Co se nevešlo
Duben 2012
V. konference k projektu VPPK
V malebném městečku v podhůří Orlických hor, Lanškrouně, se konala V. konference
projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“, který je financován ESF a rozpočtem
České republiky. Projekt umožňuje základním a středním školám navštívit výrobní firmy
a ukázat tak svým žákům reálné výrobní prostředí. Do projektu se zapojilo 66 ZŠ a jedenáct
SŠ, v roce 2010/2011 se exkurzí zúčastnilo celkem 10 374 žáků. Příjemné prostředí penzionu
Karolina nás přivítalo 8. února. Sešli se zde učitelé a výchovní poradci celého Pardubického
kraje, zástupce KÚ, ÚP, starostka města a zástupci firem zapojených do projektu, aby se
dozvěděli další informace o probíhající III. výzvě a podmínky pořádaných soutěží a exkurzí
do firem technického zaměření. Projekt končí v červnu 2012, tímto děkujeme všem vstřícným
firmám, které umožňují exkurze žáků. Více informací o projektu naleznete na: www.vppk.cz.
Cílem projektu je výrazné posílení zájmu žáků o technicky zaměřené obory při volbě dalšího
studia a následně povolání. Projekt finančně podporuje exkurze do technicky zaměřených
výrobních podniků
Lenka Báčová

Aktuální možnosti podnikání
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblastní kancelář Svitavy a Oblastní
kancelář Orlicko, ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest si
Vás dovolují pozvat na seminář „Aktuální možnosti podpory podnikání“. Termín a místo
konání: čtvrtek 12. dubna 2012, multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18,
Svitavy, začátek semináře je v 10 hodin. Účast na semináři je bezplatná.
Registrace účastníků na adrese svitavy@khkpce.cz, 724 613 968 a orlicko@khkpce.cz,
724 613 928, www.khkpce.cz.
Lenka Báčová

Kraj podporuje podnikání
Pardubický kraj poskytl pro letošní rok hospodářské komoře 400 tisíc korun na náklady
spojené s činností oblastních informačních míst pro podnikatele. Smlouvu o finančním
příspěvku podepsali hejtman Radko Martínek a předseda Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje Miloš Huryta.
„Podnikání v kraji je zárukou stability a rozvoje regionu. Považuji proto za výborný nápad,
že podnikatelé naleznou potřebné rady, jako je například zprostředkování kvalifikované
konzultace, ověřování dokumentů nebo pomoc se zaregistrováním patentu, na jednou místě,“
řekl hejtman při podpisu smlouvy. Informační centra jsou podle Radko Martínka dobrým, byť
drobným příspěvkem k aktivní podpoře podnikání.

V Pardubickém kraji jsou kontaktní místa podnikatelům k dispozici v Pardubicích, Chrudimi,
České Třebové a Svitavách. Více informací o nabídce Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje hledejte a www.khkpce.cz.
Jakub Rychecký

Zprávičky z hokejbalu
Zimní tréninky mladí hokejbalisté HBC Sršni Svitavy věnovali fyzické a technické přípravě
v tělocvičně. Zpestřením byl trénink jednou týdně na ledě. V březnu začala jarní část sezóny a
21. dubna je čeká domácí mistrovské utkání s Autosklem Pardubice.
Ve spolupráci s DDM Svitavy se Sršni zapojí do spolupořádání celostátní akce HOKEJBAL
PROTI DROGÁM. Okresní kolo proběhne poslední týden v dubnu, krajské o měsíc později.
Na příští sezónu chystá náš oddíl rozšíření kategorií. Pokud se vám tento sport líbí nebo vás
zajímá, přijďte mezi nás na zimní stadion. Více na: www.hokejbalsvitavyzaci.wbs.cz nebo na
tel.:721 975 482.
Zdenka Dvořáčková

