
SLOVO STAROSTY

VáÏení spoluobãané,

Úfiad mûstského obvodu Pardubi-
ce  III  zahájil  druh˘  rok  své  práce,
která  je  smûfiována  k  opatfiením  ve
prospûch obãanÛ.

Rozhodující  v˘znam  pro  rozvoj
celého mûstského obvodu má schvá-
lení programu regenerace pro sídli‰tû Dubina Zastupi-
telstvem mûsta Pardubice. Tímto je vytvofien základní
pfiedpoklad pro uplatnûní Ïádosti  o státní dotaci.  Pro
realizaãní  zámûry  v  roce  2004  je  dÛleÏité,  aby  byla
získána dotace ve v˘‰i 3,9 mil. Kã.

SdruÏením  prostfiedkÛ  MO  III,  Mûsta  Pardubic  
a uvedené dotace do celkové v˘‰e 5,61 mil. Kã bude
moÏno  roz‰ífiit  pakrovi‰tû  v  prostoru  BartoÀovy  ulice  
a ulice Luìka Matury o celkem 168 parkovacích stání.

Dal‰ím  dÛleÏit˘m  dokumentem  je  schválení  Kon-
cepce rozvoje obvodu MO III do roku 2006 ze strany
Zastupitelstva MO III.  Vûcná náplÀ uvedeného doku-
mentu obsahuje soubor opatfiení pro oblasti Ïivotního
prostfiedí,  dopravy,  investic,  kultury,  sportu,  ‰kolství,
volného  ãasu  a  pro  oblast  sociální,  bezpeãnosti  
a vefiejného pofiádku.

V  prÛbûhu  do  konce  mûsíce  bfiezna  t.  r.  bude  za
spolupráce úfiadu a zastupitelÛ vypracován harmono-
gram  opatfiení  pro  rok  2004,  která  se  budou  t˘kat
v‰ech sídelních ãástí obvodu. Informace o spolupráci
úfiadu  a  zastupitelÛ  budou  moci  obãané  sledovat  na
internetov˘ch stránkách MO III, které budou podle ter-
mínÛ jednání aktualizovány.

Mûsíc bfiezen je obdobím, kdy budou znovu zapo-
ãaty práce spojené s úklidem celého obvodu po zim-
ních  mûsících,  s  úklidem  lesa  a  jeho  doãi‰tûním  od
náletov˘ch  dfievin,  bude  provedeno  osazení  dal‰ích
laviãek, bude osazeno 10 ks odpadkov˘ch ko‰Û. 

Je  skuteãn˘m zájmem jak  úfiadu,  tak  i  zastupitelÛ,
abychom  postupnû  vytváfieli  pro  obãany  co  nejlep‰í
Ïivotní  prostfiedí,  které  v‰ak  je  také  nutno  spoleãnû
chránit.

Z  uvedeného  dÛvodu  Vás  Ïádám  o  spolupráci  
a podnûty, které budou smûfiovat k dosaÏení uvedené-
ho cíle. V‰em Vám pfieji pfiíjemné záÏitky v jarní pfií-
rodû a motoristÛm ‰Èastné návraty z jarních v˘letÛ.

Vá‰ 
Milo‰ RÛÏiãka

–1–

ZPRAVODAJ
Roãník 2004 âíslo 1

Pfiíjemné zákoutí v dubinském lese pro procházky
a odpoãinek obãanÛ

Souãasn˘ pohled do BartoÀovy ulice



V˘‰e poplatku za tuh˘ komunální odpad 

na rok 2004 byla stanovena dne 16.12.2003 na IX. jed-

nání  Zastupitelstva  mûsta  Pardubic  ve  v˘‰i  480,-  Kã.

Tento  poplatek  je  stanoven  v  souladu  se  zákonem  

ã. 185/2001 Sb. o odpadech a zákonem ã. 565/1990 Sb.

o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Poplatek  platí  fyzická  osoba,  která  má  ve  mûstû

trval˘  pobyt.  Poplatek  je  splatn˘  k  30.  4.  2004  na

pokladnách mûstsk˘ch úfiadÛ, pfievodem na úãet nebo

po‰tovní poukázkou vydanou správcem poplatku. Pfii

platbû v hotovosti vyuÏijte pfiednostnû pokladnu na‰e-

ho Úfiadu mûstského obvodu Pardubice III a pro zjed-

nodu‰ení identifikace platby vezmûte s sebou pfiíslu‰-

nou po‰tovní poukázku. 

Od poplatku jsou osvobozeny:

1)  fyzické  osoby,  které  v  kalendáfiním  roce  nedo-

vr‰ily vûku 6 let

2) tfietí a kaÏdé dal‰í nezaopatfiené dítû Ïijící ve spo-

leãné domácnosti

3)  fyzické  osoby,  které  v  kalendáfiním  roce  tj.  od  

1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, Ïijí trvale v zahrani-

ãí. Tuto skuteãnost je nutné doloÏit dokladem ze

zemû pobytu, spoleãnû s ãesk˘m pfiekladem

4) fyzické osoby po dobu v˘konu trestu odnûtí svo-

body a vazby

5) fyzické osoby po dobu v˘konu základní vojenské

sluÏby 

6) fyzické osoby Ïijící na základû rozhodnutí správ-

ního  orgánu  v  domovech  dÛchodcÛ,  ústavech

sociální péãe a obdobn˘ch zafiízeních. 

Vznik nároku na osvobození je podle odst. 2) aÏ 6)

poplatník povinen ohlásit ve lhÛtû do 15 dnÛ ode dne,

kdy nastala skuteãnost  zakládající  nárok na osvobo-

zení,  písemnû  správci  poplatku  a  je  nutné  do  stejné

lhÛty doloÏit i zánik nároku na osvobození. Nárok na

osvobození  dle  odst.  4)  aÏ  6)  jsou  fyzické  osoby

povinny  doloÏit  písemn˘m  potvrzením.  Nárok  na

osvobození  tfietího  a  dal‰ího  nezaopatfieného  dítûte

star‰ího 15 let je nutné doloÏit potvrzením o pfiípravû

na budoucí povolání. 

V˘‰e poplatku ze psÛ na rok 2004 

byla schválena dne 16. 12. 2003  na IX. jednání Zastu-

pitelstva  mûsta  Pardubic  ve  stejné  v˘‰i  jako  v  roce

2003.

Poplatek ze psÛ platí fyzická a právnická osoba, která

je drÏitelem psa a má trval˘ pobyt nebo sídlo v územ-

ním obvodu statutárního mûsta Pardubice, a to ze psÛ

star‰ích 3 mûsícÛ.

Sazba poplatku je ve v˘‰i:

a) 200,- Kã za jednoho psa na rok, jehoÏ drÏitel má

trvalé bydli‰tû v rodinn˘ch domech nebo v dvou-

generaãních rodinn˘ch domech; 300,- Kã za kaÏ-

dého dal‰ího psa

b) 1.000,- Kã za jednoho psa na rok, jehoÏ drÏitel

má  trvalé  bydli‰tû  v  ostatních  domech,  které

nemají povahu rod. domu; 1 500,- Kã za kaÏdé-

ho dal‰ího psa na rok

c) 1.000,- Kã za jednoho psa na rok, jehoÏ drÏiteli

jsou  právnické  a  fyzické  osoby  uÏívající  psa  

v rámci své podnikatelské ãinnosti; 1 500,- Kã za

kaÏdého dal‰ího psa na rok

d) 200,- Kã za psa na rok, jehoÏ drÏitelem je poÏi-

vatel  invalidního,  starobního,  vdovského  nebo

vdoveckého  dÛchodu,  kter˘  je  jeho  jedin˘m

zdrojem  pfiíjmÛ,  anebo  poÏivatel  sirotãího  dÛ-

chodu; 300,- Kã za kaÏdého dal‰ího psa na rok

V  pfiípadû  získání  psa  z  útulku  nebo  podobného

zafiízení  bude  drÏitel  osvobozen  na  dobu  od  vzniku

poplatkové povinnosti do konce následujícího kalen-

dáfiního roku. 

Splatnost poplatku: 

Poplatek  je  splatn˘  nejpozdûji  do  15.  bfiezna

poplatkového období, pokud je sazba za jednoho psa

ménû neÏ  400,- Kã. V pfiípadû vy‰‰í sazby za jednoho

psa  je  splatnost  ve  ãtyfiech  stejn˘ch  splátkách,  vÏdy

nejpozdûji do 15. bfiezna, 15. kvûtna, 15. srpna a 15.

listopadu poplatkového období. 

Dal‰í  informace  o  poplatcích  mÛÏete  získat  pfiímo  na

ekonomickém a sociálním odboru nebo na telefonu: 466

799 135 – správa daní a poplatkÛ pí. Ilona Kylarová.
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INFORMACE K V¯BùRU MÍSTNÍHO POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZE PSÒ



K tomuto kroku nás vybídl zájem a kritika obãanÛ sídli‰tû Dubina na problematiku, kterou se zab˘vá mûstská policie a kon-
krétní návrhy, které se objevily v dotazníku Zpravodaje ÚMO III. Jmenujme alespoÀ ty, které se nejãastûji opakovaly:

• Kontrola psÛ pohybujících se „na volno“, zneãi‰tûní vefiejného prostranství od psích v˘kalÛ a zvlá‰tû pak dûtsk˘ch hfii‰È
– toto je jedním z hlavních úkolÛ stráÏníkÛ MP Pardubice, v minulosti jiÏ probíhaly akce zamûfiené na kontrolu maji-
telÛ psÛ a namátkovû fie‰í hlídky pfiestupky vzniklé poru‰ením obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 8 – 2002 o vefiejném pofiád-
ku. Jen pro zajímavost bylo vyfie‰eno 51 pfiestupcÛ.

• Zv˘‰it kontrolní ãinnost stráÏníkÛ v lokalitû Dubina centrum a pfied restaurací Malibu, Bowling club v noãních hodi-
nách – zejména v noãních hodinách se stráÏníci  na tyto lokality zamûfiují, ale samozfiejmû není moÏné na místû setr-
vávat, a proto napfiíklad  pfii zji‰tûní ru‰ení noãního klidu bychom pfiivítali vût‰í spolupráci tím, Ïe obãané sami ozná-
mí na telefonní linku MP – 466 799 200 operaãnímu mûstské policie, kde dochází k pfiestupkovému jednání. Opravdu
nemÛÏeme b˘t v‰ude.

• Zamezit  neoprávnûnému uÏívání vefiejného prostranství  pfied restaurací GaráÏ – k tomuto bodu bychom potfiebovali
bliÏ‰í upfiesnûní, k takto formulované Ïádosti se lze tûÏko vyjádfiit.

• Jízda v protismûru na cyklistické stezce a bezohlednost cyklistÛ k ostatním úãastníkÛm silniãního provozu v ulici Huso-
va – v této lokalitû rovnûÏ stráÏníci zv˘‰ili pravidelné kontroly a fie‰ili tyto pfiestupky  za uplynul˘ rok v poãtu 164 pfie-
stupkÛ.

• NedodrÏování stanovené nejvy‰‰í dovolené rychlosti v ulici J. Zajíce a BartoÀova – MP Pardubice zakoupila laserov˘
radar, av‰ak spí‰e se zamûfií na pfiíjezdové a hlavní komunikace.

• V ulici Bezdíãkova v úseku navazující k ulici Na DráÏce je místní komunikace tak úzká, Ïe vozidla parkují na trávû 
– stráÏníci   jiÏ provádûjí  namátkové kontroly a situaci zatím fie‰í  udûlením v˘zev pro nepfiítomného fiidiãe. StráÏníci  
okrsku Dubina pfiedloÏili  i  návrh na zmûnu dopravního znaãení, ale tento návrh pfiíslu‰n˘m správním úfiadem zatím
nebyl akceptován.

•  Kontrola  objektÛ,  kde  se  usadili  bezdomovci  –  rovnûÏ  nic  nového,  v  minulosti  do‰lo  k  dohodû  mezi  jednotliv˘mi
domovními  dÛvûrníky  a  stráÏníky  okrsku  s  tím,  Ïe  je  samozfiejmû   moÏnost  v  tomto  pokraãovat  a  bliÏ‰í  podmínky
dohodnout na okrskové sluÏebnû v ulici E. Ko‰Èála 1014 kaÏdé pondûlí v dobû od 10 – 11hod. a od 16 – 18 hod., kdy
nás zastihnete.

• Îádost o stálou sluÏbu stráÏníkÛ na okrskové sluÏebnû v ul. E. Ko‰Èála 1014 – z technick˘ch dÛvodÛ a také proto, Ïe
stálá sluÏba funguje pro celé mûsto Pardubice, není moÏné tuto sluÏbu zfiídit.  Prozatím musí postaãit  v˘‰e uvedené
hodiny urãené pro vefiejnost.
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ANKETA NA TÉMA MùSTSKÁ POLICIE A OBâANÉ SÍDLI·Tù DUBINA

DOPISY OBâANÒ

Na adresu Úfiadu mûstského obvodu Pardubice III  
a k rukám starosty pfiichází dopisy, které obsahují pfiipo-
mínky, dotazy a nûkdy i pfiání, aby se práce úfiadu dafii-
la. Jsou dopisy podepsané s adresou, jsou v‰ak i dopisy
podepsané jménem bez zpáteãní  adresy nebo dokonce 
i dopisy anonymní.

Nûkteré dopisy se t˘kají  i  informací o technickém
‰etfiení o stavu komunikací v sídelních ãástech Slovany,
Studánka a Îidov. BohuÏel jsme nemohli odpovûdût na
dotaz,  zdali  bude  opravována  ulice  Zahradní.  Proto
touto cestou sdûlujeme, Ïe se zde v roce 2004 provedou
opravy propadl˘ch vozovek a dojde k vyrovnání kanali-
zaãních  vpustí.  Na  celkovou  rekonstrukci  ulice  nejsou  
v souãasné dobû finanãní prostfiedky.

starosta MO Pardubice

V¯KUP DRUHOTN¯CH SUROVIN

V minulém ãísle Zpravodaje jsme nabídli moÏ-

nost pravidelného v˘kupu druhotn˘ch surovin na

parkovi‰ti  za  ÚMO III  v  ulici  Jana  Zajíce  pravi-

delnû vÏdy první stfiedu v mûsíci. SluÏba, kterou

zaji‰Èovaly Sbûrné suroviny PANIS,  se  ale  neset-

kala s oãekávan˘m zájmem obãanÛ a nebude se

jiÏ organizovat. KaÏd˘ obãan mÛÏe individuálnû

odevzdat druhotné suroviny napfi. v Husovû ulici

ãp. 87, informace na tel.: 466 613 345.
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P¤EHLED P¤IPRAVOVAN¯CH AKCÍ
V KD DUBINA

úter˘ 13. 4. od 18 hod.: 
Cestujeme s videokamerou

Rakousko - letovisko Seefeld

sobota 17. 4. od 9,30 hod.: 
Kurzy lidov˘ch technik
Tiffani, tkaní, ko‰íkáfiství

(na tyto kurzy je nutno se pfiedem pfiihlásit v KD)

pátek 23. 4. od 19 hod.: 
Veãer s dechovkou Pern‰tejnka

úter˘ 4. 5. od 18 hod.: 
Cestujeme s videokamerou

To nejlep‰í ze slovensk˘ch hor

pátek 7. 5. od 19 hod.: 
Spoleãensk˘ veãer 

Klubu pfiátel dechovky Pardubicka

ãtvrtek 13. 5. od 19,30 hod.: 
Lokálka – koncert

pátek 28. 5.: 
VELK¯ DùTSK¯ DEN 
- prostranství pfied Z·

- celodenní zábavn˘ program 
s mnoha atrakcemi, soutûÏemi, 

hudebním vystoupením.

Eva Kudláãková
KD Dubina - tel. 466 262 775

Ú¤AD MùSTSKÉHO OBVODU
PARDUBICE III

A

KULTURNÍ DÒM DUBINA

ZVE V·ECHNY DùTI A DOSPùLÉ BEZ ROZDÍLU VùKU

N A S L E T  â A R O D ù J N I C

V P Á T E K  3 0 .  4 .  2 0 0 4

SRAZ P¤ED KULTURNÍM DOMEM DUBINA

V 17,00 hodin

âEKÁ VÁS:

PRÒVOD MASEK S LAMPIÓNY
vychází v 17,00 hodin od Kulturního domu Dubina,

pokraãuje kolem Zdravotního stfiediska a dále ulicemi
Rumunská, U ·koly, Luãní, Na Hrázi, K Lesu, Blahouto-

va, BartoÀova a konãí na volné plo‰e za ‰kolním hfii‰tûm.

VYSTOUPENÍ MAÎORETEK „ALFOVY HVùZDY“

VYSTOUPENÍ TANEâNÍ COUNTRY SKUPINY

SOUTùÎ O NEJHEZâÍ MASKU âARODùJNICE 

+ DAL·Í SOUTùÎE A HRY

PÁLENÍ VELKÉHO OHNù S âARODùJNICÍ

OPÉKÁNÍ VU¤TÒ NA MALÉM OHNI

PO CELOU DOBU VÁM BUDE HRÁT COUNTRY

SKUPINA PÁDLO

VOLNÁ ZÁBAVA

OBâERSTVENÍ JE MOÎNÉ ZAKOUPIT P¤ÍMO NA AKCI.

V P¤ÍPADù NEP¤ÍZNIVÉHO POâASÍ SE AKCE RU·Í.

Kontaktní tel.:
466 799 141 Úfiad mûstského obvodu Pardubice III
466 265 461 Kulturní dÛm Dubina

STATUTÁRNÍ MùSTO PARDUBICE

MO PARDUBICE III

vyhla‰uje termín 14. fiádného jednání

ZASTUPITELSTVA

Mûstského obvodu PARDUBICE III,

které se bude konat

ve ãtvrtek 25. 3. 2004 od 17:00

v hudebním sále Z· Dubina.

Jednání Zastupitelstva je vefiejné.

Vydává: Úfiad  mûstského  obvodu  Pardubice  I I I ,  Jana  Zaj íce  983,  Pardubice  530  12
Redakce: Rada  mûstského  obvodu,  emai l :  pos ta@umo3.mmp.cz,  te l . :  466  799  131

Distr ibuce: âeská  po‰ ta  do  v‰ech  domácnost í  obvodu  zdarma
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LESOPARK

Mûstsk˘ obvod Pardubice III nechal v roce 2003 zpracovat projektovou dokumentaci na úpravu ãásti
Studáneckého lesa na lesopark. ¤e‰ené území má v˘mûru cca 20,84 ha a je ohraniãeno z jihu asfalto-
vou komunikací do Spojila, z v˘chodu obcí Spojil, ze severu sídli‰tûm Dubina a ze západu sídelní ãástí
Studánka. 

Koncept projektové dokumentace byl konzultován a projednán s Magistrátem mûsta Pardubic, odbo-
rem Ïivotního prostfiedí – oddûlením lesního hospodáfiství a se správci lesa – Lesní spoleãností Hradec
Králové, a. s.

Pfiedmûtem projektové dokumentace je specifikace zásahÛ do stávajících porostÛ vãetnû rozsahu
probírek kefiov˘ch náletÛ, kácení stromÛ a pfiípadn˘ch dosadeb zelenû. Dále stanovení ideové nápl-
nû  lesoparku  –  rekreaãní  trasy,  zastavení,  umístûní  aktivit  pro  rÛzné  vûkové  kategorie,  stanovení
mobiliáfie.

Správce lesa hospodafií dle schváleného lesního hospodáfiského plánu – z porostÛ odstraÀuje sou‰e,
v˘vraty a doÏívající stromy v blízkosti cest. 

V rámci tûÏby bylo odstranûno devût kusÛ topolÛ ze severozápadního okraje lesa a deset kusÛ vût-
rem a padajícími stromy poláman˘ch osik od melioraãní vodoteãe v severní ãásti lesa. U stávající lesní
cesty v blízkosti  laviãek byly odstranûny dvû doÏívající  bfiízy,  které by mohly ohroÏovat bezpeãnost
náv‰tûvníkÛ lesa. Dále bylo provedeno vyfrézování pafiezÛ. 

Úfiad mûstského obvodu Pardubice III, odbor dopravy a Ïivotního prostfiedí prostfiednictvím pracov-
níkÛ pracovní skupiny provádí odstraÀování such˘ch vûtví,  odstraÀování kefiov˘ch náletÛ. Dále pra-
covní skupina vyrábí laviãky, stoly a odpadkové ko‰e. 

INFORMACE  Z  ODBORU  DOPRAVY A ÎIVOTNÍHO  PROST¤EDÍ

P¤ISTAVOVÁNÍ  VELKOOBJEMOV¯CH  KONTEJNERÒ
v roce 2004 na území Mûstského obvodu Pardubice III

Stanovi‰tû Den pfiistavení Pfiistavení v t˘dnech

Na DráÏce – parkovi‰tû Pondûlí 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39;  42; 45; 48; 51

Dubina  –  u  lesa Pondûlí 9;  11;  13;  15;  17;  19;  21;  23;  25;  27;  29;  31;  33;  35;  37;  

39; 41; 43; 45; 47; 49; 51

Dubina – Erno Ko‰Èála Úter˘ 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50

Luãní – hfii‰tû Stfieda 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 

41; 43; 45; 47; 49; 51

Luãní – stadion Pondûlí 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 

42; 44; 46; 48; 50; 52

Skrbkova – Lesní Pondûlí 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 

42; 44; 46; 48; 50; 52

Staroãernská – toãna MHD Stfieda 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51

za odbor dopravy a Ïivotního prostfiedí
Ing. Lenka Jurá‰ková
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V  leto‰ním  roce  2003/2004  máme  na  na‰í  ‰kole

650  ÏákÛ  ve  27  tfiídách.  Ve   1.  –  5.  roãníku  máme

vÏdy  1  tfiídu  se  zamûfiením  na  plavání.  Îáci  ‰koly

dosahují  mnoha úspûchÛ ve sportovních,  v˘tvarn˘ch 

a vûdomostních soutûÏích v regionu i mimo nûj s umí-

stûním  na  pfiedních  místech.  Nav‰tûvujeme  s  nimi

vlastivûdné besedy, kulturní pofiady, divadla, koncer-

ty,  vyjíÏdíme  do  ‰kol  v  pfiírodû,  na  v˘lety,  exkurze  

a lyÏafiské v˘cviky. Zapojili jsme se do projektu nada-

ce Heleny Sukové „Rozvoj tenisu na Z·“. V leto‰ním

‰kolním roce jsme zahájili  v˘uku sportovnû pohybo-

v˘ch aktivit se zamûfiením na tenis pod vedením zku-

‰ené trenérky pro zájemce z fiad ÏákÛ 1. roãníku.

Ve vyuãovacích  hodinách  zavádíme  nové  formy  

a  metody  práce,  ranní  kruhy,  v˘uku  projektem. 

K v˘uce jsou vyuÏívány odborné uãebny, uãebna klá-

vesov˘ch nástrojÛ,  Lego uãebna a uãebny v˘poãetní

techniky od 1. roãníku. V˘uku cizích jazykÛ  nabízí-

me od 1. roãníku. 

Na II. stupni nabízíme zafiazení do tfiídy se zamû-

fiením na informatiku, pfiírodovûdné pfiedmûty. V pfií‰-

tím ‰kolním roce otvíráme studijní  tfiídu s  posílením

v˘uky  matematiky,  ãeského  jazyka  a  cizích  jazykÛ.

Nabízíme v˘uku psaní na stroji.

Pro  okolní  matefiské  ‰koly  pofiádáme  Den  otevfie-

n˘ch dvefií, kdy jsou dûti aktivnû zapojovány do rÛz-

n˘ch ãinno-stí a aktivit (tûlocviãna, Lego uãebna, klá-

vesy,  tfiídy).  Zápisem  do  1.  roãníku  provází  dûti

pohádka. Realizujeme s Ïáky projektové t˘dny, ve kte-

r˘ch se aplikují nové formy a metody práce a k dané-

mu tématu se vztahuje v˘zdoba ‰koly.

S  dûtmi  s  v˘vojov˘mi  poruchami  uãení  pracuje

dostateãné  mnoÏství  dyslektick˘ch  asistentÛ.  Na

‰kole pÛsobí jednou t˘dnû ‰kolní psycholog a speciál-

ní pedagog. Jako jedna z mála pardubick˘ch ‰kol ve

spolupráci  s  pedagogicko-psychologickou  poradnou

nabízíme testy  rizika  v˘vojov˘ch  poruch  uãení,  test

první profesní orientace, sociometrii vztahÛ ve tfiídû

a pedagogickou diagnostiku ÏákÛ. Dûti s vadami fieãi

jsou v péãi odborného logopeda, kter˘ pracuje pfiímo

ve ‰kole. 

Pro  rodiãe  pofiádáme  ukázkové  hodiny,  vánoãní

besídky a v závûru ‰kolního roku sportovní odpoled-

ne pro Ïáky a jejich rodiãe.

V‰ichni uãitelé se aktivnû úãastní dal‰ího vzdûlává-

ní. Nav‰tûvují ‰kolení, kurzy a semináfie. Získané po-

znatky uplatÀují pfii své práci.

INFORMACE PRO RODIâE 
ÎÁKÒ 5. T¤ÍD

V novém ‰kolním roce 2004 – 05 nabízíme na
Z· Pardubice – Dubina  tfiídy nebo skupiny zamûfiené
na rozvoj schopností ÏákÛ 6. tfiíd v nûkter˘ch pfiedmû-
tech:

1. zamûfiení na v˘uku informatiky (2 hodiny t˘dnû)
2. zamûfiení na v˘uku M,F,Ch
3. zamûfiení na v˘uku Tv – plavání  (min. 2 hodiny

t˘dnû Tv + 1 h plavání) 
4. studijní tfiída

– posílená v˘uka M, âj, Aj/Nj, 1 hodina infor-
matiky, od 7. tfiídy druh˘ cizí jazyk – Nj, Aj, Rj
(vhodné pro dûti se zájmem o studium na stfied-
ní ‰kole – gymnáziu, obchodní nebo prÛmyslo-
vé ‰kole)

Dal‰í informace popfiípadû pfiihlá‰ky
na tel.: 466 260 694 zfi‰. pro II.st.
nebo e-mail:  zsdubina.pce@seznam.cz
nebo:  Z· Dubina, E. Ko‰Èála 870, 530 12 Pce

MLADÉ HÁZENKÁ¤KY
NA Z· DUBINA

Druh˘ roãník turnaje v házené miniÏaãek „O pohár sta-
rosty  MO  III“  se  uskuteãní  v  tûlocviãnû  Z·  Dubina  od  
19. 3. do 21. 3. 2004. Mladé nadûje tohoto sportu pfiijedou
do  Pardubic  z  Veselí  na  Moravû,  Prahy,  Dvora  Králové,  
Havlíãkova Brodu a Velkého Mezifiíãí. V rámci turnaje pro-
bûhne  v  sobotu  20.  3.  2004  od  10,00  hod  nábor  dívek  
a  chlapcÛ  z  prvních  aÏ  tfietích  tfiíd  v  malé  tûlocviãnû  na  
Z· Dubina. Proto zveme rodiãe a jejich dûti na tento turnaj.

Rudolf  ·imon

PRONÁJEM TùLOCVIâNY
V Î· DUBINA

Z·  Dubina  nabízí  pronájem  tûlocviãen  o  sobotách  
a  nedûlích.  Pronájem  lze  objednat  tfieba  jen  jednorázovû  
u správce ‰kolního hfii‰tû p. Mildnera, nebo na tel.: 776 706
978.  Pronájem  se  platí  hotovû  300,-  Kã/hod  za  velkou  
a 150,- Kã za malou tûlocviãnu.

Z· DUBINA SE P¤EDSTAVUJE


























