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Muže se snažil zachránit hasič
JIŘÍ KOSÍK

Hodonín – Možná spěchal,
nedával pozor nebo usnul.
Co stojí za tragickou neho-
dou, která se stala v úterý
na hlavním tahu I/55 u Ho-
donína, teprve určí vyšetřo-
vatelé. Při srážce s kamio-
nem tam kolem půl sedmé
ráno zemřel třiačtyřicetiletý
řidič citroënu.
Střet s fatálními následky

se odehrál na rovném
úseku. Řidič jedoucí od
Břeclavi náhle přejel do
protisměru. „V tu dobu při-
jíždělo nákladní auto, do
kterého osobák čelně nara-
zil,“ informoval policejní
mluvčí Petr Zámečník.
Na místo vyrazili policisté,

hasiči i záchranáři. Na po-
moc přiletěl také vrtulník.
Jako první tam ale pomáhal
hasič z hodonínské jednotky

Michal Vajčner, který byl
právě na cestě do práce.
„Řidič byl vážně zraněný a

zaklíněný. Nebylo možné jej
dostat ven. Kolega jej začal
oživovat ještě uvnitř vozu,“
sdělil mluvčí jihomorav-
ských hasičů Jaroslav Miko-
ška. Muži ale už nebylo po-
moci. „I přes veškerou sna-
hu na následky těžkého po-
ranění zemřel. Druhého sa-
nitka převezla s lehčím zra-
něním do nemocnice,“
uvedla mluvčí krajské
záchranky Dagmar Kellne-
rová.
Silnici I/55 museli poli-

cisté na několik hodin zcela
zavřít. Za pět dní jde už o
třetí tragickou událost na
silnicích Jihomoravského
kraje. „Ve dvou případech
přejeli řidiči do protisměru,
ve třetím případě řidič uho-
řel,“ upozornil policejní
mluvčí Zámečník.

Fotogalerie na
www.hodoninskydenik.cz

Následky tragické srážky osob-
ního a nákladního auta uHodo-
nína. Policistémuseli silnici
uzavřít. Foto: hasiči

Jožka Černý je ranní ptáče. Vstanu
a už všechny otravuju, říká
MICHAL HRABAL

U
rčitě někde
posedíme s
rodinou, s
Karlem
Vágnerem

máme v pondělí naroze-
ninové vystoupení v
pražské Lucerně. Tak
známý lidový zpě-
vák Jožka Černý
popsal, jak se
chystá oslavit
své jubileum.
V úterý mu

bylo pětase-
dmdesát let.
Síla ho zatím
neopouští, do
zpěvu má stále
chuť. „Mám ko-
mu zpívat, lidé
odcházejí spo-

kojení a z pl-
ných sálů.
Nabídky
stále jsou,
ale už si
budu vybírat
opatrněji.
Dvě hodnot-
ná vystoupení
za rok mi sta-
čí,“ přiznává
rodák z
Čejče,
který
za-

kotvil v Břeclavi. Jako dů-
chodce se přes den nenudí.
„Jsem ranní ptáče. Vstanu a
už všechny otravuju. Projedu
se na kole, nějaký čas strávím
s vnoučaty. Máme dvě holky,
jedné je deset, druhé tři roky,“
svěřuje se moravský slavík,
který má také dospělého
vnuka Sašu.
Jeho velkou vášní jsou

motorky a auta. „Mám doma
veterány a jimi se bavím.
Rozdělávám je a skládám.
Mám rád motory a takové
věci,“ vypráví zpěvák, který
chtěl být dřív kuchař nebo
mechanik. Nevyhýbá se ani
sportům. „Občas vylezu na
běžky, ale zimu moc nemilu-
ju. Spíš se těším na jaro. V
létě sjíždím řeky. Pořád mám
nějakou náplň,“ usmívá se
slavný Břeclavan.

Pod vedením Hodonína se znovu kývají židle
Po šestnácti měsících
chtějí někteří zastupi-
telé v Hodoníně odvo-
lat vedení města. Po-
slali výzvu.

PETR TUREK

Hodonín – Nový starosta a
místostarostové? Tuto
otázku budou zřejmě řešit
28. března v Hodoníně. Ve
čtvrtek totiž na radnici do-
razil dopis jedenácti zastu-
pitelů, kteří chtějí svolat
mimořádnou schůzi a od-
volat současné vedení měs-
ta. „Hlavním důvodem je
nespokojenost občanů a
podnikatelů i zastupitelů s
činností a prací stávajících
představitelů města. Vedení
navíc není ani jednotné, si-
tuace je špatná,“ řekl bývalý
místostarosta a místopřed-
seda hodonínské buňky
ANO Vojtěch Salajka.
Právě jména zastupitelů z

Babišova hnutí jsou na žá-
dosti o svolání schůze jako
první. Podpořil je i nejsil-
nější klub zastupitelstva,
komunisté. „Jde o vyvrcho-
lení skandálů a toho, jak se
pan starosta chová na rad-
nici, počínaje podpisovým
razítkem, přes peníze na
projekt tenisové haly až po
předražené pozemky za ne-
mocnicí,“ uvedl komunis-
tický lídr a ještě v roce 2015
místostarosta Ján Lahvička s
tím, že chtějí odvolat sta-
rostu a minimálně část rady.
K bloku osmi z bývalé

koalice se ale přidali i další
tři zastupitelé z té současné.
Ta tak ztrácí většinu šest-
nácti hlasů. „Nejsem spoko-
jená s naší prací. Nebudu
sedět ve vedení a poslou-
chat nespokojené občany,

kterým není nikdo schopný
odpovědět. Naposled mě
dopálilo schválení patnácti
tisíc korun na výuku nábo-
ženství a doporučení, jak
mám hlasovat k vyvěšení
tibetské vlajky,“ vysvětlila
radní a krajská předsedkyně
Řádu národa Jana Gajošová.
Žádost jedenácti zastupi-

telů nynější koalici překva-
pila. „Svolání schůze nemo-
hu zabránit, ale jedenáct
hlasů pro odvolání kohoko-

liv je málo. Navíc odvádíme
dobrou práci a radnici jsme
lidem otevřeli,“ prohlásil
Milan Lúčka.
Podobně vidí situaci i

místostarostové. „Nemáme
se za co stydět. Věřil jsem,
že se dá domluvit na tom,
co je pro Hodonín důležité.
Teď to bude v zastupitelstvu
velice těžké,“ posteskl si so-
ciální demokrat Jiří Janda.
Jeho lidovecký kolega La-

dislav Ambrozek vidí pokus

o odvolání jako místní
folklor. „Tato skupina o tom
diskutovala v posledním
roce a čtvrt vícekrát. Určitě
jde o peníze do hokeje a o
funkce ve společnosti Vo-
dovody a kanalizace,“ myslí
si Ambrozek.
Místostarostu Vítězslava

Krabičku překvapilo, že me-
zi podepsanými pod žádostí
je i kandidát za jeho Změnu.
„Pracovali jsme ve prospěch
občanů, ale ne vše vyjde tak,

jak by si přáli. Nejde o žád-
ný puč, takže rozhodne vůle
volených zástupců,“ sdělil.
Vedení radnice sice dlou-

hodobě kritizují Svobodní,
přesto se k jedenáctce ne-
přidali. „Oslovili nás, řekli
jsme ne. Poslední změna
měla přinést lepší situaci
pro Hodonín, nepřinesla.
Obáváme se, aby to nebyl
stejný případ,“ dodala za-
stupitelka za Svobodné Te-
rézia Mlýnková Išková.
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STAROSTOVÉ HODONÍNA V POSLEDNÍCH TŘECH VOLEBNÍCH OBDOBÍCH:

Koalice v Hodoní-
ně se znovu otřá-
sá v základech. 
Část zastupitelů 
chce odvolat prv-
ního muže města 
Milana Lúčku. 
A zvolit už třetího 
starostu v tomto 
volebním období.

?

Milan Lúčka 
zvolený 
za ANO, 
nyní 
nestraník
 od 10. 
listopadu 
2015
do ? 

Milana Grauová 
zvolená 
za ANO, nyní 
nestranička
 od 17. květ-
na 2013 
 do 3. listo-
padu 2015

Igor Taptič 
Nezávislí
 od 11. 
října 2011 
 do 17. 
května2013

Jiří Mráka 
ČSSD
 od 23. 
listopadu 
2010 
 do 11. 
října 2011

Milana Grauová 
zvolená 
za ODS, 
nyní nestra-
nička
 od 25. 
ledna 2010 
 do 23. 
listopadu 
2010

Lubor Šimeček
 
zvolený 
za ODS, 
nyní už ne-
kandiduje
 od 27. 
listopadu 
2006 
 do 25. 
ledna 2010
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Pro odvolání
KSČM (5): J. Lahvička, M.
Milerová, L. Ingrová, L.
Malovaný, J. Navrátil
ANO (2):R. Filip, V. Salajka
Řád národa (2): J. Gajo-
šová, R. Sedlačík
Změna (1): I. Knápek
nezař. (1): M. Grauová

celkem: 11 z 31

Vražda podnikatele ve Vlkoši: soud odmítl stížnost jednoho z odsouzených
Vlkoš, Brno – Milan Stavi-
noha, odsouzený ke 13 le-
tům vězení za podíl na
vraždě podnikatele ve Vlko-
ši, neuspěl s ústavní stíž-
ností. Ústavní soud (ÚS) ji
odmítl jako zjevně neopod-
statněnou. U soudu čeká na
rozhodnutí také stížnost
Stavinohova komplice Vin-

cence Ščerbáka, který dostal
17letý trest. Stavinohova
stížnost poukazovala zvláště
na nedostatky v dokazování,
ale ÚS nenašel důvod k zá-
sahu. „Obecné soudy nemají
povinnost provést veškeré
navržené důkazy, jestliže z
provedených důkazů, jako
tomu bylo v dané věci, je

možné učinit věrohodný
závěr o vině, a navrhovaný
důkaz by byl nadbytečný,“
stojí v usnesení soudce
zpravodaje Jana Musila.

DEVĚT STŘEL
Stavinoha dostal mírnější
trest za pomoc k vraždě,
protože šestatřicetiletého

podnikatele v září 2013 vy-
lákal do areálu vlkošského
družstva. Stavinohův kom-
plic Ščerbák pak podnikatele
podle rozsudku usmrtil de-
víti výstřely z pistole, a
proto dostal vyšší trest.
Oba obžalovaní vinu popí-
rali. Tvrdili, že v době vraž-
dy byli na úplně jiném

místě. Obhájci poukazovali
také na nedostatek přímých
důkazů. Podle pravomocné-
ho verdiktu ale o odpověd-
nosti odsouzených za smrt
podnikatele nejsou pochyb-
nosti. Usvědčily je například
stopy krve a zplodin střelby.
„Jednání kladené za vinu
oběma obviněným je sice

založeno výhradně na ne-
přímých důkazech, přesto je
nezbytné připomenout, že v
žádném případě není vy-
loučeno, aby závěr o vině
byl založen právě na těchto
důkazech nepřímých,“ uvedl
loni v červnu Nejvyšší soud,
když odmítl dovolání obou
mužů. (čtk)


