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Spojili síly, společně budou
představovat východní region
Pardubice (19. 7. 2010) – Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu podepsali tento týden hejtmani Pardubického a Královéhradeckého kraje. Radko Martínek a Lubomír Franc na pardubickém hejtmanství potvrdili, že chtějí společně představovat území
bývalých Východních Čech. Propagaci, veletržní aktivity i inspirativní programy pro turisty budou koordinovat členové mezikrajské
koordinační skupiny pro cestovní ruch.
„Naše strategie je jednoznačná, soustředit síly. Turista zná Východní
Čechy a na této značce se dá dobře stavět vzájemná spolupráce, což potvrzují zkušenosti z Moravy, kde se také kraje spojily do většího celku,“
ukazuje hejtman Radko Martínek na příkladu moravských regionů, jak
jednotný postup posílil jejich možnosti. „Uvítal bych, kdyby se podařilo
obnovit zavedenou značku Východní Čechy,“ naznačil hejtman Martínek,
jaké úkoly stojí před pracovní skupinou, která bude připravovat konkrétní
projekty přesahující svým charakterem krajské hranice. „Jedná se zejména o turistickou infrastrukturu a sezónní dopravu, s níž máme v Královéhradeckém kraji dobré zkušenosti. V létě podporujeme cyklobusy a
v zimě skibusy,“ konkretizoval náměstek královéhradeckého hejtmana
Helmut Dohnalem jeden z bodů memoranda o spolupráci. Vedení obou
krajů věří, že společným postupem dosáhnou významnějších efektů,
zkvalitnění služeb, ale také že ovlivní rozsah i strukturu návštěvnosti.
Radní Miroslav Stejskal zodpovědný za cestovní ruch Pardubického
kraje je přesvědčený, že tento krok podstatně rozšíří výběr turisticky
atraktivních míst a přispěje ke vzniku nových pracovních příležitostí.
Memorandum o spolupráci schválila zastupitelstva Pardubického (29.
4. 2010) i Královéhradeckého kraje (25. 3. 2010).
Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí

První kolo jednání o změnách
ve středním školství skončilo
Pardubice (21.7. 2010) - Radní Jana Pernicová ukončila s týmem
svých spolupracovníků sérii jednání s řediteli středních odborných
škol a představiteli místních samospráv na téma nutných změn ve
středním školství v Pardubickém kraji.
Většina ředitelů přistoupila na návrh ukončení nabídky ekonomických
oborů typu Ekonomika a podnikání. Těmto oborům se bude podle záměru
kraje vyučovat pouze na obchodních akademiích, které však budou muset
na toto reagovat tím, že ve svém školním vzdělávacím programu vytvoří
prostor pro specializaci ekonomických oborů pro jednotlivá odvětví.
Vzhledem k dlouhodobému plánu ministerstva školství ukončit do roku
2015 akreditace pro vyšší odborné školy panuje rovněž shoda o útlumu
tohoto typu vzdělání. Roli těchto škol v budoucnu převezmou univerzity.
Ne ve všech případech došlo k absolutní shodě. Vedení čtyř škol z celkového počtu 26 škol neprojevilo ochotu k žádné dohodě. I s nimi jsou
však zástupci kraje připraveni nadále diskutovat. „Ředitelé se k řešení
problémů ve středním školství staví většinou velmi konstruktivně. Na naši
schůzku již přišli připraveni a buďto náš záměr bez připomínek schválili
nebo předložili vlastní návrhy. Takového přístupu si nesmírně vážíme,“
hodnotí výsledek jednání Jana Pernicová.
Ředitelé všech středních odborných škol v kraji mají předložit vlastní
návrhy řešení do 31. července 2010 s tím, že konečné změny budou výsledkem dalšího jednání..
Navrhované dlouhodobé změny řeší střední školství v kraji komplexně.
Další změny se totiž budou týkat i gymnázií, kterým se (stejně jako obchodním akademiím) vrátí výběrovost a na kterých budou studovat žáci
odpovídající úrovně.
Ivan Hudeček
oddělení komunikace kanceláře hejtmana

Co víme či nevíme
o třídění odpadů
Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmostí. V bruselském
regionu například od nového roku zavedli povinné třídění plastů, skla, papíru, plechovek a nápojových kartonů. U nás zatím třídíme odpad dobrovolně.
Množství měst a obcí, které se zapojují do sběru tříděného odpadu, však rok
od roku narůstá.

Co je třídění odpadu?

Zjednodušeně řečeno - třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů
odděleně od ostatních. Roztříděné odpadky patří do speciálních kontejnerů.
Takto připravený odpad se recykluje a může se znovu začlenit do výroby.
Tím se šetří přírodní zdroje.

Barevné kontejnery – co kam patří?

Většinou najdete pohromadě 3 barevné kontejnery – žlutý, modrý a zelený. Žlutý kontejner je určen na plasty, modrý na papír a zelený na sklo.
Na některých místech je vedle zeleného také bílý kontejner. Oba jsou určeny na sklo. Do bílého kontejneru patří sklo čiré - průhledné lahve, sklenice a
skleněné nádoby z domácnosti. Nesmí však být z varného skla. Do zeleného
kontejneru se vhazuje sklo barevné – například lahve od piva, vína či limonád, tabulové sklo, sklenice a skleněné obaly od léků.
Pro sběr nápojových kartonů slouží kontejnery v oranžové barvě. Někde
se mohou kartony házet do žlutého kontejneru pro sběr plastů, nebo modrého kontejneru pro sběr papíru. Takové nádoby jsou označeny oranžovou
samolepkou upozorňující na možnost sběru nápojových kartonů. Systém
takového označení funguje právě v Pardubickém kraji.
Čím dál častěji přibývají kontejnery hnědé - na bioodpad. Do nich mohou
lidé vyhazovat zbytky jídel nebo vybraný zahradní odpad.
V posledních letech se v ulicích našich měst začaly objevovat také červené kontejnery na elektroodpad. Ty slouží pro odložení nefunkčních anebo
nepotřebných drobných elektrospotřebičů. Takto vyhozené elektrospotřebiče jsou převáženy do speciálních závodů k recyklaci. Existují také speciální
kontejnery určené ke sběru textilu. Do nich se mohou odkládat oděvy, boty,
kabelky a tašky, povlečení, ručníky, oděvní doplňky nebo hračky. Použitelné textilie se vytřídí a jsou pak nabídnuty k charitativním účelům.

Pytlový sběr

Kromě třídění odpadu do samostatných nádob využívá řada obcí sběr do
pytlů. Výhodou tohoto systému je, že se dá lehce upravit podle místních
podmínek. Je dobře použitelný nejen v menších obcích, ale i ve větších

MUDr. Jakub Seidl - všeobecný praktický lékař
Boženy Němcové 349, 539 73 Skuteč
Tel.: 469 625 888 http://www.jakubseidl.cz/

Pondělí
Úterý

7.00 - 12.00 hodin

12.00 - 14.00 hodin
pro objednané

7.00 - 10.00 hodin
pro objednané

10.00 - 14.00 hodin
13.00 - 18.00 hodin

Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 12.00 hodin

12.00 - 14.00 hodin
pro objednané

7.00 - 12.00 hodin

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se dne 8. července přišli v tak hojném počtu rozloučit
s naším drahým tatínkem, synem a bratrem panem Jaromírem Novotným,
rodákem ze Zhoře. Děkujeme za upřímné soustrasti, slova útěchy a květinové dary. Též dík patří panu Cemperovi a panu děkanovi Hofmanovi.
Upřímně děkují synové, maminka a bratr s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 1. srpna vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší maminky a babičky
paní Anny Hradecké, roz. Řádkové. Současně v tomto roce a to 8.
února uplynulo již 7 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Jaromíra Hradeckého. Chtěli bychom jim touto cestou věnovat tichou vzpomínku. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery a syn s rodinami.

Řádkový inzerát

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé zahajuje v lednu 2011
další kolo akreditovaného kvalifikačního kurzu M a s é r (akreditován
MZČR). Informace o podmínkách pro přijetí, včetně přihlášky, naleznete
na www.hamzova-lecebna.cz Uzávěrka přihlášek – 25. 10. 2010.
Bc. Magdalena Kreminová, org. garant AKK Masér

Řádkový inzerát

Prodám, nebo pronajmu velký RD se dvěma bytovými jednotkami (3+1
a 2+1) v Podlažicích. V roce 2009 provedena rekonstrukce (nové koupelny,
WC, dlažby, instalace, krytina,...). Garáž, dílna, zahrada se skleníkem. Cena
při rychlém jednání 1.420.000,- Kč, podmínky nájmu na tel. 774546875.

Řádkový inzerát

Opravy travních sekaček všech typů. Zemní práce bagrem.
Skuteč, tel.: 606 306 266, 606 306 270

Řádkový inzerát

Koupím auta – vraky k ekologické likvidaci. Tel.: 608 776 341.
městech.
„Tento způsob třídění je vhodným doplňkem nádobového způsobu sběru. Zejména ve venkovských zástavbách a oblastech s nízkou hustotou
obyvatel,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKOKOM, a.s.
Další informace o třídění odpadů v Pardubickém kraji najdete na www.
ekontejnery.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz
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