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Březhradští se dočkali: Vlaky
budou opět stavět v Pohřebačce
„Kdyby se lidé proti takovému postupu bránili soudně,
byla by stavba v hodnotě tří
miliard a zejména velké evropské dotace, které na ni měly jít, v ohrožení,“ řekla Dana
Pavlíčková ze spolku Zdravý a
bezpečný Březhrad..
Obyvatelé tedy nedělali
problémy, ale požádali o novou železniční zastávku a o to,
aby nádraží v Pohřebačce
fungovalo až do jejího vzniku.
Úřady i železničáři to přislíbili, ale nakonec bylo všechno jinak.

IVANA VITOVSKÁ

Březhrad/Opatovice n. L. –
Na nádraží v Opatovicích nad
Labem – Pohřebačce začnou
po téměř čtyřech měsících
opět zastavovat osobní vlaky.
Osobní doprava na trati mezi
Pardubicemi a Hradcem Králové se sem vrátí na začátku
druhého dubnového týdne.

Dvacítka spojů
Novinka potěší zejména obyvatele nedalekého Březhradu,
kteří nádraží dlouhá léta využívali, ale kvůli opomenutí
úřadů o možnost cestovat vlakem do práce či do školy loni v
prosinci přišli.
„Od pondělí 4. dubna bude v
Pohřebačce zastavovat denně
přibližně desítka spojů v každém směru,“ řekla Deníku
mluvčí Českých drah Kateřina Šubová. Vlaky kvůli tomu
dojedou do cílové stanice s
menším zpožděním, podle
Českých drah by však nemělo
činit více než jednu minutu.
“Spoje, které v Pohřebačce
zastaví, už je možné nalézt ve
vyhledávači Českých drah i v
IDOS,“ uvedla mluvčí.
První ranní vlak do Pardubic odjede v pracovní den z nádraží ve 4.38 hodin, poslední ve

pondělí 21. března 2016
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Řidič fordu srazil muže a ujel. Vrátil se
až za hodinu. Chodec nehodu nepřežil
Náchod – Starší muž se stal v sobotu večer obětí dopravní nehody v Náchodě. Řidič fordu, který projížděl Pražskou ulicí,
zřejmě přehlédl, že po přechodu pro chodce jde devětašedesátiletý muž, a srazil ho. I když se lidé zraněného snažili oživit a okamžitě přivolali záchranáře, muži už nebylo pomoci. “Zasahující lékařka musela konstatovat, že utrpěl při střetu mnohočetná
závažná poranění, kterým na místě podlehl,“ sdělil mluvčí záchranářů Ivo Novák.
Čtyřiapadesátiletý řidič z místa nehody ujel, aniž by zastavil. Po hodině se ale vrátil. Podle policie nebyl pod vlivem alkoholu ani drog.
vit

Vlaky jen na dívání
Ilustrační foto: Deník

22.38 hodin. Do Hradce Králové začnou vlaky jezdit ve 4.50 a
skončí v 19.50 hodin.
Staronová stanice by měla
fungovat až do roku 2020, kdy
by měla být vybudována nová
železniční zastávka v samotném Březhradu, který je okrajovou částí Hradce Králové.

Nezdařený vděk
Loňské zrušení starého nádraží v Opatovicích nad Labem –
Pohřebačce březhradské občany zaskočilo. Opatovice dostaly novou železniční zastávku

blíže k obci, ale s úřady bylo dohodnuto, že část vlaků bude
stále zastavovat i na původním
nádraží. Měla to být satisfakce
za to, že zdejší lidé nedělali problémy kvůli stavbě nové dvoukolejné trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.
Před několika lety totiž pardubické úřady vydaly územní
rozhodnutí o stavbě trati, ale
pozapomněly, že část stavby u
Opatovic už zasahuje do Březhradu, takže jako účastníky
řízení by měli obeslat i majitele tamějších pozemků a také
Královéhradecký kraj.

Do té doby sice museli Březhradští běhat na nádraží do
sousedního kraje, ale od prosince už nebylo možné ani to.
Mohli se jen dívat, jak jejich
vesnicí každou hodinu několikrát projíždějí vlaky, aniž by
je mohli užívat. Na novou zastávku v Opatovicích to totiž
mají dva a půl kilometru.
Nové kolo jednání s úřady
bylo naštěstí úspěšnější a dohodu mezi oběma kraji a Českými drahami se podařilo
uzavřít. Radost z toho mohou
mít i vodomilové. Oblíbený
opatovický písník, který leží
hned za nádražím, pro ně bude
zase dostupnější.

„DOPRAVÁCI“ PLESALI V LITOMYŠLI
ODBORNÍCI z oboru dopravy,
politici, podnikatelé i osobnosti
z celé republiky se sešli na prvním Plese dopravy České republiky v Litomyšli.
„S trochou nadsázky bychom
Ples dopravy mohli nazývat
'dopraváckým' plesem v Opeře.
Setkali se tu zajímaví lidé, kteří
mohli i v rámci neformálních
jednání ledacos vyřešit a domluvit i ve prospěch našeho
kraje,“ prozradil náměstek
hejtmana a dopravák tělem i
duší Jaromír Dušek, kterému se
podařilo na východ Čech přivést celou řadu významných
osobností z oboru. „Ples by ale
měl být především o zábavě, i
když se na něm jistě někdo neubrání práci, “ uvedl první náměstek ministra dopravyTomáš Čoček. Třeba i proto, že Litomyšl leží na trase klíčové komunikace D35. Plesem provázela herečka Tereza Kostková,
k tanci zazpívala Dasha i
gentleman tělem i duší Ladislav
Kerndl. Foto: Vlastimil Raška
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Na snowjamu ve Špindlerově Mlýně bylo
tak rušno, že se záchranáři nezastavili
Špindlerův Mlýn – Světový pohár ve snowboardingu ve
Špindlerově Mlýně přinesl vedle hodnotných sportovních výkonů i dobré výkony vrchlabských záchranářů. Na sobotní večerní party vyráželi celkem třikrát. Důvod? Droga zvaná tekutá
extáze, kterou účastníci kombinovali s alkoholem.
„Do sportovního areálu ve Svatém Petru poprvé vyslali operátoři tísňové linky 155 posádku rychlé lékařské pomoci k přibližně pětadvacetileté cizince. Mladá žena měla poruchy vědomí velmi pravděpodobně v důsledku intoxikace alkoholem v
kombinaci s drogami,“ informoval mluvčí královéhradeckých
krajských záchranářů Ivo Novák. Zdravotníci ženu ošetřili a
převezli do vrchlabské nemocnice.
Jen co sanitka odjela, našli lidé na lavičce stejně postiženého
muže. Nejdříve se o něj starali záchranáři Horské služby a pak
si ho převzali zdravotníci. Podařilo se jim asi třicetiletého muže stabilizovat a předat na jednotku intenzivní péče.
„Mezitím už ale spěchala zpět první posádka, která byla ihned
po předání pacientky vyzvána k dalšímu výjezdu do areálu ve
Svatém Petru,“ informoval Ivo Novák. Třetím intoxikovaným
byl osmatřicetiletý cizinec. Na rozdíl od předchozích byl postižený při vědomí a se záchranáři komunikoval. Přesto i on musel být po ošetření transportován do nemocnice ve Vrchlabí.
Drogou, která v kombinaci s alkoholem způsobila poruchy
vědomí a závažný stav postižených, mohl být podle dostupných
informací GBH ze skupiny takzvaných tanečních drog, známý
jako tekutá extáze. „Užívání těchto látek může způsobit selhání
základních životních funkcí, zejména v kombinaci s alkoholem. V našem případě neuvážené kombinování návykových látek zaměstnalo dvě posádky záchranné služby na dvě a půl hodiny,“ konstatoval mluvčí.
(vit)

ČSSD si zvolila za lídra hejtmana Netolického
Pardubice – Kandidátku ČSSD do krajských voleb povede hejtman
Martin Netolický. V historicky prvním referendu jej podpořilo 73
procent straníků. O post senátora za Ústí nad Orlicí bude na podzim usilovat radní České Třebové Dalibor Zelený. Pro platnost vnitrostranického referenda bylo nutné, aby se hlasování zúčastnilo
nejméně 30 procent členů z kraje, kterých bylo v době vyhlášení referenda 997. Svůj hlasovací lístek odeslalo celkem 542 členů, 150 lístků bylo neplatných. Netolický získal 289 platných hlasů.
(čtk)

Výprava abilympioniků touží po medailích z Bordeaux
V osmičlenném reprezentačním družstvu nechybějí ani dva zástupci východních Čech: Jan Venzara a Vladimír Zrna
Pardubice – Už podeváté se
uskuteční mezinárodní abilympiáda, která je přehlídkou
pracovních i volnočasových
schopností a dovedností osob
se zdravotním postižením.
Světové klání se koná od 22. do
27. března ve francouzském
Bordeaux. Český reprezentační tým zformovala Česká
abilympijská asociace, která
už téměř čtvrt století pořádá
národní abilympiády.

Řezbář chce uspět
Program Světové abilympiády nabízí rekordní počet disciplín – celkem devětačtyřicet. „Pořadatelé je rozdělili do
šesti skupin – třináct se váže k
řemeslům, stejný počet k výpočetní technice a kreativitě,
jedenáct k průmyslu, devět ke
službám a tři ke stravování,“
upřesnil vedoucí české výpravy Jaromír Krpálek mladší.
Představit by se v nich měli
reprezentanti 39 zemí – osm-

náct národních výprav vysílá
Asie, jedenáct Evropa, šest Afrika, tři americké kontinenty a
jednu Austrálie. Očekává se
rekordní účast přes 700 soutěžících. Česká výprava má osm
soutěžících a zastoupení bude
mít i ve sboru rozhodčích.
Východní Čechy budou zastupovat Vladimír Zrna z Pobytového rehabilitačního a
rekvalifikačního
střediska
pro nevidomé Dědina, který
bude soutěžit v montáži počítače, a Jan Venzara ze SŠ, ZŠ,
MŠ Štefánikova Hradec Králové, bude o medaile usilovat v
dřevořezbě.
Muž, který chodí do speciální školy pro neslyšící, vyhrál
tuto disciplínu v posledních
dvou letech na národní abilympiádě v Pardubicích: „Snažím se
využít každé volné chvilky a
trénuju – vyřezávám různé ornamenty, rámečky a reliéfy.
Nechtěl bych udělat ostudu a ve
Francii, kam se hodně těším, ve
velké konkurenci uspět,“ řekl.

Nadvláda Asie
Nadvládu v abilympijských disciplínách mají asijské země. Na minulé soutěži v jihokorejském Soulu v 33 řemeslných a sedmi volnočasových disciplínách dosáhli z
Evropanů na medaile pouze čtyři.
Dva Rakušané získali stříbro za
studiovou fotografii a dřevořezbu,
jeden Francouz bronz za tvorbu
webových stránek a Slovenka Eva
Vilímová bronz za pletení.

NA PARDUBICKÝCH abilympiádách se vítězně prosadili Jan Venzara (vlevo) a Vladimír Zrna. Foto: Jaromír Fridrich

Nevidomý montér
Také rodák ze Žamberka Vladimír Zrna svými výkony v montáži či drátování udivoval na
minulých národních abilympiádách. „Na tak velkou světovou
akci jedu poprvé. Pořídil jsem si
řadu součástek a doma trénuju,
snad se mně podaří se prosa-

dit,“ uvedl abilympionik.
Česko budou reprezentovat
také Helena Nejedlá z Krnova
v malbě na hedvábí, Martina
Mašková z Plzně ve vyšívání,
Anton Kozák z Prahy a Jaroslav Wojnar z Palkovic v košíkářství, Jan Wenemoser z
Ledče nad Sázavou v externí
fotografii a Milan Ševčík z
Prostějova v keramice.

Cesta na Světovou abilympiádu však není zadarmo, každý reprezentant si musel nezbytné finance sehnat. „Jsem
rád, že se podařilo peníze dát
dohromady,“ říká spokojeně
Jan Venzara a přidává: „Můj
velký dík patří Krajskému úřadu Pardubického kraje, primátorovi města Hradec Králové Zdeňku Finkovi a panu Ja-

nu Lepšovi. Moje škola mně darovala kvalitní lipové dřevo,
zapůjčila pracovní stůl a kvalitní řezbářské nástroje. Tohle
řemeslo mám moc rád, je to můj
velký koníček a chtěl bych se
mu v budoucnu věnovat.“
„Pomoci se dostalo Vladimíru Zrnovi: „S finančním krytím
mně pomohla grantová komise
Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška za značné pomoci ředitelky střediska Dědina Naděždy Modráčkové.“ (fr)

