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SVITAVSKO
Restaurátoři lákali ke studiu

Kafe? Na gymnáziích už těžko

Den otevřených dveří na
fakultě restaurování zaujal
desítky lidí.

dokončení ze strany 1
Ředitel letohradského
„gymplu“ se nechal slyšet,
že ideu vyhlášky nepovažuje
za důstojnou pro školu, ani
pro studenty či jejich rodiče.
„České školství má celou
řadu skutečně velmi vážných problémů. To, že ministerstvo má v této situaci
čas (a náladu) zabývat se jídelními lístky školních bufetů, je v jistém smyslu obdivuhodné,“ dodal.
Na ústeckém gymnáziu
byl bufet zavřen jen pár
dnů. Od devátého ledna jej
tu v mantinelech nové vyhlášky provozuje místní
jednota bratrská. „Na pultu
zůstávají minerálky a stoprocentní džusy, přibylo
mléko a jogurtové nápoje,“
informoval za provozovatele
Daniel Dostrašil. Nápojový
automat na místní škole ale
nástup nové vyhlášky „nepřežil“.

PETR ŠILAR

Litomyšl – Prohlédnout si
práce studentů, podívat se
do jedinečných prostor a
zároveň zjistit, jak začít
studovat na pardubické
univerzitě. Takovou možnost měli ti, kteří v pátek
navštívili budovy restaurátorské fakulty jediné univerzity v Pardubickém kraji.
S NÁDECHEM VÝSTAVY
„Zájemci o studium se nejvíce ptali na podmínky výběrového řízení. Co je potřeba dodat za práce, jak
probíhají talentové zkoušky
a jak je studium náročné,“
sdělila Petra Jánská, vedoucí
grafické dílny. Obdobné dotazy řešili i další učitelé a
studenti, kteří byli přítomni
v ateliérech a dalších prostorách fakulty.
Den otevřených dveří měl
na fakultě restaurování nádech výstavy. Návštěvníci
měli možnost obdivovat
nejen restaurátorské počiny

Gymnázium
navštívil radní
Jevíčko – Město Jevíčko ve
středu navštívil radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast školství Bohumil Bernášek. „Radní přijel
na návštěvu zdejšího gymnázia, ve kterém diskutoval
s ředitelem Jiřím Janečkem
a vedením města mimo jiné
na téma nového oboru s
prvky waldorfské pedagogiky a výuku v lyceu také
osobně navštívil. Radní
Bernášek přítomné informoval o schválené investici
na opravu střechy budovy,
která proběhne v letošním
roce,“ upřesnil důvody návštěvy místostarosta Miroslav Šafář. Společným tématem jednání s vedením
gymnázia a představiteli
města byly také ubytovací
možností jevíčského gymnázia, které by mohly být
efektivněji využívány právě
s příchodem studentů lycea
ze vzdálenějších míst. V tom
vidí vedení gymnázia i města velkou příležitost do budoucna. (sme)
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studentů, ale také jejich
vlastní práce. Bylo také
možné je sledovat při práci.
„Mám ráda manuální činnost. Příliš mě nebaví psaní
dokumentace. Časem si to
však člověk osvojí. Ráda
bych po dokončení studia
pokračovala v restaurátorské činnosti,“ prozradila, co
má na studiu ráda a kam by
chtěla směřovat své kroky

do budoucna, studentka
třetího ročníku Radka Zůfalá. Ta se věnovala umělecké
a restaurátorské práci už na
střední škole.
Kdo nestihl navštívit prostory restaurátorské fakulty
osobně, tak má možnost
zjistit veškeré podrobné informace na webových
stránkách pardubické univerzity.

VYHLÁŠKA vs. NÁVYKY
Automaty byly odstaveny i
na gymnáziích v Žamberku,
Lanškrouně a Vysokém Mýtě. Ředitelé se ale shodují,
že nová vyhláška stravovací

návyky dnešní mládeže nezmění. „V odpadkových koších se stále objevují obaly
od ´nezdravých´ potravin
donesených žáky z obchodů
mimo školu,“ uvedl například ředitel žamberského
gymnázia Jaroslav Kvapil.
Podle ředitelky mýtského
gymnázia Blanky Kysilkové
je při vyučování od osmi do
čtvrt na tři horší, když si žák
zapomene svačinu a nahradí
ji nudlemi či pizzou. „Nebo
je bez jídla. To je podle mě
horší řešení než svačina z
našeho bufetu,“ kroutí hlavou ředitelka a přidává další
pohled: „Vyhláška je nejen o
prodeji, ale i o reklamě a
případný automat na čipy
pro středoškoláky by neměl
být vůbec v prostorách, kam
mají žáci nižšího gymnázia
přístup. Takové prostory
hledáme.“
Také svitavské školy
upravily nabídku sortimentu již dávno a nezdravé
produkty zde žáci nemohli
koupit ani dříve. Podmínky
vyhlášky jsou však přísnější
a splnit se je snaží na všech
školách. „Automaty již nikde
nemají, nejdále postoupili

asi na ZŠ T. G. Masaryka. Ta
uzavřela dohodu se školní
jídelnou, která pro žáky vyhotovuje dle vyhlášky
vhodné svačiny. Službu využívá ale jen zhruba padesát
žáků,“ dodává ředitel svitavského gymnázia Milan
Báča.
Na litomyšlském gymnáziu se nevzdávají. „Byli jsme
nuceni v podstatě zrušit
nápojové i jídelní automaty
a zakázat vstup do školního
bufetu žákům mladší patnácti let, ale naši studenti
tvrdí, že vystudovat gymnázium bez kávy nelze. Nyní
pro ně hledáme alternativu,“ uvádí ředitelka gymnázia Ivana Hynková.
PETICI NE NEŘÍKAJÍ
Pardubičtí studenti Gymnázia Dašická vytvořili petici.
Ředitelé podle svých slov
studentům v připojení rozhodně bránit nebudou.
Podle ředitele ústeckého
gymnázia Marka Hoffmanna
o zrušení vyhlášky usiluje i
Asociace ředitelů gymnázií,
která ji považuje za diskriminační vůči studentům
vyšších ročníků.
(jan, tv)

Oslavy 760. výročí města navazují na tradici z padesátých let
dokončení ze strany 1
Letošní oslavy výročí zaujaly profesora královéhradecké univerzity, historika
středověkých dějin Františka Musila. „Zjistil jsem, že
Moravská Třebová se chystá
oslavovat 760. výročí na základě roku 1257. Prošel jsem
nejrůznější podklady, ale k
tomuto roku jsem žádný
přímý doklad pro Moravskou Třebovou nenašel,
když tak nejdříve rok 1270,“
sdělil František Musil.
POČÁTEK OSLAV V PADESÁTÝCH LETECH
A stejný závěr vyplynul už
ze sporů, které se kolem
oslav 750. výročí města rozhořely před deseti lety.
Nejen, že bylo spolehlivě
prokázáno, že k roku 1257
skutečně žádný písemný
doklad neexistuje, ale navíc
se podařilo vysvětlit, kde se
rok 1257 jako datum vzniku
města vlastně vzal.
Myšlenka uspořádat oslavy založení města se poprvé

objevila v padesátých letech
minulého století. Někdejší
němečtí obyvatelé Moravské
Třebové, kteří byli po válce
odsunuti, žádné jubilejní
oslavy nepořádali. Přišlo s ní
tehdejší vedení města. Iniciátorem oslav sedmistého
výročí byl pozdější předseda
národního výboru František
Urban. Ve městě tehdy probíhala rozsáhlá rekonstrukce historického jádra, mimo
jiné i budovy radnice, a
oslavy výročí byly jejím důstojným završením.
Na obhajobu tehdejších
představitelů národního
výboru je třeba říct, že pokud jde o historické okolnosti vzniku města, nechali
si zpracovat odborný posudek od brněnského archiváře Miroslava Trantírka.
Jeho závěry si však, i přes
Trantírkovo naléhání, vyložili po svém. Možných termínů oslav, které byly ve
hře, existovalo víc. Nakonec
však zvítězil rok 1257. A výročí bylo na světě.

NAVAZUJÍ NA TRADICI
Současné vedení města si
zmíněné historické konsekvence uvědomuje. „V polovině padesátých let minulého století byla odborníky
vyjádřena hypotéza, že založení, či spíše velmi ranou
existenci města Moravská
Třebová lze dle dohledatelných historických pramenů
položit do období okolo

roku 1257. V roce 1957 bylo s
odvoláním na zmíněné kapacity slaveno výročí 700
let, coby důležitý mezník v
novodobé historii města, a
od tohoto roku se také současné vedení města odráží
při stanovení dalších dat
jubilejního charakteru. Slavili jsme v roce 2007, slavíme i letos a jsme přesvědčeni, že nejen moravskotřebovská a regionální veřejnost si už upevnila roky se
sedmičkou na konci jako
léta, kdy se ve městě, tak
bohatém na historické odkazy, konají akce, které si
jeho mnohasetletou existenci a slávu právě za účasti
veřejnosti připomínají,“ vysvětluje starosta Miloš Izák.
HISTORICKÉ POZNÁNÍ
JE STÁLE OTEVŘENÉ
Podrobnosti k tomu dodává
vedoucí městského muzea
Robert Jordán. „Moravská
Třebová slaví 760 let města.
To sdělení by mohlo vést k
jednoduché úvaze, že tedy

město bylo založeno, zmíněno, či obdařeno nějakými
právy poprvé roku 1257.
Skutečnost je však poněkud
složitější. O první známé
datum z historie města se
již dlouhá léta historikové
přou. Což má jistý praktický
důsledek. Výročí města by
se pak slavilo pokaždé jindy.
Což o to, oslav není nikdy
dost, ale jistý řád bylo nutno do této záležitosti vnést.
Proto se již desetiletí v Moravské Třebové drží oslav v
roce končícím na 7, byť je
jejich původ poněkud kuriózní. Ač bez historické opory, záhy se zaběhlo, vznikla
tradice, navíc tento rok nekolidoval s žádnými oslavami v sousedních městech, a
proto se tedy letos v Moravské Třebové slaví 760 let.
Uvidíme do budoucna, zda
poznání dějin města pokročí
natolik, že dokáže pohnout
se současným stavem,“
uzavírá vedoucí muzea Robert Jordán. (sme)
Zdroj: město Moravská Třebová

Dlouholetá tradice, která nás obklopuje na každém kroku
Polička – Málokterá firma
se může pochlubit tím, že
má bezmála stoletou tradici
a zároveň i skutečností, že
její výrobky jsou žádané v
celé Evropě. Navíc se jedná
o podnik, nejen s bohatou
historií, ale i s velkorysými
plány do budoucna. Takto
by se ve zkratce dala charakterizovat akciová společnost Poličské strojírny.
PŘEKVAPÍ VELIKOSTÍ
Areál společnosti patří k
nejrozlehlejším, jaké je
možné v průmyslovém sektoru najít. Její sídlo a zároveň výrobní prostory se nachází na katastru celkem
čtyř obcí poličského regionu. Důvodem je dědictví
předchozích výrob, které
byly v období před listopadem 1989 z větší části svá-

zány s produkcí těžké munice a dalšími obory speciální vojenské výroby. Tyto
segmenty však v současnosti do výrobního portfolia
Poličských strojíren nepatří.
Na čem tedy vlastně více
než dvě stovky zaměstnanců, že jsou jejich výrobky
tak žádané a rozšířené?
„Tradiční je výroba měřící a
čerpací techniky pro skladování a distribuci kapalných látek. V podstatě můžeme říci, že naše zařízení
naleznete všude tam, kde je
potřeba přesunout tekutiny
nejrůznějšího charakteru a
zajistit jejich přesné množství,“ říká obchodní ředitel
společnosti František Zbořil.
V praxi se jedná o transport
vody, ropy, asfaltu, olejů, a
dokonce i kyselin. Petrochemický a potravinářský

průmysl využívá zařízení z
Poličských strojíren dnes a
denně. Je to i proto, že se ve
strojírnách vyvíjí stále nová
zařízení, která reagují na
potřeby jednotlivých průmyslových odvětví.
Dalším výrobním oborem
je zakázková strojírenská
výroba, převážně v oblasti
třískového obrábění, kterou
dokáží zaměstnanci firmy
na odvést tak, aby přesně
odpovídala zadávací technické dokumentaci.
VZDUCH BUDOUCNOSTI
Zdaleka nejzajímavější, a to
i s výhledem do budoucna,
je výroba pneumatických
systémů. Zdá se to být nesrozumitelné? Opak je
pravdou. Stačí si jen představit jakékoli zařízení, které
je ovládáno vzduchem. Po-

řád nic? Každý, kdo jezdí
nebo někdy jel autobusem,
si zajisté vzpomene na zvuk,
který se ozve vždy, když se
otevřou, či zavřou dveře.
„Tsss“. Tento charakteristický zvuk zahrnuje vše, co
bylo v předchozích větách
uvedeno. „Pneumatické
dveřní systémy pro autobusy jsou naším nosným výrobním programem. Devadesát pět procent autobusů
vyrobených v České republice má namontované zařízení vyrobené v naší firmě.
V Evropě se pak jedná o
každý desátý autobus,“ vysvětluje František Zbořil. Do
budoucna by to však mělo
být i více.
„Chceme z Poličských
strojíren učinit dlouhodobého lídra v oboru mobilních pneumatických systé-

mů ve středoevropském regionu. S tím souvisí i upevnění pozice jako atraktivního zaměstnavatele se zájmem o kvalitní pracovníky
vysoce specializovaných
strojírenských profesí,“ prozrazuje generální ředitel
společnosti Petr Němec. Ten
při svém nástupu v únoru
2016 přinesl a představil
jasnou vizi budoucího směřování společnosti. Jeho
plány nezahrnují jenom
obchod a výrobu, ale i modernizaci celého areálu, do
níž společnost v letošním
roce investovala třicet milionů korun.
MYSLÍ NA ZAMĚSTNANCE
Generální ředitel, stejně tak,
jako celý manažerský tým
Poličských strojíren, si je
rovněž vědom toho, jak dů-

ležití jsou lidé, kteří pro firmu pracují. „Zvyšujeme
kvalifikaci a vzdělání zaměstnanců. Jen v roce 2016
jsme na tuto činnost vyčlenili dva miliony korun,“ doplňuje Petr Němec. Možnost
realizovat tyto investice
pramení z faktu, že se firmě
ekonomicky daří a v letošním roce dosáhne nejlepšího hospodářského výsledku
za posledních šest let.
„Poličské strojírny nabízejí vážným zájemcům o
zajímavou práci s dlouhodobou perspektivou možnost uplatnění. Nejsme
pouze firma s tradicí, jsme
společnost, která svůj pohled upírá i do budoucnosti,
směrem ke strategickým cílům“ dodává na závěr generální ředitel Poličských
strojíren. (red)

