
AKTUALITY

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO
KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
 
Úřední hodiny
Pondělí, středa
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Na spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
krp.pu@mvcr.cz
 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz

Výherci prázdninové ankety o vlacích si odvezli své ceny

(8.11.2011)

Pardubice – Desítka výherců, vylosovaných účastníků prázdninové ankety o polepech vlaků, si převzala své ceny. Kilometrické banku či
vouchery k nákupu jízdenek, knihy a další dárky jim věnoval Pardubický kraj spolu s Českými drahami. Anketa byla pokračováním projektu,
jehož cílem je zatraktivnit cestování vlakem formou barevných polepů nových nízkopodlažních souprav. Na nákup některých z nich přispěla
Evropská unie.
     „Jednou z motivací pro vyhlášení této ankety a vůbec pro realizaci celého projektu polepů regionálních vlakových souprav byla podpora
rozvoje cestovního ruchu. Polepit vlaky je netradiční a atraktivní metoda jak turistům ukázat krásy našeho kraje a ještě jim nabídnout
pozitivní zážitek z cestování vlakem,“ řekl hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, jeden z iniciátorů projektu.
     Do prázdninové ankety se zapojilo více než 2700 lidí. Vítězným motivem bude polepena jedna z nových nízkopodlažních vlakových
souprav, které budou jezdit po regionálních tratích. Tímto motivem je Kunětická hora.
     „Zajímavé je, že mezi deseti vylosovanými je hned devět žen. Možná je to náhoda, možná ale ženy více vnímají estetično kolem sebe a
do podobných anket se zapojují více než muži. Přesto všem účastníkům ankety, i mužům, děkuji, že se do hlasování zapojili a že nám
pomohli zkvalitnit úroveň cestování,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jan Tichý, který ale jedním
dechem také dodal: „Hezky polepený vlak ale není to jediné, co zvyšuje kulturu cestování. Je třeba mít na nádražích čisto a dostatečnou
nabídku služeb. Naší starostí naopak je, abychom objednávali kvalitně navazující spoje.“
     V anketě mohli lidé hlasovat buď prostřednictvím internetu, nebo hlasovacích schránek umístěných v železničních stanicích
v Pardubickém kraji. Mezi účastníky ankety se ale objevili i lidé bydlící např. v Praze, Brně, Havířově, Liberci, Olomouci nebo dokonce
v Banské Bystrici na Slovensku. Výherci pak byli ze všech účastníků ankety vylosováni při oslavách 140. výročí zahájení provozu na trati
z Pardubic do Havlíčkova Brodu, které se konaly koncem září v Chrudimi.
     „České dráhy se rozhodly kromě vylosovaných účastníků ankety odměnit také malého chlapce z Uherského Hradiště. Marek nám totiž
připsal vzkaz, že rád jezdí panťákem a že až bude velký, chtěl by řídit pendolino. Věnovali jsme mu dárkový poukaz na nákup jízdenek, aby
mohl vyrazit na výlet vlakem i s rodiči,“ dodal Michal Štěpán, ředitel Krajského centra osobní dopravy v Pardubickém kraji.
     V anketě byly veřejnosti nabídnuty motivy s regionální tematikou zaměřené na cykloturistiku, Dolní Moravu, osobnosti Josefa Ressela a
bratranců Veverkových a také na vítěznou Kunětickou horu. Ta získala celkem 1438 hlasů.
 
Shrnutí ankety
Hlasovací schránky
celkem 1208 platných hlasovacích lístků, z toho:
Kunětická hora 502 hlasů 41,5 %
Pardubický kraj – ráj cykloturistiky 308 hlasů 25,4 %
Bratranci Veverkové 154 hlasů 12,7 %
Dolní Morava 143 hlasů 11,8 %
Josef Ressel 101 hlasů 8,3 %
Internetové hlasování
celkem 1508 platných hlasovacích lístků, z toho:
Kunětická hora 936 hlasů 62,2 %
Dolní Morava 359 hlasů 23,8 %
Bratranci Veverkové 96 hlasů 6,4 %
Pardubický kraj – ráj cykloturistiky 89 hlasů 5,9 %
Josef Ressel 26 hlasů 1,7 %
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