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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 spolupracovníky ÚMO Pardubice II vše proto, aby rok
2013 byl úspìšný po všech stránkách.
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 jedenácté Novoroèní
souznìní poøádané Speciální školou Svítání a polabinskou ZUŠ.
Myslím, e bychom si mnohá pouèení vyplývající ze Souznìní mohli
vzít k srdci všichni a zlepšit vzájemné vztahy mezi lidmi, obecnì být
více tolerantní a ohleduplní k ivotu ostatních spoluobèanù,
neváhat pomoci, kdy nás nìkdo opravdu potøebuje atd. 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.
Dlouhá zima s nemnoha sluneènými dny pomalu konèí. I kdy
nás meteorologové pøipravují na zimu i v poslední èásti prvního
kvartálu, jsem pøesvìdèen, e bøezen všechno rozsekne a slunce
probudí s kalendáøním nástupem jara všechno k ivotu. Dál u to
všichni znáte - v rychlém sledu budou následovat svátky jara
Velikonoce. Dovolte mi, abych Vám popøál jejich krásné proití.
Zaèátkem února jsme odeslali na Ministerstvo pro místní rozvoj
ádost o dotaci z Programu regenerace panelových sídliš na
obnovu centra polabinské ètyøky. Jsem optimista a pevnì vìøím, e
s ádostí uspìjeme a pak se ihned vrhneme do rekonstrukce.
Zejména nìkterá schodištì a betonová ohranièení záhonù u jsou
za hranicí ivotnosti a jejich oprava je nutná. Ètyøka je kromì toho
posledním polabinským okrskem, jeho centrum zatím neprošlo
rekonstrukcí. Dovolte mi pøi této pøíleitosti malé ohlédnutí do
minulosti. Pøed rokem 1997, tj. pøed vznikem našeho mìstského
obvodu, zde fungoval model, ke kterému se souèasné vedení mìsta
chce vrátit - toti model místních komisí. Tyto komise navrhovaly
rùzné akce, ale jeliko byly bez kompetencí a bez vlastního
rozpoètu, obvykle se nedomohly nièeho, maximálnì se zpracovala
nìjaká studie. Pamìtníci mi dají za pravdu, e v té dobì se v Polabinách nedìlo nic - "nebyly peníze". Po vzniku obvodu se vìci zaèaly
zvolna mìnit. Napø. rekonstrukce námìstí na dvojce byla jednou
z našich prvních akcí v roce 1997, v roce 2001 to pak bylo centrum
na jednièce a trojka se doèkala v roce 2007. Kromì toho se
rekonstruovala a opravila velká øádka dalších ulic a jen v rámci
programu regenerace se do našeho obvodu od roku 2000
investovalo na 250 mil. Kè, pøièem 100 mil. Kè bylo z výhradnì
z rozpoètu MO. Obávám se, e i toto jsou peníze, které pøípadným
zrušením obvodù hodlá vedení mìsta v budoucnu "ušetøit".
V poslední dobì se hodnì hovoøí o místním referendu o mìstských obvodech, celou situaci sledujeme a v pøípadì vypsání
referenda vydáme mimoøádný výtisk Pravobøeního zpravodaje.
Ještì jednou Vám pøeji pìkné Velikonoce, hodnì zdraví, dobré
nálady a optimismu.
Váš Jiøí Srbek

roèník 2013

bøezen

èíslo 1

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 12. 12. 2012 ZMO schválilo zejména rozpoèet MO
Pardubice II na rok 2013, jeho struèný pøehled najdete na str. 2 a
úplnou verzi na internetových stránkách www.pardubice2.cz.
RMO v rámci projednání ádostí o nakládání s pozemky schválila
mimo jiné ádost mìsta o odkoupení èi bezúplatný pøevod pozemkù
rùzných vlastníkù za úèelem realizace akce "Cyklistická stezka
koupalištì - lutý pes". Dále se pak zabývala ádostí majitele restaurace
"U Starýho Slona" o prodej pod pøedzahrádkou a neschválila navrené
usnesení.
RMO také vzala na vìdomí zámìr mìsta prodat nìkteré nemovitosti
formou veøejné draby, pøièem vyvolávací cena bude èinit 100% z ceny
v místì a èase obvyklé urèené znaleckým posudkem. Má se jednat o 4
nebytové jednotky v domì èp. 118-123 ve Drustevní ulici a dále pak 4
samostatné objekty mezi panelovými domy v ul. U Josefa.
RMO nemìla pøipomínek k vydání územního rozhodnutí na
rekonstrukci veøejného osvìtlení v ul. Hradecká (úsek Podìbradská Kosmonautù), dostavbu autosalonu Louda na Fáblovce o prodejnu vozù
Chevrolet a stavbu tìlocvièny a ubytovacích chatek na soukromém
pozemku za lodìnicí u Labe.
RMO rozhodla o vypsání výbìrového øízení na seè trávníkù v MO
Pardubice II v letech 2013-2014 a následnì vybrala nejvhodnìjší
nabídky, které pøedloili tito uchazeèi: v Polabinách 1, 3, 5 a na Cihelnì
David Hurt a v Polabinách 2 a 4 Technické sluby Chrudim 2000 s.r.o.
(podrobnìji se tématu vìnujeme na str. 3).
V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva kultury o ukonèení
financování veøejného internetového pøipojení knihoven RMO schválila
financování internetu v Knihovnì MO Pardubice II z rozpoètu obvodu.
V neposlední øadì RMO schválila program jednání bøeznového ZMO
a návrh rozpoètového opatøení, které zde bude projednáno.
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2013.

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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Rozpoèet na rok 2013
Dne 12. 12. 2012 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2013. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného
rozpoètu (èástky jsou uvedeny v tis. Kè).
FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bìné pøíjmy
z toho podíl na daních
dotace na volby
poplatky
ostatní pøíjmy
2. Zùstatek ZBÚ k 31. 12. 2012
3. Tvorba sociálního fondu

35 980,7
28 319,7
17 204,7
500,0
10 100,0
515,0
8 000,0
-339,0

VÝDAJE CELKEM
1. Bìné výdaje
z toho provoz úøadu MO vè. voleb
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

35 980,7
24 905,0
10 218,0
7 270,0
4 025,0
1 608,0
841,0
843,0
100,0
9 600,0
1 475,7

Poradna pro zdravotnì postiené
Nevíte si rady a potøebujete poradit? Obrate se na CENTRUM PRO
ZDRAVOTNÌ POSTIENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE.
Mùete nás kontaktovat s nejrùznìjšími dotazy a problémy. Jedná
se napøíklad o pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpeèení ÈR
a to zejména v oblasti invalidních dùchodù, státní sociální podpory,
pøíspìvku na péèi, dávek pomoci v hmotné nouzi, prùkazù osob se
zdravotním postiením, pøíspìvku na mobilitu, pøíspìvku na zvláštní
pomùcku, sKaret atd. Mùete se na nás také obrátit pøi sepisování
ádostí, námitek, odvolání a s vyplòováním formuláøù. Naše pomoc
také spoèívá v podpoøe pøi hledání vhodného pracovního místa a pøi
sepisování strukturovaného ivotopisu. Pøi øešení situace vám bude
umonìna práce na poèítaèi, vyuití scanneru, tiskárny a telefonu.
Poradna je otevøená od pondìlí do ètvrtka od 8 do 16 hodin a sídlí
v Pardubicích - Polabinách, v Bìlehradské ulici è. p. 389. Mùete také
zavolat na tel. èísla 775 693 984, 466 335 630.
Andrea Dubcová, DiS.

Tiché kryty a omezení v dopravì
Tiché kryty je pro nezasvìceného ponìkud tajemné oznaèení
výmìny asfaltového koberce na silnici od mostu P. Wonky po okruní
køiovatku u Globusu, pøi ní bude pouita technologie, která sniuje
hluènost vozovky pøi prùjezdu vozidel. Dle sdìlení Správy a údrby
silnic Pardubického kraje má akce probíhat po etapách v období od 20.
4. - 25. 6. 2013. Vzhledem ke znaèným souvisejícím dopravním
omezením se k akci ještì podrobnìji vrátíme na našich webových
stránkách, jakmile budou k dispozici konkrétnìjší informace.

14. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 27. 3. 2013
v 18 hodin v salonku restaurace Na Palubì v Polabinách 2. Na
programu budou zejména tyto body: zpráva starosty, èerpání
rozpoètu k 28. 2. 2013, rozpoètové opatøení è. 1, úèetní závìrka za
rok 2012, informativní zprávy, diskuse.
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Téma

REGENERACE CENTRA POLABINY 4
V letošním roce bude zahájena rekonstrukce
centra Polabinské ètyøky. S návrhem øešení byla
veøejnost seznámena prostøednictvím Pravobøeního zpravodaje a webových stránek na jaøe 2011.
Souèasný stav prostoru centra Polabin 4 je neutìšený. Ohniskem je vytíená zastávka MHD v ulici
Kpt. Bartoše, z ní vychází do všech smìrù pìší
komunikace (zpevnìné nebo vyšlapané) k obchodùm nebo obytným domùm. Hlavní osou je široký
chodník trasovaný ke vstupu do Gymnázia Mozartova, který se pøimyká pøes doilé terasy s rozpadajícími se betonovými záhony a schodištìmi
k obchodním jednotkám. Ve vzrostlém parku mezi
objekty slueb a gymnáziem se nachází louka
slouící ke spoleèenským akcím, uzavøená kulisou
mohutných stromù.
Návrh optimalizuje pìší komunikace, vyzdvihuje pøirozená ohniska prostoru a klade dùraz na
význam zelených odpoèinkových ploch. Prvním
významným ohniskem je okolí zastávky, kde je
místo dosavadní zmìti vyšlapaných cest vytvoøeno

vizualizace

pùvodní stav

Údrba trávníkù v obvodu
Jak jsme ji informovali na první stranì, poèátkem roku se
uskuteènilo výbìrové øízení na veøejnou zakázku Seè trávníkù v letech
2013-2014 v MO Pardubice II. Jedná se o nejvýznamnìjší zakázku
v oblasti péèe o veøejnou zeleò, kterou zadává MO Pardubice II.
Nebylo tomu tak vdy, pùvodnì sekání trávy zajišoval Magistrát
mìsta Pardubic prostøednictvím tehdejších Technických slueb za 3
mil. Kè roènì. Tehdy se tráva sekala prùmìrnì 3x roènì, posekaná
mnohdy dlouho leela na zemi, jasný harmonogram neexistoval. Po
vzniku MO Pardubice II se podaøilo dohodnout pøesun této kompetence vèetnì financí na obvody. V prùbìhu uplynulých let se v Polabinách a na Cihelnì ustálil dvouletý cyklus zadávání, pøièem roènì
se provádí celkem 5 seèí tzv. základní výmìry (všechny se sbìrem).
Stejnì jako v minulosti jsou navíc kromì základní výmìry i výmìry
„exponované“ (námìstíèka, hlavní refýe), kde jsou provádìny 4 seèe
navíc, a výmìry „doplòkové“, kde je údrba naopak ménì intenzivní roènì celkem 3 seèe (louky, okrajové plochy). Území je pro potøeby
seèí rozdìleno na 4 bloky (Polabiny 1 + Cihelna, Polabiny 2, Polabiny 3
+ 5, Polabiny 4), pøièem uchazeèi mají monost podat nabídky na
všechny nebo jen na nìkteré bloky. Celkem se jedná o pøiblinì 64 ha
udrovaných travnatých ploch.

malé námìstí s výraznou dlabou se vsazenou èíslicí “4”. Další
ohnisko je na rozcestí. V prostoru mezi ohnisky jsou nová
schodištì a bezbariérové rampy, doplnìné prvkem husté zdvojené
aleje výraznì kvetoucích stromù.
Napøíè parkem vede nová cesta, je ve ètvrtkruhu obepíná
spoleèenskou louku. Celé území je doplnìno estetickým
mobiliáøem v podobì lavièek, odpadkových košù, hodin, plakátovacích ploch, stojanù na kola apod.
Akce je z finanèních dùvodù rozèlenìna na 3 etapy. První
zahrnuje nejvíce exponované plochy v okolí zastávky MHD a
obchodního centra. Druhá etapa se týká páteøní pìší spojnice ke
gymnáziu a tøetí etapa øeší rozsáhlý prostor v okolí louky vèetnì
mnoha prùseèných pìších tras. Pøedmìtem ádosti o dotaci v roce
2013 je zatím první etapa a bude záviset na pøidìlení státní dotace
a na výsledku výbìrového øízení, jak velkou èást akce se letos
podaøí realizovat.
TØ

V letošním výbìrovém øízení bylo v souladu se zákonem písemnì
osloveno celkem 5 zájemcù a výzva byla rovnì zveøejnìna na profilu
zadavatele - internetových stránkách mìsta www.vzmmp.cz. Kromì
pìti oslovených podalo nabídku ještì devìt dalších zájemcù, nìkteøí
ovšem nikoliv na všechny 4 bloky. Vìtšina nabídek splnila
poadovaná kvalifikaèní kritéria, a bylo tedy mono stanovit jejich
poøadí v souladu s jediným pøedem stanoveným hodnotícím
kritériem, tj. cenou.
Pro zajímavost pøikládáme pøehled, z nìho je patrný cenový
vývoj za dobu, kdy mìstský obvod zadává seèe obdobným zpùsobem.
Pøi nezmenšené výmìøe bìhem 15 let cena postupnì klesla o ètvrtinu.
Jedná se vdy o celkovou cenu za všechny seèe bìhem celého
dvouletého období.
období
celková cena
1999 - 2000
4 413 620,- Kè
2001 - 2002
4 471 358,- Kè
2003- 2004
4 104 224,- Kè
2005- 2006
4 177 757,- Kè
2007- 2008
3 987 825,- Kè
2009- 2010
3 711 752,- Kè
2011 - 2012
3 576 492,- Kè
2013 - 2014
3 289 326,- Kè
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10 let Støediska rané péèe
Støedisko rané péèe v Pardubicích poskytuje ji 10 let bezplatné
poradenské sluby z oblasti speciálnì pedagogické, sociálnì právní a
léèebnì rehabilitaèní. Základem rané péèe je podpora rodiny a podpora vývoje dítìte s ohroeným vývojem nebo s tìlesným, mentálním
nebo kombinovaným postiením ve vìku od 0-7 let.
Mezi klienty nejádanìjší èinnosti patøí konzultace v rodinách,
podpora psychomotorického vývoje dítìte, pùjèování didaktických a
stimulaèních pomùcek, hraèek a literatury, pomoc pøi obstarávání
rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek, pomoc pøi výbìru
pøedškolního èi školního zaøízení, zprostøedkování kontaktù s rodièi
dìtí se zdravotním postiením.
Støedisko bylo zøízeno 1. 2. 2003 obèanským sdruením rodièù a
pøátel dìtí se zdravotním postiením Sdruením pro ranou péèi v Pardubicích. Za 10 let své èinnosti podpoøilo 235 rodin dìtí se specifickými
potøebami na území celého Pardubického kraje. Šlo zejména o dìti
nedonošené, s dìtskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem,
poruchou autistického spektra atd.
Støedisko rané péèe v Pardubicích se v letošním roce také aktivnì
zapojí do kampanì „Mám svùj svìt, ale mám vás rád“, která je primárnì
zamìøena na zvýšení povìdomí o autismu a bude probíhat v 1. polovinì
dubna 2013 pod záštitou Pardubického kraje. S èinností støediska se
mùete blíe seznámit v úterý 2. 4. 2013 v obchodním centru AFI
Palace Pardubice, kde se uskuteèní vernisá výtvarných prací dìtí s autismem vèetnì nejrùznìjších ukázek didaktických pomùcek, hraèek èi
forem uèení a komunikace.
Na setkání s Vámi se tìší tým pracovníkù støediska se sídlem v Polabinách (www.ranapece-pce.cz).
Mgr. Blanka Brandová

NEJBLIŠÍ PROGRAM V ARŠE
Velikonoce
Velký pátek 29. 3. v 9.00 a v 18.00 - Velkopáteèní a Pašiová
bohosluba
nedìle 31. 3. v 9.00 - Velikonoèní bohosluba
Seniorklub Archa
støeda 27. 3 - Hledání Archy úmluvy - film o archeologickém
pátrání po posvátném biblickém pøedmìtu
støeda 3. 4. - Beseda a promítání manelù Krejèích o jejich
cestì po Japonsku
støeda 10. 4. a 17. 4. - Indická pøíroda - videosnímek
støeda 24. 4. - Krásy pøírody v Irsku, na Aljašce a v Rakousku videosnímek
Zaèátky kadou støedu v 17 hodin v kavárnì Archy
Koncerty
nedìle 24. 3. v 18.00 - Eva Henychová - kytara a zpìv
nedìle 28. 4. v 18.00 - Komorní orchestr Bona Nota a hosté
Všechny akce se konají ve Sborovém domì Archa v Lonkovì ul.

Informace z polabinské 3
Chcete, aby ve školním roce 2013/2014 i Vaše dítì navštìvovalo
tøídu s rozšíøeným vyuèováním matematiky, pøírodovìdných pøedmìtù
a informatiky, protoe ho baví matematika a pøírodovìda?
Pak pøijïte se svým páákem ve ètvrtek 25. 4. 2013 ve 14 hodin do
ZŠ Polabiny 3, v ulici Npor. Eliáše 344, kde se koná výbìrové øízení.
Pøedbìné pøihlášky èi bliší informace Vám rádi poskytneme
osobnì nebo na telefonních èíslech: 464 629 943 nebo 464 629 940.
Navštivte základní školu 25. 3. 2013, kdy poøádáme jarní Den
otevøených dveøí. V dobì od 15 do 18 hodin máte monost nahlédnout
do jedné z nejmodernìjších škol v Pardubicích.
Mgr. František Nìmec, øeditel školy
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Do divadla
na Kuòku

Zatím pravdìpodobnì ještì nepomýšlíte na veèerní posezení venku
pod hvìzdami, ale èas plyne velmi rychle, jaro je tu a po nìm si u
budeme moci opìt vychutnávat pøíjemné letní noci… A s nimi
samozøejmì i oblíbená víkendová pøedstavení pardubického divadla na
Kunìtické hoøe.
Letos bude mít na vyhlídce hradu premiéru legendární Balada pro
banditu muzikálové zpracování pøíbìhu zbojníka Nikoly Šuhaje v reii
Michaela Taranta.
„Muzikál, jeho mnohé písnì ji zlidovìly, napsal Milan Uhde na
motivy románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupeník. Spoleènì s hudebním skladatelem Milošem Štìdronìm vytvoøili dílo trvalé hodnoty,
které poprvé spatøilo svìtlo svìta v brnìnském Divadle na provázku
v roce 1975. Jen o tøi roky pozdìji natoèil reisér Vladimír Sís jeho filmovou verzi, která je stylizovaným záznamem divadelního pøedstavení
v hlavních rolích s Miroslavem Donutilem a Ivou Bittovou. Naši inscenaci jsme se rozhodli umístit do exteriérového prostøedí letní scény
na Kunìtické hoøe, kde mùe tento lidový pøíbìh z koloèavských polonin
vhodnì korespondovat s pøírodní scenérií. Zároveò pøipravujeme i její
pozmìnìnou podobu pro uvedení v Mìstském divadle, kde ji budeme
uvádìt od záøí 2013,“ øíká dramaturg Zdenìk Janál.
Na dva víkendy se do magického prostoru pod hradem navrátí i oblíbená komedie Sen noci svatojánské, kterou v loòském roce nazkoušel
slovenský reisér Marián Pecko. Úspìch inscenace dokládá Cena
novináøù pro nejlepší inscenaci VÈD roku 2012! A lákadlem pro diváky
jistì bude i ústøední dvojice Titánie a Oberona, kterou ztváròují
nejoblíbenìjší herci roku 2012 Petra Janeèková a Ladislav Špiner.
Pokud tedy máte rádi plenérová pøedstavení, neváhejte a zastavte
se v pøedprodeji divadla, protoe vstupenky na jevištì na rondelu
Kunìtické hory jsou ji mìsíc v prodeji…
Termíny pøedstavení na Kunìtické hoøe:
W. Shakespeare / Sen noci svatojánské - 25., 26. a 31. 5., 1. a 2. 6.
M. Uhde - M. Štìdroò / Balada pro banditu - 14. 6. (veøejná generální
zkouška), 15. a 16. 6.(premiéry), 21., 22., 23., 28., 29. a 30. 6.
Radek Smetana, tiskový mluvèí VÈD

Poznávejte pøírodu Pardubického kraje
Turistický oddíl TJ Sokol Polabiny Pardubice
poøádá 20. 4. 2013

35. roèník PARDUBICKÉ PODKOVY
Start: 7 - 9.30 hodin - eleznièní stanice ÈD Slatiòany
Cíl: do 17 hodin - motorest BONET, T. G. Masaryka 786, Slatiòany
Pìší trasy: 9 (5) km, 15 km, 28 km a 33 km
Telefon na organizátory:
722 108 587, 605 205 500 nebo 605 157 707
Podrobné informace na www.tjpolabiny.cz
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