
Krajský úřad má defibrilátor

Paralympionici se
sešli v Pardubicích

Pardubický kraj/ Hendikepo-
vaní sportovci, kteří repre-
zentovali kraj na paralympi-
ádě v Pekingu, a také jejich
trenéři a příbuzní se sešli v
Pardubicích. Představitelé
kraje jim chtěli poděkovat za
skvělou reprezentaci regionu
a pogratulovat k dosaženým
výsledkům. Příjemné poseze-
ní zakončili představitelé
kraje předáním malých dárků
a slibem, že finanční i morál-
ní podpory se hendikepova-
ným sportovcům bude od kra-
je dostávat i nadále. Kraj na
paralympijských hrách v
Pekingu reprezentovalo cel-
kem 12 sportovců.

Pardubický kraj a ministr vnitra Langer nadělovali dary
Pardubický kraj/ Pondělí 29.
září bylo v kraji ve znamení
nadělování dárků. Samo-
správa kraje předávala věcné
vybavení Policii ČR, ministr
vnitra Ivan Langer (na sním-
ku vlevo, vedle něj hejtman
Ivo Toman, dále Radek Malíř
a Petr Přibyl z Policie ČR, zce-
la vpravo vicehejtman Roman
Línek) dobrovolným hasi-
čům. „Kraj chtěl vyjádřit po-
děkování za dobrou spoluprá-
ci Policii ČR a udělal to pomo-
cí vybavení pardubického
operačního střediska a všech

čtyřech okresních ředitelství.
Byl jsem velmi rád, že se toho-
to slavnostního aktu zúčast-
nil i ministr vnitra Ivan Lan-
ger, který navíc do Pardubic
přivezl dobré zprávy. Krajské
ředitelství Policie ČR pro náš
kraj totiž v Pardubicích sku-
tečně bude a jeho sídlem se
stane zrekonstruovaný objekt
současného okresního ředi-
telství. Policie bude dál na
dobré adrese. Ale co je nejdů-
ležitější – je to reálný projekt,
který kraj s nadšením vítá,“
řekl hejtman Ivo Toman.

Kraj operačnímu středisku
letos věnoval už druhou
plazmovou obrazovku a řídící
počítač. První z nich sleduje

pohyb služebních vozidel ve
městě Pardubice, druhá ma-
puje celý kraj. „Je to základ
budoucího krajského operač-
ního střediska,“ dodal
hejtman. Ten společně s vice-
hejtmanem Romanem Lín-
kem také předal ředitelům
okresních ředitelství v Par-
dubicích, Chrudimi, Svita-
vách a Ústí nad Orlicí celkem
osm sad přenosných navigač-
ních přístrojů pro automobi-
lovou navigaci.

Hejtman Ivo Toman poté
doprovodil ministra vnitra

Ivana Langera do sídla kraj-
ských hasičů v Pardubicích.
Tady předali ochranné obleky
včetně obuvi 10 jednotkám
dobrovolných hasičů. Byla to
první „vlaštovka“, do konce
letošního roku budou takto
vybaveny všechny jednotky
443 obcí v Pardubickém kraji.

Třetí zastávkou ministra
vnitra Ivana Langera byla
pardubická Hypernova. Byl
tu totiž instalován dočasný
CzechPoint – Český Podací
Ověřovací Informační Ná-
rodní Terminál. Ten je ja-

kýmsi „úřadem na jednom
místě“. Na počkání tu veřej-
nost může získat výpisy z ka-
tastru nemovitostí, obchod-
ního rejstříku, rejstříku tres-
tů či živnostenského rejstří-
ku. V Pardubickém kraji už
takových CzechPointů existu-
je na 130. Jsou na úřadech
měst a obcí, na poštách, u no-
tářů i v sídlech hospodář-
ských komor. Pardubický
kraj CzechPoint provozuje
společně s městem Pardubice
v informačním centru pod Ze-
lenou bránou v Pardubicích.

PRVNÍ POMOC. Krajský úřad Pardubického kraje se stal prvním kraj-
ským úřadem v zemi, který má k dispozici automatický externí defibrilá-
tor. Bude sloužit pro první pomoc nejen úředníkům, ale také návštěvní-
kům úřadu i okolních budov či prostranství. Kraji jej na dobu pět let za-
půjčilo občanské sdružení Rescue Pardubice, které jej ve středu 24. září
předalo řediteli Krajského úřadu Pardubického Jaroslavu Folprechtovi
(na snímku vpravo). Přítomni byli i vicehejtman Roman Línek (upro-
střed), který se o umístění zasloužil spolu s ředitelem organizace Rescue
Pardubice Ivo Kolářem. „Tento defibrilátor je unikátním přístrojem, kte-
rý může zachránit i lidský život. Podle mého názoru by v kraji mělo být
umístěno více těchto přístrojů. Shodujeme se na tom i s ředitelem kraj-
ské záchranky a chtěli bychom do budoucna iniciovat umístění tohoto
přístroje všude tam, kde se pohybuje hodně lidí – třeba na nádražích, v
obchodních centrech či ve sportovních halách,“ řekl vicehejtman Roman
Línek. Přístroj automaticky navádí ke krokům, které je nutné udělat.
Hlasová instruktáž mj. pomáhá laikovi v udržování správného rytmu dý-
chání a stlačování hrudníku. V USA, ale i v západní Evropě jsou tyto pří-
stroje používány již několik desetiletí, u nás je jejich používání v začát-
cích. Defibrilátor bude na krajském úřadu umístěn na recepci úřadu tak,
aby k němu měli přístup všichni pracovníci úřadu i lidé „z venku“.
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Kraj věnoval hasičům slavnostní prapory
Pardubický kraj/ U příležitos-
ti Dne české státnosti, v nedě-
li 28. září, věnoval kraj slav-
nostní prapory profesionál-
ním i dobrovolným hasičům.
Krajská samospráva tak chtě-
la poděkovat a ocenit spolu-
práci obou složek v uplynu-
lých letech. V Rytířských sá-
lech pardubického zámku tak
zněly slavnostní fanfáry a po-
chod čestných jednotek „pra-
porečníků“. „Význam hasičů
je pro kraj a krajský integro-
vaný záchranný systém neza-
stupitelný. Jsme vděčni za
pomoc při všech mimořád-
ných událostech či krizových
situacích, kterých stále při-
bývá. Veřejnost si na přítom-
nost profesionálních i dobro-
volných hasičů zvykla a často

zapomíná poděkovat. A to
jsme chtěli udělat my, protože
hasiči si to zaslouží,“ řekl
hejtman Ivo Toman. Slav-
nostní vyšívané prapory z
dílny Velebný v Ústí nad Or-
licí kraj věnoval Krajskému
sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska v Pardubickém
kraji a Hasičskému záchran-

nému sboru Pardubického
kraje (HZS Pk). Náš kraj je te-
prve třetím krajem, který vě-
noval slavnostní prapor hasi-
čům. Je to jakási tečka za do-
savadní pomocí dobrovolným
i profesionálním hasičům.

Předání předcházelo slože-
ní slibu věrnosti 34 nových
příslušníků HZS Pk.

Projekt EUROKLÍČ startuje i v Pardubickém kraji
Pardubický kraj/ Projekt EU-
ROKLÍČ má zajistit handica-
povaným lidem, ale i mamin-
kám s dětmi do tří let věku,
rychlý a především bezpečný
přístup na sociální zařízení,
do výtahů a schodišťových
plošin nebo třeba k přebalo-
vacím pultům ve veřejných
budovách, obchodních řetěz-
cích, čerpacích stanicích, ná-
dražích, hotelích či restaura-
cích apod.

Všechna tato zařízení bu-
dou díky projektu Národní
rady osob se zdravotním po-
stižením ČR osazena tzv. eu-
rozámky, ke kterým všichni
držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
i maminky s malými dětmi

obdrží zdarma speciální klíče.
„Myšlenka euroklíčů vznikla
už před dvaceti lety v Němec-
ku, kde rozdali přes milion
klíčů. Zapojují se i další země,
např. Švýcarsko, Švédsko,
země Beneluxu a nyní i Česká
republika. Projekt už realizu-
jeme ve Středočeském, Kar-
lovarském, Královéhradec-
kém, Moravskoslezském a
nyní i v Pardubickém kraji,“
řekl Václav Krása, předseda
Národní rady osob se zdra-
votním postižením ČR. Před-
pokládá, že projekt bude do-
končen během dvou let v
rámci celé republiky a že bu-
de rozdáno více než 300 tisíc
klíčů.

Ty budou distribuovány
prostřednictvím Národní ra-
dy, Car klubu i Mateřských
center.

„Kraj s Národní radou osob
se zdravotním postižením ČR
spolupracuje dlouhodobě.
Nyní jsme poskytli prostřed-
ky na přípravu projektu EU-
ROKLÍČe a pomáháme s pří-
pravou žádosti o evropské
zdroje. Projekt se totiž bude
ucházet jak o investiční pení-
ze, tak o prostředky z progra-
mu lidských zdrojů na osvětu
projektu, distribuci letáků a
vůbec šíření informací o pro-
jektu. V kraji jsme v současné
chvíli oslovili obchodní ře-
tězce, čerpací stanice i úřady

s nabídkou spolupráce v pro-
jektu. S osazováním zámků a
distribucí klíčů chceme začít
v příštím roce. Předpokládá-
me, že zámky osadíme stovky
různých zařízení. Podle prv-
ních reakcí oslovených insti-
tucí je totiž o projekt velký zá-
jem,“ dodal krajský radní
zodpovědný za sociální oblast
a neziskový sektor Miloslav
Macela.

Místa vybavená eurozám-
kem budou označena logem
projektu. Využívat je budou
moci nejen držitelé průkazů
ZTP a ZTP/P či maminky s
dětmi do tří let věku, ale také
senioři či osoby dočasně han-
dicapované, např. po úrazech.

U hejtmana Ivo
Tomana se střílelo

Pardubice/ Střelba na létající
terče a virtuální divoké
kachny se ve čtvrtek 2. října
ozývala z pracovny hejtmana
Pardubického kraje. Své stře-
lecké umění tu totiž předvá-
děl David Kostelecký, který
letos v Pekingu triumfoval v
disciplíně trap, kde i v hustém
dešti jen čtyřikrát minul as-
faltový terč a vybojoval si tak
zlatou olympijskou medaili.
David střílel prostřednictvím
mobilní laserové střelnice a k
souboji vyzval i hejtmana Ivo
Tomana. Střílelo se z pušky a
z pistole a výsledky byly vcel-
ku očekávané. „V neoficiál-
ním souboji s Davidem jsem
vystřílel krásné druhé mís-
to,“ smál se hejtman.

O revitalizaci zeleně dostihového závodiště

Pardubický kraj/ Z rozpočtu kraje a z podnětu radního pro ži-
votní prostředí Petra Šilara byla kolektivem zahradních archi-
tektů zpracována studie týkající se regenerace zeleně pardu-
bického dostihového závodiště. Stalo se tak už v roce 2004. Z této
studie vycházela realizační dokumentace v roce 2005 a uprave-
ná v roce 2007. „Studie řeší část první etapy regenerace zeleně a
zabývá se konkrétně clonovou výsadbou podél silnice v severní
části areálu, clonovým pásem dřevin podél západní hranice zá-
vodiště a clonovým porostem v severovýchodní části,“ vysvět-
lil Petr Šilar. Realizační projektovou dokumentaci uhradilo
město Pardubice, které také podalo na začátku roku žádost o
dotaci na realizaci této etapy. Podklady zpracovala Regionální
rozvojová agentura Pardubického kraje. Město podalo žádost
ve 2. výzvě v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové náklady na tuto etapu byly vyčísleny na cca 1,37 mil.
Kč. V polovině roku 2008 byla přiznána dotace z fondů EU ve vý-
ši 85 % uznatelných nákladů a ze Státního fondu životního pro-
středí ČR ve výši 5 %. Zbylých 10 % nákladů bude pokryto z
rozpočtu města. „Nyní se začne s přípravnými pracemi. Vysa-
díme cca 240 vzrostlých stromů a 2940 keřů. Tuto etapu bychom
měli ukončit ještě letos,“dodal Šilar.

Pardubický kraj/ Dne 8. října
byla uspořádána akce na té-
ma „Celoživotní vzdělávání a
zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením“. Gestor-
kou byla krajská radní Jana
Smetanová (na snímku).

„Celoživotní vzdělávání je
pro osoby se zdravotním po-
stižením velmi důležitou sou-
částí jejich rozvoje a zapojení
se do běžného života. Pokud
chtějí a mohou pracovat,
musejí se stejně jako lidé
zdraví celoživotně vzdělávat.
A k tomu musejí mít rovné
příležitosti – aby se každému
dostalo vzdělávání podle jeho
schopností. Pro lidi s postiže-
ním, kteří pracovat nemohou,

je pak další vzdělávání cestou
k udržení získaných doved-
ností i sociálních kontaktů,
aby se nedostávali do izolace a
mohli plně žít svůj život,“
uvedla Jana Smetanová.

Tzv. kulatého stolu se zú-
častnily subjekty, které v da-
né problematice zastávají
různé role. Vedle Tranzitního

programu Svítání, který po-
skytuje celoživotní vzdělává-
ní, prezentoval své zkušenosti
také Úřad práce Pardubice a
Rytmus Chrudim, o. p. s., a to
z pohledu zprostředkovatele
zaměstnání pro zdravotně po-
stižené. Společně se zástupci
neziskových organizací, za-
městnavatelů i zástupců kraje
hledali účastníci semináře
řešení, jak lidem s handica-
pem jejich situaci na trhu
práce usnadnit. Další akce
proběhne již 20. listopadu,
kdy členům Krajské hospo-
dářské komory bude předsta-
ven Tranzitní program a
možnosti i výhody zaměstná-
vání zdravotně postižených.

AKTUÁLNĚ

Vznikne informační
středisko R35
Pardubický kraj/ Krajští radní
dávají podporu vzniku infor-
mačnímu středisku R35. K
tomuto kroku představitele
kraje inspirovala pracovní
návštěva v Moravskoslez-
ském kraji, kde existuje in-
formační středisko k dálnici
D47. „Na základě jednání s
Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, Správa Pardubice a Vyšší
odbornou školou stavební ve
Vysokém Mýtě by mohlo toto
informační středisko vznik-
nout už v dubnu 2009 v nevyu-
žívaných prostorách zmiňo-
vané vysokomýtské školy.
Středisko by veřejnosti nabí-
zelo informace o stavbě,
umožňovalo by nahlížet do
map a plánů apod.,“ řekl
hejtman Ivo Toman.

KRAJSKÝ RADNÍ Miloslav Mace-
la (vpravo) spolu s Václavem Krá-
sou, předsedou Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR.

Zdravotně postižení mají
možnost se dále vzdělávat

Jaký bude mít Pardubický
kraj rozpočet v příštím roce?
Pardubický kraj/ Rozpočet
Pardubického kraje na rok
2009 prošel „prvním čtením“.
Je zpracován v souladu s roz-
počtovými výhledy a zákony o
rozpočtových pravidlech.

Je koncipován jako schod-
kový, kdy rozdíl mezi příjmy
a výdaji je výši cca 509 mil. Kč.
Tento rozdíl je kryt úvěrem
od Evropské investiční banky
a přebytkem hospodaření z
roku 2008.

„Příjmy ve výši cca 3,5 mld.
Kč jsou tvořeny stejně jako v
minulých letech především
daňovými a nedaňovými pří-
jmy, dotacemi a kapitálovými
příjmy z prodeje majetku
Pardubického kraje. Nejsou
však do nich zahrnuty dotace
ze státního rozpočtu – s vý-
jimkou dotace na výkon stát-
ní správy,“ komentoval roz-
počet radní zodpovědný za fi-
nanční politiku Miroslav Ma-
reš (na snímku) a pokračoval:
„Výdaje v celkové výši cca

4,06 mld. korun jsou tvořeny
běžnými výdaji a kapitálo-
vými, neboli investičními vý-
daji. Kapitálové výdaje jsou
rozpočtovány ve výši cca 620
mil. korun. Uvedená výše pří-
jmů a výdajů není zcela ko-
nečná, protože v průběhu
roku 2009 budou navýšeny jak
o dotace ze státního rozpočtu,
tak i o prostředky, které obdr-
žíme z fondů Evropské unie za
dokončené projekty.“

Prozatím jde o návrh roz-
počtu, jeho schválení je zcela
v kompetenci Zastupitelstva
Pardubického kraje.

HENDIKEPOVANÉ SPORTOVCE
přivítal hejtman Ivo Toman, kraj-
ská radní Marie Málková a vice-
hejtman Roman Línek (horní řada
zleva doprava). Na dolní fotografii
je diskařka Jana Fesslová, která si
z Pekingu přivezla bronzovou me-
daili.


