
Diskuse se
bez emocí
neobešla
Ministr životního prostředí ujistil, že stavba
poldru má podporu všech státních institucí.
MICHAL FRIČEK

Dobruška – Přestože někte-
rými účastníky debaty s mi-
nistrem životního prostředí o
výstavbě poldru v Mělčanech
cloumaly emoce, většina lidí
odcházela z malého sálu
dobrušského kina spokojená.

Ministr v demisi hned na
začátku upozornil, že v tuto
chvíli již nemá cenu rozebírat
jinéalternativy.„Vpřípadě,že
bychom takto ztráceli čas,
hrozilo by, že nakonec nebude
realizována ani výstavba su-
chého poldru, která je v tuto
chvíli jediná možná,“ řekl
hned v úvodu Tomáš Chalupa.

Přesto takové hlasy zazně-
ly. „Proč je celé roky opomíjen
projekt na výstavbu přehrady
Skalka, který by ochránil ješ-
tě tři další vesnice proti prou-
du?“ dotazoval se jeden z dis-
kutujících. Moderátoři dis-
kuse se však striktně drželi
své linie a odmítali kamkoliv
odbočovat.

Většině přítomných to ne-
vadilo, protože do stavby pol-
dru nyní vkládají své naděje.
Jejich emoce proto rozvířilo
vystoupení ochranáře, který
považuje všechny stávající
úvahy za špatné.

„Patnáct let jedeme na mrt-
vém koni. Celý projekt poldru
je špatný, stejně jako před-
chozí plány na stavbu přehra-
dy. Měli bychom se zabývat al-
ternativami, které budou ve-
dle protipovodňové ochrany
řešit i ochranu zvlášť chráně-
ných živočichů,“ zaznělo z úst
Martina Hanouska, načež
sklidil bouřlivou reakci vět-
šiny přítomných občanů.

A nejen jich. „Rád bych se
pana Hanouska zeptal, kde
bydlí, že nám roky radí, co mů-
žeme a nemůžeme dělat, když
chceme ochránit životy a ma-
jetky našich občanů,“ reago-
val Milan Žďárek, starosta
Českého Meziříčí. Odpovědi
aktivisty se však nedočkal.
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Opočenský zámek
zaplavily květy růží
DANA MARKOVÁ

Opočno – Den D začíná pro ná-
vštěvníky opočenského zám-
ku zítra, ale zámek jej zažívá
už dnes. Zítra se totiž zahaju-
jí pověstné Svátky s růží, kte-
ré už čtvrtým rokem zazna-
menávají velký zájem ze stra-
ny veřejnosti. Proto dnes ma-
jí pořadatelé plné ruce práce,
ono totiž připravit vazby z ta-
kové květinové záplavy, kte-
rá je každoročně v Opočně k

vidění, není žádná legrace.
Výsledek však stojí za to. In-

teriéry opočenského zámku
patří k nejkrásnějším v naší
republice,přiSvátcíchsrůžíje
navíc každá zámecká komna-
ta vyzdobena historickými
vazbami z živých květů, které
jsou vázány s ohledem na její
barvu a „tvář“. Vazbám do-
minují růže v nejrůznějších
odstínech, nezůstávají však
samy.
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POČASÍ DNES

POČASÍ ZÍTRA

Dobrá zpráva

pro milovníky
divadla

První ročník divadelního fes-
tivalu se koná ode dneška na
potštejnském hradě. Každý
den jsou nachystaná dvě před-
stavení – jedno pro děti a dru-
hé pro dospělé. Ve čtvrtek fes-
tival začne inscenací míst-
ních ochotníků pod názvem 2
až 3 doby a vyvrcholí vystou-
pením zpívajícího právníka
Ivo Jahelky. Divadelní pře-
hlídka trvá do neděle. Hrát se
bude venku, v prostoru před
kaplí, nebo v uzavřeném za-
střešeném sále kostela. (zem)

Hudební festival je
pro někoho dovolená
Rychnovsko – Léto, krásné
počasí, volné dny a v nepo-
slední řadě touha se pořádně
pobavit. To všechno žene lidi
na hudební festivaly. Je to
však zábava pro každého a na
kolik peněz vyjde? ...3

Královskou etapu
ovládl Daniel Turek
Olešnice v O. h. – Dvacátý roč-
ník amatérského cyklistické-
ho Dobrušského poháru po-
kračoval osmým závodem,
jímž byl Silniční závod – Pi-
vovar Dobruška. „Králov-
skou“ etapu pohárového se-
riáluvyhrálDanielTurek. ...21

Mládež z celé Evropy hledá společnou řeč
Bystré – Mladí lidé z evrop-
ských zemí se sjeli do Bystré-
ho. Celkem šedesát účastníků
hledá společnou řeč ve třech
workshopech – tanečním, vý-
tvarném a pantomimickém.
Tématem letošního setkání je
technika a civilizace v tanci,
umění a divadle. „Meziná-
rodní setkání mládeže vyvr-
cholí v neděli společným vy-
stoupením, které bude vý-
sledkem těchto workshopů,“
uvedla jedna z organizátorek
Pavlína Slezáková. Program
pro veřejnost je naplánovaný
na nedělní odpoledne. Vy-
stoupení začíná na hasičské
zahradě v 17 hodin. (kk)

KONEČNĚ. MEZI HRADCEM A
PARDUBICEMI ČTYŘMI PRUHY

PATNÁCT TUN plastového materiálu potřebovali silničáři na „namalování“ dopravního značení na po-
sledním úseku silnice z Hradce Králové do Pardubic. Právě obchvat kolem Opatovic byl poslední chybějící
částí na cestě mezi krajskými metropolemi. „Po slavnostním otevření, které se uskuteční dnes v deset ho-
din, budou moci po silnici začít jezdit automobily. Před obědem tak bude cesta průjezdná,“ potvrdil Bohu-
mil Vebr, ředitel Správy Pardubice Ředitelství silnic a dálnic ČR. Foto: Deník/ Jan Pruška, Ondřej Littera

Podle údajů Českého hydrome-
teorologického ústavu bylo
tento den v Hradci Králové nej-
tepleji v roce 1952 (35,6 °C) a
nejchladněji v roce 1962 (6,0 °C)
a v Pardubicích 37,0 °C v roce
1994 a 6,5 °C v roce 1962. (red)

Archeolog Luděk
Galuška o věrozvěstech:
I když to byli Byzantinci,
obětovali se pro nás ...13


