PARDUBICKÝ KRAJ
Na opravu památek dá kraj letos o šest
milionů víc. Celkem se opraví 145 objektů
Pardubický kraj – Na
opravu památek, ale i další
kulturní aktivity půjde letos
z krajského rozpočtu o šest
milionů korun víc než loni.
Tyto finance kraj uvolnil z
rezervy, která vznikla ze
zlepšeného inkasa daní.
„Už na začátku volebního
období jsme deklarovali, že
se chceme trochu více věnovat záležitostem v oblasti
kultury a pokud bude ta
možnost, přidat na místech,
kde je to nejvíce potřeba.
Velký deficit prostředků re-

gistrujeme zejména u obnovy památek, a proto jsme
právě tam přesměrovali 5,4
milionu korun navíc,“ uvedl
první náměstek hejtmana
Pardubického kraje pro kulturu, majetek a investice
Roman Línek.
Radní schválili dotace pro
kulturní aktivity za 2,9 milionu korun a podporu preventivní
péče muzeí a
Na
tedy
opravy půjde galerií,
vyjma krajz rezervy
ských, za 1,2

rozpočtu 5,4
milionů.

milionu korun. Na stavební
obnovu památek, ale i
drobných objektů památkového charakteru je letos
určeno 14,2 miliony korun.
DOTACI DOSTANE
175 KULTURNÍCH AKCÍ
Více peněz se tak dostane
na 175 regionálních kulturních akcí od těch nejmenších, které například pořádají hasiči nebo sdružení
rodičů, až po větší akce obcí,
měst a spolků, jako například různé festivaly, folk-

Na Betlémě v Hlinsku už začnou Velikonoce
Roubenky předvedou
tradiční české svátky.

chystali ukázky vajíček zdobených tradičními způsoby,
návštěvníci také uvidí různé
tvary jarního obřadního
pečiva, které se v minulosti
v našem regionu pekly. A

čekají zde i další předměty
provázející velikonoční
svátky v minulosti. Školy
mohou využít nabídky speciálních prohlídek a pracovních listů,“ uvedla etno-

Modrá vládne budovám i oblečení lidí
Pardubický kraj – Obyvatelé Pardubic a nejen oni
mohli včera obdivovat
modře nasvícené budovy.
Kampaň Rozsviťme se
modře se koná 2. dubna po
celém světě pod názvem
LIGHT IT UP BLUE.
V Pardubickém kraji se do
akce zapojují školy, budovy
státní, městské i krajské
správy, divadla, obchody i
soukromé domy. Jde o jednu
z dubnových akcí na podporu lidí s poruchami autistického spektra. Podle
nejnovějších statistik je
každé 42. narozené dítě autista. Jedná se o vývojové
postižení projevující se narušenými komunikačními
schopnostmi. Právě modrá
je barvou komunikace.
V Pardubicích je na

tím největším je kostel Nanebevzetí panny Marie v
Chrudimi, dále třeba morový sloup v Poličce, městské
opevnění ve Vysokém Mýtě,
sousoší Kalvárie v Dolních
Boříkovicích, fasáda domu
Hybských v Pardubicích
nebo historický motorový
vlak v Rosicích a mnohé
další. Celkem se jedná o 145
památek a objektů.
Některé z těchto dotací
musí ještě projednat a potvrdit Zastupitelstvo Pardubického kraje. (zr)

Víkend v regionu

PAMÁTKY V KRAJI letos čekají opravy za zhruba 14 milionů korun. Týkají se třeba kostela Panny Marie v Chrudimi (levý snímek), hradu
Svojanov (vpravo) nebo morového sloupu v Poličce (horní fotografie). Foto: archiv Pardubického kraje

Hlinsko – Soubor lidových
staveb (SLS) Vysočina připravil na Betlémě v Hlinsku
výstavu s názvem Velikonoce na Betlémě. Od 4. do 30.
dubna naleznete ve zdejších
roubenkách expozice připomínající tradiční obyčeje
vztahující se
k předvelikonočnímu období i samotným Velikonocím.
Dozvíte se například, proč
měly neděle před Velikonocemi tak zvláštní názvy, neděle Kýchavná, Družebná
nebo Pražná. Ale také zjistíte, jaké obyčeje provázely
Velký pátek a Bílou sobotu.
Případně co všechno mohou
prozradit tradiční ornamenty na kraslicích.
„V roubenkách jsme na-

lórní slavnosti nebo prázdninové aktivity.
Na preventivní péči muzeí
a galerií získalo dotace 30
žadatelů, většinou měst,
která tyto instituce provozují, ale také spolků nebo
fyzických osob, které pomáhají oživovat historii.
Peníze využijí na restaurování svých exponátů, na
zabezpečení sbírek a další
vybavení.
Díky památkovým dotacím budou například opraveny střechy řady kostelů,

Do kampaně se opět zapojí i
Lanškroun. Tradičně bývá
osvětlena radnice, ale i další
budovy a domácnosti ve
městě.
V neděli odstartovala kampaň rovněž ve Svitavách v
mateřském a rodinném
centru Krůček. Lidé, kteří se
chtějí zapojit, mohou posílat
fotografie v modrém. Kampaň vyvrcholí ve středu 26.
dubna workshopem na téma
nácviky sociálních dovedností u dětí s autismem.

dnešek připraven Modrý
průvod. Startuje v 9.30 z
Pernštýnského náměstí a v
10 hodin budou jeho účastníci před budovou ČSOB
Pojišťovny na Masarykově
náměstí vypouštět stovky

Chrudim nezůstává pozadu.
Speciální základní škola
Chrudim pořádá dnes Den v
modrém, kdy všichni dorazí
na vyučování v modrých
tričkách. Ve čtvrtek 6. dubna
se uskuteční Den
otevřených dveří v autistické
třídě v MŠ Strojařů. Zájemci
si budou moci prohlédnout
metody a pomůcky pro práci
s dětmi s PAS (poruchou
autistického spektra), nebo
být svědky, jak se s dětmi
individuálně pracuje.

modrých balonků. „Lidé
mohou svou podporu vyjádřit nejen účastí v průvodu,
ale i tak, že si na sebe vezmou něco modrého,“ uvedla
spoluorganizátorka akce
Gabriela Bělková. (pro)

grafka SLS Vysočina Ilona
Vojancová.
Ve dnech 8. a 9. dubna
výstavu doplní ukázky zdobení kraslic tradičními způsoby, které předvede Ivana
Jaklová z Chotěboře. Návštěvu velikonočně vyzdobených roubenek na Betlémě v Hlinsku můžete ještě
doplnit o nahlédnutí do
skutečné tkalcovské dílny.
V Tkalcovně na Betlémě
totiž vznikají jedinečné žinylkové plédy a další ručně
tkané textilie.
Program Velikonoce na
Betlémě můžete navštívit
od úterý do neděle od 8.30
do 12 a od 12.30 do 16 hodin. O Velikonočním pondělí 17. dubna bude rovněž
otevřeno od 8.30 do 12 a od
12.30 do 16 hodin. (tz)

Pět oceněných

600 lidí na trzích

Pardubice – Během

Chrast – Aprílovou sobotu

městského plesu Pardubice ocenily pět osobností,
které se zasloužily o rozvoj
města. Přibyli dva čestní
občané, dva noví držitelé
medaile města a jeden
čestného uznání. (pro)

na velikonočním jarmarku
v Chrasti strávilo bezmála
600 lidí. Nejvytíženější byly
tvořivé dílničky pro děti,
kde si malí návštěvníci
zdarma vyrobili jarní a velikonoční dekorace. (lv)

Nejdelší pomlázka

Začal Jeden svět

Biskupice – Sto jedna

Ústí n. O. – V Malé scéně

metrů měří nejdelší pomlázka, kterou upletl Ladislav Šumbera. Znovu tak
Biskupice vrátil do české
knihy rekordů. Na výrobu
spotřeboval dvě stě kilogramů proutí. (sme)

byl zahájen festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Potrvá do 8. dubna a pro
veřejnost je připraveno 23
filmů, ale i besedy a pestrý
doprovodný program. (daf)

