
Z jednání Zastupitelstva mìstského obvodu Pardubice II (ZMO) a
Rady mìstského obvodu Pardubice II (RMO), která se uskuteènila
v období od pøedešlého vydání Pravobøe�ního zpravodaje, vybíráme
následující zále�itosti.
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Vá�ení spoluobèané,
opìt se blí�í konec kalendáøního roku a to je

zcela urèitì dùvod k bilancování naší èinnosti.
Mám radost, �e se na uplynulých dvanáct
mìsícù mù�eme i tentokrát ohlédnout s velkým
uspokojením, proto�e pøes všechny drobné i
vìtší patálie, které se v jejich prùbìhu objevily,
byly všechny plánované úkoly zabezpeèeny

finanènì a poté i realizovány ku prospìchu nás všech. Akce námìstí
na polabinské ètyøce byla zdárnì dokonèena a zmìnila ho k nepoz-
nání - nový chodník ve výrazné kombinaci èervené a bílé barvy,
vydlá�dìná èíslice 4, osvìtlené hodiny, pítko (to bude v provozu a�
na jaøe), lavièky i se stolky, neobvyklá zeï s kruhovými otvory atd.
Chtìl bych podìkovat všem spolupracovníkùm a stavebním
firmám, kteøí se na tomto úspìchu rùznou mìrou podíleli. Jen mne
mrzí, �e nìkterým z nás nedostateèná úcta k práci druhých dovolí
poškozovat nové hodnoty tøeba chozením po novì zalo�eném
trávníku hned vedle chodníku, zbyteèným zají�dìním na chodník
auty, z nich� navíc kape olej, nebo je�dìním na skateboardu po
nových zídkách, kdy� u blízkého gymnázia je krásná skate-plaza...

Aè jsem v to ani já sám nedoufal, podaøilo se nám na
upozornìní maminek opravit chodník kolem školky v ulici
Sluneèní. Samozøejmostí je seè trávy vèetnì té poslední s násled-
ným sbìrem listí, údr�ba dìtských høiš�, opravy ponièených lavièek,
úklid v ulicích. Pøíští rok se chystáme k realizaci opravy prostoru
pøed ZŠ Prodlou�ená.

Pokrok nastal i v oblasti mezilidských vztahù. Dùkazem toho
jsou poèetné davy spokojených posluchaèù na koncertech
uskuteèòovaných jak pod širým nebem nebo v aule Arnošta z Par-
dubic Univerzity Pardubice. Zejména 14. staroèeská pou� v Polabi-
nách pøilákala díky svému neustále zkvalitòovanému celodennímu
programu nejen naše spoluobèany, ale i lidi z blízkého a dalekého
okolí. Milá vystoupení našich dìtí ze ZŠ Polabiny III, ZUŠ, DDM
Alfa, MŠ Odboráøù a praktické školy Svítání, dixieland, country,
swing, rock, cimbálovka, vystoupení Jitky Zelenkové a Vladimíra
Hrona, kolotoèe, jízda na koních, pøíjezd historických vozidel - to
všechno tvoøilo kolorit v mìstských pomìrech nezvykle pojaté
oslavì tradièní èeské pouti. Také zde chci podìkovat všem
úèastníkùm i organizátorùm.

V našem sídlišti jsou ji� rozsvícené „vánoèní“ stromy. Kromì
tradièních velikánù na ètyøce a jednièce máme letos jednu novinku.
Na dvojce ji� nám dorostl jehliènan zasazený pro tyto úèely pøed
nìkolika lety a letos pøi této pøíle�itosti dostal zcela nové osvìtlení.
Souèasnì touto cestou chci podìkovat sboru flétnistù ze ZŠ Par-
dubice - Polabiny, Npor. Eliáše za vystoupení na polabinské dvojce
pøi slavnostním rozsvícení.

Mé podìkování patøí všem zastupitelùm MO Pardubice II a
svým spolupracovníkùm z ÚMO Pardubice II. Pøijmìte prosím i
moje pøání krásných a pokojných vánoèních svátkù s dárky
fyzickými i duchovními, které obohatí naše letošní vánoèní
rozpolo�ení. Štìdrý den mù�eme oslavit spoleènì jak dopoledním
koncertem v 11 hodin na Pergole, tak samozøejmì pøi veèerním
tradièním troubení ve všech èástech obvodu.

Na závìr mi dovolte popøát hodnì zdraví, spokojenosti a
úspìchù v roce 2014. Váš Jiøí Srbek

„ “

V úvodu zasedání ZMO 25. 9. 2013 slo�il slib nový zastupitel Václav
Vinaø, aby v souladu se zákonem nastoupil na místo po zesnulém
Alexandru Chlaòovi. Souèasnì byl Václav Vinaø zvolen i èlenem
finanèního výboru. ZMO se poté zabývalo realizací investièních akcí
v tomto volebním období, rozpoètovým výhledem do roku 2017 a
schválilo rozpoètové opatøení è. 3. To kromì rùzných drobných úprav
obsahuje zejména pøesun 1,3 mil. Kè ušetøených na investièní akci
Centrum Polabiny 4 do polo�ky oprav a udr�ování komunikací.

RMO schválila uzavøení øady smluv - napø. se spoleèností AUTUS I.
spol. s r.o. na realizaci akce Centrum Polabiny 4 - 2. etapa, s touté� firmou
na rekonstrukci chodníku mezi ulicemi J. Potùèka a Sluneèní, se
spoleèností MATEX HK s.r.o. na realizaci akce Vnitroblok Bro�íkova 424-
426 (viz také str. 2 tohoto PZ) èi s ing. Hynkem Seinerem na vypracování
projektové dokumentace rekonstrukce ulice Dru�by.

RMO také mimo jiné doporuèila pronájem nebytových prostor v pøí-
zemí objektu èp. 513 v Bìlehradské ulici Sportovnímu klubu vozíèkáøù
Pardubice NEZLOMENI a naopak nedoporuèila pronájem mìstských
pozemkù pro umístìní válcových výlepových ploch na námìstích v Pola-
binách 1 a 2.

RMO projednala rovnì� návrh novely obecnì závazné vyhlášky - tzv.
Statutu mìsta, v nìm� je navr�ena zmìna postavení obce v územním
øízení. Dosud byly Pardubice zastupovány pøíslušným mìstským
obvodem, novì má jménem mìsta vystupovat odbor hlavního architekta
Magistrátu mìsta Pardubic. Pokud jeho vyjádøení nebude ve shodì se
stanoviskem mìstského obvodu, bude vedeno dohodovací øízení k dosa-
�ení shody.

V neposlední øadì se RMO zabývala èinností Knihovny MO Pardubice
II a za úèelem jejího zlepšení rozhodla po�ádat krajskou knihovnu o pro-
vedení odborného auditu.

PF 2014
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Úspìchy NEZLOMENÝCH
Jubilejní 10. ro ník mezinárodního turnaje handicapovaných

sportovc , stolních tenist , Czech Open 2013 - Para Table Tennis, který
ve sportovním areálu T lovýchovné jednoty Ostrava ve dnech 10.-15.
zá í 2013 po ádala eská asociace t lesn handicapovaných sportovc
spolu s T lovýchovnou jednotu Ostrava, byl pro Sportovní klub
vozí ká Pardubice NEZLOMENI o.s., i Pardubice velmi úsp šný.

Turnaj, kterého se ú astnilo 196 sportovc z 26 stát sv ta, vzaly
pod svou záštitu Mezinárodní federace ITTF Para Table Tenis a Výkonný
výbor eské unie sportu, spolu s významným partnerem Sportovním
klubem vozí ká Ostrava, který také celý turnaj bezchybn
organizoval. Turnaje se z pardubických „NEZLOMENÝCH“ ú astnil
Vladimír Tláskal a Spomenka Hab tínková Tomi , která po celou dobu
turnaje p edvád la famózní výkony, v t �ké mezinárodní konkurenci se
neztratila a vedla si velmi
dob e. Naše hrá ka ve své
skupin narazila na t �ké
soupe ky Brazílie, Srbska,
Jordánska, eska a po
tuhých bojích skon ila v
singlu na d leném tvrtém
míst .

V dru�stvech m la za
svou spoluhrá ku Beatu
Mentznerovou z SKV Ostrava a tyto dv sportovkyn dokázaly
vybojovat na nejv tší a nejstarší sportovní akci pro posti�ené stolní
tenisty v eské republice nádherné bronzové medaile!

è
ù ù

ì
ø ø È ì ì ù

ì
è øù ì

è ù ì

È
è øù ì

è
ì è

ø ì ì

ø è
ì ì

ø z
È

è
ì è

ì
ì

è
ì ì

ì
È

Kromì úspìšné úèasti na Czech Open stojí ještì
za zmínku, �e tento klub ve dnech 17.- 24.8. 2013 uspoøádal ji� 3. roèník
týdenního soustøedìní vozíèkáøù Buòkov 2013 .

Celý týdenní pobyt se nesl ve velmi pøátelském duchu i pøesto, �e
sportovci byli èasovì i sportovnì „zaneprázdnìni“ ka�dodenními
tøífázovými tréninky. Pøesto se našel èas i na jiné rozmanité aktivity,
jako bylo chytání kaprù na udici, loutkové divadlo, vystoupení
úèastníka Super Star, odborné pøednášky, èi tanec s kapelou starosty
obce Bøehù, Ing. Petra Morávka. Vrcholem se poté stal ètvrteèní turnaj
ve stolním tenise, vedený hlavním rozhodèím panem Pavlem
Strnadem, kterého se úèastnilo na 25 sportovcù. Bli�ší informace
naleznete na www.nezlomeni.cz. František Habìtínek

ù

„

„NEZLOMENÝCH“

“

Strmé kopce, kontroly ve svahu, atletický dob h, stolové hory,
láze ské m sto. O em je e ? Od 7. do 14. zá í se zú astnila eská
reprezentace rádiového orienta ního b hu ji� 19. Mistrovství Evropy.
Letos tento šampionát hostilo sousední Polsko a naši pardubi tí
reprezentanti to m li hned za humny, v Kudow -Zdroji. Pardubická
sestava vyrazila na šampionát v po tu sedmi b �c - Veronika Kr álová
v kat. �en, trio juniorek obsadilo všechna t i nomina ní místa
(Ln nièková, Léharová, Horová), v juniorech nás zastupovali brat i
Šimá kovi. Ve veteránských kategoriích za nás bojovali Jitka
Šimá ková a Karel Koudelka.

Za ínalo se foxoringem, který se b �el p ímo u Kudowy-Zdroje
p ekvapi kopcovit terén Svou fyzickou a mapovou p ipra-

venost ukázala v tomto závod Pavla Horová, kdy� druhou juniorku
z Ukrajiny porazila o celé 4 minuty a dob hla si tak pro titul Mistryn
Evropy. Léharová s Ln ni kovou se pak umístily na 6. a 8. míst . Velmi
milé p ekvapení p ipravil Martin Šimá ek, který v tomto závod bral
medaili bronzového puncu. Jeho starší bratr Ond ej 6. míst .
Veronika Kr álová za ala šampionát výborn . Dob hla druhá.

Dalším závodem byl sprint. Pro místní obyvatele a turisty bylo
o zábavu postaráno. Závod se b �el v láze ském parku a p ilehlém
zarostlém svahu nad parkem. 420-ti metrový dob h po kolonád byl
opravdu chu ovka na záv r. eská výprava se vypodá adala se
stavitelskými lah dkami více ne� dob e. Pavla Horová nedala svým
soupe kám šanci a získala další zlatou medaili. To, �e sprint je silná
disciplína ech potvrdila Al�b ta Léharová, která si ve stejné
kategorii odnesla bronzovou medaili. Ond ej Šimá ek vybojoval titul
Mistra Evropy. Poslední kov pro tento den p idala do pardubické sbírky
Veronika Kr álová. Své soupe ky p edb hla o neuv itelných 5 minut.

Po volném dni p išel první závod na klasických tratích. Pro juniorky
a n které veteránské kategorie to znamenalo závod na pásmu 3,5 MHz,
na ostatní kategorie ekal závod v pásmu 144 MHz. Mistryní Evropy se
v tomto závod stala Al�b ta Léharová, která ze své úpln první zlaté
medaile z klasických tratí neskrývala radost. Pavla Horová ulovila
bronz o pouhou jednu vte inu. Ln ni ková si dob hla pro 6. p ku. Na
stejnou tra se té� vydal Karel Koudelka, který si odnesl krásné
6. místo. Veronika Kr álová bojovala výborn a doplnila si tak bronzem
sadu medailí. i Ond ej Šimá ek v juniorech.

Další den poslední evropský závod této sezóny. Tentokrát se na
tra vydali juniorky a veteráni, kte í b �eli osmdesátku. O náro nosti
trati vypovídaly dosa�ené asy závodník . Al�b ta Léharová se svým
asem 116 minut dob hla pro bronzovou medaili. To �e pardubické

juniorky jsou velké bojovnice d v ata dokázala, kdy� se za Al�b tu
se adil v po adí Horová, Ln ni ková a tak se ve výsledkové listin
za adil na 3., 4. a 5. míst . Odnesl si tak i zlatou medaili z dru�stev.

Karel Koudelka a Jitka Šimá ková
bojovali na dvoumetru velmi state .
Skon ili oba na 6. míst . Jitka vybojo-
vala zlato v dru�st ech. Veronika
Kr álová zá ila i tentokrát stala se tak
Mistryní Evropy na osmdesátce.
V juniorech bratry Šimá kovy porazil
pouze Bogdan Rodionov z Ruska.
Ond ej bral st íbro a jeho mladší bratr,
v kem ješt dorostenec si odnášel
bronz.

Tímto pro rádiové orienta ní
b �ce skon il šampionát. Byl více ne�
vyda ený. eská republika si z tohoto
šampionátu odvezla rekordní po et
medailí a to 59 kus . Z toho vybojovali
pardubi tí závodníci 23 medailí 9
zlatých, 6 st íbrných a 8 bronzových.

chvíli zaslou�en odpo ink
oslav brzy za n op t trén na další
sezónu, aby byla tak povedená jako ta
letošní.
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Pavla Horová

Radioví orientaèní
bì�ci v Polsku

Základní umìlecká škola v Pardubicích-Polabinách oslavila 14.
listopadu 2013 Slavnostním koncertem 45. výroèí od svého zalo�ení.
V programu vystoupili jedni z nejvýznamnìjších absolventù školy,
svìtoznámý hornista Radek Baborák a houslista Leoš Èepický, za
klavírního doprovodu Václava Máchy j. h. (viz fotografie Michala Klímy
z generální zkoušky). Publikum ve zcela zaplnìném sále pardubické
radnice odmìnilo umìlce a jejich mimoøádné výkony dlouhotrvajícím
potleskem. Na dlouhé oslavy však není èas. �áky i jejich pedagogy
èeká nároèné pøedvánoèní období. Z mnoha akcí, které školu èekají,
zveme pøíznivce školy na Vánoèní koncert pro rodièe (16. 12. v 17 hodin
v sále ZUŠ v Lonkovì ulici) a na Novoroèní souznìní (9. 1. 2014 v 17
hodin v sále ZUŠ).

ZUŠKA MÁ 45 LET!
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