
Pardubická záchranka má dva certifikáty
Pardubický kraj/ V úterý
4. března převzal ředitel Zdra-
votnické záchranné služby
Pardubického kraje Marek
Obrtel (na snímku vlevo) hned
dva certifikáty jakosti.

První se týká systému řízení
kvality, druhý systému řízení
bezpečnosti informací.

Pardubičtí jsou teprve třetí
záchrankou v zemi, která po-
dobné certifikáty má.

Slavnostního dopoledne se
účastnili i představitelé kraje,
který je zřizovatelem zdravot-
nické služby. Hejtman Ivo
Toman vyjádřil potěšení nad
úspěchem, kterého organizace
dosáhla a projevil přání, aby
vysoká úroveň poskytované

péče zůstala i do budoucna.
„Zdravotnická záchranná

služba procházela procesem
certifikace přibližně rok, tedy
od svého počátku. Sloučením
územních odborů došlo také
ke sloučení činnosti, které by-
ly v každém z odborů pojímány
rozdílnými způsoby. Certifi-

kace a tedy zpracování norem
a pracovních postupů mimo
jiné umožnilo sjednotit čin-
nosti a převzít z každého odbo-
ru to nejlepší řešení,“ pochva-
loval si hejtman Toman.

Čestného úkolu předání lis-
tin se pak ujali vicehejtman
Roman Línek a náměstek
hejtman Josef Janeček.

Certifikáty byly uděleny
společností CQS – Sdružením
pro certifikaci systému jakos-
ti. Oba certifikáty platí do do-
konce roku 2010 a týkají se tří
procesů – Přednemocniční ne-
odkladná péče, zdravotnické
asistence a transporty; Vzdě-
lávání ve zdravotnictví a Ex-
pertní a konzultační činnost.
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O školství
Prvňáčků bylo letos u zápisu
o stovku více než loni.

V uplynulých dnech dokon-
čil odbor školství, mládeže a
sportu krajského úřadu sběr
údajů o počtech žáků, kteří v
září letošního roku usednou
poprvé do školních lavic.

Celkové počty žáků na ZŠ v
období od roku 2001 do sou-
časnosti výrazně poklesly.
Konkrétně v našem kraji o ví-
ce jak deset tisíc. Za tuto dobu
obce, jako zřizovatelé základ-
ních škol, zrušily z důvodu
úbytku žáků a nedostatku fi-
nančních prostředků celkem
patnáct škol.

V období kolem roku 2000
přicházelo k zápisu do prvních
tříd okolo šesti tisíc dětí. V po-
sledních třech – čtyřech letech
se toto číslo pohybuje kolem
čtyř tisíc sedmi set a poslední
tři roky je téměř stabilní. V
tomto roce se dokonce poprvé
po několika letech dostavilo k
zápisu zhruba o stovku dětí ví-
ce než v roce minulém.

Počet dětí usedajících kaž-
doročně do školních lavic v
prvních třídách ovlivňují také
odklady povinné školní do-
cházky. Jestliže se rodičům
zdá, že jejich dítě ještě není do-
statečně zralé pro zahájení
školní docházky, mají možnost
na základě stanoviska pedago-
gicko psychologické poradny
požádat ředitele školy o odlo-
žení zahájení povinné školní
docházky.

Například v roce 2004 byla
povinná školní docházka o je-
den školní rok odložena téměř
tisícovce dětí.
Cizinci v našem kraji se mo-
hou učit česky

Cizinci se mohou vzdělávat
na Obchodní akademii a Stát-
ní jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky v
Pardubicích, jejímž zřizovate-
lem je Pardubický kraj.

Zkoušky jsou oficiálně
uznávány českými úřady jako
doklad, potvrzující znalost
českého jazyka, nutný k zís-
kání státního občanství nebo
povolení k trvalému pobytu.
Tato nabídka je určena všem
cizím státním příslušníkům a
dále agenturám, které zpro-
středkovávají zaměstnání a
pobyt cizinců na území ČR.

Nejbližší termín zkoušek je
17. červen 2008. Zkoušky se
skládají ze dvou částí. První
část je písemný test, druhá
část je ústní a je vedena na zá-
kladě výběru jednoho z pat-
nácti témat. Přihlášky pro ten-
to termín přijímá škola do 30.
května 2008, poplatek za
zkoušku činí 800 Kč.

„Je to nezbytné, efektivní i
logické, že se na takovýchto
aktivitách i na celoživotním
vzdělávání podílejí střední
školy zřizované Pardubickým
krajem. Je tak dobře využito
jejich technické i odborné zá-
zemí,“ uvedla náměstkyně
hejtmana Marie Málková.

Investice na zámku pokračují
Pardubice/ Na pardubickém
zámku se bude rekonstruovat
ve velkém. Rada kraje schváli-
la investiční záměry na obno-
vu valů, dále vybudování par-
koviště před areálem zámku i
na rekonstrukci depozitářů.

„Už od roku 2005 máme v
Plánu údržby a rozvoje kraje v
oblasti kultury zařazenou ob-
novu zámeckých valů coby
součást dlouhodobého projek-
tu obnovy pardubického zám-
ku. Tato akce zahrnuje vybu-
dování valů a jejich osvětlení a
současně i osvětlení zámku.
Plánujeme i vybudování od-
povídajícího sociálního zaří-
zení. Vše proto, abychom tento
prostor mohli využívat i pro
pořádání společenských a kul-
turních akcí,“ řekl radní zod-
povědný za kulturu a památky

Miroslav Brýdl (na snímku
vpravo dole).

Tato investice ve výši 3,3
mil. korun bude kryta ze stát-
ního rozpočtu a z rozpočtu kra-
je. „Po dokončení obnovy ná-
dvoří zámku koncem letošní-
ho roku z finančních pro-
středků finančních mecha-
nismů EHP/Norsko skončí
možnost parkovat auta v tom-
to prostoru. Proto chceme před
areálem zámku, na pozemcích
kraje, vybudovat parkoviště
pro přibližně 15 automobilů,
event. autobus a automobily.
Náklady na stavbu odhaduje-
me na 2,5 mil. Kč,“ dodal Brý-
dl. Třetím investičním zámě-
rem na pardubickém zámku je
rekonstrukce depozitářů Vý-
chodočeské galerie v Pardubi-
cích. Ty jsou dnes umístěny v

1. a 2. nadzemním podlaží a ne-
odpovídají zákonným pod-
mínkám uložení sbírkových
předmětů.

„Hrozí nám pokuty od mi-
nisterstva kultury, ale ještě
více nám hrozí nenávratné po-
škození cenných sbírek,“ do-
plnil Brýdl. Všechny tyto in-
vestice by mohly být realizo-
vány ještě v letošním roce.

Aktuality z Pardubického kraje

Pomoc Romům? Nejlepší
je terénní sociální práce
Pardubický kraj/ Rada Pardu-
bického kraje vybrala partne-
ra pro projekt terénní práce v
sociálně vyloučených róm-
ských komunitách. Stala se
jím velmi zkušená nezisková
organizace – obecně prospěšná
společnost Člověk v tísni pro
České televizi.

Podle dostupných sociolo-
gických analýz je na území
kraje 15 sociálně vyloučených
rómských komunit, počet
osob, které v nich žijí, se odha-
duje na 750 – 800. Podle kraj-
ského radního zodpovědného
za oblast sociální péče a ne-
ziskový sektor Miloslava Ma-
cely je největším problémem
obyvatel těchto komunit vy-
soká nezaměstnanost a nízká
úroveň vzdělání: „Je to zača-
rovaný kruh. Děti z těchto ko-
munit většinou dokončí pouze
základní školní docházku a
bez dalšího vzdělání se velmi
těžko uplatňují na trhu práce.

Stávají se závislými na sociál-
ních dávkách, velmi brzo mají
vlastní děti a tak to jde pořád
dokola. Řešením je pomoc spo-
čívající v dlouhodobé terénní
sociální práci vykonávané
přímo v těchto lokalitách.“ Po-
třebné finanční prostředky na
terénní pracovníky lze získat z
evropských fondů. Mohlo by
jít až o několik desítek miliónů
korun. Kraj počítá, že bude úz-
ce spolupracovat s obcemi a
neziskovými organizacemi z
kraje, které se romskou pro-
blematikou zabývají. Část te-
rénních pracovníků budou
tvořit Romové.

„Uvítal bych, kdyby se pří-
mo v těchto komunitách poda-
řilo vytipovat osoby, které se
stanou asistenty terénních
pracovníků. Byl by to dobrý
příklad pro ostatní,“ přeje si
Macela. Projekt bude v plném
rozsahu spuštěn na počátku
roku 2009.
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Na služby putuje
deset milionů

Pardubický kraj/ Více než 10
mil. Kč z rozpočtu kraje bude
rozděleno mezi organizace,
které na jeho území provozují
sociální služby. Podáno bylo
celkem 116 žádostí a součet po-
žadavků převyšuje 48 mil. Kč.
„Za nejohroženější považuji
terénní služby ve venkov-
ských oblastech, např. pečova-
telské služby a osobní asisten-
ci. Zákon o sociálních služ-
bách má projít novelizací, kte-
rá mimo jiné zajistí lepší vyu-
žívání příspěvku na péči. Ně-
kterým službám ovšem hrozí
zánik a kraji to rozhodně není
jedno,“ uvedl radní Miloslav
Macela (na snímku). Kvůli no-
vé metodice přidělování dotací
dostaly letos některé organi-
zace z národních zdrojů vý-
razně nižší prostředky, někte-
ré si naopak polepšily. K této
nevyváženosti kraj při hodno-
cení přihlížel. „O výši dotace
budeme se všemi organizace-
mi ještě jednou diskutovat v
námitkovém řízení. Věřím, že
navíc vyjednáme s minister-
stvem částečné navýšení do-
tačních prostředků,“ dokončil
Macela. Při jednání s minis-
terstvem práce a sociálních
věcí byl kraj letos úspěšnější
než vloni. Sociální služby v
kraji získaly z národních zdro-
jů o 7 mil. Kč více než loni.

Projekty jsou zaměřeny na dopravu
Pardubický kraj/ Výbor regionální rady NUTS 2 Severovýchod
schválil 25. února financování prvních projektů z Regionálního
operačního programu (ROP) Severovýchod. Dva z podpořených
projektů jsou z Pardubického kraje. „Jedná se o projekty zhruba
za 416 mil. Kč. Oba jsou zaměřeny na oblast podpory pro rozvoj
regionální silniční a dopravní infrastruktury. Realizovány by
měly být ještě letos,“ řekl vicehejtman kraje a místopředseda re-
gionální rady Roman Línek. „Projekt Modernizace silnice II/315
Lanškroun – Tatenice dosahuje výše investice více než 200 mili-
onů korun, z toho cca 184 mil. Kč je z prostředků EU. Jedná se o
desetikilometrový úsek silnice. Projekt Modernizace silnice
II/322 – obchvat Chvaletic představuje téměř čtyřkilometrový
úsek. Na projektu ve výši cca 184 mil. Kč se částkou 169 mil. Kč
bude podílet Evropská unie,“ dodal Roman Línek. Tímto roz-
hodnutím přidělování evropských finančních prostředků v
rámci ROP nekončí. O balíku projektů z oblasti rozvoje obcí a
měst bude regionální rada rozhodovat v červnu letošního roku.

Kam se můžete vypravit za kulturou?
b Chodíte do Východočeského divadla v Pardubicích? Zde je program: 21. 3.
Úžasná svatba (19), 22. 3. Mississippi Blues Ben (19), 26. 3. Urvi to! (18), 28. 3. My fair
lady (20), 31. 3. Maja (17.30), 3. 4. Bláznivé nůžky (19), 7. 4. Vstupte... (19), 9. 4. Vítěz-
ství (18), 11. 4. Klec bláznů (19). Divadlo 29 Pardubice uvádí: 21. 3. Mch band – Sylvie
Krobová (20), 29. 3. Hm... (21). A jaký je program v Kulturním domě Hronovická
v Pardubicích? Na představení „Na Brusel, Vávro!“ můžete vyrazit 22. 3. od 19 hodin,
na Mononology vagíny 15. 4. od 19.30 hodin. Eskymáka z Amsterdamu zde můžete
spatřit 20. 4. v 19 hodin.
b Raději posloucháte hudbu? Poté neváhejte a vypravte se do Komorního divadla
(KD) v Hlinsku, kde se 21. 3. od 18 hodin představí Trio Michal Pavlíček a spol. Téhož dne
od 20 hodin v Music clubu Kotelna (MSCK) v Litomyšli vystoupí Volant + Punk Floid.
Dne 25. 3. se můžete vypravit do Smetanova domu v Litomyšli na představení Nara
Ichijo High School Wind Orchestra (od 18 hodin). Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi
hostí 26. 3. od 19 hodin Jakuba Smolíka, ve stejný den se na zámku v Litomyšli uskuteční
kytarový recitál „481. LHV: Pavel Steidl“ (19.30 hodin). Divokej Bill „rozdovádí“ MSCK v
Litomyšli 28. 3. od 21 hodin. Konzervatoř Pardubice oslaví své 30. výročí slavnostním
koncertem, a to ve dnech 1.–2. dubna od 19 hodin v Domě hudby. Na Michala Palečka a
Michala Janíka se můžete vydat do KD v Hlinsku dne 2. 4. od 18 hodin. Žlutého psa Par-
dubice rozdovádí 4. 4. od 21 hodin Michal Hrůza. Galavečer Travesti Screamers se
uskuteční 10. 4. v 19 hodin v Domě kultury Dukla v Pardubicích. Doli klub v Pardubicích
rozezní 10. 4 od 20 hodin Oskar Petr, Slávek Janoušek se zde představí 18. 4. od 20 ho-
din. A co takhle ples? 21. 3. máte zřejmě jednu z posledních možností si zaplesat, a to od
20 hodin v Domě kultury Dukla na Prvním magickém plese.
b 22. 3. se od 8 hodin v Museu v Rosicích koná Výměnné setkání železničních modelářů.
b Chcete přivítat jaro? Máte příležitost 22. 3. v 10 hodin v Ronově nad Doubravou,
kde můžete vyrazit na turistický pochod. Jarní turistická sezóna bude zahájena také v
Chrudimi, a to 29. 3. v 9.30 hodin. Svátky jara můžete slavit až do 6. 4. ve skanzenu ve
Hlinsku, kde se koná akce „Velikonoce na Betlémě“. Na stejném místě můžete od 4. 4. do
22. 6. zhlédnout akci Báchorky z Vysočiny.
b Dne 28. 3. se od 20.30 hodin koná ve Smetanově domě v Litomyšli představení „Ces-
tou necestou“. 31. 3. zde od 19.30 uvidíte „Chudáka manžela“.
b IV. ročník Slavnosti pálenky se uskuteční v Červené vodě 29. 3. od 20 hodin.
b Máte–li chuť na sport, nenechte si ujít 30. 3. od 15 hodin zápas Hlinsko – Lan-
škroun (mužstva A) na Fotbalovém stadionu v Hlinsku. 5. 4. se poté od 10 hodin usku-
teční v Jablonném nad Orlicí (Chata Malák) mistrovství ČR v přespolním běhu. Od 12. do
13. 4. se na Dostihovém závodišti v Pardubicích bude závodit o Cenu hejtmana Pardu-
bického kraje , o týden později se koná „Kvalifikace na Zlatou podkovu – všestrannost“.
bIDo 30. 3. můžete v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi spatřit výstavu „Dřevěné
hračky–nehračky Václava Kubáta“. Až do 30. 12. máte pak čas navštívit expozice „Z no-
vých přírůstků muzejních sbírek II“, „Hana Cigánová – portrét výtvarnice“ či „Drak 50
let“. V Galerii Univerzity Pardubice máte již poslední příležitost zhlédnout výstavu gra-
fik Petra Melana (do 24. 3.), do 30. 3. je otevřena expozice „Josef Portman – knihtiskař
litomyšlský“ v Regionálním muzeu v Litomyšli a „Obrazy Josefa Matičky“ v Domě U Ry-
tířů rovněž v Litomyšli. 30. 3. je rovněž posledním dnem otevřené expozice „Doba měst a
hradů, husitské války“ v Městské galerii v Poličce, „Svět a Litomyšl na starých mapách.
Cesta novověké kartografie 16. až 20. stoletím“ je ke zhlédnutí v Regionálním muzeu v
Litomyšli až do 20. 4. Až do 31. 3. můžete v Benefiční Galerii Fons v Pardubicích zhléd-
nout výstavu „Bedřich Novotný – Figurální tvorba“, do 3. 4. je v Galerii Art – Světlana a
Luboš Jelínkovi – v Chrudimi připravena výstava František Kupka – Lysistrata. Do kon-
ce prázdnin se můžete vypravit do Východočeského muzea v Pardubicích, kde uvidíte
„Křemen a jeho rodinu“. Chcete–li obdivovat kulturu jiných zemí, poté neváhejte ve
dnech 25.–29.3 zavítat na Dny japonské kultury v Litomyšli.
b Do 1. 4. se ve Skutči koná akce s názvem „Pomozte trhnout rekord“. 12. 4. se v Mo-
ravské Třebové uskuteční Vandr skrz Maló Hanó 2008.
b Dne 10. 4. se v regionálním informačním centru na náměstí Republiky v Pardubicích
uskuteční seminář s názvem „Evropský sociální fond – jak se stát úspěšným žadate-
lem“. Seminář je určen pro neziskové organizace, které mají zájem čerpat finanční pro-
středky z Evropského sociálního fondu. Seminář se koná od 14 do 15.30 hodin. Svou
účast potvrďte na telefonu 222 957 570 nebo e–mailu: seminar@evropane.org.
Další kulturní akce, stejně tak jako celý Magazín Pardubický kraj, najdete
na webových stránkách svého Deníku, v sekci Speciály. Přehled kulturních
akcí můžete také najít na portálu www.vychodni–cechy.info.

PŘIVEZLI MEDAILE

OLYMPIONICI. Náměstkyně hejtmana Marie Málková při-
jala v úterý 11. března úspěšné účastníky III. Zimních olym-
pijských her dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Ti získali pro
Pardubický kraj celkem deset medailí.


