
Soutěže Firma roku a
Živnostník roku
Pardubický kraj/ Záštitu nad
soutěží Firma roku a Živ-
nostník roku převzali pro ten-
to rok společně hejtman Ivo
Toman a členka rady Jana
Smetanová. V krajském kole
se v Pardubicích letos 8. října
utká 10 živnostníků a 10 zá-
stupců firem. Z každého kraje
pak vítězové regionálních kol
postoupí do celorepublikové-
ho finále, které se bude konat
v Praze 20. listopadu. Podni-
katelé se mohou přihlásit na
www.zivnostnikroku.cz. Na
www.firmaroku.cz se mohou
zaregistrovat firmy, které
mají dvouletou zdravou účet-
ní historii s maximálním
ročním obratem 1,4 mld. Kč,
Uzávěrka přihlášek je do kon-
ce června.

Předseda olympijského výboru navštívil město
Pardubice/ Předseda Českého
olympijského výboru Milan
Jirásek přijel do Pardubic. Cí-
lem jeho cesty byla prohlídka
vybraných sportovišť i ne-
formální diskuze s hejtma-
nem a náměstkyní hejtmana
Marií Málkovou o tradici
olympiád dětí a mládeže i o
potencionální možnosti podí-
let se na „velké“ olympiádě.
„Tradice dětských olympiád
začala v roce 2003 právě v
Pardubickém kraji. Tehdy
jsme pořádali letní hry v Li-
tomyšli, Svitavách a Chocni a

jak mi pan Jirásek potvrdil,
nastavili jsme poměrně vyso-
kou laťku pro další kraje,“ ře-
kl hejtman Toman, který k
jednání přizval předsedu
Krajského výboru ČSTV
Zdeňka Čiháka. Právě ČSTV
se totiž na sestavování kraj-
ských reprezentací významně
podílí. „Snažíme se vždy no-
minovat ty nejlepší sportovce
v kraji a kromě toho, že vy-
braní reprezentanti mohou
porovnat své síly se soupeři z
jiných krajů, je to i možnost,
jak objevit nové talenty,“

uvedl Čihák. Řeč byla i o
chystané olympiádě v Pekin-
gu i o kandidatuře Prahy na
pořadatele her v roce 2016 ne-
bo 2020. Předseda Jirásek si v
rámci své návštěvy prohlédl
také skokanský bazén v Par-
dubicích. Zde se zajímal o bu-
doucnost zařízení a vyslechl
aktuální situaci v souvislosti
s nedostatkem potřebných fi-
nančních prostředků. Jirásek
si rovnž v doprovodu bývalé-
ho hokejisty Vladimíra Mar-
tince prohlédl modernizova-
nou ČEZ Arénu.

PRVNÍ ZÁCHRANÁŘSKÝ
PES S ATESTEM – NELLIE

ZÁCHRANÁŘKA. Generální ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru ČR pravidelně organizuje kynologické atestační
zkoušky se specializací na vyhledávání v sutinách. Držitelé
atestu jsou povoláváni k prohledávání zřícených budov v rámci
Integrovaného záchranného systému ČR. Na letošní zkoušky
konané v Třešti se nominovala také Hana Loužilová, vedoucí
Záchranné brigády kynologů Pardubického kraje, s fenkou kní-
rače Nellie. A uspěla. „Pro splnění vrcholové zkoušky bylo nej-
důležitější důvěřovat svému psovi, spolehnout se na jeho
schopnosti a zkušenosti nasbírané letitým výcvikem. Stejně
jako to bývá při skutečných nasazeních, neměli psovodi kvůli
bezpečnosti přístup do prohledávaného prostoru. Pes je prostě
v takových situacích nenahraditelný,“ řekla Hana Loužilová,
která se dobrovolné činnosti výcviku záchranných psů věnuje
již 12 let.V pardubické brigádě kynologů se pro využití při zá-
chranných pracích připravují další psovodi. Svůj zájem mít v
kraji takto vycvičené psy potvrzuje i samospráva kraje, která
dlouhodobě podporuje brigádu formou dotací.
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Na čem se shodly východočeské krajské rady?

Pardubice/ Už podeváté se na
společném jednání sešly Rady
Pardubického a Královéhra-
deckého kraje, a to symbolic-
ky na hranicích obou krajů –
v golfovém resortu pod Kuně-
tickou Horou. Hejtman Par-
dubického kraje Ivo Toman v
úvodu poděkoval jménem
pardubických radních králo-
véhradeckým kolegům za
dlouhodobou dobrou spolu-
práci a zájem o společné prio-
rity, jako je např. příprava pá-
teřních komunikací R35 a
D11. „Královéhradecké kole-
gy jsem informoval o aktuální
situaci v přípravě a výstavbě
rychlostní silnice R35 a nava-
zujícího čtyřpruhu mezi Par-
dubicemi a Hradcem Králové.
Shodli jsme se, že příprava

podobných staveb je ale příliš
zdlouhavá a že častou kom-
plikací jsou i nedohody s ně-
kterými majiteli pozemků.
Také proto jsme společně vy-
zvali zákonodárce, aby urych-
leně přijali obecný zákon ve
vztahu k liniovým stavbám s
cílem řešit vleklé majetko-
právní spory,“ řekl hejtman
Toman. Společný zájem mají
oba kraje také na výstavbě

dvou páteřních cyklostezek.
První nese název „Mechu a
perníku“ a má spojit Pardu-
bice s Hradcem Králové. Zá-
měr je součástí mezinárodní
trasy tzv. Labské stezky, kte-
rá spojuje Krkonoše a Ham-
burg. „Na straně Pardubic-
kého kraje je již trasa zhruba
z jedné třetiny hotová, a to v
rámci protipovodňových
opatření v Pardubicích. Oba
kraje a obě krajská města ny-
ní uvažujeme o založení
obecně prospěšné společnos-
ti, která může sdružovat obce
na trase stezky a bude nosite-
lem projektu,“ shrnul vice-
hejtman Pardubického kraje
Roman Línek. Druhou při-
pravovanou cyklostezkou je
trasa z Velin do Borohrádku.

Vlak připomínající holocaust stál na nádraží
Pardubice/ Od 26. do 30. květ-
na stál na pardubickém ná-
draží výstavní vlak, jehož ex-
pozice byla věnována holo-
caustu. Vernisáže se zúčast-
nil i vicehejtman Roman Lí-
nek. „Pardubice jsou místem,
kudy židovské transporty
skutečně projížděly. Vedle
toho mají občané tohoto kraje
osobní zkušenost se zrůdností
fašistického režimu i v sou-
vislosti s odvetnými opatře-
ními po atentátu na Heydri-
cha. O to více vítám tento pro-
jekt, který v sobě spojuje re-
spekt k lidem, kteří tuto ne-
šťastnou éru evropských dě-
jin nepřežili, s naléhavou při-
pomínkou dalším generacím,

aby nezapomněli,“ řekl po-
sluchačům Roman Línek.
Čestným hostem slavnostní-
ho otevření byla také přímá
účastnice transportu židů ze
Slovenska Kamila Drotárová
(na snímku vlevo), která je
původem Češka a v současné
době žije v domově důchodců
v Moravanech. Ve 40. letech
minulého století však její ta-
tínek vyučoval na školách na
Slovensku a na Zakarpatské
Rusi. Emotivní vyprávění
paní Drotárové o tom, jak byli
odvezeni s celou rodinou, o
osudech jejích příbuzných i o
vlastních zážitcích, mezi něž
patřily také osobní zkušenos-
ti s pokusy doktora Mengele-

ho, zasáhlo všechny přítomné
a doladilo atmosféru výstav-
ního vlaku. Ten je sestaven ze
dvou vagonů, tzv. dobytčáků,
v nichž byli Židé za války sku-
tečně přepravováni.

Autorem výstavy bylo Mu-
zeum Slovenského národního
povstání.

Podpora technických kroužků přináší úspěchy
Pardubický kraj/ První květ-
nový víkend se i na meziná-
rodním poli projevila zvýšená
podpora technických oborů v
Pardubickém kraji. Skupina
šesti žáků ZŠ T. G. Masaryka
Litomyšl se svým vedoucím
Josefem Coufalem se na Slo-
vensku v Banské Bystrici zú-
častnila mezinárodní soutěže
ve stavbě a programování ro-
botů Robocup. Za účasti pěti
států ze střední Evropy se
soutěžilo v pěti disciplínách,
zúčastnilo se přibližně 220 žá-
ků základních a středních
škol. Litomyšlskou základní
školu reprezentovali i žáci 1.
stupně a děvčata, což bylo ve
srovnání s ostatními výpra-

vami velice neobvyklé. „Naše
vybavení robotickými sta-
vebnicemi nám, bohužel, ne-
umožnilo zúčastnit se všech
disciplín. Ale ve čtyřech ka-
tegoriích, ve kterých jsme se
představili, jsme byli velmi
úspěšní,“ řekl Josef Coufal a
dodal: „V disciplíně Fotbal
robot a Záchranář skončili

naši žáci zhruba uprostřed
startovního pole, ale skvěle se
prosadili v disciplíně Stavba
a programování robotů na za-
daný úkol a v Tanci robotů. V
obou soutěžích obsadili třetí
místo ze zhruba 30 zúčastně-
ných týmů.“ „Projekt na pod-
poru technického vzdělávání
se rozvíjí úspěšně. V minulém
roce jsme jedenácti školám,
které si podaly žádost, zakou-
pili technické stavebnice zn.
Fischer v hodnotě 550 000 Kč.
Úspěch litomyšlské školy mi
udělal velkou radost. Děti po-
třebují dostat příležitost, aby
mohly ukázat své schopnosti
a dovednosti,“ uvedla krajská
radní Jana Smetanová.

V Dřítči soutěžili
mladí hasiči

Dříteč/ V sobotu 24. května se
v Dřítči uskutečnilo okresní
kolo soutěže Hra mladých
hasičů, o den později změřili
své síly na stejném místě do-
rostenci. Soutěžící přijel pod-
pořit ve své nové hasičské
uniformě, kterou nedávno
obdržel od hasičů, i vice-
hejtman Roman Línek. Podě-
koval všem organizátorům a
popřál mnoho úspěchů soutě-
žícím. Ocenil práci dobrovol-
ných hasičů, vyzdvihl jejich
práci s mládeží a zdůraznil i
pozitivní vliv hasičských
spolků na společenský život v
obcích. Připomněl také, že
kraj dlouhodobě podporuje
dobrovolné hasiče. Okresní
kola v hasičských soutěžích
jsou vyvrcholením celoroční
práce s dětmi a mládeží na
úseku požární ochrany v
rámci okresů. V případě Hry
Plamen, která je určena dě-
tem od 6 do 15 let, se jednalo už
o 36. ročník. Premiérově se v
Dřítči představily i děti z pří-
pravek ve věku od 3 do 7 let.
Celkem se zúčastnilo na 250
dětí z pardubického okresu.

Domov seniorů: Nutným opravám brání
nevyřešené církevní restituce
Sloupnice/ Netradiční vernisáž se uskutečnila v prostorách
Domova pro seniory ve Sloupnici. Výtvarné práce žáků Zá-
kladní umělecké školy z Litomyšle natrvalo ozdobí nově vyba-
vené prostory domova pro seniory. Nové vybavení pomůže
zlepšit podmínky života obyvatel domova, stavebně-technický
stav budovy však volá po celkové rekonstrukci. „Prostory do-
mova ve Sloupnici ani přes veškerou snahu jeho zaměstnanců
neodpovídají současným nárokům na poskytování sociálních
služeb. Proto je nevyhnutelná celková rekonstrukce, které
ovšem brání nevyřešené církevní restituce. Částkou 1,5 milio-
nu korun jsme proto Sloupnici pomohli alespoň s nákupem vy-
bavení, především polohovacích postelí, a drobnými staveb-
ními úpravami,“ vysvětlil Miloslav Macela, radní zodpovědný
za sociální služby. „Sloupnický Domov pro seniory je typickým
příkladem problémů, které přináší odkládaní církevních resti-
tucí. Spory poslanců brzdí rozvoj obcí i kraje,“ uvedl po verni-
sáži radní Macela. Budova z 19. století sloužila do roku 1942 jako
klášterní škola. V roce 1943 v ní byl zřízen „charitní domov pro
přestárlé“. Od té doby zařízení slouží péči o seniory. Kapacita
domova je 107 lůžek.

O R35 na ministerstvu
Pardubický kraj/ 27. května se
uskutečnilo na ministerstvu
dopravy pracovní jednání vi-
cehejtmana Romana Línka s
prvním náměstkem ministra
dopravy Jiřím Hodačem a
náměstkem ministra financí
Jiřím Kubínkem. Tématem
jejich jednání byl stav připra-
venosti a příprava realizace
rychlostní komunikace R35,
včetně forem a času jejich fi-
nancování. „Náměstkem mi-
nistra dopravy mi bylo potvr-
zeno, že po zpřesnění harmo-
nogramu přípravy celého
úseku R35 bude nejdéle v září
tohoto roku předložen vládě
aktualizovaný seznam prio-
ritních dopravních staveb,
kde se R35 opět objeví. Počítá

se s tím, že nejdéle v první po-
lovině roku 2010 bude dokon-
čen první úsek R35 od dálnice
D11 k Opatovicím, včetně kři-
žovatky I/37. Ve stejném čase
by měl být dokončen čtyřpruh
spojující krajská města Par-
dubice a Hradec Králové a ta-
ké třetí patro křižovatky u
Opatovic. V letech 2011 až 2016
by pak měla proběhnout rea-
lizace celého úseku R35 od
Opatovic až po hranice kraje
u Moravské Třebové, přičemž
součástí stavby by měly být i
připravované přivaděče,“ ře-
kl Roman Línek a pokračoval:
„Jako forma financování se
nabízí využití evropských
fondů a vyloučena není ani
metoda PPP, kterou je dnes

připravována např. dálnice
D3 do jižních Čech. O podrob-
ném harmonogramu a kon-
krétní formě financování či
jejich kombinaci by měla
rozhodnout vláda také ještě v
letošním roce,“ doplnil Línek.

Podporu R35 stvrdil ministr
dopravy Aleš Řebíček i svým
podpisem na deklaraci, která
vznikla na mezinárodní kon-

ferenci k R35 v Pardubicích.
Tehdy se pan ministr nemohl
osobně zúčastnit. Již dříve
však deklaroval, že dohodu
podepíše, protože jak řekl:
„R35 patří mezi priority mého
resortu a vytvoří další kapa-
citní silniční spojení Čech s
Moravou a přispěje tím k od-
lehčení dnes již přetížené
dálnice D1.“

S ministrem se setkal
hejtman Ivo Toman (na
snímku): „Domluvili jsme se s
panem ministrem na setkání
v Poslanecké sněmovně a
jsem velmi rád, že se sám při-
hlásil k tomu, aby takto ve-
řejně klíčovou komunikaci
nejen pro nás, ale i pro celou
republiku, podpořil.“

Výstavba obchvatu
Opatova zahájena

Opatov/ Slavnostním pokle-
pem na pamětní kámen byla
28. května v Opatově zahájena
výstavba obchvatu této obce
nedaleko Svitav. „Jsem moc
rád, že se dopravní situace v
Opatově vyřeší. V tuto chvíli
totiž jde o nejzatíženější úsek
silnice I. třídy v našem kraji.
Vždyť tu v průměru projíždí
do deseti tisíc vozidel denně,“
přiblížil situaci na frekvento-
vané silnici I/43 Ivo Toman a
k samotné stavbě dodal: „Po-
zitivně vidím zaprvé to, že si v
Praze uvědomují stav dopra-
vy v našem regionu a tuto in-
vestici se pro náš kraj podaři-
lo získat. Druhým velkým
plusem je fakt, že tato stavba
už má kompletně vyřízena
všechna povolení a zajištěny
všechny potřebné pozemky,
takže opravdu nic nebrání její
realizaci ve stanoveném ter-
mínu.“ Zmíněným termínem
by měl být říjen roku 2009. Do
té doby bude na silnici I/43
spojující Svitavy a Lan-
škroun a tvořící hlavní tah do
Polska vybudován více než 4
km dlouhý obchvat Opatova.

MILAN JIRÁSEK, předseda Českého olympijského výboru spolu s
hejtmanem Pardubického kraje Ivo Tomanem.


