
Policie hledá svědky nehody
Pardubice – Pardubická policie hledá svědky do-
pravní nehody, která se stala 9. listopadu ve 13:38
hodin v ulici Teplého u zastávky městské hromad-
né dopravy. Neznámý řidič dosud nezjištěného vo-
zidla předjížděl trolejbus číslo 403 řízený ženou,
který tímto manévrem poškodil.
„Policie prosí svědky této dopravní nehody o podá-
ní informací, klíčová je zejména totožnost řidiče,
typ a SPZ automobilu,“ uvedla tisková mluvčí par-
dubické policie Eva Maturová. Svědci mohou poli-
cisty kontaktovat na čísle 974 566 254. (jvm)

Na chrudimském Resselově
náměstí hořel automobil

Chrudim – Operátor Městské policie Chrudim za-
registroval hořící automobil na Resselově náměstí.
Na místo přivolaní strážníci se pokusili automobil
uhasit pomocí ručního hasicího přístroje, následně
se na místo požáru dostavila jednotka profesionál-
ních hasičů, která automobil uhasila. Dále městská
policie řešila hned několik případů nesprávného
parkování, na které upozornili nespokojení občané.
Na sídlišti U Stadionu stály hned tři automobily na
zeleni, na křižovatce ulic Soukenická a Havlíčkova
nesprávně parkovalo jedno vozidlo a jeden auto-
mobil bránil průjezdu ulicí Na Šancích.

jeden
Šancích.

jeden
V tomto

posledním případě se ještě před příjezdem odtaho-
vé služby k autu dostavila jeho řidička, která jej
neprodleně přeparkovala a s přivolanými strážníky
vyřešila dopravní přestupek. Ostatní přestupky byly
řešeny umístěním výzvy pro nepřítomné řidiče za
stěrač automobilů. (jvm)
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Za vandala dá starosta 10 tisíc
Chrudim – Starosta města Chrudim Petr Řezníček
se rozhodl vypsáním finanční odměny přispět k
dopadení vandala, který nedávno počmáral opra-
venou Myší díru. „Rozhodl jsem se věnovat 10 tisíc
korun tomu, kdo přispěje k zjištění a dopadení pa-
chatele tohoto podlého konání. Opravy a udržování
městského majetku stojí nemalé finanční pro-
středky a takovéto opravy jsou naprosto zbytečné
výdaje,“ sdělil Petr Řezníček.

opravy
Řezníček.
opravy jsou
Řezníček.

jsou
(man)

Obchody nejdou,
drobné prodejce
vyhnala EET
„Povinnost EET začne v
příštím roce komplikovat
život i mnohým sedlákům,
kteří pěstují plodiny na
středních výměrách. Le-
daskdo se pak na takový
prodej vykašle, protože aby
si pořizoval EET kvůli deseti
akcím do roka, to bude z
jeho pohledu úplná pito-
most,“ konstatoval Jaroslav
Kopista, předseda předsta-
venstva Agrární komory
Chrudim.
„Určitě bych nebyl proti,

kdyby povinnosti EET pod-
léhali ti, kteří se prodejem
živí systematicky, ale pokud
se této činnosti věnují na-
hodile, tak je to opravdu o
ničem. Lidem se jen otra-
vuje život,“ dodal Kopista.

OMEZÍ TVŮRČÍ ČINNOST?
Systém EET má příští rok
zkomplikovat i prodeje
drobných řemeslníků a li-
dových umělců. Často při-
tom jde o skutečné mistry
svého oboru, dokonce o dr-
žitele titulu Nositel tradice,
kteří kvůli EET zvažují
omezení své tvůrčí činnosti.
V tomto smyslu se ne-

dávno pro Deník vyjádřil
například veselokopecký
dráteník Mirek Hejduk nebo
krounský výrobce dřevě-
ných soustružených hraček
Zdeněk Bukáček. (man)

Chvaletice hledají
pediatra. Zatím marně

Zdravotní pojišťovny namí-
tají, že dojezdová vzdálenost
k lékařům je určena záko-
nem. Konkrétně u praktic-
kého lékaře pro děti a do-
rost vláda stanovila, že péče
musí být dostupná ve vzdá-
lenosti do 35 minut jízdy
osobním autem, což před-
stavuje okruh přibližně 35
kilometrů od bydliště.
„Rodičům, kteří se dozvě-

dí, že praktický lékař jejich
dětí bude svoji ordinaci
uzavírat, doporučujeme se
co nejdříve informovat u ji-
ných praktických lékařů pro
děti a dorost, kteří se v je-
jich oblasti nacházejí, zda
by jejich děti přijali do péče
a registrovali je ve své ordi-
naci,“ uvedl tiskový mluvčí
VZP Oldřich Tichý.
V případě, že by u žádné-

ho lékaře v oblasti neuspěli,
mají se podle jeho slov ob-
rátit na pracoviště VZP, kde
jim jejich problém pomo-
hou vyřešit.

SEDM KILOMETRŮ
V případě Chvaletic jsou
nejbližší dětští lékaři v
sedm kilometrů vzdálených
Řečanech nad Labem a v
Přelouči, kam to mají Chva-
letičtí jedenáct kilometrů.

Ordinace pediatrů jsou ale
již nyní dost vytížené a ně-
které nové pacienty ani ne-

přijímají. Přitom novou péči
bude zřejmě hledat kolem
pěti set dětí.

PEDIATŘIpatří v kraji k nedostatkovému „zboží“. Il. foto: archiv Deníku
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Sídlíme i ve vašem okolí! Stovky telefonů k okamžitému odběru
Všechny telefony Samsung Galaxy nyní na splátky bez navýšení 

měsíčně*

od 449,-
nebo 8 999,-

Akce platí do 30. 11. 2017 nebo do odvolání. *Příklad splácení: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 20, výše měsíční splátky 500 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 10 000 Kč, roční úroková sazba 0 %, RPSN 0 %. Poskytovatelem úvěru 
je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Alza.cz a.s. je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli 
„radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru. 

měsíčně*

od 299,-
nebo 5 999,-

měsíčně*

1 099,-
nebo 21 990,-

Navštivte naší pobočku:

Cashback
3 000 Kč

Pardubice 
Labský Palouk 495

322. listopadu 2017 Deník
www.denik.cz


