
Velvyslanci na návštěvě
Pardubický kraj/ Kraj navští-
vili ve dnech 13. a 14. června
velvyslanci zemí z celého svě-
ta, kteří jsou akreditováni v
ČR. Do Litomyšle a Pardubic
jich přijelo přibližně třicet,
někteří i s partnery. Kromě
evropských zástupců zde byli
např. i z Argentiny, Izraele,

Mongolska, Turecka a dalších
zemí. Velvyslanci si prohlédli
zámek, barokní divadlo a
Klášterní zahrady v Lito-
myšli, zúčastnili se vernisáže
výstavy Josefa Váchala a „v
předvečer“ zahájení festivalu
Smetanova Litomyšl vyslech-
li koncert Kvarteta Corvus a
pozdravili se s vicehejtma-
nem Romanem Línkem. Dru-
hý den strávili v Pardubicích.
Nejprve navštívili sídlo kraje.
Zde byl hostitelem hejtman
Ivo Toman.

„Je příjemné přivítat tu zá-
stupce celého světa, ukázat
jim náš kraj plný historie a
krásné přírody a také zjistit,
jak na nás nahlížejí lidé odji-
nud, jiných národních tradic
a zvyklostí,“ řekl Toman.
Hlavním tématem rozhovoru
s velvyslanci byl cestovní
ruch. Nadšení z návštěvy
kraje neskrývali ani samotní
velvyslanci. Jejich „mluvčí“,

velvyslankyně Filipín J. E.
Carmelita R. Salas řekla, že
viděli bohatství kraje, proces-
tovali osm století historie a
odjíždějí plní dojmu a nadějí.

Po setkání s hejtmanem se
skupina velvyslanců vydala
na prohlídku historického
centra města a také oprave-
ného pardubického zámku.
Odpoledne delegace strávila
na pardubickém dostihovém
závodišti, kde sledovala pře-
kážkové závody včetně hlav-
ního dostihu. Velvyslanci si

také mohli prohlédnout stáje
a zúčastnit se doprovodného
programu – mezinárodního
dostihu plnokrevných achal-
tekinských koní, který nesl
název Cena Boinou. A ještě
jeden zážitek tu byl pro ně
připraven. Několikrát během
své návštěvy velvyslanci slý-
chali o pardubickém unikátu
s evropskou ochranou znám-
kou – o perníku. Na závodišti
jim byl nejen prezentován, ale
zájemci si jej mohli i zkusit
ozdobit (na snímku vlevo).
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aVicehejtman kraje Roman Línek se stal jedním z kmotrů zre-
konstruovaného automobilu Aero 50 Dynamik. Unikátní vůz z
dílny karosářské firmy Sodomka koupilo a opravilo Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě. „O Josefu Sodomkovi se bohužel
mluví málokdy. A já musím říct, když jsem teď viděl ten krásný
vůz z jeho dílny, že je to škoda. Vždyť jeho automobily jezdily v
minulém století významné osobnosti včetně prezidentů, a to
nejen v Evropě ale i za mořem. Mě těší, že si odkazu Josefa So-
domky nevážím jen já, ale také společnosti, které na jeho práci
navázaly a ve Vysokém Mýtě v automobilovém průmyslu pů-
sobily a dosud působí,“ řekl Roman Línek. Vedle zmíněného
Romana Línka se dalšími kmotry vozu stali muzikant Ondřej
Havelka, starosta Vysokého Mýta Martin Krejza či dcera Josefa
Sodomky Hana Bursová. Zrekonstruovaný automobil Aero 50
Dynamik patřící vysokomýtskému muzeu je jediným svého
druhu na evropském kontinentě a pouze jedním ze dvou na ce-
lém světě. Druhý je majetkem muzea veteránů v americké Ari-
zoně, které si tento skvost cení na 13 milionů korun.
aNovou strategii cestovního ruchu představil kraj na tiskové
konferenci, která se konala 12. 6. na zahradě pardubické Vily
Pavla, kde sídlí nově vzniklá Destinační společnost Východní

Čechy. Součástí této
prezentace bylo také
odhalení vizuálního
stylu propagace re-
gionu. „Nová strate-
gie stojí na třech pilí-
řích: úzké spolupráci
s podnikateli a dal-
šími partnery v ces-
tovním ruchu v rám-
ci Destinační společ-
nosti Východní Če-
chy, marketingu za-
měřeném na kon-
krétní cílové skupi-

ny a využívání moderních metod propagace, například inter-
netu, speciálních akcí pro cestovní kanceláře a podobně. Vý-
razným impulsem byl pro nás fakt, že do kraje by měly v nej-
bližší době přijít desítky milionů korun na propagaci a více než
půl miliardy korun pro infrastrukturu cestovního ruchu z fon-
dů Evropské unie. Chceme tyto zdroje efektivně investovat, aby
přinesly cestovnímu ruchu v kraji co nejvyšší užitek,“ vysvět-
loval radní Miloslav Macela.
3Kraj se zapojí do aktivit souvisejících s předsednictvím ČR v
Radě EU v prvním pololetí příštího roku. O konkrétních před-
stavách jednal s vicepremiérem Alexandrem Vondrou hejtman
Ivo Toman v Praze. V Lichštejnském paláci se sešli hejtmani
českých a moravských krajů, aby se seznámili s připravova-
nými akcemi v rámci republiky, s programovými prioritami
českého předsednictví, organizačními záležitostmi atd. „Par-
dubický kraj v současné době jedná o uskuteční tří akcí. První
je návštěva výboru COREPER II, což je výbor stálých zástupů
členských zemí při EU, dále o odborném workshopu na téma
lesnictví a především o jednání zástupců členských zemí na
téma kultura. Domnívám se, že ve všech třech oblastech máme
co nabídnout – organizačně, odborně i z pohledu atraktivní lo-
kality,“ řekl po jednání hejtman Toman a dodal: „Naším zámě-
rem je také pozvat na příští ročník Smetanovy Litomyšle, která
se vždy koná v polovině roku, představitele Švédska a symbo-
licky jim předat štafetu v předsednictví.“

Aktuality z Pardubického kraje

Stovky kilogramů ryb už brázdí vody v poldru v Žichlínku
Pardubický kraj/ Pstruhy,
střevle potoční, líny a další
druhy ryb vysadili v pátek 13.
června rybáři v poldru na
Moravské Sázavě v Žichlín-
ku. Ukončili tak další etapu
revitalizace území, které má
ochránit obyvatele před vel-
kou vodou.

„Poldr v Žichlínku je jed-
nou z nejdůležitějších staveb
protipovodňové ochrany a je
největším poldrem v rámci
České republiky. Jeho účinek

se při povodních projeví na
celém toku Moravské Sázavy
i Moravy. Poldr je také vý-
znamným krajinotvorným a
revitalizačním prvkem v eko-
systému Lanškrounska,“ vy-
světlil radní pro životní pro-
středí Petr Šilar, který si v
prostoru poldru dal sraz s ry-
báři a osobně jim pomohl ry-
by vysadit (na fotografii).

Pstruzi a střevle putovali
do tekoucí vody, líni si nový
domov hledají v několika

rybníčcích.
Pardubický kraj na tuto

akci přispěl dotací ve výši 200
tisíc korun.

Stavba poldru, který v době
povodní pojme až šest milio-
nů kubíků vody, začala v
květnu 2006.

Rozkládá se na ploše 166 ha,
výše sypané hráze o délce cca
2,2 kilometru dosahuje téměř
sedmi metrů.

Náklady na vybudování
hráze dosáhly 280 milionů Kč.

Kraj zamýšlí prodej areálu bývalé Tesly
Pardubický kraj/ Pardubický
kraj se stal vlastníkem areálu
po bývalém státním podniku
Tesla Pardubice v Kyjevské
ulici v Pardubicích na zákla-
dě darovací smlouvy mezi
FOXCONN CZ, s. r. o. a Par-
dubickým krajem.

Tento areál byl fyzicky pře-
vzat Pardubickým krajem k 1.
srpnu 2003.

V areálu v Kyjevské ulici
byla objevena stará ekologic-
ká zátěž těkavými chlorova-
nými uhlovodíky. Dominant-
ním kontaminantem byl zjiš-
těn trichloretylen v hodno-
tách přesahujících kriterium
„C“ Metodického pokynu Mi-
nisterstva životního prostře-

dí České republiky.
V uvedené darovací smlou-

vě Pardubický kraj převzal i
povinnost likvidovat tuto sta-

rou ekologickou zátěž. Na této
lokalitě jde především o sana-
ci odmašťovny, skladu che-
mikálií, neutralizační stani-
ce, jímky a chemické kanali-
zace, kompresorovny, ostat-
ních objektů, podzemní vody
a dále postsanační monito-
ring. Rada Pardubického kra-
je rozhodla v roce 2003 o od-
stranění ekologické zátěže.
Na základě výběrového řízení
byla vybrána firma, pro-
střednictvím níž byly k dneš-
nímu dni realizovány práce v
hodnotě 13 766 224 Kč bez
DPH. Termín k dokončení ce-
lé akce je stanoven do 30. 6.
2011. Celkové náklady budou
činit necelých 16 mil. Kč.

Dalších 2 700 000 Kč poskytl
Pardubický kraj Krajské ne-
mocnici v Pardubicích na
úhradu nákladů spojených s
provozem tohoto areálu.

„Rada Pardubického kraje
na svém posledním zasedání
5. 6. 2008 schválila záměr pro-
deje pozemků o celkové vý-
měře 25, 7 ha a staveb areálu v
Kyjevské ulici,“ uvedl kraj-
ský radní Miroslav Mareš.

Odbor majetkový a staveb-
ního řádu Krajského úřadu
Pardubického kraje bude v
nejbližších dnech zajišťovat
úřední ocenění předmětných
nemovitostí a realizovat
vlastní výběr případných zá-
jemců.

MIROSLAV MAREŠ, radní zod-
povědný za finanční politiku a
správu majetku kraje.

Pardubický kraj
získal další ocenění

Pardubický kraj/ Kraj byl
oceněn zvláštní cenou poroty
v soutěži Best Project Ma-
nagement (Nejlepší projekto-
vé řízení). „Je na místě po-
chvala pro krajské úředníky
za příkladný způsob adminis-
trování fondů EU. To, že jsme
u krajských projektů už před
časem sami zavedli metodu
projektového řízení, bylo
správné,“ uvedl vicehejtman
Roman Línek.

Krajští úředníci měřili své síly ve sportu
Pardubický kraj/ Již 7. ročník
Mezikrajských sportovních
her skončil. Ve dnech 12. až
14. června jej tentokrát hostil
Pardubický kraj.

Mezikrajské sportovní hry
se konají každoročně a po-
každé se jich účastní repre-
zentace všech 14 českých a
moravských krajů. V Pardu-
bicích byly vypsány čtyři dis-
ciplíny – volejbal, tenis, mini-
golf a také jedno překvapení –
závod dračích lodí na Labi (na
snímku). Tato úvodní disci-
plína sportovních her patřila
Pardubickému kraji.

I když jen o pár setin vteři-
ny, ale přeci, předstihli par-
dubičtí své liberecké kolegy a
dojeli si pro první místo.

Pomyslné zlato získal Par-
dubický kraj i v tenisovém
turnaji. Dvojice Helena Ča-
dová a Václav Shejbal se pro-
bojovala až do finále, kde po-
razila duo Plzeňského kraje.

Méně se již dařilo v mini-

golfu a volejbale. U jamek
pardubičtí obsadili spolu se
Zlínským krajem 6. místo, ve
volejbale tým Pardubického
kraje vybojoval až 8. místo.
Přesto tyto výsledky (celkem
72 bodů) stačily na celkové
druhé místo!

Prvenství si se 76 body od-
váží Olomoucký kraj, třetí
skončili sousedé z Králové-
hradeckého kraje s celkovým
počtem 64 bodů. Mezikraj-
ských sportovních her v Par-
dubicích se účastnily repre-
zentace všech 14 krajů, do-
hromady to bylo na 150 spor-
tovců.

Záštitu převzal hejtman
Pardubického kraje Ivo To-
man.


