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KYJOV – Za jak dlouho se 
podaří srovnat rozjitřenou 
atmosféru v největším zdra-
votnickém zařízení v okre-
se, Nemocnici Kyjov? To je 
otázka, kterou si zřejmě kla-
de nejeden její zaměstnanec 
či pacient poté, co v minulém 
týdnu vyvrcholil tlak, který 
z různých stran volal po oka-
mžitém odvolání šéfa špitálu 
Josefa Pejchla, jeho rezigna-
cí. Kontroverzní ředitel, jak 
ale sám řekl, se rozhodl odejít 
zcela nezávisle na všech těchto 
okolnostech. Oznámil, že vše, 
co měl, splnil, a proto kývl na 
jinou nabídku. 
V oficiálním prohlášení Pejchl 

uvedl,  že  se  na  opuštění  křesla 
ředitele nemocnice dohodl s kraj-
ským  radním  zodpovědným  za 
oblast  zdravotnictví  Oldřichem 
Ryšavým  k  poslednímu  led-
nu  příštího  roku.  „Zpráva  mne 
nepřekvapila,  naopak,  očekával 
jsem ji. Je to logický krok, který, 
jak doufám, přispěje ke zklidnění 
rozjitřené  atmosféry  v  kyjovské 
nemocnici,“ reagoval na rozhod-
nutí  Josefa  Pejchla  z  minulého 
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týdne  jihomoravský  hejtman 
Michal Hašek a poukázal tak na 
gradující odpor vůči osobě kon-
troverzního  ředitele,  kdy  petici 
za jeho odvolání podepsalo více 
než  sedm  tisíc  tři  sta  lidí  nejen 
z Kyjovska, ale i ostatních částí 
regionu. Sám ředitel Pejchl při-
tom své rozhodnutí oficiálně ale 
okomentoval tak, že dostal jinou 
nabídku.  „Splnil  jsem  všechny 
úkoly,  které  jsme  si  na  začátku 
spolupráce  s  krajem  vytýčili. 
Od  léta  jsem  měl  dvě  nabíd-
ky  na  změnu  pracoviště,  kte-
ré  jsem s ohledem na  slib kraji 
odmítl,“  konstatoval  ke  svému 
odchodu  Pejchl  a  pokračoval: 
„Nemocnici  se  již podařilo  sta-
bilizovat,  dotáhnout  rozdělané 
projekty a ukončit některé audi-
ty. Proto jsem požádal kraj, aby 
mě uvolnil do mé nové práce,“ 
uvedl  dosluhující  ředitel  Pejchl 
s tím, že má nyní v plánu vybrat 
si  dovolenou  a  více  se  věno-
vat  rodině,  kterou  kvůli  práci 
v kyjovské nemocnici zanedbá-
val.  Zároveň  přitom  upozornil, 
že  jeho  rozhodnutí,  vzdát  se 
funkce ředitele, v žádném přípa-

dě nesouvisí se zmiňovanou peti-
cí ani dopisy kyjovského starosty 
Františka  Lukla,  který  v  minu-
lých dnech na hlavu ředitele kri-
tikou  rozhodně  nešetřil  a  vyzý-
val jej k okamžité rezignaci. „Je 
celkem jedno, do jaké vaty bude 
Pejchlův  odchod  zabalen.  Ti, 
kdo  s  ním měli  něco  k  dočině-
ní  ví,  že  jeho  slova  nemají  pří-
liš  velkou  váhu,“  vyjádřila  se 
na  webu  Občané  za  nemocnici 
Kyjov  k  odchodu  ředitele  jed-
na  ze  zakladatelek  občanského 
sdružení, sestra z oddělení ARO,  
Monika  Hálková.  Podle  ní  teď 
špitálníky  čeká  velká  spousta 
práce.  „Musíme  se  vypořádat 
s  působením  téměř  odejítého 
vedení, postavit se čelem k pro-
blémům,  které  vyplavaly  na 
povrch a které způsobili  jednot-
livci,  musíme  se  vrátit  k  tomu, 
co zde bylo přerušeno a zrušeno, 
vybudovat důvěru mezi zaměst-
nanci  i  pacienty,  pokračovat 
v krocích, které udrží nemocnici 
nejen nad vodou ale konkurenci 
schopnou  a  pacientům  otevře-
nou,“ uvedla Hálková. 

Pokračování na str. 3

Hašek: musíme najít manažera, 
který bude nemocnici rozvíjet!

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Nic se nezměnilo, Veselský 
zámek se postupně  promě-
ní v hotel, ale čtyřhvězdičko-
vý, nikoliv v pětihvězdičko-
vý. Tuto informaci potvrdila 
přímo Eva Hamašová – Prvá, 
jednatelka společnosti Wessels, 
která historický objekt vlast-
ní. Hamašová při své nedávné 
krátké návštěvě města přitom 
prozradila i informace spojené 
se zahájením stavebních prací.
Vlastníci  zámku  tak  ani  v 

nejmenším  neupustili  od  svého 
plánu proměnit chátrající stavbu 
v  luxusní  hotel.  „Podle  původ-
ního  návrhu  jsme  plánovali 
vytvořit  čtyřhvězdičkový  hotel, 
ovšem  poté  nás  architekt  Sou-
kup  přesvědčoval  o  pětihvěz-
dičkové variantě. Nakonec  jsme 
se  rozhodli  vrátit  k  původnímu 
záměru, neboť jsem přesvědčena 
o tom, že v tomto regionu uživit 
pětihvězdičkový hotel  je nereál-
né,“ uvedla Hamašová. 
Důležitým prvkem, který vlast-

níky zámku zpomalil, bylo vydá-
ní územního rozhodnutí. „Územ-
ní řízení nás zbrzdilo o celý rok, 

ale  to  je život. Proto však  je  již 
nyní jasné, že původně plánova-
ný termín otevření hotelu, v pro-
sinci 2012 je nereálný,“ vysvětli-
la jednatelka.
V  posledních  měsících  ale 

jednání  nabírají  jinou  dynami-
ku  .  „Před pár dny  jsme  jednali 
celý den v Bratislavě o rozpočtu, 
kde jsme konstatovali, že je nut-
né projekt  dostat  zpět  na  zem a 
nepohybovat  se  až  do  takových 
přílišných šířek jak by tomu bylo 
v  případě  pětihvězdičkového 
hotelu.  Ještě  budeme  mít  další 
jednání,  na  kterém  padne  defi-
nitivní  rozhodnutí, v  jakém roz-
sahu  se může  rozjet  zpracování 
projektu pro stavební povolení,“ 
doplnila  Hamašová.  „Čtyř  nebo 
pětihvězdičkový hotel, to je jed-
no. Důležité je, že se s chátrající 
budovou konečně začne něco dít. 
Myslím si, že Veselí má turistům 
co  nabídnout,  ať  už  je  to Baťův 
kanál  nebo  například  folklór-
ní  festival  Štěpy.  Pokud  bude 
zámek  opravený,  rozhodně  to 
turismu  jen  prospěje,“  podělila 
se o svůj názor jedna z místních 
Alena Vránová. 

Mezitím  ovšem  majitelům 
zámku  vyvstaly  nečekané  oba-
vy  spojené  se  záměrem  sou-
kromého  podnikatele  vytvořit 
ve Veselí  třetí  vodní  elektrárnu, 
která má být umístěna pod  těmi 
stávajícími.  „Musím  se  přiznat, 
že máme  obavu  o  stabilitu  pra-
vého břehu v  těsném sousedství 
zámku, z vlivu vibrací na statiku 
zámku  způsobených  samotnou 
stavbou,  jakož  i  hladinou  hlu-
ku  způsobenou  provozem  nové 
elektrárny. Nejsme v  jádru proti 
budování elektrárny, ale potřebu-
jeme mít stoprocentní jistotu, že 
to neublíží zámku. A ani posled-
ně zpracovaný posudek, kterého 
zadavatelem bylo město  a který 
se  zmiňuje  o  podemílání  pravé-
ho  břehu,  naše  obavy  nerozptý-
lil.  Toto  je  nutné  ještě  dořešit 
předtím,  než  elektrárna  dostane 
územní rozhodnutí,“ uvedla jed-
natelka společnosti Wessels.
První  viditelné  změny  mají 

občané  Veselí  přitom  vidět  již 
v  příštím  roce,  kdy  se má  začít 
s  přestavbou  budovy  galerie  v 
zámeckém parku. 

Pokračování na str. 2

Veselský zámek bude ne pěti ale 
čtyřhvězdičkový hotel, říká Hamašová

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2012 

přeje redakce Nového Slovácka

HODONÍN - Přesto, že v tomto ročním období zavítá do hodo-
nínské zoologické zahrady maximálně pár desítek lidí, o uplynu-
lé neděli tomu bylo zcela jinak. Důvod byl přitom prostý. Živý 
betlém. 
Betlém  je  totiž pojem, který neodmyslitelně patří k Vánocům. A 

hodonínská zoologická zahrada, spolu se Základní uměleckou ško-
lou, se jej jednoduše rozhodla oživit. A to symbolicky, poslední nedě-
li před Štědrým dnem.
Akce, která má už patnáctiletou tradici, se přitom v areálu hodo-

nínské zoologické zahrady uskutečnila už počtvrté.  „Myslím si,  že 
pro konání  takové akce je  tu  ideální prostředí. Poprvé, před čtyřmi 
lety, přišlo kolem tří stovek návštěvníků. Pak se to už drželo kolem 
sto padesáti,  což  je však v podobném počasí hodně,” sdělila k  tra-
dici živého betlému tisková mluvčí hodonínské zoologické zahrady 
Bohuna Mikulicová.
S živým betlémem začala v Základní umělecké škole Jitka Janíko-

vá, která pak tradici předala Marii Hanákové. „Není to jen akce, kdy 
postavíme děti na jedno místo. Probíráme také o čem celá legenda je, 
mluvíme o příběhu Marie a Josefa,” řekla Hanáková.
Za celé odpoledne se děti předvedly celkem čtyřikrát a pokaždé 

přilákaly  spousty  přihlížejících. A  ti  nebyli  jen  z Hodonína,  ale  i 
širokého okolí. „Bylo to jednoduché a krásné. Vánoční atmosféru to 
rozhodně navodilo,” zhodnotila Blanka Pospíšilová, která zoo nav-
štívila spolu se svými dětmi, které byly z živého betlému podobně 
nadšené. A to i přesto, že místo klasiky devíti dětí, se letos v kos-
týmech biblických postav ukázalo jen sedm. „Dvě děvčata nedora-
zila, což mě docela mrzí,” krčila rameny Hanáková, podle které  i 
přesto akce u přihlížejících sklidila úspěch.

Text a foto Michaela Munzarová

V hodonínské zoo ožily betlémské postavy
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DUBŇANY, HODONÍN – Pověstným očistcem na zemi si v minu-
lých měsících musela projít žena, kterou fyzicky i psychicky týral 
její dvaačtyřicetiletý manžel. Tyrana od návalů vzteku a napadá-
ní své ženy přitom neodradila ani skutečnost, že byl strážci záko-
na vykázán ze společného domu. Proto za maření úředního roz-
hodnutí skončil ve vazbě a hrozí mu až tři roky vězení.  
Případ týrání manželky svým protějškem dostal spád v červnu letoš-

ního roku, kdy dvaačtyřicetiletého muže policisté obvinili z trestného 
činu  týrání osoby žijící ve společném obydlí. „Týraná žena musela 
snášet jeho výlevy zlosti, fyzické napadání, osočování a ponižování. 
Jeho zlost se stále zvyšovala, a tak manželka podala žádost o rozvod 
jejich manželství,“ popsal sled událostí hodonínský policejní mluvčí 
Petr Zámečník s tím, že ale ani podáním žádosti o rozvod celá věc 
neskončila. „Žena stále musela čelit výhrůžkám a žárlivým scénám 
svého manžela. Agresivní muž  ji psychicky  týral například neustá-
lými  nadávkami,  vypínáním  energií  v  domě,  prohlížením  soukro-
mých věcí a čtením textových zpráv v mobilním telefonu,“ vyjme-
noval pachatelovy prohřešky Zámečník, podle kterého tak na základě 
všech těchto událostí oběť domácího násilí utrpěla psychickou újmu 
na zdraví  s nutností  ambulantní  léčby a když napadené ženě došla 
trpělivost,  přivolala  policisty.  „Ti  tyrana  na  deset  dnů  vykázali  ze 
společného obydlí a zahájili proti němu trestní stíhání. O jeho vyká-
zání ze společného obydlí se postaral později také soud. Ten mu naří-
dil, že na dobu jednoho roku nesmí vstupovat do domu a jeho bez-
prostředního  okolí  a  jakýmkoli  způsobem kontaktovat  poškozenou 
ženu,“ upozornil mluvčí hodonínské policie Zámečník a pokračoval: 
„Tohoto nařízení se ale muž nedržel, opakovaně se vracel a vstupoval 
na dvůr rodinného domu. Dubňanští policisté jej při jednom takovém 
vstupu v minulém týdnu zadrželi a obvinili z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí, za který mu hrozí další tři roky odnětí 
svobody,“ informoval k případu Zámečník a dodal, že policisté pak 
cestou státního zástupce podali u soudu návrh na vzetí obviněného 
muže do vazby. „Tomuto návrhu soudce vyhověl a  tak byl domácí 
tyran eskortován do vazební věznice, kde si pobude až do vynese-
ní  rozsudku,“ uzavřel okresní policejní mluvčí.             Petr Fridrich

HODONÍN – Už téměř rok 
mají hodonínští policisté k dis-
pozici speciální výslechovou 
místnost, která usnadňuje prá-
ci nejenom jim samotným, ale 
především svědkům a obětem 
trestných činů při usvědčování 
pachatelů. Pracoviště důvěrně 
známé z nejrůznějších krimi-
nálních filmů vybavené vel-
kým, z jedné strany neprůhled-
ným sklem, se přitom dočkalo 
další modernizace.  
Součástí  speciální  výslechové 

místnosti, kterou policisté využí-
vají  od  ledna  letošního  roku,  je 

například i dětský koutek a stráž-
ci zákona  tak díky  tomu mohou 
v  příjemnějším  prostředí  praco-
vat i s mladými oběťmi trestných 
činů.  A  právě  na  modernizaci 
speciální, takto vybavené, výsle-
chovky  se  policistům  podařilo 
získat  další  dotaci.  „Projekt  na 
dovybavení  dětské  výslechové 
místnosti  jsme  na  město  Hodo-
nín  podávali  už  začátkem  roku, 
kdy jsme žádali o dotaci ve výši 
čtyřicíti tisíc korun,“ připomněla 
hodonínská  preventistka  Radka 
Polášková s tím, že snaha nako-
nec  sklidila  ovoce  a  projekt  byl 

schválen.  Společně  s  městem 
Hodonínem  se  přitom  na  dota-
ci  podílí  i  ministerstvo  vnitra. 
„Speciální  výslechová  místnost 
s  dětským  koutkem  svědkům 
nebo  obětem  trestné  činnosti 
svým  prostředím  neprohlubuje 
již prožitý traumatický zážitek,“ 
upozornila na důležitost  takové-
ho pracoviště policistka Poláško-
vá a pokračovala ve výčtu věcí, 
které za získanou dotaci podařilo 
pořídit a zmodernizovat. „Za tyto 
prostředky se například vyměni-
ly obyčejné vstupní dveře za pro-
tihlukové tak, aby výslech nebyl 

rušen nejrůznějšími zvuky z při-
lehlé chodby. Bylo také zabudo-
váno  další  osvětlení,  aby  v  pří-
padě  rekognice,  tedy  označení 
pachatele svědkem přes polopro-
pustné zrcadlo, bylo jeho rozpo-
znání co nejzřetelnější a pořízeny 
byly také nové hračky pro děti,“ 
vyjmenovala  Polášková.  Podle 
ní  se pak z dotace  investovalo  i 
do  technického  zázemí,  kdy  se 
pořídilo nové hovorové zařízení 
mezi oběma místnostmi, které se 
využije právě v případech  reko-
gnice pachatele.   

Petr Fridrich

NOVÁ LHOTA – Případ ze soudku označeného jako kuriózní 
šetří od minulého týdne veselští policisté. Obrátil se na ně totiž 
chovatel ovcí s tím, že se mu hned několik přežvýkavců ztratilo 
přímo z pastviny. Pachatel, který zřejmě dostal neřízenou chuť 
na maso těchto sudokopytníků, si přitom za krádež může vykole-
dovat až dva roky pobytu v zamřížované cele.    
Ovce  se  ztratily  z  oplocené  pastviny  v  katastru  horňácké  Nové 

Lhoty. „Neznámý pachatel během několika posledních měsíců odci-
zil celkem šestnáct ovcí. Tím majiteli zvířat vznikla škoda přesahující 
třicet tisíc korun,“ informoval k poněkud netradičnímu případu krá-
deže hospodářských zvířat hodonínský policejní mluvčí Petr Zámeč-
ník  a  zároveň  ujistil,  že  po  pachateli  i  osudu  ovcí  strážci  zákona 
intenzivně pátrají. „V případě dopadení pachatele mu bude sděleno 
obvinění z trestného činu krádeže a mohl by tak být odsouzen až na 
dva roky odnětí svobody,“ upozornil Zámečník.                       (pf)

Speciální výslechová místnost se po roce dočkala modernizace

za psychické a fyzické napadání  
své manželky hrozí tyranovi 
až tři roky strávené za mřížemi

Chovateli zmizelo ze stáda několik 
ovcí, případ už řeší policisté

Pokračování ze str. 1
Návrh  rekonstrukce  budovy 

uvažuje  v  přízemí  s  výstavní 
síní, v níž bude stálá výstava o 
historii zámku, výstupů z arche-
ologického  průzkumu,  projek-
tu  obnovy  zámku  a  jeho  okolí. 
„Chceme  tam  umístit  i  kousky 
původního  zámeckého  mobi-
liáře.  V  levé  části  pak  vznikne 
kavárna,“  doplnila  Hamašová 
– Prvá. 
V  patře  pak  podle  ní  vznik-

nou  v  první  fázi  dvě  kanceláře 

sloužící majitelům zámku k jed-
náním a jeden apartmán. Pozdě-
ji, až bude zámek rekonstruován 
v  hotel  se  kanceláře  promění  v 
další dva pokoje určené na uby-
tování.  Jelikož  práce  na  zámku 
mají  na  rekonstrukci  budovy 
galerie navazovat, je zatím před-
časné mluvit o přesném zahájení 
termínu jeho proměny.
Jedna  věc  přesto  jednatelku 

mrzí.  „Podcenili  jsme  infor-
movanost  obyvatel  a  návštěv-
níků  Veselí  při  oslavách  750 

let  města.  Měli  jsme  připravit 
odborný  výklad  o  stavu,  který 
lidé vidí, proč je v podstatě jen 
nepořádek  na  nádvoří.  Archeo-
logický  průzkum  realizovaný  v 
průběhu  dvou  let  přinesl  obje-
vy,  ze  kterých  se  to  nejcenněj-
ší  odneslo  kvůli  konzervování 
a  dalšímu  zpracování  nálezů  a 
zůstávající  dřevěné  časti  bylo 
nutné  opět  zasypat,  aby  se  na 
vzduchu nezničily,“  zdůvodnila 
Hamanová a pokračovala: „Pro-
to  toho  nebylo  moc  vidět.  Do 

samotné  budovy  zámku  nebylo 
možné  veřejnost  pustit  z  bez-
pečnostních  důvodů  a  lidé  se 
tak  ani  nedozvěděli,  že  zámek 
je  již  do  jisté  míry  připraven 
na  zahájení  stavebních  prací,“ 
uvedla  Hamašová,  která  proto 
nyní chce daleko více než dosud 
věnovat  pozornost  informacím, 
které    budou  poskytovány  pro-
střednictvím nově připravované 
internetové  stránky  společnosti 
Wessels..

Text a foto Hynek Zdeněk

MUTĚNICE – O skutečnosti, že alkohol a řízení dopravního pro-
středku, kolem počínaje a čtyřkolkou konče, nejde dohromady se 
před pár dny přesvědčil právě jeden z vyznavačů čtyřkolek. Toho 
policejní hlídka načapala v areálu mutěnických vinných sklepů s 
téměř jednou a půl promile za řídítky. 
V  odhalování  řidičů  pod  vlivem  alkoholu  či  jiných  omamných 

látek patří dubňanští policisté k jedněm z nejlepších v regionu. Dal-
ší čárku do své statistiky si připsali právě polapením opilého čtyři-
atřicetiletého  čtyřkolkáře.  „Při  kontrolní  činnosti  v  oblasti  vinných 
sklepů  v  Mutěnicích  policisté  muže  vyzvali  k  provedení  dechové 
zkoušky a  ta ukázala, že  je pod vlivem alkoholu. Na displeji měři-
cího  přístroje  se  objevila  hodnota  jedna  a  čtyři  desetiny  promile,“ 
uvedl k případu hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník s  tím, 
že proviněný muž s naměřenými hodnotami souhlasil a k pití alko-
holu se doznal. „Zasahující policisté mu také na místě zadrželi řidič-
ský průkaz. Nyní mu hrozí  trestní stíhání pro ohrožení pod vlivem 
návykové látky a mohl by být odsouzen až na jeden rok odnětí svo-
body,“ konstatoval policista Zámečník.                                    (pf)  

HODONÍN - Štědrý den bude 
už za pár dní a nákupní horeč-
ka tak graduje. V menší či 
větší míře dopadla snad na 
většinu lidí. Kromě prodava-
ček však mají plné ruce práce 
také pracovníci bezpečnostní 
služby a policisté. Počet krá-
deží v obchodech právě v tom-
to období geometrickou řadou 
narůstá.
Předvánoční  shon  a  nakupo-

vání je v plném proudu a přináší 
nejen vysoké tržby prodejců, ale 
také vyšší počet těch, kteří dárky 
chtějí pořídit levně, přesněji úpl-
ně zadarmo. A není jich málo.
S  krádežemi  se  nejen  super-

markety,  ale  i  malí  obchodníci, 
sice  setkávají  od  jara  do  zimy, 
ovšem v období adventu, a často 
i  po Novém  roce,  se  počet  zlo-
dějů  znatelně  zvyšuje.  Někteří 
prostě  chtějí  ušetřit  na  dárcích, 
jiní  využívají  zmatku  a  prode-

jen  plných  nákupních  vozíků 
a  zákazníků  k  tomu,  aby  si  z 
nákupu  odnesli  něco  navíc.  „Je 
to  samozřejmě  otázka  toho,  jak 
často  detektiv  v  supermarketu 
někoho zachytí, a to je každý den 
jiné.  Před  Vánoci  to  může  být 
silnější,“  podotkl  Jindřich  Vaší-
ček,  velitel městských  strážníků 
v Hodoníně. 
Zmínění detektivové však ne-

jsou  ve  všech  obchodech,  často 
tak  musí  případné  zloděje  hlí-
dat  samotné  prodavačky.  Tak 
je  tomu  i  v drogerii  v blízkosti 
světelné  křižovatky,  kde  však 
předvánoční  záchyt  lapky  letos 
ještě  neměli.  „Musím  říct,  že 
tento rok  jsme se před svátky s 
žádnou krádeží nesetkali. Snaží-
me se takové lidi odlákat, pořád 
chodíme  po  prodejně  a  kontro-
lujeme,“ sdělila vedoucí droge-
rie. Dodala však, že v minulých 
letech se před svátky s častými 

krádežemi  ona  a  její  kolegyně 
setkávaly.
O  tom,  že  zloději  nejdou  v 

obchodních domech po určitém 
druhu  zboží  promluvil  i  člen 
bezpečnostní  služby  v  super-
marketu  poblíž  autobusové-
ho  nádraží.  „Takoví  lidé  berou 
všechno,  nevybírají  si.  Před 
Vánoci se krade hodně například 
alkohol  či  kosmetika.  Naopak 
po svátcích  přijde babička, kte-
rá  nikdy  nic  nevzala  a  ukradne 
věc za pár korun. Prostě nakou-
pila  dárky  vnoučatům  a  nemá 
peníze  na  nákup,“  zhodnotil 
hlídač,  který  kontroluje  i  jed-
nu z drogerií ve městě. Potvrdil 
také to, že kradou takoví lidé, do 
kterých by to člověk neřekl. „Je 
jedno jestli sem vejde bezdomo-
vec nebo boháč. Pamatuji  si na 
zákaznici, která přijela v luxus-
ním autě a v kožichu a ukradla 
v drogerii kosmetiku, za kterou 

by  zaplatila  asi  dvě  stovky,“ 
dodal.  „Výjezdy  máme  hlavně 
do  supermarketů,  ale  jezdíme  i 
do  menších  prodejen.  V  tomto 
období  je  to  navíc  silnější,  pro-
tože  zákazníci  jsou  neopatrní  a 
často si nechávají kabelky a jiné 
osobní věci v košíku. Častěji než 
krádeže zboží řešíme právě tyhle 
případy,“  okomentoval  Vašíček 
chování lidí, kteří si nedávají na 
své věci pozor. A to i přesto, že v 
mnoha obchodních domech čas-
to  upozorňují  zákazníky,  aby  si 
právě dávali pozor na své věci.
Na  svou  neopatrnost  doplati-

la  minulý  víkend  i  zákaznice  v 
nákupním  centru  v  Hodoníně. 
„Zloděj  využil  její  nepozornos-
ti a z košíku odcizil kabelku  i  s 
jejím obsahem. Hodnota odcize-
ných  věcí  přesáhla  čtrnáct  tisíc 
korun,“  uvedl  mluvčí  hodonín-
ské policie Petr Zámečník.

Michaela Munzarová

Předvánoční blázinec láká zloděje, a ti kradou všechno!

Veselský zámek bude ne pěti ale 
čtyřhvězdičkový hotel, říká Hamašová

Na proměně se nic nemění! Jednatelka společnosti Wessels Eva Hamašová – Prvá potvrdila, že se zámek promění ve čtyřhvězdičkový hotel. Nyní se na jednáních 
dolaďuje definitivní rozsah a podoba projektu.

Policisté načapali opilého čtyřkolkáře, 
tomu hrozí až roční odpočinek


