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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
poprvé v novém kalendáøním roce vyuívám
monosti obrátit se na Vás prostøednictvím
úvodního sloupku našeho Pravobøeního
zpravodaje se svými radostmi a starostmi z prùbìhu prvního ètvrtletí. Chci Vás hned v úvodu
ujistit, e i letos udìláme se všemi zastupiteli a
spolupracovníky ÚMO Pardubice II vše proto,
aby rok 2012 byl úspìšný ve všech ukazatelích.
První významnou spoleèenskou akcí nového letopoètu v našem
obvodu, pøi které došlo ve sváteèní atmosféøe plné dobré nálady a
porozumìní k lámání bariér a pøekáek mezi zdravotnì
postienými a zdravými dìtmi, bylo ji desáté Novoroèní souznìní
poøádané Speciální školou Svítání a polabinskou ZUŠ. Vzácným
hostem jímavého integrovaného koncertu byl tentokrát herec Petr
Kostka. Stojí za zmínku, e byl hluboce lidským obsahem veèera
tak osloven, e dokonce odloil svùj pùvodnì plánovaný odjezd na
dobu mnohem pozdìjší. Myslím, e bychom si mnohá ponauèení
vyplývající ze Souznìní mohli vzít k srdci všichni: zlepšit vzájemné
vztahy mezi lidmi, obecnì být více tolerantní a ohleduplní k ivotu
ostatních spoluobèanù, neváhat pomoci, kdy nás nìkdo opravdu
potøebuje a podobnì. Rád jsem pøevzal nad touto vysoce humánní
akcí záštitu a vìøím, e bude mít v dalších letech pokraèování a
pøispìje tak dlouhodobì k pozitivnímu ovlivnìní celkové
spoleèenské atmosféry v našem obvodu.
Nyní se chci zmínit o akcích, které letos dokonèíme a o tìch,
které bychom s pomocí dotací rádi zahájili. Po zimì se opìt rozjely
stavební práce v ulici Kunìtické a já pevnì doufám, e termín
dokonèení konec dubna bude dodren a obyvatelé této ulice budou
ji ušetøeni mnoha omezení a nová ulice se jim bude líbit. Podali
jsme ádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na úpravu
polabinské ètyøky a budeme doufat, e budeme úspìšní a pustíme
se do první etapy této akce. Pokud dotaci nedostaneme (letos je
obrovský nárùst ádostí), zaèneme s akcí zcela jistì v roce 2013.
Dále jsme podali ádost na dotaci na opravu prostranství pøed ZŠ
Polabiny II Prodlouená.
Komise pro sport, mláde a kulturu na svém zasedání v únoru
ji rozdìlila dotace na sportovní a kulturní akce konané na území
našeho mìstského obvodu. Pracovní èeta se peèlivì snaí
zachovávat poøádek na sídlišti a svým pravidelným úklidem zcela
jistì pøispívá k lepšímu ivotnímu prostøedí v našem obvodì.
Mrazivé období pomalu konèí a vystøídá ho jaro se svou
ivotadárnou energií. Vymìòme proto ustarané tváøe za úsmìv na
rtech, jedovaté slovo za voòavou jarní kytièku. Vdy ta svou
køehkou krásou dokáe nahradit tisíc nic neøíkajících vìt.
Pojïme spoleènì pøivítat jaro 2012 v Polabí.
Jiøí Srbek

9. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 28. 3. 2012
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, èerpání rozpoètu MO Pardubice II k 31.
12. 2011 a k 28. 2. 2012, pouití výtìku z provozování výherních
hracích pøístrojù za rok 2011, informativní zprávy, diskuse.

roèník 2012

bøezen

èíslo 1

Kunìtická ulice v rekonstrukci

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 14. 12. 2011 ZMO schválilo rozpoèet MO na rok
2012, jeho struèný pøehled naleznete na str. 2 (podrobnìji na internetu). ZMO rovnì uloilo RMO zmìnit parkovací limity, tak aby do nich
byly zapoèítáváni jen poplatníci a ne invalidé (viz èlánek na str. 2). Dne
8. 2. 2012 se ZMO sešlo ještì jednou, aby rozpoètovým opatøením
schválilo navýšení zdrojù finanèních prostøedkù ze zùstatku roku 2011 a
zaøadilo do výdajù investièní akci Centrum Polabiny 4.
RMO na pøelomu 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, rámcovou smlouvu na opravy komunikací a také smlouvu
s SKP CENTREM o.p.s. na úklid kontejnerových stanoviš.
Ještì pøed koncem minulého roku schválila RMO novou organizaèní
strukturu úøadu vyplývající z poslední zmìny statutu.
RMO projednala nìkolik ádostí o nakládání s mìstskými pozemky,
z nich mùeme zmínit napø. výpùjèku pozemkù ve vlastnictví Univerzity
Pardubice za úèelem výstavby multifunkèního sportovištì mìsta.
Investice má být realizována v rámci dotaèního programu EU.
RMO nemìla námitek k vydání územního rozhodnutí na stavební
úpravy výukového areálu Univerzity Pardubice, v rámci ní má mimo jiné
dojít k vybudování parkovištì za výškovou budovou univerzity v blízkosti
køiovatky U Josefa.
RMO se seznámila se zámìrem kultivace okolí kavárny Výmìník
obèanského sdruení Péèe o duševní zdraví a schválila partnerství na
tomto projektu.
RMO v neposlední øadì souhlasila s umístìním stolku s lavicemi
u provozovny rychlého obèerstvení v centru Polabin 3 (u Matesa) a
nesouhlasila s posunutím pøedzahrádky pøed Bum-bum barem
(Kunìtická 120) na novì dokonèené parkovací místo.

Pravobøení zpravodaj 2012/1

strana 2

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2012.

týdny pøistavení

1 - u sbìr. surovin

2 - u POLICIE

3 - Druby

4 - Broíkova

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

den pøistavení
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1 - Drustevní

stanovištì
Polabiny - ulice

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, který probíhá obvykle na podzim (pøesný rozpis bývá
oznámen vdy pøedem formou letákù do schránek a zveøejòujeme ho
rovnì na našich webových stránkách).
Obyvatele rodinných domù na Cihelnì rovnì upozoròujeme na
monost zapojení do oddìleného sbìru bioodpadu (tráva, listí, ovoce
apod.). Poplatek za tuto slubu èiní 300 Kè za nádobu a rok - podrobnìji
na www.bioodpad.pardubice.eu nebo na tel. 466 260 833.
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út

út

po
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st

út

Rozpoèet na rok 2012
Dne 14. 12. 2011 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2012. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného
rozpoètu ve znìní rozpoètového opatøení z 8. 2. 2012 (èástky jsou
uvedeny v tis. Kè). Kompletní rozpoèet najdete na www.pardubice2.cz.
FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bìné pøíjmy
z toho podíl na daních
poplatky
ostatní pøíjmy
2. Zùstatek ZBÚ k 31. 12. 2011
3. Tvorba sociálního fondu

28 104,3
15 688,0
4 488,0
10 420,0
780,0
12 717,8
-301,5

VÝDAJE CELKEM
1. Bìné výdaje
z toho provoz úøadu MO
oblast ivotního prostøedí
oblast dopravy
støedisko úklidových prací
knihovna
oblast aktivit obvodu vè. veøejné podpory
ostatní
2. Investice - oblast ivotního prostøedí a dopravy
3. Rezerva

28 104,3
24 792,7
9 924,0
7 270,0
4 025,0
1 668,0
973,0
832,7
100,0
1 392,3
1 919,3

Zmìna limitù vyhrazených stání
Od roku 2000 platí na území MO Pardubice II Limity vyhrazených
stání. Ty stanovují maximální poèty míst, která lze na jednotlivých
parkovištích vyhradit pro konkrétní adatele. Na základì poadavku
Zastupitelstva MO Pardubice II byla provedena jejich zmìna
spoèívající v tom, aby invalidé, kteøí mají v poadovaném místì trvalý
pobyt, se do limitù nezapoèítávali. Na nìkterých parkovištích, kde byly
dosud limity naplnìny pouze invalidy nebo kombinací invalidù a poplatníkù, tímto opatøením vznikla monost vyhradit dodateènì místa
pro nové zájemce z øad poplatníkù. Aktuální tabulka limitù je k dispozici na www.pardubice2.cz (v rubrice Ostatní informace).

Úøad mìstského obvodu Pardubice II
Chemikù 128, 530 09 Pardubice
po a st 8-17, út a èt 8-15, pá 8-14:30 (pøestávka vdy 11:30-12:30)

starosta
Jiøí Srbek
tajemník
Miroslava Boháèková
odbor vnitøních vìcí
sekretariát, podatelna
Bc. Jana Menclová
pøestupky
Ing. Josef Øehùøek
Czech POINT, ovìøování, ryb. lístky Ilona Drtinová
odbor ivotního prostøedí a dopravy
vedoucí odboru
Ing. Tomáš Øezanina
ivotní prostøedí
Ing. Jitka Schafferová
veøejná prostranství a doprava
Tomáš Kozák
odbor ekonomický
vedoucí odboru
Ing. Jitka Støiíková
úèetnictví
Ladislava Fecková
evidence poplatkù
Jana Koudelová
evidence poplatkù
Ilona Pirklová
evidence poplatkù
Kateøina áková
pokladna
Lenka Brzobohatá
e-mail jmeno.prijmeni@umo2.mmp.cz
fax

466 798 611
466 798 627
466 798 611
466 798 628
466 798 630
466 798 624
466 798 626
466 798 625
466 798 631
466 798 623
466 798 633
466 798 632
466 798 612
466 798 622
466 798 610
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Téma

PROSTRANSTVÍ PØED ZŠ POLABINY 2
Základní škola na
dvojce nedávno získala
pìkný nový kabát, ale
prostranství pøed ní zùstává oprávnìným terèem kritiky obyvatel
okolních bytových domù, rodièù ákù navštìvujících školu i jejího
vedení. V souèasnosti je
dominantou prostoru
stará, dlouhodobì nepouívaná a nefunkèní poární nádr, která degraduje vzhled i monosti
vyuití veøejného prostoru a hrozí úrazem dìtí.
Mìstský obvod proto nechal zpracovat studii
moného nového uspoøádání tohoto prostoru a
se zámìrem se pøihlásil do prvního kola grantového øízení Nadace
OKD v nadaèním programu “Sídlištì ije”.
Návrh smìrování pìších komunikací vychází z pøirozených tras
chodcù pøes øešené území. Kadá z cest je pojata jako samostatný

Projekt “Mít oèi k vidìní”
V letošním roce zraková prevence v Pardubicích zaèíná opìt v pravobøeních mateøských školách. Ji ètyøi roky oèi pardubických
pøedškolákù hlídá nenápadný pøístroj Plusoptix S09, který dovede
odhalit pøíèiny zrakových dysfunkcí u dìtí od šestého mìsíce jejich
vìku. Vyšetøení tímto pøístrojem je bezkontaktní, rychlé, nebolestivé a
je pøizpùsobeno pøedškolnímu dítìti. Ze vzdálenosti jednoho metru se
na oèi dítìte zacílí kamera s oblièejem panáèka. Pro rychlé upoutání
pozornosti dítìte má kamera svìtelné a zvukové doprovodné efekty.
Jakmile dítì spatøí na obrazovce oblièej panáèka, je celé vyšetøení
skonèeno.
Nejvìtší koncentrace pøedškolních dìtí je v mateøských školách,
proto je zraková prevence smìøována pøedevším do pøedškolních
zaøízení. Vyšetøení probíhá v pøirozeném prostøedí pøedškolního dítìte
a nezpùsobuje dítìti zbyteèný stres, který mnohdy pøi návštìvì lékaøe
proívá. Vyšetøení pøedškolákùm po celé ètyøi roky plnì hradí
Statutární mìsto Pardubice.
Systémové propojení praktických pediatrù, oèních lékaøù,
kolektivù mateøských škol i rodièovské veøejnosti se osvìdèilo a
pøineslo pøekvapivé výsledky. Na pomìrnì velkém vzorku 2 744
pardubických pøedškolákù se ukázalo, e nìjakým druhem zrakové
vady trpí minimálnì 10 % pøedškolních dìtí, pøièem 7,8 % tìchto
zrakových vad bylo tzv. skrytých. Co rozumíme skrytou zrakovou
vadou? Jde o vadu zraku, která do doby zrakového screeningu nebyla
odhalena pediatry pøi pravidelných preventivních prohlídkách a
zùstávala té bez povšimnutí samotných rodièù dìtí. Malé dítì nám
toti neøekne jak vidí, zda pøedmìt v dálce má rozmazaný èi jinak
zdeformovaný nebo ho dokonce nevidí. Nikdy pøece jinak nevidìlo.
Za nejvhodnìjší období pro nápravu zrakových vad je povaováno
právì období pøedškolní, kdy lze nejlépe následnou péèí mnohé vady
zraku napravit èi dokonce zcela odstranit. Vèasným záchytem
zrakových vad se nejlépe pøedchází nejen nevratnému poškození
zraku, ale i negativnímu dopadu zrakového handicapu na osobnost
dítìte a na jeho budoucí ivot.
PhDr. Dagmar Fidlerová

prvek s odlišným formátem dlaeb, je se v prostoru rùznì prolínají a
køíí. V ohnisku protínání cest se nachází mírnì
vyvýšené døevìné podium, slouící jako odpoèinková a herní plocha
pro mláde. Podium je
"roztreno" na tøi kusy
protnutím chodníky. Jeho hranolový tvar podtrhují døevìné lamely umístìné ve výšce 3,5
m na ocelových stojkách, slouící jako rošt pro popínavou zeleò. Ta
èasem vytvoøí stínìní podia a vytvoøí tak zajímavý parkový prvek.
Zdánlivou nahodilost hmot chodníkù doplòují po dlabách volnì
rozmístìné betonové zídky s døevìnou horní hranou, slouící jako
lavièky. Ty jsou umístìny buï solitérnì, nebo ve shlucích... Pøed
školou pak tvoøí místo pro shromaïování dìtí pøed nebo po
vyuèování. Kovová plastika “Plachetnice” od Františka Janouška
zde bude novì umístìna.
Popsané øešení ještì není definitivní - pokud by zámìr
postoupil do druhého kola, bude se ještì v širší diskusi se
zapojením veøejnosti dotváøet. I kdyby v grantovém øízení neuspìl,
zámìr nezapadne - je zahrnut v aktuálním programu rozvoje MO
Pardubice II.
TØ

Rozšíøená výuka matematiky
pøírodovìdných pøedmìtù
a informatiky
Baví Vaše dítì matematika, pøírodovìda nebo vlastivìda a chcete,
aby ve školním roce 2012/2013 navštìvovalo tøídu s rozšíøeným
vyuèováním matematiky, pøírodovìdných pøedmìtù a informatiky?
Pak pøijïte se svým páákem ve ètvrtek 26. 4. 2012 ve 14 hodin do
ZŠ Polabiny 3, v ulici Npor. Eliáše 344, kde se koná výbìrové øízení.
Èeká ho modernì vybavená škola se tøemi poèítaèovými
uèebnami, interaktivními tabulemi, jazykovými uèebnami, kvalitními
vyuèujícími a výuka vedená moderními formami práce.
Pøijímáni budou áci na základì výsledkù testù z matematiky a
studijních pøedpokladù.
Pøedbìné pøihlášky èi bliší informace Vám rádi poskytneme
osobnì nebo na tel. èíslech: 464 629 943 nebo 464 629 940.
Více o naší škole se dozvíte i z webových stránek na adrese
www.zspol3.cz.

6. roèník memoriálu Petra Jagoba
Na základní škole v Polabinách 3 se ji tradiènì setkala drustva
chlapcù ze základních škol pøi turnaji v basketbale. Tentokrát se soutì
uskuteènila 14. 2. 2012. Turnaj byl zahájen úvodním slovem paní
Bronislavy Jagobové a
pana Tomáše Urbánka.
Výsledky turnaje jsou:
1. místo ZŠ Ohrazenice,
2. místo ZŠ Resslova,
3. místo ZŠ Polabiny 2,
4. místo ZŠ Polabiny 3.
Dìkujeme za úèast a
tìšíme se na další roèník.
Mgr. František Nìmec
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Do divadla
na Kuòku

V tomto pøedjarním poèasí pravdìpodobnì ještì nikdo nepomýšlí
na veèerní posezení venku pod hvìzdami, ale pøíjemné letní noci opìt
pøijdou a s nimi i oblíbená víkendová pøedstavení na Kunìtické hoøe.
Letos bude mít na vyhlídce hradu premiéru inscenace magické
komedie Williama Shakespeara Sen noci svatojánské (8., 9., 10., 15., 16.,
17., 22., 23. a 24. 6.), dále zde odehrajeme dobrodrunou parodii podle
Jula Verna Tajemný hrad v Karpatech o podivínech z Drákulova kraje
(29., 30. 6. a 1. 7.) a krvavou legendu Èachtická paní o jedné z nejstrašlivìjších hradních paní, která mìla na svìdomí muèení a smrt více
ne šesti set mladých dìvèat (25., 26. a 27. 5.). S Tajemným hradem
v Karpatech a Èachtickou paní se na Kunìtické hoøe rozlouèíme.
Derniéry èasto slibují i bonusy navíc, proto si pøedstavení, i kdy jste je
tøeba ji vidìli, urèitì nenechte ujít!
Pokud máte rádi plenérová pøedstavení, neváhejte a zastavte se
v pøedprodeji divadla, protoe vstupenky na naše jevištì na rondelu
Kunìtické hory jsme ji zaèali prodávat! Více o jednotlivých
inscenacích a pøedplatném naleznete na www.vcd.cz.
Radek Smetana, tiskový mluvèí VÈD

Poznávejte pøírodu Pardubického kraje!
Turistický oddíl TJ Sokol Polabiny Pardubice
poøádá 28. 4. 2012

34. roèník PARDUBICKÉ PODKOVY
Start: 7 - 10 hodin v hostinci “Na námìstí” v Borohrádku
Cíl: do 17 hodin v místì startu
Pìší trasy: 10 (9), 15 (13), 25 (22), 35 (32) km
Telefon na organizátory:
pøed pochodem 466 400 478, 722 108 587 nebo 605 157 707,
v prùbìhu pochodu 732 444 872 nebo 605 157 707
Podrobné informace na www.tjpolabiny.cz
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INFO
UNIVERZITA PARDUBICE PODPORUJE ZÁJEM
NADANÝCH STUDENTÙ!
Poslední šance podat pøihlášku k vysokoškolskému studiu! Na nìkteré fakulty Univerzity Pardubice zbývá ji jen nìkolik dní: Fakulta
chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky do 31.
bøezna, Fakulta restaurování do 18. kvìtna. Na podporu nadaných
studentù a zájemcù o studium pøipravila Univerzita Pardubice
mimoøádná stipendia: 200 nejlepších uchazeèù o bakaláøské studium
získá mimoøádné jednorázové stipendium 5 000,- Kè:
 ocenìní studenti budou vybráni podle splnìných podmínek pøijímacího øízení a pravidel dané fakulty, na její bakaláøský studijní
program/obor se uchazeè hlásí;
 podmínky se vztahují na uchazeèe o bakaláøské studium v rámci
všech kol pøijímacího øízení pro akademický rok 2012/2013;
 vyhodnocení a poøadí ocenìných studentù bude stanoveno po
ukonèení celého pøijímacího øízení na zaèátku øíjna 2012;
 stipendium bude vyplaceno jednorázovì studentovi 1. roèníku bakaláøského studijního programu, který zahájí své první studium na
nìkteré ze sedmi fakult Univerzity Pardubice a úspìšnì ukonèí 1. semestr studia podle Studijního a zkušebního øádu UPa.
Bliší informace získají zájemci na webových stránkách univerzity a
jejích fakult www.uni-pardubice.cz nebo pøímo na studijním oddìlení
fakulty, kam se uchazeè hlásí, pøípadnì u prodìkana/prodìkanky pro
studium. Tel. èíslo je 466 036 111 a je moné volat té zdarma pøes
www.zlatestranky.cz a profil Univerzity Pardubice.

SCIENCE CAFÉ V PARDUBICÍCH
Studentská iniciativa Mladí pro budoucnost ve spolupráci s Univerzitou Pardubice poøádají neformální veèery o zajímavostech ze svìta
moderní vìdy, kde se návštìvníci z øad veøejnosti mohou zeptat vìdcù
z univerzity na vše, co se ve škole nenauèili.
Cyklus diskusních poøadù pod názvem SCIENCE CAFÉ probíhá
kadé poslední úterý v mìsíci od 19:00 hodin v Klubu 29 v Pardubicích
(ulice Svaté Aneky Èeské 29). Ji tøetí debatní veèer se bude konat 27.
bøezna a o èásticové fyzice pohovoøí vìdec z Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vstup je volný. Více informací
naleznete na www.uni-pardubice.cz, www.sciencecafe.cz nebo na
www.mladiprobudoucnost.cz.
Ing. Valérie Wágnerová, kancléøka Univerzity Pardubice

Víte co je EUROKLÍÈ?
Jedná se o univerzální klíè, který je urèen lidem se sníenou
schopností pohybu, aby mìli snadno dostupná veøejná sociální a
technická kompenzaèní zaøízení na celém území ÈR. Jsou to napø.
výtahy, svislé a schodišové plošiny osazené jednotným eurozámkem.
V pardubickém Centru pro zdravotnì postiené Pardubického kraje
si novì mùete euroklíè vypùjèit nebo koupit za èástku 360,- Kè.
Bliší informace a aktualizovaný seznam osazených míst naleznete
na www.euroklic.cz nebo u pracovníkù Centra na adrese Bìlehradská
389 v provozní dobì od 8 do 16 hodin. Také nás mùete kontaktovat na
telefonech 466 335 630 a 775 693 987.
Lukáš Mucha
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