kutnohorsko

10
Krimi – mix

Škodovka
vzplála
Vrdy – K požáru osobního
vozu značky Škoda 120 došlo
v sobotu kolem třetí hodiny
ráno v obci Vrdy. Hasiči zkrotili oheň vysokotlakem. Majiteli auta vznikla škoda šest tisíc korun.

Dcerám
nezaplatil
Kutnohorsko – Dva otce,
kteří neplatili na své děti, má
nyní „v merku“ kutnohorská
policie. První nedal svým
dcerám peníze od července
minulého roku doteď. Dvaačtyřicetiletý muž z Brounska tak dluží svým dcerám ze
Zruče nad Sázavou celkem
32 400 korun. Pražský soud
mu uložil platit na obě měsíčně částku pět tisíc korun.
Druhý krkavčí otec dluží za
děti z Čáslavi od letošního
března do září. Celkem tak
osmačtyřicetiletý muž z Jičínska nedal svým potomkům 20 900 korun. Již proti
němu bylo zahájeno trestní
stíhání.

Z řepy z Kutnohorska se
už cukr vyrábět nebude
Pěstitelům však svitla naděje v podobě výroby biolihu
Ondřej Dvořák
Kutnohorsko – Poté, co
nadnárodní společnost Eastern Sugar uzavřela své cukrovary (mimo jiné v Hrochově Týnci), ztratili pěstitelé
cukrové řepy na Kutnohorsku pro tuto plodinu odbyt.
Ještě před měsícem se tak
představitelé zdejších zemědělských podniků domnívali,
že od příštího roku od pěstování cukrovky upustí. Nyní
jim však alespoň z části svitla
naděje.

Záchranný kruh
„Objevila se nabídka cuk-

rovaru v Dobrovici, který by
byl ochoten naši cukrovku
přijmout,“ zmínil Miroslav
Pospíšil, hlavní agronom
Zemědělské akciové společnosti Kačina, která v loňském
roce pěstovala cukrovou řepu na rozsáhlé ploše čítající
přes tři sta hektarů. Cukrovar
v Dobrovici nepatří koncernu Eastern Sugar, ale společnosti TTD, takže ukončení
provozu se jej netýká.

Jedině biolíh
Je v tom ale „háček“: Dobrovický cukrovar má naplněnou kvótu na výrobu cukru. Řepu od zemědělců z

Kutnohorska
tak
využije
pouze na výrobu
biolihu.
„Cukr už se z
naší řepy neb
ude vyrábět v
žádném případě,“ potvrdil Jiří Dittrich, agronom Zemědělského obchodního
družstva Úmonín. O tom, zda
cukrovka ještě
„dostane šanci“, rozhodnou
podle Dittricha
cenové relace.

V důsledku plánovaného rušení některých cukrovarů a následného ukončení
pěstování cukrov é řepy hrozí podle mnohých zemědělců naší republice nedostatek cukru.
Ilustrační foto Ondřej Dvořák

Zaplněná Česká skákala v rytmu Výborný koncert si
grunge rocku od Lure of Senses vychutnají zdarma
Kutná Hora – Koncert
komorního souboru Musica
Bohemica se uskuteční zítra
od 19.30 hodin v Tylově divadle.
Vystoupení je zároveň dalším pořadem z cyklu Salon
umělců. „Koncert tohoto
souboru mohou zájemci z
řad kutnohorské veřejnosti
díky sponzorství Středových
pekáren zhlédnout zdarma,“
podotkla produkční Tylova
divadla Jana Fraňková.
Soubor Musica Bohemica
tvoří osm instrumentalistů,
tři zpěváci a vedoucí. Uměleckého vedoucího Jaroslava
Krčka mohli letos Kutnohoráci vidět na besedě v rámci
cyklu Disputace v Alfa Clubu.

Poškrábal
oktávku
Uhlířskojanovicko – Na
dvůr v obci na Uhlířskojanovicku vnikl v noci z pátku na
sobotu neznámý vandal a
poškodil podkladovou vrstvu
na voze Škoda Octavia. Stopy
zanechal na všech částech
vozidla vyjma střechy. Sedmdesátiletému muži z Prahy tak vznikla škoda třicet tisíc korun.

Řídil
opilý
Zbraslavice – Silniční kontrola zastavila v sobotu před
polednem padesátiletého řidiče z Kutné Hory ve Zbraslavicích. Dechovou zkouškou
zjistili policisté hladinu alkoholu 1,12 promile. Lékařskému odběru krve se muž
bez udání důvodu odmítl
podrobit. Bylo mu sděleno
podezření a zadržen řidičský
průkaz.
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Posluchače svými skladbami
pozvou do období baroka a
klasicismu, které interpretují
především. Nechybí však ani
česká anonymní a lidová
tvorba a soudobé skladby.
Věnují se také tradičním českým svátkům.
(jp)

Členové komorního sboru
Musica Bohemica.
Foto: archiv KuD

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
Obřadní síň v Čáslavi
Kutná Hora – Více než stovka milovníků
rockové muziky v sobotu večer zaplnila kutnohorský klub Česká 1. Konal se tam další koncert
místní grunge rockové skupiny Lure of Senses.
Součástí jejího vystoupení byl křest zcela nového singlu Get out. Kmotrem byl Wilco Versteeg (uprostřed), baskytarista známé kapely
Sto zvířat. Návštěvníci od Lure of Senses slyšeli

více než hodinový set složený z písní jak z nové
nahrávky, tak i starších. Vytleskali si také pět
přídavků. Jako host večera se představili berounští No Heroes se svým kytarovým indie
rockem. Tento víkend se klubu Česká 1 opravdu povedl. Přibližně podobný počet návštěvníků se tam totiž v pátek sešel na koncertě legendárních Futurum. Foto: Jarmila Kolínská

= Poslední rozloučení s panem Vilémem Vackem (1941) ze
Schořova se koná zítra od 9 hodin.
= Poslední rozloučení s paní Bohumilou Kalousovou
(1944) z Horušic se koná zítra od 10 hodin.

Štěstí při pondělku

Nehodu
šel zapít
Nové Dvory – Za volantem
nákladního vozu Ford Ranger usnul v sobotu ráno třiadvacetiletý řidič z Chomutovska a v obci Nové Dvory se
dostal do protisměru, kde
narazil do stromu. Z místa
nehody odešel. Poté, co ho
policisté našli, mu byla provedena dechová zkouška na
alkohol s pozitivním výsledkem. Muž však uvedl, že požil alkohol až po nehodě.
Podrobil se tedy trojímu lékařskému odběru krve a vyšetření. Nehoda se obešla
bez zranění. Celková škoda
se vyšplhala na dvě stě tisíc
korun.
(jp)

Zpěvák Lure of Senses Martin Hon (vlevo)
chvílemi nechal stohlavý dav v České 1 zasněně

naslouchat, poté jej rozproudil pořádnou dávkou grunge rocku.
Foto: Jarmila Kolínská

Prohlédněte si fotografii,
kterou jsme pořídili na Dolovné v kutnohorském Lorci.
Pokud se na snímku najdete a
budete mít okolo hlavy kroužek, vyhráváte. Musíte se však
do středy tohoto týdne dostavit do redakce, kde vám
předáme cenu. Dostavte se
osobně, abychom mohli posoudit, zda jste skutečně člověkem zachyceným na fotce.

Pokud si částku nikdo nevyzvedne, jdou zbylé peníze do
jackpotu a příště půjde o dalších 111 korun více. Výhru
222 korun z minulého víkendu si vyzvedla Jana Nesnídalová z Čáslavi.

Dnes hrajeme
o 111 korun.

