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mìstského obvodu II
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záøí

èíslo 3
Studie budoucího øešení
centra Polabin 4

Váení spoluobèané,
13. èervna probìhlo referendum k otázce
zachování mìstských obvodù. Náš obvod patøí
k tìm, kde se pro zachování vyslovila výrazná
vìtšina hlasujících. Dìkuji všem, kteøí se hlasování zúèastnili, ale bohuel jich bylo málo na to,
aby výsledky referenda byly závazné. Podle mého názoru se potvrdilo to, co se dalo oèekávat.
Otázka existence fungujících mìstských obvodù není pro pardubické obèany tak zásadní jako pro nìkteré politiky. Nicménì ti
obèané, kteøí o tuto problematiku mají zájem, jsou pøevánì pro
zachování obvodù. Ale jeliko je všechno relativní, mùeme
výsledek referenda vykládat i jinak - vìtšina nepøišla a tím dala
najevo, e vlastnì obvody nechce. Anebo snad její mlèení znamená
souhlas? Kdo ví. Byl jsem velmi zvìdav k èemu se dobere pracovní
skupina, kterou po referendu k rozboru jeho výsledkù ustanovila
rada mìsta. Ta se však nedobrala k nijakému závìru a sama se
rozpustila. Ještì bych se chtìl vrátit ke kampani pøed referendem,
která podle vedení mìsta byla ze strany obvodù vedena neférovì a
byly prý pøi ní zneuity obvodní zpravodaje. Jsem pøesvìdèen, e
v našem pøípadì k nièemu takovému nedošlo. Já osobnì jsem
naopak vnímal jako neférové hlášení v mìstském rozhlase, v nìm
byli obèané zváni k referendu, aby rozhodli, „zda má mìsto
investovat prostøedky do svého rozvoje nebo do byrokracie“. Ale
protoe vše je vlastnì relativní, tøeba to bylo mínìno tak, e rozvoj
zajistí obvody a byrokracii pøedstavuje magistrát. Obrame radìji
list a pojïme k tomu rozvoji a jiným pozitivním vìcem.
Pøi svých toulkách naším obvodem jsem si všiml, e se ji
parkovištì zaplnila, co je neklamným znamením, e konèí období
prázdnin a dovolených. Vìøím, e se Vám podaøilo realizovat
relaxaci tìla i ducha podle Vašich pøedstav, tak, aby i naše
nejmladší generace mohla zahájit další etapu svého vzdìlávání s
plnou vervou a s Vaší maximální podporou. Pøeji všem ákùm i
studentùm hodnì úspìchù, prvòáèkùm a novým adeptùm
støedních a vysokých škol hodnì radosti z poznávání všeho nového,
co pøináší vìda i ivot.
I pøes parné léto se práce v obvodì nijak nezastavila, byla
poloena ivièná vrstva na nìkolika chodnících v obvodì, ulice
Lidická, Podìbradská, Sluneèní a na sídlišti Sever. Osobnì mám
dojem, e na sídlišti Sever, které bylo ještì donedávna velmi
zanedbané, je dnes prakticky oprava a úprava okolí ukonèena.
Probíhala seè trávníkù, opravovala se dìtská høištì, udrovala se
zeleò, nejvíce jsem potìšen, e zaèala rekonstrukce na polabinské
ètyøce. Domnívám se, e se blíí okamik, kdy velká èást našeho
obvodu bude citlivì regenerována a stane se pro nás všechny
opravdovým domovem.
V rámci tohoto pøíjemného pocitu vzniklého soustavným
sledováním celého obvodu si dovoluji Vás pozvat na tradièní XIV.
Staroèeskou pou v Polabinách dne 28. 9. 2013 v centru Polabin 4
na travnaté ploše nedaleko gymnázia. Podrobný celodenní
program za úèasti velké øady populárních umìlcù pøinášíme na
jiném místì.
Nenechte si ujít mnoství krásných umìleckých záitkù, které
pro své obèany pøipravil a zabezpeèil MO Pardubice II. Pøedevším se
ale tìším na osobní setkání s Vámi.
Váš Jiøí Srbek

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 26. 6. 2013 ZMO schválilo zejména rozpoètové
opatøení è. 2, v nìm došlo k navýšení zdrojù o více ne 7 mil. Kè hlavnì
díky zapojení zùstatku z loòského roku. Pøeváná èást tìchto prostøedkù
byla nasmìrována do investic (celý rozpoèet je na www.pardubice2.cz).
RMO souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo se spoleèností COLAS
CZ, a.s. na zakázku „Opravy chodníkù ivièným kobercem 2013“ v cenì
1 857 417,- Kè vèetnì DPH. Tato firma se ve výbìrovém øízení umístila
druhá, avšak vítìz (HOLD s.r.o.) odmítl uzavøít smlouvu. Další komplikace
nastaly pøi realizaci seèe trávníkù, kdy o ukonèení smlouvy na blok
Polabiny 2 poádala firma Technické sluby Chrudim 2000 s.r.o. RMO
tentokrát z dùvodu navýšení ceny nesouhlasila s podpisem smlouvy na
pokraèování seèí se Slubami mìsta Pardubic a.s. a uloila vypsat nové
výbìrové øízení. V nìm nakonec uspìl Ivan Patøièný, s ním byla
uzavøena smlouva o dílo na seè trávníkù v Polabinách 2 v letech 20132014 od 4. seèe v cenì 586 880,- Kè vèetnì DPH.
Opakovanì se RMO zabývala problematikou výstavby beachvolejbalových kurtù v areálu Gymnázia Mozartova. Mìsto poskytlo
pozemek na tuto aktivitu navzdory negativnímu stanovisku RMO.
Následnì RMO vyjádøila nesouhlas v rámci územního øízení z dùvodu, e
zámìr není vyøešen komplexnì a koncepènì ve vztahu k areálu školy,
buduje se nadmìrný poèet høiš a není vyøešeno parkování uivatelù,
naèe stavebník zahájil stavbu bez stavebního povolení. Poté RMO
vyjádøila nesouhlas i s dodateèným povolením stavby s tím, e
provedené úpravy projektu povauje za nedostaèující. RMO nedoporuèila ani vydání územního rozhodnutí na úpravu garáe u rodinného
domku v Kunìtické ulici na pneuservis, nebo zámìr mùe mít negativní
dopady na obytné prostøedí. RMO ve shodì s názorem odboru hlavního
architekta mìsta nesouhlasila ani s pronájmem pozemku mìsta na
námìstí Polabiny 1 pro umístìní stánku rychlého obèerstvení.
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jako obvykle pøinášíme v podzimním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad ve druhé èásti roku 2013.

SMUTNÁ ZPRÁVA
Dne 18. 7. 2013 náhle zemøel zastupitel mìstského obvodu
Pardubice II doc. Ing. Alexander Chlaò, Ph.D. ve vìku nedoitých 38
let. Dìkujeme za jeho práci pro mìstský obvod.

45 let ZUŠ Pardubice Polabiny
Základní umìlecká škola slaví v letošním kalendáøním roce 45.
výroèí od svého zaloení. Všechny umìlecké obory školy (hudební,
taneèní, výtvarný, literárnì-dramatický) oslaví narozeniny celou øadou
koncertù, výstav, pøedstavení i spoleèných umìleckých projektù.
Pokud máte ještì zájem o vzdìlávání vašich dìtí v ZUŠ, navštivte
nás na øeditelství školy v Lonkovì ulici, podívejte se na stránky
www.zuspardubice.cz nebo zavolejte na telefonní èíslo 466 400 310.

Senioøi, nebojte se poèítaèe!
Jste osoba se zdravotním postiením v produktivním vìku nebo
senior do 80 let a rádi byste se nauèili pracovat na poèítaèi? Chcete
komunikovat s blízkými a poplatky za telefon nebo poštovné jsou pro
vás pøíliš drahé? Pokud máte zájem vzdìlávat se, nauèit se vyuívat emailovou poštu, nebo si jen vyhledat informace na internetu a strávit
svùj èas v pøíjemném prostøedí, pøijïte se k nám podívat. Nebojte se nás
navštívit v CENTRU PRO ZDRAVOTNÌ POSTIENÉ PARDUBICKÉHO
KRAJE v Bìlehradské ulici è. p. 389, v Pardubicích - Polabinách v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Mùete nám také zavolat na tel. èísla:
775 693 988, 466 335 630.
Mgr. Zdeòka Uherková
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Ve dnech 25. - 26. 10. 2013 se budou konat mimoøádné volby do
Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Pro pøípady, kdy voliè nemùe
volit ve stálém volebním okrsku dle místa bydlištì, mùe volit na
volièský prùkaz v kterékoliv volební místnosti.
O volièský prùkaz ádají obèané mìstského obvodu Pardubice II
buï písemnì do 18. 10. 2013 (písemná ádost musí být opatøena
úøednì ovìøeným podpisem) nebo osobnì do 23. 10. 2013 do 16.00
hodin na Úøadì mìstského obvodu Pardubice II, Chemikù 128.
Volièské prùkazy lze vydávat nebo odesílat nejdøíve 10. 10. 2013.
Vyzvednutí volièského prùkazu pro druhou osobu je moné pouze na
základì pøedloení plné moci s ovìøeným podpisem.
Obálky s hlasovacími lístky se doruèují nejpozdìji 1 den pøede
dnem voleb. ádáme volièe o øádné oznaèení poštovních schránek.

stanovištì
Polabiny - ulice

PARLAMENTNÍ VOLBY

2 - u POLICIE

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), 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 (viz
www.smp-pce.cz), nebo je mono jednou roènì vyuít mobilního svozu,
který se letos v Polabinách uskuteènil 16. - 17. 9. 2013.

1 - u sbìr. surovin

Dne 13. 6. 2013 se na území mìsta Pardubic uskuteènilo místní
referendum, v nìm byla obèanùm mìsta poloena otázka, zda
souhlasí s èlenìním mìsta na mìstské obvody. Pro zachování obvodù
se vyslovila vìtšina hlasujících, úèast ale nedosáhla 35%, take
výsledek není závazný. Výsledky v jednotlivých obvodech a za celé
mìsto si mùete prohlédnout v následující pøehledné tabulce:
hlasù ANO
volební úèast
Pardubice I (centrum)
32,3 %
13,5%
Pardubice II (Polabiny)
71,5%
22,5%
Pardubice III (Dubina)
53,2%
19,4%
Pardubice IV (Pardubièky)
76,3%
31,2%
Pardubice V (Dukla)
61,4%
21,3%
Pardubice VI (Svítkov)
59,9%
26,7%
Pardubice VII (Rosice)
73,3%
30,5%
Pardubice VIII (Hostovice)
92,4%
55,4%
celé mìsto Pardubice
60,2%
20,9%

1 - Drustevní

VÝSLEDKY REFERENDA

Program Seniorklubu Archa
Ve støedu 2. øíjna zaèíná další cyklus promítání videosnímkù a
besed s cestovateli pod názvem "V Arše na nejkrásnìjší místa svìta".
Postupnì navštívíme Indii, pobøeí Francie, Egypt, Amazonii a další
zajímavá místa. Chystáme i besedy o historii Pardubic. Programy se
konají v nekuøácké kavárnì Sborového domu Archa v Lonkovì ulici
kadou støedu od 17 hodin.
Od støedy 18.záøí 2013 od 18.00 - 19.00 hod. zaèíná cvièení
Zumba fitness v gymnastickém sále na ZŠ Polabiny 3, Npor.
Eliáše 344. Cvièí licencovaná instruktorka Zumba fitness Andrea
Pešková. Kontakt: 777 125 191, peyseckova@seznam.cz. Èeká na
Vás 60 minut pohybu s úsmìvem na tváøi.

16. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 25. 9. 2013
v 18 hodin v salonku restaurace Na Palubì v Polabinách 2. Na
programu budou zejména tyto body: vyhodnocení hospodaøení,
rozpoètové opatøení è. 3, realizace investic a rozpoètový výhled.
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Téma
CENTRUM POLABINY 4 U BRZY V NOVÉM
V srpnu letošního roku byla zahájena
rekonstrukce centra polabinské ètyøky. S návrhem
øešení byla veøejnost seznámena prostøednictvím
Pravobøeního zpravodaje a webových stránek
(naposledy v PZ 1/2013).
Pùvodnì se letos mìla z projektu èlenìného na
tøi etapy uskuteènit první a nejdùleitìjší etapa, tj.
prostor mezi zastávkou, parkovištìm a centrálním
objektem obèanské vybavenosti. Pøedpokládané
náklady dle PD byly vyèísleny na 12 mil. Kè a poèítalo se se státní dotací ve výši 4 mil. Kè z programu
Regenerace panelových sídliš. Bohuel, letos
ádná z pardubických ádostí na ministerstvu pro
místní rozvoj neuspìla. Ta naše dopadla nejlépe byli jsme 13. náhradníci... Naštìstí se v obvodním
rozpoètu podaøilo nalézt finanèní prostøedky na
pokrytí první etapy i bez dotace. Jakmile bylo
zøejmé, e dotace nebude, rozhodla rada MO, e
výbìrové øízení na první etapu vypíšeme sami (v pøípadì státní dotace ho musí vypisovat magistrát).
Výsledek výbìrového øízení potvrdil trend posled-

Pou bude letos v sousedství staveništì...

Co pøipravujeme dál?
V souèasné dobì intenzivnì pøipravujeme projekt na rekonstrukci
vnitrobloku mezi èp. 424-6 a 427-9 v ulici Broíkovì. Pøesnìji øeèeno,
projekt se týká všech tøí velkých deskových panelákù v této ulici, ale
v první fázi se bude realizovat jen ten výše uvedený, nebo zde je
nejvìtší problém s parkováním a také je tu zanedbané dìtské høištì.
Pùvodnì jsme zamýšleli pouze vìtší opravu komunikací, ale po
diskusích s obyvateli nakonec vzniká pomìrnì komplexní projekt (viz
obrázek). Rozšíøení parkovištì na normové šíøky si vynutí výmìnu
veøejného osvìtlení a pak u by zde zbyla beze zmìny jen ohrádka na
kontejnery, take i ta nakonec dostane nový háv vèetnì zastøešení.
Cílem projektu je maximalizace poètu legálních parkovacích míst pøi
minimálním zásahu do zelenì (bez kácení). Na prvním parkovišti
nebude nárùst poètu míst díky souèasnému "divokému" stání moc
zøetelný, ale a jednou dojde i na další dvì parkovištì, rozdíl bude
znát. Pokud jde o zmínìné dìtské høištì, pùvodní betonové prvky
budou vybourány, plocha høištì podstatnì zmenšena a høištì zcela
novì vybaveno herními prvky vèetnì novinky - lanové kopule o prùmìru 6,4 m.
Dalším projektem, jeho pøíprava se blíí do finále, jsou pøístøešky
na kontejnery v Lonkovì ulici pro domy èp. 469-74 a 481-6. Zde bylo

ních let a vítìzná cena firmy Chládek a Tintìra Pardubice a.s. je na
polovinì rozpoètových nákladù. Díky tomu rada rozhodla i o realizaci druhé etapy, která bude prozatím závìreèná. Oproti pùvodnímu velkorysému zámìru došlo k urèitým zmìnám s cílem sníit
celkové náklady a souèasnì minimalizovat radikální zmìny v prostoru louky pod duby. Tím reagujeme i na nìkteré pøipomínky
obèanù k pùvodnímu projektu, v nich zaznìly obavy z narušení
zelenì v této èásti sídlištì. V tomto prostoru tedy nebudou mìnìny
trasy chodníkù, pouze budou stávající chodníky opatøeny novým
krytem z betonové dlaby navazující na øešení první etapy.
Souèasnì bude kompletnì rekonstruováno veøejné osvìtlení a
vymìnìny lavièky.
První etapa by mìla být dokonèena pøiblinì do poloviny
listopadu. Na druhou etapu bylo v dobì pøípravy tohoto èlánku
teprve vypsáno výbìrové øízení, ale pøedpokládáme její dokonèení
ještì v letošním roce.

nutno pøekonat komplikace v podobì mnoství podzemních
inenýrských sítí pod souèasnými plochami pro kontejnery. To si
vynutilo jejich odlišné umístìní. Pro pøístøešky bude pouita
pozinkovaná ocelová konstrukce s výplnìmi z tahokovu a zastøešením z trapézového plechu.
Dál pøipravujeme úpravy v ulici Druby. Nyní je vypsáno výbìrové
øízení na zpracování projektové dokumentace, pøièem o dalším
vývoji budeme informovat v PZ i pøímo zástupce dotèených domù.
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Mìstský obvod Pardubice II srdeènì zve na

XIV. STAROÈESKOU
POLABINSKOU POU
v sobotu 28. 9. 2013 na louce v Mozartovì ulici v centru Polabin 4 (nedaleko gymnázia)
08.00 ranní probuzení - prùvod s dechovkou od Kauflandu (ivaòanka, Pernštejnka)
09.00 slavnostní fanfáry, zahájení pouti starostou Jiøím Srbkem
09.10 programový blok škol
ZŠ Polabiny 3 - taneèní vystoupení dìtí ze školní druiny,
vystoupení dìtí ze tøíd s rozšíøenou výukou estetické výchovy
a program sboru flétnistù pod vedením Ludvíka Dohunka
DDM Alfa Pardubice - Polabiny 3 - vystoupení taneèní skupiny HPM Dance Studio
a soubor písní a tancù Radost
ZUŠ Pardubice - Polabiny - vystoupení Jazz Bandu Jindøicha Pavlíka a ákù taneèního oboru
MŠ Odboráøù - country skupina Rošáci
MŠ Zvoneèek - vystoupení taneèního souboru Zvonky
Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. - vystoupení bøišních taneènic
programem polabinských škol provází slovem Renáta Mertová a Boøivoj Hezký,
odpolední program moderuje Jarek Novák

11.50 vyhlášení cen z dìtských soutìí
12.00 orchestr POPULAR PØÍBRAM pøi ZUŠ A. Dvoøáka
a ŠVEJK BAND
13.30 Radek ALUD, populární praský zpìvák
14.00 Big Band Chrudim
pøíjezd historických kol a Velorexù

15.00 skupina ŠLAPETO
16.00 moravská CIMBÁLOVKA s Karlem HEGNEREM
17.00 VLÁÏA HRON
18.00 JITKA ZELENKOVÁ
19.00 skupina TURBO

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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