
Ve Svitavách září policejní
služebna novotou

Svitavy/ Za účasti ministra
vnitra Ivana Langera, policej-
ního prezidenta Oldřicha Mar-
tinů a také hejtmana Pardu-
bického kraje Ivo Tomana ote-
vřeli v pondělí 3. března 2008
zrekonstruovanou policejní
služebnu ve Svitavách.

Objekt se dočkal nových
vstupních prostor a to v rámci
projektu P1000, který čerpá
peníze z Evropské unie a mo-
dernizuje policejní objekty.
„Pokud mám správné infor-
mace, je toto třetí služebna v
našem kraji, která se dočkala
rekonstrukce. A další tři ji bu-
dou ještě letos následovat. Pro

kraj dobrá zpráva, jen bych si
ještě přál, aby se podařilo do-
končit i projekt vybudování
krajského ředitelství Policie
ČR v Pardubicích,“ řekl
hejtman Toman.

A právě o reformě policie
chce hejtman jednat osobně s
ministrem vnitra Langerem,
který kraj kvůli tomuto téma-
tu navštíví v dubnu. Otevře-
ním zrekonstruované recepce
a vstupních prostorů ale mo-
dernizace svitavského objektu
nekončí. Ještě do konce letoš-
ního roku by se renovace měla
dočkat celá budova včetně fa-
sády, a to v rámci projektu tzv.
energetických úspor.

Ministr Langer se neváhal s
ředitelem místní okresní poli-
cie vsadit - pokud se rekon-
strukce skutečně do prosince
stihne, ministr do Svitav při-
veze láhev kvalitní whisky.
Starosta města Jiří Brýdl k
tomu ještě přidal dvě lahve ar-
chivního vína a hejtman s
úsměvem prohlásil, že: „Na
kraji se také něco najde...“
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Kraj podporuje talentované
děti se zájmem o vědu
Pardubický kraj/ Pardubický
kraj pořádá jako první v České
republice program pro talen-
tované žáky základních a
středních škol s názvem Pro-
gram vytváření a rozvíjení
zájmu dětí a mládeže o vědecké
a technické obory, který vyvr-
cholil Festivalem vědy a tech-
niky pro děti a mládež v Par-
dubickém kraji.

Do okrskových kol se přihlá-
sily děti ze základních škol se
49 projekty, středoškoláci se
hlásili přímo do kola krajské-
ho. Ve dnech 26. a 27. února
představili talentovaní che-
mici, fyzici, biologové, histo-
rici, technici a další své práce.

Na Pardubicku zvítězil pro-
jekt Barvení textilních mate-
riálů přírodními materiály,
na druhém místě byl projekt s
názvem Interference a na tře-
tím Lidské tělo a fyzika.

Z oblasti Chrudimska, Svi-

tavska a Ústeckoorlicka byl
nejlépe hodnocen projekt s ná-
zvem Sledování památky,
druhé místo získaly řešitelky
projektu Biopotraviny a třetí
místo pak Softwarová pomůc-
ka pro zapomnětlivé žáky.

Z Pardubicka postoupilo do
krajského kola, které se kona-
lo 11. a 12. března, všech 26 pro-
jektů, z dalších oblastí pak 16
projektů z 23 vystavovaných.

Pro nejúspěšnější řešitele z
krajského kola a pro vedoucí
těchto projektů z řad učitelů
byl jako odměna připraven tý-
denní zájezd do Francie na vě-
decká pracoviště i za kultur-
ními památkami.

Celý program hradí ze svých
prostředků Pardubický kraj,
zájezd sponzoruje firma Iveco
– Czech Republic a dalším
sponzorem je firma Bauset,
a. s.

Gestorem této akce je členka

Rady Pardubického kraje pro
rozvoj lidských zdrojů, celoži-
votní vzdělávání a zaměstna-
nost Jana Smetanová a pořá-
dajícími partnery jsou AMA-
VET, o. s. a IRER, o. p. s.

Na úrovni kraje ovšem sou-
těž nekončí.

Studenti středních škol, kte-
ří se svými projekty zvítězí,
postupují do celostátního finá-
le v Praze a vítěze pak čeká i
mezinárodní soutěž v Atlantě
v USA.

Celostátního kola se jako
hosté zúčastní i vítězové kate-
gorie základních škol.

Pro ně sice už další kola ur-
čena nejsou, ale získají zde no-
vé velmi cenné zkušenosti.

Tato soutěž se od jiných liší
tím, že řešitelé projektů muse-
jí své téma nejen vhodně zpra-
covat, ale umět je také verbál-
ně obhájit před odbornou hod-
notitelskou komisí.

Před osmitisícovkou k hejtmanovi
Pardubický kraj/ Hejtman
Pardubického kraje Ivo To-
man přijal 6. března ve své
pracovně horolezce Romana
Langra (na snímku vpravo).

Spolu s ním se schůzky zú-
častnili i Josef Ošťádal a Vác-
lav Mačát, starosta a mistosta-
rosta Moravské Třebové, z je-
jíhož okolí horolezec pochází.

Při poslední návštěvě v sídle
Pardubického kraje se Roman
Langr setkal s vicehejtmanem
Romanem Línkem, pro
hejtmana Ivo Tomana byly te-
dy Langrovy expedice věcí no-
vou a neznámou a živě se o ně
zajímal.

Horolezec se mu svěřil s
nejnovějšími zážitky ze zdolá-
vání K2.

Výpravy na nejnáročnější
osmitisícovku se Langr zú-
častnil v minulém roce. A
představil i expedici nejbližší.
Tou bude v první polovině to-
hoto roku výstup na nejvyšší
horu světa Mont Everest.

Roman Langr nyní jedná s
Českou televizí o tom, že by se
s diváky televize spojil z výš-

kového tábora v přímém pře-
nosu. Šlo by tak o unikátní a
první přímé obrazové spojení s
horolezci v táboře ležícím více
než 7000 metrů nad mořem.

„Já jsem výkony pana Lang-
ra nadšen a musím říct, že mu
jeho cestování po světě i tro-

chu závidím. Samozřejmě vím,
že zdolávání takto vysokých a
nebezpečných hor má s turis-
tikou jen málo společného, a
jsem pyšný, že v našem kraji
takhle schopné lidi máme,“
řekl po setkání Ivo Toman a
doplnil: „V loňském roce jsme

pana Langra finančně podpo-
řili a vlajka Pardubického kra-
je díky tomu zavlála na nej-
vyšších vrcholech světa. Rádi
proto přispějeme také na jeho
letošní výpravu, aby krajská
vlajka vystoupala i na horu
nejvyšší.“

Kraje ocení nejúspěšnější
manažery obou regionů

Pardubický, Královéhradecký

kraj/ Hospodářsky tvoří Par-
dubický a Královéhradecký
kraj aglomeraci, která je dru-
hou ekonomicky nejsilnější
oblastí po Praze. Samozřejmě
díky mnoha úspěšným fir-
mám. V obou krajích probíhá
již od roku 1993 soutěž o titul
Manažer roku, která podporu-
je podnikání, ale není veřej-
nosti příliš známá. Za dobu tr-
vání soutěže bylo oceněno 21
podnikatelů – 12 z Královéhra-

deckého a 9 z Pardubického
kraje. Oba kraje se proto do-
hodly, že zavedou novou tradi-
ci oceňování manažerů, které
hodnotí ve své soutěži Česká
manažerská asociace. Akce se
bude konat 9. května 2008. Cí-
lem je vyzdvihnout úspěchy
manažerů v obou krajích, se-
známit s nimi širokou veřej-
nost a i touto formou vyjádřit
podporu podnikání jako ne-
zbytné podmínky pro prospe-
ritu regionů. Gestorem akce je
za Pardubický kraj členka ra-
dy Jana Smetanová, za kraj
Královéhradecký člen rady
Helmut Dohnálek.

„Pro letošní rok již byli
úspěšní podnikatelé do soutě-
že nominováni a po zveřejnění
výsledků soutěže proběhne i
slavnostní setkání se všemi
dosud oceněnými výherci,
kteří získali titul od roku 1993.
Podpora podnikání a spolu-
práce se zaměstnavateli patří
k našim prioritám,“ uvedla
Jana Smetanová.

Toman vyrazil na
oběd s Bradíkem

Pardubický kraj/ Prvním z
představitelů ostatních krajů
ČR, s kterým se po svém zvole-
ní setkal hejtman Ivo Toman,
byl 6. 3. Pavel Bradík. S
hejtmanem sousedního, Krá-
lovéhradeckého, kraje společ-
ně poobědvali, zavzpomínali a
prodiskutovali i plány do bu-
doucna. Oba politici se shodli
na užitečnosti společných se-
tkávání krajských rad obou
regionů. Tu nejbližší by chtěli
zorganizovat ještě v tomto po-
loletí. „A shodu jsem nalezli i v
prioritních otázkách, jako je
společná propagace cestovní-
ho ruchu v kontextu východ-
ních Čech nebo oblast dopra-
vy. Zde stojí na prvním místě
realizace komunikace R35, vy-
sokou důležitost má i protaže-
ní dálnice D11 do Polska a další
projekty,“ řekl Ivo Toman.

Bertíci přivezli do regionu 401 069 korun
Pardubický kraj/ Zástupci šesti
dětských domovů z Pardubic-
kého kraje převzali 22. února z
rukou náměstka hejtmana
Pardubického kraje Josefa
Janečka (druhý zleva) a regio-
nálního ředitele prodejen ma-
loobchodní značky Albert Mi-
roslava Habela certifikáty v
celkové výši 401 069 korun.
Všechny získané finanční pro-
středky jsou určeny na vzdě-
lání dětí a jejich další osob-
nostní rozvoj. Tato částka byla
vybrána v charitativním pro-
jektu S Bertíkem za dětským
úsměvem, který každoročně
organizuje síť prodejen Albert
a pomáhá tak zvýšit šance kli-
entů dětských domovů na
úspěšné uplatnění v samo-
statném životě po opuštění
bran dětského domova.

„Získané peníze využijeme
na nákup vzdělávacích pomů-
cek, například pořídíme spe-
ciální výukové programy nebo
dotykový monitor. Dále plánu-
jeme děti poslat na ozdravné
pobyty,“ řekl ředitel Dětského

domova v Dolní Čermné Pavel
Skřeček.

Děti z Domu na půli cesty v
Pardubicích se mohou těšit na
mnoho příjemných zážitků.
„Finanční prostředky z Bertí-
ků budou využity na vzděláva-
cí volnočasové aktivity a ví-
kendové pobyty dětí,“ řekl Le-
oš Malina, zástupce ředitele
občanského sdružení SKP-
CENTRUM.

„Za celý Pardubický kraj
bych Bertíkům rád poděkoval.
Ne vždy dostávají dětské do-
movy dostatek peněz z roz-
počtu, aby mohly realizovat

např. zájmové aktivity dětí.
Zde pak přichází na řadu fi-
remní dárci, kteří umožňují
větší pestrost a různorodost
těchto aktivit,“ uvedl v průbě-
hu setkání Josef Janeček, ná-
městek hejtmana Pardubické-
ho kraje.

„Spolu s letošní částkou
jsme za posledních osm let
pomohli dětským domovům
příspěvkem přesahujícím 45
milionů korun,“ říká Petr
Chadraba, manažer projektu S
Bertíkem za dětským úsmě-
vem. „Skutečná hodnota, kte-
rou děti zprostředkováním

vzdělávacích aktivit získávají,
se ale nedá vyčíslit,“ dodává.

Peníze z letošního ročníku
poputují do všech koutů re-
publiky a rozdělí se mezi dět-
ské domovy, domovy na půli
cesty, ústavy sociální péče či
domovy pro matky a děti v tís-
ni. Prostředky z projektu vyu-
žijí dětské domovy na vzdělá-
ní, osobnostní rozvoj a inte-
graci dětí do společnosti.

Kampaň S Bertíkem za dět-
ským úsměvem trvala od
14. 11. 2007 do 1. 1. 2008.

Seznam dětských domovů a
dalších institucí zapojených
do projektu „Bertíci“ najdete
na webových stránkách
www.ialbert.cz.

V Pardubickém kraji šek
dostal Dům na půl cesty Par-
dubice (88 945 Kč), Dětský do-
mov Dolní Čermná (73 463 Kč),
Dětský domov Polička
(57 900 Kč), Dětský domov
Horní Čermná (77 339 Kč), Dět-
ský dům Holice (92 422 Kč) a
Ústav sociální péče Slatiňany
(11 000 Kč).

JANA SMETANOVÁ, radní
Pardubického kraje.


