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S

polečnost
Vodní
zdroje
Chrudim,
spol. s r. o., má již dvacetiletou tradici. Její
hlavní aktivity jsou soustředěny na tyto obory:
geologie,
hydrogeologie,
enviromentální
geologie, inženýrská geologie. Již od svého
založení se však v rámci akreditace programu
Věda a výzkum aktivně podílela na propagaci
geologických věd převážně v regionu, ale
i v celorepublikovém měřítku. Vzdělávací
a popularizační aktivity společnosti byly a jsou
zaměřeny na nejširší veřejnost, školy, ale
i odborníky (např. Křídová konference 2007,
Setkání pracovníků přírodovědných muzeí
a CHKO České a Slovenské Republiky 2009).
Ve výstavních prostorách společnosti bylo za
posledních třináct let uspořádáno již 127 výstav
s přírodovědnou, cestopisnou, historickovlastivědnou
a
uměleckou
tématikou.
Společnost také realizovala několik putovních
výstav s geologickou problematikou (aktuálně
výstava: ,,Co nového pod zemí?“). Vzdělávací
činnost je zaměřena i na pořádání exkurzí
a vzdělávacích akcí pro žáky základních

a středních škol. Ročně je pořádáno 3 – 5
exkurzí s geologickou tématikou a kolem 10ti
vzdělávacích akcí. Popularizační aktivity jsou
mimo jiné zaměřeny i na tvorbu geologických
stezek a geologických muzejních expozic
(Berlova vápenka v Závratci u Třemošnice,
Muzeum obuvnictví a kamene Skuteč,
Heřmanův Městec – Město u dvou moří
a další).
Zmíněné aktivity jsou z velké části realizovány
na území Železných hor. Ve spolupráci s mnoha
partnery ze státního, neziskového i soukromého
sektoru je momentálně připravována žádosti o
titul Národní geopark Železné hory. Vodní
zdroje Chrudim jsou iniciátorem této akce
a zároveň i žadatelem o titul.
Současně jsou ve společnosti připravovány
projekty na vzdělávání pedagogů Pardubického
kraje v geovědních a na ně navazujících
oborech se zaměřením na region a na tvorbu
doplňkového vzdělávacího programu pro žáky
a studenty základních a středních škol na území
Pardubického kraje.
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