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Kraj podporuje záchranáře
GPS PRO HORSKOU SLUŽBU

Pardubický kraj dlouhodobě
spolupracuje se složkami inte-
grovaného záchranného sys-
tému a snaží se jim pomoci při
jejich činnosti. Kraj si totiž
uvědomuje, že bez pomoci
těchto záchranářů by jen těžko
mohl některé krizové události
řešit.

Také proto se samospráva
Pardubického kraje rozhodla
už podruhé obdarovat Hor-
skou službu přijímači GPS.
Další čtyři kusy mohou od 30.
ledna využívat záchranáři v
Čenkovicích a Dolní Moravě.
„Je to už podruhé, co Horskou
službu takto obdarováváme.
Byli jsme první kraj, který
horské službě GPS věnoval, a
jsem rád, že jsme tímto nápa-
dem „nakazili“ i hejtmana
Olomouckého kraje. Sousední
kraj totiž věnoval záchraná-
řům další stejné přijímače a v
celém pásu Orlických hor,
Králického Sněžníku a ná-
sledně Jeseníků teď mohou být
nejen turisté klidnější,“ řekl
vicehejtman Roman Línek.

Pardubický kraj již dříve
přístroji GPS obdaroval také
Policii České republiky –
Správu Východočeského kraje
(5 kusů), Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje (5
kusů), Vodní záchrannou
službu Českého červeného
kříže na Seči a Pastvinách (2

kusy) a již zmíněnou Horskou
službu (dohromady 6 kusů).
Všichni uživatelé byli nebo
budou odborně proškoleni
pracovníky oddělení krizové-
ho řízení krajského úřadu, a to
nejen teoreticky. Uvažuje se
také o praktickém cvičení v
orientaci a používání zmíně-
ných přístrojů GPS všech ob-
darovaných složek integrova-
ného záchranného systému v
neznámém terénu.

SIMON A NELLY HRDINY
SETKÁNÍ SLOŽEK
INTEGROVANÉHO

ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Nejen věcnými, ale i finanč-

ními dary pomáhá Pardubický
kraj integrovanému záchran-
nému systému (IZS). Mezi tzv.
ostatní složky IZS totiž rozdělil
celkem 405 tisíc korun.
Smlouvy o poskytnutí dotace
si v pondělí 4. února 2008 pře-
vzali z rukou vicehejtmana
Romana Línka a náměstka
hejtmana pro zdravotnictví
Josefa Janečka zástupci vodní
záchranné služby, horské
služby, Českého červeného
kříže, kynologů i občanského
sdružení vojáků v záloze.
„Hvězdami“ setkání však byli
čtyřnozí přátelé kynologů Si-
mon a Nelly.

„Také oni jsou nezbytnou
součástí záchranářského sys-
tému a také bez nich by někte-
ré ze záchranných akcí byly
jen těžko zvládnutelné,“ ko-
mentoval přítomnost psů vi-
cehejtman Línek. Děkovalo se
nejen psům, ale všem záchra-
nářům, kteří svou práci větši-
nou dělají dobrovolně a bez
nároku na honorář.

BEZ MAP NIKAM
NEDOJDEME

Pardubický kraj v závěru
roku 2007 pořídil za více než

dva miliony tzv. ortofotomapy.
Tyto moderní mapové podkla-
dy se teď rozhodl zdarma vě-
novat hasičům, policii i zdra-
votnické záchranné službě.
„Naším cílem je sjednotit pod-
klady pro řešení mimořád-
ných událostí, a to i v oblasti
geografických dat. Že to má
smysl, se ukázalo už při řešení
ptačí chřipky na Orlicko-

ústecku či při likvidaci skladu
nebezpečného odpadu ve
Chvaleticích, kde jsme ortofo-
tomapy vyzkoušeli v praxi a
kde se osvědčily,“ řekl vice-
hejtman a úřadující předseda
Bezpečnostní rady Pardubic-
kého kraje Roman Línek.

Ortofofomapa vychází z le-
teckého snímkování kraje v
měřítku snímkování 1:15 000 s

výsledným rozlišením 20
cm/pixel. To umožňuje sledo-
vání porostů a zeleně, rozvoj
sídel, vliv lidské činnosti na
krajinu atd.

Jednotlivé snímky lze spojo-
vat a vytvářet tak tzv. beze-
švou ortofotomapu regionu.
Její aktuální a nezkreslená da-
ta nemůže v takovémto rozsa-
hu v současné době nabídnout
žádný jiný zdroj informací ani
mapové dílo.

Lze ji kombinovat s mnoha
dalšími vrstvami, jako napří-
klad katastrální mapou, tech-
nickou mapou, územně pláno-
vací dokumentací, daty z ob-
lasti životního prostředí, do-
pravy, krizového managemen-
tu apod.

Má nezastupitelný význam v
oblasti tzv. krizového řízení a
plánování, při prevenci a ná-
sledném zjišťování škod způ-
sobených živelnými pohro-
mami i v operačním řízení in-
tegrovaného záchranného sys-
tému.

Při krizovém stavu, napří-
klad při povodních, se v kom-
binaci s digitálním modelem
terénu dá modelovat a pláno-
vat rozliv vody. Dá se tak před-
cházet výrazným škodám.

V kraji budou jednat evropští ministři kultury
Pardubický kraj/ Pardubický
kraj navštívil ministr kultury
Václav Jehlička.

Jedním z bodů jeho celoden-
ního programu bylo setkání s
řediteli některých kulturních
institucí a jednání s krajskou
samosprávou. Tématem hovo-
ru bylo např. financování kul-
turních institucí či kulturní
politika ministerstva na příští
roky. A také záměr uspořádat
v Pardubickém kraji setkání
ministrů kultury sedmadvace-
ti členských států Evropské
unie. „Setkání se uskuteční v
rámci českého předsednictví v
Radě Evropy. Plánujeme jej
uspořádat v Muzeu v Chrudi-

mi. Je to příležitost jak nejen
Evropě říct, že kromě Prahy
jsou i další regiony v naší zemi
velmi zajímavé,“ řekl vice-
hejtman Pardubického kraje
Roman Línek, který tento zá-
měr společně s ministrem na-
vrhl. Pardubický kraj je podle
Línka připraven organizačně
setkání zajistit i ve spolupráci
se svým zastoupením v Bruse-
lu. Ministr kultury Jehlička
tato slova doplnil konstatová-
ním, že Pardubický kraj je
dobře logisticky napojen na
Prahu a má ministrům co na-
bídnout – třeba unikátní hřeb-
čín v Kladrubech.

„Chceme např. dosáhnout

zapsání Národního hřebčína v
Kladrubech do seznamu UNE-
SCO, kde je již dnes i svě-
toznámá Litomyšl.

Kladruby však mají jeden
nedostatek - chybí jim in-
frastruktura, ať už silniční či
ta hotelová apod. Toto chceme
i s pomocí Evropských peněz
brzy odstranit,“ řekl ministr
Jehlička.

S radními Pardubického
kraje Miroslavem Brýdlem a
Miloslavem Macelou také mi-
nistr jednal o propojení pamá-
tek s kulturou a cestovním ru-
chem. Všichni se shodli, že
památky musí žít.

„Pokud se nám podaří pa-

mátky vtáhnout do cestovního
ruchu, bude to krok dopředu,“
řekl Macela.

S tímto tématem souvisí ta-
ké úvaha o převodu Muzea
loutkářských kultur v Chru-
dimi a Souboru lidových sta-
veb Vysočina ze státu na Par-
dubický kraj.

„Na ministerstvu vznikla
komise, která řeší transfor-
maci příspěvkových organiza-
cí ministerstva kultury. Zatím
existují určité právní bariéry,
které je třeba odstranit,“ dodal
Jehlička.

V této komisi je i radní Par-
dubického kraje Miroslav
Brýdl.

Modernizace onkologického pracoviště za miliony
Jak vypadalo slavnostní otevření druhého lineárního urychlovače pracoviště společnosti Multiscan
Pardubice/ V Radiologickém
centru společnosti Multiscan v
areálu Pardubické krajské
nemocnice, a.s. byl slavnostně
zprovozněn už druhý lineární
urychlovač. Ten nabízí pro
ověření přesnosti polohy
pacienta velmi sofistikované
nástroje. Urychlovač osazený
technologií On-board imaging
(OBI) umožňuje ověřit polohu
pacienta před vlastním ozáře-
ním, případně sledovat v jeho
průběhu pohyb ozařované ob-
lasti těla a okolních, zejména
rizikových orgánů.

Pohyby některých orgánů
při dýchání ztěžují přesné cí-
lení dávky do oblasti tumoru.
Při dýchání se může orgán s
tumorem pohybovat a dostat

se tak mimo vymezenou oza-
řovanou oblast nebo může být
přechodně zakryt jiným, tzv.
rizikovým orgánem.

V takovém případě techno-
logie ozařování pomocí tzv. re-
spiratory gating ozařování po
tuto dobu přeruší a při návra-

tu orgánů do původní polohy
opět obnoví. Systém OBI no-
vého lineárního urychlovače
je také schopen získávat tzv.
CT řezy. Ty lze použít k ná-
sledné kontrole přesnosti po-
lohy ozařované oblasti. „Tyto
nové moderní technologie se-

bou přinášejí do radioterapie
novou kvalitu, v České repub-
lice dosud nedosažitelnou,“
pochvaloval si náměstek
hejtmana pro zdravotnictví
Josef Janeček, který se spolu s
vicehejtmanem Roman Lín-
kem a také předsedou České
onkologické společnosti Jiřím
Vorlíčkem slavnostního ote-
vření zúčastni.

Setkal se i s ředitelem Ob-
lastní nemocnice Kolín, a. s.
Luďkem Rubášem, a to v rámci
připravované Komplexní on-
kologické skupiny Polabí. Její
vznik je dalším důležitým
krokem k zajištění komplexní
onkologické péče nejen v Par-
dubickém kraji, ale i v přileh-
lých oblastech Středočeského

kraje – Kolín, Nymburk, Kut-
ná Hora a Městec Králové.

Náklady na modernizaci
onkologického pracoviště spo-
lečnosti Multiscan dosáhly 140
mil. Kč, z toho cena vlastního
přístroje je 85 mil. Kč. Další
miliony „spolkly“ nutné sta-
vební úpravy a modernizace
plánovacích systémů s propo-
jením na stávající urychlovač.

HRDINY setkání složek integrovaného záchranného systému se stali
Simon a Nelly. Na snímku v popředí vicehejtman Roman Línek.

aktuálně

Pardubický kraj/ Státní dotaci
ve výši 50% celkových nákla-
dů dostane Pardubický kraj na
opravy silnic, které poničily
přívalové deště v roce 2007,
konkrétně v první letní den.
Jde o poškozené vozovky,
krajnice či propustky na silni-
cích druhé a třetí třídy na
Chrudimsku a Pardubicku.
„Dohromady jde o 15 investič-
ních akcí, kde předpokládané
celkové náklady dosáhnou
částky necelých 11,4 mil. Kč.
Na první pohled malá částka,
ale pro silniční hospodářství v
Pardubickém kraji je každá
koruna důležitá,“ komentoval
situaci náměstek hejtmana
pro dopravu Ivo Toman.
Opravy by měly být realizová-
ny ještě v roce 2008.

MINISTR KULTURY Václav Jehlička navštívil Pardubický kraj. Vle-
vo na snímku krajský radní Miroslav Brýdl.

Pardubický kraj
uspěl s žádostí
o státní peníze
na opravy silnic

NÁMĚSTEK HEJTMANA pro
dopravu Ivo Toman.

DAR PRO ZÁCHRANÁŘE. Par-
dubický kraj věnoval hasičům, po-
licii a zdravotnické záchranné
službě ortofotomapy v hodnotě
dvou milionů.

Czech Point je
úřadem na dlani
Pardubice/ Od pondělí 4. února
lze z informačního centra pod
Zelenou bránou v Pardubicích
komunikovat s úřady z jedno-
ho místa.

Právě tady totiž pracuje
Český Podací Ověřovací In-
formační Národní Terminál,
tedy CzechPoint.

Toto pracoviště umožňuje
široké veřejnosti získávat in-
formace o údajích, které jsou o
něm vedeny v centrálních re-
gistrech.

Může tu učinit některá po-
dání vůči státu, získat výpis ze
živnostenského či obchodního
rejstříku, katastru nemovitos-
tí či z rejstříku trestů a nemusí
kvůli tomu „obíhat“ různé
úřady.

Pardubický CzechPoint
provozují společně Pardubic-
ký kraj a město Pardubice.
Úřady na dlani, jak jsou tato
pracoviště také nazývána,
však existují i v dalších měs-
tech v regionu.

Jejich přehled, ale také
mnoho dalších informací o
projektu, lze najít na
www.czechpoint.cz.


