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V knihovnách začne
literární svátek

Hodonínsko – Přednášky, be-
sedy nebo hudba. Od pondělí
se na Hodonínsku už potři-
nácté uskuteční Týden kniho-
ven. ...4

Výhru RSM zařídil

útočník Chaloupka

Hodonín – Mladší dorostenci
Hodonína porazili ve vlože-
ném sedmnáctém kole Mo-
ravskoslezské ligy MFK Vyš-
kov 3:0. ...21

Myslivci vyrazí na
lov bažantů

Hodonínsko – I když lovecká
sezona už začala, ta hlavní
myslivce čeká až v polovině
října, kdy mohou začít lovit
drobnou zvěř. ...3

Opravy zámku? Zatím pouze dohady
SpolečnostWessels dluží Veselí nad
Moravou více než tři čtvrtěmilionu korun za
nájem zámeckých budov. Firma tvrdí, že ji
chceměsto z objektů vytlačit.

ZUZANA ČERNÁ

Veselí nad Moravou – Spory
mezi radnicí ve Veselí nad
Moravou a manželi Evou a
Ľudovítem Hamašovými po-
kračují. Majitelé veselského
zámku nejspíš přijdou o tři bu-
dovy, které k památce přilé-
hají. Mají je v nájmu, ten však
přestali platit.

„V současné době nájemci
městu dluží více než tři čtvr-
tě milionu korun,“ informo-
vala mluvčí veselské radnice
Petra Pavková s tím, že jde o
budovu zahradnictví, mys-
livny a areál Správy a údržby
silnic.

Firma Wessels má objekty
pronajaté do třicátého června
příštího roku. „Nyní jsou
všechny areály opuštěné a je-
jich využití je minimální.
Společnost zejména neplace-
ním nájemného porušuje
smluvní ujednání,“ dodala
Pavková.

Wessels měla ke všem ob-
jektům předkupní právo.
Město je chtělo prodat až po
kolaudaci zámku, jeho opra-
vy jsou ale zatím v nedohled-
nu. V původním plánu při-
tom měl být čtyřhvězdičkový
hotel dokončený už v loň-
ském roce. Firma podle jed-
natelky Evy Hamašové plat-

by za nájem pozastavila cíle-
ně. Obávala se totiž toho, že v
momentě, kdy částku vyplatí,
město smlouvy ukončí a ob-
jekty firmě už neprodá.

„Navíc nejde o žádné zane-
dbatelné položky. Naše dosa-
vadní náklady na tyto objek-
ty, tedy nájem, energie, pro-
jektové a průzkumové práce
pro přípravu technického
zhodnocení a celkové udržo-
vání, už přesáhly čtyři milio-
ny korun. Jednoduše máme
platit, ale jistoty nejsou žád-
né. Spíš naopak,“ uvedla Ha-
mašová a dodala, že společ-
nost už dva roky pociťuje
snahu města vytlačit ji ze
všech objektů, které má v
nájmu.

Osud myslivny, zahrad-
nictví a areálu Správy a údrž-
by silnic řešili na svém po-
sledním jednání také veselští
zastupitelé. Reakce byly růz-

né. Například zastupitel Ka-
rel Lukeš už dříve očekával,
že smlouvy dopadnou špatně.
„Firma u zámku chtěla po-
stavit golfové hřiště. Předpo-
kládám, že město vyjmutí se-
dmdesáti hektarů z půdního
fondu nepodpoří. Myslím, že
se nyní Wessels bude snažit
zámku zbavit,“ sdělil Lukeš.

Nájemci opravy zámku
prozatím zastavili. Podle Ha-
mašové za tímto rozhodnu-
tím stojí rizika, která jsou

spojená se stavbou malé vod-
ní elektrárny. Nová techno-
logie má být pod zemí. Navíc
bude nutné prohloubit koryto
řeky Moravy. V její blízkosti
však právě veselský zámek
stojí.

„Navzdory naší opakované
žádosti nás doposud investor
nepřesvědčil o tom, že jsou
naše obavy o možné po-
demletí pravého břehu, na
kterém se zámek nachází,
zbytečné. Pro naši investici je
to až příliš velké riziko,“ vy-
světlila Hamašová.

Podnikatelé se podle vesel-
ského zastupitele Ivana Ohlí-
dala jenom vymlouvají. „Za-
tím není jasné, kdy tam tur-
bínu stavitelé umístí. Firma
se preventivně obává zatím
neznámých důsledků na je-
jich podnikání,“ uvedl Ohlí-
dal.

Pokračování na str. 3

veselský zámek
a kulturní památka ČR

a přestavěn z hradu v 16. století

a renesanční sloh

a původní majitelé: Chorinští z
Ledské

JDĚTEKVOLBÁM. Třítisícový dav vítal prezidentaMiloše Zemana na náměstí Svobody v Brně. Veměstě včera zahájil svou třídenní návštěvu kraje. Vyzýval lidi, aby brali po-
litiku aktivně. „Mám rád Izrael, kde razili po holocaustu heslo: Už nikdy jako ovce. A pasivní přijímání politiky takové je. Proto doporučuji: Buďte berani,“ řekl prezident studen-
tůmVysokéhoučenítechnického.JihomoravskýmzastupitelůmzaseslíbilpodporustavbyobchvatuMikulova,kterýbudesoučástídálnicenaVídeň.Dnessevydánacestupodal-
šíchměstech v kraji. Ráno zavítá doKuřimi a poté vyrazí do Břeclavi, Znojma aHodonína. Foto: Deník/Attila Racek Viz Téma... na str. 2

Nebuďte ovce, radil prezidentNebuďte ovce, radil prezident

Nákupy on-line
Z potravin lidé
kupují hlavně banány

Čtěte na str. 6 a 7

Místa na Kometu
Hokejoví fanoušci neví, že
na zápasy jsou ještě lístky

Čtěte na str. 24

počasí

Klíšťata hrozí i teď, varují hygienici
JANA VONDROVÁ

Jižní Morava – Předevčírem
šla do lesa na houby, a když se
večer vrátila domů, objevila
Brňanka Eliška Kučerová na
kotníku klíště. „Našla jsem ho
jen náhodou, nenapadlo mě, že
bych se měla prohlédnout,“
řekla důchodkyně.

Podle hygieniků není klíš-
tě na podzim nic výjimečné-
ho. „Stačí jim, když je celý den
aspoň pět nebo sedm stupňů
nad nulou. A to až na jednu ne-
bo dvě výjimky pořád je,“ vy-
světlila epidemioložka Rena-
ta Vaverková z krajské hygie-
nické stanice.

Dodala, že letošní podzim

klíšťatům nahrává i v tom, že
je hodně vlhko. „To se jim lí-
bí. Je proto pravděpodobné, že
nás klíšťata budou ještě něja-

kou dobu trápit,“ podotkla
epidemioložka.

Tito malí roztoči jsou ne-
bezpeční hlavně kvůli nemo-
cem, které přenášejí. První le-
tošní případ klíšťové encefa-
litidy zaznamenali hygienici
v květnu. „Do konce srpna jich
pak v kraji přibylo ještě dal-
ších třiatřicet. Od začátku
roku máme také hlášených
téměř dvě stě šedesát one-
mocnění boreliózou,“ upo-
zornila Vaverková.

Případů je o něco víc než lo-
ni za stejnou dobu, a to i přes
poměrně suché léto. „Vzhle-
dem k počasí je jasné, že ne-
mocných bude ještě přibý-
vat,“ dodala Vaverková.

259
lidí z jižní Moravy onemoc-
nělo od začátku roku do kon-
ce srpna boreliózou. Případů
klíšťové encefalitidy zazna-
menali hygienici v kraji čty-
řiatřicet. Loni za stejné ob-
dobí bylo případů méně. Je
pravděpodobné, že nemoce-
mi se do konce roku nakazí
ještě několik desítek lidí.

Spojili síly proti Alzheimerovi
Brno – Co ovlivňuje vznik a
rozvoj Alzheimerovy choroby
chtějí zkoumat vědci z brněn-
ského Mezinárodního centra
klinického výzkumu ICRC. Na
výzkumech budou spolupra-
covat s univerzitou v americ-
ké Floridě.

Dohodu podepsali pře-
devčírem v Brně. „S florid-
skou univerzitou jsme navá-
zali kontakty v roce 2011. Do-
hody si proto velmi ceníme,”
poznamenal lékař Jakub Hort.
Ten program věnující se zá-
važnému onemocnění vede.

Součástí americké univer-
zity je i Byrdův ústav pro vý-
zkum Alzheimerovy choroby.
Ten patří k největším ústa-
vům na světě, které se věnují

prevenci, výzkumu a léčbě ne-
moci.

Podle České alzheimerov-
ské společnosti žije v Evropě
téměř sedm a půl milionu lidí
s touto diagnózou a stále jich
přibývá. Nemoc narušuje
myšlení a paměť a je nejčas-
tější příčinou demence.

Floridská univerzita se za-
řadila k současným partne-
rům brněnského vědeckého
centra. Nejvýznamnější je
americká Mayo Clinic. „Kro-
mě ní spolupracujeme s pěti
českými a téměř deseti zahra-
ničními akademickými insti-
tucemi,“ sdělila Šárka Urbán-
ková, která je mluvčí Fakultní
nemocnice u svaté Anny, pod
niž centrum spadá. (von)

 Nabídka zboží platí do 29. 9. 2013 
nebo do vyprodání zásob.
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Zvěře je dost. Myslivci vyrazí
na bažanty, policie na kontroly
I když lovecká sezona už začala, ta hlavní
myslivce čeká až v polovině října, kdymohou
začít lovit drobnou zvěř. V listopadu pak i
zajíce. Radost jim kazí neopatrní houbaři.

ZUZANA ČERNÁ

Hodonínsko – Vyrážejí ještě
za tmy. Na nohou mají holín-
ky, přes rameno flintu a na vo-
dítku psa. Za den nachodí i
dvacet kilometrů. Odměnou
jim je bažantí polévka nebo
srnčí guláš.

I když myslivcům začala
oficiální lovecká sezona už
prvního srpna, ta neoficiální
ale zároveň hlavní odstartuje
až šestnáctého října. Právě od
tohoto dne mohou lovit drob-
nou zvěř, tedy bažanty.

„Už jich není tolik jako
dřív, ale pořád se zahájení lo-
vecké sezony na drobnou tra-
duje jako začátek. Od listopa-
du pak můžeme lovit zajíce.
Zatím to vypadá, že sezona
bude dobrá,“ odhadl předse-

da Okresního mysliveckého
spolku v Hodoníně Radovan
Mančík.

Podle jeho kolegy Františ-
ka Bábíka, který je předsedou
kynologické komise Okresní-
ho mysliveckého spolku v
Hodoníně, jsou k lovu drobné
zvěře ideální ohaři.

„Německý krátkosrstý
ohař, český fousek, setři nebo
pointer, prostě velká pleme-
na. Jsou vyšlechtění k tomu,
aby uměli přinést nebo do-
hledat poraněnou zvěř. Mají k
tomu stavěné i tělo. Přece jen
přinést čtyřkilového zajíce
není jednoduché,“ uvedl
František Bábík.

Se začátkem honů vyrážejí
do terénu také policisté. Pod-
le hodonínského policejního
mluvčího Petra Zámečníka

myslivce kontrolují namát-
kově. Někdy na dvou, jindy
na čtyřech místech za den.

„Na začátku, během i po
skončení honů zjišťujeme,
jestli myslivci nepožili alko-
hol. Pokud u sebe mají zbraň,
musí být střízliví. Při kont-
rolách se zaměřujeme také na
to, jestli mají v pořádku do-
klady a průkazy,“ sdělil poli-
cejní mluvčí.

Na jeleny a daňky
Podle Mančíka je v regionu
zvěře dostatek. Od září mo-
hou muži v zeleném lovit
spárkatou zvěř, tedy jeleny,
daňky, srnce, muflony a také
divočáky. „Jeleni jsou na Ho-
donínsku například v oblasti
Ždánského lesa, okrajích
Chřibů, u Javorníku, Radějo-
va, ale i v Lužním lese u Ho-
donína. Podobné je to s daňky
a muflony, kteří jsou u Kněž-
dubu či Tvarožné a Hroznové
Lhoty,“ řekl Mančík.

Drobná zvěř je podle něj

nejrozšířenější v okolí Vno-
rov, Veselí nad Moravou,
Blatnice pod Svatým Anto-
nínkem nebo Prušánek.
„Myslím si, že je to díky to-
mu, že záhumenky rozdělují
pole. Jsou tam lesíky, příko-
py, tedy ideální podmínky pro
bažanty,“ dodal Mančík.

Největším problémem jsou
pro myslivce v období honů
lidé, kteří vyrážejí do lesů.
Například teď, když rostou
houby. Právě kvůli nim musí
být myslivci velmi obezřetní.

„Každý rok řešíme situaci,
kdy lidi poprosíme, aby chví-
li počkali nebo nás obešli, a
nedají si říct. Někdy se scho-
vávají ve křoví. Neuvědomují
si, že jde hlavně o jejich bez-
pečnost,“ posteskl si předse-
da myslivců. „Když jdou lidé
v době honů do lesa, je ideál-
ní, aby si oblékli výrazné bar-
vy. V zelené, hnědé nebo čer-
né je prostě můžeme přehléd-
nout. I my nosíme kvůli bez-
pečnosti reflexní vesty,“ uve-
dl Mančík.

PÓDIUM NACHYSTALI. PREZIDENT DORAZÍ V ŠEST

PŘÍPRAVY.Dnes v podvečer, kolem šesté hodiny, přijede z Břeclavi do Hodonína prezident České republikyMiloš Zeman. NaMasarykově náměstí ho čeká slavnostní
přivítání krojovanýmstárkovskýmpárem, kterýmunabídne chleba a sůl. Po slavnostnímproslovu seMasarykovo náměstí zaposlouchá do oblíbené skladby prvního čes-
koslovenského prezidenta –Aj, synku, synku, kterou zahraje cimbálovámuzikaOLiNa. Poté následuje setkání s obyvateli Hodonína. S nimi budeMiloš Zeman diskutovat
do 18.40 na pódiu, které pro tuto příležitost připravili zaměstnanci hodonínského domukultury. Poslednímbodemprogramuprezidentské návštěvyHodonína je setkání
s osobnostmiměsta v obřadní síni radnice. Z rukou starostkyMilanyGrauové převezmehlava státu věcný dar. „Je to překvapení,“ uvedlamluvčí hodonínské radnice
Barbora Lahová. Z Hodonína se večer kolínský rodák přesune doNárodního vinařského centra veValticích. Foto: Deník/Petr Turek

Opravy zámku? Zatím dohady
Dokončení ze str. 1

Společnost Wessels se proti
umístění stavby vodní elek-
trárny už dvakrát odvolala.
Důvodem jsou podle firmy zá-
važné nedostatky v projekto-
vé dokumentaci. „Je až s po-
divem, že veselský stavební
úřad považoval opakovaně
předložený projektový spis za
dostatečný, a to i přes záporné
stanovisko Krajského úřadu v
Brně. Projekt je navíc dlouho-
době, významně a veřejně
podporovaný městem,“ pou-
kázala Hamašová.

Podle mluvčí veselské rad-
nice zatím Krajský úřad proti
odvolání Wessels rozhodnutí
nevydal. Veselí nyní řeší, jaká
bude budoucnost všech tří bu-
dov. Už zastupitelé zaúkolo-
vali radní, aby do přespříští-
ho zastupitelstva, které bude
pravděpodobně v březnu

příštího roku, podali návrh na
to, jak by šly do budoucna ob-
jekty využít.

Podle starosty města Miloše
Kozumplíka je totiž už nyní
kvůli přístupu firmy nutné za-
čít situaci řešit. „Pokud firma
neplatí nájemné, nemáme mo-
mentálně důvod k tomu, dál jí
budovy pronajímat. Nechce-
medělatdusno,alechcememít
garance. Nyní máme zabloko-
vané tři areály, ve kterých se
nic neděje,“ poukázal Ko-
zumplík.

Tamní radnice je ale podle
místostarosty Petra Koláře
ochotná dál jednat. Zatím totiž
podle něj ani není jasné, jak
může město myslivnu, za-
hradnictví a areál Správy a
údržby silnic využívat. „Za-
tím nemáme na stole žádný
projekt ze strany nějakých
soukromníků ani ze strany

nás jako města. Počítám s tím,
že do řešení toho, jak bude
možné objekty využít, zapojí-
me i komisi cestovního ruchu
nebo další orgány rady,“ řekl
Kolář.

Manželé Hamašovi chtěli v
prostorách myslivny vytvořit
kavárnu s výstavními prosto-
ry a ubytovací kapacity. Na-
hoře měla mít byt hraběnka
Maria Anna Ludwigstorff
Chorinská. Podle Hamašové je
projekt připravený již rok.

Ještě před pár měsíci řešili
manželé, jak řádně zajistit sta-
tiku zámku. Pomoci k tomu
mělytakzvanébílévany.„Jeto
speciální beton, který má zá-
mek bránit před vodou, jež ho
obklopuje ze všech stran. Ná-
klady by měly být kolem pa-
desáti milionů korun,“ po-
znamenal před časem Ľudovít
Hamaš.

Z Chorvatska přijeli do nového
PETR TUREK

Hodonín – Poté, co si obyva-
telé hodonínského dětského
domova zpěvem pomohli k de-
vítimístné dodávce, je čeká
další novinka. Opravená bu-
dova.

„První fázi, tedy výměnu
oken, máme v podstatě za se-
bou. Z ní ještě zbývá dokončit
malování,“ říká ředitel hodo-
nínského dětského domova
Jan Svítil.

Podle něj bylo náročné na-
plánovat zejména změny
uvnitř budovy. „Musíme za-
jistit provoz i ve ztížených
podmínkách, to je naší po-
vinností. Vnitřní úpravy
jsme udělali v době, kdy byla
většina dětí v Chorvatsku.
Práce za plného provozu si
nedokáži ani v nejmenším
představit,“ vysvětluje po-

stup oprav Svítil. Nyní ob-
klopuje domov ze tří stran le-
šení. Začala totiž druhá fáze
rekonstrukce. „Budovu za-
teplíme a obložíme. Následně
přijde na řadu fasáda,“ při-

bližuje další práce ředitel.
Hotovo má být do konce říj-
na.

Na opravách za více než
čtyři miliony korun se podí-
lejí Jihomoravský kraj a do-
tací také evropský fond.

V hodonínském domově v
současnosti najde útočiště
čtyřiadvacet dětí ve věku od
tří do osmnácti let. Zůstat
mohou případně i do té doby,
než se připraví na budoucí
povolání. Nejvýše však do
šestadvaceti let.

Budova prošla doposud ně-
kolika rekonstrukcemi. Děti
tady žijí ve třech rodinných
skupinách, které mají navo-
zovat dojem rodinného pro-
středí. Plnoleté děti, které do-
končují přípravu na povolá-
ní, mají tři samostatné poko-
je s vlastní kuchyňkou a so-
ciálním zařízením.

dětský domov

O zřízení domova pro opuštěné
děti a sirotky rozhodlo v roce
1930 hodonínské zastupitelstvo.
Následně se koncem roku 1931
postavila budova. Děti se sem
přestěhovaly v lednu 1932.

Dubňanské vinařství
zabodovalo ve Vídni

Dubňany, Vídeň – Tři zlaté a
tři stříbrné medaile si odvezli
zástupci dubňanské vinařské
firmy Livi z největší světové
výstavy vín – AWC Vienna. Té
se letos zúčastnilo 12 299 vín z
devětatřiceti zemí světa. Čes-
kou republiku v silné meziná-
rodní konkurenci reprezen-
tovalo více než tři sta padesát
vín ze sedmdesáti vinařství,
která nakonec přivezla třicet
zlatých medailí. „Takový vý-
sledek je při tak přísném hod-
nocení, na které jsme za po-
slední roky ve Vídni narazili,
velký úspěch. Zlaté medaile
přivezlo hned osmnáct vinař-
ství a díky tomu mají vína z
České republiky ve světě zase
o něco lepší zvuk,“ komento-
val účast českých a morav-
ských zástupců na AWC Vi-
enna Pavel Krška, ředitel Ná-
rodního vinařského centra.
Livi získalo zlaté medaile za
vína z ročníku 2011 – výběry z
hroznů odrůd Hiberal a Tra-
mín červený a výběr z bobulí
Pinot Noir. Kromě tří stříbr-
ných se může dubňanské vi-
nařství pyšnit ještě dalšími
dvěma diplomy. (red)

JIŘÍ KOSÍK

D ohady provázejí opravy
zámku ve Veselí nad

Moravou. Jedna strana sporu
se vymlouvá na tu druhou a
naopak. Neděje se nic a bu-
dovy chátrají. Samozřejmě je
to v prvé řadě byznys, který s
sebou nese nemalé investice.
Snad se v brzké době dočká-
me nějaké dohody, byla by
škoda, aby další památka
skončila v prachu a zapo-
mnění.

Srbský malíř Cicka
představí své umění

Hodonín – Ode dneška až do
11. října je v hodonínském Re-
gionálním centru k vidění vý-
stava srbského naivního ma-
líře Pavla Cicky. „Ten se zú-
častní dnešní vernisáže, která
začíná dnes v sedmnáct ho-
din,“ potvrdil ředitel hodo-
nínského domu kultury Mar-
cel Řimák. (pt)
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	 Nesmíme	 při-
pustit,	 aby	 obča-
né	 zase	 platili	 ze	
svých	 kapes	 za	
chybná	 a	 možná	
i	úmyslně	špatná	
rozhodnutí	 ma-
nažerů	 soukro-

mých	společností.	
	 Zažili	 jsme	 to	 s	 bankami,	 kdy	
jsme	 všichni	 platili	 obrovské	 peníze	
za	 jejich	dluhy.	Proto	považuji	poža-
davek	 majitelů	 OKD	 dotovat	 těžbu	
v	 jejich	 dole	 Paskov	 za	 nepřijatelný.	
Absurditu	 tohoto	 požadavku	 ještě	
zvyšuje	 skutečnost,	 že	 podle	 někte-
rých	odhadů	si	pan	Bakala	vydělal	na	

rmách	spojených	s	OKD	přes	třicet	
miliard	korun.	Ve	středu	25.	září	vláda	
projednala	 materiál	 o	 řešení	 krizové	
situace	v	Moravskoslezském	kraji.	
	 Z	navržených	variant	řešení	jed-
noznačně	 podporuji	 tu,	 aby	 majitel	
OKD	 nesl	 větší	 zodpovědnost	 za	 své	
zaměstnance	 a	 rmu.	 Nelze	 přece	 k	
tak	velkému	a	strategickému	byznysu	
přistupovat	 tak	 jednostranně.	 Sou-
hlasím,	 že	 stát	 musí	 pomoci	 lidem,	
kteří	se	ocitnou	v	 takovém	množství	
a	 ne	 vlastní	 vinou	 bez	 zaměstnání.	
Máme	zhruba	dva	roky	na	to,	aby	vlá-
da	spustila	projekty,	které	podpoří	za-
městnanost,	 přilákají	 nové	 investice	
do	 regionu	 a	 zmírní	 sociální	 problé-
my.	Finančně	se	na	řešení	této	situace	
ovšem	 musí	 podílet	 i	 majitelé	 OKD.	
Jedním	 z	 úkolů	 státu	 bude	 překonat	
jejich	 neochotu	 uvolnit	 část	 svých	
dřívějších	zisků	a	udržet	sociální	těž-
bu	 do	 konce	 roku	 2016.	 Smutné	 na	
celé	situaci	je	to,	že	takové	chování	by	
mělo	být	samozřejmostí.

Pavel Bělobrádek,
předseda KDU-ČSL

Bělobrádek	
vlastníkům	OKD:	
Žádné	„Sbohem
a	šáteček“!	
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