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Zjištění jak blízcí
vlastně smýšlejí

T ěsně obhájil prezidentský post
Miloš Zeman. Vyhrál v řád-
ných volbách, to je třeba re-

spektovat i navzdory odlišným pre-
ferencím. Že je národ rozdělený, je
nicméně pravda. Velkou měrou za to
může právě stávající prezident, který
se zase velmi rychle proměnil z nao-
ko příjemného pána v útočného ré-
tora. Příkop mezi lidmi nevznikl
z důvodu výhry či porážky favorizo-
vaného kandidáta. Tady šlo o volbu
atmosféry ve společnosti, její kultury
a hodnot. Zeman je symbolem té
podoby, s níž se polovina země neu-
mí a nemůže ztotožnit. Vzájemné
nepochopení se pak zákonitě přenáší
do rodin a mezi přátele, již najednou
zjistí, jak jejich blízcí vlastně smýšlejí.
A přes to se přenáší jen těžko.

Ratíškovičtí rozšíří unikátní
muzeum o tři vagony
Ratíškovice – Oblíbený turis-
tický cíl Hodonínska, Muzeum
ve vagonu v Ratíškovicích,
chystá novinky. „Koupili jsme
další tři vagony,“ oznámil mís-
tostarosta Radim Šťastný.
Jeden je takzvaný dobytčák,

v němž lidé najdou expozici
mapující historii parašutistů
Slovácka za druhé světové
války. Přiblíží tak tragické pří-
běhy Oldřicha Pechala či Jaro-
slava Kotáska. Otevřít se má
k výročí seskoku skupiny Car-
bon, tedy dvanáctého dubna.
Druhou novinkou je cisterna

z roku 1916 a takzvaný ploši-

ňák, kterým se přepravovalo
uhlí. Nyní muzeum nabízí tři
vagony, ve dvou se věnuje těž-
bě uhlí a ve třetím je výstava
zaměřená na přírodu a folklor.
Vyhledávaná je drezína, kte-

rá ročně převeze asi pět tisíc
lidí. „Hlavní zájem je právě o
drezíny,“ dodal průvodce Mi-
roslav Toman. (pt)

102
let stará je cisterna, která
doplní Muzeum ve vagonu
v Ratíškovicích.

Starostovi hrozí
trest. Za kanály
Starosta Mutěnic Dušan
Horák stojí před soudem
kvůli navýšení ceny
oprav kanalizace o 470
tisíc korun. Další líčení
se koná v březnu.

PETR TUREK

Hodonín – Kvapná přeložka
kanalizace u Základní školy
v Mutěnicích před Vánocemi
2015 se nakonec dostala až
před Okresní soud v Hodoníně.
Na lavici obžalovaných tak ve
středu poprvé usedli nejen
stavbyvedoucí Josef Fedor
a technický dozor Roman
Krejčiřík, ale především dlou-
holetý mutěnický starosta
Dušan Horák. „Žádná

mutěnický
„Žádná

mutěnický
škoda

obci nevznikla,“ prohlásil při
odchodu od soudu první muž
téměř čtyřtisícové vesnice.
Jenže státní zástupce Jiří Fo-

ral klade starostovi za vinu
spáchání hned dvou přečinů.
Jednak zneužití pravomoci
úřední osoby a také porušení
povinnosti při správě cizího
majetku, za což je v horní

hranici trestu až dvouleté od-
nětí svobody. „Trest bude ale
navrhovaný až podle výsledků
dokazování,“ sdělil státní zá-
stupce.
Ten v žalobě uvedl, že faktu-

rovaná částka za přeložku ka-
nalizace byla neoprávněně na-
výšená o téměř 470 tisíc korun.
A Horák s vědomím, že jsou
přeplacené i nevykonané práce,
dal příkaz k její úhradě. „Sta-
rosta jako úřední osoba vyko-
nával svoji pravomoc způsobem
odporujícím právnímu předpisu
a porušil podle zákona jemu
uloženou povinnost spravovat
cizí majetek. Tím způsobil ji-

nému škodu, nikoli malou,“
zdůraznil státní zástupce. Další
dva obžalovaní se měli podle
něj trestného činu účastnit.
Firma totiž ještě obci v době,
kdy už měla být přeložka ho-
tová, vystavila na zmiňovanou
částku opravný daňový doklad.
Policie začala případ vyšet-

řovat na základě trestního
oznámení, které podali tři opo-
ziční obecní zastupitelé. „Jsme
rádi, že nám dala policie a po-
tom i státní zástupce za pravdu.
Není možné utrácet peníze
obyvatel Mutěnic jen tak, bez
kontroly a bez odpovědnosti,“
vyjádřil se zastupitel Josef
Vagunda-Drgáč, který byl jeden
z těch, kdo oznámení podali.
Obžalovaní se před soudem

bránili tím, že se kanalizaci
snažili opravit co nejdříve do
Vánoc a na soukromém po-
zemku pak dokončit po Novém
roce. „Kanalizaci jsme nepře-
vzali, jen jsme ji začali využívat
tak, aby odpadní vody mohly
od školy odtékat na čističku,“
reagoval mutěnický starosta.
Líčení pokračovalo ještě ve
čtvrtek. Další se uskuteční se
v březnu.

Podobné kauzy
• Drahomír Nosek, exstarosta
Hevlína (Znojemsko), přijetí
úplatku, 3 roky vězení, je na
svobodě
• Miroslava Vykydalová,
exstarostka Terezína, zprone-
věra, 5 let vězení, propuštěna
na svobodu
• Josef Vavřík, exstarosta
Blatnice, správa cizího majet-
ku, podmínka 20 měsíců, am-
nestovaný

Skoroničtí dál
opravují kostel
Skoronice – Už od loňského
roku vedení skoronické radni-
ce s pomocí dotací ze Státního
zemědělského intervenčního
fondu pokračuje na opravách
střechy skoronického kostela
svatého Floriana, který má
obec ve svém majetku. „Stře-
chu opravujeme po částech.
Plánujeme, že na řadu přijde i
věž,“ informovala o aktuálním
stavu skoronická starostka
Marie Půčková. Dotace činí
sedm set tisíc korun. Ze stej-
ného fondu ministerstva ze-
mědělství je i podpora pro
plánovanou opravu hřbitovní
zdi. (bs)
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