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OZNÁMENÍ
OBECNÍHO
ÚŘADU

ČISTÁ U LITOMYŠLE
Umění investovat
V letních měsících tohoto roku si sestřičky
litomyšlské CHARITY převzaly v autosalónu
nový automobil pro ošetřovatelskou službu.
Vůz byl pořízen z výtěžku Tříkrálové sbírky
2011, do které se štědře zapojili také občané
naší obce. Takže až uvidíte projíždět Fabii s

logem litomyšlské CHARITY
a Tříkrálové sbírky, věřte, že
právě vaše drobná mince nebo
bankovka, kterou jste darovali, ujíždí pomáhat tam, kde je to potřeba. Ještě jednou
děkujeme.

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili vodné za I. pololetí roku 2011,
aby tak neprodleně učinili!

Změna jízdního řádu
V měsících srpnu a září rozrušila mnoho
obyvatel zpráva o chystané změně jízdního
řádu společnosti OREDO (organizátor regionální dopravy). Občané obce se do 14. září
mohli k návrhu vyjadřovat a na Obecní úřad
předávat své připomínky. Nejvíce připomínek
se sešlo u spoje, který dříve vyjížděl z Litomyšle v 16:10, v návrhu řádu byl však úplně
vypuštěn. Další kritiku sklidilo upravení času
spoje kolem 5. hodiny ranní, kterým se občané dopravují do Litomyšle a také u večerního
spoje z Litomyšle po 19. hodině.
Připomínky byly zpracovány a předány
společnosti OREDO. Následně potom proběhlo jednání starostů obcí na lince a bylo
přislíbeno, že většina připomínek bude akceptována.
Další jednání jsou naplánována na měsíce
říjen a listopad.

Celou věcí se zabývá i hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek.

„Kraj považuje za nutné, aby byla zajištěna dostupnost škol a zaměstnání, přičemž
by se měla zvýšit efektivita využití autobusu
tak, aby se minimálně zajistila dosavadní dopravní obslužnost a nemuselo se přistupovat
k redukci. Pokud bude ještě nějaký problém
s vypořádáním připomínek po dalším kole,
předpokládám, že v měsíci listopadu proběhne ještě další kolo, a to za přímé přítomnosti
kraje tak, aby došlo k rozumnému kompromisu,“ napsal Radko Martínek v dopise starostům obcí.
Dne 10. 10. vystavila společnost OREDO
na svých webových stránkách další, již upravený návrh jízdního řádu.

zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce
ZO se v uplynulém období sešlo k jednání
dvakrát a zabývalo se z větší části realizací projektu „Revitalizace centra obce“. Dále
pak majetkoprávními záležitostmi – prodeje
pozemků, a v neposlední řadě vzalo na vědomí informaci společnosti OREDO o návrhu
jízdních řádů na lince Litomyšl-Svitavy přes
Vendolí, k němuž se na OÚ sešla celá řada
připomínek (viz článek Změna jízdního řádu).

Rada obce
RO se zabývala rovněž projektem „Revitalizace centra obce“, převážně ﬁnálními pracemi na novém Kulturním domě před kolaudací
stavby a následně jeho dalšího vnitřního vybavení (stoly, židle, vybavení posilovny, atd.).
RO mimo jiné schválila
•
výměnu části oken na budově ZŠ
připravila Petra Vojáčková

konalo se...
Hasičský den
Druhou červencovou sobotu proběhl v
prostoru za Obecním úřadem II. Hasičský
den. Pro děti byla připravena spousta krásných disciplín. Jednotlivá stanoviště měli na
starosti naši mladší hasiči a dorostenci, kteří
si celou přípravu her pro děti vzali za své.
Odpoledne bylo dále zpestřeno ukázkou
policejních psovodů. Děti měly možnost
shlédnout, jak probíhá výcvik pejsků a jejich
následné působení u Policie ČR v případě
zásahů. Velikým zážitkem byla ukázka dopadení osoby podezřelé z trestné činnosti s použitím zbraně a následných výstřelů z pistole.
Ač by se mohlo zdát, že se již den blížil
k závěru, to nejlepší z celého odpoledne se
teprve chystá. V hasičárně se na své vystoupení připravuje KOUZELNÍK se svým hudebním doprovodem Mirečkem a Gábinou.
A už to začíná! Vrata hasičárny se otevírají a za nimi na pódiu již rozplétá kruhy
kouzelník. Děti nehnutě sledují pohyby kouzelníkových rukou, jak se mu ale podařilo
oddělit spojené kruhy, se nám rozluštit nepovedlo. Někteří si už už myslí, že celému triku
přišli na kloub, ale když kouzelník vyzval malé
sledovatele na pódium, aby si vše vyzkoušeli,
nešlo to.
Do kouzelnických hrátek byli zapojeni i
přítomní rodiče, prarodiče, ale i psovodi od
Policie. Hrůzu v očích některých dětí nešlo
přehlédnout, když byla z publika vybrána
maminka Zdena, aby stála modelem při další
kouzelnické show - propichování krku mečem. Vše ale dobře dopadlo a nikdo nepřišel
k úrazu. Další kouzlo bylo s úzkými dlouhými
balónky. Pan kouzelník bez sebemenších problémů foukl a balónek byl krásně nafouknutý
a za okamžik z něho bylo vytvořené nějaké
zvířátko nebo kytička. Na oko to vypadalo
jako jednoduchá věc, ale věřte mi, nebyla to
žádná sranda. Jelikož jsem byla společně s
policisty na pódiu do nafukování zapojena,
nepovedlo se. A to jsme se snažili ze všech
sil panu kouzelníkovi dokázat, že se nám to
taky podaří.
Všechna kouzelnická vystoupení byla prokládána dětskými písničkami jeho asistentů.
K dobré náladě celého dne velikým dílem
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přispěli i hasiči u výčepu, prodeje cukrovinek
a udírny, ze které se po celém areálu linula
vůně klobásek a vepřové kýty.
Odpoledne pro děti bylo zakončeno už
tradiční pěnou, ve které se děti mohly dostatečně vyřádit a unavit, aby pak spokojeně
odcházely domů.
Pro rodiče, babičky a dědečky se ale pokračovalo dále. O zábavu se postarali naši
místní a už skoro místní muzikanti Radek
Klusoň, Vlastík Hladík st., Míra Andrs a Zdeněk Šejbl.
Celá akce se velice vydařila a už se moc
těšíme na další!
připravila Petra Vojáčková

Den otevřených dveří
Ve dnech 22. a 23. července 2011 proběhl, u příležitosti oslav 20. výročí historie
ﬁrmy AG MAIWALD a.s. v nově zrekonstruovaných prostorách v Benátkách, DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Při vystoupení cimbálovky, které bylo prokládáno slovy Arnošta
Maiwalda ml., většina návštěvníků nevycházela z údivu nad proměnou původního kravína a okolí na překrásné, moderní a velmi
vkusně řešené prostory. Nepřehlédnutelná
byla i technická vybavenost, kterou jsme měli
možnost v areálu také shlédnout.
Velice zajímavá byla rovněž prezentace

historie ﬁrmy během asi půlhodinového ﬁlmu. Úsměvy na tváři přihlížejících vykouzlily
hlavně záběry z počátku hospodaření.
Celodenní program byl pro hosty zpestřován nejen prohlídkou spousty fotograﬁí, ať už
staršími či novodobými, ale i bohatým občerstvením a v neposlední řadě i lovením ryb v
nově vybudovaném rybníčku, které bylo možné na grilu ihned připravovat ke konzumaci.
Majitelům a zaměstnancům ﬁrmy AG
MAIWALD a.s. patří velké díky za organizaci velmi vydařené akce a do dalších let přeji
mnoho úspěchů.
připravila Petra Vojáčková

organizace zřizované
obecním úřadem
ZŠ
Informace ze ZŠ
Nový školní rok v naší základní škole.
Slavnostní zahájení nového školního roku
proběhlo ve čtvrtek 1. září. V první třídě jsme
přivítali nové žáčky Lukáše Baťu, Matěje
Gambu, Kristýnku Kmoškovou, Terezku Pulkrábkovou, Martina Stříteského a Lukáše Vyhnánka. První školní den je doprovázeli také
rodiče, sourozenci i někteří prarodiče. Všem
těmto novým dětem a jejich rodičům přejeme hodně štěstí, zdraví, trpělivosti a především radosti ze školních i osobních úspěchů.
Siglová M.

MŠ

….“ Po prázdninách kluci, holky spěchejte do
naší školky „….

Hned po prázdninách byla mateřská školka plná dětí. Přijely nás navštívit děti z mateřské školy z Benátek, Trstěnice a Karle.
Společně shlédly pohádku „ Mášenka a medvědi“, naučily se novou hru a také se velice
zasmály. Po skončení pohádky si pohrály na
zahradě. Už teď se těšíme na další shledání
u nové pohádky.
Učitelky MŠ

Jablíčkový den
„Hurá na jablíčka“
Ve čtvrtek 13. 10. 2011 se naše školka
proměnila. Na chodbě se usadili jablíčkoví panáčci, strašidýlka a víly. Odpoledne za námi
přišli maminky, tatínci, babičky a sourozenci,
kteří shlédli krátké vystoupení dětí. Poté se
s chutí pustili do vyrábění jablíčkových misek
z hlíny, jablíček z drátu a papíru, košíčku a
ovocného talíře. Výrobky byly podařené a dětem zářila očička radostí. I při práci jsme si
udělali čas na malé občerstvení a ochutnali
pochoutky z jablíček: koláče, buchtičky a
mošt, které rodiče přinesli na ochutnávku.
Jablečným nápojem od paní kuchařky jsme
uhasili žízeň.
Odměnou nám byl spokojený úsměv dětí
a rodičů.
Už nyní se těšíme na další setkání.
Učitelky MŠ
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PODZIMNÍČEK
V úterý 25. října se předškoláci zúčastnili
projektového dne ve škole na téma „PODZIMNÍČEK“. Dozvěděli se spoustu zajímavých věcí, vyrobili si draka, jablíčkový strom,
podzimní listy a upekli štrúdl. Nakonec ohodnotili nejhezčího „Podzimníčka“, kterého
vyráběly děti. Svého „Podzimníčka“ přinesly
děti z malého a velkého oddělení z MŠ. Celé
dopoledne bylo nádherné.

A jsou tu strašidla
Dne 31.října byla naše školka plná duchů,
čertů, dýní , pavouků a dalších strašidel. Kromě strašení si mohla naše malá strašidýlka
vyrobit malé strašidýlko, uvařit si čarovný
lektvar nebo si zatancovat. Celý den byl prostě krásně strašidelný.
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spolky

tj sokol čistá

Tabulka okresního přeboru mužů po 8. kole

sbor
dobrovolných
hasičů
Letošní rok opět převážně naši muži brázdili závody okresní svitavské ligy. A to v Lubné, Telecím, Hartmanicích, Desné a Sádku.
I přes špatné počasí a nedostatek mužů v
družstvu vybojovali krásné 28. místo s 11
body.
Družstvo žen se zúčastnilo pouze dvou
závodů, a to v Lubné a Telecím. I přesto vybojovaly 7 bodů a obsadily celkově 13. místo.

Tabulka okresní soutěže žáků

10. září proběhl na místním fotbalovém
hřišti již 11. ročník Memoriálu Vladimíra
Tauera, který vyhráli jak muži, tak i ženy.
A opravdu bylo co slavit. Letošní netradiční
štafeta, ale i netradiční požární útok proběhly skutečně s nejlepšími časy ze všech 10
družstev. Naše družstva neodradila jízda na
starých kolech, pití piva na čas, lodní uzel,
slalom s tůčkem ani sestříknutí požárních helem. Prostě letos se opravdu dařilo a všichni
to náležitě oslavili.
Hasičská mládež ukončila rok 2010/2011
závody v Poličce, kde obsadila krásné 10.
místo. Nový rok 2011/2012 začaly děti trénovat již 2. září a připravovat se tak na závody do Jarošova, které proběhnou 15. října.
Děti se učí střílet ze vzduchovky, vázat uzly,
orientovat mapu i správně obvázat poraněné
koleno.
18. června reprezentovali náš sbor i náš
okres na krajském kole v Mladkově František
Kuchta a Tomáš Stibůrek.
17. 7. - 30. 7. se zúčastnila Kateřina
Stehlíková Letní školy instruktorů v Jánských
Koupelích, odkud si přivezla titul vedoucího
mládeže.
Od 30. 7. do 6. 8. proběhl pro děti tábor
v Trhonicích u Jimramova, který pořádal náš
sbor, společně s SDH Sušice. Táboru se zúčastnilo kolem 20 dětí.
připravila Jiřina Filipčíková
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Nový Kult

Ve čtvrtek 13. října 2011 vydal MÚ v Litomyšli kolaudační souhlas s užíváním stavby
„Víceúčelového zařízení pro kulturu, sport a
spolkovou činnost“, kterou, pokud tento název veřejnost přijme, budeme nazývat Obecním domem. Tím se završilo mnohaleté úsilí
představitelů obce zajistit pro občany důstojné prostory pro kulturní vyžití a zájmovou a
sportovní činnost spolků působících v obci.
Jak asi víte, v roce 2007 obecní zastupitelstvo přerušilo přípravu opravy starého kulturního domu, protože bylo zjištěno závažné porušení statiky stavby a byla zahájena
projektová příprava výstavby zcela nového
objektu.
V roce 2008 byl projekt podpořen z „Regionálního operačního programu“ částkou necelých 13 milionů korun.
V dubnu 2010 byly demolicí starého objektu zahájeny stavební práce, které byly
přesně podle harmonogramu stavby v září

2011 ukončeny. Obec převzala od společnosti První litomyšlská stavební bez závad
dokončené dílo do svého užívání. Celkové
náklady na stavbu budovy činily 26 804 000
korun. Od té chvíle se pověření členové zastupitelstva obce usilovně snaží za pomoci
pana ing. arch. Křížka dosud syrovou stavbu
dovybavit a dokončit tak, aby všichni občané mohli již koncem listopadu být pozváni
ke slavnostnímu otevření a mohl tak začít
zkušební provoz našeho nového Obecního
domu. I když práce na dokončení interiéru
budou pokračovat i v prosinci a lednu, mohou se občané těšit na nastávající plesovou
sezónu, po které by mělo dojít na dovybavení
velkého sálu pro sportovní využití. A již nyní
je možné využívat plně vybavené kondiční
posilovny (ﬁtness) a všechny nově vybudované prostory pro pořádání společenských i
rodinných akcí.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NOVÉHO KULTURNÍHO D
26. 11. 2011
Začátek od 14:00 hod.

•
•
•
•
•
•
•

Slavnostní otevření KD
Vystoupení pěveckého sboru LILIU
Vystoupení dětí MŠ Čistá
Vystoupení kapely BIG BAND ZUŠ
Vystoupení žáků ZŠ Čistá
Vystoupení dechové kapely POHO
Taneční vystoupení ZUŠ Litomyšl

lturní dům
NÍ
O DOMU

LILIUM ZUŠ Litomyšl
ZUŠ Litomyšl
OHORANKA
yšl

OBECNÍ ZAHAJOVACÍ PLES
26. 11. 2011
Začátek od 20:00 hod.

•
•
•
•

K tanci a poslechu hraje kapela MEDIUM II.
Předtančení
Vstupné 100,-Kč. Místenky v předprodeji
od 14. 11. 2011 na Obecním úřadu v Čisté
Bohaté občerstvení s mysliveckou kuchyní

ADVENTNÍ ODPOLEDNE
NEJEN
PRO DĚTI
27. 11. 2011

Začátek od 13:30 hod.
•
Dětská diskotéka + soutěže
o ceny
•
Vystoupení kouzelníka
J. Krejčího s doprogramem
manželů Koupilových
•
Adventní koncert vánoční
kapely NATALE
•
Vystoupení pěveckého sboru
ZŠ Dolní Újezd
•
Vystoupení žáků ZŠ Čistá
•
Rozsvícení vánočního stromu

STÁJ JO DVOŘÁK ČISTÁ
VELKÉ
SPORTOVNÍ
ÚSPĚCHY
MALÉ STÁJE Z ČISTÉ U LITOMYŠLE
Ve dnech 26. - 28. 8. 2011 se uskutečnila
VI. GRAND PRIX Hradec Králové, závody
v parkurovém skákání. V rámci toho sportovního víkendu proběhlo i mistrovství VčO
(Východočeské oblasti) v kategorii „senior“
parkur „S**“ (vysvětl.: výška překážek 130
cm), ve kterém jezdkyně Stanislava Kopecká

8

z Jezdeckého oddílu Dvořák Čistá obsadila se
svým koněm Jaqueline Fleur krásné 3. místo
v ženské kategorii i přes silnou konkurenci
výborných jezdkyň. Mimo to získala v parkurové soutěži „L“ (vysvětl.: výška překážek
120 cm) 6. místo a v soutěži s překážkami se stupňovanou obtížností do 120 cm se
ý druhým
ý koněm Zaﬁrou na
umístila se svým

6. místě.
Stanislava Kopecká se pravidelně účastní
se svými koňmi závodů v parkurovém skákání
i soutěží všestrannosti po celé České republice, kde se umisťuje na předních místech.
Zde je přehled všech nejlepších sportovních
výsledků stáje JO Dvořák Čistá 2011:

S - parkurové skákání, výška překážek 130 cm, ** vyšší obtížnost
L - parkurové skákání, výška překážek 120 cm, ** vyšší obtížnost
ZL - parkurové skákání, výška překážek 110 cm
Z - parkurové skákání, výška překážek 100 cm
ZM - parkurové skákání, výška překážek do 100 cm
Stáj v Čisté u Litomyšle nepatří mezi velké stáje, přesto již více než 20 let odchovává kvalitní sportovní koně, kteří dosahují mnoha úspěchů a kteří buď závodí za domovskou stáj JO Dvořák Čistá, nebo jsou nabízeni na prodej. V krásném areálu stáje je připraveno kompletní
zázemí pro jezdecký sport včetně pískové jízdárny. Je možno si zde koně ustájit nebo dát do tréninku s přípravou na závodní kariéru. Pořádají
se tu pravidelné dětské tábory, včetně táborových her zaměřených na koňskou tematiku. Mimo to probíhá výuka začínajících jezdců na koni
nebo vyjížďky do krásné přírody pro každého, kdo má chuť se na svět podívat z koňského hřbetu.
připravil Ing. Jan Kocourek
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jiné

školy Lanškroun (k 1. 7. 2011), Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 a Střední
škola cestovního ruchu Choceň (k 1. 8. 2011),
sloučena byla Základní škola speciální Bystré se
Speciální základní školou Polička, Jiráskova 825
(k 1. 7. 2011).

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. 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
racionálně

ve

školství

se

díváme

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 Orlickoústecku
a Svitavsku
V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium
Králíky na zřizovatele Město Králíky (k 30.
6. 2009), v roce 2010 byly převedeny domy
dětí a mládeže a základní umělecké školy na
obce (k 31. 12. 2010), bylo sloučeno Středisko praktického vyučování Žamberk se Střední
odbornou školou obchodu, řemesel a služeb (k
1. 9. 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) a sloučena byla Základní škola při
nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní
školou v Ústí nad Orlicí (k 31. 12. 2010). V
letošním roce pak byly sloučeny Střední škola
zahradnická Litomyšl a Vyšší odborná škola a
Střední odborná škola technická, Litomyšl, (k
1. 4. 2011), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká
Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola
a Střední odborná škola Gustava Habrmana,
Česká Třebová, Habrmanova 1540, (k 1. 7.
2011), Střední zemědělská škola, Lanškroun,
Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské
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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.
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.

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
v kraji

investiční

akce

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 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

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

Více na www.pardubickykraj.cz
www.janapernicova.cz
Skutečné kvality člověka dokonale prověří
obvykle až vypjaté životní situace. Mladí lidé
nás již mnohokrát přesvědčili o tom, že jejich
generace není zkažená, jak ji pod tíhou osobních zkušeností vidí někteří z nás. V době živelních pohrom, při záchraně životů u těžkých
dopravních nehod či za jiných, neméně dramatických okolností mladí lidé dokazují dostatek
rozhodnosti, rozvahy i nezbytných znalostí a
dovedností. Ukrývají v sobě obrovský potenciál,
který je však zapotřebí dále rozvíjet a dělat vše
pro to, aby jej mladí lidé mohli uplatnit. A nemluvím nyní jen o vypjatých životních situacích,
ale především o realitě všedních dnů. Napomáhat by tomu měla celá naše společnost, v prvé
řadě naše školství, které je nutno vrátit k jeho
zdravým kořenům.
Veřejně přístupná mezinárodní soutěž žáků v
řemeslných dovednostech
ŘEMESLO / SKILL 2011
se uskutečnila ve dnech 20. až 22. září ve
Vysokém Mýtě.
Soutěž v kategoriích Zedník a Zednické práce byla připravena ve spolupráci s místní radnicí
a Vyšší odbornou školou a střední školou stavební Vysoké Mýto v rámci podpory a propagace technického středního školství Pardubického
kraje.
Záštitu nad ní převzala krajská radní Jana
Pernicová, starosta Vysokého Mýta a Svaz
podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
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Společenská kronika
Za měsíce červen, červenec, srpen
a září 2011
Našim spoluobčanům, kteří oslavili
svá životní jubilea, srdečně
blahopřejeme:
50 let
Hanus Jiří, Beneš Miroslav
60 let
Holler Igor, Kmošek Jan, Minářová
Pavla
70 let
Kučerová Libuše, Němečková Jana
82 let
Kmošek František

86 let
Žroutová Milada
90 let
Pavlišová Marie

Narodili se: Daniel Křivka, David
Čapek, Pavel Kopecký, František
Lenoch
Novým občánkům přejeme do života hodně zdraví a rodičům gratulujeme!
Zemřeli: Eva Bakaráčová, Lubomír
Hladík, Michal Turek
Upřímnou soustrast.
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