
V Tiché Orlici žijí pstruzi

Pardubický kraj/ Rybáři v po-
vodí Tiché Orlice se dočkali.
Po vypuštění chovných ryb v
nádrži na Žichlínku se druhá
várka ryb vysazovala v čer-
venci na toku Tiché Orlice v
Letohradě – Kunčicích. Více
jak 140 kg chovných pstruhů
duhových zabydlí řeku. „Část
krajské dotace na výsadbu
ryb byla určena právě na tok
Tiché Orlice,“ komentoval
radní Petr Šilar, který – stejně
jako v Žichlínku – s vysazo-
váním ryb osobně pomáhal.

O řešení ekologických zátěží v našem kraji
Pardubický kraj/ Kraj uspo-
řádal v pondělí 23. června z
podnětu radního pro životní
prostředí Petra Šilara prezen-
taci projektů, jejichž cílem je
zlikvidovat staré ekologické
zátěže v regionu. V Nasavr-
kách na Chrudimsku se jí zú-
častnil i poslanec a předseda
Výboru pro životní prostředí
Poslanecké sněmovny Libor
Ambrozek. Mluvilo se o loka-
litách Hodonín, Bor u Skutče,
Transporta Chrudim, ale také
Synthesia či Paramo Pardu-
bice a o skladu nebezpečných

odpadů ve Chvaleticích.
„Kraj má ve svém mottu, že

je krajem dynamickým a roz-
vážným. Myslím, že nyní už
může být i krajem čistým.
Dokázali jsme se vypořádat s
nehezkým dluhem z minula a
investovat desítky milionů do
sanací skládek a dalších loka-
lit,“ řekl vicehejtman Roman
Línek. Jeho slova potvrdil i
radní Šilar: „Kraj na nic ne-
čekal a konal. Neměli jsme
čas pátrat po původcích těch-
to zátěží, proto jsem se k pro-
blému postavili čelem a vzali

zodpovědnost na sebe. A to i
přes to, že ne vždy bylo jedno-
duché legislativní zajištění
prací a získání finančních
prostředků, ale podařilo se.“
Poslanec a bývalý ministr ži-
votního prostředí Libor Am-
brozek přístup kraje k pro-
blematice sanace ekologic-
kých zátěží také ocenil: „ Par-
dubický kraj patří k těm regi-
onům, které kromě běžných
investic do ekovýchovy a bu-
dovaní odpadové infrastruk-
tury odstraňuje i staré zátěže,
které však často nejsou vidět

a které jsou pro životní pro-
středí nebezpečné.“

Kraj sanoval již dokonče-
nou lokalitu Hodonín, dále
Bor u Skutče, areál bývalé
Tesly v Kyjevské v Pardubi-
cích, areál Transporty Chru-
dim a připravuje sanaci loka-
lity Lukavice na Chrudim-
sku. Úzce také spolupracuje s
Paramem a Synthesií. Z kraj-
ského a státního rozpočtu a
také ze zdrojů EU už na tyto
práce putovaly stovky milio-
nů korun, další stovky budou
ještě potřeba.

PIETNÍ AKT V LEŽÁKÁCH

V NEDĚLI 22. ČERVNA se na pietním místě v Ležákách sešly
stovky lidí, aby si připomněly už 66. výročí vyhlazení této obce
nacisty. Památku zdejších dětí, žen a mužů přišli uctít také po-
zůstalí, představitelé odboje, politici i obyčejní lidé. Za Pardu-
bický kraj vzpomínku Ležákům věnovali hejtman Ivo Toman a
radní Miloslav Macela s chotí. „V rámci své práce se snažím co
nejvíce setkávat s mladými lidmi, s žáky ZŠ, se studenty škol
středních a vysokých. Občas se ve vzájemných diskuzích do-
tkneme i tématu druhé světové války a já zjišťuji, že generace
našich dětí vnímá tuto událost už úplně jinak než my nebo naši
rodiče. Že výčet hrůz, které s sebou tato válka přinesla, je pro
ně pouze souhrnem abstraktních pojmů v učebnici dějepisu, že
počty mrtvých a válkou postižených jsou pro ně jen statistic-
kými ukazateli. A já si myslím, že pro to, aby se nic podobného v
budoucnosti neopakovalo, je důležité, aby si všichni plně uvě-
domovali, jak kruté jsou válečné konflikty. Proto považuji za
velmi potřebná tato každoroční setkání v místech, kde ještě v
první polovině minulého století stála osada Ležáky. Osada, v níž
její obyvatelé žili své životy s každodenním radostmi i starost-
mi, než nacistická zvůle tyto životy brutálně ukončila a celému
světu tak demonstrovala svůj postoj k lidskému bytí a lidským
právům,“ pronesl ve svém projevu v Ležákách hejtman.
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Projekt Euroklíč bude pomáhat i v kraji
Pardubice/ Projekt Euroklíč,
který pomáhá lidem se sníže-
nou schopností pohybu, bude
realizován i v Pardubickém
kraji. Kraj se na tom dohodl
společně s Národní radou
osob se zdravotním postiže-
ním. Pomocí euroklíče se lidé
budou moci dostat na toalety,
místnosti s přebalovacími
pulty pro maminky a také do
výtahů a na schodišťové plo-
šiny. Do projektu budou zapo-
jeny obchodní domy, benzí-
nové stanice, České dráhy a
také úřady. Jedná se o místa,
která člověk běžně potřebuje
k normálnímu životu.

„V našem kraji je potenci-
álně dvanáct tisíc držitelů eu-
roklíče. Jsou to osoby, které
mají průkaz ZTP/P nebo ZTP.

Právě těmto lidem může pro-
jekt hodně pomoci,“ vysvětlil
krajský radní pro sociální ob-
last Pardubického kraje Mi-
loslav Macela, který o projek-
tu jednal s předsedou Národní
rady Václavem Krásou (na fo-
tografii).

Projekt Euroklíč bude fi-
nancovaný z evropských fon-

dů. Pardubický kraj podpoří
přípravnou fázi, která se bude
týkat vytipování vhodných
objektů a také předání infor-
mací osobám, které by se
mohly stát držiteli klíčů.
Partnery projektu je také
Asociace hotelů a restaurací a
Svaz obchodu a cestovního
ruchu.

Hejtmani poznávali pomezí krajů na kolech
Pardubický kraj/ Společnou
cyklojízdu vedoucí z Pardu-
bického kraje do kraje Vyso-
čina podnikli 8. července
hejtmani Ivo Toman a Miloš
Vystrčil. Doprovod na 25 km
dlouhé trase jim dělali za-
městnanci obou krajských

úřadů. „Když jsem letos v
únoru nastupoval do funkce,
kontaktoval jsem hejtmany
všech sousedních krajů a po-
žádal je o schůzku. Miloš Vy-
strčil mi tenkrát navrhl,
abychom schůzku odložili a
formální rokování u stolu na-
hradili třeba společným výle-
tem na kole. Ukázalo se, že to
byl výborný nápad, a mně ne-
zbývá než za něj kolegovi z
Vysočiny poděkovat,“ řekl po
návratu do své kanceláře Ivo
Toman. Jízda hejtmanů byla
zahájena v hostinci U kováře
Matěje na Veselém kopci, kde
výprava z Vysočiny překvapi-
la hejtmana Tomana cyklis-
tickým dresem a dortem k na-

rozeninám. Poté se celý pelo-
ton přesunul do Trhové Ka-
menice a navštívil radnici i
obecní muzeum. Starosta
městyse Pavel Kábele, nadše-
ný cyklista, pak výpravu do-
provodil na rozhlednu na Zu-
berském kopci a zůstal s ní až
do cíle. Kraj opustili cyklisté
mezi obcemi Hluboká a Po-
lom, hejtmani se krátce za-
stavili, předali si vlaječky
svých krajů a pokračovali dá-
le do kraje Vysočina. Setkali
se postupně se starosty obcí
Lány, Maleč a Víska a jízdu
zakončili v Nové Vsi u Chotě-
boře besedou se starosty obcí
sdružených ve svazku Po-
doubraví. „Konfrontace s

problémy obcí na pomezí
dvou krajů byla velice zají-
mavá,“ shrnul jízdu Toman.

Hlinsko: Bezpečné prázdniny již podesáté
Hlinsko/ Již desátý ročník
preventivní akce Bezpečné
prázdniny hostil tentokrát
areál plaveckého bazénu v
Hlinsku.

„Je statisticky prokázáno,
že k nejvíce úrazům přijdou
děti v období prázdnin. Varo-
vat je tedy právě v tomto ob-
dobí před nebezpečími, která
na ně mohou čekat u vody ne-
bo v silničním provozu, mi
přijde velmi smysluplné. Mu-
sím poděkovat všem, kteří
Bezpečné prázdniny už deset
let pro naše děti pořádají, a
vždy se takových akcí rád zú-
častním,“ řekl vicehejtman
Pardubického kraje Roman
Línek (na snímku).

Na rozvoj našeho
kraje půjdou dvě
miliardy korun
Pardubice/ Pardubice hostily
10. zasedání Výboru Regio-
nální rady Severovýchod.

Jedním z místopředsedů
vrcholného orgánu regionu
soudržnosti, který spojuje
kraje Pardubický, Králové-
hradecký a Liberecký, je vi-
cehejtman Pardubického kra-
je Roman Línek, zodpovědný
za regionální, investiční poli-
tiku kraje a záležitosti Evrop-
ské unie. „Rozhodli jsme o
největším balíku peněz v no-
vodobé historii Pardubického
kraje do rozvoje měst, obcí a
cestovního ruchu v kraji.
Celková hodnota schválených
projektů včetně spolufinan-
cování ze státního rozpočtu a
peněz žadatelů činí v případě
našeho kraje 2 miliardy ko-
run. Téměř 1,1 miliardy z toho
tvoří dotace Evropské unie.
Prokázali jsme, že jsme
úspěšní i jako kraj v rámci re-
gionu Severovýchod, protože
z celkových vybraných 127
projektů je plných padesát tři
z území Pardubického kraje.
Opět jsme tím potvrdili, že
jsme na rozvoj našeho kraje
nepromarnili ani euro,“ in-
formoval vicehejtman Roman
Línek.

Seznam podpořených pro-
jektů v rámci Pardubického
kraje je k dispozici na webu
Pardubického kraje, výčet
schválených projektů za celý
region soudržnosti pak na
stránkách regionální rady
www.rada-severovychod.cz.

Bojovníci proti totalitě pohledem dětí
Pardubice/ Putovní výstava k projektu „Bojovníci proti totalitě
pohledem dětí“ dorazila do Chrudimi a do Pardubic. Ta pardu-
bická se konala pod záštitou vicehejtmana Romana Línka,
chrudimskou výstavu zahajoval radní Miloslav Macela. Pro
oba byla tato expozice o boji proti nacistické a komunistické to-
talitě zásadním krokem k připomínání černé minulosti. „Pova-
žuji to za mimořádně důležitou aktivitu. Mladé generace jsou
ohroženy ztrátou historické paměti. Události z druhé světové
války nebo padesátých let se stávají jen jednou z mnoha kapitol
učebnic dějepisu. Přitom jde o události, jejichž důsledky jsou v
naší společnosti patrné dodnes,“ řekl radní Macela a vice-
hejtman jej doplnil: „Jsem rád, že se nám tuto velice působivou
a svým způsobem i unikátní výstavu podařilo dostat do kraje.
Je to dluh celé společnosti, že nevíme nic o hrdinech, kteří bo-
jovali proti vládám totalitních režimů a žijí kolem nás.“ Celá
expozice, stylově umístěna v armádním stanu, vycházela ze
soutěže dětí základních škol, které se výrobou a zpracováním
krátkého filmového dokumentu seznamovaly s pohnutými
osudy osob pronásledovaných bývalým režimem či válečných
veteránů. Výstava obsahovala jak projekci těchto soutěžních
snímků, tak i panely zobrazující dobu totalitní nadvlády.

50. Smetanova Litomyšl
Litomyšl/ Za účasti první dá-
my, paní Livie Klausové (na
snímku s hejtmanem Ivo To-
manem), byl ve středu 18.
června slavnostně zahájen
mezinárodní operní festival
Smetanova Litomyšl. Letos
oslavil již 50. výročí.

Smetanova Litomyšl je po
Pražském jaru druhým nej-
starším hudebním festivalem
v ČR, zároveň patří k největ-
ším pravidelným festivalům
klasické hudby u nás.

Jubilejní ročník byl uza-
vřen 5. července galakoncer-
tem „Sólo pro dámy“.

Již šestým rokem festival
spolupořádal a finančně pod-
poroval Pardubický kraj.

„Letošní příspěvek kraje se

vyšplhal na rekordních 1,2
mil. korun a vedle toho jsme
finančně podpořili i paralelně
probíhající Smetanovu vý-
tvarnou Litomyšl,“ řekl vice-
hejtman a zároveň předseda
Správní rady obecně pro-
spěšné společnosti Smetano-
va Litomyšl Roman Línek.

Operní soubory, orchestry
a sólisté – Eva Urbanová,
Dagmar Pecková, Gabriela
Beňačková, Fazil Say a další
přitáhli na 20 tisíc diváků.

„Využívám této příležitosti,
abych veřejně poděkoval za
průběh festivalu nejen vystu-
pujícím, ale hlavně organizá-
torům – jmenovitě Evě a Ja-
novi Piknovým a Vojtěchovi
Stříteskému. Tedy shrnuto a

podtrženo. 50. ročník Smeta-
novy Litomyšle byl rekordně
úspěšný a těšme se všichni, že

ten příští – pod vlajkou evrop-
ského předsednictví – bude
opět úžasný,“ uzavřel Línek.

Studenti z JAR mají
zájem studovat

Pardubice/ Pardubice a par-
dubickou univerzitu navští-
vila delegace z Jihoafrické
republiky. Zástupci univerzi-
ty North West a také jihoaf-
rického velvyslanectví jedna-
li o možnosti studia jihoafric-
kých studentů na Dopravní
fakultě Jana Pernera v Par-
dubicích. Tuto spolupráci
ocenil i hejtman Pardubické-
ho kraje Ivo Toman, který de-
legaci přijal. „Už v listopadu
loňského roku náš kraj na-
vštívila velvyslankyně Jiho-
africké republiky paní Nomsa
Dube, která s námi mimo jiné
hovořila o vzdělávání a o chy-
bějících vědecko-technických
pracovnících u nich doma. Už
tehdy jsme to viděli jako vel-
ký potenciál ve spolupráci
univerzit a jsem rád, že od
slov nebylo daleko k činům a
že jihoafričtí studenti už na
podzim příštího roku budou
zapsáni na univerzitě v Par-
dubicích,“ řekl hejtman Ivo
Toman.

PREZENTACE se zúčastnil R. Lí-
nek, L. Ambrozek a P. Šilar.

HEJTMANI Ivo Toman a Miloš
Vystrčil.


