
Pardubický kraj hledal
nejlepší chemiky. A našel

Pardubický kraj/ Pod záštitou
členek rady kraje Marie Mál-
kové a Jany Smetanové a ve
spolupráci se Střední průmys-
lovou školou chemickou
(SPŠCH) a jejími partnery, vý-
znamnými chemickými fir-
mami Synthesia, Paramo,
Explosia, VÚOS a Lučební zá-
vody Kolín, se na Pardubicku
v průběhu ledna uskutečnil
projekt zaměřený na podporu
zájmu o technické obory. Jeho
cílem bylo zaujmout mládež
pro studium chemie na
SPŠCH, které má v našem re-
gionu dlouhou tradici a vý-
borné podmínky pro další roz-
voj, a představit možnosti ši-
rokého uplatnění absolventů

SPŠCH po dokončení studia ve
stabilním oboru.

Součástí projektu byla sou-
těž pro žáky 9. tříd „Hledáme
nejlepšího chemika“, která
proběhla v týdnu od 21. 1. ve
všech základních školách na
Pardubicku. Úkolem žáků by-
lo vypracovat krátkou esej na
téma „Chemie kolem nás“ a
zvládnout vědomostní test.

Vyhodnocení provedl tým
odborníků z podniků a SPŠCH.
Žáci na prvních dvacet mís-
tech získali od partnerů
SPŠCH velmi hodnotné ceny,
které byly předány 7. února
při slavnostním vyhlášení vý-
sledků v prostorách Auly Uni-
verzity Pardubice (na ilu-
strační fotografii). Hlavní ce-
nou byl prázdninový zahra-
niční zájezd pro celou rodinu.
„Jsem ráda, že se projekt set-
kal se zájmem a podporou
téměř všech škol. Na příští
školní rok chystáme jeho po-
kračování a věřím, že jej bude
možné rozšířit na celé území
kraje,“ řekla Marie Málková.
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Olympiáda dětí a mládeže
skončila. Kraj byl šestý
Pardubický kraj/ Od 27. ledna
do 1. února hostil Zlínský kraj
III. Zimní olympiádu dětí a
mládeže. Pardubický kraj na
těchto hrách získal deset me-
dailí a v celkovém hodnocení
krajů obsadil šesté místo.

Dvě ze tří zlatých medailí
získal pro Pardubický kraj na
tratích 333 a 500 m rychlobrus-
lař Ondřej Panna a stal se tak
nejúspěšnějším individuál-
ním sportovcem krajské vý-
pravy. V týmech se pak nejvíce
dařilo biatlonistům. Družstvo
Vinduška, Procházka, Ada-
mec vybojovalo ve štafetě pro
kraj třetí zlatou medaili, při-
čemž první dva jmenovaní se
spolu s s dalšími postarali ještě
o další čtyři stříbrné cenné
kovy a jednu bronzovou me-
daili. Všechny děti závodí za
letohradský biatlonový klub,
který patří k nejlepším v re-
publice. Jejich výkony na

olympiádě jsou důkazem, že
finanční prostředky, které
Pardubický kraj prostřednic-
tvím grantu na podporu práce
s mládeží oddílu poskytuje,
jsou velmi dobře využívány.

Poslední dvě medaile, stří-

brnou a bronzovou, získali žá-
ci ZUŠ Havlíčkova Pardubice.
Stejně jako na předchozích
olympiádách byly totiž do her
zařazeny i dvě umělecké sou-
těže. Tentokrát to byl zpěv, z
nějž pocházejí zmíněné medai-

lové úspěchy, a folklorní ta-
nec, kde bral Pardubický kraj
nepopulární bramborovou. V
celkovém hodnocení krajů dr-
žela reprezentace Pardubic-
kého kraje, jejímž partnerem
byla ČSOB Pojišťovna, a. s., až

do pátečního dopoledne vý-
bornou pátou příčku. Už tehdy
však bylo jasné, že ji díky bo-
dům za účast v hokejovém fi-
nále přeskočí kraj Středočes-
ký. „I přesto je konečné 6. mís-
to pěkným výsledkem a vy-
rovnáním historicky nejlepší-
ho umístění kraje na zimních
olympijských hrách,“ zhodno-
tila vystoupení kraje na olym-
piádě Marie Málková, krajská
radní zodpovědná za oblast
školství, mládeže a sportu.
Příštími hrami bude IV. Letní
olympiáda dětí a mládeže, kte-
rou bude v roce 2009 hostit Ji-
hočeský kraj. Občané Pardu-
bického kraje však budou mít
možnost připomenout si histo-
rii dětských olympiád a olym-
pionismu vůbec už letos v
březnu. To bude mít v Krajské
knihovně v Pardubicích za-
stávku putovní výstava věno-
vaná právě této tematice.

Účastníci Týdne vzdělávání převzali dary
Pardubický kraj/ Pomyslnou
tečku za III. ročníkem Týdne
vzdělávání dospělých, který
proběhl v listopadu loňského
roku, udělalo lednové setkání
v sídle Pardubického kraje.
Jana Smetanová, krajská rad-
ní zodpovědná za rozvoj lid-
ských zdrojů, celoživotní vzdě-
lávání, zaměstnanost, spolu-
práci se zaměstnavateli a pod-
poru podnikání, pozvala do
jednacího sálu krajské rady
výherce soutěže spojené se
zmíněnou akcí.

Spolu s vicehejtmanem Ro-
manem Línkem jim předala
drobné ceny.

„Vedle dalších akcí se v
rámci Týdne vzdělávání do-
spělých uskutečnilo více než
padesát kurzů a přednášek,
kterých se zúčastnilo přibližně
200 lidí. Ti měli možnost vypl-
nit dotazník, v němž jsme chtě-
li znát jejich názor na navští-
vené kurzy, a každý, kdo tak
učinil, byl pak zařazen do slo-
sování. Ze 103 jmen vylosovali
členové krajské rady devět
výherců a ti byli na dnešek po-

zváni do sídla kraje,“ přiblížila
setkání Jana Smetanová.

Z devíti pozvaných si pro lu-
xusní psací soupravu a vý-

pravné publikace o Pardubic-
kém kraji přijelo pět výherců.

I přesto se zde sešla pestrá
mozaika zájemců o celoživotní

vzdělávání.
O své postřehy se podělila

paní na mateřské, která chce
manželovi pomáhat s účetnic-
tvím, další účastnice Týdnů
vzdělávání chce dohnat man-
ko, které má po návratu z ma-
teřské ve znalostech práce s
počítačem a angličtině.

Několik kurzů navštívila i
paní, která je v evidenci úřadu
práce a přemýšlí o nejvhod-
nější rekvalifikaci, mezi vý-
herci však byli i lidé, kteří na
přednášky zašli z čistého
zájmu a zvědavosti.

„Toto setkání nám spolu s
vyplněnými dotazníky přines-
lo velice cennou zpětnou
vazbu. Slyšeli jsme pochvalná
slova, která nám udělala ra-
dost, ale i výhrady k některým
akcím. Všech získaných in-
formací se budeme snažit co
nejsmysluplněji využít tak,
aby další ročník Týdnů vzdě-
lávání zase o něco více odpoví-
dal požadavkům občanů a byl
úspěšný nejméně tak jako ten
letošní,“ uvedla radní Jana
Smetanová.

Jaké soutěže připravuje
Pardubický kraj pro školy?

Pardubický kraj/ Pardubický
kraj připravuje vyhlášení sou-
těží pro školy. O jaké jde a co je
jejich cílem vysvětluje radní
zodpovědná za školství Marie
Málková:

„Jednou ze soutěží je „Part-
nerství roku“. Cílem tohoto
projektu je podpora spoluprá-
ce vzdělávacích institucí, pod-
niků a firem se středními ško-
lami, která je důležitá pro roz-
voj a kvalitu vzdělávání.
Osobně jsem přesvědčena, že
neméně důležitá je i pro za-
městnavatele z hlediska zís-

kávání kvalitních budoucích
pracovníků a odborníků. V
konečném důsledku je pak
samozřejmě toto spojení důle-
žité pro nás pro všechny.

Druhou soutěží je „Talent
Pardubického kraje“. Žáci na-
šich škol totiž mnohdy dosa-
hují vynikajících výsledků v
nejrůznějších oborech a soutě-
žích. Chceme je tedy ocenit a
zároveň seznámit veřejnost s
dosaženými úspěchy našich
žáků a studentů. A také by to
měla být motivace pro ostatní.
Nově chci do tohoto projektu
zařadit také ocenění těch, kte-
ří se bezesporu na dosažených
výsledcích žáků podílejí a
mnohdy zůstávají skromně
skryti v pozadí, nepovšimnuti.
Jsou to jednotlivé školy a kon-
krétní učitelé, kteří často žáka
nejen motivují a vytvářejí mu
podmínky pro účast v soutěži,
ale také ho na soutěž připravu-
jí. I o těch bychom měli vědět, i
ti si rozhodně zaslouží mé po-
děkování.“

Školy se připravují
na čerpání financí
Pardubický kraj/ V loňském
roce začal Pardubický kraj ve
spolupráci se školami a škol-
skými zařízeními zřizovaný-
mi Pardubickým krajem při-
pravovat projekty řešící úspo-
ry energie u objektů škol.

Projekty předkládané do
Operačního programu Životní
prostředí jsou zaměřené pře-
devším na využití odpadního
tepla, a to zejména prostřed-
nictvím snižování spotřeby
energie tím, že se zlepší tepel-
ně technické vlastnosti obvo-
dových konstrukcí budov a že
budou zavedeny měřící a regu-
lační techniky v systémech vy-
tápění a chlazení.

Realizací projektů dojde k
významnému snížení spotřeby
energie a tím i k zohlednění
principů udržitelného rozvoje
a ochraně životního prostředí.
Dalším významným přínosem
bude zlevnění provozu vybra-
ných škol.

Do dvou dosud vyhlášených
výzev bylo předloženo celkem
33 projektů.

Z první výzvy se podařilo
získat celkem 32,3 mil. Kč, u
druhé výzvy zatím není ukon-
čeno hodnocení.

Těhotné ženy mohou do azylového domu
Pardubický kraj/ Ostravská
nezisková organizace Dlaň ži-
votu, o.p.s. a Nadační fond Bet-
lém nenarozeným společně s
radním Pardubického kraje
Miloslavem Macelou, starost-
kou města Hlinsko Magdou
Křivanovou a dalšími zahájili
provoz domu pro těhotné ženy
v tísni.

„Podobné zařízení chybělo
nejenom v Pardubickém kraji,
ale i v jiných regionech. Mno-
ho nastávajících maminek
nemá z nejrůznějších důvodů
pro své děti předem připrave-
né zázemí. Díky této občanské
aktivitě byly vytvořeny pod-
mínky pro to, aby i v přípa-
dech osobní nouze a nepřízni-
vých okolností mohly budoucí
matky volit mezi více mož-
nostmi, aby se neocitaly v bez-
východné situaci,“ uvedl Mi-
loslav Macela, radní Pardu-
bického kraje, zodpovědný za
oblast sociální péče a nezisko-
vý sektor.

Nový azylový dům má kapa-
citu sedm pokojů, což umožňu-

je individuální přístup k uži-
vatelkám a zachování rodinné
atmosféry. O obyvatelky do-
mova bude pečovat pět za-
městnanců. K budově patří i
dva byty pro dobrovolné spo-
lupracovníky a zahrada, kde
se plánuje vybudování dět-
ského hřiště. „Rekonstrukce
objektu stála 1,2 milionu ko-
run a trvala téměř čtyři roky.
Nebyli bychom schopni azylo-
vý dům vybudovat bez ochoty
celé řady sponzorů a osobní
obětavosti dobrovolníků, kteří

přijížděli pomáhat z Ostrav-
ska, kde mají naše organizace
své sídlo. Dům stojí na adrese,
kterou nebudeme s ohledem
na bezpečí budoucích uživate-
lek zveřejňovat. Náš nadační
fond bezplatně propůjčil bu-
dovu organizaci Dlaň životu,
o.p.s., která bude službu pro-
vozovat,“ uvedl Jiří Hutyra,
předseda správní rady Nadač-
ního fondu Betlém nenaroze-
ným.

Nadační fond Betlém nena-
rozeným byl založen roku 1997

především k ochraně nenaro-
zených děti, které jsou ohro-
ženy rostoucími problémy
mladých rodin v současné spo-
lečnosti, mají minimální
právní ochranu a nemohou se
samy bránit. „Azylový dům
bude poskytovat zázemí a po-
moc těhotným ženám v tísni v
případech, kdy je ohrožen ži-
vot jejich dítěte, ať už nepo-
chopením ze strany partnera
nebo rodiny, nepříznivou so-
ciální situací, nedostatečnou
informovaností žen a dívek
nebo jejich strachem z bu-
doucnosti a z přijetí odpověd-
nosti za život dítěte. Cílem je,
aby tyto maminky dokázaly
nalézt samy sebe ve svém ma-
teřství a plně se osamostatni-
ly, přijaly odpovědnost za svůj
život a život svého dítěte a
znovu se začlenily do běžného
života,“ vysvětlila Marcela
Holeňová, ze společnosti Dlaň
životu, o.p.s., provozní ředi-
telka azylového domu.
převzato z propagačního materiálu

Dlaň životu, o.p.s.

MARIE MÁLKOVÁ, krajská
radní zodpovědná za školství.


