
Balík v Přelouči
otrávil pošťačku

Přelouč – Balíček, z jehož
zápachu se udělalo nevolno
pošťačce, vyjížděli včera rá-
no likvidovat profesionální
hasiči na přeloučskou poštu.
Silný chemický zápach měl
naštěstí relativně neškodné
vysvětlení. „Velitel zásahu si
na místě nechal zjistit, kdo
je vlastně odesílatel. Šlo

zjistit,
Šlo

zjistit,
o

firmu zabývající se nehto-
vou kosmetikou a nepří-
jemný zápach vycházel z
odlakovače. Žena

zápach
Žena

zápach vycházel
Žena
vycházel
se nadý-

chala výparů a převzali si ji
do péče záchranáři. Hasiči
balíček předali do sběrného
dvora k ekologické likvidaci
a nasadili přetlakovou ven-
tilaci,“ dodala Vendula Ho-
ráková, mluvčí Hasičského
záchranného sboru Pardu-
bického kraje. (sejk)

Přednádraží se chystá na
zkušební provoz trolejbusů
dokončení ze strany 1
„Měli jsme však dostateč-

nou rezervu na dokončení
stavby. V současné době se
zde pohybuje 75 až 110 lidí
denně, pracuje se kontinu-
álně sedm dní v týdnu.
Zpoždění je tedy z velké
části zažehnáno. Odhaduje-
me, že projekt bude hotov
14. června letošního roku,
kdy dojde k převzetí stavby,
zahájení zkušebního provo-
zu a následně bude stavba
zkolaudována,“ uvedla tehdy
Dvořáčková.
Ve zdárný konec projektu

věří i švýcarská strana.
„Hodně jsem o projektu
přednádraží četla. Jsem rá-
da, že jsem jej mohla ko-
nečně spatřit na vlastní oči.
Považuji jej za opravdu dů-
ležitý, jelikož se nejedná o
krátkodobou záležitost, ale o
stavbu, kterou budou vyu-
žívat budoucí generace. Pro
návštěvu jsme se rozhodli
také vzhledem ke zpoždění
prací, způsobenému dlou-
hou a mrazivou zimou,
abychom zjistili, v jaké fázi
se stavba nachází. Na zákla-
dě prohlídky přednádraží
však věřím, že se společně
dočkáme jeho úspěšného
dokončení,“ poznamenala

švýcarská státní tajemnice
Marie-Gabrielle Ineichen-
Fleisch.
Stavbaři se zatím kromě

mrazů museli potýkat jen s
jedním větším problémem,
kdy se před nádražím pro-
padla silnice. Ukázalo se
totiž, že pod jejím povrchem
se nachází velká kaverna
neboli dutina. Ta musela
být zasypána.

DALŠÍ ZMĚNY SE
JEŠTĚ PŘIPRAVUJÍ
Přednádraží ještě čeká řada
změn, stání pro vozy měst-
ské hromadné dopravy bude
vybaveno moderními infor-
mačními systémy zajišťují-
cími lepší informovanost
cestujících, přibude parko-
viště K+R a také památník
Jana Pernera, který se před
lety zasloužil o vybudování
železnice do Pardubic. Pro-
jekt počítá i s napojením
přístupu cyklistů na stávají-
cí systém městských cyk-
lostezek a úpravou návazné
silniční infrastruktury.
Společnost Strabag má

přednádraží přestavět za
zhruba 176 milionů korun s
DPH, švýcarské dotace by
měly pokrýt 108 milionů
korun.

Řidiče zabily vezené sudy

Chvojenec – Tragická do-
pravní nehoda se stala včera
na silnici I/35 u Chvojence
na Holicku. Řidič

Chvojence
Řidič

Chvojence
felicie ne-

přežil náraz svého auta do
stromu.
Po havárii byla silnice

I/35 ve Chvojenci uzavřena.
„Na místě hasiči vyprostili z
havarovaného vozidla jednu
osobu. Lékař bohužel ale už
mohl jen řidiče prohlásit za
mrtvého,“ uvedl operační
důstojník pardubických
hasičů.
Podle očitých svědků řidič

osobního vozu Škoda
očitých

Škoda
očitých

Felicia,
který jel ze směru od Hrad-
ce Králové na Holice, před
Chvojencem pozvolna začal
bez zjevného důvodu vyjíž-
dět ze silnice. Stopa, kterou
automobil zanechal za kraj-

nicí byla několik desítek
metrů dlouhá a dráha vozu
pokračovala ze svahu dolů.
Stopy po brzdné dráze ne-
byly na místě vidět.

DOPLATIL NA NÁKLAD
Následoval náraz do stromu,
který by nemusel být fatál-
ní. Řidič
který
Řidič

který by
Řidič
by
ale doplatil na pře-

vážený náklad. Tím byly dva
velké sudy s naftou a něko-
lik kanystrů, které po nára-
zu zezadu zmáčkly přední
sedadla.
Jeden ze sudů byl při ne-

hodě poškozen, hasiči proto
museli zároveň vyprošťovat
řidiče a řešit únik ropných
látek. Silnice byla až do 11
hodin neprůjezdná, policisté
dopravu odkláněli po okol-
ních komunikacích. (sejk)

PARDUBICKO a okolí
Květnové koncerty filharmonie:
Večery plné hudebních kontrastů

Pardubice – Velmi zajímavý program měla květ-
nová trojice abonentních koncertů Komorní
filharmonie. „Orámovaly“ jej dvě skladby vrchol-
ného klasicismu – Sinfonia in D Franze Ignaze
Becka a Symfonie g moll Leopolda Koželuha. Pod
taktovkou dirigenta Marka Štilce

Leopolda
Štilce

Leopolda
připomněla obě

díla, jak hluboká je studnice hudby z tohoto obdo-
bí. V případě Koželuha jakožto autora českého po-
těší jeho kompoziční umění dvojnásob, zvláště je-li
interpretováno s takovou péčí, jaké se mu od členů
pardubického orchestru dostalo. Příjemný poslu-
chačský dojem však vyvolalo i provedení skladby
zcela moderní. Suita pro violoncello, soprán a or-
chestr rusko-britského skladatele Konstantina
Boyarskiho vychází ze staré barokní suity, používá
však i prvky současné. Důležitou melodickou linku
určenou sopránu skvěle zvládla v Česku žijící pěv-
kyně britského původu Christina Johnston, suve-
rénní hrou na violoncello zapůsobil Eduard Šístek.
Ten si auditorium získal i podmanivým podáním
dvou drobných skladeb Antonína Dvořáka. Rychlé
přeorientování se na hudbu vrcholného romantis-
mu nečinilo sebemenší potíže ani orchestru. Vý-
sledkem byl příjemný večer plný kontrastů, právem
oceněný dlouhotrvajícím potleskem publika. (oa)
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Cyklo Maštale se
kvapem blíží

Proseč – Už jen týden zbývá
do ukončení přihlášek na
velký cyklistický závod na-
příč Přírodní rezervací
Maštale nazvaný Merida
Cyklo Maštale 2017. Přihlásit
se je možné elektronicky na
adrese: www.cyklomastale.cz
do středy 31. května. Letos
se závod pojede už po se-
dmnácté. Startovní výstřel
zazní v sobotu 3. června a
start i cíl bude na náměstí v
Proseči. „I pro letošní ročník
máme připraveny tratě na
100, 50 a 25 km pro dospělé
a 10, 5, 1 km a 300 m pro
děti. Chybět nebude ani 20
km dlouhá trať pro rodinné
týmy,“ uvádějí pořadatelé.
Čestným
týmy,“
Čestným
týmy,“ uvádějí
Čestným

uvádějí
hostem bude cyk-

lista Jan Smolík, vítěz Závo-
du míru z roku 1964. (lv)

Rozloučení

Porodnice

Ve čtvrtek 25. května je
pořadí smutečních rozlou-
čení v pardubickém krema-
toriu následující: 10.30
SOUDEK Jiří, důch., 1929,
Pardubice; 11.15 Ing. DO-
STÁL Miroslav, důch., 1933,
Pardubice; 12.00 VODRÁŽ-
KOVÁ Libuše, důch., 1933,
Mikulovice; 13.00 Ing. DO-
NÁT František, důch., 1928,
Kovářov; 13.45 NOVÁKOVÁ
Libuše, důch., 1946, Kladru-
by n. Labem; 14.30 SHEJBAL
Josef, důch., 1952, Dolní Ro-
veň; 15.15 NOVOTNÁ Zdeň-
ka, důch., 1951, Pardubice.

V pondělí 22. května se
v porodnici Pardubické
nemocnice narodili
Michaela, Elen, Barbora,
Adéla, David, Klára
a Michal. Redakce Pardu-
bického deníku přeje všem
novorozencům a jejich ro-
dičům hodně zdraví a štěstí.

AstrologAstrolog
Středa 24. května
Slunce vychází v 04.59 hod.
a zapadá ve 20.48 hod. Vel-
mi příjemné dnes budou
masáže. Ztuhlá místa v šíji
se uvolní snadněji než v ji-
né dny. Pečujte o svou pleť
a měkkým kartáčkem si
promasírujte dásně. Dopo-
ledne se při debatách a roz-
hovorech, přestože k tomu
budete mít sklon, nesnažte
vnucovat své názory dru-
hým. Může pro vás být dů-
ležité, aby se všichni při-
způsobili vašim představám,
a to může vyvolávat zby-
tečné hádky. Odpoledne
bude vaše jednání silně
ovlivněné vaší náladou. Zda
v pozitivním nebo negativ-
ním smyslu, bude záležet na
okolnostech. Je to vhodný
čas pro sběr informací a ni-
koli pro důležitá rozhodnutí.
Za svými požadavky dnes
půjdou tvrdě Býci, Raci,
Panny, Kozorozi a Ryby.
Nutkavé myšlení může
ovlivnit jednání Štírů,

myšlení
Štírů,

myšlení
Lvů a

Vodnářů. (ič)

Chrudimští se střetli
v diskuzi nad stojany
Pondělní schůze začala
schválením loňského
závěrečného účtu.

MAREK NEČINA

Chrudim – Bezmála 49 mi-
lionů korun. To je výsledek
hospodaření města za rok
2016, se kterým se na svém
pondělním jednání sezná-
mili chrudimští zastupitelé.
Vedoucí finančního odboru
Hana Vránová zastupitelům
detailně vysvětlila příjmy i
výdaje města a seznámila je
s kladným výsledkem hos-
podaření.
Vloni došlo také k další-

mu snížení zadluženosti
města, které v současnosti
představuje zhruba 3800
korun po přepočtu na jed-
noho obyvatele.
Závěrečný účet zastupite-

lé hladce schválili a poté
zvedli ruce i pro přefinan-
cování zbývající části zhru-
ba třiapadesátimilionového
městského úvěru. „Cena
peněz, kterou teď nabízejí
bankovní ústavy, je natolik
zajímavá, že se tento krok
vyplatí,“ poznamenal chru-
dimský starosta Petr Řezní-
ček (SNK-ED). Uvedeným
krokem se doba splácení
zkrátí o 2,5 roku a město
celkově ušetří téměř deset
milionů korun.

NEKONEČNÁ SCHŮZE
Do programu pondělní
schůze bylo vepsáno 19 jed-
nacích bodů, což nebyl nijak
mimořádný počet. U něko-
lika z nich se ovšem ná-

sledně vedla natolik obsáhlá
diskuze, že se schůze nako-
nec protáhla na více než pět
hodin. Tedy na dobu, která
překvapila i ostřílené mata-
dory chrudimské komunální
politiky. „Za svá tři funkční
období jsem dosud takto
dlouho schůzi nezažil,“ ne-
chal se slyšet místostarosta
Jan Čechlovský

slyšet
Čechlovský
slyšet

(ODS).

STOJANY BEZ POPLATKU
Více než dvacet minut se
například diskutovalo o
úpravě městské vyhlášky o
místním poplatku za užívá-
ní veřejného prostranství.
Vedení města v ní navrhlo
pokračující osvobození ma-
jitelů provozoven od platby
za užívání veřejného pro-
stranství, pokud mají před
prodejnou nabídkové tabule
či cyklostojany do dvou
metrů čtverečních. Ovšem
jen za té podmínky, že tento
inventář nebude zároveň
sloužit jako nosič reklamy.
Proti navržené změně se

postavil opoziční zastupitel
Josef Káles (Svobodní).

„Živnostníci se dnes musí
vypořádávat nejen s EET, ale
také s kontrolními hlášení-
mi a množícími se zákazy,
takže město jim ještě zpo-
platní drobnou reklamu? Já
navrhuji, vydat se opačným
směrem,“ řekl zastupitel a
předložil změnu, podle níž
by se za stojany neplatilo,
byť by i reklamu nesly.
S tím ale nesouhlasili ně-

kteří reprezentanti ČSSD
nebo místostarosta Roman
Málek (Koalice pro Chrudim.
Ti namítali, že chodníky
pohltí reklamní smog a dál
se ztíží jejich průchodnost.
„Bylo by to zvýhodnění ur-
čité skupiny obyvatel na
úkor druhé,“ namítl zastu-
pitel Jiří Hradec (Koalice pro
Chrudim).
„Fascinuje mě, že člověk,

který tu jinak hlasuje pro
dotace určené vždy jen ně-
kterým skupinám lidí, mě
obviní z toho, že chci něko-
ho zvýhodňovat,“ ohradil se
Josef Káles. Změna, kterou
navrhl, pak při hlasování
uspěla.

STOJANYdo2m² budoudál bez poplatku. Foto: Deník/Marek Nečina

Předpokládaný termín nástupu: říjen 2017
Lhůta pro doručení přihlášky: 12. 6. 2017

Předpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdělání
• vynikající orientace v oboru dějiny umění
• dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti i vystupování
• znalost problematiky příspěvkových organizací

Další informace na  www.litomysl.cz

Město Litomyšl
vyhlašuje výběrové řízení na funkci
ředitele/ředitelky
vyhlašuje výběrové řízení na funkci
ředitele/ředitelky
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

příspěvkové organizace
Městská galerie Litomyšl
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Využijte všech 
výhod programu 
pro předplatitele
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DVD 
Lví král 
- Simba
20 ABO bodů
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