
Kraj potrápila Emma

Pardubický kraj/ Víkendová
vichřice Emma se přehnala i
přes Pardubický kraj (ve
dnech 1. a 2. března). Poškodila
domy, střechy, elektrické ve-
dení, lesní porosty a zvedla
hladiny řek. V Pardubickém
kraji energetici museli vyhlá-
sit stav nouze, který skončil až
v neděli večer. V terénu byly
stovky hasičů profesionálních
i dobrovolných, nezastavili se
ani pracovníci energetiky a
silničáři. Krizové štáby byly v
pohotovosti.

Hejtman Pardubického kra-
je Ivo Toman byl o vývoji situ-
ace neustále informován a byl
připraven v případě nutnosti
svolat bezpečnostní radu a
jednat. Osobně také monitoro-
val situaci, v terénu se potká-
val s postiženými i záchranáři
(na fotografii vpravo dole v
Chocni).

„Naštěstí nebyly následky
vichřice tak tragické. Krizové

orgány obcí s rozšířenou pů-
sobností situaci zvládaly sa-
my. Lidem v těchto orgánech,
ale také a především všem
hasičům, energetikům, silni-
čářům a dalším lidem v přímé
akci patří mé velké poděková-
ní za práci, kterou vykonali.
Neztráceli hlavu, jednali oka-
mžitě a smysluplně,“ konsta-
toval hejtman Toman.

S následky se potýkaly např.
v Lanškrouně, kde vichřice
poničila několik domů na ná-
městí i střechu kina. Na místo
se osobně přijel podívat vice-
hejtman Roman Línek (na
snímku vlevo dole). Do jiných
lokalit – Chocně, Ústí nad Or-
licí a okolí – odjel hejtman Ivo
Toman.

„Škody na majetku Pardu-
bického kraje vichřice Emma
stále vyčíslujeme. Odhaduje-
me, že půjde řádově o statisíce,
možná milion... Přesné číslo
budeme znát během následují-
cích dní. Škody jsou většinou
menšího rozsahu, jde o poni-
čené střešní krytiny, poškoze-
né fasády, poničené zahradní
stavby, rozbitá okna apod.,“
shrnul radní zodpovědný za

správu majetku kraje Mi-
roslav Mareš s tím, že pravdě-
podobně největší škoda je v
Orlickoústecké nemocnici,
a. s., kde vichřice vyvrátila
stromy, promáčela stropy, po-

škodila střešní krytinu a ná-
sledkem výpadku elektrické-
ho proudu a přírodních elek-
trostatických jevů došlo k po-
škození elektroniky. Celková
škoda je odhadnuta na 350 tisíc
korun. K velkému poškození
střechy došlo na odloučeném
pracovišti holické Střední ško-
ly automobilní školy v Dolní
Rovni (na snímku ve druhém
sloupci). Střechy Emma poni-
čila také např. na Gymnáziu v
Ústí nad Orlicí, na Obchodní
akademii v Chrudimi, na SOŠ
ochodu a služeb Chrudim, v
Léčebně dlouhodobě nemoc-
ných v Rybitví či v Domově
pod Kuňkou, kde kromě střeš-
ní krytiny vítr zničil i dva za-
hradní domky, nebo na Od-
borném učilišti v Chroustovi-
cích, kde vichřice polámala i
stromy, rozbila skleníky i vo-
zidlo. O střešní plechy, okna,
ale také hořáky ve spalovně či
agregát přišla i Pardubická
krajská nemocnice, a. s. V dů-
sledku výpadku elektrického
proudu došlo také k poškození
např. elektronického systému
varhan na pardubické kon-
zervatoři či serverů na SOŠ a
SOU Pardubice – Polabiny či
SOŠ a SOU technickém v Tře-
mošnici, kde vyhořel záložní

zdroj. Ve středisku praktické-
ho vyučování v Žamberku vítr
poškodil fasádu a v Litomyšl-
ské nemocnici, a. s. strhal ple-
chovou střešní krytinu hned
na dvou budovách.

„Podle posledních informací
z Lesů ČR spadlo ve státních
lesích v kraji 80 tisíc m³ dříví,
což představuje 80 % loňského
Kyrilla. Státní lesy zaujímají
asi 53 % rozlohy kraje, takže
můžeme odhadovat, že dvoj-
násobek uvedeného množství
bude kalamita za celý kraj,“
doplnil radní zodpovědný za
životní prostředí Petr Šilar.

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje zazname-
nal celkem 347 výjezdů, nejví-
ce jich bylo v okrese Ústí nad
Orlicí (145). Další desítky vý-
jezdů zaznamenali i dobrovol-
ní hasiči.

Vichřice Emma uzavřela i
několik silnic (14). Nejvíce
jich bylo neprůjezdných v
okrese Chrudim (6). Vzestu-
pem hladiny Labe byla také
uzavřena komunikace mezi
Opatovicemi nad Labem a Vy-
sokou nad Labem.
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b Zastupitelé na svém jednání dne 21. února zvolili hejtmanem
Pardubického kraje dosavadního náměstka hejtmana Ivo To-
mana. Kromě zákonných povinností hejtmana, např. v oblasti
krizového řízení, zodpovídá i za oblast dopravy. Náměstkyní
hejtmana byla zvolena Marie Málková se zodpovědností za ob-
last školství, sportu a volnočasových aktivit. Devítku radních
doplnil Miroslav Mareš (na snímku níže), který bude zodpovídat
za finanční politiku a správu majetku kraje. Zastupitelé také vo-
lili nového předsedu výboru pro sport, mládež a volnočasové ak-
tivity, kterým se stal Jaromír Vacek.

b V Orlickoústecké nemoc-
nici, a.s. mají baby box. Je
to teprve sedmé zařízení v
rámci České republiky a
první v Pardubickém kraji.
Za necelé tři roky existence
speciální schránky pro
anonymně odložené děti
takto bylo předáno jedenáct
dětí.
b Do Pardubic – Rosic nad
Labem dorazil NET VLAK.
Jde o speciální bezbariéro-

vý vlak, který je určen pro všechny, kteří se zajímají o nové
technologie a cestování. Slouží především zdravotně handicapo-
vaným, seniorům, ženám na rodičovské dovolené či žákům a
studentům základních, středních i vysokých škol. Je veřejně
přístupným internetovým místem s možností konzultací a krát-
kého bezplatného školení. Vlak objíždí celou Českou republiku.
b Pardubický kraj získá státní peníze na opravy silnic. Státní
fond dopravní infrastruktury totiž poprvé ve své historii rozhodl
o uvolnění finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy.
Pardubický kraj dostane téměř 140 milionů korun, které inves-
tuje do 16 akcí na krajských silnicích.
b Spárkatou zvěř teď léčí myslivci v honitbách regionu. Dostali
na to příspěvek Pardubického kraje ve výši cca 0,5 milionů ko-
run. Myslivci položili do krmelců krmivo s přídavkem léčiv, dě-
lají to pravidelně v zimních měsících už od roku 2004.
b Češi a Poláci spolupracují na modernizaci hraničních přecho-
dů Mladkov/Kamienczik a Horní Morava/Jodlow. Jedná se pře-
devším o rekonstrukce silnic. Finanční prostředky na tento pro-
jekt možná poskytne Evropská unie.
b Pardubický kraj opět vyvěsil vlaku pro Tibet. Připojil se tak k
symbolickému boji za práva Tibeťanů. Kraj také podpořil vzdě-
lávací program Festival pro Tibet. Výtěžek z dobrovolných pří-
spěvků v rámci festivalových akcí teď bude věnován na výstavbu
ženského kláštera v Kaze v Malém Tibetu, aby i ženy z této oblas-
ti měly přístup ke vzdělání.
b Kraje Pardubický a Královéhradecký a města Pardubice a
Hradec Králové se spojily a pomohou zrenovovat kočár králové-
hradeckého biskupa Karla Boromejského Hanla z poloviny 19.
století.
b Hejtman zahájil sérii pracovních cest do všech obcí s rozšíře-
nou působností. Prvním navštíveným městem byla Česká Tře-
bová, kde s místní samosprávou hovořil o prioritách v rozvoji
města i o investicích a kde navštívil firmy modernizující a vyrá-
bějící kolejová železniční vozidla LOKO CZ. Druhým navštíve-
ným městem byla „královská“ Chrudim.

Aktuality z Pardubického kraje

Úspěch: Pardubický perník má evropský certifikát
Pardubice/ Ve středu 27. února
se na pardubické radnici
uskutečnil slavnostní akt pre-
zentace ochranného certifiká-
tu Evropské komise pro par-
dubický perník. Vedle před-
stavitelů města Pardubice se
slavnostního aktu zúčastnili i
hejtman Pardubického kraje
Ivo Toman a vicehejtman Ro-
man Línek. Ten je v rámci své
gesce zodpovědný mj. za zále-
žitosti Evropské unie a během
průběhu registrace ochranné
známky se této záležitosti ak-
tivně účastnil.

„Jako pardubického rodáka
mě velmi těší, že na území na-
šeho kraje máme výrobek,

který může používat celoev-
ropskou ochrannou známku,
podobně jako např. italský
parmazán či jiné mezinárodně
uznávané regionální speciali-
ty. V případě pardubického
perníku se jedná o devátou
ochrannou známku, kterou
výrobek z České republiky
získal a je na nás, abychom si ji
dokázali do budoucna důsled-
ně bránit,“ řekl k ocenění pro
pardubickou pochoutku vice-
hejtman Línek. Právě kvůli
ochraně „rodinného stříbra“
se Línek dopisem obrátil na
polského velvyslance v České
republice Jana Pastwu s žá-
dostí, aby polská strana zajis-

tila dodržování ochranné
značky pro Pardubický per-
ník. „V minulosti se na pol-
ských trzích na hranicích s ČR
objevovaly výrobky pod ná-
zvem Pardubický perník, kte-
ré však byly vyráběny v Pol-
sku,“ vysvětlil důvod k sepsá-
ní dopisu vicehejtman Línek,
který věří, že polští výrobci
změní názvy svých výrobků.
„Pokud někdo bude vyrábět
napodobeninu Pardubického
perníku, vystavuje se riziku
žaloby ze strany pardubických
perníkářů,“ zdůraznil vice-
hejtman. V Pardubicích peče
perník šest firem. Z toho čtyři
vyrábí ručně zdobený perník,

zbylé dodávají pomocí strojní
technologie plněný perník.
Vedle toho existuje v Pardubi-
cích několik malých perníká-
řů, kteří svým uměním spíše
udržují mnohaletou rodinnou
tradici. Česká republika má
nejvíce chráněných zeměděl-
ských a potravinářských pro-
duktů z nováčků EU. Ochran-
nou evropskou známku již ma-
jí například Hořické trubičky
nebo Štramberské uši. Oproti
tomu Slovensko nemá dosud
zapsaný jediný produkt a Pol-
sko pouze jeden. Nejvíce jich
mají Itálie (přes 160), Francie
(téměř 160), Španělsko a Por-
tugalsko (přes stovku).

PARDUBICKÝ PERNÍK. Ochranný certifikát převzal mj. vice-
hejtman R. Línek (druhý zleva) a hejtman I. Toman (druhý zprava).


