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Malí divadelníci
slaví dvacet let

Veselí nad Moravou – Čty-
řiatřicet členů má divadelní
kroužek Základní školy
Hutník ve Veselí nad Mora-
vou, který letos oslavil dva-
cáté narozeniny. Založily ho
učitelky Eva Gazárková a
Eliška Nováková. S šesti-
členným kolektivem nastu-
dovaly první pohádku Šíleně
prolhaná princezna. Krouž-
kem prošlo několik desítek
dětí. Dnes žáky vede učitel-
ka Gabriela Falešníková s
manželem Jiřím. Hrají pře-
devším pohádky Královna
Koloběžka, Kocour v botách,
Popelka, Lotrando a Zu-
bejda, Bota jménem Meli-
char a Ať žijí duchové. (fik)

Krátce z Hodonínska,Hodonínska, Kyjovska,Kyjovska, Veselska a černé kronikykroniky
Řidiči se musejí
přejezdu vyhnout

Kyjov – S dopravním ome-
zením musejí počítat řidiči
projíždějící Jiráskovou ulicí
v Kyjově od prvního do
osmého července, tedy do
soboty. Po celý týden bude
na příjezdu do průmyslové
zóny u Šroubáren
příjezdu

Šroubáren
příjezdu průmyslové

Šroubáren
průmyslové
a k želez-

niční stanici Kyjov zastávka
Správa železniční dopravní
cesty opravovat přejezd.
Auta přes něj tak po celou
dobu oprav nebudou moci
přejíždět, k dispozici není
ani objízdná trasa. Chodci
mohou projít pouze po pro-
vizorní cestě. Složky inte-
grovaného záchranného
systému přes areál Šroubá-
ren projedou. (fik)

Tři auta se srazila
včera u Sobůlek

Sobůlky – Osobní auta
značek Renault a Audi a
jedno nákladní se srazily v
úterý odpoledne na silnici
I/54 u Sobůlek. Hlavní cesta
mezi Strážovicemi a Kyjo-
vem byla uzavřená. Oba
osobní vozy zůstaly mimo
silnici, bouraná cisterna na
cestě. „Tři zranění lidé byli
už po našem příjezdu v péči
záchranné služby. Nikoho
jsme nemuseli vyprošťovat,“
uvedl mluvčí jihomorav-
ských hasičů David Jirouš.
Podle policejní mluvčí Ka-
mily Haraštové putovali do
nemocnice řidič Renaultu i
Audi a také jeden spolujez-
dec. (hra)

Město má zpátky
byt za 700 tisíc

Hodonín – Hodonínská
radnice prodala před osmi
lety byt. Krajský soud ale
tento měsíc rozhodl o abso-
lutní neplatnosti kupní
smlouvy, domnělý nabyvatel
tak chce více než sedm set
tisíc zpátky. „Důvodem bylo,
že nabídka na převod bytu
stávajícímu nájemci nebyla
schválena zastupitelstvem
města a dále, že tato nabíd-
ka neobsahovala zákonné
náležitosti podle zákona o
vlastnictví bytů,“ přiblížil
odůvodnění soudu ke kauze
z roku 2009 městský práv-
ník Petr Spazier. Zastupitelé
pro vrácení vyčlenili peníze
v rozpočtu. (pt)

Na chodníky dají
novou dlažbu

Vracov – Opravu chodníků
v ulicích Okružní, Jiráskova
a Na Rybníčku v jižní části
téměř pětitisícového města
naplánovalo vedení vracov-
ské radnice. „Zachová se
šířka chodníků a nové vy-
dláždění bude ze zámkové
dlažby. Současný zelený pás
mezi chodníkem a silnicí
zachováme. Do vjezdů děl-
níci dají varovné pásy nebo
umělou vodící linii,“ uvedl
referent silničního hospo-
dářství kyjovského měst-
ského úřadu Jiří Sochna.
Vracovská radnice momen-
tálně plánuje výběrové ří-
zení na firmu, která práce
provede. (kis)

Opravy základní
školy finišují

Tvarožná Lhota – Poslední
z rozsáhlých úprav čekají o
prázdninách Základní školu
ve Tvarožné Lhotě. Budova,
která se otevřela již před
šestačtyřiceti lety, prochází
v poslední době postupnou
rekonstrukcí. „Opravíme
sociální zařízení pro perso-
nál a školní byt, který se
využívá k občasnému uby-
tování. Tyto prostory jsou
ještě v původním stavu,“
uvedl místostarosta Tva-
rožné Lhoty Radek Říha.
Zároveň připomněl, že práce
začnou o prázdninách. Do
začátku školního roku bude
hotovo, takže se nenaruší
vyučování. (fik)

Gymnazisté získali mezinárodní ocenění
Hodonínské gymnázi-
um podporuje spra-
vedlivou odměnu za
práci, kterou dělají li-
dé v rozvojových ze-
mích. Minulý týden za
to získalo titul.

PETR TUREK

Hodonín – Učitelé a stu-
denti hodonínského gym-
názia zakončili ve čtvrtek
školní rok ziskem titulu
Fairtradová škola. „Naše
město již držitelem titulu je.
Do propagace spravedlivého
obchodu v tak zvaných roz-
vojových zemích se zapojují
místní příspěvkové organi-
zace i místní nemocnice,
bylo tedy nasnadě, že se i
naše škola do projektu Fair-

tradových měst a škol za-
pojila,“ uvedl ředitel školy
Jan Marenčík.
Před dvěma lety gymná-

zium navštívili pěstitelé z
Mexika a Guatemaly. „Jejich
silné příběhy nás v propa-
gaci myšlenky fair trade
utvrdily,“ řekl ředitel s tím,
že spravedlivý obchod zařa-
dili do několika průřezových
témat, jako jsou Výchova k
myšlení v evropských a
globálních souvislostech,
Multikulturní výchova a
Environmentální výchova.
Jak doplnila pedagožka

Monika Mikulincová, fair-
tradová problematika je za-
řazená do zeměpisu, občan-
ské výchovy, základů spole-
čenských věd, dějepisu, pří-
rodopisu, biologie a výtvar-
né výchovy. „Na naší škole
máme výukové programy s
názvy Šaty

výukové
Šaty
výukové

dělaj člověka a

Hořká chuť čokolády orga-
nizace NaZemi, kde měli
studenti možnost seznámit
se s s pracovními podmín-
kami v zemích globálního
Jihu a na mapě zrekonstru-
ovat trasu, kterou urazí kus
oděvu z bavlníkových polí
až do jejich šatníku,“ přiblí-
žila Mikulincová.

Škola navíc uspořádala
Férovou snídani, Ekojar-
mark a loni v říjnu se zapo-
jila do celorepublikového
happeningu Výstava na
stromech. „Fairtradová káva
je k dispozici návštěvám
školy ve sborovně a v kan-
celáři ředitele. Díky podpoře
města škola může zvát lek-

tory do výuky z expertních
organizací k lekcím, které se
týkají globálních témat,“
uvedla mluvčí kampaně pro
fairtrade v Česku

kampaně
Česku
kampaně
a Sloven-

sku Lenka Dvořáková.
Hodonínské gymnázium

se stalo již dvaadvacátou
školou s titulem Fairtradová
škola v České republice.

„Zavázala se tím k propagaci
myšlenky fair trade i nadá-
le,“ podotkla Dvořáková.
Fair trade je způsob ob-

chodu, který zaručuje pra-
covníkům z rozvojových
zemí spravedlivou odměnu
za jejich práci. Pěstitelé a
řemeslníci dostávají za svou
práci takovou výkupní cenu,
která odpovídá nákladům
na výrobu a zaručuje jim
důstojný život. „Mezi zá-
kladní principy fair trade
patří férové obchodní pod-
mínky, dodržování lidských
a pracovních práv, šetrnost
k životnímu prostředí nebo
vyplácení tak zvaného soci-
álního příplatku, který se
investuje do projektů míst-
ního rozvoje,“ dodala mluvčí
s tím, fairtradový výrobek
lze rozpoznat například
podle označení ochrannou
známkou FAIRTRADE®.

Násedlovičtí slavili 690 let od první zmínky

Násedlovice – Oslavu 690
let od první doložené pí-
semné zmínky mají Násed-
lovičtí za sebou. Obohatily ji
folklorní soubory z polských
Gilowic a slovenského
Uhrovce. „Program se nesl v
duchu dětských hodů. Také
vystoupil dětský folklorní
soubor Pantlička z Krumvíře
a náš dětský folklorní sou-
bor Násedlováček,“ infor-

movala násedlovická sta-
rostka Vlasta Mokrá.
Při této příležitosti ote-

vřeli v obci včelařský dům,
kde byla ukázka včelařského
kroužku dětí a ochutnávka
medoviny, medovníku a
perníčků. „Výstava o historii
tradic byla v galerii obecní-
ho úřadu. Další velmi pěkné
výstavy byly v místní ma-
teřské škole a hasičské

zbrojnici,“ připomněla
Mokrá.
Účastníci oslav si mohli

také zatancovat pod vede-
ním Marka Hojače a Elišky
Lisalové s Cimbálovou mu-
zikou Dukát z Kyjova. Sál
kulturního domu patřil ale i
diskusi o Evropské unii. K
vidění tam byla také vý-
stavka výtvarných prací dětí
ze Základní školy v Žaroši-

prací
Žaroši-
prací

cích. Nechyběl ani krojova-
ný průvod. Hlavní program
byl za kulturním domem.
Místní vinaři připravili
ochutnávku svých vín a k
poslechu hrála Cimbálová
muzika Hradisko. Lidovou
veselici doprovázela Decho-
vá hudba Vlkošáci. „I přes
velké vedro si to účastníci
užili a odcházeli spokojení,“
dodala starostka. (pt)

Město chce koupit
prodané pole

Dokončení ze str. 1
Zajímavé je také to, že

znalecké posudky prodáva-
ných více než osmdesáti ti-
síc metrů čtverečních se
výrazně liší. Ten z října 2015
odhadl hodnotu na třiatřicet
milionů, za rok už tržní ce-
na přesáhla padesát milionů
korun. Ocenění dalších ná-
kladů na zasíťování šlo
opačným směrem, z
osmačtyřiceti milionů na
necelých dvaatřicet milionů
korun. „Je vyčleněná i po-
ložka na vynětí z půdního
fondu, takže kupujeme čás-
tečně zasíťovanou ornou
půdu. Její cena se v okolí
pohybuje mezi deseti až
dvaceti korunami za metr,
někde i padesát,“ upozornil
Knápek. Nakonec zastupite-
lé na posledním jednání
kupní smlouvu neschválili.
Chyběl jeden hlas.

Žloutenka typu A
v kraji stále řádí

Jižní Morava – Dva nové
případy nakažení žloutenky
typu A za poslední týden
hlásí pracovníci Krajské hy-
gienické stanice Jihomorav-
ského kraje. Od začátku le-
tošního roku zjistili celkem
sedmapadesát případů na-
kažení touto nemocí. (kis)

Mlýnková Išková
má dvojku

Hodonín – Strana svobod-
ných občanů koncem mi-
nulého týdne zveřejnila
krajskou kandidátku pro
podzimní parlamentní vol-
by. Hned na druhém místě
bude o hlasy voličů usilovat
sedmadvacetiletá hodonín-
ská zastupitelka Terézia
Mlýnková Išková. Šestku má
čtyřiatřicetiletá jednatelka
firmy Kateřina Vránová z
Radějova. Osmičkou Svo-
bodných je mutěnický za-
stupitel Josef Vagunda-
Drgáč. V posledních sně-
movních volbách získala je-
ho strana v kraji 2,59 %. (pt)

Děti dostanou na
novou zahradu

Čejč – Úpravu zahrady u
Základní školy v Čejči

zahrady
Čejči

zahrady
plá-

nuje vedení obce. „Zatím
máme vypracovanou pouze
studii a dalším krokem bu-
de projektování a vybírání
stavební firmy. Pracovat se
bude na části, a když vše
půjde dobře, tak by dělníci
mohli začít na podzim. Po-
kud ne, začátek stavby pře-
suneme na příští léto,“ řekl
čejčský starosta Jan Koutný.
Školáci
čejčský
Školáci
čejčský

tak budou moci v
zahradě využívat nové
sportoviště, altán pro ven-
kovní výuku či hřiště. (kis)


