
Biskupský kočár září novotou
Kladruby nad Labem/ Na ná-
dvoří hřebčína v Kladrubech
nad Labem byl slavnostně
předán zrenovovaný kočár
královéhradeckého biskupa
Karla Boromejského Hanla.
Tento skvost pochází z 19. sto-
letí, dlouhá léta však pouze
chátral.

„Biskupský skříňový kočár
pochází z první poloviny 19.
století a je jediný svého druhu
ve východních Čechách,
možná i v širším regionu. Jen
díky společné dohodě krajů,
krajských měst a hřebčína,
ale i církve, mohla být tato
vzácná památka zachráněna
a zpřístupněna veřejnosti.
Uchránili jsme pro budoucí
generace kus naší historie,
což je vždy potěšitelné a
správné,“ řekl vicehejtman
Roman Línek, který se prav-

děpodobně nejvíce zasloužil o
záchranu kočáru. Díky jeho
úsilí totiž biskupství a Řím-
skokatolická farnost – děkan-
ství v Chrasti, kde byl kočár
skladován, věnovaly tuto
unikátní památku Národní-
mu hřebčínu Kladruby nad
Labem. Restaurování kočáru
pak ze svých rozpočtů uhradi-
ly Pardubický a Královéhra-
decký kraj a krajská města
Pardubice a Hradec Králové.
Dohromady polským restau-
rátorům kraje a města zapla-
tily 15 tisíc euro. Národní
hřebčín nyní bude do kočáru
zapřahat své kladrubské bě-
louše a veřejnost je bude moci
vidět při velkých společen-
ských a kulturních událos-
tech typu lidových slavností,
dožínek, dostihů apod.

Svou premiéru měl kočár
10. září, když jej v Kladrubech
požehnal biskup Biskupství
královéhradeckého Dominik
Duka a kdy bylo do kočáru
poprvé zapřaženo i čtyřspřeží
kladrubských běloušů.

Pád letadla prověřil kraj

Pardubický kraj/ Houkající
sirény hasičských aut a sani-
tek, helikoptéry nad městem –
tak bylo doprovázeno taktic-
ké cvičení POLYTRAUMA
2008. Uskutečnilo se 17. září v
Pardubicích a simulovalo ha-
várii letadla s 90 cestujícími
na palubě. Cíl cvičení byl jas-
ný – procvičit zásah záchra-
nářů a především prověřit
traumatologické plány Zdra-
votnické záchranné služby
Pardubického kraje a Pardu-
bické krajské nemocnice, a. s.
Zdravotníci v praxi také
zkoušeli britský model tzv.
třídících karet. Jimi jsou
označeni pacienti podle zá-
važnosti zranění a je tím ur-
čena priorita jejich ošetření.
Krátce po cvičení se dá říci, že
systém funguje.

„Bylo to poprvé, kdy takto
ve velkém cvičili zdravotníci.
A mělo to své opodstatnění. V
Pardubicích máme letiště s

vojenským i civilním provo-
zem, počet cestujících navíc
stále stoupá. Nechtěli jsem si
hrát na vojáky, ale připravit
se na situaci, která by mohla
reálně nastat. Proto jsme také
vše konali v reálných pod-
mínkách – bez dopravních
omezení nebo zastavení pro-
vozu traumacentra pardu-
bické nemocnice,“ řekl
hejtman a zároveň předseda
Bezpečnostní rady kraje Ivo
Toman. Tento přístup cenily i
cvičící složky. Mohly prověřit
reálné časy dojezdu sanitek
na místo neštěstí, ale i do ne-
mocnice a upravit tak trau-
matologické plány. „Zdravot-
nická záchranná služba Par-
dubického kraje cvičení uví-
tala. Umožnilo nám odhalit
některé dílčí nedostatky, kte-
ré teď můžeme odstranit,“
prozradil ředitel ZZS a záro-
veň zdravotnický velitel cvi-
čení Marek Obrtel. Podobně
mluvili i ředitel Pardubické-
ho kraje nemocnice, a. s. Josef
Šimurda a primář trauma-
centra Martin Carda.

Výsledky cvičení teď pro-
jdou důkladným vyhodnoce-
ním a výstupy budou zapra-
covány do dokumentů krizo-
vého plánování.

Po simulované havárii leta-
dla došlo k jeho požáru. Vo-
jenští letištní hasiči museli
požár zlikvidovat a teprve po-
té – když velitel zásahu pro-
hlásil prostor za bezpečný –
zahájili svou práci záchraná-
ři – zdravotníci. Systémem
třídících karet určovali zá-
važnost poranění a prioritu
ošetření jednotlivých cestují-
cích. Sanitky a vrtulníky pak
zraněné převážely do Pardu-
bické krajské nemocnice, a. s.
Tady procvičovali schopnost
nemocnice přijmout a ošetřit

velký počet zraněných.
Cvičení se účastnilo na 250

osob – armádních i civilních
hasičů, zdravotníků, policis-
tů, figurantů i psovodů s je-
jich čtyřnohými „parťáky“.
Vše sledoval i ministr zdra-
votnictví Tomáš Julínek, kte-
rý ocenil zodpovědnost Par-
dubického kraje a dalších slo-
žek procvičit podobný typ
mimořádné události.

Kraj taktická cvičení orga-
nizuje každý rok. V minulých
letech už záchranné složky
procvičovaly např. únik ne-
bezpečné látky z pardubické
chemičky a evakuaci skuteč-
ných obyvatel okolních do-
mů, což do té doby v ČR nikdo
jiný neuskutečnil. Jiným té-
matem bylo vykolejení vlaku
s nebezpečným nákladem či
napadení gymnázia, kde tero-
risté vzali do zajetí studenty
školy. Kraj se zapojil také do
rozsáhlého protipovodňové-
ho cvičení Vltava – Labe.
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j Rada kraje schválila plán zimní údržby silnic pro nadcházejí-
cí sezonu. Pouze necelých 5 % silnic nebude udržováno, ostat-
ních 3 604 kilometrů bude spravovat přímo Správa a údržba sil-
nic Pardubického kraje a její dodavatelské firmy. Přibližně po-
lovina úseků bude udržována chemicky, druhá polovina inert-
ním materiálem. Pouhých 5 % bude pouze pluhováno.
j Některé krajem zřizované střední školy se obrátily na kraj se
žádostmi o změnu v rejstříku škol a školských zařízení k 1. září
2009. Odbor školství krajského úřadu se k nim vyjádřil kladně.
Nové obory tak vzniknou např. na Střední škole zahradnické v
Litomyšli, další kadeřníky může přijmout Střední odborná ško-
la a Střední odborné učiliště Pardubice – Polabiny. Nové obory
s názvem Užitá fotografie a média a Obalová technika vznikají
na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Nové
obory budou mít i na Střední zemědělské škole v Lanškrouně
(Veterinářství), Střední škole obchodu a služeb v Chocni
(Gastronomie) a na Střední škole zdravotnické a sociální v
Chrudimi (Sociální péče – sociálněsprávní činnost).
j Kraj je úspěšný s projekty v rámci Regionálního operačního
programu (ROP) NUTS II Severovýchod. „Od zahájení realiza-
ce programu Pardubický kraj a jeho příspěvkové organizace
uspěl se 17 projekty za více než 575 milionů korun,“ přiblížil vi-
cehejtman Roman Línek.
j Modernizace silnice III/3596 v Horním Újezdu má investiční
záměr. Schválili jej radní kraje a umožnili tak zahájení stavby v
délce asi 2 km. Modernizovaný úsek naváže na již opravenou
silnici za obcí, která je často využívána autobusovou dopravou.
V rámci modernizace bude silnice rozšířena, čímž se zvýší bez-
pečnost provozu. „Náklady odhadujeme v řádu dvou desítek
milionů korun. Stavbu chceme realizovat v letech 2009 a 2010,“
řekl hejtman Ivo Toman.

j Počítačový stan zahájil 3. – 5.
září Dny vzdělávání dospělých v
kraji. Stan na náměstí Republi-
ky v Pardubicích navštívilo 95
lidí, kteří si chtěli zlepšit své
dovednosti při práci s počíta-
čem. Znalostní test si zde uděla-
lo 31 zájemců a 16 občanů se při-
hlásilo do počítačového kurzu,
na který kraj poskytne příspě-
vek. Jedná se zejména o starší

občany a díky finanční pomoci z kraje bude pro ně kurz finanč-
ně přijatelný. „Nabídka akcí zdarma, kde si lidé mohou vy-
zkoušet nejrůznější kurzy, se nám již čtvrtý rok osvědčuje. Dny
vzdělávání dospělých navazují na předchozí Týden vzdělávání
dospělých. Zájem o kurzy a celoživotní vzdělávání během po-
sledních let v našem kraji stoupá a lidé mohou navštívit např.
také Veletrh celoživotního vzdělávání v Domě techniky v Par-
dubicích v pondělí 6. října, kde jim své programy nabídne na
jednom místě 30 institucí z oblasti celoživotního vzdělávání,“
uvedla radní Jana Smetanová.
j Obecně prospěšná společnost Pardubického kraje Agroven-
kov za podpory Pardubického kraje, Ministerstva zemědělství
ČR a Agrární komory ČR připravila již druhý ročník potravi-
nářské soutěže s názvem „MLS Pardubického kraje 2008“. Sou-
těž vyvrcholila 6. září na pardubickém dostihovém závodišti
jako součást programu 10. mezinárodní výstavy Koně v akci.
„Zájem veřejnosti o soutěž byla velká. Možná i proto, že všech-
ny produkty nabízené i k ochutnání byly vynikající,“ řekl rad-
ní Petr Šilar (na snímku vlevo). Lidé mohli ochutnat 65 výrob-
ků od 25 vystavovatelů a sami udělit cenu veřejnosti. Pomáhal
jim v tom i ministr zemědělství Petr Gandalovič (na fotografii
zcela vpravo), který
do Pardubic také při-
jel. Cenu veřejnosti
získaly např. cukro-
vinky s pudinkem,
svatební koláčky a
nadívaná kýta. Od-
bornou porotou pak
bylo dohromady oce-
něno více jak 15 vý-
robků ve všech kate-
goriích – výsledky
jsou uveřejněny na
webových stranách
www.agrovenkov.cz.

Aktuality z Pardubického kraje

Starostové zhodnotili spolupráci
Pardubický kraj/ Tradiční se-
tkání představitelů kraje se
starosty měst a obcí v regionu
připravil kraj na středu 10.
září. V pardubickém Domě
hudby se sešlo na 200 zástup-
ců obcí, kterým členové Rady
Pardubického kraje prezen-
tovali svou práci v jednotli-
vých resortech.

Celé setkání bylo pojato ja-
ko zhodnocení čtyřletého
funkčního období krajů a ja-
kési „skládání účtů“ staros-
tům.

„Domnívám se, že kraj
nejen za poslední čtyři roky,
ale za celých osm let své exis-
tence, obhájil své místo na
mapě ČR a dokázal, že je prá-
voplatným a plnohodnotným
členem veřejné správy. Tato
rada, ale i naši předchůdci,
odvedla hodně práce a přesto-
že se některé úkoly nepodaři-
lo dotáhnout do úplného kon-
ce, byla to práce dobrá. Dopo-
sud třeba nemáme krajský
soud nebo krajské policejní
ředitelství, ale i tyto dva úko-

ly jsou na dobré cestě a budou
dokončeny v příštích letech,“
řekl hejtman Ivo Toman. Ten
starostům prezentoval nejen
práci kraje jako celku, ale
zaměřil se na také na oblast
dopravy, kde se podařilo beze
zbytku a účelně využít zdrojů
Evropské investiční banky na
modernizace silnic a mostů,
podařilo se opravit 300 kilo-
metrů silnic II. a III. třídy a na
60 mostů a alespoň na hranice
kraje byla dovedena dálnice.
Vicehejtman Roman Línek

pak hovořil o úspěšném čer-
pání zdrojů z Evropské unie a
jejích operačních programů
nebo o velkém objemu inves-
tic. V této oblasti se mezi
ostatními regiony kraj, přes-
tože je malým krajem, drží na
předních příčkách. V podob-
ném duchu se nesly i další
prezentace ze všech oblastí
působnosti kraje. Všechny ty-
to příspěvky lze nalézt na
www.pardubickykraj.cz – od-
kaz Krajský úřad – Metodika
pro obce.

Kraj splácí úvěr perníkem
Pardubický kraj/ Kraj a Ev-
ropská investiční banka (EIB)
zhodnotily spolupráci. V pá-
tek 19. září se sešli představi-
telé kraje i banky a připomně-
li si historii prvního úvěru od
EIB, který kraj získal v roce
2005. „V červnu 2005 jsme po-
depsali úvěrovou smlouvu na
900 mil. Kč, které byly určeny
na modernizaci silnic II. a III.
třídy a mostů v kraji. Za tři
roky jsme proinvestovali 859
mil. Kč od EIB a dalších 392
mil. Kč z vlastních krajských
zdrojů. Zrealizovali jsme za to
61 projektů, což znamená 86
kilometrů opravených silnic
a 23 mostů. Byl mezi nimi i
most Pavla Wonky v Pardubi-

cích,“ řekl hejtman Ivo To-
man (na snímku). Z jeho úst,
ale i z úst vicehejtmana Ro-
mana Línka zazněla slova dí-
ků i chvály dobré spolupráce.

Viceprezidentka EIB Marta
Gajecka si z Pardubic odvezla
perníkové euro. Tato obří
mince symbolizovala první
splátku úvěru, který Pardu-
bický kraj bude splácet 15 let.

ZLEVA: Lenka Gotthardová, ředi-
telka Národního hřebčína Kladru-
by nad Labem, hejtman Ivo To-
man, vicehejtman Roman Línek a
biskup Dominik Duka.

HEJTMAN Ivo Toman (vpravo) a ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.


