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Člena vedení
města čeká
zřejmě soud
Na místostarostu Tomáše Hendrycha
podali opoziční zastupitelé trestní oznámení,
že upřednostnil zájmy basketbalu.

JANA MUDROVÁ

Trutnov – Místostarosta měs-
ta Tomáš Hendrych bude
muset čelit trestnímu ozná-
mení. Před svátky tzv. „ozná-
mení o skutečnostech na-
svědčujícíchtomu,žemohlbýt
spáchán trestný čin“ podali na
Krajské zastupitelství v Hrad-
ci Králové zastupitelé Josef
Hübl (ČSSD) a Zdeněk On-
dráček (KSČM).

Vadí jim bezplatné
užívání haly
Místostarostu podezírají, že
jako prezident oddílu basket-
balu a zároveň jako jednatel
firmy BK - Servis upřednost-
nil zájmy basketbalu před zá-
jmy města. „Dopustil, že TJ
Lokomotiva a družstvo bas-
ketbalistek zapojených do
ženské ligy pod firmou BK-
Servis, užívají více než deset

let bezplatně halu ZŠ Ko-
menského včetně dalších slu-
žeb, které jsou s tím spojené.
Městu vznikla škoda, kterou
bude třeba znalecky dopočí-
tat,“ míní oznamovatelé. Za-
stupitel Josef Hübl navíc po-
dal oznámení na Tomáše Hen-
drycha i jako na jednatele fir-
my BK-Servis. „Firma nezve-
řejňuje v obchodním rejstří-
ku účetní uzávěrky,“ upozor-
ňuje mimo jiné Hübl.

Místostarosta chce,
aby se věc vyjasnila
„Po konzultaci s právníky
jsem se utvrdil v přesvědče-
ní, že jsem nespáchal trestný
čin a ani jsem se nedopustil
protiprávního jednání. Nao-
pak vítám, že současnou si-
tuaci budou řešit příslušné or-
gány, které případ objasní,“
uvedl Tomáš Hendrych.

pokračování na str. 2

Lanovku po zásahu
bleskem včera spustili
Liberec – Kabinová lanovka
na Ještěd se po zásahu
bleskem včera znovu rozjela.
Mimo provoz byla od páteč-
ního odpoledne. „Blesk vypá-
lil jeden ze stykačů a technici
neměli náhradní,“ vysvětlil
jeden ze zaměstnanců lanov-
ky Richard Vořechovský.

Náhradnísoučástkuse však
podařilo poměrně rychle se-
hnat a od včerejších deseti ho-
din lanovka na libereckou do-
minantu opět vozí turisty.

Lanovka na Ještěd dostala
zásahvnocinapátek, toovšem
není nic výjimečného.

„Zásah dostává prakticky
při každé bouřce,“ řekl Ri-
chard Vořechovský. Ještěd
blesky přitahuje a lana fun-
gují jako hromosvod. Letos
dostala lanovka zásah i v po-
lovině ledna při sněhové bou-
ři. Tehdy se ale podařilo záva-
du rychle opravit. „Tentokrát
byly škody mnohem větší,“
dodal. (čtk)

Dobrá zpráva

pro Semilsko

Energetici po třech dnech v
neděli večer odvolali kala-
mitní stav na Semilsku. V re-
gionu jsou sice stále odběra-
telé bez elektřiny, jde však
převážně o jednotlivce – vět-
šinou majitele chat a chalup.
Kalamitu vyhlásili energetici
v pátek ráno po bouřce, která
se v noci prohnala severními i
sousedními východními Če-
chami. „My jsme po ní na Se-
milsku a ve východních Če-
chách zaznamenali 46 poruch
na vedení vysokého napětí a
desítky poruch na napětí níz-
kém,“ připomněla mluvčí Be-
ránková. Tolik poruch zažili
podle ní energetici snad jen v
souvislosti s vichřicí Kyrill
před pěti lety. (čtk, jm)

V Dolánkách jsou
k dispozici hřiště

Turnov – V areálu Dolánky
jsou pro veřejnost nově k dis-
pozici dvě nyní volejbalová
hřiště. Jedno má písečný pod-
klad a je určeno na plážový vo-
lejbal a druhé je travnaté. Po-
kud mají obyvatelé města či
návštěvníci chuť si zasporto-
vat a nevlastní síť a míč, mají
možnost si vybavení zdarma
zapůjčit (pouze za vratnou zá-
lohu 500 Kč), a to konkrétně
v občerstvení U Avie. (jm)

POČASÍ DNES

POČASÍ ZÍTRA

Podle údajů Českého hydrome-
teorologického ústavu bylo
tento den v Hradci Králové nej-
tepleji v roce 2010 (34,9 °C) a
nejchladněji v roce 1948 (7,0 °C)
a v Pardubicích 34,0 °C v roce
2002 a 7,0 °C v roce 1948. (red)

ŘIDIČImusí počítat se zdržením na silnici I/35 u Koclířova na Svitavsku. Od pondělního rána začali silni-
čáři opravovatmost na hlavním tahu z Litomyšle naMoravskouTřebovou. Čeká ho celková rekonstrukce.
„Most odbourámena nosnou konstrukci. Vybetonujemenovou desku, položíme nové hydroizolace a nové
vozovky namostě,“ uvedl Jiří Hostaša, vedoucí provozního úsekuŘeditelství silnic a dálnic. Dopravu řídí
světelná signalizace zhruba ve dvouminutových intervalech. Provoz namostě bylměl být obnovený do
konceměsíce října. Silničáři si však dávají rezervu do 25. listopadu. Foto: Deník/ Květa Korbářová

Dítě na festivalu
v Chrudimi
nezemřelo cizí vinou
Chrudim – Za smrt čtyřmě-
síčního dítěte, které zemřelo
v neděli ráno v areálu hu-
debního festivalu Yanderov u
Chrudimi, nikdo nemůže.
Prokázaly to předběžné závě-
ry soudní pitvy. „Pravděpo-
dobnou příčinou úmrtí byl
syndrom náhlého úmrtí ko-
jenců,“ uvedl mluvčí chru-
dimské policie Lukáš Maier.
Podle něj policie případ odlo-
ží. Čtyřměsíční holčička byla
s rodiči na hudebním festiva-
lu. Spala v autě s matkou, kte-
rá ji ještě v noci krmila, otec
měl stan vedle. Ráno rodiče
zjistili, že dítě je mrtvé. (čtk)

Lidé na zákaz kašlou, do lesa jezdí nadále
Hradec Králové – I přes zá-
kaz strážníci v hradeckých le-
sích stále potkávají cyklisty či
rodiče s dětmi. Lesníci při-
tom kvůli spadaným a nalo-
meným stromům do nich
vstup zakázali.

„Lidé dokonce strhávají
pásky a pokud tam není stráž-
ník, tak jdou klidně do lesa.
Porušení zákazu budeme ře-
šit pokutami,“ řekl Miroslav
Hloušek, ředitel městské po-
licie. Odstraňování následků
čtvrteční bouře potrvá více
než tři měsíce a škody pře-
sáhnou 15 milionů korun. K
zemi živel poslal zhruba 30 ti-
síc kubíků dřeva. (hod)

HLAVNÍMU TAHU Z ČECH
NA MORAVU HROZÍ KOLAPS

Hlídání dětí
Chůvy, tábory i letní
družiny. Co vybrat
a kolik to bude stát ...11

Zvykejme
si na bouřky
Extrémy budou
časté, tvrdí odborník ...13

ÚTERÝ  10. ČERVENCE 2012 - ČÍSLO 159 14 KČ / PŘEDPLATNÉ 11 KČ
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