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Architektura 20. století v Pardubickém kraji
Pardubický kraj/ Dne 16. pro-
since 2008 se v pražské Galerii
Jaroslava Fragnera za účasti
hejtmana Pardubického kraje
uskutečnila vernisáž výstavy
s názvem Architektura 20.
století v Pardubickém kraji.
Jedná se o výstavu fotografií
moderní architektury z kraje,
jejichž autorem je známý par-
dubický fotograf Štěpán Bar-
toš. Kolekce fotografií vý-
znamných památek architek-
tury 20. století na území kraje
zahrnuje pozoruhodné stavby
od secese po současnost. Ar-
chitektura Pardubického kra-
je je bohatstvím s mnoha po-
klady. Na tváři kraje se podí-
leli špičkoví architekti – např.
Gočár, Machoň, Řepa a mno-
ho dalších, kteří mu díky
svému umění vtiskli neopa-
kovatelnou atmosféru. Ště-
pán Bartoš prostřednictvím
svého fotoaparátu zachytil ty
nejzajímavější objekty a
stavby v regionu, nahlíží na
ně jako na umělecké dílo a
probouzí v nich často pouhým
okem neviditelnou duši.

V lednu roku 2009 se výsta-
va přesune do Českého centra
v Berlíně, kde bude slavnost-
ně zahájena dne 16. ledna za
přítomnosti hejtmana kraje a
velvyslance České republiky
v SRN. V březnu téhož roku
budou mít možnost výstavu
spatřit rovněž návštěvníci
Českého centra v Bratislavě.

Tvář Pardubického kraje
má opět nový „kabát“
Pardubický kraj/ Už v roce
2001 se zrodil dokument, kte-
rým Pardubický kraj prezen-
tuje své symboly a představu-
je své rodáky a osobnosti i ak-
ce, které pravidelně podporu-
je. Dokument dostal název
Tvář Pardubického kraje.

Samospráva Pardubického
kraje tímto dokumentem sta-
novuje symboly jako jsou
znak, prapor, logo, pečeť,
znělka, motto a barvy a také
obecná pravidla jejich užívá-
ní. Přehledem různých kul-
turních, sportovních a dal-
ších akcí pak dokument před-
stavuje události, které kraj
pravidelně podporuje a přijí-
má je za krajské, protože pre-
zentují Pardubický kraj i za
hranicemi České republiky.
Podobné je to s osobnostmi –
najdeme mezi nimi malíře,
sochaře, hudebníky, vzdělan-

ce, spisovatele, politiky i vy-
nálezce. Na seznamu osob-
ností Pardubického kraje tak
nechybí např. Bedřich Sme-
tana, Bohuslav Martinů, An-
tonín Chittusi, Jan Amos
Komenský, Jan Kašpar, Jan
Perner, Josef Ressel, Franti-
šek Filipovský, Emil Holub
(na snímku pokládání věnců
u památníku v Holicích)...

Dokument Tvář Pardubic-
kého kraje je průběžně aktua-
lizován. Návrh na zařazení
akcí či osobností do seznamů
mohou navrhovat nejen klu-
by zastupitelů, ale i veřejnost.

Poslední aktualizaci doku-
mentu provedli krajští zastu-
pitelé na svém jednání 11.
prosince, kdy mezi podporo-
vané akce zařadili meziná-
rodní festival Bohuslava
Martinů a mezi osobnosti kra-
je PhDr. Franze Spinu.

Tento rodák z Městečka Tr-
návka se v době první repub-
liky jako jeden z mála občanů
německé národnosti zasloužil
o budování československého
státu. V roce 1926 vstoupil do
československé vlády a úřad
ministra zastával až do roku
1938. Novou poslední aktuali-
zace je vytvoření nové kapito-
ly – Významná místa.

Mezi ně nově patří památ-
ník Zámeček v Pardubicích,

kde byli v době od 3. 6. do 9. 7.
1942 nacisty popraveni čeští
občané. Dalším památným
místem jsou Ležáky jako při-
pomínka vyhlazení této obce
nacisty během 2. světové vál-
ky. A do třetice zastupitelé
„prohlásili“ za významné
místo pro potřeby Tváře kraje
Růžový palouček u Litomyšle,
kde se v roce 1547 loučili s
vlastí členové Jednoty bratr-
ské před odchodem do exilu.
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Kam se můžete vypravit za kulturou?
aMáte rádi výstavy? Potom neváhejte a vypravte se do Východočeského muzea v Par-
dubicích, kde je do 30. 1. otevřena expozice s názvem „První republika a Pardubice“. Do
25. 1. zde můžete navštívit výstavu k 150. výročí narození K. E. Macana, do 1. 2. je otevře-
na expozice „Výroční obyčeje ve východních Čecháh po roce 2000“. Do 20. 2. poté máte
možnost zhlédnout výstavy „Design, nová tvář věcí II.“ a „Druhá příroda“. Do konce ledna
můžete zavítat do Krajské knihovny v Pardubicích na výstavu „Sport ve fotografii“, Regi-
onální muzeum v Chrudimi pro vás do 1. 2. připravilo expozice s názvem „Lidové Vánoce“ a
„Jak bydlely panenky v Nizozemí“. Interaktivní výstava je připravena od 11. 1. do 1. 2. v
Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Nese název „Hejblata hudební a věci kolem aneb
uši a ten zbytek“. Zapomenout nelze ani na expozici v Regionálním muzeu v Litomyšli –
„Oslavy konce roku v dobách dávných“ – ta je otevřena do 31. 1.
aPokud máte raději přednášky, můžete si vybrat z několika akcí. Dne 8. 1. se ve Výcho-
dočeském muzeu v Pardubicích uskuteční od 18 hodin přednáška o Novém Zélandu, Vý-
chodočeská galerie v Pardubicích má na 14. ledna připravenu přednášku s názvem „Fe-
nomén Zlín“. O „Trekingu v Anktartidě“ se dozvíte 15. 1. od 18 hodin ve Východočeském
muzeu v Pardubicích, o týden později si ve stejný čas můžete vyslechnout informace o
Brazílii. Pokud se chcete raději dozvědět něco o Maltě, vypravte se do Východočeského
muzea v Pardubicích dne 29. 1. od 18 hodin. Zajímá–li vás české malířství a sochařství me-
zi válkami, pak je pro vás připravena přednáška Východočeské galerie v Pardubicích, kte-
rá se koná dne 28. 1. „Kultivace mluveného projevu a hlasová průprava“ – přednáška s
tímto názvem je pro vás přichystána v Krajské knihovně v Pardubicích (sál NIDV), a to 17.
1. od 9 hodin.
aNa 10. 1. připravila Východočeská galerie v Pardubicích výtvarnou dílnu Stěhování
národů (Umění křížem – krážem). Akce se koná od 10 do 13.30 hodin. Na stejném místě
se koná 15. 1. od 17 hodin akce s názvem „Ozvěny AniFestu – Animatica muzica – grafi-
ka v animaci“ (doprovodný program výstavy). Obdobná akce – opět jako doprovodný
program stejné výstavy – se koná i o týden později (v tomtéž čase) – pouze s tím rozdí-
lem, že je na „pořadu dne“ beseda a hudba. Východočeská galerie pro vás rovněž pořá-
dá Výlet za uměním (Kolín, Libodřice), a to dne 18. 1. A ujít byste si neměli nechat ani
komentovanou prohlídku výstavy se Z. Daňkem, která je pro vás připravena na 20. 1. od
17 hodin ve Východočeské galerii v Pardubicích.
Přehled dalších kulturních akcí můžete najít na internetovém portálu
www.vychodnicechy.info. Celý Magazín Pardubický kraj najdete na
webových stránkách svého Deníku, v sekci Speciály.

Krajský program prevence
kriminality na léta 2009–2011

Pardubický kraj/ Kraj se v ro-
ce 2007 rozhodl zapojit do
krajské úrovně prevence
kriminality v souladu se Stra-
tegií prevence kriminality na
léta 2008 – 2011, která byla dne
15. 10. 2007 schválena Vládou
ČR. Tato strategie přináší
změnu organizačního systé-
mu prevence kriminality v
České republice.

Jedná se především o posí-
lení kompetence krajů a obcí
při realizaci preventivní poli-
tiky.

Úkolem krajské úrovně je
vytvořit preventivní politiku
v rámci své působnosti.

V letech 2009 až 2011 obdrží
kraj do svého rozpočtu státní
dotaci na realizaci krajského
programu a rozhodne v sa-

mostatné působnosti o jejím
konkrétním využití na pre-
ventivní projekty, jejichž
předkladatelem je kraj nebo
obce.

V průběhu roku 2008 byla
zpracována Koncepce pre-
vence kriminality Pardubic-
kého kraje na období 2009
-2011.

Cílovými skupinami, jimž
bude věnována zvýšená po-
zornost, je mládež ohrožená
sociálně patologickými jevy
nebo již s kriminální zkuše-
ností, oběti (šikana, mrav-
nostní, násilná tr. činnost
včetně domácího násilí) a ri-
zikoví jedinci v postavení po-
tenciálních pachatelů nebo
obětí (rodiny dětí s porucha-
mi chování, nevhodné vý-
chovné prostředí, sociálně vy-
loučení jedinci a skupiny,
obyvatelé prostorově vylou-
čených lokalit, osoby se soci-
álním handicapem…).

V současné době probíhají
přípravy na samotnou reali-
zaci Krajského programu dle
závazné metodiky minister-
stva vnitra.

Hlavním cílem všech pre-
ventivních opatření je před-
cházet vzniku kriminality,
snižovat výskyt společensky
nežádoucích jevů a zajistit
funkční systém prevence
kriminality na krajské a
místní (obecní) úrovni.

Přijímací řízení na střední školy zaznamená změny
Pardubický kraj/ Žákům 9.
tříd základních škol se přiblí-
žilo období důležitého roz-
hodnutí.

Během nadcházejících tří
měsíců budou muset zvolit,
jakou vzdělávací cestou se
vydají po ukončení povinné
školní docházky.

Při jejich rozhodování jsou
jim i jejich rodičům připra-
veni pomoci výchovní porad-
ci na základních školách, pra-
covníci informačních a pora-
denských středisek při úřa-
dech práce a pracovníci peda-
gogicko – psychologických
poraden.

Přijímací řízení na střední
školy zaznamená v letošním
školním roce výrazné změny.

Ty jsou dány novelizací
školského zákona i příslušné
prováděcí vyhlášky.

Ředitelé středních škol jsou
povinni do 31. ledna oznámit
počty přijímaných žáků do

jednotlivých oborů vzdělání,
kritéria přijímacího řízení a
termíny přijímacích zkoušek,
pokud se konají (minimálně
dva termíny pro 1. kolo).

Uchazeči mohou již v 1. ko-

le přijímacího řízení podat
celkem tři přihlášky.

Za doručení přihlášky na
školu zodpovídá sám uchazeč,
resp. jeho zákonný zástupce,
termín pro podání přihlášky

v 1. kole je 15. březen.
Přijímací zkouška, pokud o

ní ředitel školy rozhodl, se
koná v pracovních dnech v
termínech od 22. dubna do 7.
května.

Rozhodnutí o přijetí či ne-
přijetí odešle ředitel školy
uchazeči do tří pracovních
dnů. Proti tomuto rozhodnutí
se lze odvolat rovněž do tří
pracovních dnů, a to pro-
střednictvím ředitele dané
školy ke krajskému úřadu.

Uchazeč, kterému bylo do-
ručeno rozhodnutí o přijetí
ke vzdělávání, musí svůj
úmysl vzdělávat se v dané
střední škole potvrdit ode-
vzdáním zápisového lístku, a
to do pěti pracovních dnů ode
dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek obdrží
uchazeč pouze jeden, a to od
základní školy, jejímž je žá-
kem.

Pokud uchazeč zápisový
lístek v dané škole neodevzdá,
vzdává se tímto práva být na
tuto střední školu přijat a na
jeho místo lze přijmout jiného
uchazeče.

Po ukončení 1. kola může

ředitel školy k naplnění před-
pokládaného stavu žáků vy-
hlásit další kola přijímacího
řízení.

Stejný postup platí i při při-
jímání do prvního ročníku ví-
celetých gymnázií.

Úplný přehled středních
škol včetně speciálních na-
leznou všichni zájemci jak na
webových stránkách Pardu-
bického kraje, tak v brožuře
„Přehled oborů vzdělání
středních škol, konzervatoře
a vyšších odborných škol v
Pardubickém kraj pro školní
rok 2009–2010“, kterou obdr-
želi na základních školách
všichni žáci, kteří končí po-
vinnou školní docházku.

Při rozhodování dětí a je-
jich rodičů doporučujeme
využít dnů otevřených dveří,
které školy v těchto měsících
pořádají a jejichž termíny
jsou rovněž uvedeny v této
publikaci.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, městské di-
vadlo, 1930–1935, Kamil Roškot

LÁZNĚ BOHDANEČ, lázeňský pa-
vilon, 1912–1913, Josef Gočár (ná-
stavba patra Antonín Hilse, 1925)

PARDUBICE, Winternitzovy mlýny, 1909–1911 (přístavby 1919, 1922 a 1926), Josef Gočár

LÁZNĚ BOHDANEČ, městský vo-
dojem, 1910–1911, Josef Gočár


