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CENA ZA FÉROVOU SVAČINKU

PREMIÉRA. Titulem Fairtradový počin roku 2016 se může pyšnit Hodonín. Konala se tam
jedna z nejvýznamnějších akcí na podporu obchodu, který lidem v rozvojových zemích za-
ručuje za práci spravedlivou odměnu a zároveň počítá s dodržováním lidských práv. Ho-
donín ocenění získal za svačinku v tamní nemocnici, lidé jedí fairtradové potraviny. „Od
roku 2013 pořádáme tuto svačinku pro naše zaměstnance. Loni se jich zúčastnila víc než
stovka,“ informovala ředitelka nemocnice Věra Dostálová. Iniciátor akce Zdeněk Grombi-
řík připomněl, že nákup potravin na svačinku má umožnit i lepší dostupnost zdravotní pé-
če u dodavatelů. Foto: Deník/Petr Turek

Nepořádek?
Hodonín
koupí území
PETR TUREK

Hodonín – Napřed říkali
jasné ne. Hodonínská rad-
nice od loňského srpna od-
mítala od Českých

srpna
Českých

srpna
drah

koupit pruh území kolem
železnice, který bývá často
zaplněný odpadky a zarostlý
náletovými dřevinami.
Nedávno však nastal ob-

rat, zastupitelé změnili ná-
zor. Park v Sacharovově ulici
se tak zřejmě rozšíří. „Vím,
že jde o velmi problematic-
kou lokalitu, co se týká ne-
pořádku. Město ji ale příliš
nemůže 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 není možné,“ 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
pořízené pozemky mohly
být využívané 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 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
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Koupaliště má
otevřít 29. května

Hodonín – Už zanedlouho
se mají otevřít brány letní-
ho koupaliště v Hodoníně,
konkrétně 29. května. In-
formovalo o tom vedení
města. „Termín se však
může změnit s ohledem na
vývoj počasí, tedy dříve i
později,“ uvedl mluvčí rad-
nice Ivo Cencinger. Letos
však bude na začátku sezo-
ny chybět ohřev vody. „Dů-
vodem je napojení předá-
vání tepla z elektrárny na
zařízení krytého bazénu,
který se v současné době
rekonstruuje a zařízení z
technických důvodů není
možné osadit,“ sdělil dále
mluvčí. (pt)

Holky, hrajte s námi. FK Hodonín
hledá budoucí fotbalistky
Hodonín – Fotbalový oddíl
FK Hodonín z.s. pořádá ná-
bor dívek do nově zakláda-
ných dívčích týmů. Tyto
týmy budou od příští sezony
2017/2018 zařazeny do pra-
videlných soutěží a turnajů
pro přípravky.
„Na první náborový tré-

nink zveme všechny dívky
ročníku narození 2006 a
mladší. Holky si zde vy-

zkouší různé pohybové hry,
dovednostní soutěže a sa-
mozřejmě si zahrají fotbal,“

říká známý mládežnický
trenér a šéftrenér hodonín-
ských přípravek Michal Bíza,
který bude mít nově vzniklé
dívčí družstvo na starosti.
Náborová akce se usku-

teční ve čtvrtek 11. května
v 17.30 hodin na stadionu U
Červených domků v Hodo-
níně. „Holky, hrajte s námi!“
Těší se na Vás trenéři FK
Hodonín!

Kontakt
Michal Bíza
Telefon: 602 569 203
Email: 1.michal.biza@
seznam.cz
Web: www.fkhodonin.com

Michal Bíza zvítězil ve druhém
ročníku projektu Díky, trenére
LIBOR KOPL

N
emá za sebou
skvělou hráč-
skou kariéru a
nikdy nevedl
mužstvo dospě-

lých, přesto Michal Bíza
ovládl druhý ročník projektu
Díky, trenére. Vedoucí hodo-
nínských přípravek nejvíce
zaujal odbornou porotu a v
konkurenci osmnácti set
mužů a žen z České republiky
se radoval ze zaslouženého
triumfu. Mutěnickému rodá-
kovi v hale pražské Sparty na
Podvinném mlýně, kde se fi-
nále uskutečnilo, aplaudovala
rodina, kolegové i fanoušci.
„Samozřejmě mě to těší,

ale mým cílem nebyla výhra.
Spíš jsem svojí účastí chtěl
podpořit samotný projekt,“
říká Michal Bíza. Před rokem
titul Trenéra mládeže 2015
získal florbalista Michal Ei-

senkolb, letos se radoval fot-
balový kouč. Bývalý brankář
Mutěnic a Dukly Hodonín se
ve volném čase už téměř
dvacet let snaží rozvíjet ta-
lent mladých sportovců.
„Podle mě má práce s mlá-
deží smysl. Kluci si zvyknou
na režim a disciplínu, v drtivé
většině si to pak přenesou i
do soukromého života. V

první řadě chci, aby byli vy-
chovaní, a aby z nich vyrostli
slušní lidé. Kdyby se jim ve
fotbale povedlo dostat někam
dál, tak by to byl bonus na-
víc,“ prohlásil do televizní
kamery Bíza.
Druhý ročník podpořilo ví-

ce než třicet sportovních
svazů. Zúčastnilo se ho cel-
kem osmnáct set mužů a žen
z České republiky. „Projekt
upozorňuje na záslužnou
činnost stovek trenérů, která
není společensky oceněna
tak, jak by si zasloužila.
Mnozí se věnují dětem z lásky
k nim a svému sportu bez
odpovídající odměny. Se vší
skromností se pokoušíme
aspoň částečně to napravit, “
říká iniciátor a hlavní orga-
nizátor soutěže Petr Rydl.
„Chceme hlavně upozornit
na to, co všechno dělají. Aby
všichni viděli, že jsou to skvělí
lidé,“ dodal.WWW.FKHODONIN.COM
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Holky,
hrajte
s námi.
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