
Dny Pardubického kraje

Pardubická krajská
nemocnice má
novou lékárnu

Pardubice/ Po třech letech
stavebních prací otevřeli
představitelé kraje za pří-
tomnosti nového ředitele
pardubické nemocnice i per-
sonálu novou ústavní lékár-
nu. Byla zřízena v prostorách
zrekonstruované budovy ře-
ditelství Pardubické krajské
nemocnice, a. s. a nahradila
tak nevyhovující podmínky
lékárny staré. Veškeré sta-
vební práce i vybavení byly
hrazeny z rozpočtu kraje a vy-
šplhaly se na částku cca 81
mil. Kč. „Je to jedna z větších
investic do nemocnic kraje,
kde jsme už proinvestovali
celkem 2,3 mld. Kč. Přál bych
si, abychom v tomto trendu
mohli pokračovat,“ řekl při
otevření náměstek hejtmana
pro zdravotnictví Josef Jane-
ček. Přání vyslovil i hejtman
Ivo Toman: „Přejme si, aby to-
to nové a voňavé zázemí bylo
prvním krokem ke zdravému
zdravotnictví a ke stabilizaci
a uzdravení krajské nemoc-
nice.“

Vesnicí roku v našem kraji je Osík na Litomyšlsku
Pardubický kraj/ Velkou slá-
vu zažila obec Osík u Lito-
myšle. Vyhrála krajské kolo
soutěže Vesnice roku a stala
se Vesnicí roku 2008 v Pardu-
bickém kraji. Kromě slávy a
prestiže získala ocenění Zla-
tou stuhou a finanční částku
jeden mil. Kč od vyhlašovate-
lů soutěže a dalších sto tisíc
od kraje. Starostovi i obyvate-
lům obce ve čtvrtek 22. srpna
v místním Kulturním domě
gratulovali členové Rady
Pardubického kraje (na
snímku vpravo dole radní Pe-

tr Šilar a Jana Smetanová),
ministr pro místní rozvoj Jiří
Čunek, europoslanec a před-
seda Svazu měst a obcí Ol-
dřich Vlasák i poslanci a se-
nátoři. Všichni Osíku přáli
také úspěch v celostátním ko-
le, kam obec nyní postupuje.

„Ocenění je uznáním odve-
dené práce a motivací do bu-
doucna. Komise jako by nám
řekla: Ano, děláte to dobře!
Tato slova by ale neměla znít
jen z úst odborníků, ale hlav-
ně z úst občanů,“ řekl starosta
Osíku Karel Rothschein, kte-

rý dodal, že letos přihlášku do
soutěže Vesnice roku vyplňo-
val už po třinácté. Osík je obec
s přibližně tisícovkou obyva-
tel. První zmínka o ní je už z
roku 1347. Nyní má obec

opravenou školu, dětská hřiš-
tě, veřejná prostranství včet-
ně hřbitova a podařilo se jí ta-
ké z neútulného koutku obce
vybudovat tréninkové golfo-
vé hřiště. Do budoucna plánu-
je např. modernizaci spor-
tovní haly, chce renovovat
hasičskou zbrojnici, obecní
úřad, plánuje kanalizaci.

Obec Osík však nebyla je-
dinou oceněnou obcí. Odbor-
ná komise udělila celkem 5
stuh, 4 čestné diplomy a 16 di-
plomů komise. Modrou stuhu
za společenský život získala

obec Semanín, okres Ústí nad
Orlicí. Bílá stuha za činnost
mládeže patří obci Voleč na
Pardubicku. Zelenou stuhu za

péči o zeleň a životní prostře-
dí komise udělila komise obci
Krásné, okres Chrudim. Drži-
telem Oranžové stuhy za spo-
lupráci obce a zemědělského
subjektu je obec Sebranice na
Svitavsku. Čestný diplom za
vzorné vedení kroniky získa-
ly Výprachtice, za kvalitní
květinovou výzdobu v obci
obec Voleč, za vzorné vedení
obecní knihovny Horní Ředi-
ce a za rozvíjení lidových tra-
dic Jenišovice. Záštitu nad
krajským kolem soutěže při-
jal hejtman Ivo Toman.

VESELÝ KOPEC. Slunečné počasí i bohatý program přilákaly v sobotu 6.
září do skanzenu na Veselém Kopci tisíce lidí. Ti přijeli na tradiční Dny
Pardubického kraje – lidové slavnosti propagující kulturu i podnikání. Na
pódiích hrály kapely, tančily folklorní soubory, v chalupách hospodyňky
pekly posvícenské koláče, své umění předváděli dráteníci, perníkáři a
další řemeslníci. Pro děti byly připraveny různé soutěže, dospělí mohli
ochutnat zlatavý mok z pivovarů Pardubického kraje nebo třeba medo-
vinu. Konal se i tradiční průvod zakončený lidovou tradicí – černému –
samozřejmě plyšovému – kohoutovi symbolizujícímu zlo setli hlavu
hejtman Ivo Toman a vicehejtman Roman Línek a odehnali tak vše zlé od
lidí pryč. Toto vše si nenechal ujít ani ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič, který ochutnal pivo i si zahrál se skupinou dudáků.
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Cihelna přilákala na patnáct tisíc diváků
Pardubický kraj/ Vzpomínko-
vá akce Cihelna 2008 se již po-
jedenácté konala v Pardubic-
kém kraji poblíž města Králí-
ky. Záštitu nad letošním roč-
níkem, který nesl motto
„Chtěli hájit svobodu…“,
převzal hejtman Ivo Toman a
starostka města Králíky Jana
Ponocná. Letošní ročník akce
byl důstojnou připomínkou
sedmdesátého výročí mobili-
zace československé branné
moci ze dne 23. září 1938, jed-
noho z největších vojenských
vystoupení v dějinách naší
země. Letos akce přilákala na
patnáct tisíc příznivců vojen-
ské historie i armádních
„nadšenců“.

Hlavní historická bojová
ukázka byla rozdělena do

dvou částí. V první – s názvem
„Tak to bylo…“ se aktéři po-
kusili o co nejvěrnější připo-
mínku bojů různých složek
tehdejší branné moci s ně-
meckými bojůvkami a při-
pomněli tak divákům situaci,
která v tehdejší době v pří-
hraničí panovala. Druhá část
– „Jak to mělo být…“ byla fik-

cí situace, jak by mohly pro-
bíhat boje, ke kterým v říjnu
1938 vlivem mnichovských
událostí nedošlo.

Na historické ukázky nava-
zovala další dynamická vy-
stoupení složek Integrované-
ho záchranného systému,
Armády ČR, Vězeňské služby
a Celní správy.

Devátý ročník soutěže Podnikatel roku ČR je vyhlášen
Pardubický kraj/ Kraj ve spo-
lupráci s Krajskou hospodář-
skou komorou Pardubického
kraje, Úřadem práce v Pardu-
bicích a společností Ernst &
Young vyhlašují devátý roč-
ník soutěže Podnikatel roku.
Zúčastnit se jí může každý tu-
zemský podnikatel, který je
alespoň 25% vlastníkem fir-
my, jež existuje minimálně
dva roky. Soutěží se v katego-
riích Podnikatel roku ČR,
Technologický podnikatel
roku a Začínající podnikatel
roku. Kromě celorepubliko-
vého vítěze, který bude ČR
reprezentovat na světovém
finále v Monte Carlu, porota
vyhlásí i regionální vítěze. Již

třetím rokem bude součástí
projektu také soutěž Sociálně
prospěšný podnikatel.

Nominovat nebo poslat tip
na podnikatele do soutěže
může také jeho kolega, zákaz-
ník, zaměstnanec nebo
manžel(ka). Nominace jsou
přijímány do 30. listopadu
2008. Nominační formulář je
přístupný na stránkách sou-
těže www.podnikatelroku.cz.

Porota soutěže je devíti-
členná, jejím předsedou je
Tomáš Březina, majitel
BEST, a. s. a Podnikatel roku
2007. Porota se řídí meziná-
rodně platnými pravidly. Me-
zi hlavní kritéria hodnocení
patří strategická orientace,

globální dosah a samozřejmě
finanční výsledky podniku,
které jsou jasným ukazatelem
zdraví a růstu firmy. Důleži-
tým faktorem je i přístup
podnikatele k inovacím. Pro-
ces hodnocení je však mno-
hem komplexnější a zohled-
ňuje kromě ekonomických
dat také osobnost soutěžícího
a jeho podnikatelský příběh.

Do kategorie Technologic-
ký podnikatel roku se mohou
přihlásit podnikatelé, jejichž
společnosti technologie vy-
tváří nebo inovativním způ-
sobem využívají. Nominace
hodnotí speciální odborná
porota. Na ocenění Začínající
podnikatel roku může být

nominován podnikatel, který
podniká maximálně 5 let.

Letos již potřetí Ernst &
Young a Schwabova nadace
pro sociální podnikání vyhla-
šuje také soutěž Sociálně pro-
spěšný podnikatel roku. Soci-
álně prospěšní podnikatelé
jsou lidé, kteří aplikují zásady
podnikání tak, aby změnili
svět k lepšímu. Držitel hlavní
ceny pojede na světový Sum-
mit sociálně prospěšných
podnikatelů a regionální se-
tkání Světového ekonomic-
kého fóra.

Jméno držitele titulu Pod-
nikatel roku 2008 bude, spolu
s vítězi v dalších kategoriích,
vyhlášeno v únoru 2009.

Škola v Rybitví má
novou tvář

Rybitví/ Přestřižením pásky a
prohlídkou nových prostor
byla 2. září otevřena nástavba
a přístavba Střední odborné
školy a Středního odborného
učiliště v Rybitví. Od konce
roku 2006 až do dnešních dní
tu Pardubický kraj – jako zři-
zovatel školy – proinvestoval
více než 108 milionů korun.
„Jsem rád, že škola v Rybitví
získala novou tvář a nové
prostory. Víme, že na trhu
práce chybí technické profese
a věřím, že toto moderní zá-
zemí přiláká k řemeslu více
dětí,“ prohlásil při slavnost-
ním otevření školy hejtman
Ivo Toman a náměstkyně
hejtmana pro školství Marie
Málková dodala: „Peněz ve
školství nikdy není moc a
každou korunu musíme umět
účelně vynaložit. Tady je vi-
dět, že se vše podařilo.“

Jaké je vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami
Pardubický kraj/ Jednou z priorit Pardubického kraje v oblasti
školství je vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Stěžejní tendencí vzdělávání dětí, žáků a studentů se
zdravotním hendikepem je, vedle podpory rozvoje stávající sí-
tě speciálních škol, individuální integrace do běžného vzdělá-
vacího proudu. Tam, kde si to rodiče přejí a škola dokáže zajis-
tit podmínky a splnit kritéria, je tento trend krajem plně pod-
porován. Bez individuálního přístupu, často za pomoci asisten-
ta pedagoga, jsou však tyto děti a žáci v procesu vzdělávání z
důvodu zdravotního či sociálního omezení znevýhodněné nebo
výrazně limitované. Asistent pedagoga pracuje spolu s učite-
lem s dětmi ve třídě, pomáhá s doučováním i mimo vyučovací
hodiny a vede volnočasové aktivity. V uplynulém školním roce
bylo ze strany ředitelů škol kraji zasláno cca 80 žádostí o zřízení
funkce asistenta pedagoga. Na krytí mzdových nákladů těchto
pracovníků bylo vyčleněno více než 16 milionů korun, což
představuje zhruba 70 % z požadované částky. Pro stávající
školní rok počítá kraj s přibližně stejným limitem, a tímto smě-
rem nastavený trend speciálního vzdělávání bude rozvíjet.

Marie Málková, náměstkyně hejtmana zodpovědná mj. za školství a sport

Pardubice/ V rámci své ná-
vštěvy Pardubic zavítal dne
12. září do sídla kraje atašé
pro technickou a evropskou
spolupráci Francouzského
velvyslanectví v ČR Thomas
Buffin. S hejtmanem Ivo To-
manem a vicehejtmanem
Romanem Línkem hovořil
především o mezinárodní
spolupráci regionů i o mož-
nostech a aktivitách kraje v
souvislosti s předsednictvím
země v rámci Evropské unie.

„Pardubický kraj je aktivní
v mezinárodním partnerství.
To je aktivita, kterou podpo-
rujeme,“ řekl v úvodu setkání
Thomas Buffin. Podrobně se
zajímal o partnerství Pardu-
bického kraje a francouzské-
ho regionu Centre, se kterým

kraj spolupracuje už od roku
2003. „Ubezpečil jsem pana
Buffina, že to není jen formál-
ní partnerství. Bereme ho
vážně a dáváme mu konkrét-
ní rysy. Zapojujeme do něj

školy, hospodářské komory,
firmy i kulturní spolky,“ řekl
k tématu hejtman Toman.
Francouzský atašé pak požá-
dal kraj, aby se aktivně zú-
častnil semináře o česko-
francouzské spolupráci, který
Francie uspořádá příští rok
na území České republiky.

Atašé Buffin se také zajímal
o konkrétní aktivity kraje
spojených s předsednictvím
země v rámci Evropské unie.
Vicehejtman Roman Línek
mu nastínil nejzákladnější
body – např. zasedání evrop-
ského kulturního výboru či
velvyslanců, workshop na
téma lesnictví i symbolické
předání „žezla“ Švédsku v
rámci festivalu Smetanova
Litomyšl.

AKTUÁLNĚ

Kdo je nový ředitel
krajské nemocnice?
Pardubice/ Krajská rada po-
tvrdila stanovisko výběrové
komise a jmenovala do funkce
ředitele Pardubické krajské
nemocnice, a. s. Ing. Josefa
Šimurdu. Své funkce se ujal
již 1. září. Šimurda do té doby
pracoval jako konzultant v
oblasti zdravotnictví. Má také
zkušenosti v oblasti řízení
nemocnic, když pracoval jako
ředitel a předseda předsta-
venstva nemocnice v Nácho-
dě a předtím jako ředitel ne-
mocnice ve Vrchlabí. V oblas-
ti zdravotnictví se pohybuje
od roku 1998.

„Do výběrového řízení bylo
přihlášeno 13 uchazečů,“ řekl
náměstek hejtmana zodpo-
vědný za zdravotnictví Josef
Janeček.

ZLEVA: Náměstek hejtmana Josef
Janeček, hejtman Ivo Toman,
primátor Pardubic Jaroslav Deml
a vicehejtman Roman Línek.

JANA SMETANOVÁ, radní zod-
povědná za rozvoj lidských zdrojů,
celoživotní vzdělávání a zaměst-
nanost.

Atašé navštívil kraj


