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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. 3. V rámci něj
došlo především k navýšení položky investic
v životním prostředí o 950 tis. Kč (zařazení nových
akcí rekonstrukce hřiště Prodloužená 231-4,
míčová zábrana Sedláčkova a sluneční pláž). Dále
se navýšila položka na projektovou dokumentaci
Sever - centrum o 350 tis. Kč. Rovněž se do
rozpočtu zařadilo finanční vypořádání s městem za
rok 2018 a došlo i k dalším drobným úpravám.

Zastupitel Jakub Kutílek se z důvodu vytížení
funkcemi v Zastupitelstvu města Pardubic a změny
bydliště rozhodl rezignovat na mandát člena ZMO
a na jím uvolněné místo nastupuje Kateřina
Kosová.
RMO schválila uzavření několika smluv o dílo.
Jednak to bylo se společností D-R 91 spol. s r.o. na
rekonstrukci hřiště Nová za 469 372,- Kč včetně
DPH, dále pak se společností MIROS Pardubcie a.s.
na opravu stezky pro chodce Lonkova - most P.
Wonky za 461 521,29 Kč včetně DPH a do třetice se
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. na
obnovu živičného krytu v ulici Prodloužená za
495 000,- Kč bez DPH. Se Službami města
Pardubic a.s. byly uzavřeny tři smlouvy - na
rekonstrukci hřiště Prodloužená 231-4 za 234 913,Kč, předláždění chodníků ve vnitrobloku Varšavská
- Nová za 759 180,- Kč a na opravu komunikace
Labské kouty za 777 000,- Kč (vše bez DPH).

V rámci vyjádření účastníka územního řízení
RMO nesouhlasila s umístěním stavby bigboardu
v blízkosti nového kruhového objezdu u obchodního centra Fáblovka Jihovýchod. Důvodem je
dlouhodobý cíl městského obvodu – nepodporovat
umísťování nových billboardů, který je obsažen
v Programu rozvoje MO Pardubice II. RMO je toho
názoru, že reklamní zařízení obtěžuje světelným a
vizuálním smogem, degraduje veřejný prostor a
negativně ovlivňuje pozornost řidičů v blízkosti
křižovatky.
RMO v neposlední řadě doporučila, aby
Zastupitelstvo města schválilo novelu obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství spočívající v úpravě sazeb
poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa,
a to pro osobní vozidlo na 8.000,- Kč a pro nákladní
vozidlo do 3,5 t a přívěs na 10.000,- Kč, s účinností
od roku 2020.
TŘ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máte v rukou letošní třetí číslo Pravobřežního
zpravodaje, což znamená, že končí léto a období
dovolených. Dětem a studentům skončily
prázdniny a nastalo jim období školních povinností.
Přeji jim hodně školních úspěchů a mnoho
radostných prožitků, na které budou v dospělosti
rádi vzpomínat.

Letní měsíce možná nebyly tak horké jako
v loňském roce, přišly i dešťové přeháňky, přesto je
vláhový deficit v přírodě stále znát. Následky se
projevují i v našem obvodě. V průběhu roku jsme
museli odstranit nemálo suchých stromů a kácení
bude bohužel pokračovat i nyní na podzim.
Uschlé stromy se snažíme nahradit novými, ale
ne vždy lze nahradit všechny a na původním místě.
Někdy jsou důvodem inženýrské sítě a někdy
i nesouhlas místních obyvatel, neboť se obávají
budoucího stínění těchto stromů. Máme tedy
vytipovaná místa pro náhradní výsadbu. V letošním roce jsme pro nové stromy i pro stromy
vysazené v nedávné době pořídili zavlažovací vaky,
abychom minimalizovali riziko, že se stromy
neuchytí a uschnou. Po této zkušenosti jsme se
rozhodli, že v příštím roce zakoupíme další.
Klimatické změny a význam stromů, jako
regulátora teploty v městských aglomeracích je
v současné době ve veřejnosti hodně diskutované
téma. V této souvislosti přišlo Ministerstvo
životního prostředí a Nadace Partnerství s iniciativou vysadit v republice deset milionů stromů.
K této iniciativě se připojí i město Pardubice a
prvních sedm stromů bude vysazeno v našem
obvodě. Budu rád, pokud se nám v obvodě podaří
do této iniciativy zapojit i veřejnost a objeví se zde
co nejvíce nových stromů. Více se o této iniciativě
můžete dozvědět uvnitř zpravodaje.
Během letních měsíců jsme opravili některá
dětská hřiště a městský mobiliář v různých částech
obvodu. Novinkou je malba na zdi u basketbalového hřiště v ulici Sedláčkova. Nechali jsme

zde namalovat basketbalistu v akci, ačkoli jsme
ještě netušili, jakého úspěchu dosáhnou naši
basketbalisté na mistrovství světa v Číně. Malba
i sportovní úspěch by mohl být motivací pro malé
sportovce, kteří si sem přijdou basketbal zahrát.
Obdobnou výzdobu bychom ještě rádi realizovali
i na jiných místech našeho obvodu. Z dalších oprav
bych chtěl ještě zmínit opravu živičného povrchu
v části ulice Prodloužená a na cyklostezce a chodníku od Lonkovy ulice k mostu Pavla Wonky.
Jednoduché, ale snad postačující, opravy se
dočkala i příjezdová komunikace k chatám v Labských koutech.
Velkou pozornost v poslední době vzbudil
záměr vybudovat na pozemku firmy OPAZ v Lonkově ulici výškový obytný dům. Kromě vizualizace
na internetu nejsou k této investici zatím žádné
bližší informace. Investor spolu s projektanty
informoval Radu městského obvodu Pardubice II
o svém záměru výstavby na této parcele a skutečně zvažuje variantu, že místo plošné zástavby
několika nižšími objekty by mohl postavit jeden
objekt výškový a zbývající prostor parkově upravit.
Účel objektu by měl být z větší části bydlení a
zčásti komerční prostory, přičemž parkování by
mělo být řešeno několika podzemními podlažími.
Nakolik je tato úvaha reálná, zatím nevíme, kromě
zmíněné vizualizace jsme jiné podklady neviděli.
Investor přislíbil, že pokud záměr pokročí do
dalšího stádia, bude o něm informovat nejen na
Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice II,
ale projekt představí i veřejnosti. Dle našich
informací zatím žádné územní řízení nebylo
zahájeno.
Na konci prázdnin byla dokončena kruhová
křižovatka u nově vzniklého nákupního centra na
ulici Poděbradská. Nechci hodnotit vhodnost či
nevhodnost vzniku nových nákupních center, ale
soukromý investor postupoval v souladu s platným
územním plánem. Nespornou výhodou nově
vzniklé kruhové křižovatky je určitě snazší výjezd
z ulice Kosmonautů. Na zklidnění dopravy v této
oblasti si však budeme muset počkat do doby
vybudování severovýchodního obchvatu.
Z našich velkých investičních akcí nás v tomto
roce ještě čeká rekonstrukce ulic Ležáků –
Partyzánů a Lidická. Dojde i na rekonstrukci nároží
ulic Brožíkova a Kpt. Bartoše (u zastávky MHD ve
směru k nádraží). Obě tyto akce mají již vybraného
svého zhotovitele a měly by být zahájeny v měsíci
říjnu. Obyvatele těchto lokalit bych chtěl požádat
o trpělivost a tolerantnost vůči omezením, která je
v souvislosti s rekonstrukcí budou určitě čekat.
Tak jako každý rok, je i letos připravena na
konec září Staročeská polabinská pouť. V sobotu
28. 9. 2019 se bude konat její jubilejní dvacátý
ročník. Kompletní program pouti najdete na
poslední straně tohoto čísla. Předpokládám, že pro
mnohé z Vás budou největším lákadlem zpěváci
Michal David a Marek Ztracený. V předvečer pouti
jsme i letos připravili kino pod širým nebem. V pátek
27. 9. od 19.30 hodin budeme v parku promítat
českou pohádku Čertí brko. Rád bych Vás všechny
pozval na páteční promítání i sobotní pouť. Věřím,
že nám letos bude přát počasí a polabinskou pouť
si společně užijeme.
Přeji Vám krásný podzim a spoustu hezkých
slunečných dnů babího léta.
Váš Radek Hejný
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Amnestie dlužníků
V měsíci říjnu máte možnost vrátit knihy, které
nám dlužíte do knihovny v Polabinách bez
sankčních poplatků. Věříme, že této příležitosti
využijete.

Pozvánka na Týden knihoven
I tento rok Vás srdečně zveme do knihovny
v Polabinách na akci Týden knihoven. V pondělí
30. 9. a ve středu 2. 10. 2019 od 13 do 17 hodin
zveme děti, přijďte si vyrobit papírové zvířátko
nebo zahrát společenské hry. V době půjčovní doby
pak zveme všechny do knihovny na nezávaznou
prohlídku knihovního fondu (pondělí 10-18, středa
9-17, čtvrtek 9-16, pátek 9-12 hodin).
VL

ÚŘAD INFORMUJE
Poplatky přes SIPO
Úřad městského obvodu Pardubice II nově
nabízí možnost platby místního poplatku za
odpady a ze psů prostřednictvím SIPO. Pokud
o tuto službu máte zájem, sdělte nám do 31. 10.
2019 své spojovací číslo SIPO (a samozřejmě
také své identifikační údaje, jako je jméno, datum
narození a trvalé bydliště, nejlépe také ještě číslo
telefonu, příp. e-mail). Žádost je k dispozici:
• na webových stránkách www.pardubice2.cz
(sekce Radnice - Formuláře) - v tomto případě
nutno doručit vyplněnou žádost s podpisem do
výše uvedeného data na Úřad městského obvodu
Pardubice II, Chemiků 128, Pardubice,
• na pokladně Úřadu městského obvodu
Pardubice II, Chemiků 128, Pardubice, kde ji
můžete rovnou vyplnit a odevzdat.
Pokud o službu bude dostatečný zájem (min.
50 osob na odpady a min. 50 osob na psy), budete
poplatek již od roku 2020 platit prostřednictvím
SIPO. Pokud se dostatečný počet zájemců
nenajde, budeme Vás o tom informovat do konce
roku 2019 na Vámi udaném tel. čísle nebo e-mailu.
Naopak, pokud o službu bude zájem
dostatečný, sdělíme to v našich vývěsních
skříňkách a v prosincovém Pravobřežním
zpravodaji.
OE

Zeď u hřiště v Sedláčkově ulici
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Lidická, Ležáků, Partyzánů
V říjnu 2019 by měly být zahájeny
stavební úpravy v ulicích Lidická, Ležáků
a Partyzánů. Akce byla zařazena do žádosti
o státní dotaci z programu Regenerace
sídlišť, ale počátkem září Státní fond rozvoje
bydlení sdělil, že byla zamítnuta z důvodu
vyčerpání prostředků na dotace pro velký
počet žadatelů. Akci zajišťuje odbor majetku
a investic Magistrátu města Pardubic, avšak
celá částka na realizaci bude hrazena
městským obvodem Pardubice II. Pozitivní
zprávou je, že oproti předpokládané ceně
12,3 mil. Kč se podařilo vysoutěžit výslednou
cenu 10,85 mil. Kč.
Návrh rekonstrukce ulic Ležáků a
Partyzánů počítá s kompletní sanací všech
zpevněných ploch (viz obrázek). Vozovka bude
z betonové dlažby šedé (přírodní), parkovací
místa z dlažby antracitové, čáry vyskládány
z bílých kostek a chodníky v barevné kombinaci
šedé a hnědé barvy. Navýšení kapacity parkovacích míst je navrženo s cílem minimalizace
zásahů do vzrostlé zeleně. Nedojde k radikálním změnám koncepce uspořádání lokality.
Široký chodník před domem 352-354, kde je
nyní provizorně umožněno parkování, bude
zúžen ve prospěch stavebně upraveného

zálivu na kolmé stání, současně bude zajištěno
bezbariérové napojení všech 3 spojovacích
chodníčků ke vchodům, vzdálenost chodníku
od domu zůstane stejná. Řada kolmých
parkovacích míst bude rozšířena směrem ke
křižovatce. Vjezd do ulice bude přes zvýšenou
křižovatku Lidická - Ležáků, v celé lokalitě bude
rychlost omezena na 30 km/h. Na komunikaci
podél garáží bude umožněno oboustranné
kolmé stání. U domu 349-351 bude doplněn
chodníček podél parkoviště. Veřejné osvětlení
bude kompletně rekonstruováno a vzniknou
nové přístřešky na kontejnery z betonových
tvarovek se zastřešením.
S cílem zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Lidická v blízkosti základní a mateřské školy
dojde k umístění dvou stávajících přechodů na
široké zpomalovací prahy. (Dosavadní
plastové retardéry budou odstraněny.) Kvůli
zajištění rozhledu musí být zrušeno několik
parkovacích míst, které budou nahrazeny
novým zálivem na kolmé parkování u plotu ZŠ
v úseku mezi ulicemi Ležáků a Kpt. Bartoše.
Dodáváme, že před dokončením stavby
bychom rádi upravili dopravní značení jednotlivé „třicítky” chceme, pokud to příslušné orgány schválí, nahradit Zónou 30.
TŘ

Lidická

Ležáků

Partyzánů
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Zóny 30 po sídlišti
V rámci regenerace sídliště se postupně při
rekonstrukcích jednotlivých ulic objevují zóny 30.
Toto dopravně zklidňující opatření hodláme
realizovat ve všech vnitřních částech sídliště mimo
hlavní komunikace (Bělehradská, Kpt. Bartoše,
Kosmonautů). Zatím se se zónami 30 setkáme na
většině území Polabin 1, 2 a na Cihelně. Na základě
technických podmínek pro navrhování zón 30
schválených Ministerstvem dopravy se uvnitř
těchto zón doporučuje celoplošné zavedení
přednosti zprava a značky „dej přednost” a „hlavní
silnice” umísťovat pouze v odůvodněných
případech (např. preference hromadné dopravy
nebo specifické místní poměry).
První zóna 30, kde nenajdeme uvedené
značky, je ta v Polabinách 1. Upozorňujeme tedy

Obrazem z obvodu
První obrázek připomíná závod řemenových
motocyklů v Parku Jiřího Srbka 24. 8. 2019. Na

INFO Z OBVODU

zejména na přednost zprava na křižovatkách
Rosická - Stavbařů a Rosická - Chemiků. Přednost
zprava však neplatí při vyjíždění z ulice Družstevní,
která je obytnou zónou a konec obytné zóny má
stejný význam jako značka „dej přednost”.
V zóně 30 v Polabinách 2 zatím značky
upravující přednost jsou. Stejně tak je najdeme
v zóně 30 na Cihelně ve Studentské ulici, zatímco
např. v Kunětické ulici nejsou, byť je řada řidičů
nerespektuje. Rádi bychom řešení zón 30 v MO
Pardubice II z hlediska uspořádání přednosti
v jízdě sjednotili, a proto připravujeme revizi
dopravního značení v uvedených lokalitách. Kromě
zpracování samotného návrhu je také podstatné,
jaké stanovisko k němu zaujme dopravní
inspektorát Policie ČR a odbor dopravy Magistrátu
města Pardubic. O výsledném řešení budeme
informovat.
OŽPD

dalších snímcích jsou výsadby keřů v Hradecké
ulici, nový pryžový povrch dopadové plochy
dětského hřiště na Stavařově a nedávno
instalované zastřešené odpočívadlo v psím parku.
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Nové stromy
pro náš obvod
Horké a suché počasí posledních let
nám stále více připomíná, jakou hodnotu
mají stromy v našem městě a v našem
okolí. Jistě si všichni vybavujeme, jak jsme
v letošních horkých dnech při pobytu
venku vyhledávali místa ve stínu stromů.
Není to nic nového – strom v horku
funguje jako klimatizace a dokáže ochladit
své okolí o několik stupňů.
Ministerstvo životního prostředí
společně s Nadací Partnerství přišly
s iniciativou, která si dává za cíl po celé
České republice vysázet deset milionů
stromů. Nemáme ambici vysadit v našem
obvodě během pár let 20 tisíc stromů, ale
s Vaší pomocí bychom jich určitě několik
set vysadit mohli. Oslovil jsem s žádostí
o spolupráci školská zařízení v našem
obvodě, ale budu rád, pokud se připojí
i další jednotlivci, spolky, firmy, společenství vlastníků atp.
Náklady na výsadbu stromu by měly
být hrazeny z Vaší strany a úlohou našeho
obvodu bude koordinace a odborná pomoc
ohledně výběru vhodné dřeviny a místa,
kde je možno strom na pozemku města
vysadit. Při dostatečném zájmu ze strany
veřejnosti nabízíme, že zajistíme hromadné objednání dřevin a jejich dovoz.
Samotná výsadba by měla proběhnout
koncem října nebo začátkem listopadu.
U stromů vysazených na veřejném prostranství jsme připraveni se postarat o následnou péči my, ale i zde přivítáme vaši
spolupráci. Pokud se rozhodnete zapojit
do tohoto projektu, kontaktujte paní
Schafferovou, která se s Vámi domluví na
realizaci výsadby a bude připravena
odborně pomoci (jitka.schafferova@
umo2.mmp.cz, 466 798 626).
Nové stromy vysazuje náš městský
obvod každý rok, ale díky této akci se zcela
jistě podaří stromů vysadit ještě více.
Zároveň je to příležitost zamyslet se
a uvědomit si, jaký význam má zeleň
v našem okolí.
Děkuji za Vaši případnou podporu
projektu a těším se na spolupráci.
Radek Hejný
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Pozvání do Archy
Středeční setkávání v 17 hodin
2. 10. - Dominikánská republika –
video | 9. 10. - Paraguay – video | 16. 10.
beseda s náměstkyní ministryně práce a
sociálních věcí paní Janou Hanzlíkovou
o sociální problematice především
seniorské skupiny obyvatel | 23. 10. Svatojakubská cesta – cestopisná
přednáška Jiřího Černíka | 30. 10. Argentina 1 (Národní parky, Andy, Ohňová
země) – cestopisná přednáška Josefa
Soukupa | 6. 11. - Argentina 2 (Buenos
Aires, vodopády Iguazu) – J. Soukup
Čtvrteční protahovací cvičení
Od 3. 10. vždy každý čtvrtek od 9.20 a
od 10.10 hod. (2 skupiny). Noví zájemci
mohou získat informace a přihlásit se do
cvičení v kavárně Archa do 1. 10.

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice,
středisko volnočasových aktivit, nabízí pro
všechny věkové kategorie pestrou nabídku
kroužků a kurzů pro školní rok 2019/2020.
Volná místa máme v kategoriích:
• sportovní: Florbal a Sálová kopaná
• taneční: Balet naruby, Buď fit, Dance Alfa,
Holoubátka, Hýbánky se Sašou, nově Mažoretky
• přírodovědné: Bylinkáři a Chovatelé

Polabinská ZUŠ
na prahu nového
školního roku
Polabinská „zuška“ stojí na prahu 52.
školního roku. S počtem více než 1000 žáků
patří mezi největší v Pardubickém kraji. O umělecké vzdělávání dětí a mládeže se stará na
čtyřech uměleckých oborech téměř 50

• dopolední pro nejmenší: Alfík a Klubíčko
• technické: Modeláři
Činnost kroužků stávajících i nových začne
na hlavním pracovišti ALFA v Polabinách i na
odloučeném pracovišti DELTA na Dukle od 30.
září 2019.
Na webových stránkách www.ddmalfa.cz je
k dispozici přehledná nabídka všech kroužků a
kurzů a také možnost elektronického přihlášení.

pedagogů. O činnosti školy se dozvíte víc na
www.zuspardubice.cz.
Zápis na nový školní rok probíhá začátkem
září. O možných volných místech se lze
informovat na tel. 466 400 310 nebo emailem
na info@zuspardubice.cz po 10. září.
Ředitelství ZUŠ

Procvičování paměti
Od pátku 11. 10. v 15.30 v kavárně (ve
14 denních intervalech). Všichni zájemci
vítáni.
Programy Seniorklubu připravuje Elim
Pardubice, křesťanská společnost pro
diakonii, z.s. za podpory MO Pardubice II.
Církev bratrská Archa zahajuje
v úterý 24. září v 18 hodin další cyklus
diskusních večerů o základech křesťanství
(tzv. Kurzy Alfa). Srdečně zveme do
příjemného prostředí kavárny Archy, kde
také můžete v předstihu získat pozvánky a
další informace. Celý cyklus potrvá do
začátku prosince.
Vladimír Lukáš

Vyznejte se ve
svém vyúčtování
Centrum pro zdravotně postižené
a seniory Pardubického kraje o.p.s. ve
spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. si Vás
dovoluje pozvat na přednášku poradkyně
Chodilové Michaely na téma vyúčtování
energií, která se koná 17. října 2019 od
13:30 hod. v prostorách Centra pro
zdravotně postižené a seniory (Bělehradská 389). Vstup je zdarma.
O čem se budeme bavit? O formách
nátlaku a manipulace (sjednávání smluv
po telefonu, podomní prodej), o obraně
proti „šmejdům” a o tom, jak předcházet
nepříznivým následkům.
Co dále nabízí naše Centrum? Školení
na PC / notebooku / mobilu, nácvik
obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
tvoření Klubíček aj.
Počet míst je omezen, proto se v případě zájmu přihlaste na tel. 466 335 630,
775 693 984 či osobně na adrese Bělehradská 389, Pardubice. www.czp-pk.cz

Pravobřežní zpravodaj 2019 | 3
Velký úspěch
pardubických
radiových
orientačních běžců
Začátkem července se konalo 3. mistrovství
světa žáků a dorostu v radiovém orientačním běhu
(ROB) v ukrajinské Vinnytsii. Pro Ukrajinu to byla
vůbec první mezinárodní akce této velikosti a vše
zvládli po organizační stránce velmi dobře. Skvěle
si se šampionátem poradili i čeští běžci. Ze tří
závodů si přivážejí celkem 15 medailí a jsou druhou
nejúspěšnější výpravou za domácí Ukrajinou. Také
pardubické trio závodníků z oddílu ROB Pardubice
zanechalo na Ukrajině výraznou stopu.
V žákovských kategoriích si premiéru na
mezinárodní scéně odbyl Jan Peřina. Na klasické

Nábor dětí do oddílu
badmintonu
TJ Sokol Polabiny Pardubice pořádá každý
pátek během celého září od 17:00 h. nábor dětí
do oddílů minibadmintonu, školičky
badmintonu. Přihlásit se mouhou i junioři –
hobby a dospělí – hobby hráči.
Jsme badmintonový oddíl s dlouholetou
historií, aktuálně máme více jak 180 členů od
dětí až po dospělé, hrajeme pro radost a
zábavu, ale také máme mezi sebou i závodníky.

SPORT
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trati v pásmu 3,5 MHz obsadil 11. místo, ve sprintu
si pak o jednu příčku pohoršil. Pro Honzu to byla
velká zkušenost a snad i motivace do dalšího
tréninku.
Mezi dorostenci se rozhodně neztratil Jakub
Klec, který naopak patřil mezi ostřílené borce
českého výběru. Ve své oblíbené disciplíně na
klasické trati v pásmu 3,5 MHz obsadil druhou
příčku a společně se svými týmovými kolegy se stal
mistrem světa v družstvech. V pásmu 144 MHz si
dorostenci doběhli pro týmovou stříbrnou medaili
Nejúspěšnější pardubickou závodnicí se stala
dorostenka Johana Klecová. Na klasické trati
v pásmu 3,5 MHz se stala mistryní světa jak
v jednotlivcích, tak v soutěži družstev. Ve sprintu si
o dvě příčky pohoršila a obsadila třetí místo. Na
nejnáročnější trati v pásmu 144 MHz doběhla pátá
a z týmové soutěže si přivezla stříbro. Tak
zkompletovala svou sbírku cenných kovů.

Snažíme se vychovávat mladé nadějné hráče
v juniorských kategoriích (U9 až U19) a přivést
je až na práh vrcholové úrovně. Vedeme mladé
hráče na jejich sportovní cestě, chceme aby
měli radost ze hry, hráli fair play a věděli, že za
každým úspěchem se skrývá i hodně
tréninkové práce. Naši hráči se účastní
různých soutěží v různých věkových
kategoriích, oddíl i některé turnaje pořádá. Pro
rok 2018 a 2019 jsme byli vyhlášeni nejlepším
badmintonovým oddílem v péči o mládež v ČR.
Jsme úřadující mistři ČR v družstvech juniorů a
vítězové 1. ligy dospělých.

Veslaři zářili na MČR
5. ročník
charitativního volejbalového turnaje
smíšených družstev

O POHÁR STAROSTY

městského obvodu Pardubice II

Výtěžek ze startovného bude věnován
dennímu stacionáři MIREA, o.p.s.
Pořádá Městský obvod Pardubice II a Univerzita Pardubice

KDY: sobota 19. října 2019
KDE: sportovní hala Univerzity Pardubice (Kunětická 92)
V KOLIK: od 8:00 do 17:00
STARTOVNÉ: minimálně 1200 Kč / tým (maximální výše není stanovena)
Složení týmů: 3 + 3 (pouze neregistrovaní hráči)
Přihlášky a další informace na e-mailu: volejbal.polabiny@seznam.cz

V posledních dvou červnových víkendech se
jela v Labe aréně v Račicích Mistrovství ČR
mladšího a staršího žactva a Mistrovství ČR
dorostu, juniorů, seniorů B a seniorů 2019.
Stejně jako v loňském roce i letos byli na
Mistrovství ČR mladšího a staršího žactva
nejúspěšnější veslaři z ČVK Pardubice, kteří
vybojovali celkem 5 mistrovských titulů a jedno
stříbro. Nejprestižnější disciplínu (párovou čtyřku
s kormidelníkem) vyhráli a zopakovali tak loňský
triumf starší žáci ČVK Pardubice tentokrát ve
složení Kryštof Marek, Karel Koreček, Adam Filip,
Tomáš Panchártek a na kormidle Jan Velínský.
Historicky největší sbírku medailí přivezli
veslaři ČVK Pardubice z následného Mistrovství ČR
dorostu, juniorů, seniorů B a seniorů 2019. Naši
závodníci vybojovali neuvěřitelných 41 medailí - 11
zlatých, 14 stříbrných a 15 bronzových!
Karel Kroulík
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Básnička z perníku
Ten krámek, kam chodím rád,
je jedním ze sta.
Zvenku nic zvláštního,
však uvnitř mu titul dát.
Toť vizitka města.
Sotva má ruka zavadí o kliku,
už stojím uprostřed království perníku.
Chaloupky z perníku, srdíčka z lásky,
podkovy pro štěstí
i ježci z marcipánu.
Vše jak z pohádky o kouzelném džbánu.
Oči se pasou na té kráse,
co dokáží lidské ruce.
I já tam chodím už ne tak často
kupovat perníkové srdce.
Vždy postojím, než domů jedu.
Inhaluji vůni medu,
koření a čokolády

Byt plný letadel
Při ověřování podpisů či gratulacích jubilantům
nás často potkávají nečekaná příjemná překvapení. Dnes bychom se s Vámi chtěli podělit
o zážitek z nenápadného bytu v jednom z polabinských paneláků. V něm nás přivítal sympatický
starší manželský pár. Přitom si nebylo možné
nevšimnout, že takřka všechny prostory bytu

KULTURA

se vzpomínkami na své mládí.
Ach kde že jen jsou, mé lásky
a kamarádi.
To srdce z perníku snad každý Pardubák
své milé dal.
Pak přišla ona chvíle,
kdy její srdéčko si vzal.
A Amor ušetřil svůj šíp.
Perník vše zvládl mnohem líp.
Už po staletí se tam peče
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film Čertí brko
pátek 27. 9. 2019
od 19.30
park Jiřího Srbka
V pátek 27. 9. 2019 od 19.30 hodin
(tj. v předvečer Staročeské polabinské
pouti) se bude v parku Jiřího Srbka pod
širým nebem promítat pohádka Čertí brko.
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos
a další. Vstup zdarma.

ten pardubický boží dar.
A dokud voda v Labi teče,
péct perník se tam bude dál.
Milan Drahoš st.

Touto básničkou by chtěla pardubická
organizace SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR)
poděkovat polabinské radnici za podporu, kterou jí každý rok poskytuje.

vyplňují vitríny s množstvím pečlivě sestavených
plastikových modelů letadel. Slovo dalo slovo a
dozvěděli jsme se, že modelaření je celoživotním
koníčkem původně leteckého mechanika Václava
Hanzlíka (83 let), který sice již počátkem 50. let s
„velkými” letadly skončil, ale těm malým zůstal
nadále věrný. Jeho unikátní sbírka obsahuje 1800
modelů letadel v měřítku 1/72, ale najdeme v ní
i řadu „čtvrtek” (modelů v měřítku 1/48) a dva-

atřicetin (1/32). A to není všechno - ke všem
modelům si pan Hanzlík vede pečlivý archiv s vlastnoručními obrázky. Po této informaci již nás
nepřekvapilo, že obrazy (kupodivu s neleteckou
tématikou), které v bytě visely na nemnoha
místech nevyplněných modely, namaloval také pan
Hanzlík.
Bylo to milé setkání a přejeme panu Hanzlíkovi
do dalších let hlavně zdraví.
IŘ
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