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Nová pošta
otevřela, bude
i s posezením

Dokončení ze str. 1
Podle mluvčího České

pošty Matyáše Vitíka jde o
plnohodnotnou alternativu.
„Rozdíl spočívá v tom, že
pobočku provozuje třetí
osoba, nikoli my,“ připo-
mněl Vitík s tím, že pošta
Partner poskytuje všechny
základní služby. „Tedy pří-
jem a výdej listovních a ba-
líkových zásilek, příjem a
výplatu poštovních pouká-
zek, vybrané bankovní
služby, výplatu důchodů,
SIPO či prodej poštovních
cenin,“ vyjmenoval.
Obce ale stojí provoz po-

boček peníze. Třeba
v Lovčicích předpokládají,
že obec bude muset i přes
zisk z provize doplácet asi
čtyři tisíce korun měsíčně
na plat zaměstnankyně.
Starosta Želetic,

zaměstnankyně.
Želetic,

zaměstnankyně.
kde pošta

Partner funguje od dubna,
Pavel Planeta vidí největší
problém v zaskakování při
dovolených a nemocech.
„Jsem velice rád, že se mi
podařilo najít na zástup
místní na rodičovské dovo-
lené. Kdyby bylo nejhůře,
tak bychom se museli na
záskoku domluvit s blízký-
mi obcemi, které poštu také
provozují,“ uvedl Planeta.

Pošty Partner
· Od března:
Domanín
· Od dubna:
Želetice
Lovčice
· Od května:
Strážovice
Louka
· Celkem v ČR: 331
Z toho 2016: 149

Mimořádně půjde o kanály i hazard
Další ze série mimo-
řádně svolaných za-
stupitelstev je v Ho-
doníně na programu
v úterý 16. května.

PETR TUREK

Hodonín – Ještě loni chtěla
hodonínská radnice koupit
akcie sousedních Lužic u
vodovodů a kanalizací (VaK)
za téměř šest milionů korun
a získat ve společnosti větší
vliv. Jenže na minulém za-
sedání měli hodonínští za-
stupitelé hlasovat naopak o

snížení majetkové účasti
města ve vodařské firmě.
To a pověření na valnou

hromadu společnosti vedlo
k dalšímu mimořádnému
svolání zastupitelstva, ten-
tokrát na úterý 16. května.
„Pokud neschválíme vložení
majetku, tak se nic neděje.
Chápu, v čem je ale dobré
vložení pro jiné obce, budou
dostávat mnohem více pe-
něz na dividendách,“ upo-
zornil předseda hodonín-
ského finančního výboru
Ján Lahvička.
Jiný pohled měl mís-

tostarosta Jiří Janda. „V ja-
kém stavu jsou kanalizace a

z čeho budeme tvořit odpi-
sy, když nám bude majetek
patřit, a z čeho budeme
platit rekonstrukce jednot-
livých úseků,“ ptal se Janda.
Toho doplnila radní a člen-
ka dozorní rady VaKu Jana
Gajošová, že oprava kanali-
zací ve městě stála za čtyři
roky sedm milionů korun.
„Pokud město vloží majetek
do VaKu, tak se o něj stará
on a ne Hodonín. Nákup
akcí od Lužic by pro nás
byly vyhozené peníze,“ řekla
Gajošová.
Jenže k jedné problema-

tice, jejíž projednání musí
předcházet červnové valné

hromadě, naráz pro zastu-
pitele přibyly ještě další tři,
ať už z řad koalice, nebo
opozice. Mezi nimi je i pro-
dej budovy, kde ještě vloni
sídlily dva obory základní
umělecké školy. Vítěz elek-
tronické dražby za ně nabízí
více než šest milionů korun,
jenže někteří zastupitelé by
raději dům nechali městu.
„Nechal jsem podklady po
zastupitele doplnit o vyjád-
ření vedoucích odborů, kteří
byli v pracovní komisi a
rozhodli, že budova půjde
k prodeji,“ uvedl místosta-
rosta a garant majetkového
odboru Vítězslav Krabička.

Zastupitelé také musejí
projednat zrušení obecně
závazné vyhlášky regulující
hazard, která umožňuje
další existenci jen kasínům
a znamená konec pro herny.
„Myslím, že tato vyhláška je
nespravedlivá. Připadá mi
podezřelé, že vybrali jen
kasina, což může v mnoha
lidech vyvolávat pocit ko-
rupčního prostředí, a to ne-
ní dobře,“ řekla opoziční
předkladatelka Terézia
Mlýnková Išková.
Navíc budou volení zá-

stupci znovu hlasovat o po-
jmenování nové ulice ve
velkých kasárnách.

Kraje chtějí na
platy řidičů
autobusů peníze
i v budoucnu
Dříč – Hejtmani se na jed-
nání rady Asociace krajů
v Dříteči na Pardubicku
shodli, že 420 milionů ko-
run, které vláda slíbila jako
kompenzace na zvýšení
mezd řidičů autobusů, bu-
dou požadovat i v dalších
letech. Peníze by se měly
rozdělit podle počtu objed-
naných kilometrů. Předsta-
vitelé krajů předpokládají,
že dodatky ke smlouvám a
návrh na rozdělení slíbe-
ných peněz by měli poslat
premiérovi do 12. května.
„Panuje shoda všech
hejtmanů, že peníze z vlád-
ní rozpočtové rezervy by
měly jít na opravy silnic II. a
III. tříd,“ říká předsedkyně
asociace krajů a hejtmanka
Karlovarského kraje Jana
Vildumetzová. Peníze by
podle ní měly jít prostřed-
nictvím Státního fondu do-
pravní infrastruktury. „Stát-
ní dotaci totiž nelze po-
skytnout přímo na zvýšení
mezd, když kraje řidiče ne-
zaměstnávají, mají smlouvy
s dopravci,“ připomněla
předsedkyně.
Kraje zdůraznily, že v pří-

padě, kdy vláda schválí na-
výšení mezd, které si vyžádá
náklady z krajských roz-
počtů, měla by garantovat i
potřebné peníze. Tak to
podle asociace krajů nebylo
ani u zvýšení mezd řidičů
autobusů, ani zvýšení platů
ve veřejném sektoru. (red)

Opraví správní
budovu hřbitova

Hodonín – Hodonínská
radnice otevřela výběrové
řízení na stavební úpravy
správní budovy hřbitova.
Zájemci se mohou přihlásit
do 18. května. Rozpočtované
náklady jsou dvacet milionů
korun. „Předpokládaná doba
rekonstrukce je pět měsíců,
termín zahájení předpoklá-
dáme bezprostředně po
ukončení výběrového řízení,
tedy asi v červenci,“ uvedl
už dříve mluvčí radnice Ivo
Cencinger. Správní budova
je za smuteční síní. (pt)

O TITUL DÍVKY ROKU BOJUJE I VESELANKA
DÍVKA Z VESELÍ. Tuto neděli
se rozhodne o tom, která z de-
seti finalistek se stane Dívkou
roku 2017. Mezi nimi je také
Sabrina Múčková (na snímku)
z Veselí nad Moravou. Každý rok
je finále tematické, to letošní je
život v pravěku. Soutěžící dívky
mají za sebou první soustředění,
kde se učily choreografie na fi-
nálový večer s Kristýnou Skle-
nářovou, vyzkoušely si mluvit na
kameru při natáčení medailonků
a focení s fotografkou Dany Kri-
so, která z nich dostala maxi-
mum. „Dívka roku je charitativní
akce. Již šestým rokem podpo-
ruje Nadační fond Krtek, dět-
skou onkologii v Brně. Výtěžek z
celé akce bude darován na
projekt domácí péče,“ uvedla
Sklenářová. Deset finalistek bu-
de soutěžit ve čtyřech soutěž-
ních disciplínách: rozhovor s
moderátorem v českém a ang-
lickém jazyce, pohybová disci-
plína, volná disciplína a módní
přehlídka. Přehlídku jim zpří-
jemní svým zpěvem Elis Mrázo-
vá, která se objeví i ve společné
choreografii. Vystoupí také zpě-
vák Miro Šmajda a Vojtěch Dra-
hokoupil, který je protagonistou
muzikálu Ferda Mravenec. Ví-
tězka Dívky roku 2017 získá
krásnou korunku od firmy Bi-
joux, která váží tři sta gramů a
tvoří ji české broušené křišťály.
„Komerční hodnota korunky
není přesně vyčíslena, ale
vzhledem k preciznosti zpraco-
vání a originalitě návrhu může
činit až sto tisíc korun,“ doplnila
choreografka. (red) Photo: Dana
Kriso Photography

605 206 528

ul. Jana Husa (bývalý areál ZD)

Autovrakoviště D&D Vracov

VÝKUP AUTOVRAKŮ

www.vrakovistevracov.cz
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NOVĚ PNEUSERVIS

POHŘEBNÍ SLUŽBA
JAN PAVKA

Vnorovy – Lidéřovice, Lideřovská 54
Kompletní zajištění všech 

pohřebních záležitostí, 
vč. kremace a kopání hrobu.

Tel.: 518 328 418, 604 694 094
www.pohrebnisluzbapavka.cz  RD ve Strážnici a okolí 10km.KOUPÍM

T: 604 124 590

 ke koupi byt v Kyjově. T:SHÁNÍM
739 950 162

 KČ ZA VÁŠ AUTOVRAK. POTVR-1500
ZENÍ O LIKVIDACI A ODVOZ ZDAR-
MA. TEL.: 724 286 137.

 se slevou novou dřevěnouPRODÁM
kadibudku, králíkárnu a kurník. Mož-
nost dovozu. T. 602 723 916

 skládací invalidní vozík doNABÍZÍM
auta. T. 604 944 584

 JEČMEN, KUKUŘICE, PROSO.PŠENICE,
Vlkoš, t. 724 319 687.

 RÉVY VINNÉ. tel.SAZENICE
608 670 068 nebo 776 892 470.

 pojizdný postřikovač a ma-PRODÁM
lotraktor. Náplň 200 l, motorový zádo-
vý rosič, laminátové kádě na 500 l, 2ks.
Přepravky na hrozny obs. 50 l , skleně-
né demižony - 50 l, 2ks. T. 777 799 812,
721 544 346. Cena dohodou.

 révy vinné - moštové, stol-SAZENICE
ní, rezistentní. Velký výběr odrůd. BILO-
VIN, s.r.o.,Ludvík Osička, Fabián 1173,
Velké Bílovice. T. 775 014 503,
776 129 543, 602 738 170

 JEČMEN, KUKUŘICE. Vlkoš,PŠENICE,
tel. 724 319 687.

 100 a více let staré části krojeKOUPÍM
a jiné lidové textilie-koutní,úvodní
plachty,i poškozené, zaprané,roztrha-
né,vypadaná výšivka apod.i jiné před-
měty lidové,volejte 773 250 109

 štěňata něm.boxera-zlatáPRODÁM
bez PP z kvalitního chovu.,do dobrých
rukou. Cena 7tis. odběr po 20.6.2017.
tel. 731124460

 muž 41let, hodný a sluš-SVOBODNÝ
ný, hledá sympatickou, slušnou ženu
přiměřeného věku. Prosím jen vážně.
SMS na tel.: 727 940 122

 účetnictví a daňovou evi-ZPRACUJI
denci pro FO i PO včetně mezd, přizná-
ní k DPH, kontrolní hlášení, daň z pří-
jmu,silniční daň – dohodou,ŽL. Kon-
ní k DPH, kontrolní hlášení, daň z pří-
jmu,silniční daň – dohodou,ŽL. Kon-
ní k DPH, kontrolní hlášení, daň z pří-

takt 731 377 030.

Předplaťte si 
Deník 
a získejte 
dárek

www.mojepredplatne.cz
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