
Do Kosatce můžete přijít na trampolínu, ale také na buřta
Pardubice – Česká abilym-
pijská asociace (CAA) včera
otevřela upravenou zahradu,
která vylepšuje prostředí i
vlastní fungování jeho Inte-
gračního centra sociálních
aktivit ve Sladkovského ulici.

Známý Kosatec nabízí ši-
roké veřejnosti oázu klidu v
centru města a je připraven
třeba na návštěvu maminek s
dětmi. „Máme pro ně na za-
hradě domeček, obří trampo-
línu, házecího panáka, míče a
hračky. Zájemci budou mít
možnost si při příjemném po-
sezení opéci buřty přímo nad
otevřeným ohněm a zároveň
třeba využít i Tréninkovou
kavárnu U tiskaře Brixe,“
řekla Deníku Ivana Dolečko-
vá, ředitelka CAA.

„Zahrada je zajímavým ná-
padem, jak využít venkovní
prostor. Ten se teď stává mís-
tem setkávání zdravých s po-
stiženými. Jde vlastně o další
odbourávání zbytečných hra-
nic mezi nimi, a to je dobře,“
řekla při včerejším slavnost-
ním otevření Jana Hanzlíko-
vá, náměstkyně ministryně
práce a sociálních věcí.

V posledním období CAA
vyvíjí velkou iniciativu.
Úspěšně zorganizovala abi-
lympiádu, která měla meziná-
rodní premiéru. V Machoňově
pasáži otevřela prodejnu regi-
onálních produktů Pardu-
banda a žákům pardubických
škol nabízí zdravé svačinky,
což přineslo i pracovní uplat-
nění lidem s postižením. (fr)

NEVŠEDNÍPRIMÁTPardubic ocenila včera vKosatci JanaHanzlíko-
vá (uprostřed): „Široko daleko nenajdememěsto, v jehož centru je
možné si opéci špekáčky na otevřenémohni.“ Foto: Jaromír Fridrich

Referendum nebude, o těžbě
písku rozhodnou až volby
Bohdanečští zastupitelé se na ničem nedohodli, jeden z nich jednání předčasně opustil

LUKÁŠ DUBSKÝ

Lázně Bohdaneč – Pískot,
řev, teatrální odchod zastupi-
tele z jednání a jedno ne-
úspěšné hlasování za dru-
hým. I tak může vypadat zase-
dání zastupitelstva. V Láz-
ních Bohdanči ve čtvrtek roz-
hodovali o tom, zda vyhlásí re-
ferendum o těžbě štěrkopísku
poblíž lázeňského města.

Výsledkem byla jen patová
situace. Zastupitelé se totiž
dokázali shodnout jen na tom,
že se neshodnou. O tom, zda se
bude kvůli těžbě písku měnit
územní plán, tak patrně roz-
hodne až příští zastupitelstvo,
které vzejde z podzimních ko-
munálních voleb.

Rozumné řešení?
Podle mnohých to bude nejro-
zumnější řešení.

„Na co dělat referendum tři
měsíce před volbami?“ ptal se
místostarosta Bohdanče Zde-
něk Gilar (ČSSD).

Pro konání referenda tak
nakonec nehlasoval ani lido-
vecký zastupitel Václav Mě-
kota, který ho přitom v břez-
nu navrhoval. „Každá strana
či hnutí, které budou kandi-
dovat ve volbách, bude mít
otázku těžby písku jako hlav-
ní téma,“ podotkl Měkota.

Největší šance na schválení
měl nakonec návrh bývalé
starostky Ivety Šimkové
(ODS), která chtěla, aby rada
ani zastupitelstvo nečinily až
do voleb žádné kroky ve věci
změny územního plánu.

Pro tento návrh hlasovalo
šest zastupitelů. To ovšem ne-
stačilo, což přítomní diváci
nesli hodně nelibě. „Fuj! Han-
ba,“ neslo se aulou bohdaneč-
ské základní školy.

„Tohle je krásná ukázka po-
pulismu. Tohle hlasování by-
lo jen divadlo pro veřejnost.

Stejně se do konce tohoto vo-
lebního období nic neschválí,
jelikož žádná skupina nemá v
zastupitelstvu potřebnou vět-
šinu,“ rozhořčilo hlasování
starostku Lázní Bohdanče
Květoslavu Jeníčkovou (Ne-
straníci).

Odchod zastupitele
O zajímavé scény nebyla na
čtvrtečním jednání zastupi-
telstva nouze. Krátce před hla-
sováním o referendu napří-
klad zasedání demonstrativně
opustil zastupitel za Pravý
blok Jaromír Fröhlich.

„Já budu rád, když za mě
rozhodnou lidé. Já tady kon-
čím,“ prohlásil Jaromír
Fröhlich, zvedl se od stolu a
odkráčel z jednání bohdaneč-
ských zastupitelů.

Politici se ve čtvrtek zabý-
vali peticí proti těžbě písku v
areálu Čertoříšský, kterou po-
depsalo zhruba 500 obyvatel
Lázní Bohdanče. Na přetřes

přišla také otázka počtu ná-
kladních vozidel, které by
město zatížily, kdyby poblíž
vznikla pískovna.

„Zabýval jsem se dopravou
ve městě a zjistil jsem, že stu-
die, kterou nechala zpracovat
firma Diton, je povrchní a da-

ta jsou zavádějící. V někte-
rých ulicích stoupne počet ná-
kladních souprav o třicet pro-
cent. Taková zátěž je pro měs-
to nepřijatelná a podle mého
názoru i devastující,“ uvedl
Pavel Heřman z Lázní Boh-
danče.

O co jde v kauze těžby písku?
Územní plán Lázní Bohdanče počí-
tá s plochou pro těžbu štěrko-
písku. Původní plochu o rozloze 15
hektarů nahradil v roce 2013 plán
na areál o velikosti 35 hektarů,
který by se využil pro těžbu i re-
kreační účely.
Těžba štěrkopísku by měla trvat
dvacet let. Rekreace u nové vodní
plochy by měla být zahájena po
prvních pěti letech těžby. Plně
funkční bude rekreační areál po
zhruba 15 letech, kdy by se na
místě mělo nacházet sportoviště,
kemp a venkovní kulturní zázemí.
Vytěžená surovina by měla být

dopravována především přes
Lázně Bohdaneč a částečně i
přes Živanice. Frekvence přepra-
vy suroviny přes město nepřesáh-
ne zhruba jedno vozidlo za dvacet
minut, což by prý znamenalo cel-
kový přírůstek dopravy o jedno
procento.
Záměry těžby a rekreace byly
podrobeny hodnocení vlivu na ži-
votní prostředí. Schválení zadání
změny územního plánu zatím není
souhlasem s těžbou. Konečný sou-
hlas musí vyjádřit zastupitelstvo
Lázní Bohdanče až schválením
změny územního plánu.

Do aukce je možné se hlásit o týden déle

Pardubice – Již podruhé se
bude v Pardubicích konat
elektronická aukce energií.
Termín uzavírky přihlášek do
aukce je o týden delší. Defini-
tivně posledním dnem, kdy se
lidé mohou do e-aukce přihlá-
sit, bude pátek 13. června.

„Kontaktní místo, kam lze
přihlášky dávat a kde zároveň
lidem poradí, jak se aukce zú-
častnit, je v prvním patře Tu-
ristického informačního cen-
tra na náměstí Republiky. Sa-
motná dražba cen energií se
uskuteční 25. června a bude ji
možno sledovat v Historic-

kém sále pardubické radni-
ce,“ vysvětlil Šimon Hradní z
tiskového úseku pardubické
radnice.

Počet účastníků
Město se snaží na aukci nalá-
kat co největší počet lidí, pro-
tože právě na jejich množství
záleží konečná cena. Jelikož
dodavatelé energií naceňují
domácnosti jako jeden velký
balík, nikoli každou zvlášť,
bude výše úspory záviset také
na počtu účastníků aukce.

„Hlavní výhodou e-aukce je
poměrně razantní snížení cen
energií. Toho jsme dosáhli i v
prvním kole, kdy jsme lidem

ušetřili přes osm milionů ko-
run,“ nechal se slyšet náměs-
tek pardubické primátorky
Michal Koláček.

Energetický regulační úřad
ale upozorňuje i na některá ri-
zika spjatá s e-aukcemi. „V
těchto aukcích se nepoměřuje
nic kromě ceny. Dodavatel si-
ce může mít nejvýhodnější ce-
nu, ale tu si může kompenzo-
vat případnými sankcemi,
zpoplatněným servisem a po-
dobně,“ uvedl konzultant v
oblasti energetiky Michal
Eisner. Nicméně v Pardubi-
cích byli s prvním kolem elek-
tronické aukce spokojeni.
Obyvatelům prý ušetřilo cel-
kem osm milionů korun. (dub)

Víte o tom?

Čtěte pozítří v Pardubickém deníku
Vpondělním vydání Pardubického deníku si přečtete také o tom, jak vypa-
dalo slavnostní zahájení Folklorního festivalu Pardubice – Hradec Králové,
tedy oblíbená a hojně navštěvovaná Pernštýnská noc v Pardubicích.

Stalo se před lety

7. června 1918 bylo zastřeleno v Pardubicích

při hladové demonstraci několik lidí

Pardubice – Přesně před 96 lety, tedy 7. června 1918, byli na že-
lezničním přejezdu ve Sladkovského ulici zastřeleni maďar-
skými vojáky při hladové demonstraci dvanáctiletý školák Ol-
dřich Kudrna, koželuh František Hatle a profesor obchodní ško-
ly Josef Slezák. Hladové demonstrace vypukly v letech 1917 –
1918. Šlo o rozsáhlou vlnu manifestací a demonstrací v Čechách
a na Moravě, podnícenou svízelnou zásobovací situací v době
první světové války. Již v průběhu roku 1915 byly zavedeny po-
travinové lístky a přídělový systém na četné druhy zboží, to
však znamenalo jen dočasné a nouzové řešení. Přes rychlý růst
cen stále více zboží na trhu chybělo. Krajně kritická situace na-
stala v zimě 1916 – 17, kdy došlo k prvním spontánním projevům
demonstrativního odporu. Světový ohlas vyvolala demonstra-
ce osmi tisíc konfekčních dělnic v Prostějově 25. dubna 1917, při
které bylo při zákroku vojska zabito 23 osob a 38 zraněno. Ani
tento postup úřadů nemohl zabránit dalším akcím v Praze, Br-
ně, Ostravě a na mnoha jiných místech. Také při těchto demon-
stracích byla řada mrtvých i raněných. (fa, wikipedia.org)

Soutěže s Deníkem

Přijďte na gurmánské speciality z králíka
do choltické zámecké restaurace!

Choltice– Po celý tento víkend až do neděle 8. června 2014 se mů-
žete těšit na speciality z domácího králíka. Všechna zvířata po-
cházejí z farmy přímo v Cholticích. „Čeká vás opravdu nevšed-
ní gurmánský zážitek. Na rozjezd pro vás připravíme domácí
králičí paštiku s brusinkovou redukcí a naším cibulovým chle-
bem. Milovníci poctivých polévek jistě ocení králičí kaldoun s
játrovými knedlíčky,“ láká k návštěvě restaurace její provozo-
vatel Josef Raba. „Z králíka vaříme nejen klasické recepty čes-
ké kuchyně, ale také nevšední recepty z naší zámecké kuchyně,
připravovaných podle trendů moderní gastronomie. Ochutná-
te například konfitované králičí stehno s karlovarským kned-
líkem a čerstvým listovým špenátem nebo králičí kotletky gri-
lované ve vepřové košilce a restovanými bramborovými šiška-
mi na domácí slanině. Pro ty, kteří na králíka nemají chuť, bu-
de v nabídce mimo jiné dostatek čerstvých ryb nebo například
biftek z pravé svíčkové. Milovníky sezonních jídel jistě potěší
kynuté knedlíky s čerstvými jahodami a strouhaným domácím
tvarohem z Lipinské farmy. Na tuto akci doporučujeme rezer-
vaci,“ uvádí Josef Raba. (fa)

Vyhrajte dva volné lístky a zamiřte třeba
i s celou rodinou na Oblaka fest!

Pardubice – Hrajte s Pardubickým deníkem o dva volné lístky
na Oblaka fest – festival pro celou rodinu. Uskuteční se 14. červ-
na na Cihelně v Pardubicích. Těšit se můžete nejen na dětské
atrakce, ale také na zajímavé kapely a workshopy. Odpovězte
do dnešní desáté hodiny dopolední na otázku: „Kdy se v Pardubi-
cích Oblaka fest koná?“. Odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu
martina.vosahlova@denik.cz a uveďte své celé jméno, mobil a hes-
lo: „Oblaka“. (fa)

Chcete vyhrát volné lístky na 13. Dětský
RWE super den, který se koná na závodišti?

Pardubice – Téměř 3000 dětí z Pardubicka se těší na 13. Dětský
RWE super den. Největší dětský den v kraji se koná na dostiho-
vém závodišti dnes 7. června od 10 do 18 hodin. Za dětmi do Par-
dubic přijedou hvězdy dětské zábavní scény, jako Michal Ne-
svadba, nová šmoulí show s maskoty taťky Šmouly a Šmoulin-
ky nebo kapela Pískomil se vrací. Děti pobudou s indiány v je-
jich vesnici, zahrají si v pohádce s Komedianty na káře nebo si
nechají podepsat dres od hokejistů HC ČSOB Pojišťovna Par-
dubice. „Baví nás bavit děti, a tak jim každý rok přinášíme no-
voty. Letos to budou Šmoulí face painting, bubble football, ale i
lety vrtulníkem,“ láká jednatelka agentury Czech marketing
Gabriela Čebišová. S ohledem na životní prostředí je pro 13. Dět-
ský RWE super den zajištěna kyvadlová doprava z hlavního ná-
draží až k hlavní bráně dostihového závodiště a zpět každých 20
minut. Auta budou parkovat i před areálem závodiště. Chcete-li
se akce s dětmi zúčastnit, soutěžte s Deníkem o vstupenky. Na e-
mail martina.vosahlova@denik.cz odpovězte do dnešní 10. hodiny
na otázku: „Kolikátý ročník Dětského RWE super dne se koná?“. Při-
pište jméno, příjmení, mobil a heslo: „Dětský den“. (fa)
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Ak ní cena:

9.990 K
B žná cena : 10.790 K

NOVINKA

Ak ní cena:

14.490 K
B žná cena : 15.490 K

NOVINKA

Pro dokonalou 

zahradu

HUSQVARNA 525RX 

HUSQVARNA LC 348V 

PARDUBICE, STARÉ HRADIŠTĚ, tel.: 466 644 621, www.kerka.cz

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 5. 6. 2014. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost 
Husqvarna neustále provádí vývoj výrobkW, a proto si vyhrazuje právo změnit design, specii kace a vybavení bez pOedchozího
upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Lehký kOovinoOez s pohodlným ovládáním. Velmi odolný, poradí
si s prorostlou trávou i nálety. Dodáván s ergonomickým nosným
popruhem, strunovou hlavou a travním nožem.
Objem válce 25,4 cm³, výkon 1,0 kW, hmotnost bez pNíslušenství 5,1 kg.

Sekačka se sběrem nebo zadním výhozem posečené trávy.
Unikátní technologie AFTechTM (usměrnění proudění vzduchu)
naplEuje sběrný koš efektivně, proto mWžete sekat dlouho bez
pOerušení.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, šíNka sekání 48 cm,
výška sekání 27–75 mm, objem koše 60 l.


