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mìstského obvodu II

Váení spoluobèané,
jistì mi dáte za pravdu, e konèící rok utekl
jako voda a tradièní èeské vánoce u opìt
klepou na dveøe našich domovù. Ne se však
dostanu k hezkým pøáním, která Vám chci všem
poslat prostøednictvím našeho zpravodaje,
dovolte mi krátké zamyšlení a bilancování.
Jak jistì mnozí víte, na magistrátu mìsta se
bude projednávat návrh na zrušení mìstských obvodù I, II, III a V a
ponechání MO IV, VI a VII. V materiálu, který mám k dispozici,
zdùvodnìní zrušení 4 obvodù chybí, hovoøí se v nìm pouze o úspoøe
15 - 20 mil. Kè roènì. Vezmu-li v úvahu, e rozpoèet mìsta je 1,8
miliardy Kè, úspora èiní tedy 1% rozpoètu mìsta. Nevím, zda
opravdu stojí za to kvùli této relativnì zanedbatelné èástce udìlat
takto nekoncepèní zemìtøesení v mìstské správì? Politickým
dùsledkem má být „optimalizace øízení mìsta, vèetnì pøehlednìjšího výkonu státní správy“. To ovšem povauji za nesmysl pokud státní správu bude v nìkterých èástech mìsta vykonávat
malá radnice a v jiných èástech magistrát, lze tìko hovoøit o vìtší
pøehlednosti. Toté platí o optimalizaci øízení mìsta - vdy
èásteènì èlenìné mìsto jsme u mìli, rozhodnì to nebyl optimální
stav a logicky vyústil v úplné rozèlenìní mìsta. Proè by nìkteøí
obèané mìsta mìli být privilegováni moností demokraticky si
zvolit své místní zastupitele a nìkteøí by se museli spokojit s
nedemokratickou náhrakou ve formì místních komisí bez
reálných pravomocí? Navíc tvrzení propagátorù rušení obvodù, e
neexistence obvodu si vlastnì obèané ani nevšimnou, podle mého
názoru není férové. Jsem pøesvìdèen, e úspory by šly ruku v ruce s
neadekvátním sníením kvality místní správy, které by obyvatelé
døíve nebo pozdìji zøetelnì pocítili. Váení spoluobèané, velice rád
bych znal Váš názor k této vìci.
Nyní krátké bilancování. S uspokojením mohu prohlásit, e náš
obvod v prùbìhu roku opìt pìknì prokoukl. To ostatnì mùete
posoudit z výètu realizovaných akcí na jiném místì tohoto PZ. Mrzí
mì, e se letos zatím nepodaøilo zahájit rekonstrukci centra
polabinské ètyøky, ale vše je pøipraveno na rok 2013. Vìøím, e díky
promyšlenému hospodaøení s místním rozpoètem se opìt podaøilo
urazit slušný kus cesty za zlepšením našeho ivotního prostøedí.
Pokrok nastal i v oblasti mezilidských vztahù. Dùkazem toho
jsou spokojení posluchaèi na koncertech uskuteèòovaných jak pod
širým nebem, tak v Arše nebo v univerzitní aule Arnošta z Pardubic.
Zejména 13. Staroèeská pou v Polabinách pøilákala spoustu
spokojených divákù. Ani letošní horší poèasí nedokázalo
zlikvidovat dobrou náladu všech pøítomných. Dìkuji upøímnì všem
úèastníkùm a organizátorùm.
Mùj sloupek se nedá nafukovat, a proto mi dovolte pøejít k závìru. Na tomto místì chci podìkovat všem svým spolupracovníkùm
na úøadì mìstského obvodu za celoroèní práci. Mé podìkování
patøí i všem èlenùm zastupitelstva mìstského obvodu.
Všem obèanùm našeho obvodu bez rozdílu pak pøeji krásné
proití vánoèního období, hodnì zdraví i tolik potøebného štìstí,
radosti z dárkù a vzájemného porozumìní. A uslyšíte naše
štìdroveèerní trubaèe, vzpomeòte symbolicky na všechny své
bliní. Na závìr Vám pøeji mnoho štìstí a úspìchù jak osobních tak
pracovních v celém roce 2013.
Váš Jiøí Srbek

roèník 2012

prosinec

èíslo 4

PF 2013

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 26. 9. 2012 ZMO projednalo mimo jiné výsledek
interního auditu, vyhodnocení èerpání rozpoètu za první pololetí, zámìr
posílení samosprávných èinností mìstských obvodù a schválilo
rozpoètové opatøení è. 4. Nejvìtší zmìnou je vrácení pøedpokládaného
transferu 7 mil. Kè na zatím nerealizovanou akci Centrum Polabiny 4 do
rezervy rozpoètu. Dále pak mimo jiné došlo ke sníení kapitoly ivotní
prostøedí o 310 tis. Kè a naopak k posílení kapitoly doprava o 580 tis. Kè.
V diskusi starosta informoval o opatøeních Policie ÈR z dùvodu
zvýšeného mnoství krádeí aut.
RMO pak schválila uzavøení smlouvy se spoleèností COLAS CZ, a.s.
na zakázku „Chodník a veøejné osvìtlení Lonkova, høištì u Šedivce“
v cenì 981 517,44 Kè a s firmou KULANT CZ s.r.o. na dodávku a montá
herních prvkù a lavièek na høištì u Šedivce v cenì 371 754,- Kè. Kromì
toho RMO schválila uzavøení obvyklých roèních smluv se Slubami
mìsta Pardubic a.s. na zahradnické práce, pøistavování velkoobjemových kontejnerù, výsyp košù na odpadky a psí exkrementy, rámcové
smlouvy na opravy komunikací a smlouvy se spoleèností AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o. na údrbu sorbèních vpustí, vše v roce 2013.
RMO navrhla pojmenování novì vzniklých ulic na Nové Cihelnì
„Stromová" (hlavní) a „Javorová" (první z vedlejších ulic).
RMO pøijala usnesení, jím nesouhlasí s vydáním integrovaného
povolení pro „Spalovnu nebezpeèných a ostatních odpadù“ v Rybitví
z dùvodu dalšího zatíení ji dnes zneèištìného ovzduší v lokalitì a
nesouhlasného stanoviska Ministerstva ivotního prostøedí z hlediska
pøijatelnosti vlivù zámìru na ivotní prostøedí.
Dne 21. 11. 2012 se ještì sešlo ZMO, aby na ádost mìsta vyslovilo
souhlas s pokraèováním výkonu agendy ochrany ovzduší magistrátem
po novele pøíslušného zákona. ZMO souèasnì schválilo rozpoètové
opatøení è. 5 (kompletní rozpoèet je na www.pardubice2.cz).
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KÁCENÍ A VÝSADBA V ULICI Kpt. BARTOŠE

VOLIÈSKÉ PRÙKAZY PRO VOLBU PREZIDENTA
Pro volby prezidenta ÈR ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (i pøípadné II.
kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) si mohou volièi zapsaní ve stálém
seznamu volièù v mìstském obvodì Pardubice II zabezpeèit volièské
prùkazy pro volbu v jiném volebním okrsku. Volební prùkaz opravòuje
volièe volit v jakémkoliv volebním okrsku na území ÈR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahranièí. ádosti o vydání volièského prùkazu se podávají na Úøad mìstského obvodu Pardubice II
buï písemnì do 4. ledna 2013 nebo osobnì do 9. ledna 2013 s moností vydání jak pro I. tak pro II. kolo voleb; dále písemnì do 18. ledna
2013 a osobnì do 23. ledna 2013 pro II. kolo voleb. ádost lze podat
v listinné podobì opatøené úøednì ovìøeným podpisem volièe nebo
v elektronické podobì podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostøednictvím datové schránky.
Pøi osobním podání se sepíše úøední záznam. Ovìøení podpisu na
ádosti je osvobozeno od správního poplatku. Vydávání volièských
prùkazù je stanoveno od 27. 12. 2012, od tohoto data bude provádìno
zasílání volièských prùkazù na adresy dle poadavkù volièù.

Pøíspìvky z rozpoètu mìstského obvodu 2012
V letošním roce bylo Radou mìstského obvodu Pardubice II
schváleno poskytnutí následujících finanèních pøíspìvkù na èinnost
organizací, pøíspìvkù na konkrétní akce a finanèních darù v celkové
výši 470,1 tis. Kè:
organizace
ZŠ Polabiny I
ZŠ Polabiny II
ZŠ Polabiny III
ZUŠ Polabiny
SKL Polabiny
2222 ŠK Polabiny
SZTM ROB Pardubice
TJ Sokol
HBC DDM Alfa
ELIM
MŠ Klubíèko
MŠ Zvoneèek
SK vozíèkáøù NEZLOMENI
DDM Alfa
JUNÁK
SOŠ cest. ruchu
MŠ Drustevní
MŠ Mladých
RIC
HPM Dance Studio
MŠ Broíkova
SKL Polabiny
MŠ Odboráøù
VUS Pardubice
Doli Klub
IFAS 2012
Komorní filharmonie Pce
Sdruení pro ranou péèi
Rybáøský SK
Mgr. Jan Pilný
TyfloCentrum
Taneè. divadlo H. Machové

úèel poskytnutí
akce pro dìti
akce pro dìti
akce pro dìti, 40. výroèí školy
varhanní soutì, koncerty, akce
zájezdy, pronájmy
MÈR, šachová škola
soutìe
pronájmy, den dìtí
èinnost
den dìtí, výstava betlémù
akce pro dìti
akce pro dìti
turnaje
akce pro dìti
èinnost
zah. šk. roku, doprava Nìmecko
akce pro dìti
den dìtí
akce pro dìti
MS v Los Angeles
akce pro dìti
zájezdy, pronájmy 2013
akce pro dìti
koncerty
koncerty
festival
koncerty
nákup pomùcek
Veteran Cup
Pardubická pálka 2012
èinnost
International Jazz Dance Open

výše v Kè
23 300,10 000,25 000,27 000,15 000,50 000,10 000,28 000,20 000,3 000,9 000,8 000,10 000,42 000,8 000,15 000,9 000,3 000,6 000,20 000,6 800,20 000,5 000,20 000,15 000,20 000,10 000,10 000,10 000,2 000,5 000,5 000,-

Pøijïte si na Štìdrý den 24. 12. 2012 od 11 hodin na Pergolu
poslechnout a zazpívat vánoèní koledy! Kadý z Vás je na tuto
akci srdeènì zván. A veèer se uskuteèní ji tradièní štìdroveèerní
troubení na nìkolika místech našeho obvodu.

Poèátkem listopadu 2012 bylo skáceno pìt javorù klen a jeden
javor mléè, které rostly v ulici Kpt. Bartoše v refýi mezi chodníkem a
silnicí podél pravé strany komunikace (smìrem k mostu).
Døeviny bylo nutno pokácet z dùvodu jejich špatného zdravotního
stavu. Všechny javory podél silnice byly odbornì posouzeny z hlediska
jejich zdravotního stavu.
Ke skácení byly doporuèeny stromy, které jsou
nejvíce poškozené a je
nezbytné jejich odstranìní
z dùvodu jejich sníené
provozní bezpeènosti. Nìkolik zatím nejlépe prosperujících stromù zùstalo zachováno.
Na místo skácených
døevin bylo vysázeno 14 ks
nových javorù, z toho 12 ks druhu Olmsted s uší korunou a tedy
vhodných do ulièního stromoøadí.

UPOZORNÌNÍ - provozní doba koncem roku
Ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2012 bude na Úøadì mìstského obvodu
Pardubice II bìný provoz s tím, e dne 31. 12. 2012 budou vyøizovány
zpoplatnìné agendy a agenda pokladny pouze od 8 - 11:30 hodin.
Knihovna mìstského obvodu Pardubice II bude ve dnech 27. - 31.
12. 2012 uzavøena.

NOVÉ KONTEJNERY NA TEXTIL
K bílým kontejnerùm na pouité odìvy slouícím necelé dva roky
nyní pøibyly velkokapacitní kontejnery Slueb mìsta Pardubic, které
mají ponìkud širší zábìr. V Polabinách je zatím jeden kontejner v ulici
Druby za èp. 379. Do tohoto kontejneru je mono
vkládat: l letní a zimní
obleèení (dámské, pánské,
dìtské) l lùkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky,
záclony... l látky (NE odøezky a zbytky látek) l peøí,
péøové a vatované pøikrývky, polštáøe, deky, spací
pytle... l obuv - svázanou,
aby se páry nerozdìlily l
tašky, kabelky, batohy - ale jen funkèní l plyšové hraèky. Odevzdané
vìci následnì pøebírá Diakonie Broumov, která poskytuje sociální
sluby pro obèany z okraje spoleènosti. Pouitelné vìci se poskytnou
potøebným obèanùm nebo dalším sociálním organizacím, zbytek se
vyuije k dalšímu prùmyslovému zpracování. Veškeré vìci musí být
èisté, suché a zabalené do igelitových tašek èi menších pytlù, aby se
transportem nepoškodily.

Oprava kruhového objezdu u Kauflandu
Koncem listopadu byla zahájena oprava vozovky kruhové køiovatky Kpt. Bartoše-Bìlehradská. Jedná se o jednu z mála akcí v této
oblasti, kterou na území obvodu v posledních letech kompletnì
zajišuje Magistrát mìsta Pardubic. Po dvou letech od podpisu smlouvy
o dílo a mnoha ádostech ze strany MO II a VII došlo k realizaci
alespoò nejproblematiètìjšího úseku. Radost z dosaeného cíle však
trochu kazí z klimatického hlediska nevhodný prosincový termín...

13. zasedání ZASTUPITELSTVA
mìstského obvodu Pardubice II se koná ve støedu dne 12. 12.
2012 v 18 hodin, a to na novém místì - v salonku restaurace Na
Palubì v Polabinách 2. Na programu budou zejména tyto body:
zpráva starosty, èerpání rozpoètu, pravidla sociálního fondu na
rok 2013, rozpoèet na rok 2013, informativní zprávy, diskuse.
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Co se udìlalo a za kolik
Jako obvykle koncem roku pøinášíme pøehled nejpodstatnìjších výdajù mìstského obvodu Pardubice II z rozpoètových
kapitol ivotní prostøedí a doprava v roce 2012. Výèet neobsahuje
úplnì všechny poloky, nìkteré jsou kumulované a nìkteré èástky
odhadnuté, protoe èerpání dosud probíhá.
Kromì dobøe viditelných vìtších investièních akcí a zajišování
nezbytných opakujících se èinností, povaovaných za samozøejmý
standard, kadoroènì provádíme velké mnoství drobnìjších oprav
a úprav na pøímé ádosti obyvatel, zástupcù samospráv nebo
spoleèenství vlastníkù domù. V tom vidíme jeden z hlavních
smyslù existence mìstských obvodù.
ÚDRBA, OPRAVY A INVESTICE P 2012
sekání trávníkù a sbìr listí
1 788 200,kadoroènì se provádí 5 seèí trávníkù se sbìrem, z nich
poslední je vèetnì sbìru listí, nìkteré exponované plochy
(námìstí, refýe podél dùleitých komunikací apod.) jsou
sekány èastìji, nìkteré louky ménì èastìji; mìstský obvod je
pro potøeby seèí rozèlenìn na 4 bloky, na jejich dvouletou
údrbu jsou vypisována výbìrová øízení, fakturace je provádìna
za jednotlivé seèe po jejich pøevzetí a zkontrolování
údrba trávníkù mimo pravidelných seèí
166 800,jedná se o údrbu trávníkù mimo rámec výše uvedených
dlouhodobých smluv (doplnìní zeminy do nerovností, sekání
mìstských ploch za koupalištìm, luk v Polabinách, na Fáblovce, u zdymadla, zatravnìní zálivù v Kunìtické, mimoøádná seè
v Mozartovì ul., odstranìní rùzných ruderálních porostù apod.)
zahradnické sluby
1 134 000,sluby na základì roèní smlouvy se SmP - proøezy keøù, ivých
plotù aj. v celkovém objemu 5 056 hodin roènì
údrba døevin a související sluby
581 800,jednotlivì zadávané zakázky (proøez stromù, odstranìní
vyvrácených stromù, ošetøení døevin, výchovný øez mladých
stromkù, kácení stromù, odstranìní paøezù, údrba a øez ivých
plotù Bìlehradská a Lonkova, obnova kotvení mladých døevin,
ochranný postøik proti klínìnce, dodání borky apod.)
nové výsadby døevin + zálivka
262 500,jednotlivì zadávané zakázky (obnova záhonù Polabiny 3 a 2,
výsadba sakur Kosmonautù, kvìtináèe Na Labišti, obnova
záhonu u Lidlu a další)
nátìry, opravy lavièek a dalšího mobiliáøe
315 900,jednotlivì zadávané zakázky (oprava vrátek pøístøeškù na
kontejnery, nátìr pøístøeškù Valèíkova, opravy lavièek, psích
košù Ohrazenická, Kunìtická, úprava kont. ohrádky K. Šípka,
údrba lavièek Grusova, oprava sušákù, úprava kont. ohrádky
Lidická a další)
opravy a údrba vybavení dìtských høiš a sportoviš
587 300,jednotlivì zadávané zakázky (oprava ocelových branek, úprava
høištì Kpt. Bartoše 41112, celková údrba "letadla" J. Tomana, údrba dopadových ploch,
oprava základù herních
prvkù, èištìní høiš vysavaèem, likvidace plevelù, oprava pískovištì
Prodlouená, výmìna písku v pískovištích, výmìna sítí na
brankách, opravy dle pravidelných kontrol a další)
provoz fontán Polabiny 1, Pergola a pítka Polabiny 2
53 900,pravidelné kontroly a pøíp. opravy na základì roèní smlouvy
nové vybavení høištì u Šedivce
371 800,prolézaèková sestava pro menší dìti „Valdek“, srubový dome-

èek, závìsná houpaèka, pøeklápìcí pruinovka, dvouboènicová
pruinovka, váhová houpaèka a 9 lavièek
pøístøešky na kontejnery v ulici Chemikù
430 600,likvidace doilých ohrádek a výstavba 2 nových pøístøeškù

výsyp odpadkových košù
502 300,výsyp celkem 159 košù 3x týdnì na základì roèní smlouvy
výsyp košù na psí exkrementy
200 600,výsyp celkem 37 košù 2x týdnì na základì roèní smlouvy
pøistavování velkoobjem. kontejnerù na kom. odpad
227 800,pøistavování na 7 stanoviš dle harmonogramu a roèní smlouvy
nový mobiliáø
162 700,nové herní prvky Na Labišti, Kpt. Bartoše 412, Kosmonautù,
lavièky Lonkova 469-72, Bìlehradská 513, klepaè Mladých,
sušák Kosmonautù
ÚDRBA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA 2012
podíl na rekonstrukci Kunìtické ulice
5 064 300,dokonèení z roku 2011, loòský podíl èinil 8,2 mil. Kè, státní
dotace byla 4 mil. Kè, pøíspìvek z rozpoètu mìsta 0 Kè; akci
pøipravil a zaplatil mìstský obvod, realizaci zajistil magistrát
chodník a veøejné osvìtlení u Šedivce
981 500,osvìtlení pøechodu pro chodce Bìlehradská u hotelu
95 600,projektová dokumentace Centrum Polabiny 4 (doplatek) 172 000,oprava chodníkù ivièným kobercem
2 755 000,jednalo se o jednu
velkou zakázku na
opravu vìtších úsekù chodníkù: Jiøího
Tomana (za pergolou), Npor. Eliáše,
Druby (u knihovny), Sever èp. 91-96
a 115, vnitroblok
sídlištì Sever, Grusova 413-14, Kpt.
Bartoše 411-12, u slepého ramene a u podchodu na Cihelnu
oprava výtlukù a dalších závad na komunikacích
1 190 900,jednotlivì zadávané zakázky (U Josefa 117, rampa Mladých,
výtluk u Povodí, propad u èp. 434, Na Labišti, Sedláèkova 446,
opravy chodníèkù Stavbaøù, Valèíkova, opravy zálivù MHD Kpt.
Bartoše, Kosmonautù, chodníky podél RD Kunìtická, K Rozvodnì u IXI, U Josefa 101, Prodlouená-Nová, Bìlehradská
316-20, Lidická 365-74, schody Mozartova, oprava lábku
Ohrazenická a øada dalších drobných oprav)
lokální opravy výtlukù a trhlin metodou "turbo"
216 800,vozovky Mladých, Rosická, Stavbaøù, Kosmonautù, K. Šípka,
Bìlehradská, Kpt. Bartoše, Okrajová, Sluneèní, Lonkova,
Studentská, Ke Koupališti, Fáblovka a další
èištìní a údrba dešových vpustí
174 500,èištìní neodtékajících vpustí (napø. Labský palouk, u Svítání, za
garáemi Pol. 4) a výmìna náplní 32 sorbèních vpustí (OPD)
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SENIORPROGRAM pro bezpeèí

V první polovinì záøí se v srbském vysokohorském støedisku
Kopaonik uskuteènilo 16. Mistrovství svìta v radiovém orientaèním
bìhu. Navzdory zprávám o nìkolika vybuchlých minách z dob
obèanské války nedaleko centra soutìe vyrazil tým vèetnì devíti
pardubických závodníkù ze sportovního oddílu SZTM ROB Pardubice
fungujícím pod záštitou DDM Alfa za obhajobou medailí z minulých let.
Pøi závodì v pásmu 144 MHz dominovaly pardubické juniorky. Støíbrnou
medaili vybojovala Pavla Horová, bronz Albìta Léharová a spoleènì
s 5. místem Petry Lnìnièkové dosáhly na titul mistryò svìta v soutìi
drustev. Další medailí pøispìla v kategorii D35 Jitka Šimáèková
týmovým bronzem. Druhým závodem byl sprint. Divácky atraktivní
závod v prostoru sjezdovek pøinesl pardubickým opìt úspìch. V kategorii D35 si pro titul mistrynì svìta dobìhla Jitka Šimáèková a Ondøej
Šimáèek v kategorii juniorù vybojoval bronz. Vícemistryní v juniorkách
se stala Albìta Léharová a tøetí místo obsadila Pavla Horová.
Bramborové umístìní pak pøidala Veronika Krèálová v kategorii en.
Nejvyrovnanìjší závod v pásmu 3,5 MHz byl na programu tøetí den.
V nároèném terénu získal titul mistra svìta junior O. Šimáèek. Sedmé
místo ve stejné kategorii obsadil Pavel Hladík. V kategorii D35 vybojovala J. Šimáèková støíbrnou pozici. A. Léharová svým bronzem doplnila
medailovou kolekci. Ètvrté místo obsadila P. Horová a veterán Karel
Koudelka. V soutìi drustev zvítìzily juniorky (Horová, Léharová, Lnìnièková) i junioøi (Hladík, Šimáèek, Šrom).
Prùkopník disciplíny zvané foxoring,
Karel Koudelka, se koneènì doèkal. Foxoring byl poprvé zaøazen do programu
mistrovství svìta. S nároènou tratí se
nejrychleji poprala P. Horová, tøetí se
umístila A. Léharová. Veronika Krèálová
byla v kategorii en pátá.
Nejmladší èlen èeské reprezentace,
teprve 15 letý dorostenec, Martin Šimáèek svým 15. místem ve sprintu i foxoringu dokázal, e do èeského výbìru patøí.
V konkurenci 31 zemí vybojovala ÈR
49 cenných kovù (19-17-13) a stala se tak
nejúspìšnìjší výpravou šampionátu.

Mìstská policie Pardubice srdeènì zve pardubické seniory na
cyklus pøednášek tématicky zamìøených na zvýšení informovanosti a
pocitu bezpeèí. Po absolvování ètyø pøednášek obdrí senior certifikát
o absolvování vzdìlávacího cyklu a drobný dárek.
Pøehled: 8. ledna - èinnost psovodù a odchytáøù, 12. února - domácí
násilí, internetové bankovnictví, 12. bøezna - poární ochrana a pomoc
pøi mimoøádných situacích, 16. dubna - senior v dopravì.
Pøednášky se budou konat vdy v Pernerovì ul. 443 na sluebnì MP
vdy od 10, od 13 a v pøípadì velkého zájmu od 15 hod. Pøihlášení je
nutné buï telefonicky (605 206 250 - p. Mannlová) nebo e-mailem
(oddeleni.prevence@mppardubice.cz) nejpozdìji do 3. ledna 2013.

VÝSTAVA BETLÉMÙ A PROGRAM V ARŠE
Støeda 12. 12. v 16.45 - Seniorklub - videosnímek Libanon
Od 13. 12. do 26. 12. - Výstava betlémù - Kromì desítek
rùzných betlémù, mezi nimi budou i betlémy vytvoøené dìtmi
ze ZŠ Polabiny 1, bude vystavena i èást expozice „Hraèky a hry
z doby B. Nìmcové“ pana M. Widenského. Otevøeno je ve všední
dny od 9-12 a od 14-18 hodin, soboty, nedìle a svátky jen od 1418 hodin. Na Štìdrý den je zavøeno.
Nedìle 23. 12. v 10.00 - Dìtská vánoèní slavnost v rámci
nedìlní bohosluby
Pondìlí 24. 12. ve 23.00 - Štìdroveèerní bohosluba
Úterý 25. 12. v 10.00 - Vánoèní bohosluba
Nedìle 6. 1. 2013 v 18.00 - Tøíkrálový koncert komorního
orchestru Bona Nota
Støeda 9. 1. v 16.45 - Seniorklub - videosnímek Divoká Afrika
Støeda 16. 1. v 17.00 - Seniorklub - první z cyklu ètyø
pøednášek o historii idovské populace na Pardubicku: idé
v zrcadle staletí. Další pøednášky 30. 1., 13. 2. a 27. 2. Zajišuje
Státní okresní archiv Pardubice. Zaèátky v 17 hodin.
Všechny programy se konají ve Sborovém domì Církve
bratrské Archa v Lonkovì ulici.

Pozvánka nejen pro pøedškoláèky
Od záøí 2013 bude základní škola v Polabinách 2 pøijímat dìti, které
rády zpívají, do hudební tøídy. Tam mají dìti více hodin hudební výchovy,
zpívají ve školním pìveckém sboru a chodí hrát na hudební nástroj.
Novì také škola otevøe výbìrovou tøídu s rozšíøenou výukou angliètiny
pro šikovné dìti, které se chtìjí u od první tøídy uèit cizí jazyk. Do obou
tìchto tøíd je nutno se pøihlásit do 11. ledna 2013. Více informací najdou
rodièe na webových stránkách školy. Pro dìti, které nechtìjí zpívat ani
od první tøídy mluvit anglicky, otevøeme bìnou první tøídu.
V Kouzelné pøedškole si dìti pøi dvou kvìtnových odpoledních
lekcích mohou vyzkoušet opravdové uèení i práci na interaktivní tabuli,
seznámit se s paní uèitelkou nebo panem uèitelem i s novými kamarády.
Od první tøídy mohou dìti chodit do kroukù, školní druina je
otevøena od 6-17 hodin. Ve škole pùsobí logopedka i psycholoka. Ve
školní jídelnì je výbìr ze dvou obìdù. Svaèiny a obèerstvení je mono
zakoupit ve školním obchùdku. Pøi zápisu si rodièe mohou øíci, s kterými
kamarády chce dítì ve tøídì být. Rodièe nebo i prarodièe mohou ve škole
navštìvovat velmi levné odpolední kurzy angliètiny. Do školy se mohou
rodièe s dìtmi pøijít podívat kdykoliv po dohodì - na tel. èísle 466 415
678 nebo 604 356 933.
Jana Smetanová, øeditelka školy

Gymnázium Mozartova otevøe pøíští rok 3 tøídy
Ano, nejen pro polabinské devááky a jejich rodièe máme dobrou
zprávu. Pro školní rok 2013/2014 otevøe naše gymnázium tøi tøídy, do
kterých pøijme 90 ákù. Pøijímací zkoušky, které probìhnou 22. a 23. 4.
2013, budou sloeny ze tøí písemných testù pøipravených spol. SCIO
(èeský jazyk, matematika, obecné studijní pøedpoklady) s maximálním
moným ziskem 130 bodù. Pro studium na kterémkoli gymnáziu
zøizovaném Pardubickým krajem je nutné dosáhnout hranice minimálnì 58 bodù. Doplòujícím kritériem pro obì pardubická gymnázia
bude výsledek na vysvìdèeních na konci 8. a v pololetí 9. tøídy ZŠ. Body
bude moné získat také za úspìchy v olympiádách a soutìích.
Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu, jeho hlavním
cílem je poskytnout studentùm všeobecné vzdìlání a pøipravit je
kvalitnì ke studiu na vysokých školách v ÈR i v zahranièí, zveme na Dny
otevøených dveøí ve ètvrtek 6. 12. 2012 od 14-18 a ve støedu 30. 1. od 1618 hodin. Pøijïte si prohlédnout budovu školy, odborné uèebny s moderním vybavením, setkat se se studenty i pedagogy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnìjší informace jak o studiu, tak i o bohatých aktivitách školy, úspìších našich studentù i rozmanitých projektech, které
naše gymnázium realizuje.
Více najdete na internetu
www.gymozart.cz.
Mgr. Marek Výborný,
øeditel školy
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