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ČARODĚJNICKÁ VIZITA DĚTI POBAVILA

MASKOVANÍ. Malé pacienty na dětském oddělení kyjovské nemocnice v pátek obešel lékařský personál netradičně. Oblékl
si čarodějnické kostýmy. Cílem bylo děti postrašit, především je ale pobavit. „Je to další z nástrojů, kterým se snažíme zpří-
jemnit dětem pobyt na lůžku,“ uvedl mluvčí nemocnice Filip Zdražil. V Kyjově úspěšně už třetím rokem funguje herní terape-
utka. Děti v nemocnici potkávají také zdravotnické klauny, kteří se po týdnu střídají se psy na canisterapii. Foto: Filip Zdražil
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Rozšíří se park? Hodonín
koupí území kolem železnice
Hodonínští zastupitelé
změnili názor a pod-
pořili koupi pozemku
od Českých drah.
Město bude muset
koupit i plot.

PETR TUREK

Hodonín – Nejdřív říkali ne.
Hodonínská radnice od
loňského srpna odmítala od
Českých drah koupit pruh
území kolem železnice, kte-
rý bývá často zaplněný od-
padky a je zarostlý náleto-
vými dřevinami. Minulý tý-
den však nastal obrat, za-
stupitelé změnili názor. Park
v Sacharovově ulici se tak
zřejmě rozšíří. „Vím, že jde

o velmi problematickou lo-
kalitu, co se týká nepořád-
ku. Město ji ale příliš ne-
může uklízet, protože to
není náš pozemek. Proto,
abychom tam mohli udržo-
vat čistotu, tak jej navrhuji
koupit,“ řekla zastupitelka
za Svobodné Terézia Mlýn-
ková Išková.
Její návrh podpořil i pře-

dák komunistů Ján Lahvič-
ka. „Mám obavy, aby nedo-
šlo k nějakému spekulativ-
nímu nákupu a situace se
ještě nezhoršila,“ vyjádřil se
Lahvička.
Zástupce ředitele hodo-

nínské městské policie Ro-
man Knesl potvrdil, že
strážníci na místo často
kvůli nepořádku vyjíždějí.
„Pokuty tady nic neřeší. Ti

lidé stejně nezaplatí. Nehledě
na to, že bychom tam museli
být non stop, což prakticky
ani nelze,“ poukázal Knesl.
Radnice sice měla o par-

celu zájem i dřív, jenže ji
chtěla získat zdarma. Proti
tomu byli železničáři. „Naše
společnost není oprávněna
převádět nemovité věci ve
svém vlastnictví bezúplat-
ně,“ uvedla vedoucí odděle-
ní prodeje Český drah Jana
Houdková.
Po odkoupení bude muset

město ještě odstranit oplo-
cení, aby pak i nově poříze-
né pozemky mohly být vy-
užívané jako park. Nový plot
by měl vytvořit bariéru ve
směru ke kolejišti drah.

Diskutujte na
www.hodoninskydenik.cz

Rozšíření parku

∙ kde: Hodonín, východní
část Sacharovovy ulice,
směrem k ulici Brandlově
∙ plocha: 575 m2
∙ cena: 105 000 Kč (183 Kč
za 1 m2)
∙ důvod koupi: udržování
pořádku a možnost rozší-
ření parku
∙ pro: těsná většina, 16 za-
stupitelů

Hodonínské koupaliště má
otevřít 29. května. Bez ohřevu

Hodonín – Za necelý měsíc se
mají otevřít brány letního
koupaliště v Hodoníně,
konkrétně 29. května. In-
formovalo o tom vedení
města. „Termín se však
může s ohledem na vývoj
počasí změnit,“ uvedl mluvčí
radnice Ivo Cencinger. Letos
však bude na začátku sezony chy-
bět ohřev vody. „Důvodem je napojení předávání
tepla z elektrárny na zařízení krytého bazénu,
který se nyní rekonstruuje a zařízení z technických
důvodů není možné osadit,“ sdělil mluvčí. (pt)

Věneček vyhrála Adéla Bílíková
Hodonín – Jubilejní pěta-
třicátý ročník folklorní pě-
vecké soutěže Věneček z
rozmarýnu Fanoše Miku-
leckého zná vítěze. U poroty
se z prvenství radovali Nela
Nováková, Tomáš Kalas,
Pavlína Tomčalová s Karin
Výstupovou, Karolína Tom-
čalová, Adéla Řiháková, Ni-
kol Stávková a Klára Výstu-
pová s Magdalenou Řičico-

Výstu-
Řičico-
Výstu-

vou.
U diváků se stala abso-

lutní vítězkou Adéla Bílíko-
vá, která za píseň V Mikul-
čicích v Dolním konci zís-
kala pětašedesát hlasů. Jen
o jeden méně dostaly Adéla
a Magdaléna Bílíkovy za
skladbu Mám já šohajíčka.
Nikol Stávková a Karolína
Tomčalová navíc dostaly od
České televize pozvánku na
natáčení. (pt)

Odjel na kole a už se nevrátil
Dubňany – Je červené, má po-
vinnou výbavu, nosič a na
štangli červenou látkovou
kapsu. Na takovém kole v
neděli odpoledne odjel je-
denatřicetiletý muž z
Dubňan a už se nevrátil. Po-
licisté proto po něm vyhlásili
pátrání. „Nepodal o sobě ani
žádnou zprávu,“ uvedla policejní
mluvčí Kamila Haraštová. Pohřešovaný Jaroslav
Kos měl při odchodu na sobě černou koženou
bundu, maskáčové kalhoty a vyšší zimní šedé boty.
Je vysoký asi 180 až 185 centimetrů, střední posta-
vy a má černé vlasy a nosí brýle. „Žádáme svědky,
kteří by k pohřešovanému muži mohli sdělit další
informace, aby se obrátili na tísňovou linku 158 či
na jakoukoliv služebnu,“ dodala Haraštová. (kos)

Krátce z regionuregionu

Tazatelé se zeptají na ovocné sady
Hodonínsko – Až do 26. května budou speciálně
vyškolení tazatelé navštěvovat vybrané zeměděl-
ské subjekty. Cílem je sledování produkčního po-
tenciálu ovocných sadů. Způsob zjišťování je
kombinovaný – dotazováním, poštou i elektronic-
ky. Pracovníci se musejí prokazovat speciálním
průkazem a příslušným pověřením. Vedle exter-
ních tazatelů se do šetření může zapojit i zaměst-
nanec Českého statistického úřadu. Průzkum se v
republice týká 3 289 zemědělců. (kos)

Kontejnery někdo zřejmě zapálil,
případ vyšetřuje policie

Blatnice pod Svatým Antonínkem – Policisté z
Hodonínska se zapojili do vyšetřování požáru, kte-
rý se udál v pátek v noci v Blatnici pod Svatým
Antonínkem. Je totiž pravděpodobné, že ho někdo
úmyslně založil. „Na volně přístupném prostoru
sběrného místa začaly hořet plastové kontejnery,“
uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová. Oheň
poškodil čtyři nádoby o objemu jedenáct set litrů.
„Vzniklá škoda je stanovena na částku čtyřicet tisíc
korun,“ upřesnila mluvčí. Její kolegové nyní spolu-
pracují s vyšetřovatelem hasičů. (kos)

Moravané jdou do
voleb sami

Jižní Morava – Nově zvole-
né předsednictvo politické
strany Moravané oznámilo
samostatnou kandidaturu
strany v říjnových volbách
do poslanecké sněmovny.
„Základním bodem voleb-
ního programu je přeměna
republiky v moderní spol-
kový stát bez drahého
pražského centralismu a
zbytečně přebujelé byro-
kracie,“ uvedl předseda
strany Ondřej Hýsek. Právě
tento Brňan bude lídrem na
jižní Moravě. Podobu kan-
didátek v ostatních krajích
ležících na území Moravy
zveřejní během měsíce
května. Na Hodonínsku ve-
dou kandidáti Moravanů
například radnici v Tasově a
jsou součástí koalice v Ho-
doníně. (pt)

Osobnost týdnetýdne

Lety do Mnichova? Už dva denně
Brno – Letecká linka z Brna do
Mnichova se dočkala rozšíře-
ní. Od pondělí na ní v pra-
covní dny létají dva spoje
denně, po jednom spoji pak
provozovatel BMI regional
zajišťuje v sobotu a neděli.
„Letadla odlétají od pondělí
do pátku v poledne a před de-
sátou hodinou večer, o víkendech
pak v odpoledních hodinách,“ uvedla mluvčí br-
něnského letiště Kateřina Pichalová. Linka je při-
tom od svého spuštění ve ztrátě, letiště na její
provoz zatím doplatilo šedesát milionů korun.
Další zaplatí Brno a Jihomoravský kraj, objednaly
si reklamu. (mir)

Jaroslav Dobrovolský
5. 10. 1895Lužice
29.4. 1942Mauthausen
(nyníRakousko)
Před pětasedmdesáti lety
utýrali nacisté vkoncen-
tračnímtábořeMau-
thausen lužického rodáka,
sociálnědemokratického
starostuHodonína,malíře a
grafika JaroslavaDobrovolské-
ho. (pt)

Zp
rá
vy

ze
Sl
ov
ác
ka

ta
ké

na
w
w
w
.h
od
on
in
sk
yd
en
ik
.c
z


