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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady městského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskutečnila v období
od předešlého vydání Pravobřežního zpravodaje,
vybíráme následující záležitosti.

Na svém červnovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpočtové opatření č. 5. Největší
změnou je navýšení položky určené na 2. etapu
rekonstrukce ulice Družby tak, aby stavba mohla
být v letošním roce kompletně dokončena. Kromě
jiných drobnějších úprav rozpočtu došlo ještě k za-
řazení podílu MO na rekonstrukci ulice Ke Koupališti
ve výši 300 tis. Kč a položka na vánoční výzdobu
byla navýšena o 120 tis. Kč, které budou použity
zejména na nové prvky v centru Polabin 1.

RMO stanovila, že podmínkou souhlasu ke
zvláštnímu užívání veřejného prostranství, včetně
místních komunikací, za účelem umístění dočasné
stavby a zařízení sloužícího pro poskytování
prodeje a služeb, umístění reklamy nebo zřízení
vyhrazeného parkování, je prokázání bezdlužnosti
žadatele vůči MO Pardubice II k datu podání
žádosti a tato bezdlužnost musí trvat po celou
dobu užívání veřejného prostranství.

V rámci vyjádření městského obvodu jako
účastníka územního řízení RMO mimo jiné
souhlasila se stavbou Relaxační centrum Lonkovka
(investor Služby města Pardubic, a.s.) s podmínkou,
že provedení hřišť a mobiliáře bude samostatně
odsouhlaseno odborem životního prostředí a
dopravy ÚMO Pardubice II. Dále RMO nesouhlasila
se stavbou se stavbou Parkoviště u ZUŠ Polabiny,
Lonkova 510 (investor město), z důvodů
stísněného příjezdu mezi BD č.p. 494 a objektem

č.p. 510 a dále proto, že dojde k narušení přímé linie
páteřní stezky pro pěší, která protíná Polabiny 3 a 4
(Npor. Eliáše - Mozartova).

RMO schválila zařazení nové investice Úpravy
okolí Bajkalu do rozpočtu na rok 2017 s tím, že ZMO
bude předložen návrh na financování této akce
přesunem finančních prostředků z podílu MO
Pardubice II na realizaci 1. etapy rekonstrukce
ulice Družby, na níž byla získána státní dotace.

Na základě uskutečněných výběrových řízení
RMO souhlasila s uzavřením následujících smluv:
na stavbu „Družby - 2. etapa“ se společností
Agrostav Pardubice, a.s. v ceně 3 912 919,80 Kč
včetně DPH a na realizaci „Živičných oprav 2017“
s firmou HOLD, s.r.o. v ceně 2 066 795,- Kč včetně
DPH. RMO rovněž schválila záměr nového vybavení
dětského hřiště za domem čp. 327-9 v ul. Valčíkova
zadáním přímo jednotlivým výrobcům prvků v cel-
kové ceně do 510 tis. Kč včetně DPH. TŘ
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Výběrové třídy
Základní škola v Polabinách 2 (Prodloužená

283) bude ve školním roce 2017/2018 opět otevírat
první třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy
a první třídu s rozšířenou výukou . Doangličtiny
obou tříd se děti hlásí předem a výběr probíhá již
před zápisem. Do hudební třídy vybírají děti naše
paní sbormistryně v mateřských školách a oslovují
rodiče dopisem. Přezkoušet je mohou i v naší škole.
Rodiče mohou volat na 604 356 933 a domluvit si
schůzku již od 4. září.

Do třídy s rozšířenou výukou angličtiny
přihlašují rodiče své děti od 1. září do 31. ledna
2018. Přihláška je ke stažení na webu školy
www.zsprodlouzenapce.cz v bílém obdélníku v dol-
ní části stránek. Přihlášku stačí odeslat e-mailem,
rodiče obdrží potvrzení o přijetí a číslo přihlášky.

V únoru a v březnu absolvují děti pohovor u školní
psycholožky, která zjišťuje školní zralost. Škola
nabízí dětem kromě rozšířené výuky i prvky
programu Začít spolu, příjemné a bezpečné
prostředí, družinu pro děti z 1. – 3. tříd i pestrou
zájmovou činnost. Bližší informace podá ředitelka
školy. Jana Smetanová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí období prázdnin a dovolených a pro vět-

šinu z nás to znamená po dnech odpočívání, leno-
šení či cestování návrat k běžným starostem a pra-
covním povinnostem. Během dovolené a slu-
nečných dní jsme nabrali energii, která se nám
v podzimních a zimních měsících bude určitě hodit.

Během léta probíhalo nebo ještě probíhá
v našem obvodu několik investičních akcí. Přede-
vším byla realizována dlouho připravovaná rekon-
strukce ulice Družby. První etapa této velké akce je
již v současné době dokončena. Děkuji místním
obyvatelům i zhotoviteli (firma Miros) za vzájemně
bezkonfliktní průběh stavby. Pro obyvatele byl jistě
velmi nepříjemný stavební ruch a prašné prostředí
a pro zhotovitele byla realizace náročná zejména
v tom, že s ohledem na parkovací možnosti v této
lokalitě byla vždy část parkoviště řidičům k dis-
pozici.

Nyní se připravuje realizace druhé etapy, která
by měla začít ve druhé polovině září. Rozdělení na
dvě etapy bylo způsobeno duplicitním vlastnictvím
části pozemku, který odděluje obě části. Sporný
pozemek je součástí druhé etapy, a proto pro ni
bylo časově náročnější získat stavební povolení.
Důvodem bylo i financování akce, které se nyní
vyřešilo získáním čtyřmilionové dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj.

Další velkou investiční akcí, která začala v čer-
venci, je dopravní zklidnění v ulici Mladých a Rosic-
ká. Tato akce byla dopředu připravovaná tak, aby
proběhla převážně v období prázdnin. Bohužel se
na poslední chvíli objevil požadavek společnosti
VAK Pardubice a.s. na rekonstrukci vodovodu a
kanalizace. Koordinace těchto dvou akcí způsobila
zdržení a v současné době je dokončena ulice Ro-
sická a práce pokračují v ulici Mladých. Tato stavba
komplikuje provoz dvou mateřských škol a jedné
základní školy, které se zde nachází. Žádám tedy
rodiče, aby pokud možno k těmto školám neza-
jížděli po dobu rekonstrukce autem.

Také v ulici Ke Koupališti se již delší dobu staví.
Jedná se o poměrně velkou akci tří investorů.
Probíhá zde rekonstrukce vodovodu a kanalizace
(VAK Pardubice a.s.), plynovodu (Innogy a.s.) a
komunikace (Statutární město Pardubice). Práce
neprobíhají tak, jak bychom si přáli, ale podle
posledního harmonogramu by rekonstrukce sítí
měly být hotovy do poloviny října. Následně bude
provedena rekonstrukce chodníku a vozovky (od
kruhového objezdu U Josefa ke Žlutému psovi).

V době, kdy se Vám dostává do rukou toto číslo
zpravodaje, by se měla dokončovat ještě jedna
větší akce týkající se dopravy - opravy živičných
komunikací. Letos jsme se zaměřili na chodníky a
vozovku v centrální části ulice Prodloužená
(nedotčené nedávnou regenerací předprostoru ZŠ
Polabiny 2), vozovku od Lidlu k malobytům (čp. 513)
a hotelu, vozovku na točně Kosmonautů a chodník
u čp. 436 (Brožíkova). Tolik k našim akcím.
Z  prostředků odboru dopravy Magistrátu města
Pardubic se navíc ještě opravuje stezka pro pěší a
cyklisty podél ulice Poděbradské a dva zastávkové
zálivy - Kosmonautů a Sluneční.

Během léta se v našem obvodu nejen
pracovalo. Kromě již tradičních nedělních koncertů
na Pergole bych se rád zmínil o akci, která se
v  Polabinách uskutečnila poprvé. V sobotu 12.
srpna se v Parku Jiřího Srbka konala Jízda řeme-
nových motocyklů. K vidění zde byly nádherné
historické stroje a všechny byly provozuschopné.
Přítomní viděli tyto muzejní exponáty v pohybu a
jak diváci, tak i jezdci si sobotní akci příjemně užili.
Věřím, že tuto soutěžní jízdu veteránů přivítáme
v Polabinách i příští rok.

V září začíná nový školní rok a já bych rád
popřál všem žákům a studentům, aby ten letošní
byl co nejúspěšnější. Přeji jim hodně pevné vůle a
odhodlání při získávání nových vědomostí a při
překonávání případných školních neúspěchů. Všem
rodičům a učitelům přeji pevné nervy, trpělivost a
co nejlepší vzájemnou spolupráci při vzdělávání a
výchově jejich dětí.

Závěrem si Vás dovoluji pozvat na dvě akce,
které se v našem obvodu ještě na podzim
uskuteční. Jedná se především o 18. Staročeskou
polabinskou pouť, která se koná v sobotu 23. září
v Parku Jiřího Srbka. Věřím, že si z programu, který
jsme pro Vás připravili, vyberete (viz zadní strana).

Druhou akcí, na kterou bych Vás a Vaše děti
chtěl pozvat, je drakiáda. Uskuteční se v sobotu 14.
října na pravém břehu Labe poblíž Wonkova mostu
(více podrobností na str. 6).

Přeji krásné babí léto a těším se na setkání
s Vámi. Váš Radek Hejný
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Dvojnásobná
mistryně světa
Johana Klecová

Ve dnech 30. 6. - 4. 7. 2017 se konalo 1.
mistrovství světa žáků a dorostu v radiovém
orientačním běhu (ROB) v Turčianských
Teplicích na Slovensku. Samotné centrum
závodu slibovalo krásné a náročné běžecké
terény. Českou výpravu doplnila i čtveřice
pardubických borců. V kategorii žáků nás
reprezentovala Johana Klecová, Jakub Klec a
Tomáš Ráliš. Mezi dorostence se probojoval
Jakub Křen. Všichni jmenovaní jsou z oddílu
ROB Pardubice.

Závodilo se ve třech dnech. První den se
běžel klasický závod v pásmu 3,5 MHz
v podhůří Velké Fatry. Hned v tomto závodě se
pardubákům zadařilo. Johanka si s velkým
náskokem téměř šesti minut doběhla pro titul
mistryně světa. I Tomášovi se na první velké
akci zadařilo a doběhl si pro bronzovou medaili.
Jejich výkony pak podpořili na 6. místě Jakub
Křen a na 8. místě Jakub Klec. V soutěži týmu
pak v kategorii žákyň i žáků putuje zlato do
České Republiky.

Druhý den se na okraji Turčianských Teplic
v rovinatém lesoparku běžel srint. V mládež-
nických kategoriích jde o dosti náročnou
disciplínu. Nárok je kladen nejen na rychlý běh,
ale hlavně na rychlé a správné rozhodování.
Jakákoli malá chyba závodníka odsune až do
druhé poloviny výsledkové listiny. Ale i v tomto
závodě Johanka potvrdila výbornou formu,
všem svým soupeřkám ukázala záda a doběhla
si pro druhý titul. Svým výkonem ji podpořila
Alžběta Sobotová z Prahy, která skončila na
2. místě. Jakubovi Křenovi na 6. místě chyběla
k medaili necelá minuta.

Poslední soutěžní den se závodníci vrátilii
do podhůří Velké Fatry, kde v náročném terénu
bojovali na klasické trati v pásmu 144 MHz.
Jestliže je při sprintu třeba hodně zkušeností,
o  tomto pásmu to platí dvojnásob. A právě
tato zkušenost v žákovských a doroste-
neckých kategoriích ještě často pokulhává za
fyzickou připraveností závodníků. Přesto se
tohoto závodu Češi nezalekli a v kategorii
žákyň si pro titul mistryně světa doběhla
tentokrát Alžběta Sobotová z Prahy. Společ-
ně s Johankou, která doběhla šestá, vybojovaly
naše žákyně týmové zlato. Tomáš Ráliš se
svým dobrým výkonem obsadil 5. místo a
Jakub Klec 11. místo.

Bezkonkurenčním celkovým vítězem ale
byla reprezentace Ruska, která posbírala
celkem 23 cenných kovů, s odstupem
následována Ukrajinou (15) a Českem (13),
přičemž Češi mají lepší bilanci zlatých.

Jitka Šimáčková

Týden knihoven
V době od 2. do 6. 10. 2017 zveme všechny do

knihovny v Polabinách na nezávaznou prohlídku
knihovního fondu. Dále zveme čtenáře i ostatní
zájemce v úterý 3. 10. od 9 hodin, pojďte s námi na
vycházku do parku Nová Trnová s tématem autoři
Východních Čech. Ve středu 4. 10. od 13 do 17
hodin pak zveme všechny děti, přijďte si vyrobit
zvířátko z korálků.

Beseda s cestovatelem
Ve středu 18. 10. 2017 proběhne další z besed

o cestování s panem Ing. Václavem Richtrem.
Tentokrát nám bude vyprávět své zážitky z cest po
Mexiku. Akce se bude konat od 16:45 hodin
v  kavárně Archa, Lonkova 512, v Pardubicích.
Všechny srdečně zveme.

Keramická dílna pro dospělé
Dospělé čtenáře i ostatní zájemce zveme

v pondělí 13. 11.2017 od 9:00 hodin na akci, kterou
knihovna pořádá ve spolupráci s DDM Alfa -
Vyrobte si vánoční dekoraci z keramiky. Rezervace
míst na akci probíhá v knihovně, poplatek činí 40 Kč
(keramická hlína, vypálení v peci). V případě dotazů
nás kontaktujte na tel. 466 952 135.

Vladislava Launerová

ZUŠ otevírá
již 50. školní rok

Polabinská „zuška“ vstupuje do
nového školního roku, ve kterém oslaví 50.
výročí od založení.

Pokud máte zájem o umělecké
vzdělávání dětí v hudebním, tanečním,
výtvarném nebo literárně-dramatickém
oboru, kontaktujte nás na tel. č. 466 400
310 nebo se zastavte na ředitelství ZUŠ
v Lonkově ulici. Na některých oborech jsou
ještě poslední volná místa. Informace ke
studiu naleznete na webových stránkách
www.zuspardubice.cz. Ředitelství ZUŠ

Babičky a
dědečkové, přijďte
za námi do školy a
do školky!

Po uplynulých prázdninách opět
uvítáme aktivní seniory, kteří by se
uplatnili jako dobrovolníci v pardubických
mateřských nebo základních školách.
S nejmenšími dětmi si zde mohou hrát, číst
pohádky, pomáhat jim při oblékání, jídle, na
vycházkách a výletech. Větším žákům je
pak možné předávat své zkušenosti při
doučování či vedení zájmových kroužků.
Za dva roky fungování se do tohoto
unikátního projektu statutárního města
Pardubice, jenž podporuje setkávání
nejstarší a nejmladší generace, zapojilo
celkem 24 dobrovolníků ve 14 školách.
Přináší veliké potěšení nejen dětem, které
se na svoje „babičky“ vždy těší, ale hlavně
samotným seniorům. Ti stráví část svého
dne smysluplně a v milé společnosti,
načerpají pozitivní energii a cítí se
potřební.

Pokud chcete svůj volný čas také
obohatit o podobné zážitky, neváhejte
kontaktovat Dobrovolnické centrum
Koalice nevládek Pardubicka, které se o do-
brovolníky stará, a to na tel.: 775 551 412
nebo email: krivkova@konep.cz. Rádi Vás
uvidíme a sdělíme k této činnosti další
potřebné informace. Stačí třeba jen jedna
hodina týdně, kdy uděláte radost sobě i
druhým! Lucie Křivková, www.konep.cz

Pozvání do Archy
Seniorklub Archa: středa 4. 10.

videosnímek z nejkrásnějších míst Floridy |
středa 11. 10. Divoká Čína 1 - videosnímek
| středa 18. 10. Mexiko - krása přírody,
cestopisná přednáška pana V. Richtra,
program je připraven ve spolupráci
s Knihovnou MO Pardubice II tředa 25.| s
10. Divoká Čína 2 - videosnímek ondělí| p
30. 10. Cestopisná přednáška - v jednání |
středa 1. 11. Nový Zéland - videosnímek |
středa 8. 11. Velká Británie - památky a
majáky, cestopisná přednáška pana
J.  Soukupa středa 15. 11. Irsko -|
videosnímek středa 22. 11. Norsko -|
videosnímek středa 29. 11. Francouzské|
pobřeží - Francouzská Riviéra a Azurové
pobřeží, videosnímek.

Začátky programů vždy v 16:45 v ka-
várně Sborového domu Archa v Lonkově
ulici. Vladimír Lukáš


