
Těžká zkouška
na nervy řidiče

Větší časovou rezervu
doporučuji nastavit
řidičům v následujících

dnech při průjezdu Břeclaví.
Pro jistotu. V okresním městě se
totiž bude opravovat silnice na
hlavním tahu. A také pořádně obalit nervy. Stání v
koloně střídající se s popojížděním na jedničku není
nikterak záživná část dne. Všem i sobě přeji, aby to
byla co nejkratší doba. Marná sláva. Někdy se ta sil-
nice opravit musí. Michal Hrabal

Dobré ráno,ráno, Břeclavsko

Krátce z regionuregionu
Paarův zámeček má novou šanci
Pohořelice – Čtyřiatřicet milionů
korun mají přislíbené Pohoře-
lice jako dotaci na opravu
Paarova zámečku. Chátrající
stavba dostane novou šanci
v následujících dvou letech.
Vedení města chce do
stavby vrátit školní výuku.
Děti si tam podle všeho
osvojí zacházení s výpočetní
technikou či ekologickou
výchovu. Celkové náklady na
rekonstrukci jsou čtyřicet milionů korun. „Aktuálně
zpracováváme potřebnou dokumentaci,“ podotkl
starosta Pohořelic Josef Svoboda. Výběrové řízení
na firmu, která se prací chopí, se uskuteční zřejmě
letos v listopadu. Paarův zámeček pochází z konce
sedmnáctého století. (liv)
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V Portu potkal krajany v krojích
PETR TUREK

H
odonínský ces-
tovatel Matěj
Balga vyrazil v
polovině října
2014 na cyklis-

tickou výpravu po hedvábné
stezce. Jenže Čína

výpravu
Čína

výpravu po
Čína
po
se nestala

jeho cílem, ani se z ní nevrá-
til domů. Pokračoval za Ti-
chým oceánem, kde od
Aljašky sjel až do Jižní Ame-
riky. Tam absolvoval plavbu i
s kolem po Amazonce, až se
dostal na pobřeží Atlantiku.
„Odletěl jsem do Afriky,
abych načal poslední etapu:
Dakar-Paříž-Praha,“ říká
šestadvacetiletý cestovatel.
Do senegalské metropole

přiletěl nakonec o dva dny
později s jasným plánem. „Z
Dakaru jsem vyrazil na sever
a čekalo mě víc než tři tisíce
kilometrů západním okrajem

saharské pouště, což se neo-
bešlo bez pár úprav. Housle
musely zůstat v Brazílii, aby
udělaly místo vodě, protože
lokality, kde je ji možné do-
plnit, jsou stovky kilometrů
od sebe,“ upozorňuje.
Dostal se tak až do Maro-

ka. Projel Casablancou, Mo-
hammedií, Raba-
tem i Salé.
„Tři týdny
jsem
cestoval
bez za-
stávky a
také bez
sprchy, v
moři jsem byl
asi třikrát,
každý den jsem
ujel přes sto ki-

lometrů. Už mě zajímal jen
Gibraltar a kontinent, kde se
úplně normálně koupí alko-
hol, na červenou se zastavuje,
na záchodě se sedí, toaletní
papír se háže přímo do mísy,“
svěřuje se dobrodruh.
Do Evropy se nakonec do-

stal. A z jihu Španělska se
ještě vydal do Portugalska,
kde se v Portu setkal s lidmi z
Kyjovska v krojích.
Jenže na Pyrenejském po-

loostrově narazil také na
problémy. „Představoval jsem
si, jak si pojedu v Evropě do-
volenou, vínečko a tapas,
dobré pečivo a bez stresu, a
místo toho jsem zase na
tuňákovi a špagetách, proto-
že úplně všecko jsem utratil
za opravy kola,“ vzpomíná.
Do vlasti se chce vrátit v

druhé polovině září. „Před-
náška bude třiadvacátého
září večer,“ dodává cestovatel.

Pro zemědělce chce přes miliardu korun
Jižní Morava – Pomoc ze-
mědělcům za škody na le-
tošní úrodě způsobené su-
chem přislíbil ministr ze-
mědělství Marian Jurečka.
Návrh se chystá v blízké
době předložit vládě. „Nelze
vyloučit, že konečná výše
pomoci může být podobná
podpoře z roku 2015, tedy
1,2 miliardy korun. Zároveň
je však možné, že minister-
stvo zemědělství navrhne i
vyšší částku,“ sdělila mluvčí
ministerstva Markéta Jež-
ková.
Vyčíslení škod mají mít

úředníci do tří týdnů.
„Podle aktuálních odhadů
Českého statistického úřadu

lze očekávat letos propad v
produkci až o několik mili-
ard korun,“ doplnila Ježková.
Výslednou výši náhrady
škod nakonec stanoví vláda.

PROPAD O POLOVINU
Na jihu Moravy mají země-
dělci vinou sucha nejhorší
úrodu za posledních pět let.
„Do třiceti čtyřiceti procent
jsme schopní ztráty sami
překlenout, ale jsou propady
o padesát a víc procent
oproti loňsku. U ozimé pše-
nice jsme měli výnos 7,4
tuny na hektar, letos máme
čtyři. U řepky to bylo 3,7
tuny, letos 1,6 tuny,“ porov-
nal agronom Agrodružstva

Miroslav na Znojemsku Ra-
dovan Ryšavý.
Pomoc od státu prosazuje

předseda břeclavské okresní
agrární komory Antonín
Osička. „Ovšem bude záležet
na tom, jak peníze rozdělí.
Jestli plošně pro celou Čes-
kou republiku, bude to
špatné. Pokud peníze pů-
jdou především pro nejza-
saženější okresy, bude to
pro nás velmi dobré,“ řekl.
Na Břeclavsku je úroda

obilí a řepky o padesát až o
šedesát procent nižší než
loni. „U kukuřice je to ještě
horší. Některé plochy se ani
sklízet nebudou,“ dodal
Osička. (hra)

Nedal přednost. U Bantic
zabil sebe i spolujezdce
UBantic zemřeli včera
dva lidé. Od pátku po-
licie registruje na
Znojemsku čtyři mrtvé
a šest těžce zraněných
včetně čtyř dětí.

DALIBOR KRUTIŠ

Znojemsko – Druhou tra-
gickou nehodu v rozmezí
osmačtyřiceti hodin vyšet-
řují po uplynulém víkendu
znojemští policisté. Po pá-
tečním neštěstí na železnič-
ním přejezdu u Olbramkos-
tela, kde zahynuli dva lidé,
přibyly do statistiky zemře-
lých na znojemských silni-
cích další dva křížky. A to po
včerejší odpolední srážce
dvou aut na bantické křižo-
vatce na takzvané silnici
smrti I/53. Ke čtyřemmrt-
vým při nehodách nutno
přičíst také šest těžce zraně-
ných, z toho čtyři děti.
Policisty, záchranáře a

hasiče donutila k rychlému
zásahu srážka volkswagenu a
fordu před třetí hodinou od-

polední. „VolkswagenuMul-
tivan, který jel od Lechovic,
nedal přednost řidič Fordu
Focus jedoucí od Hodonic.
Při srážce zemřeli dva lidé,“
oznámil policejní mluvčí
Pavel Šváb.

policejní
Šváb.
policejní
Obamrtví byli

osádka fordu.
Záchranáři odvezli pět

zraněných. „Z toho tři děti.
Budeme je transportovat s
těžkými zraněními do br-
něnských nemocnic,“ sdělila
krátce po události Dana
Kellnerová z operačního
střediska krajské záchranky.
Silnice na Brno byla kvůli

vyšetřování nehody několik
hodin zcela zavřená.
Jen o hodinu později vy-

jížděli záchranáři na další
nebezpečnou křižovatku nad
příměstskou část Znojma
Kasárna. Srazila se tam dvě
auta. Zranili se dva lidé.
Statistiky usmrcených na

jihuMoravy rychle rostou.
Na Znojemsku od počátku
roku zemřelo při nehodách
celkem dvanáct lidí. Na
Břeclavsku dva a na Hodo-
nínsku deset.
Jak už Deník Rovnost in-

formoval, černý víkend od-

startovala srážkamotorové-
ho osobního vlaku a Škody
Octavia v pátek odpoledne
poblíž železniční stanice Ol-
bramkostel na Znojemsku.
Vyžádala si dva lidské ži-

voty. „Minutu před třetí ho-
dinou se střetl osobní vlak
jedoucí z Okříšek do Znojma
s osobním autem. Nehoda se
udála na železničním pře-
jezdu zabezpečeném světel-
nou signalizací bez závor.
Zabezpečovací zařízení bylo
v době nehody v činnosti,“
ujistil mluvčí Drážní inspek-
ce Martin Drápal s tím, že
škoda činí asi 340 tisíc.
Oba dospělí v autě zemřeli

ještě před příjezdem záchra-
nářů. „Malou dívku vyproš-
těnou z auta přepravil v kri-
tickém stavu vrtulník letecké
záchranné služby do Fakult-
ní dětské nemocnice v Brně,“
sdělila mluvčí záchranky
Hedvika Kropáčková.
Zatím není jasná příčina

střetu. Podle informací re-
dakce auto na přejezdu v
době srážky stálo.

Fotogalerie na
www.znojemskydenik.cz

ZRÁDNÁKŘIŽOVATKA.Dvamrtvé a pět zraněných si vyžádala
včerejší tragická srážka dvou aut. Foto: Deník/Dalibor Krutiš
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