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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
letošní dovolené charakterizované neobvykle teplým poèasím u nás doma i v zahranièí
pomalu konèí a já jsem rád, e se mùeme opìt
setkávat u nás doma tj. v našem mìstském
obvodì a vzájemnì komentovat nejnovìjší
události vyplývající ze ivota mìstského
obvodu Pardubice II.
Nejdøíve mi dovolte pozdravit všechny školáky v našem
teritoriu - tìm nejmladším pøeji velmi radostný školní rok plný
pøíjemných záitkù, støedoškoláky a vysokoškoláky pak navíc
vyzývám k pozitivnímu vnímání všech novinek uvnitø obvodu.
Osobnì jsem se letos opìt úèastnil zahájení školního roku na
nìkolika státních i soukromých vzdìlávacích institucích a s uspokojením konstatuji, e všude panovala velmi kreativní atmosféra
kolorovaná chutí všech zúèastnìných splnit se ctí všechny nároèné
úkoly nadcházejícího školního roku.
I v prùbìhu Vašich zaslouených dovolených pokraèovala øada
investièních akcí pøispívajících ke zlepšení ivotního prostøedí v našem obvodì. Konèí opravy chodníkù v rùzných èástech našeho
obvodu, nové pøístøešky na kontejnery uvítali obyvatelé ulice
Chemikù, na všech pískovištích v obvodu byla provedena výmìna
písku, probíhají pravidelné seèe trávy, pøed podepsáním je smlouva
na opravu dìtského høištì u Šedivce, provedly se nátìry lavièek.
Konec letošního léta signalizuje pøíchod svatováclavských
èasù, které byly u dvanáctkrát svìdkem nejvìtší akce pro všechny
obyvatele našeho obvodu - polabinské pouti. Organizaèní štáb této
v mìstském sídlišti netradiènì pojaté lidové slavnosti pro Vás opìt
pøichystal program dalšího celodenního setkání našich dìtí,
dospìlých i seniorù se špièkovými kumštýøi nejrùznìjších
umìleckých ánrù, s atrakcemi, prodejními stánky, pøíjemným
obèerstvením atd. Velmi oèekávanou novinku letošní pouti bude
kromì ji tradièních hostù úèinkování dalších známých celebrit:
Jany Kratochvílové, Petry Janù, Vladimíra Hrona a dalších. Všichni
pozvaní umìlci se na „své polabinské“ publikum, které umí vytváøet
tak bezprostøední atmosféru, opravdu tìší.
Podrobný program celé polabinské pouti, na kterou Vás
všechny co nejsrdeènìji zvu pøinášíme na jiném místì
Pravobøeního zpravodaje. Pøijïte se pøíjemnì neformálnì pobavit
a zároveò i prohloubit naše vzájemné vztahy. Polabinská pou nám
poskytuje po celý den mnoho pøíleitostí k relaxaci, zábavì,
potìšení i pouèení. Vdy pøed lety vznikla tato akce s cílem
nabídnout všem našim spoluobèanùm netradièní formou takové
seskupení rozmanitých kulturních tìles a zajímavých aktivit, které
nemá v dìjinách obvodu obdobu. Z tohoto dùvodu stojí zato se XIII.
roèníku polabinské pouti zúèastnit.
Na shledanou 29. 9. 2012 se tìší Váš starosta
Jiøí Srbek

11. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 26. 9. 2012
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: zpráva starosty, výsledek interního auditu, vyhodnocení
hospodaøení, rozpoètové opatøení è. 4, informativní zprávy, diskuse.
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nové napojení Cihelny na Hradeckou ulici

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 27. 6. 2012 ZMO projednalo mimo jiné závìreèný
úèet hospodaøení MO Pardubice II za rok 2011 a rozpoètové opatøení è. 3.
Nejvìtší zmìnou bylo posílení pøíjmù o 1,15 mil. Kè jednak díky
finanènímu vypoøádání za rok 2011 s mìstem (pøíjem z pronájmù
pozemkù) a jednak díky zapojení výtìku z provozu výherních hracích
pøístrojù. Ten byl v souladu s ji døíve pøijatým usnesením ZMO pouit na
opravy a udrování komunikací a o zbývající èást byla navýšena
rozpoètová rezerva. Kompletní letošní rozpoèet i závìreèný úèet za
loòský rok je k dispozici na www.pardubice2.cz.
RMO projednala uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností MIROS
dopravní stavby a.s. na zakázku „Oprava chodníku Kunìtická 16-133“
v cenì 365 039,36 Kè vèetnì DPH, se Slubami mìsta Pardubic a.s. na
zakázku „Výmìna písku v pískovištích v MO Pce II 2012“ v cenì 126 000
Kè vèetnì DPH a s Kulturním centrem Pardubice k zabezpeèení slueb
spojených s poøádáním Staroèeské pouti dne 29. 9. 2012. Sluby budou
mìstskému obvodu vyúètovány a nepøevýší èástku 150 000 Kè.
RMO se seznámila se zámìrem nového nájemce restaurace Polabí
na umístìní pøedzahrádky v prostoru námìstí Polabiny 2 a souhlasila
s budoucím umístìním této pøedzahrádky s obvyklými podmínkami, tj.
ukonèení provozu do 21 hodin a pøípadné hudební produkce do 20 hodin.
RMO také projednala zprávu o výsledku interního auditu, který na
úøadì mìstského obvodu v èervnu 2012 provedl Magistrát mìsta
Pardubic. Audit neshledal ádné váné nedostatky a doporuèil nìkterá
dílèí opatøení ke zkvalitnìní èinnosti úøadu. Ty byly následnì projednány
na schùzce s primátorkou mìsta, kde bylo konstatováno, e interní audit
v MO Pardubice II dopadl velmi dobøe.
V neposlední øadì RMO doporuèila mìstu schválit smìnu pozemkù
soukromého vlastníka pod vozovkou na kruhovém objezdu U Josefa za
pozemky mìsta pod pøedzahrádkou u pøilehlé restaurace.
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VÈD jde ji do 103. sezóny Rybáøské závody na Labi
Pardubiètí divadelníci
zahájili svou 103. divadelní sezónu, od konce srpna
na jevišti „oprašují“ stávající inscenace z repertoáru
a zaèali zkoušet i dvì inscenace nové. Na Malé
scén ì reisérka Tereza
Karpianus pøipravuje pohádku Perný pernštejnský den, kterou pro pardubický soubor sama
i napsala. V pohádkové taškaøici o tom, co se stane, kdy se pøi
prohlídce hradu Pernštejn zmocní zlobivý mazaný kluk kouzelného
zvoneèku a nejhezèí holky na hradì, budou hrát Ludmila Mecerodová,
Martina Sikorová, Petr Borovec a Alexandr Postler. Premiéra se
uskuteèní v nedìli 7. øíjna od 15.00 hodin.
Jevištì Mìstského divadla nyní patøí zkouškám Shakespearovy
tragédie Richard III., kterou s Martinem Mejzlíkem v titulní roli reíruje
Zdenìk Dušek, jeho jméno pardubiètí diváci také dobøe znají díky
oblíbeným komediím Úasná svatba, Èerná komedie èi Racek. Na
premiéru divadlo diváky pozve v sobotu 13. øíjna.
Bìhem sezóny Východoèeské divadlo uvede ještì sedm dalších
titulù - Moliérova Dona Juana, souèasnou britskou komedii Holky z kalendáøe, francouzskou absurdní hru Pokusní králíci, kterou mìli diváci
monost zhlédnout v podobì scénického ètení ji loòskou sezónu,
Simonovu komedii Apartmá v hotelu Plaza, detektivku Agathy Christie
Poslední víkend, jednu z nejlepších komedií všech dob Charleyova teta
a muzikál na Kunìtické hoøe Balada pro banditu.
„Souèástí dramaturgického plánu bude také pokraèování
úspìšného èinohernì-hudebního projektu pro školní publikum Tisíce
let hudby z pera flétnistky Komorní filharmonie Pardubice Martiny
Èechové. Pokraèovat budeme i v pøedstavování rùzných proudù
souèasné svìtové dramatiky na Malé scénì ve dvoøe. Opìt pøipravíme
pìt novinek formou scénického ètení. Ovšem toto oznaèení ji k našim
výsledkùm tak docela nepatøí, nebo èím dále více se tento projekt
vyvíjí smìrem k propracovanìjšímu inscenaènímu tvaru. Proto tento
projekt souèasné dramatiky obdrí nový název Malé inscenaèní
projekty svìtových novinek,“ doplòuje dramaturg VÈD Zdenìk Janál.
Radek Smetana, tiskový mluvèí VÈD

RADIOVÍ ORIENTAÈNÍ BÌCI
Ve dnech 10. - 14. 7. 2012 se v litevském mìstì Šiauliau uskuteènilo
ji 13. Mistrovství Evropy ákù a dorostencù v radiovém orientaèním
bìhu (ROB).
Èeská výprava ve sloení 14 bìcù (2 z Pardubic) se utkala v konkurenci 11 zemí o nejcennìjší kovy ve dvou závodech.
Hned v úvodním závodì, v pásmu 144 MHz, v mírnì vlnitém, hodnì
zarostlém a ponìkud bainatém terénu, dokázali pardubiètí bìci, e
do èeského týmu opravdu patøí. Pardubický Pavel Hladík tra zvládl
v nejrychlejším èase a dobìhl si v dorostencích pro titul Mistra Evropy.
V závodì ho výborným výsledkem podpoøil i sedmý Martin Šimáèek
z Pardubic a v soutìi týmu vybojovali støíbrnou medaili.
Druhý závod, v pásmu 3,5 MHz,
probìhl hned následující den v obdobném terénu. Opìt se pardubiètí závodníci
neztratili. Pavel Hladík vybojoval bronz
a spole ènì se 7. místem Martina
Šimáèka opìt dostali na druhé místo
v soutìi drustev.
Oba pardubiètí závodníci v tomto
roce ještì bojují o úèast na MS juniorù
v Srbsku spoleènì s dalšími èleny oddílu
SZTM ROB Pardubice.
Nejúspìšnìjší zemí se stalo Rusko.
Èeši se ziskem 12 medailí skonèili na
3. místì za Ukrajinou, která získala 10
medailí (6 zlatých).

V prùbìhu prázdninových mìsícù uspoøádal náš
oddíl Rybáøský sportovní
klub Pardubice Polabiny
dva dobøe organizaènì
zajištìné závody. Nejdøíve
to byl ve dnech 28. - 29. 7. 2012 závod veteránù, kterého se zúèastnilo
26 závodníkù z celé Èeské republiky starších 50 let. Mile nás
pøekvapilo, kdy nás v první den závodu navštívil námìstek hejtmana
Pardubického kraje Ing. Roman Línek, teprve od nìho se vìtšina z nás
dozvìdìla, e je obèanem našeho obvodu, pøišel mezi nás i druhý den
a vìnoval nám i ceny pro vítìze, které následnì sám pøedal.
Druhý závod se konal ve dnech 25. - 26. 8. a byl to závod v lovu ryb
udicí plavaná dvojic o pohár Pernštejna. Tohoto závodu se zúèastnilo
17 dvojic z celé republiky. Vítìzem tohoto závodu se stali Josef a
Ladislav Konopáskovi èlenové našeho oddílu.
Milan Vrána, pøedseda RSK Pardubice - Polabiny
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 nabízí stravování dle
výivových norem pro seniory - dùchodce, eny na rodièovské
dovolené i širokou veøejnost. Monost stravování pøímo v prostorách jídelny nebo odnos obìda domù. Bliší informace v kanceláøi
školní jídelny a na tel. 466 260 147, 732 943 276.
Ahoj, ahoj, ahoj! Chcete zaít dobrodruství? Chcete si zahrát
dlouhodobé hry? Chcete najít nové kamarády? Chcete plout po našich øekách a pøehradách? Chcete poznat spoustu zajímavých
informací pro ivot v pøírodì? Chcete poznat neznámé hry a rùzné
soutìe? Chcete hrát veèerní hry o poklad? Chcete všem ukázat
v bodování, jak jste dobøí? Vstupte do našeho skautského oddílu

BÍLÝ DELFÍN

Oddíl Bílý delfín pøíjme do své posádky nìkolik èlenù od 6 do 12
let. Zavolejte na 736 519 022.
21. Oddíl VS Pardubice

NOVÉ STAVBY V NAŠEM OBVODU
Na pøelomu srpna a záøí probíhaly dokonèovací práce na dvou
soukromých stavbách v našem mìstském obvodu, které ovšem
významnou mìrou mìní jeho tváø. Jednak je to první etapa výstavby
obytné zóny Nová Cihelna a jednak budova cestovní kanceláøe Datour
na nároí ulic Npor. Eliáše a Kpt. Bartoše (naproti pekárnì Hrubý).

