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Piráti jdou v koalici, Okamurovci sami
PETR TUREK

Hodonín – Dvacet tisíc ho-
donínských voličů bude mít
na podzim pestrý výběr.
O jejich hlasy se budou
ucházet politici z více kan-
didátek než před čtyřmi
roky.
Do zastupitelstva se chce

po osmileté pauze vrátit bý-
valá místostarostka a expo-
slankyně Zuzana Domesová.
„Snažím se sestavit kandi-
dátku. Přestalo mě bavit to,
jak zastupitelstvo vypadá,“
řekla Domesová. Dlouholetá
sociální demokratka bude
zřejmě stejně jako v roce
2010 lídryní Sdružení ne-
straníků, tedy i kandidátkou
na starostku.
S novinkou přicházejí také

Svobodní. Ti totiž budou
kandidovat v Hodoníně spo-
lu s třetí nejsilnější parla-
mentní stranou – Piráty.
„Dlouhodobě spolupracujeme
a máme výraznou progra-
movou shodu. Společně má-
me šanci získat více mandá-
tů,“ vyjádřil se lídr společné
listiny a předseda kontrolní-
ho výboru Petr Buráň.
Poprvé postaví v Hodoníně

kandidátku další úspěšná
partaj z posledních sněmov-
ních voleb, Okamurova Svo-
boda a přímá demokracie.
„Zatím ale ještě není schvá-
lená, i když lídra máme vy-
braného,“ uvedl poslanec za
SPD Lubomír Španěl ze Šar-
dic.
Vlastní nabídku kandidátů

podpořenou pravicovými

osobnostmi chystá nový klub
soukromníků se zakladatel-
kou a bývalou krajskou za-
stupitelkou Andreou Řičico-
vou. „Dlouhodobě tady cítím
nenaplněná očekávání živ-
nostníků a podnikatelů,“
zdůraznila Řičicová.
O předvolební strategii

jednají Zemanovci. „Ještě
jsme se nerozhodli, jestli
půjdeme do voleb s vlastní
kandidátkou, nebo s někým,“
přiblížil bývalý ministr ze-
mědělství Jan Fencl.
Podobu své kandidátky

zatím dál tají poslední vítěz
voleb ANO 2011. Změna lídra
se dá očekávat u druhých
komunistů. Ján Lahvička
mladší totiž letos přišel
o post okresního předsedy.

Pokračování na str. 3

HODONÍNSKO
VČERA
Kempný je dva
duely od postupu

Pittsburgh – Odchovanci
hodonínského hokeje Mi-
chalu Kempnému a jeho
spoluhráčům z Washingto-
nu Capitals chybí k postupu
do finále východní konfe-
rence severoamerické NHL
dvě vítězství. Po včerejší
výhře na ledě obhájce tro-
feje v Pittsburghu se totiž
hokejisté z hlavního města
USA ujali v sérii vedení 2:1.
Hodonínský obránce při
výhře 4:3 odehrál téměř
osmnáct minut. O osudu
utkání rozhodl jeho spolu-
hráč Alex Ovečkin minutu
před koncem třetí části. (pt)

HODONÍNSKO
DNES
Pomsta přiblíží
lov na poušti

Hodonín – Pomsta. Tak se
jmenuje francouzský
thriller, který dnes v 17.30
a 20.00 uvede hodonínské
Kino Svět. Film, který reží-
rovala Coralie Fargeat, se
odehrává uprostřed pouště,
kam otcové od rodin vyje-
dou lovit. Jeden z nich však
se sebou přiveze mladou
milenku, pro kterou se sta-
ne tento výlev osudný po-
dobně jako následně pro
jeho další účastníky.
V hlavní roli filmové no-
vinky se představí rodačka
z italského Milána Matilda
Anna Ingrid Lutz. (pt)
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Jitka Plesz sbírá
recepty. Má i
Rettigovou
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Z REGIONU

Do Hodonína
dorazí hvězda:
Pavel Nedvěd
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Volali jste někdy  
policii kvůli hlučným 

sousedům?

S K Ó R E 
Rovnosti

Nová otázka každý den na 
www.rovnost.cz

 35 %

ANO NE

 65 %

Obchvat Břeclavi a D52?
Babiš se divil délce staveb
Jižní Morava – Nedostavěná
dálnice D52 mezi Brnem a
Vídní. To je podle premiéra
v demisi Andreje Babiše z
hnutí ANO jeden z hlavních
problémů Jihomoravského
kraje. Včera v Břeclavi se
pozastavil nad délkou trvání
stavby. „Rakušané už jsou
téměř u hranic a na naší
straně dálnice chybí,“ sdělil.
Navrhl, aby dálnice zatím

vznikla po hráz Nových
Mlýnů. V úseku má totiž
vést přes chráněné území.
„A těch osm set metrů lidé
projedou, jak je to teď,“ mí-
ní Babiš.
Nechápe ani dobu trvání

stavby břeclavského ob-
chvatu. Ten má vést chrá-

něným územím Natura. I
proti němu bojují aktivisté.
Navrhl, aby zatím stát po-
stavil aspoň část, která do
chráněného území nezasa-
huje. „Dříve jsme to navr-
hovali, ale bylo nám řečeno,
že stavba obchvatu se po-
suzuje jako celek a na celek
se vytváří i stavební povo-
lení,“ odůvodnil starosta
Břeclavi Pavel Dominik.
Dokončení dálniční sítě a

obchvatů měst je podle Ba-
biše priorita vlády. Nezdála
se mu ani předpokládaná
cena nového brněnského
železničního nádraží kolem
pětačtyřiceti miliard. Chce
detailní vysvětlení. (hra)

Víc na www.rovnost.cz

Infografika: Deník/Ivo Špatný

Kraj zachraňuje mosty

více na str. 3

304 milionů korun
má letos Jihomoravský kraj dostat 

ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na investice do silnic. 66milionů korun 

včetně DPH bude stát nejdražší 
z oprav mostů, které region plánuje 
za státní peníze opravit. Jde o most 

na silnici II/380 v Hodoníně. 
29mostů 

v Jihomoravském kraji je v havarijním 
stavu. Žádný na tom ale podle 

silničářů není tak špatně, aby bylo 
nutné ho uzavřít.

27 ze 32 projektů,
které chce region platit z letošního 

příspěvku státu, jsou opravy mostů. 
Zbytek peněz plánuje vydat 

za silniční obchvaty.

Devětadva-
cet mostů
na silnicích 

II. a III. tříd v Jiho-
moravském kraji je 
v havarijním stavu. 
Vedení regionu se 
proto rozhodlo dát 
za jejich opravu
přibližně dvě třeti-
ny z celkové částky, 
kterou má letos do-
stat od státu na in-
vestice do silnic.

OD ČTVRTKA 
3. KVĚTNA

Nabídka zboží platí do 6. 5. 2018
nebo do vyprodání zásob.

SUPER CENA!
500 g - balení

34.
90

BÍLÉ HROZNY 
STOLNÍ 

BEZPECKOVÉ
1 kg = 69,80Kč
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ČTVRTEK  3. KVĚTNA 2018 - ČÍSLO 102 CENA 19 KČ

9 771802 091022

1 8 1 0 2


