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Výročí:
Říjen
80 let
85 let
91 let
92 let

–
–
–
–

Listopad
65 let
–
–
80 let
–
–

Svobodová Jiřina
Šenderová Věra

Nekvindová Libuše
Kysilková Anna

Prosinec
65 let –
–
75 let –
85 let –

Kynclová Marie
Bártová Jana
Štorek Jaroslav
Hromádko Jan

Nekvinda Jiří
Zástěra Jan
Hubená Milada
Zeman Josef

Narození:
Červen
Kyselová Katrin
Čáp Mikuláš

Červenec
Bečička David
Drahoš Pavel
Pavliš Šimon
Šebek Tomáš

Úmrtí:
Červenec
Kusý Jan
Srpen
Čapková Věra
Gregorová Marie
Donát Miroslav

Září
Bukáček Josef
Fajmon Vladimír
Houser Blahoslav

Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům
Pozitivní změny jsou patrné i ve
vašem regionu
Pardubice - Naši žáci a studenti podle
průzkumů zaostávají za svými vrstevníky
z vyspělých zemí především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi.
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Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost oborů v našem středním
školství či dlouhodobé přehlížení potřeb trhu práce. Za současnými problémy je
třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého demografického vývoje v naší
zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech.
Na situaci ve školství se díváme racionálně
Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou
odpovědností a rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních
samospráv, zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou všech
optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit technické školy
a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory
provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učebními pomůckami a mzdovými
úsporami navyšovat platy pedagogů stávajících škol. Po nelehkém období, kdy
změnám nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc
mnohdy nepomohla ani média, se ze škol ozývají první pozitivní signály.
K optimalizaci sítě středních škol již pod tíhou nezpochybnitelných argumentů
sáhly všechny kraje a vyzval k ní rovněž ministr školství.
Změny proběhly také na Pardubicku a Chrudimsku
V roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže a Základní umělecké
školy na obce (k 31. 12. 2010), byla sloučena Základní škola při nemocnici
Pardubice se Základní školou a Praktickou školou Pardubice (k 31. 10. 2010),
byl schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání) ve středních
odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd
v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum technických lyceí ve středních
odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd
v kraji o 3). V letošním roce pak byly sloučeny Střední průmyslová škola
potravinářská Pardubice a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Pardubice – Polabiny, Poděbradská 94, (k 1. 7. 2011), Základní škola a praktická
škola Pardubice se Základní školou při nemocnici Chrudim (k 1.7. 2011),
Gymnázium Přelouč, Obránců míru, 1025 a Střední odborné učiliště technické
Přelouč, Dukelské náměstí 1513 (k 1.8. 2011).
Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli středních
odborných škol a zástupci místních samospráv na útlumu ekonomických oborů a
v případě vyšších odborných škol, kterým v roce 2016 skončí akreditace, na
jejich užší spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že žák studium dokončí tam,
kde jej zahájil.
Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu,
abychom udrželi oborovou nabídku v kraji a případně pomohli vzniku nových
oborů, které si žádá pracovní trh. Chceme tu ekonomicky silné a oborově
vyhraněné střední školy s optimálním technickým vybavením, kde žáky vyučují
kvalitní pedagogové.
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Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž
absolventech je velká poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli
systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce – tedy oborech
blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník – Uzenář) či
v oboru Kominík. Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost žáků
v praktických dovednostech.
Rozšiřujeme nabídku o nové obory
Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových
oborů vzdělání – Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením Mechanik
plastikářských strojů), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských
zařízení, Požární ochrana, Průmyslová ekologie a Chemik. Již druhým rokem
budou otevírány obory Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že zájem o tyto obory
roste. Pardubický kraj vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů, podle
kterých mohou děti a jejich rodiče vybírat školu s ohledem k budoucímu
povolání. Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali žákům
odpovídajícím způsobem poradit.
Vracíme gymnáziím prestiž
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gymnázií a zajistit jejich
další existenci. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými
přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními obory. Pilotní ročník měl
za úkol především zmapovat úroveň žáků základních škol a prověřit organizaci
zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy
hodnotným materiálem a vodítkem pro další postup. Na základě zjištěných
negativ budou ve školním roce 2012 - 2013 stanovena jednotná pravidla pro
druhé a další kola přijímacích zkoušek.
Investujeme do škol a školských zařízení
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl schválen
ve výši 311 812 tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč.
V průběhu roku dochází ke snížení rozpočtu o 3 % – s ohledem na hospodaření a
celkovou finanční situaci kraje.
V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné finanční
prostředky (7,265 mil. Kč) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané
nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních změn ve školství).
Nejvýznamnější investiční akce v kraji
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve
školách v tomto roce patří výstavba sportovního areálu Dašická v Pardubicích,
stavební úpravy v SPŠ chemické v areálu Poděbradská v Pardubicích a ve
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Střední škole potravinářství a služeb Pardubice, rekonstrukce školní kuchyně a
jídelny na Gymnáziu Dašická, Pardubice, přístavba šaten a rekonstrukce
Domova mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované městem Vysoké Mýto,
rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu Mozartova, Pardubice,
rekonstrukce střech Integrované střední školy Moravská Třebová a přístavba
bezbariérového výtahu v Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk.
Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek
sloučených škol a na další rekonstrukce cca 120 mil. Kč.
Ing. Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
Více na www.pardubickykraj.cz, www.janapernicova.cz

Nový památník v Trhové Kamenici
Nový památník připravovaný pro trhovokamenické náměstí připomene zdejší
příslušníky Royal Air Force a oběti holocaustu.
Idea památníku, u kterého nyní upřesňuji jména osob, kterým bude věnován, a
pro který sháním finanční prostředky (informace v Chrudimském deníku byla až
příliš optimistická), mne napadla ve chvíli, kdy jsem jako dlouholetý zájemce
o působení našich letců v Anglii začal zjišťovat více informací o osudech dvou
z nich - Karla Bergmana a Adolfa Doubala. Doposud se o nich prakticky nevědělo,
což jsem chtěl změnit. Protože památník připomene pouze jména a nikoliv osudy,
začal jsem také pracovat na knize o obou letcích. Informace zjištěné o rodině Karla
Bergmana mne inspirovaly k dalšímu pátrání po osudech trhovokamenických židů a
k druhé knize. Ta by měla doplnit doposud známé osudy i jména, a to díky
čtyřletému bádání v archivech několika zemí. Protože trhovokameničtí židé byli pro
městys i pro jeho okolí velmi významní nejen tím, že živili stovky jeho obyvatel, ale
byli aktivní i při zakládání místních organizací a ve vedení Trhové Kamenice,
chystaná kniha by měla zachycovat cca 200 let jejich života v regionu.
Chci, aby v obou publikacích, popřípadě na výstavách, které budou uvedenou
akci doprovázet, byly co nejpodrobnější informace. Rád bych proto poprosil i Vás,
čtenáře tohoto textu, o případné vzpomínky na rodiny Bergmanů, Fuchsů a
Vohryzků, které měly příbuzné či kořeny v několika obcích mikroregionu.
Nový památník by měl být odhalen 2. září roku 2012 u příležitosti 110. výročí
narození Karla Bergmana a jeho sestry Gréty. O podrobnostech, které s tímto
památníkem souvisí, budete informováni.
Filip Procházka,
realizátor památníku,
zakladatel Klubu vojenské historie 276th Sqdn (reenacted) RAF, o.s.
tel. 777 220 517, filip@europeanbattlefield.net,
http://www.europeanbattlefield.net/276
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů na IV. čtvrtletí
Datum
Jméno
Místo pohotovostní služby Pozn.
15. 10. MUDr. Zuzana Hejlová
Skuteč
Smetanova 315
16. 10. MUDr. Zuzana Hejlová
Skuteč
Smetanova 315
22. 10. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
23. 10. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
28. 10. MUDr. Yvona Chludová Hlinsko Smetanova 568
@
29. 10. MUDr. Josef Cimburek
Skuteč
Tyršova 386
30. 10. MUDr. Josef Cimburek
Skuteč
Tyršova 386
5. 11. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
6. 11. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
12. 11. MUDr. Jan Konývka
Hlinsko Poličská 444
*
13. 11. MUDr. Jan Konývka
Hlinsko Poličská 444
*
17. 11. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
19. 11. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
20. 11. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
26. 11. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
27. 11. MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64
3. 12. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
#
4. 12. MUDr. Eva Konývková
Hlinsko Nádražní 548
#
10. 12. MUDr. Yvona Chludová Hlinsko Smetanova 568
@
11. 12. MUDr. Yvona Chludová Hlinsko Smetanova 568
@
17. 12. MUDr. Zuzana Hejlová
Skuteč
Smetanova 315
18. 12. MUDr. Zuzana Hejlová
Skuteč
Smetanova 315
24. 12. MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401
25. 12. MUDr. Michael Chlud
Skuteč
Smetanova 568
@
26. 12. MUDr. Zdena Janovská Trh. Kam. Hlinecká 64
27. 12. MUDr. Eva Krejčí
Krouna 350
28. 12. MUDr. Jan Konývka
Hlinsko Poličská 444
*
29. 12. MUDr. Jiří Janovský
Hlinsko Wilsonova 590
30. 12. MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31
$
31. 12. MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64
1.1. MUDr. Josef Cimburek
Skuteč
Tyršova 386
* = ETA Hlinsko, $ = Zdr. středisko, # = Polikl. Hlinsko, @ = U Botany
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V sobotu 1. října 2011 se konal v místní sokolovně "KROUNA FEST
2011", na kterém zahrály kapely VYPSANÁ FIXA, DUKLA VOZOVNA,
VOLANT a WILD EGGS.
Akce se vydařila a kapely vystoupily před vyprodaným sálem.

Další akce s názvem "ROCK NIGHT KROUNA" je na programu již tuto
sobotu 15. října 2011 od 20:00 hodin. Více informací k akci naleznete na
stránkách obce.

Moštování
Zahrádkáři z Krouny oznamují, že moštování ovoce zahajují
v pátek 23. 9. 2011 v 16.00 hod.
Ovoce musí být prané, nenahnilé a nemoučnaté.
Moštování bude pokračovat každý
pátek od 16.00 hod. až do vyhlášení
ukončení.
Zájemci o tuto službu, neodkládejte
příchod na pozdější hodinu!
Děkujeme za pochopení.
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Projekční činnost
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