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Srážka auta s autobusem:
Žena leží v ústecké nemocnici
na JIP, její syn na pozorování
Řidička Fabie nedala přednost autobusu při výjezdu z vedlejší ulice a srazila se s ním

KRÁTKÉ ZPRÁVY

deník

Zprávy z regionu
Výstavu Očima generací přivítá
Chomutov, vernisáž ve čtvrtek
Chomutov – Po loňské premiéře se i letos vrací do Ústeckého kraje výstava Očima generací. V Chomutově ji
od čtvrtka 3. září hostí Městská knihovna, vernisáž olejomaleb Mileny Kantorové začíná v 17:00 hodin. Hlavní
myšlenkou projektu Očima generací je mezigenerační
tématika, která je sdílena prostřednictvím umění v jeho různých formách. Hlavním nosným prvkem je výtvarné umění, a to prostřednictvím tvorby spektra laických autorů od dětí až po seniory žijících v Ústeckém
kraji. Generační výstava na téma „Štěstí, jak je vidím
já“ je podle ředitelky projektu Evy Nytrové nejen uměleckým zážitkem, ale i zajímavou sondou do lidských
osudů a životních hodnot.
„Výstava především spojuje nadané jednotlivce různých generací. Vystavené práce dokladují, že volba letošního tématu „Štěstí, jak je vidím já“, bylo velmi
šťastným rozhodnutím. Pocity štěstí jsou velmi osobní
a je velmi rozdílné, jak štěstí vnímáme, je-li nám 5 , 15,
30 nebo 80 let. Přesto mají tyto pocity jedno sjednocující: je krásné, když je můžeme sdílet se svým okolím. Pohled na svět očima těch druhých nás může velice obohatit a ukázat nám různorodost a barevnost lidského života, životních hodnot, které si vzájemně můžeme předávat. Mnohé z vystavených děl dětí i seniorů mají svůj
osobní příběh, který nás nutí k milému úsměvu a zamyšlení se nad krásou a jednoduchostí lidského života,
protože štěstí je všude kolem nás, jen ho někdy prostě
nevnímáme. A tímto se vlastně naplňuje motto projektu, jež zní: Zastav se a podívej se kolem sebe mýma
očima, možná uvidíš život jinak, uvidíš jej srdcem,“
uvedla Nytrová.
Výstavu mohou zájemci zhlédnout do 1. října.
(r)

Policejní zprávy
Dostali chuť na jablka, platit za ně se
jim ale nechtělo
Chomutov – Dva muži ve věku 23 a 31 let z Chomutova
dostali chuť na jablka. Na nákup ale zřejmě neměli peníze, a tak vnikli na pozemek rodinného domu v ulici U
Plynárny. Z ovocného stromu si poté jablka načesali.
Hlídka policistů je následně kontrolovala v blízkém
parku, kde si na lupu pochutnávali. Krádež vyšetřují
chomutovští policisté.
(piv)

do ústecké nemocnice. „Vážná zranění řidičky si vyžádala
okamžitou operaci, poté byla
hospitalizována na jednotce
intenzivní péče,“ uvedl k jejímu zdravotnímu stavu mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra.
Sanitkou převezli do Ústí
také jejího syna, který podle
všeho seděl na sedadle spolujezdce. „Měl lehčí poranění,
která si vyžádala hospitalizaci s pozorováním na stan-

ošetření zlomeniny propuštěna domů. Třetí pacientka byla
jen ambulantně vyšetřena, ale
zranění u ní lékaři nezjistili.
Lidé z Hyundaie vyvázli ze
srážky bez zranění.
Část ulice byla až do poledne zavřená, komplikovalo to i
dopravu po silnici I/13, především při průjezdu kruhovým objezdem u Globusu.
Škoda byla odhadnuta na 560
tisíc korun.

že po nehodě se stala rázem neprůjezdnou. Ihned se vytvořiChomutov – Čtyřiačtyřicetily dlouhé kolony,“ vypověděla
letá řidička červené Fabie
Chomutovskému deníku.
zřejmě může za vážnou doVrtulník záchranné služby
pravní nehodu z úterního ráprý také dlouho kroužil a hlena. V Kadaňské ulici nedala
dal, kde má přistát. Silnici na
při výjezdu z vedlejší ulice
Spořice policisté nemohli zapřednost autobusu a naboutarasit, protože se tu pokládají
rala do něj. Sama to odnesla
betonové zábrany doprostřed
nejhůř.
silnice. Nakonec musel vrtulKe srážce došlo ve tři čtvrtě
ník dosednout k benzínové
na devět v horní části Kadaňstanici Agip a zraněnou ženu
ské ulice. „Žena za volantem
tam převezli sanitkou.
Škody Fabie nedala
Podle Hrbkové, která
při výjezdu z ulice Na
je sama zdravotnicí, je
Průhoně
přednost „Vážná zranění řidičky si vyžádala okamžitou operaci, poté
zužování silnic (na Kaautobusu a její auto byla hospitalizována na jednotce intenzivní péče,“ řekl ke
daňské ulici se dělalo
do něj nabouralo,“
parkovacím míszdravotnímu stavu ženy mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra. kvůli
uvedla
policejní
tům) nesmyslné. „Při
mluvčí Marie Pivkotakových nehodách je
vá. Navíc se od těžkého auto- dardním oddělení traumatoprvotní dostat raněného co
busu odrazilo tak, že narazila logie,“ dodal Vondra.
nejdříve do nemocnice a ne ho
do dalšího projíždějícího auta,
Zraněno bylo také několik
vyprostit z auta, naložit do sastříbrného Hyundaie Getz.
cestujících v autobuse, pravinity a tou ho převážet byť jen
delné lince č. 1 do Globusu. Dva
tři sta metrů k vrtulníku,“ říbyli s lehkými zraněními ošet- Zraněné kromě posádky zá- ká. „V těchto chvílích je každá
řeni na místě, tři vážněji po- chranářského vrtulníku ošet- setina vteřiny potřebná pro
raněné ženy dostali do péče lé- řovali také hasiči a zdravot- záchranu života.“ Záchranné
Střet odneslo celkem sedm li- kaři v chomutovské nemoc- níci ze dvou dvou sanitek. složky na místě se podle ní ale
dí zraněním. Nejhůř dopadla nici. Jedna žena byla hospita- Podle svědkyně Dany Hrbko- dokázaly s nedostatkem místa
žena za volantem Fabie, kte- lizována s vážným zraněním vé ale měli problém se k místu poradit na výbornou a díky torou musel vrtulník přepravit na chirurgii, další byla po dostat. „Silnice je tu tak úzká, mu pomoci raněným.
JOSEF DUŠEK, JAN FOUKAL

Zdravotnice:
Sanitky se nemohly
na místo dostat

Žena leží na JIP,
v autě vezla syna

Elektromobily dobíjejí baterie i v Prunéřově
Prunéřov – Ústecký kraj má
již sedm veřejných dobíjecích
stanic pro elektromobily v
šesti lokalitách. Řidiči vozů na
elektrický pohon mohou doplňovat energii nově také u
elektrárny v Prunéřově. Kromě ní rozšířila síť u elektráren společnosti ČEZ i stanice
v Ledvicích na Teplicku. Přidaly se tak v kraji k dvojici stanic v Trmicích a stanicím v
Ústí nad Labem, Chomutově a
Hrušovanech.
Skupina ČEZ v současné
době provozuje v České republice 51 zařízení pro dobíjení elektromobilů, z toho devět
je rychlodobíjecích stanic.
Další stanice, zejména rychlodobíjecí postaví ještě letos.

Aktuální mapa stanic a podrobnější informace zájemci
najdou na www.elektromobilita.cz. Partnery projektu
Elektromobilita ČEZ jsou automobilky, obchodní centra,
komerční subjekty či radnice
po celé zemi.
„Výstavbu dobíjecí infrastruktury u hlavních silničních tahů považujeme za
jeden ze základů rozvoje elektromobility v České republice. Naše aktivity v severočeském regionu samozřejmě nekončí, aktuálně zde máme v
přípravě další kroky, které
výrazně přispějí k expanzi
elektromobility,“ uvedl manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.

V celé České republice v
současnosti jezdí více než 700
elektromobilů, poslední tři
čtvrtletí s téměř čtyřmi stovkami nově registrovaných
elektromobilů však signalizují další mohutný rozvoj celého odvětví. Letos se totiž
očekává více než dvojnásobné
meziroční zvýšení počtu nově
registrovaných elektromobilů. Koncem letošního roku tak
odhady počítají s prolomením
hranice 1 000 elektromobilů na
českých silnicích. Elektromobily tak v tuzemsku přestávají být atrakcí z kategorie
technických zajímavostí a pozvolna se stávají běžnou součástí zejména městského provozu.
(sh)

Víte že...
– v období od ledna do července
se v České republice zaregistrovalo více než 270 nových elektromobilů?
– za celý loňský rok se v tuzemsku zaregistrovalo 222 nových
elektromobilů, z toho jen v posledním čtvrtletí roku bylo registrováno 100 nových vozů?
– v roce 2015 jsou zatím nejprodávanějšími značkami v ČR
Volkswagen, Nissan a BMW?
– při průměrné spotřebě 15
kWh/100km bude k dobíjení
elektkromobilů u nás potřeba
1,125 mil. kWh elektřiny ročně
(tj. roční spotřeba zhruba 450
českých domácností)?

V budově včelína odnesl cukr,
poškodil televizi a všechno rozházel
Jirkov – Dosud neznámý pachatel vnikl na pozemek
jedné z firem v Jirkově. V budově včelína všechno rozházel, poškodil sedací soupravu a televizor a ze sousední místnosti včelína odcizil dvacet balení cukru. V
tomto případě za sebou zanechal škodu za necelé dva tisíce korun. Podaří-li se muže policistům dopadnout, čeká ho obvinění z krádeže.
(piv)

Neznámý lapka okradl muže v
obchodní zóně, přišel si na 20 tisíc Kč
Jirkov – Na policii v Jirkově se obrátil muž s tím, že je
někdo okradl. Při nakupování v obchodní zóně Otvice
si odložil dokladovou tašku do nákupního vozíku a nevěnoval jí dostatečnou pozornost. Právě to stačilo neznámému pachateli, aby v nestřeženém okamžiku tašku sebral a zmizel. Chvilka neopatrnosti byla v tomto
případě opravdu drahá. Kromě hotovosti ve výši 11 tisíc korun muž přišel i o mobilní telefon. Celková škoda
se tak vyšplhala na 20 tisíc korun.
(piv)

Kradl na Kamencovém jezeře i v parku
Chomutov – Chomutovští policisté obvinili z krádeže,
porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
sedmadvacetiletého místního obyvatele. Minulý měsíc
ve dvou případech okradl v areálu Kamencového jezera turisty. Ze stanu sebral ženě mobilní telefon a peněženku. U chatky dalšího návštěvníka poškodil lankový
zámek zajištěného kola a s tím odejel. Kromě toho pak
ještě stihl na ubytovně ve městě odcizit telefon z otevřeného pokoje, ze sklepa ve Sluneční ulici sebrat jízdní kolo a pánskou bundu s peněženkou. V Borové ulici
zase na chodbě domu připravil poškozenou o batoh a v
parku ve městě zmizela majiteli odložená koženková
taška s vojenským historickým oblečením a doklady.
Majitelům způsobil krádežemi škodu za téměř 51 tisíc
korun. Obvinění si muž převzal a po nezbytných úkonech skončil v cele. Policisté totiž podali na státní zastupitelství návrh na jeho vzetí do vazby. Vyšetřování
nadále pokračuje.
(piv)

AUTOSALON KŠV GROUP
přijme na plný nebo částečný úvazek

UKLízečKU
NA úKLid ShOwROOmU A VOzů
Nástup možný IHNED.

Bližší informace na tel.: 777 629 295
Strukturovaný životopis zasílejte na email:
fakturace@ksv-cv.cz
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AUTOBUS měl po srážce rozmlácený pravý přední roh, ale z místa mohl nakonec odjet. Dvě nabouraná auta musela odvézt odtahová služba. Na
malých snímcích fotografie ze zásahu záchranářů a hasičů na místě. Foto: Deník/Josef Dušek, HZS Chomutov, Dana Hrbková

