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Ve Včelnici se

srazilo auto

s drezínou
Ve vozidle cestovaly s matkou dvě děti

LENKA NOVOTNÁ

Nová Včelnice – Jízda řidičky
osobního auta, ve kterém se-
děly i její dvě děti, skončila
včera ráno na železničním
přejezdu úzkokolejky v Nové
Včelnici. Jak uvedl mluvčí
Drážní inspekce Martin Drá-
pal, v 7.15 hodin se zde střetla
drezína s automobilem. „Ne-
hoda se udála na železničním
přejezdu zabezpečeném svě-
telnou výstražnou signaliza-
cí, která byla v době nehody
dle zjištění na místě mimo-
řádné události v činnosti,“
zmínil s tím, že správná funk-
ce zabezpečovacího zařízení
bude dále ověřena ze zázna-
mového zařízení přejezdu.

„Následkem střetnutí dre-
zína vykolejila. Při nehodě
byla zraněna řidička a dvě dě-
ti jedoucí v automobilu,“ do-
plnil Martin Drápal. Škoda
byla vyčíslena na 130 tisíc ko-
run, z toho 90 tisíc na drážním
vozidle. Celé dopoledne byla
uzavřena kvůli odklízení ná-
sledků nehody jak trať, tak i
silnice.

Podle upřesnění zástupce

vedoucího jindřichohradecké
služby dopravní policie Mi-
lana Urbance jela řidička od
hlavní silnice směrem do cen-
tra Nové Včelnice a drezína
přijížděla zprava ve směru od
Jindřichova Hradce.

Co stálo za nehodou, nyní
vyšetřuji policisté a Drážní
inspekce.

Na tomto přejezdu se stalo
v minulosti hned několik ne-
hod a soukromý vlastník tra-
ti, Jindřichohradecké místní
dráhy (JHMD), zde dal v roce
2011 pro větší bezpečnost na-
instalovat vedle klasické svě-
telné signalizace i doplňko-
vou světelnou závoru zabudo-
vanou v komunikaci. Byla
první v rámci republiky. Dru-
há je v Kamenici nad Lipou.
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Nehody na úzké:
leden 2015 u Blažejova stroj-
vůdce zatáhl rychlobrzdu a ná-
sledky střetu s autem zmírnil
leden 2012 u H. Skrýchova
v lese se řidič nepřesvědčil, zda
jede vlak, auto skončilo na střeše

Lidé bez práce
převádí děti i uklízí

Jindřichohradecko – Jaro
přináší vždy do jindřicho-
hradeckého regionu konec
masivní nezaměstnanosti a
ani letošní rok není výjim-
kou. Strana 3

JINDŘICHOHRADECKO

pro Slavonické
Nejen pro rodiče dětí ze Sla-
vonic, ale i pro širokou veřej-
nost, je určena beseda o vzta-
hu dětí k drogám. Odborný vý-
klad v přednášce nazvané Co
děti hledají v drogách a co sku-
tečně hledají? si na zítřejší 17.
hodinu připravili lektoři ze
sdružení Meta v kulturním
domě ve Slavonicích. (jop)

Dobrá zpráva

Grantová politika
má nová pravidla

Dačice – Zásady poskytování
podpor města zájmovým a
sportovním organizacím bu-
dou jedním z bodů programu zí-
třejšího veřejného zasedání za-
stupitelů v Dačicích. Strana 3

Míst ve školkách
by mělo být dost

Jindřichův Hradec – Rodiče
z Jindřichova Hradce se kaž-
doročně obávají, aby jejich dě-
ti přijali do vybrané mateř-
ské školy. Strana 2
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východ 6.14 / západ 19.52

Břehy Vltavy spojí nový most

PROVLAKY. Více než stodvacetiletý dvouobloukový a svými nýty unikátní železničnímost přes řeku
vBoršově nadVltavou už žije jen na fotografiích. Dosloužil a na jehomístě stavební firma už buduje most
nový s jednímmírnýmobloukem. Stavbu provází výluka na trati ČeskýKrumlov – ČeskéBudějovice až do
konce června. Po novémmostu vlaky projedou rychleji i méně hlučně. Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Čtvrtek přinese léto,
dnešek ale mrazíky

Jižní Čechy – Velmi proměn-
livé počasí lze čekat v tomto
prostředním dubnovém týd-
nu. Tak například dnes ráno
se můžeme setkat s přízemní-
mi mrazíky, neboť bude méně
oblačnosti a noční teploty
klesnou až k +1 °C. Ty odpo-
lední by mohly vystoupat na-
opak k 17 °C. Zítra a pozítří při-
jdou opravdu pěkné jarní dny
s teplotami přes 20 °C, přičemž
ve čtvrtek se maxima mohou
přiblížit k letní hodnotě 25 °C.
Ve čtvrtek odpoledne se ale
zvětší oblačnost, možná se ob-
jeví i bouřky. V noci na pátek
se dostaví výrazné ochlazení
s četnějšími srážkami. Víkend
má být spíše studený. (boš)

Českobudějovický
rozhlas slaví 70 let

České Budějovice – Regionál-
ní studio Českého rozhlasu
České Budějovice začalo vysí-
lat v roce, kdy skončila II. svě-
tová válka. Vše připomene vý-
stava s názvem 70 let na jiho-
české vlně můžete, která za-
čne zítra v Jihočeském muzeu
v Dukelské ulici. Více strana5

Festival drtí
pokuta
Mighty Sounds

se proti sankci

půl milionu Kč

odvolá Strana 7

Výtoňské volby jsou neplatné
Přední Výtoň – V obci na Li-
pensku se bude znovu volit.
Krajský soud došel k závěru,
že se sem před březnovými
volbami účelově přihlásilo 26
lidí. „Obyvatel je tam hrstka,
noví představují šestinu,“ vy-

světlila soudkyně Věra Bale-
jová. „Máme za to, že obě sku-
piny si voliče přihlásili účelo-
vě – v rozporu se zákonem.“
Proti usnesení se nelze odvo-
lat. Ministr vnitra vyhlásí do
30 dnů nové volby . (zug)

Deník radí:

Léky proti alergiím
už netlumí. Mohou
je užívat i piloti ...11

Kdo zaplatí daň
z nemovitosti?
Kupující. Už se
to opět mění ...13
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