Slovo starostky Městského obvodu Pardubice VI
Vážení spoluobčané, sousedé,
po čtvrt roce k Vám opět přichází „Pardubická šestka“, aby Vás informovala o tom, co je nového v našem
obvodě.
Po krátké pauze pokračuje opět výstavba kanalizace v rámci projektu Labe - Loučná, tentokrát v
Popkovicích a Starých Čívicích. V Popkovicích konkrétně v ulici Pražská (v odbočce z hlavní Pražské ke
školce) a v ulicích Ke Splávku a V Uličce, kde probíhá rekolaudace stávající kanalizace. V Popkovicích
zároveň Služby města rekonstruují veřejné osvětlení. Probíhají zde tedy dvě akce najednou, avšak obě
firmy své práce koordinují a dle našich požadavků, o možných uzávěrách či komplikacích musí
informovat včas občany. Ve Starých Čívicích probíhá výstavba kanalizace v ulicích Ke Mlýnu, Na Návsi
a V Chaloupkách. Zde budou dle dodavatele práce trvat do poloviny června, v Popkovicích potom do
konce měsíce června.
Další velká investiční akce propukla již v březnu ve Svítkově. Po výstavbě kanalizace v rámci Labe Loučná zde budou kompletně zrekonstruovány tři komunikace - konkrétně ulice U Bylanky, 8. května a
Na Klínku. U všech se předpokládá dokončení prací v srpnu. Samozřejmě tyto akce budou opět znamenat
větší pohyb techniky a navíc každou ulici bude realizovat jiná firma. Doufám, že se vše podaří zvládnout
a v srpnu budeme mít o tři zbrusu nové ulice více. Investorem těchto rekonstrukcí i hlavním
koordinátorem je město Pardubice a předpokládaná výše nákladů je cca 38 mil. Kč.
Co se týká dalších částí našeho obvodu, kde ještě kanalizace chybí, tak to, že se nic dosud neděje, je jen
zdánlivé. V lokalitě Na Štěpnici se problém s technickým řešením odkanalizování ukázal větší, než se
zprvu zdálo. Jakmile budeme mít konečné stanovisko VaKu, která varianta řešení je optimální (jak z
hlediska technického, tak z hlediska nákladů), budou uvolněny finanční prostředky na zpracování
projektové dokumentace a rovněž na vybudování kanalizace včetně rekonstrukce komunikace. Další
problematická část je kanalizace v Popkovicích v úseku státní silnice I/2 Pražská. Zde byla v minulosti
vybudována jen dešťová kanalizace, ke které se nikdo jako investor a tedy majitel nehlásí. Toto břemeno
tedy na sebe vzalo město Pardubice a v současné době prověřujeme možnosti, zda by mohla sloužit i k
odvádění odpadních vod. Co to znamená? Je nutné danou kanalizaci vyčistit, provést prohlídku kamerou
a zpracovat pasport = popis skutečného technického stavu (materiál, profil, délka, těsnost, stav,
zachovalost apod.) a dále celkové zaměření včetně výškového aj. Poté bude zpracován návrh na stavebně
- technické opatření (např. vyvložkování nebo rekonstrukce zborcených částí, oprava šachet apod.) Po
provedení oprav je možné dešťovou kanalizaci zrekolaudovat na jednotnou pro odvádění jak dešťové, tak
odpadní vody.
V případě Lánů na Důlku je v současné době podána žádost o dotaci z programu Ministerstva zemědělství
„Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Dle nejnovějších informací zařadilo
ministerstvo naši žádost do seznamu akcí podmínečně, což znamená, že podmínkou zahájení financování
této akce je zahájení modernizace a intenzifikace BČOV Semtín, na kterou bude kanalizace Lány na
Důlku napojena. Pro Opočínek je již zpracována projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí.

Následuje zpracování dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení. I zde je žádost o
dotaci jedinou možností - stejně jako u Lánů na Důlku - jak v současné době získat finanční prostředky
pro stavbu kanalizace. Ve všech případech žádost o dotace musí podat město Pardubice po odsouhlasení
zastupitelstvem města.
Dle mého názoru je dobudování kanalizace v našem obvodě stěžejní, neboť teprve tehdy, bude-li
kanalizace vybudována, můžeme přistoupit k navazujícím investicím, jako jsou kompletní rekonstrukce
komunikací, chodníků apod. Do té doby je můžeme pouze opravovat.
Závěrem bych se ještě ráda zastavila u problému, který, jak se dozvídám, poslední dobou trápí občany
našeho obvodu. K problémům se psími exkrementy na veřejných prostranstvích nám přibyly i problémy s
koňmi. I po nich nám na cyklostezce zůstávají „hromádky“. Naši zaměstnanci sice s „Otíkem“ úklid
průběžně provádějí, ale to by za čas nemohli dělat nic jiného. Je to skutečně věcí majitelů našich
čtyřnohých ať už psích či koňských přátel, aby si po svém miláčkovi uklidili. Dalším problémem, na
který mne občané upozorňují, je pohyb koní po stezkách pro cyklisty, pěšinách a travnatých plochách
(zejméne vedle cyklostezky). Neexistuje zákon ani např. vyhláška města, které by toto nějakým
způsobem upravovaly. Nezbývá tedy nic jiného, než se spolehnout na majitele koní, že sami zváží, kde je
a kde není vhodné se s koněm pohybovat a že na vyjížďku s koněm vezmou i lopatku.
Přeji Vám všem krásné a prosluněné jaro.
Zuzana Zlesáková

O čem jednaly orgány městského obvodu
XVI. zasedání ZMO Pardubice VI konané dne 15.12.2008 v sále TJ PARAMO ve Svítkově bylo ve
znamení bilancování. Většina zpráv zasedání se týkala financí (např. V. a VI. rozpočtové opatření MO
Pardubice VI v roce 2008, rozpočet MO Pardubice VI na rok 2009, poskytnutí finančních darů občanům,
Rozpočtový výhled MO Pardubice VI na léta 2009 - 2012). Další zprávy měly informativní charakter a
týkaly se převážně posuzování záměru jako „1/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat“,
„Navýšení výroby KYB Manufacturing Czech s.r.o.“ a „JTEKT Pardubice Fáze 2/2“ z hlediska vlivů na
životní prostředí.
Rada MO Pardubice VI se od vydání předchozího čísla sešla pětkrát. Na 41. mimořádné schůzi dne
26.11.2008 odsouhlasila odstranění provizorního přemostění Bylanky a trvala na zrekonstruování části
komunikace od ČS Jet k bytovým domům.
Dne 10.12.2008 RMO Pardubice VI vyjádřila souhlas se stavbou novinového stánku, nákupem nového
služebního vozu, projektovou dokumentaci na akci „JTEKT Pardubice DC Machine“ a s akcí „Rodinné
domy Svítkov V-a“. Neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro Komorní filharmonii Pardubice a
naopak schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč pro TJ SOKOL oddíl aerobiku na
„Mikulášskou besídku“ a pro TJ PARAMO oddíl volejbalu na „Tradiční společenský večer volejbalistů“.
Na své 43. schůzi dne 14. 1. 2009 RMO Pardubice VI vyjádřila nesouhlas s projektem stavby „Staré
Čívice úprava VN 962, 811 FREE ZONE“, souhlasila s prodejem pozemku v ulici Přerovská a
Přeloučská, bezúplatným převodem pozemků pod komunikací v k. ú. Lány na Důlku, zadáním zakázky
opravy místních komunikací v teritoriu MO Pardubice VI na rok 2009 dodavateli Služby města
Pardubice, a.s., poskytnutím finančního příspěvku pro Myslivecké sdružení „Hubert“ ve výši 3.000,- Kč
na „Myslivecký ples“, s rezignací členů místních komisí paní Marty Horákové a pana Emila Pilaře.
Jmenovala nového člena místní komise U Trojice pana Petra Štěrbu, rozhodla o zrušení Místní komise
Svítkov - Popkovice a zřízeních Místní komise Svítkov a Místní komise Popkovice.
Dne 4. 2. 2009 na 44. schůzi RMO Pardubice VI vyjádřila nesouhlas s dopracovanou dokumentací vlivů
záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí, s
prodejem části pozemku o p.p.č. 995/1 nebo 994/1 k.ú. Svítkov za účelem stavby garáže a se zřízením
věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., za účelem umístění a provozování kabelového vedení
35 kV pro akci „St. Čívice - úprava vn 962, 811 FREE ZONE“. Souhlasila s návrhem VI. změn
Územního plánu města Pardubice, s návrhem Územního plánu obce Starý Mateřov, se změnou nájemce
části pozemku p.p.č. 774/4 v k.ú. Svítkov na Český zahrádkářský svaz - ZO Svítkov, s poskytnutím

finančního příspěvku pro SDH Staré Čívice na „Hasičský ples“ a pro TJ PARAMO - oddíl kopané na
„Ples sportovců“.
Na 45. schůzi dne 25.2.2009 rada souhlasila s projektovou dokumentací na stavby „Ocelový přístřešek
pro manipulaci s materiálem KYB Manifacturing - Staré Čívice“ a „Přístavba prachotěsného pracoviště v
hale KYB Manufacturing Staré Čívice“, se změnou nájmů pozemků U Trojice na výpůjčku pro občany, s
pořízením služebního osobního automobilu Škoda ROOMSTER od firmy Autocentrum Pardubice, a.s., se
zadáním zakázky „Přistavování velkoobjemových kontejnerů“ na rok 2009 dodavateli Služby města
Pardubic, a.s., schválila program XVII. řádného zasedání ZMO Pardubice VI. Rada nesouhlasila se
směnou pozemků mezi ČEZ Distribuce, a.s., a statutárním městem Pardubice.
Hlavním bodem 46. schůze rady dne 18.03.2009 bylo projednání návrhů X. změn Územního plánu města
Pardubice, dále rada souhlasila s III. aktualizací bezpečnostní zprávy firmy PARAMO, a.s., Pardubice,
projednala II. rozpočtové opatření MO Pardubice VI v roce 2009 a odměny za výkon funkce členům
ZMO Pardubice VI. Schválila poskytnutí finančního příspěvku pro Myslivecké sdružení „Hubert“ ve výši
3.000,- Kč na „Myslivecký ples“.
S přijatými usnesením ke všem těmto jednáním se můžete podrobněji seznámit na webových stránkách
našeho obvodu, na elektronické úřední desce i v písemné podobě na úřední desce umístěné na budově
Úřadu MO Pardubice VI a ve vývěsních skříňkách rozmístěných ve všech místních částech obvodu.

Měřiče rychlosti
Městská policie již nainstalovala v Pardubicích na vytipovaných místech informativní měřiče rychlosti. I
v našem obvodě budou na celkem šesti místech ve Svítkově, Popkovicích, Starých Čívicích, Lánech na
Důlku i Opočínku zřízeny konzoly pro osazení měřičů rychlosti. Městský obvod navrhl určitá místa, kde
by chtěl měřiče mít, ale výběr lokalit nebyl ani zdaleka tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled
jevit, protože každý sloup musí splnit řadu podmínek. Městský obvod bude mít k dispozici jeden
informativní měřič, jehož poloha se bude na určených místech střídat. Jsou to měřiče orientační, které
mají řidiče upozornit na rychlost jízdy. Měřiče jsou uzpůsobeny pro sběr dat v různém časovém období,
tato data budou sloužit k vyhodnocení provozu na uvedených úsecích a mohou vyústit i v další možná
opatření (dopravní značení, měření za účasti police apod.). Městský obvod přispěl ze svého rozpočtu na
tuto akci finanční částkou v celkové výši 66.000,- Kč.

Přístřešek MHD U Benešů
Zastávkový přístřešek MHD v blízkosti restaurace U Benešů ve Starých Čívicích bude v dohledné době
odstraněn. Toto bude provedeno na základě žádosti majitele pozemku, který na svém pozemku tento
objekt nechce. Věc byla projednána s Dopravním podnikem města Pardubic, bohužel však v blízkosti
nejsou vhodné pozemky a prostory ve vlastnictví města pro výstavbu nového přístřešku. Další využití
tohoto přístřešku není s ohledem na jeho technický stav možné.

Svítkováček
Rádi informujeme o tom, že v našem obvodě vzniklo nové sdružení pro maminky s dětmi "Svítkováček".
Cíle sdružení:
1.
Provozování rodinného centra jako zařízení sociálně preventivní pro rodiny s dětmi
2.
Posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny, rodičovské výchovy a mateřskou roli ve
společnosti
3.
Poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností
4.
Obohatit děti o nové přátele, nabízet jim prostředí vzájemné důvěry
5.
Spolupracovat se státními, nestátními a partnerskými organizacemi
Formy činnosti sdružení:
1.
Praktická činnost v souladu s cíly

2.
Informační a osvětová činnost ve spolupráci s odborníky
3.
Pořádání akcí, seminářů a přednášek pro veřejnost
Provozní doba:
Každý pátek od 9 hodin do 11 hodin.
Kde:
TJ Sokol Svítkov, ul. J. Poppera 18, gymnastický sál
Program:
Momentálně běží české zpívánky pod vedením, zkušené lektorky a maminky dvou synů, paní Venduly
Burkoňové z Chrudimi.
Vstupné:
Vstupné je 70,- Kč (v ceně je lekce zpívánek, herna před a po zpívánkách, káva či čaj pro maminky).
Co připravujeme:
Březen - duben - návštěva keramické dílny Ok Keramika v ulici V Ráji, kde si zvěčníme tlapičky svých
mrňousků do hlíny (obtiskneme ruce, či nohy). Jako odměnu si odneseme vypálený a naglazovaný
„portrét“ pro naše nejbližší či jen tak pro radost.
Duben - Pálení čarodějnic (soutěže, pálení ohníčku a opíkání buřtíků).
Květen - červen - Svítkovský pohádkový les (v lese se budou pohybovat pohádkové postavy, děti budou
plnit různé úkoly, za které získají sladké odměny).
V budoucnu:
Přednáška pardubické bylinkářky - kořenářky Mgr. Pavly Kurkové (přednáší na Českém rozhlase,stanice
Hradec Králové, a píše do časopisů).
Přednáška MUDr. J. Hofhanzlové, která se zabývá homeopatií, léčbou přírodní cestou a píše knížky o
zdravé výživě dětí.
Rádi bychom se scházeli vícekrát týdně, pokaždé s různým zaměřením.
Kontakt: www.klubmaminek.svitkov.cz

Dopad krize na separovaný sběr odpadů ve městě Pardubice
V souvislosti s finanční krizí na světových trzích a s tím související menší poptávkou po separovaných
složkách komunálního odpadu u koncových zpracovatelů dochází k razantnímu snížení prodejních cen.
Jedná se především o papír, plasty a kovy. Počátek krize v tomto oboru je spojen s velkým poklesem
poptávky v Číně. K tomu se přidává uzavírání zpracovatelských závodů, papíren, zpracovatelů plastů a
skláren v důsledku finanční krize.
V důsledku výše uvedených skutečností došlo ke snížení výkupních cen u všech druhů separovaného
odpadu. Konkrétně například u papíru je výkupní cena záporná. To znamená, že za uložení papíru do
sběrny je nutno zaplatit. Přitom ještě před několika měsíci sběrny papír vykupovaly. Občané se tedy
chovají logicky ekonomicky a papír do sběren neukládají. Kde tedy končí? Zvyšuje se množství papíru
uloženého na separačních dvorech a u separačních kontejnerů. Tím dochází k prudkému nárůstu množství
všech složek separovaného odpadu ve městě. O tom svědčí například množství papíru svezeného z města
roce 2008. Konstantně se v průběhu roku sváželo cca 70 t odpadu měsíčně, v měsíci prosinci toto
množství narostlo na 112 tun. Toto číslo je jistě také ovlivněno vánočními svátky, ale další měsíce jistě
potvrdí trend vývoje. Toto samozřejmě zatěžuje celý systém separovaného sběru, který je nastaven
ekonomicky i technicky na plánovaný vývoj. Krizi v odběru druhotných surovin však nikdo dopředu
nenaplánuje a jistě svým rozsahem a intenzitou překvapila a překvapí všechny. Důsledky v této oblasti se
však musí řešit bez odkladu.
Ve městě Pardubice i v minulosti, v době, kdy byla situace na trhu druhotných surovin relativně stabilní,
docházelo k navyšování množství tun separovaných složek odpadu. Bylo to především z důvodu
ekologického chování obyvatel podporovaného cílenou osvětou. Tento stav řešil Magistrát města ve
spolupráci se svozovou společností Služby města Pardubic a.s. dvěma způsoby. Jednak docházelo k navýšení frekvence samotných výsypů kontejnerů, jednak se v průběhu roku na vytipovaných stanovištích,
tam, kde to prostory umožňovaly, navyšoval počet samotných nádob. K dnešnímu dni mohou občané
Pardubic ukládat separované složky odpadu do celkem 900 ks separačních kontejnerů umístěných po

městě z tohoto množ-ství je 416 ks kontejnerů na plasty a nápojové kartony, 322 ks na sklo barevné, 11
ks na sklo bílé a 162 ks na papír. Poslední navýšení nádob proběhlo po propuknutí krize na trhu
druhotných surovin od prosince roku 2008, kdy bylo do města rozmístěno celkem 22 ks nových kontejnerů na všechny 3 komodity separovaného odpadu. V současnosti se stav průběžně monitoruje a zvýšené
množství těchto odpadů u separačních kontejnerů se řeší po dohodě s Magistrátem města Pardubic
mimořádnými svozy.
Je třeba připomenout, že separované složky odpadu jsou předávány k dalšímu materiálovému využití. To
je smyslem celého nastaveného systému druhotného využívání odpadů. Není tedy možné i přes náročnou
situaci v tomto oboru aby tento separovaný odpad končil na skládkách. Prioritou pro nás všechny je
zlepšování životního prostředí a využívání druhotných surovin a je jedním z pilířů celého systému.
U sběru separovaného odpadu je velice důležitá čistota separovaných komodit. Ta v důsledku
ovlivňuje snadnost odbytu sep. komodit a poměr využití těchto surovin. Zejména v této krizové době na
trhu s druhotnými surovinami uspějí ti, kteří nabízí čisté komodity bez příměsí. Z tohoto pohledu je velice
nezodpovědné do separačních kontejnerů umístěných po městě odkládat jiné druhy odpadů, než pro které
jsou určeny. Pro lepší orientaci, je dobré znovu připomenout barevné rozlišení kontejnerů na jednotlivé
komodity separovatelného odpadu. Kontejnery žluté barvy jsou určeny k separaci plastů a nápojových
kartonů (krabice od džusů, mléka, vín ap). Kontejnery zelené barvy jsou určeny k odkládání skla a
konečně kontejnery modré barvy jsou určeny k separaci papíru. Pro úspěšnost celého procesu separace je
nutné dodržovat postupy pro odkládání. Nevhodné umístění komunálního odpadu do nádob kontejnerů,
určených pro separaci, může zapříčinit znehodnocení obsahu celého kontejneru. Tento přístup některých
jedinců znehodnocuje snahu a úsilí většiny občanů. Je třeba mít stále na paměti že každý svým
zodpovědným přístupem k třídění separovaných odpadů pomáhá zlepšovat životní prostředí. Závěrem si
dovoluji upozornit na nutnost sešlapávání PET lahví před jejich uložením do kontejneru z důvodu
minimalizace jejich objemu.
Ing. Jiří Strouhal - SMP-Odpady a.s.

Problémy se silnicí I/2
Již několik let řeší MO Pardubice VI problémy na silnici I/2 na průtahu Popkovic a Starých Čívic. V
Popkovicích jsou to problémy s nerovnostmi na povrchu zejména v prostoru u světelné křižovatky a ve
Starých Čívicích příčné výčnělky způsobující hluk od nákladních vozidel. V neposlední řadě je to údržba
zeleně podél sinice a zřízení nového přechodu pro chodce v prostoru Starých Čívic před odbočkou do
ulice Ke Mlýnu. K těmto problémům proběhlo dne 26. ledna 2009 jednání s ředitelem Ředitelství silnic a
dálnic, správa Pardubice, na kterém byly všechny tyto problémy předneseny a bylo sděleno následující:
„Na letošní rok předpokládáme obnovu živičného krytu této silnice (pozn. I/2) v uvedeném úseku. V
jednání je i možnost pokládky obrusné vrstvy komunikace s příměsí gumy za účelem snížení úrovně staré
hlukové zátěže z provozu těžkých nákladních vozidel po této komunikaci. Dle zkušeností ze zahraničí by
tato úprava mohla snížit hlučnost až o 4 dB.
Pro rok 2009 plánujeme v Popkovicích a Starých Čívicích výměnu stávajících oken v obytných
místnostech bytových domů za okna s garantovaným koeficientem hlukového útlumu a to na základě
měření provedeného Centrem protihlukové ekologie Praha.
Investorem přechodů pro obce je příslušná obec. Nově vybudované přechody při délce větší než 7
m musí mít vybudovaný ochranný ostrůvek pro chodce a musí být řádně nasvětleny. Toto vybavení není
dle zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích součástí komunikace v průjezdním úseku a ŘSD ČR
nemůže tyto úpravy financovat. O zřízení přechodu pro chodce je nutno požádat Krajský úřad
Pardubického kraje ODSHI jako příslušný speciální stavební úřad pro silnice I. tříd. K této úpravě se
vyjadřuje ŘSD ČR jako správce komunikace a Policie ČR.
Sekání travních porostů na našich pozemcích se dle příslušných technických podmínek provádí 2x
ročně, v místech ztížených rozhledových poměrů 3 x. V této četnosti jsou vypsány i zakázky ŘSD ČR na
údržbu travních porostů.“
Jak je patrné z vyjádření ŘSD, výstavba přechodu pro chodce na státní silnici I/2 není tak
jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. V současné době zajišťuje MO Pardubice VI zpracování

projektové dokumentace. Zastupitelstvo obvodu bude poté muset najít v rozpočtu finanční prostředky na
odkoupení (směnu) pozemku pod ochranným ostrůvkem ve státní silnici od ŘSD. A o odkoupení nebo
směně pozemku vždy rozhoduje v závěrečné fázi zastupitelstvo města.

Schválený rozpočet vč. I. rozpočtového opatření MO Pardubice VI
pro rok 2009
PŘÍJMY
Příjmy běžné - daňové:
- Daň z přidané hodnoty
- Podíl na daních
- Transfer do rozpočtu města
- Ostatní transfery (životní prostředí)
- Ostatní transfery (doprava)
- Ost.daňové příjmy - část výtěžku za provoz. VHP
- Poplatky
- Správní poplatky
- Poplatky ze psů
- Poplatek za užívání veřejného prostranství
- Poplatek ze vstupného
- Poplatek za provozovaný VHP
- Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů
Příjmy běžné - nedaňové:
- Příjmy z vlastní činnosti
- Příjmy z poskytování služeb
- Příjmy z pronájmu pozemků
- Příjmy z pronájmu nemovitostí
- Příjmy z úroků
- Přijaté sankční platby
- Ostatní činnosti j .n.
- Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté dotace:
- Neinvestiční přijaté dotace
- Dotace na sociální dávky
- Dotace na volby
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM
Financování :
- Změna stavu peněžních prostředků na BÚ
- Převod do sociálního fondu
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Příjmy celkem:

VÝDAJE
v tis. Kč
17 965,0
14 575,0
-1 755,0
2 566,0
2 579,0
80,0
2 608,0
300,0
88,0
10,0
40,0
170,0
2 000,0
90,2
20,0
70,0
0,2
70,0
5,0
10,0
10,0
1 420,0
1 300,0
120,0
22 248,2
4 935,0
-260,0
4 675,0
26 923,2

11 - HOSPODÁŘSTVÍ
- Místní rozhlasy
- Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě
- Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy
- Rekonstrukce vstupu do objektu úřadu
- Výstavba dětského hřiště Svítkov
- Ostatní osobní výdaje
- Povinné pojistné
- Odstranění černé stavby
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI
- Klub důchodců
- Sociální dávky
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA
- Pořízení služebního osobního automobilu
- Odměny členům zastupitelstva
- Platy zaměstnanců
- Povinné pojistné
- Povinné odvody
- Provoz
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše,
koše na psí exkrementy
- Úprava ploch pro kontejnery na separovaný odpad
- Odstraňování černých skládek
- Péče o vzhled, údržbu a obnovu zeleně v obvodě
z toho - Nákup materiálu
- Pohonné hmoty a maziva
- DDHM
- Nákup služeb
- Opravy a udržování
27 - DOPRAVA
- Rekonstrukce ulice Na Štěpnici ve Starých Čívicích
- Rekonstrukce obrubníků ul. Kostnická
- Rekonstrukce zastávky MHD Staré Čívice Na Návsi
- Vybudování chodníku mezi ul. U Moruší a Branecká
(C-COM)
- Zpevnění části ulice Habřinská
- Chodník v ul. Dlouhá od čp. 141 k čp. 1110
- Opravy komunikací a chodníků, služby
- PD Opravy a rekonstrukce MK v obvodě
- Odstraňování vraků
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
- Čištění melioračních příkopů
- Monitoring a zaměření stávajících kanalizací
- Podíl na vybudování kanalizačních přípojek
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA
- Podpora sportovních akcí v obvodě
34 - KULTURA
- Knihovny
- Knihovny - ostatní osobní výdaje
- Knihovny - povinné pojistné
- Knihovny - nákup knih a časopisů
- Knihovny - DDHM
- Knihovny - nákup materiálu
- Knihovny - plyn (Staré Čívice)
- Knihovny - elektrická energie
- Knihovny - nákup služeb
- Knihovny - opravy
- Ostatní osobní výdaje
- Nákup materiálu
- Nákup služeb
- Životní jubilea
- Podpora kulturních akcí
- Oprava a údržba památek
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA
- Dary obyvatelstvu
- Rezerva rady
- Rezerva rozpočtu
- Volby
Výdaje celkem:

v tis. Kč
2 464,0
300,0
100,0
550,0
500,0
700,0
10,0
4,0
300,0
1 310,0
10,0
1 300,0
10 300,7
330,0
1 000,0
4 760,0
1 800,0
10,7
2 400,0
2 580,0
600,0

1

1
3
1

2
2

3
2
26

70,0
200,0
710,0
30,0
50,0
50,0
550,0
30,0
770,0
000,0
450,0
150,0
400,0
60,0
0,0
900,0
800,0
10,0
710,0
100,0
10,0
600,0
40,0
40,0
444,0
269,0
120,0
40,0
80,0
5,0
7,0
5,0
5,0
5,0
2,0
2,0
8,0
70,0
20,0
40,0
35,0
304,5
100,0
104,5
980,0
120,0
923,2

Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno či předzahrádku
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Starých Čívicích ve spolupráci s Městským
obvodem Pardubice VI vyhlašuje soutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno či předzahrádku“.
Podmínky účasti v soutěži:
1)
vyfoťte své rozkvetlé okno či předzahrádku
2)
fotografii zašlete e-mailem na adresu: brancuska.z@tiscali.cz nebo v poštovní obálce na
adresu Zdeňka Brancuská, Přeloučská 93, 530 06 Pardubice
3)
u každé fotografie jak v obálce, tak v e-mailu nutno uvést jméno a adresu majitele
soutěžního okna či předzahrádky !
4)
fotografie lze do soutěže zasílat do 31.7. 2009
5)
vyhodnocení provede komise složená ze členů zahrádkářské organizace a zástupců našeho
obvodu
6)
10 vybraných oken a předzahrádek shlédne komise „na místě“.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne poslední srpnovou sobotu na tradiční akci
pořádané naším obvodem „Rozloučení s prázdninami“.

Zimní údržba 2009
Letošní zima byla po několika letech bohatší na sníh. Zažili jsme dvě vlny intenzivního sněžení a námraz.
Hlavní tíhu zimní údržby na sobě nesou Služby města Pardubic, a.s. Náš obvod zabezpečoval zimní
údržbu se smluvním partnerem firmou EKOGREEN, s.r.o., na komunikacích, které nejsou zařazeny do
harmonogramu zimní údržby města Pardubic, tzn. že jsou pouze označeny informativní tabulí „Silnice se
v zimě neudržuje“. Ten si splnil svoje povinnosti kvalitně a včas. Městský obvod však musel ze svého
rozpočtu vyčlenit na tuto mimořádnou údržbu v lednu bezmála 127.000,- Kč a v únoru 114.835,- Kč.
Jenom za leden bylo spotřebováno 15,5 tun soli.
Vlastními pracovníky a prostředky zabezpečoval obvod i údržbu „přidělených“ chodníků (dle zákona č.
13/1997 Sb.) pomocí nově zakoupené sněhové frézy mnohem kvalitněji a rychleji.
Pro informaci uvádíme ulice nebo jejich úseky, které udržuje obvod. Ve Svítkově a Popkovicích se jedná
o ulice Do Polí, U Parku, Ke Splávku, V Uličce, Kolonie, Orebská, Popkovická, částečně Dlouhá, K
Besedě, Křemenská, U Bylanky, 8. května a U Trojice, ve Starých Čívicích ulice Dubánkova, K
Hladíkovu, Ke Mlýnu, Kokešova, Na Štěpnici, V Chaloupkách, Vašákova a Za Oborou, v Lánech na
Důlku úseky od čp. 104 k 101, od čp. 19 kolem čp. 121 k 56, na Opočínku od čp. 20 kolem čp 22 k 26, od
čp. 67 k 74.
Zimní údržbu na ostatních ulicích zabezpečují Služby města Pardubic, přičemž v tzv. I. pořadí (úklid do 4
hodin od posledního spadu sněhu) to jsou ulice, kde je provozována MHD a kde se nacházejí příjezdové
komunikace ke zdravotnickým zařízením (Školní, Kostnická, Žižkova a Pražská) a ve III. pořadí (po
ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin) místní komunikace zbývající.
Komunikace ve II. pořadí nejsou v našem obvodu označeny. Silnice procházející Popkovicemi, Starými
Čívicemi, Lány na Důlku a Opočínkem udržuje Správa a údržba silnic.
Ing. Karel Lomnický
vedoucí odboru investic, dopravy a životního prostředí

Investiční akce v roce 2009
V letošním roce budou nebo již byly zahájeny velké investiční akce, které ovlivní život mnoha občanů
zejména Svítkova a Starých Čívic.
Ve Starých Čívicích začala společnost Vodovody a kanalizace Pardubice výstavbu kanalizace, kterou
provádí firma ABK, a.s. V Popkovicích tuto stavbu provádí firma KVIS. Ta provádí výstavbu nové
kanalizace v části ulice Pražská a v části ulice V Uličce. V ulicích V Uličce a Ke Splávku proběhne tzv.

rekolaudace stávající kanalizace, kdy se opravy provádějí nevýkopovým způsobem a provede se případná
oprava kanalizačních šachet.
Po rekonstrukci ulice Branecká téměř souběžně byly zahájeny práce spojené s rekonstrukcí ulic ve
Svítkově U Bylanky, části ulice Na Klínku a části 8. května (firma BAUSET CZ), zbývající části ulice 8.
května (firma Stavby silnic a železnic) a zbývající části ulice Na Klínku (firma Miros). Všechny tyto akce
financuje a řídí Magistrát města Pardubic.
Čeká nás zvýšený provoz zejména v ulicích Branecká a Hradčanská, kde se budou pohybovat stavební
stroje a kde v důsledku uzavírek jednak významně naroste i běžný provoz a dále zde bude parkovat více
vozidel.
Po dokončení těchto akcí by měl tedy výrazný stavební ruch utichnout v závěru letošního roku a v této
části Svítkova by měl být již klid.
Ing. Karel Lomnický
vedoucí odboru investic, dopravy a životního prostředí

Místní knihovna Staré Čívice
Posledními akcemi v knihovně byly dvě besedy nad knihou pro děti z Mateřské školy Duha Staré Čívice.
Budoucí čtenáři měli tak možnost prohlédnout si knihy s dětskou tématikou v příjemném prostředí
knihovny.
Velikonoce v knihovně byly spojeny s odbornou ukázkou zdobení kraslic, kterou mistrně předváděla paní
Věra Kuncová. Místní děti se s nadšením připojovaly k této zajímavé činnosti.
Současnou akcí je výstava „Fotodokumentace ve Starých Čívicích“, která je přístupná každou středu od
16 - l9 hodin a potrvá až do konce června. Pokud máte nějaké fotografie ze Starých Čívic z dávných dob
i ze současnosti, můžete sami tuto dokumentaci doplnit.
V knihovně na své čtenáře čeká velké množství knih z beletrie a naučné literatury nejen pro děti, ale i pro
dospělé. Všichni čtenáři mají možnost využívat zdarma internet. Knihovna je otevřena každou středu od
16 - 19 hodin.
Hana Birtová, knihovnice

Informace k dotacím na zateplování rodinných a bytových domů
Informace k dotacím na zateplování rodinných a bytových domů, příp. obnovitelných zdrojů energie,
apod. lze získat na Státním fondu životního prostředí v Praze nebo na jeho krajském pracovišti v
Pardubicích, Smilova ulice čp. 307, telefon: 466 610 609, 606 632 086. Případně lze využít celostátní
bezplatnou informační linku 800 260 500 nebo www.stzp.cz.

