správy v Pardubicích. A mìl bych
ještì jedno srovnání. Jen o málo vìtší mìsto ne Pardubice èi Hradec je
Olomouc. Nemá sice mìstské obvody, zato má 11 detašovaných
pracoviš, 27 místních komisí a jeho magistrát má pøes 600
zamìstnancù.
To je sice dùkaz, e absence mìstských obvodù nutnì nepøináší
úspory, ale nemùeme se pøece srovnávat s podprùmìrem?
To jistì, ale Olomouc na tom mezi statutárními mìsty zdaleka není
nejhùø v pomìru poètu úøedníkù na jednoho obyvatele, za ním jsou
ještì taková mìsta jako Brno, Ostrava nebo Ústí nad Labem. A navíc
takovéto srovnání bez detailního rozboru kompetencí vdycky trochu
pokulhává. Chtìl jsem tím ale øíct, e Pardubice nejsou tak
katastrofálnì neefektivní, jak se nás vedení mìsta snaí pøesvìdèit.
Naopak ve srovnání územnì èlenìných statutárních mìst jsme
jednoznaènì nejlepší. A myslím si, e je to pøedevším díky velmi
efektivnì pracujícím úøadùm mìstských obvodù. Kdy vezmeme
v potaz poèet obyvatel obvodu, rozpoèet, s ním obvody hospodaøí,
a poèet úøedníkù obvodních úøadù, zjistíme, e v republice nemáme
konkurenci.
Chcete tím øíct, e není co zlepšovat?
Ale to vùbec ne. Víme o øadì vìcí, které by se ve fungování mìstské
správy mohly zlepšit. Vyhláška o Statutu mìsta Pardubic, kterou se
upravují kompetence a financování mìstských obvodù, je
poznamenaná postupným pøechodem od centralizovaného modelu
správy k mìstským obvodùm a mnoha rùznými novelami. Z praktických zkušeností víme, e nìkteré vìci se dìlají zbyteènì na dvou
místech. Nebo systém financování pomocí mnohokrát upravovaných
koeficientù je neprùhledný, protoe dnes ji málokdo ví, jakým
zpùsobem byly kdysi vytvoøeny. Jsem pro optimalizaci, ale ne pro
bourání.
A nedávno dokonèená centralizace státní správy schválená
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mìstskými zastupiteli byla podle Vás optimalizací nebo bouráním?
Nechci øíct pøímo bouráním, ale v kadém pøípadì pøesun
kompetencí smìøoval pouze jedním smìrem, a to ve smyslu obvodùm
brát a magistrátu dávat. Na námitky mìstských obvodù zastupitelstvo
mìsta nebralo ohled. Napøíklad v pøípadì stavebních úøadù bylo
opravdu nevhodné jejich rozdìlení na pùl mezi magistrát a obvody. My
jsme navrhovali, e celou agendu stavebního úøadu zajistíme na
obvodì ve stávajícím personálním obsazení, ale mìsto se pøiklonilo
k variantì centrálního stavebního úøadu na magistrátu.
Nyní u tedy veškerou státní správu v Pardubicích vykonává
magistrát?
To zdaleka ne. Státní správa je na základì zákonù pøenesena na
rùzné druhy úøadù. Nìkteré kompetence mají veškeré obce, nìkteré
jen vyjmenované vìtší obce, nìkteré pak krajské úøady a nìkteré pøímo
centrální orgány státní správy jako tøeba ministerstva. Mìstské obvody
ze zákona vykonávají stejné kompetence ve státní správì jako bìné
obce a v našem dvacetitisícovém obvodì toho není zrovna málo povolování záborù a uzavírek na místních komunikacích, povolování
kácení stromù, správa místních poplatkù, projednávání pøestupkù proti
obèanskému souití, ovìøování podpisù a listin, Czechpoint,
zabezpeèení prùbìhu voleb a další.
Kdy u jste zmínil èinnosti vykonávané mìstskými obvody ve
státní správì, mùete ještì shrnout èinnosti v samosprávì?
Samospráva, neboli samostatná pùsobnost, je zejména
hospodaøení se svìøenými financemi a majetkem. V pøípadì
mìstských obvodù se jedná hlavnì o opravy komunikací, dìtských
høiš, mìstského mobiliáøe, péèe o veøejnou zeleò, výsyp odpadkových
košù, pøistavování velkoobjemových kontejnerù, úklid veøejných
prostranství a podobnì. Pøipravujeme rovnì investièní akce v rámci
regenerace sídlištì a podstatnou mìrou se podílíme na jejich
financování.
Myslíte, e by tyto èinnosti nedokázal zabezpeèit magistrát?
Patrnì dokázal, ale pochybuji, e ve stejné kvalitì a ještì více
pochybuji, e úspornìji. Pamìtníci si snad ještì vzpomenou, jaká byla
úroveò tìchto èinností pøed vznikem obvodu a jaká je nyní. A to na
jejich výkon byly obvodùm rozdìleny jen prostøedky ve stejné výši,
s jakou do té doby kadoroènì vykonával tuté èinnost magistrát.
Myslím, e nezaujatému pozorovateli musí být zøejmé, e obvody za
stejné peníze nabízejí v samosprávì více „muziky“.
Ale i samospráva nìco stojí, kvùli obvodùm máme prý pøebujelý
systém se 151 zastupiteli ve mìstì a z toho je 12 profesionálních
placených politikù. Nešlo by s tím nìco udìlat?
Poèty zastupitelù jsou stanoveny zákonem podle poètu obyvatel
obcí nebo obvodù. Náš mìstský obvod se svými 20 tisíci obyvateli je
v kategorii, kde mùe být 15 - 35 zastupitelù. My máme 15, tedy
minimum. Politikem na plný úvazek je u nás pouze starosta, take my
u víc udìlat nemùeme. Nicménì pro zastupitelstvo mìsta zákon
stanovuje rozmezí 25 - 45 èlenù a je jich 39, tedy èíslo blíe horní
hranici, take tady prostor pro úspory urèitì existuje. Dále pak nikde
není urèeno, e primátor musí mít 4 námìstky.
Pane starosto, jak Vy osobnì vidíte budoucnost pardubických
obvodù?
Jsem zaloením optimista a stále vìøím, e obvody mají smysl.
Doufám, e pøi jednáních na toto téma zvítìzí racionální argumenty a
dohoda nad demagogií a neochotou k dohodì.
Má podle Vás smysl i obvod v centru mìsta?
Ano. V pøechodném období èásteènì èlenìného mìsta u jsme ili
a bylo to problematické právì z hlediska dvojakého pøístupu k obèanovi. Tyté záleitosti se pro obèana bydlícího v jedné èásti mìsta
obstarávaly na magistrátu a pro obèana bydlícího v jiné èásti mìsta na
obvodì. Bylo to velmi komplikované. Argument, e úøad centrálního
obvodu sídlí kousek od magistrátu, má podobnou logiku, jako
kdybychom øekli, e v Praze nemusí být magistrát, protoe tam sídlí
vláda.
Poslední otázka - kdyby se pøece jen zastupitelstvo mìsta rozhodlo
pro zrušení obvodù, co soudíte o monosti jejich odtrení a vzniku
samostatných obcí?
Na pøíkladu Srnojed a Spojilu je vidìt, e to není nereálný scénáø,
zejména v okrajových èástech mìsta. Ale já osobnì to povauji za
nesmysl.
TØ
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Téma
JAKÁ JE BUDOUCNOST MALÝCH RADNIC?
V roce 1992 vznikly v Pardubicích první mìstské obvody.
Pøedevším v okrajových èástech mìsta se tak vedení mìsta snailo
pøiblíit svou èinnost obèanùm. „V tìchto okrajových èástech díky
zaloení obvodu vzrostl ivotní standard. Vybudovaly se vodovody,
kanalizace apod. Za tìch 20 let jsme se v úrovni základní
vybavenosti dostali na úroveò mìsta. Moná i díky tomu se daøí
v místních èástech bytová výstavba a poèet obyvatel a jejich ivotní
úroveò nám narùstá,“ øíká starosta jednoho z nejstarších obvodù mìstského obvodu IV - Petr Heømanský. Postupnì se pøidávaly
obvody další a další a se na mapì Pardubice objevilo èíslo osm.
Tolik obvodù toti krajské mìsto s témìø 90 tisíci obyvateli má.
MALÉ RADNICE PRO LIDI
Za dobu existence tìchto obvodù se ukázalo, e myšlenka
jejich vzniku byla správná. Lidé to mìli a mají na „své“ radnice
mnohem blíe, mnohé èinnosti nemusí vyøizovat a v centru mìsta.
Velkým pøínosem je ale také skuteènost, e pracovníci na malé
radnici znají svùj obvod, vìdí, kde je tøeba zasáhnout a kde je tøeba
nìco opravit. „Malé radnice tu jsou pro lidi, obèané je mají na dosah
ruky a mùou za námi kdykoli pøijít. A kdy pøijdou s problémem,
hned víme o èem mluví a v èem jim mùeme pomoci,“ potvrzuje
starosta mìstského obvodu V Jiøí Hájek.
SLUBA LIDEM
V souèasné dobì se pøedevším mezi mìstskými zastupiteli
diskutuje o budoucnosti obvodù. Jejich radnicím jsou postupnì
odebírány nìkteré sluby, zejména v tzv. státní správì. V lednu byly
pøesunuty stavební úøady, v kvìtnu mìstské zastupitelstvo
schválilo zmìnu tzv. Statutu mìsta a obvody ji nemohou napø.
vydávat rybáøské lístky nebo rozhodovat o zøízení lesních a polních
cest. „V Polabinách nám stavební úøad hodnì chybí. Pokud si lidé
chtìli zasklít lodii nebo opravit umakartové jádro v paneláku,
pøišli k nám. Bìhem chvíle si vyøídili potøebné formuláøe a my zároveò mìli pøehled o tom, co se kde dìje a mohli napø. hlídat i vzhled

Èervené
kontejnery
K zeleným, modrým,
lutým a bílým kontejnerùm na separovaný
odpad pøibyly v pardubických ulicích kontejnery èervené. Jsou urèeny
na drobný elektroodpad
(napø. mobilní telefony, kalkulaèky, rádia) a baterie, pro nì je v kontejneru vyhrazen samostatný box. Podrobnosti najdete na stránkách
www.cervenekontejnery.cz. Zatím je po mìstì 20 takových kontejnerù,
pøièem v našem obvodu jsou ètyøi. Konkrétnì jsou v ulici Ohrazenické
u námìstí Polabiny 1, v ulici Jiøího Tomana proti Greenu (foto), v ulici
Druby na velkém parkovišti a v ulici Kpt. Bartoše v blízkosti
centrálního parkovištì v Polabinách 4.
OPD

10. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 27. 6. 2012
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou
zejména tyto body: zpráva starosty, závìreèný úèet hospodaøení
za rok 2011, rozpoètové opatøení è. 3, informativní zprávy, diskuse.

sídlištì - napø. aby styl zasklívání lodií byl stejný a ne „kadý pes,
jiná ves“ a aby naše sídlištì vypadalo hezky. Teï musí obèané na
stavební úøad do centra mìsta. Vyøizováním papírù stráví daleko
více èasu a úøedníci kvùli neznalosti prostøedí v Polabinách, i kvùli
nedostatku èasu, nemohou toto ohlídat,“ øíká starosta Polabin Jiøí
Srbek. A doplòuje jej starosta „jednièky“ Jaroslav Menšík: „Obvody
dìlají tu mravenèí práci, øeší s obèany drobnosti, které jsou pro nì
dùleité. Neumím si pøedstavit, e by na to úøedníci magistrátu mìli
èas.“ V mìstském obvodu VII mají k lidem ještì blíe. „V kadé èásti
máme místní komisi a dokonce i vlastní obecní dùm, kde se napø.
vybírají poplatky, take samospráva je tu lidem opravdu nablízku,“
vysvìtluje starosta Vítìzslav Èapek.
KONKRÉTNÍ KROKY
„Díky vzniku obvodu se daøilo hlavnì investovat do vìcí
potøebných pro naše obèany. Jednak jsme zrekonstruovali
prostranství pøed základní školou Dubina, pustili jsme se také do
rozsáhlé revitalizace panelových sídliš. Jako obvodu se nám na to
podaøilo sehnat dotaci,“ pøipomíná konkrétní pøínos malé radnice
starosta mìstského obvodu III Vítìzslav Štìpánek. „Bohuel
mìsto investice do mìstských obvodù neøeší v takové míøe, v jaké
bychom si pøedstavovali. Z našeho rozpoètu tak musíme èasto
suplovat èinnost mìsta. V letošním roce napøíklad financujeme
investici do vybudování kanalizace,“ doplòuje Petr Králíèek,
starosta mìstského obvodu VI.
VARIANTA ODTRENÍ
V souvislosti s jednáním mìstského zastupitelstva se také
zrodila diskuze, zda se v pøípadì úplného zrušení obvodù nìkteré
z nich od mìsta neodtrhnou. „Na pøípadné osamostatnìní obvodu
bychom se museli zeptat obèanù, ale podle mého názoru by to byla
cesta zpìt. Ale dovedu si pøedstavit jejich zaèlenìní napø. do novì
vzniklého svazku obcí,“ uvauje starosta Hostovic, obvodu nejvzdálenìjšího od centra mìsta, Josef Jirout.
DH

Plány na letošní rok
Nedávno byla dokonèena rekonstrukce ulice Kunìtické, tím jsme
ovšem na Cihelnì ještì pro letošek neskonèili. Nový asfaltový koberec
bude poloen na nìkolika doilých betonových chodnících na sídlišti
Sever zejména v prostoru za domem èp. 100. Nového povrchu se dále
doèkají také chodníky spojující ul. Druby s hlavní pìší ul. Npor. Eliáše,
chodníky podél domù Kpt. Bartoše 411-12, Grusova 413-14, v ul. Sluneèní, Jiøího Tomana (za Pergolou) nebo betonová stezka podél slepého
ramene v Lonkovì ulici. Letos nás ještì èeká výmìna písku v pískovištích, stavba nových pøístøeškù na kontejnery v ulici Chemikù, intenzivnì se pøipravuje rekonstrukce høištì a okolí u Šedivce a dokonèen je
projekt úprav centra Polabin 4. Jeho realizace však bude spuštìna a
v pøíštím roce, zato se ale zvládne postavit naráz vìtší kus díla.
TØ

Nové dopravní znaèení na Cihelnì - zóna 30
Upozoròujeme øidièe, e v návaznosti na dokonèení rekonstrukce
ulice Kunìtické jako poslední etapy Regenerace sídlištì Sever došlo
koncem dubna 2012 k instalaci nového dopravního znaèení v lokalitì
Cihelny. Nejdùleitìjší zmìnou je, e celá lokalita je nyní pojata jako
zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h a s nerozlišenými køiovatkami. To znamená, e na køiovatkách s pøedností nevyznaèenou
dopravními znaèkami platí pøednost zprava a prùbìná ulice u není
"hlavní". Toto pravidlo se nepouije pøi výjezdu z obytné zóny (ulice
U Josefa) nebo z parkovištì (oznaèeno modrým "péèkem"), kdy se
dává pøednost vdy.
OPD

Pravobøení zpravodaj 2012/2

PODÌKOVÁNÍ
Jako "Sportovní klub vozíèkáøù Pardubice NEZLOMENI", obèanské
sdruení, si nemùeme nechat pro sebe jednání mimoøádný pøístup
zvolených zastupitelù mìstského obvodu Pardubice II, kteøí nám
v nedávné dobì schválili dotaci na naši èinnost. Jsme obèanské
sdruení, které se stará o sportovce upoutané na invalidní vozík a je to
o to tìší, e se v souèasné dobì nedají prakticky finanèní prostøedky
sehnat. O to víc nás potìšil pøístup zastupitelù, kteøí neváhali hlasovat
pro tuto pro nás významnou pomoc. Díky schválenému pøíspìvku se
mùe našich osm vozíèkáøù úèastnit mistrovství republiky ve stolním
tenise i v rámci dvanácti bodovacích turnajù, ale pøevánì MR, které se
letos koná ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2012 v Ostravì. Èást dotace bude
pouita i na týdenní soustøedìní na Buòkovì v srpnu letošního roku.
Váení zastupitelé MO Pardubice II, tímto svým èinem jste
prokázali, e výrazy jako pochopení, soucítìní a nezištná pomoc nejsou
pro Vás jen prázdná slova. Dìkujeme!
Za SKV Pardubice NEZLOMENI, o.s.
Spomenka Habìtínková Tomiè, pøedsedkynì sdruení

TJ Sokol Polabiny
oddíl sportu pro všechny
TJ Sokol Polabiny, oddíl sportu pro všechny Vás zve ve
školním roce 2012/2013 na cvièení pro dìti i rodièe.
ZŠ Polabiny 4
ZŠ Polabiny 2

Rodièe s dìtmi
pondìlí 17.00 - 18.00
ètvrtek 17.00 - 18.00

Cvièení pøedškolákù + 1. tøída
ZŠ Polabiny 2
úterý
17.00 - 18.00
Zápis probìhne dne 19. záøí 2012 od 16.30 - 18.00 hodin
v klubovnì TJ Sokol, ulice Chemikù 129. Roèní poplatek: 600 Kè
(+ 5 Kè nový èlen). K pøihlášce je potøeba rodné èíslo.
Cvièení bude zahájeno od øíjna 2012. Další informace
najdete na internetové stránce www.tjpolabiny.cz.
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VELETRH
VÌDY
O tom, e vìda není ádná vìda, se mohli pøesvìdèit všichni zájemci
ve støedu 13. èervna v areálu Univerzity Pardubice. Konal se tu toti
vìdecko-technický jarmark, který umonil nahlédnout do tajù svìta
vìdy a techniky.
Univerzita Pardubice a jejích sedm fakult pøipravily populárnìnauèný „happening“ plný her, zábavy a pokusù pod názvem VÌDECKOTECHNICKÝ JARMARK. Uskuteènil se ve støedu 13. èervna na tzv.
akademickém námìstí pøed Fakultou chemicko-technologickou
uprostøed univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách.
V tento den mìli všichni zájemci o svìt vìdy a techniky pøíleitost
pøesvìdèit se, e chemie, fyzika, matematika a další vìdní disciplíny
nejsou vùbec nudné, ale naopak se jedná o fascinující obory, které umí
dìlat zázraky. Zájemci mohli navštívit na 15 speciálních stánkù, které
pøedstavily nejrùznìjší vìdecké hrátky, pokusy nebo hlavolamy. Mohli
obdivovat a okukovat práci restaurátorù a zdravotníkù. Dopravní fakulta
Jana Pernera otevøela také svùj dopravní sál, kde návštìvníci zhlédli
nejrùznìjší modely eleznic. Pro všechny úèastníky navíc organizátoøi
pøipravili soutìe o ceny, ale i tvùrèí dílnu, v ní si mohli zájemci vyrobit
pøívìsek s vlastní DNA informací.
Ve vnitøních prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera se navíc
uskuteènila pøednášková show s pokusy ze svìta fyziky a jejích tajù,
které jsou souèástí našeho kadodenního ivota, ani bychom o tom
vìdìli. Dvì vystoupení si pro návštìvníky pøichystalo Úasné Divadlo
Fyziky ÚDiF.
Vìdecko-technický jarmark uspoøádala Univerzita Pardubice v rámci projektu Brána vìdì/ní otevøená - BRAVO. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské
republiky.
Ing. Valérie Wágnerová, kancléøka Univerzity Pardubice

Polabinská trojka
na cestách v zahranièí

BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ KOMUNIKACÍ
V dubnu zahájily Sluby mìsta Pardubic kadoroèní blokové èištìní
komunikací, jemu v jednotlivých ulicích s týdenním pøedstihem
pøedchází rozmístìní dopravních znaèek o zákazu parkování s urèením
dne a hodiny. V pøípadì nerespektování dopravního znaèení provedou
SmP ve spolupráci s Mìstskou policií odtaení vozidla na náklady
majitele. Podrobný harmonogram èištìní vèetnì monosti vyhledávání
podle ulic nebo datumù je k dispozici na stránkách www.smp-pce.cz.

Takhle ne!
Úmyslnì zlomená èi utrená
prkna na lavièkách se bohuel - objevují pomìrnì
bìnì. Nedávno jsme ovšem
v jedné èásti Polabin nalezli
"novinku" - okousanou
lavièku. Kdopak si na ní asi
brousil zuby?

První jednodenní cesta ákù Základní školy Pardubice-Polabiny,
Npor. Eliáše 344 vedla 2. kvìtna 2012 do polské Osvìtimi. Místo s tak
tragickou minulostí z období II. svìtové války, ale zároveò velmi
pouèné, navštívili áci druhého stupnì ji ponìkolikáté.
Druhá cesta od 12. do 20. kvìtna 2012 byla koncipována jako
poznávací zájezd s názvem „Høejivý sever“. Trasa vedla pøes Nìmecko
trajektem do Dánska a dále do cíle našeho putování Švédska. Bìhem
týdne jsme shlédli ta nejznámìjší mìsta - Kodaò, Stockholm, Göteborg,
Jönköping, Malmö. Krásnou pøírodou jsme putovali pìšky, na kole i na
kánoích.
V dobì, kdy se svìt sbliuje, je poznávání historie jiných zemí velmi
zajímavé a podnìtné.
František Nìmec
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