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Kraj již nemá nálepku
„nejméně navštěvovaný“
Pardubický kraj/ Po sedmi le-
tech se Pardubický kraj odle-
pil ode dna v počtu turistů,
kteří do něj ročně přijedou a
délce jejich pobytu. Nový způ-
sob propagace kraje začíná
přinášet ovoce.

Český statistický úřad zve-
řejnil údaje o počtu turistů v
hromadných ubytovacích za-

řízeních za rok 2007. Podle sta-
tistiků navštívil kraj historic-
ky nejvyšší počet turistů –
390.099, čímž byl překonán re-
kord z loňského roku.

Spolu s Moravskoslezským
krajem má tak Pardubický
kraj nejvyšší meziroční nárůst
návštěvníků.

„Za poslední dva roky se ná-

vštěvnost kraje zvýšila o více
než 18 %, v případě zahranič-
ních turistů dokonce o 23 %.
Růst návštěvnosti nás velmi
těší, i když pro hodnocení sta-
vu cestovního ruchu v kraji
používáme i jiná kritéria, na-
příklad zájem soukromých
podnikatelů o investice do této
oblasti,“ komentoval statisti-

ky Miloslav Macela, krajský
radní zodpovědný za oblast
cestovního ruchu.

Kraj vsadil na nové formy
propagace, omezil účast na ve-
letrzích či vydávání náklad-
ných publikací. Prostřednic-
tvím nového internetového
portálu, cílené spolupráci s
cestovními kancelářemi, pod-

nikateli a médii se snaží vzbu-
dit zájem o turisty dosud opo-
míjený region.

„Náš kraj rozhodně má tu-
ristům co nabídnout. Propa-
gace kraje funguje stejně jako
jiný druh reklamy. Nálepka
nejméně navštěvovaného kra-
je v zemi nebyla nejlepší vizit-
ka,“ dodal Macela.

Pardubický kraj navštívil ministr spravedlnosti
Pardubický kraj/ Na oficiální
návštěvu Pardubického kraje
přicestoval 21. února ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Její součástí bylo setkání s
členy krajské rady, primáto-
rem města, představiteli kraj-
ských i okresních soudů a
státních zastupitelství či zá-
stupci policie.

Zásadním bodem návštěvy
byla pro všechny zúčastněné
lokalizace soudního komplexu
v Pardubicích.

„Pan ministr hned v úvodu
návštěvy pochválil práci Kraj-
ského soudu v Hradci Králové
i jeho pobočky v Pardubicích.

Ta patří, dle jeho slov, mezi
nejlepší tři pracoviště v repub-
lice. Také proto podporuje
myšlenku vybudování justič-
ního komplexu, ve kterém by
našly útočiště krajský i okres-
ní soud spolu s příslušnými
státními zastupitelstvími. Mi-
nistrovi jsme ukázali pozemky
v ulici Na Spravedlnosti, o
kterých spolu s městem pro
výstavbu komplexu uvažuje-
me, a závěr z jednání je násle-
dující: Odborníci z minister-
stva danou lokalitu posoudí, a
pokud bude zvažovanému zá-
měru vyhovovat, budou zahá-
jeny kroky k jejímu odkoupení

a převedení do majetku minis-
terstva. Bude tak učiněn první
krok k tomu, aby Krajský soud
v Pardubicích, s jehož zříze-
ním je počítáno v roce 2012,
zahájil svoji činnost v nových,
důstojných prostorách,“ shr-
nul závěry jednání vicehe-
hejtman Roman Línek, který
ministra během dopoledního
programu doprovázel.

„Lokalitu pro budovu kraj-
ského soudu či justičního
komplexu jsme v rámci mé
gesce hledali více než dva
roky. Jsem rád, že toto hledání
spěje ke konkrétnímu výsled-
ku, a věřím, že po dohodě s mi-

nisterstvem bude tato etapa co
nejdříve zdárně ukončena,“
dodal ještě z pozice náměstka
hejtmana zodpovědného za
správu majetku kraje nově
zvolený hejtman Ivo Toman.

Ministr v rámci jednání o
lokalitě pro soudní komplex v
Pardubicích navštívil krajský
úřad, Okresní ředitelství Poli-
cie ČR v Pardubicích a pardu-
bickou pobočku Krajského
soudu v Hradci Králové. Jeho
odpolední program pokračo-
val návštěvou pardubické
věznice a prohlédl si i výstavu
fotografií ve Východočeské ga-
lerii v Pardubicích.

Delegace z Německa byla nadšena
Pardubický kraj navštívili zástupci partnerských regionů Tübingen a Reutlingen
Pardubický kraj/ Prezident
vládního kraje Tübingen
Hermann Strampfer (na
snímku s ředitelkou Národní-
ho hřebčína v Kladrubech nad
Labem Lenkou Gotthardovou)
ukončil v úterý 4. března ofici-
ální návštěvu kraje. Spolu s
ním se programu zúčastnili
další představitelé vládního
kraje Tübingen i okresu Reut-
lingen, partnerských regionů
Pardubického kraje.

Delegaci z Německa přivíta-
li v pondělí 3. března ráno v
sídle Pardubického kraje
hejtman Ivo Toman a vice-
hejtman Roman Línek. „Jsem
velmi rád, že po pěti letech vzá-
jemné spolupráce jsou za námi
jasné a pro obě strany přínos-
né výsledky,“ řekl na úvod Ivo
Toman. Měl na mysli přede-
vším dvě společné prezentace
partnerských regionů v Bruse-

lu a loni v Berlíně, ale i spolu-
práci na úrovni univerzit, ne-
mocnic či hasičských spolků.
„Před dvěma lety jsme se do-

hodli na společném cvičení
simulujícím ohrožení ptačí
chřipkou a loni jsme u nás v
kraji museli reálně bojovat s
největším ohniskem tohoto vi-
ru v Evropě. Proto prosím o
obezřetné sestavování plánu
další spolupráce tak, abychom
nemuseli čelit další katastro-
fě,“ uvedl pak hejtman v žertu
další bod jednání.

V jeho průběhu se zástupci
obou stran dohodli na výměně
zkušeností z oblasti krizového
řízení, čerpání fondů EU nebo
údržby a opravy silnic. Už
před setkáním si hosté z
Tübingenu a Reutlingenu stih-
li prohlédnout Pardubice a ne-
tajili se nadšením z rozmani-
tosti architektonických stylů,
které centrum města nabízí.
Přímo v sídle kraje pak obdi-
vovali technické vybavení od-
dělení krizového řízení, v

Kladrubech nad Labem vzne-
šenost zdejších hřebců i doko-
nalou němčinu paní ředitelky
a v Dřítči nový golfový areál
pod Kunětickou horou. V úte-
rý před odjezdem ještě stihli
navštívit Východočeskou ga-
lerii a zde umístěnou výstavu
děl Josefa Lady, kterého v
Německu znají skoro tak dob-
ře jako jím ilustrovaného
Švejka.

Dohoda o spolupráci Par-
dubického kraje s vládním
krajem Tübingen a okresem
Reutlingen byla podepsána v
roce 2003 a historicky navazo-
vala na kontakty okresu Reut-
lingen s okresem Chrudim.
Dosavadním vrcholem vzá-
jemné spolupráce byly dvě
společné prezentace regionů v
Bruselu a Berlíně, nejinten-
zivnější kooperace je realizo-
vána na poli krizového řízení.

aktuálně

MINISTR SPRAVEDLNOSTI Jiří Pospíšil navštívil Pardubický kraj.

Na snímku s vicehejtmanem R. Línkem a hejtmanem I. Tomanem.

Dobrovolníci
dostali anděla

Přeloučské projekty
mají šanci uspět v
souboji o evropské
peníze, říká Línek
Přelouč/ Nabitý program při-
pravila Přelouč pro vice-
hejtmana Romana Línka.
Mimo jiné jednal s místosta-
rostou Ivanem Moravcem o
dvou projektech, se kterými se
město Přelouč uchází o evrop-
ské peníze.

Jde o projekt výstavby tělo-
cvičny ZŠ Smetanova, která by
fungovala také jako hala pro
florbal, basketbal a jiné halové
sporty.

Druhý projekt uvažuje o vy-
budování nového autobuso-
vého terminálu v blízkosti
vlakového nádraží. Ten stáva-
jící je naprosto nevyhovující.

„Měl jsem možnost se s pro-
jekty seznámit. Oba jsou zpra-
covány realisticky, proto vě-
řím, že v soutěži o evropské
peníze ještě v letošním roce
uspějí a že budou skutečně rea-
lizovány,“ řekl vicehejtman
Línek.

Hasiči odjeli darovanými škodovkami
Pardubický kraj/ V pondělí 3.
března 2008 předali hejtman
Pardubického kraje Ivo To-
man a radní Petr Šilar dva
osobní automobily Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska. Klíče od vozů i vozy sa-
motné si převzali starosta
krajského sdružení hasičů
Pardubického kraje Rudolf
Makkai, starostka okresního
sdružení hasičů Pardubice
Marie Stará a starosta okres-
ního sdružení hasičů Ústí nad
Orlicí Emil Dušek.

„Pardubický kraj s dobro-
volnými hasiči a se Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska
spolupracuje už od roku 2002.
Poskytuje jim různé dotace,
dary pro soutěže a teď i auto-
mobily. Jde o dva vozy Škoda
Fabia z majetku Pardubického
kraje, které hasičům ještě po-
slouží k dobré věci,“ řekl
hejtman Ivo Toman. Rozhod-
nutí o darovaní dvou osobních
automobilů učinila nejprve
Rada a později i Zastupitelstvo

Pardubického kraje.
Okresní sdružení v Pardu-

bicích a v Ústí nad Orlicí bu-
dou auta využívat při cestách
na svá jednání, při požárních
soutěžích apod.

„Služební vozidla zabezpečí
nelehké úkoly na úrovni po-
žární ochrany v kraji,“ řekl s
úsměvem starosta krajského
sdružení Rudolf Makkai.
„První cesta našich lidí tímto
vozem bude do Lichkova, kde
budeme se starostou obce a se
starostou hasičů jednat o se-
tkání zasloužilých hasičů z
okresu,“ doplnil Emil Dušek z

okresního sdružení Ústí nad
Orlicí.

Pardubické sdružení dopo-
sud užívalo Škodu 105, v Ústí
nad Orlicí neměli vůz žádný.
Nyní jim jsou k dispozici dva
vozy Škoda Fabia v celkové
pořizovací ceně více než 850 ti-
síc korun.

Oba vozy mají motor s obsa-
hem 1,4, jsou vybaveny klima-
tizací, airbagy, ABS, elektric-
kým ovládáním oken a rádi-
em. K oběma automobilům
kraj přidal i kompletní sadu
zimních a letních pneumatik a
plnou nádrž benzínu…

Nominujte svého
zaměstnavatele!
Pardubický kraj/ Občanské
sdružení Rytmus organizuje
pod záštitou členky Rady Par-
dubického kraje zodpovědné
za rozvoj lidských zdrojů, ce-
loživotní vzdělávání a za-
městnanost Jany Smetanové
soutěž pro zaměstnavatele,
kteří dávají pracovní příleži-
tost lidem s postižením. Po-
kud chcete poděkovat zaměst-
navateli, který zaměstnává
méně než 50 % zaměstnanců se
znevýhodněním a dává práci
lidem hendikepovaným, no-
minujte ho do soutěže Stejná
šance – Zaměstnavatel roku
2008. Nominační list lze nalézt
na portálech www.rytmus.org
nebo na www.stejnasance.cz a
návrhy lze posílat do 28. břez-
na. Přestože dnešní doba hod-
notí především výkon a
úspěch, nesmíme zapomínat
na ty, kteří mají kvůli svému
hendikepu život složitější. A
nezapomínejme také děkovat
těm, kteří jim jejich osud
usnadňují.

ZAJÍMAVOST

Netopýrů neubylo,
obavy nepotvrzeny

Tvrz Bouda/ V sobotu 23. úno-
ra – tak jako tomu bývá každý
rok – proběhlo sčítání netopý-
rů (viz ilustrační foto) v pod-
zemních chodbách, sálech a
bojových objektech dělostře-
lecké tvrze Bouda, která je kul-
turní památkou ČR.

I letos provozovatelé muzea
spolu s ochranáři z České spo-
lečnosti pro ochranu netopýrů
s napětím očekávali výsledek
sčítání. Pokud byl průběh loň-
ské zimy podivný, letošní zima
si s ním rozhodně nezadala.
Při pravidelných kontrolách
se zcela prokazatelně ukazoval
úbytek netopýrů v přední části
podzemí, zejména mezi sály
hlavního muničního skladu a
podzemními válečnými ka-
sárnami. Tato zjištění vedla k
obavě, že početní stav jedinců
zimujících v prvorepublikové
pevnosti bude výrazně nižší,
než v letech minulých. Avšak
také tentokrát se obavy ukáza-
ly jako liché.

Od doby, kdy je tvrz provo-
zována jako muzeum a je v
zimním období od listopadu do
dubna s výjimkou několika
málo dnů uzavřena, počet zi-
mujících netopýrů výrazně
vzrůstá a drží se již několik let
na dosažené úrovni.

Letošní součet je rekordní,
za celou dobu sledování zdejší
populace nebyl nikdy vyšší –
408 kusů.

Skutečný počet na Boudě
zimujících netopýrů je vyšší,
neboť někdy svými těly zcela
vyplní menší dutiny a tak je
možné počítat jen jejich první
vrstvu a navíc jsou ve tvrzi
místa, kam se dostane netopýr,
ne však oči ochranářů.

Společ. přátel čs. opevnění, o. p. s.

Východní Čechy/ Sdružení
SKP–Centrum ocenilo 6. břez-
na záslužnou práci dobrovol-
níků z celých východních Čech
na galavečeru nazvaném Den
D. Pro letošní, čtvrtý ročník
akce přijalo pořadatelské
sdružení SKP–Centrum od or-
ganizací, osob i obcí pětapade-
sát nominací.

Oproti předchozímu roční-
ku bylo možné hlasovat nejen
pro dobrovolníky z Pardubic-
kého kraje, ale pro všechny z
východních Čech.

Ti „nej“ si ze slavnostního
večera ve Východočeském di-
vadle v Pardubicích odnesli
keramickou sošku anděla.

„Tito lidé pomáhají všude
tam, kde je potřeba. Taková
práce, dá-li se to tak vůbec na-
zvat, vyžaduje velké srdce,
ochotu pomáhat a často také
velkou odvahu udělat nezištně
něco pro druhé,“ řekl vice-
hejtman Pardubického kraje
Roman Línek, který nad akcí
převzal záštitu.

Dobrovolníkem Pardubic-
kého kraje se stal Jiří Hetfleiš
(na snímku s vicehejtmanem
Romanem Línkem), v Králo-
véhradeckém kraji zvítězila
Jana Kousalová.

V kategorii Hlasují média
sošku anděla obdržela Draho-
slava Divíšková.


