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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
pøi psaní prvních letošních slov starosty, se mi ani
nechce vìøit, e za pár dní nastane jaro. Je 16.
bøezen a já brzy ráno píši tyto øádky, za okny si ji
prozpìvují ptáci, ale na zemi leí a na zem opìt
padá sníh. Jsem však optimista a doufám, e a
budete, pokud se Vám bude chtít, èíst tyto øádky
u bude pìkné jarní poèasí a budeme se všichni
tìšit na svátky jara - Velikonoce.
Zimní mìsíce v Polabí mìly v posledním období vìtšinou mírný
prùbìh a tak jsme jako všichni ostatní ivoèichové rychle odvykli
tvrdším podmínkám. Letos musíme ovšem poèítat se zvýšenými
náklady na likvidaci následkù nekompromisního vlivu paní Zimy na
naše ivotní prostøedí. To je jedna z našich aktuálních starostí, oprava
vìtšího mnoství dìr v komunikacích a náprava škod bude stát
samozøejmì víc penìz ne v letech minulých.
První významnou letošní spoleèenskou akcí bylo ji osmé
Novoroèní souznìní poøádané Speciální školou Svítání a polabinskou
ZUŠ. Spoleèný koncert dìtí zdravých a zdravotnì postiených, nad
ním jsem pøevzal záštitu, byl opìt plný silných emocí jak v øadách
desítek nadšených úèinkujících, tak u posluchaèù. Mnohá významná
etická ponauèení vyplývající ze Souznìní podtrhly ve svém
vystoupení známé hereèky Hana Maciuchová a Taána Medvecká.
Jsem opravdu velmi rád, e se u nás toto neformální setkání
kadoroènì koná.
Zaèínají se pomalu rozjídìt i stavební práce, hlavnì v oblasti
sídlištì Sever. Bude dokonèena rekonstrukce køiovatky u Josefa a
následnì bude rekonstruována ulice K Cihelnì. Chceme té
vybudovat plochu pro volný èas v ulici Mozartovì. O tìchto akcích
píšeme více na jiné stranì našeho Pravobøeního zpravodaje.
Samozøejmostí bude i letos péèe o zeleò, bude potøeba výsadby
nových døevin, náhradou za znièené a bohuel pokácené stromy v dùsledku zimní kalamity.
Jakmile se opravdu oteplí, vypuknou opìt oblíbené koncerty
pøedních hudebních tìles na polabinské pergole. První koncert je
naplánován na 1. kvìtna a dále podle tradice kadou nedìli - pokud
poèasí dovolí. Zaèali jsme opìt pøipravovat program na XI.
Staroèeskou pou v Polabinách, která se bude konat v záøí, jistì Vám
pøijde divné, e zaèínáme tak brzy, ale vìøte, e chceme pøipravit to
nejlepší pro Vaše pobavení. Mnoho významných akcí se uskuteèní
i v oblasti vnitropolitické, kde dominantou budou volební akty.
Máme pøed sebou svátky jara - Velikonoce, dovolte mi a mým
spolupracovníkùm, zastupitelùm, abychom Vám popøáli pìkné proití
tìchto svátkù. A pak u to, váení spoluobèané, zcela urèitì pøijde.
Vonící kvítka, zpìvy skøivánèí i kosí, radostné úsmìvy ve tváøích i tìch
nejzarputilejších nositelù všemoných depek zpùsobených dlouhým
zimním obdobím. Musím Vám øíci, e u se moc tìším.
Váš Jiøí Srbek, starosta

titul: Wintonùv ostøe sledovaný
podtitul: Pøíbìh o síle lidskosti

vlak

Autentické vyprávìní pana Thomase Graumanna,
který je jedním ze 669 èeských idovských dìtí zachránìných
v roce 1939 panem Nicholasem Wintonem. Akce se koná pod záštitou
námìstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

Archa - Sbor Církve bratrské v Pardubicích, Lonkova 512
28. 3. 2010 v 18 hodin
Dále zveme na Velkopáteèní bohoslubu 2. 4. 2010 v 9 hodin
a na Velikonoèní pašije (zpívá ekumenický pìvecký sbor,
hraje komorní orchestr Bona Nota) 2. 4. 2010 v 18 hodin

bøezen

èíslo 1

Motivaèní foto z loòského jara...

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 16. 12. 2009 ZMO schválilo rozpoèet MO na rok
2010, jeho struèný pøehled naleznete na str. 2 (podrobnìji na internetu).
Dále ZMO mimo jiné zøídilo organizaèní sloku MO - Støedisko úklidových
prací (SÚP), která navazuje na pùvodní pracovní èetu a má na starosti
pøedevším úklid veøejných prostranství. Následnì RMO vybrala z více ne
70 uchazeèù vedoucího SÚP, jím byl jmenován Radek Taichner.
RMO pøed koncem minulého roku schválila uzavøení obvyklých roèních
smluv se Slubami mìsta Pardubic a.s. na zahradnické sluby,
pøistavování velkoobjemových kontejnerù, výsyp košù na odpadky a psí
exkrementy, údrbu fontán a rámcovou smlouvu na opravy komunikací.
RMO dále schválila smlouvu se spoleèností AVE CZ odpadové
hospodáøství s.r.o. na údrbu sorbèních vpustí, rámcovou smlouvu se
Správou a údrbou silnic Pardubického kraje na provádìní lokálních
výsprav komunikací a v neposlední øadì s SKP CENTREM o.p.s. na úklid
kontejnerových stanoviš.
V rámci vyjádøení pro potøeby územního øízení RMO souhlasila s umístìním stavby lanového centra naproti koupališti i s rozšíøením H-Centra na
Fáblovce, nesouhlasila však se stavbou fotovoltaické elektrárny na støeše
objektu obchodního centra v Polabinách 4. RMO dále souhlasila se
zpìtvzetím odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu Integrovaného
objektu v Polabinách 3, nebo investor pøedloil upravenou dokumentaci
respektující podmínky RMO.
RMO souhlasila s výpùjèkou mìstských pozemkù v ulici K Cihelnì
Univerzitì Pardubice za úèelem zøízení doèasného vjezdu na staveništì
Centra materiálového výzkumu z ulice Hradecké s podmínkou zajištìní
bezpeèného a bezproblémového prùchodu chodcù. RMO dále souhlasila
s bezúplatným pøevodem pozemkù státu pod komunikacemi a zelení v èásti
ulice Kpt. Bartoše a v prostoru køiovatky Hradecká - Studentská na mìsto.
RMO naproti tomu nesouhlasila s dalším pronájmem pozemku mìsta pod
stánkem na námìstí Polabiny 1.
RMO souhlasila s prodlouením povolení pøedzahrádky u restaurace
Polabí, neodsouhlasila další existenci pøedzahrádky u restaurace a herny
Green (J. Tomana) a rovnì zamítla ádost o rozšíøení pøedzahrádky pøed
hernou a barem Krijcos (centrum Polabiny 3) na mìstské pozemky.
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Rozpoèet na rok 2010
Dne 16. 12. 2009 byl na jednání Zastupitelstva mìstského obvodu
Pardubice II projednán a schválen návrh rozpoètu na rok 2010. Pro
názornost zde pøedkládáme zjednodušenou verzi schváleného rozpoètu
(èástky jsou uvedeny v tis. Kè).
OES

VÝDAJE CELKEM
1. Bìné výdaje
z toho
sociální dávky
provoz úøadu MO
zabezpeèení voleb
oblast ivotního prostøedí
oblast dopravy
knihovna
oblast aktivit obvodu vè. veøejné podpory
ostatní
2. Investice - oblast ivotního prostøedí a dopravy
3. Rezerva

44 242,9
29 098,0
2 100,0
11 327,0
850,0
8 855,0
4 025,0
951,0
890,0
100,0
10 650,0
4 494,9

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Jako obvykle pøinášíme v jarním zpravodaji tabulku termínù
pøistavení kontejnerù na objemný odpad v první èásti roku 2010.

16. zasedání ZASTUPITELSTVA

mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 31. 3. 2010
v 18 hodin v budovì hotelu Harmony. Na programu budou zejména
tyto body: èerpání rozpoètu k 31. 12. 2009 a 28. 2. 2010, pouití
výtìku z provozování výherních hracích pøístrojù za rok 2009,
úklid veø. prostranství v mìstském obvodì, informativní zprávy aj.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

3 - Druby

4 - Broíkova

4 - Mozartova

Cihelna - toèna

den pøistavení

týdny pøistavení

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR se budou konat ve
dnech 28. - 29. 5. 2010. V uvedených volbách je dána monost pro
pøípady, kdy voliè nemùe volit ve stálém volebním okrsku dle místa
bydlištì, volit na volièský prùkaz v kterékoliv volební místnosti.
O volièský prùkaz ádají obèané Mìstského obvodu Pardubice II buï
písemnì do 21. 5. 2010 (písemná ádost musí být opatøena úøednì
ovìøeným podpisem - ovìøení je zdarma) nebo osobnì do 26. 5. 2010 do
16.00 hodin na Úøadì mìstského obvodu Pardubice II, Chemikù 128.
Volièské prùkazy lze vydávat nebo odesílat nejdøíve 13. 5. 2010.
Vyzvednutí volièského prùkazu pro druhou osobu je moné pouze na
základì pøedloení plné moci s ovìøeným podpisem (ovìøení je
zpoplatnìno).
Obálky s hlasovacími lístky se doruèují nejpozdìji 3 dny pøede dnem
voleb. ádáme volièe o øádné oznaèení poštovních schránek. Pokud
nebude moné doruèit obálky s hlasovacími lístky, budou tyto uloeny na
úøadì mìstského obvodu k pøípadnému vyzvednutí.
Zájemci o práci èlena okrskové volební komise v mìstském obvodì
se mohou pøihlásit osobnì na úøadì mìstského obvodu nebo telefonicky
na tel. è. 466 798 637.
(taj)

2 - u POLICIE

PARLAMENTNÍ VOLBY

1 - u sbìr. surovin

Do velkoobjemových kontejnerù lze uloit objemný odpad z domácností, který se nevejde do bìných odpadových nádob - nábytek,
koberce apod. Do velkoobjemových kontejnerù NEPATØÍ: stavební su
(napø. po vybourání bytových jader, stará okna), nebezpeèný odpad
(vèetnì pneumatik, akumulátorù, elektroodpadu - lednice, televize
apod.), separovatelný odpad (sklo, papír, plasty, kov), odpad z podnikatelské èinnosti.
Dodáváme, e prùbìnì je k dispozici separaèní dvùr v Lonkovì
ulici, který má provozní dobu v úterý a ve ètvrtek od 13 - 17 hodin a
v pondìlí a v sobotu od 8 - 12 hodin (podrobnìji viz www.smp-pce.cz).

1 - Drustevní

Koncem mìsíce ledna a zaèátkem února letošního roku byly
obyvatelùm Polabin a Cihelny opìt doruèovány poštovní poukázky na
úhradu místního poplatku za odpad. Výše poplatku byla obecnì
závaznou vyhláškou è. 11/2009 upravena na èástku 500,- Kè za osobu
a kalendáøní rok. Poplatkovou povinnost má kadá osoba, která v letošním roce dovrší 6 let a má v mìstském obvodì trvalý pobyt. Splatnost
poplatku za odpad konèí 30. 4. 2010.
V pøípadì, e nìkdo poukázku neobdrel, vznikla pravdìpodobnì
chyba v evidenci obyvatel nebo poukázka nebyla doruèena. Tyto obèany
prosíme, nech se do 30. 4. 2010 dostaví na Úøad mìstského obvodu
Pardubice II, Chemikù 128, Pardubice a poplatek zde uhradí. Poplatek lze
uhradit také prostøednictvím bankovního pøevodu - èíslo úètu obvodu je
19-2374030297/0100, specifický symbol 1337, variabilní symbol pro
obèany, kteøí neobdreli poukázku, je jejich rodné èíslo bez èísel za
lomítkem (tzn. pouze prvních šest èísel rodného èísla). V ostatních
pøípadech je variabilní symbol uveden na kadé poštovní poukázce. Tyto
variabilní symboly zadávejte, prosím, velmi peèlivì - pokud jej zadáte
chybnì, bude platba pøipoètena nikoli Vám, ale poplatníkovi s variabilním
symbolem, který jste zadali.
Nìkterým obèanùm pøišla poukázka na èástku vyšší, ne èiní
výše poplatku - je to z dùvodu, e u nás mají evidován nìjaký nedoplatek.
Tìm z Vás, komu pøišla navýšená poukázka z dùvodu nìjakého
našeho pochybení, se moc omlouváme, dìkujeme za pochopení a za
to, e nám pomáháte daný stav vìcí uvést do poøádku. Ty z Vás, kteøí
máte opravdu nedoplatky, bychom rádi upozornili, e jejich úhradou
pøedejdete pozdìjším problémùm, které v mnohých pøípadech vyústí
bohuel a k exekuci.
Obèany, kteøí se rozhodnou uhradit poplatky za více osob
hromadnì jednou èástkou a pod jedním jménem, ádáme, aby úøadu
sdìlili, za které osoby platbu uskuteènili (k tomuto úèelu je mono vyuít
formuláø umístìný na webových stránkách obvodu www.pardubice2.cz,
dále pak Formuláøe). Pokud nám nesdìlí jména osob, za které provádí
úhradu poplatku, musí být podle zákona celá èástka pøipsána pouze plátci
a ostatním tak vzniká nedoplatek. Plátce pak musí písemnì poádat
o pøevod poplatku na pøíslušné osoby.
V pøípadì nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. 466 798 632,
paní Macounová, nebo na e-mailu marcela.macounova@umo2.mmp.cz .
OES

44 242,9
37 083,3
17 089,3
2 100,0
850,0
14 161,0
2 887,0
7 500,0
-344,4

stanovištì
Polabiny - ulice

POPLATKY ZA ODPAD

FINANÈNÍ ZDROJE CELKEM
1. Bìné pøíjmy
z toho
podíl na daních
dotace na sociální dávky
dotace volby
poplatky
ostatní pøíjmy
2. Pøedpokládaný zùstatek ZBÚ k 31.12.2009
3. Tvorba sociálního fondu
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Téma
O ZÁMÌRECH NA ROK 2010
V první øadì bude letos dokonèena rekonstrukce køiovatky
U Josefa. Pùvodnì plánovaný termín dokonèení 30. 11. 2009 se
bohuel nepodaøilo dodret. Nejprve toti musely být provedeny
pøeloky plynu a vodovodu (akce neinvestované mìstem), které se
zpozdily proti pøedpokladùm, a poté pokládka nové kanalizace v èásti
ulice Kunìtické. Následnì práce pøerušila zima. 17. 12. 2009 byla
rekonstruovaná køiovatka uvedena do provozu s výjimkou èásti
ulice Kunìtické a definitivního provedení støedového prstence vèetnì
atypického osvìtlení.
Termín dokonèení celé
rekonstrukce byl posunut na 30. 4. 2010. Na
dokonèení køiovatky
pak naváou stavební
K Cihelnì
úpravy ulice K Cihelnì

ZRAKOVÝ SCREENING
V PRAVOBØENÍCH ŠKOLKÁCH

PROBUZENÍ
DO KALAMITY
11. 1. 2010

Podle provedených statistik vyplývá, e nìjakou zrakovou vadou trpí
a sedm procent pøedškolních dìtí. Pøitom mnoho zrakových dysfunkcí
mùe být právì v pøedškolním vìku úspìšnì léèeno a nìkdy i dokonce
zcela odstranìno, záleí však na vèasnosti záchytu zrakové vady. Platí
zde zlaté pravidlo - èím døíve, tím lépe. Po osmém roce vìku dítìte ji
nìkteré zrakové vady nelze odstranit a stávají se trvalými. Ukazuje se
však, e odpovídajícím oèním testem projde jen 15% dìtí pøedškolního
vìku.
V Pardubicích je tomu však jinak. Statutární mìsto Pardubice na
svém území plnì finanènì pokrylo projekt preventivního vyšetøení zraku
pøedškolních dìtí. Jde o bezplatný zrakový screening pomocí pøístroje
Plusoptix S08, který dokáe odhalit pøíèiny zrakových vad u dìtí ji od
šestého mìsíce jejich vìku. Na základì výsledku zrakového screeningu
pak jsou nebo nejsou dìti doporuèeny na další podrobnìjší dovyšetøení
u dìtského oèního lékaøe. Do projektu jsou zapojeni i pediatøi, kteøí
dostávají informace o stavu zraku dítìte prostøednictvím razítka ve
zdravotním prùkazu. Mohou tak apelovat na rodièe, zda byl zrak dítìte
dìtským oèním lékaøem dovyšetøen. V Èeské republice jde o projekt
zcela ojedinìlý, mezioborový, který podle poètu zrakovì postiených
dìtí poèítá do budoucna i s následnou péèí. Realizátorem tohoto
projektu je Sdruení pro ranou péèi v Pardubicích.
Od øíjna 2009 probíhalo preventivní vyšetøení zraku pøedškolních
dìtí právì v pravobøeních mateøských školách v Pardubicích
Polabinách. Pilotní mateøskou školou byla MŠ Odboráøù, kde se nachází
i speciální tøída pro dìti se zrakovým postiením. Následovalo dalších
šest pravobøeních mateøských škol: MŠ Klas - Odboráøù, MŠ Klubíèko Grusova, MŠ Broíkova, MŠ Zvoneèek - Sluneèní, MŠ Mladých, MŠ
Pastelka - Drustevní.
V mìsících øíjen a prosinec 2009 byl zrakový screening tøikrát
zorganizován té ve Sdruení pro ranou péèi v Pardubicích pro dìti,
které v den screeningu byly ve své MŠ nepøítomné. Screeningových dnù
ve sdruení mohli vyuít i rodièe dìtí, v jejich rodinách je genetické

Kpt. Bartoše

jako další etapa Regenerace sídlištì Sever.
Celá ulice bude po dokonèení vypadat obdobnì jako její ji rekonstruovaná èást pøiléhající ke
køiovatce U Josefa. Letos byla rovnì podána
ádost o dotaci na další
etapu Regenerace Severu, tj. ulici K Rozvodnì a dìtská høištì. V dobì uzávìrky
zpravodaje zatím nebylo známo, zda se ji podaøilo získat. Realizace
této etapy tedy ještì není jistá. Jisté ale je, e zásadní rekonstrukce
se doèká skatepark v bývalém bazénu pøed školou v Polabinách 4.
Novì ponese název Mozartova - plocha pro volný èas a z obrázku
pøedbìného návrhu je patrné, e stávající problematické
prohloubení bude nahrazeno zvýšenou plochou s novými
pøekákami pro skate a in-line. Konstrukce pùvodního bazénu bude
pøitom vyuita. Realizaci pøedpokládáme v prázdninových mìsících.

zatíení ke zrakovým vadám a rodièe dìtí pìtiletých, které MŠ ještì
nenavštìvují, aby byla zachycena pøípadná zraková vada ještì pøed
zahájením školní docházky.
Díky plné finanèní podpoøe Statutárního mìsta Pardubice projekt
bezplatného zrakového screeningu v roce 2010 pokraèuje v ostatních
mateøských školách na území mìsta i ve sdruení. Do Sdruení pro
ranou péèi v Pardubicích však musíte své dítì objednat. Objednává se
kadé pondìlí od 7 do 9 hodin na telefonu 466 641 031 nebo mobilu 736
512 616. Do konce roku 2010 by mìly zrakovým screeningem projít
všechny pardubické mateøské školy.
Preventivním vyšetøením zraku v roce 2009 prošlo celkem 724 dìtí
pøedškolního vìku. Další dovyšetøení zraku dìtským oèním lékaøem bylo
doporuèeno 258 dìtem a návratku z oèního dovyšetøení máme zatím
k dispozici od 153 dìtí.
Dle dostupných informací provedený zrakový screening pomohl
odhalit patnáct dìtí, které mají poruchu binokulárního vidìní (tj. tupozrakost a šilhavost) a deset dìtí se zrakovými vadami, které nutnì
vyadují brýlovou korekci a potencionálnì by k tupozrakosti té mohly
vést. U 15 dìtí byla diagnostikována zraková vada, která zatím
nevyaduje brýlovou korekci, ovšem tyto dìti jsou ji nadále pravidelnì
kontrolovány dìtským oèním lékaøem, který v pøípadì potøeby zahájí
okamitou léèbu.
Získané údaje jasnì ukazují na potøebu pravidelných preventivních
kontrol zraku dìtí v pøedškolním období, aby se vèas pøedešlo
negativnímu dopadu pøípadné zrakové vady na osobnost dítìte i na jeho
budoucí ivot.
Zároveò prosíme rodièe, aby v pøípadì èerveného razítka ve
zdravotním prùkazu dítìte vìnovali zvýšenou pozornost dovyšetøení a
navštíví-li jiného ne spolupracujícího dìtského oèního lékaøe, aby
výsledky dovyšetøení svých dìtí nahlásili na telefonní èíslo 736 512 616
nebo na email dagfid@volny.cz
Zpìtné informace jsou dùleité nejen pro pøesné zhodnocení
projektu zrakového screeningu, ale i pro zajištìní další následné péèe
o zrak dìtí v Pardubicích.
Mgr. Dagmar Fidlerová
øešitelka a koordinátorka projektu zrakového screeningu

Bìlehradská

Chemikù

Pravobøení zpravodaj 2010/1
Zápis dìtí do mateøských škol
se bude konat ve všech mateøských školách v Pardubicích
ve dnech 19. - 21. 4. 2010.
Tiskopisy ádostí si mohou rodièe vyzvednou v kterékoli MŠ
nebo stáhnout z webových stránek mìsta.
Vyplnìnou ádost odevzdají ve dnech zápisu v té mateøské
škole, do které poadují dítì pøijmout.
Pøednostnì budou pøijímány dìti v posledním roce pøed
zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na
území Pardubic a dìti s trvalým bydlištìm v Pardubicích.

Klub Polabiny IV je tu pro Vás ji 17 let
Vzdìlávací støedisko Klub Polabiny IV, jeho budova je zasazena do
jednoho z nejhezèích a nejzelenìjších míst v Polabinách, bylo
privatizováno v roce 1993. Plynule tak navázalo na pøedchozí èinnost,
kterou je poøádání vzdìlávacích akcí pro širokou veøejnost s udrením
cenové dostupnosti. Po dobu více jak sedmnáctiletého pùsobení se
støedisku daøí zajišovat jak nároènìjší aktivity, tak i èinnosti s charakterem spíše veøejnì prospìšným.
Vzdìlávací støedisko tak dává prostor k celoivotnímu vzdìlávání
obèanù i ke smysluplnému vyuívání volného èasu. Pøispívá zejména
k jazykové vybavenosti i profesnímu rùstu obyvatel a tedy k lepšímu
uplatnìní na trhu práce nabídkou rekvalifikaèních kurzù. Nejvyuívanìjší
rekvalifikace jsou v posledních letech kurzy úèetnictví. Tradiènì støedisko
organizuje jednoleté pomaturitní jazykové kurzy, ve kterých se absolventi
støedních škol pøipravují denním studiem na sloení státních i mezinárodnì uznávaných jazykových zkoušek. Díky opravdu kvalitním a zkušeným lektorùm dlouhodobì vykazuje minimálnì 85% úspìšnost svých
studentù u tìchto zkoušek.
Zcela ojedinìlým a propracovaným projektem je program výuky
anglického jazyka pro pøedškolní dìti pøímo v mateøských školách s návazností na výuky dìtí 1. a 2. tøíd. V období letních prázdnin pak probíhá
intenzivní kurz angliètiny pro áky 8. a 9. tøíd základních škol. V poslední
dobì se rozbìhly navíc i specializované kurzy angliètiny pro seniory,
které se stávají èím dál oblíbenìjší. Èinnost støediska doplòuje celá øada
rùzných druhù pohybových aktivit od cvièení maminek s dìtmi, aerobicu
a po rehabilitaèní jógu.
Volný èas tak lze trávit smysluplnì v pøíjemném prostøedí i v PolabiOlga Vaòhová, odb. pracovník
nách a navíc se nìco nového nauèit.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNÌ
POSTIENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE
PORADENSTVÍ, SOCIÁLNÌ - PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Informace o dávkách a pøíspìvcích, pomoc pøi výbìru vhodné
soc. sluby, zprostøedkování kontaktù s odborníky, konzultace s
právníkem, informace o monostech vzdìlávání a pracovního
uplatnìní, aj., 446 335 630, 775 693 982, 775 693 984
PÙJÈOVNA REHABILITAÈNÍCH
A KOMPENZAÈNÍCH POMÙCEK
Pùjèování (chodítko, mechanický vozík, schodolez, toaletní
køeslo, nástavec na WC, sedaèka na vanu, polohovací lùko, aj.)
Prodej baterií do sluchadel pro sluchovì postiené
775 693 987, 775 693 988
OSOBNÍ ASISTENCE
zdravotnì postieným, dìtem i dospìlým,
K Blahobytu 727, 530 02 Pardubice, 775 693 981
INTERNETOVÁ UÈEBNA
zdarma vyuívaní internetu, monost bezplatného školení,
k dispozici tiskárna, kopírka a skener, 775 693 988, 775 693 982
PROVOZNÍ DOBA:
CENTRUM: pondìlí - pátek 8 - 16 hodin
OSOBNÍ ASISTENCE: po, st 8 - 16 hodin, út, èt, pá dle dohody
KONTAKT: Vedoucí Centra 775 693 987
KDE NÁS NAJDETE:
Bìlehradská 389, 530 09 Pardubice Polabiny
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ÈTEME DÌTEM
Školní druina na ZŠ
Polabiny 1 se zapojila do
celostátního projektu "Èteme dìtem". Tento projekt
má u dìtí v dobì poèítaèù
vzbudit vìtší zájem o èetbu
knih. V rámci projektu dìtem v druinì ètou nejen
lidé ze školy (øeditel, zástupkynì øeditele, kuchaøka
ze školní jídelny), ale i známé osobnosti sportovního a
kulturního ivota. Mezi dìti tedy postupnì zavítali hokejový brankáø
Dominik Hašek, fotbalový internacionál a asistent trenéra americké
fotbalové reprezentace Luboš Kubík a pøedstavitel seriálového doktora
Suka, herec VÈD Josef Pejchal. Všichni dìtem pøeèetli nejen èást
vybrané knihy, ale zároveò s nimi pobesedovali a uspoøádali
autogramiádu. Koho se nám podaøí sehnat pøíštì … ?
Radek Hejný, øeditel školy

Informatika na jednièce
ZŠ Drustevní 305, Polabiny 1 otvírá ve školním roce 2010/11 ji
tradiènì pro budoucí šesáky další tøídu s rozšíøenou výukou
informatiky a výpoèetní techniky. Výuka bude probíhat podle
Školního vzdìlávacího programu naší školy.
Pøedpokládané výstupy na konci 9. roèníku - Word, Exel, Power
point, Zoner callisto - grafické programy, e-mail, internet, tvorba www
stránek, operaèní systémy a jejich instalace, sítì, struktura poèítaèe,
základy programování. Na konci devátého roèníku mají áci monost
získat certifikát ECDL.
Tøída je urèena hlavnì ákùm se zájmem o pøedmìt.
Pøijímací øízení do této tøídy probìhne 27. 4. 2010 ve 14 hodin na ZŠ
Polabiny 1, Drustevní 305, kdy áci napíší test ze základù informatiky a
logického myšlení. Zájemci o studium v této tøídì se mohou dostavit i bez
pøedchozího pøihlášení. Bliší informace mùete získat na informativní
schùzce dne 6. 4. 2010 v 19 hodin v jídelnì školy, na internetových
stránkách školy www.zspolabiny1.cz pod odkazem aktuálnì nebo na
telefonních èíslech 466 401 884-5, popø. na e-mailové adrese
jan.horalek@zspolabiny1.cz
Radek Hejný, øeditel školy

Rozšíøená výuka matematiky
a pøírodovìdných pøedmìtù
Chcete, aby Vaše dítì ve školním roce 2010/2011 navštìvovalo od 6.
roèníku tøídu s rozšíøeným vyuèováním matematiky, pøírodovìdných
pøedmìtù a informatiky? Pak pøijïte se svým páákem ve ètvrtek 29. 4.
2010 ve 14 hodin do ZŠ Polabiny 3, v ulici Npor. Eliáše 344, kde se koná
výbìrové øízení. Èeká ho modernì vybavená škola se tøemi poèítaèovými
uèebnami, interaktivními tabulemi, jazykovou uèebnou, kvalitními
vyuèujícími a výuka vedená moderními formami práce. Pøijímáni budou
áci na základì výsledkù testù z matematiky a studijních pøedpokladù.
Pøedbìné pøihlášky èi bliší informace Vám rádi poskytneme osobnì
nebo na tel. èíslech: 464 629 943 nebo 464 629 940.
Mgr. František Nìmec, øeditel ZŠ
TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl turistiky
poøádá 24. 4. 2010
32. roèník

PARDUBICKÉ PODKOVY
Start: 7 - 10 hodin v Ústí nad Orlicí pøed hlavním nádraím.
Cíl: do 17 hod. tamté
Trasy pìší: 10, 15, 25, 35 km.
Bliší informace na www.tjpolabiny.cz
kontakt tel. 466 400 478
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