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Pálenka bude
letos vzácná
Břeclavsko – Pětadvacet
kotlů po dvou stech litrech
týdně zpracuje Pálenice Pá-
lava v Dolních Dunajovicích.
„Ovoce je letos méně, ale
naše klientela se stále roz-
šiřuje,“ uvedl Jiří Vanke z
tamního podniku.
Pálenici v Petrově na Ho-

donínsku poklesl počet zá-
kazníků, kteří si nechávají
vyrobit kořalku z letního
ovoce, zhruba na čtvrtinu.
„Je to zlé, začínám pálit až
teď. Úrody je málo,“ postes-
kl si majitel Josef Svoboda.
Milan Kundera z Blížkovic

na Znojemsku sezonu ještě
ani nezahájil. „Loni to bylo
špatné, letos ještě horší. K
mizerné úrodě se přidaly
technické potíže,“ postěžo-
val si Kundera.
Ovocnáři očekávají letos

kvůli pozdním mrazům na
jaře o třetinu menší úrodu
meruněk, až o sedmdesát
procent méně broskví a
téměř o polovinu méně
jablek. Meruněk je nejméně
za jedenáct let. (fik)

Do vinohradu na čas nesmí ani noha
RADIM KŘÍŽ

Břeclavsko – Na konci léta,
když ve vinicích dozrávala
réva, vinaři postavili horu v
podobě hodové máje. To
znamenalo, že do vinic ne-
smí nikdo vstoupit. „Hlídali
je takzvaní hotaři, kteří byli
ozbrojení a zloděje hroznů
mohli zastřelit,“ popisuje
folkloristka Markéta Luke-
šová tradici zarážení hory.
Jen těhotné ženy si směly

utrhnout střapeček.
Tradice se vrací v zábavné

formě i dnes. Komornější
akci mají v Němčičkách.
„Zazpívají děti z kroužku,

potom bude scénka, kdy
hotaři přečtou svůj slib.
Škoda, že nefungují dodnes,
vinohrady už nikdo hlídat
nechce,“ stěžuje si vinař
David Ludín. Tamní zaráže-
ní obnovili po roce 1989 a
spojili ho s otevřenými
sklepy. Navštěvuje je kolem
dvou set lidí. Akce se koná
na začátku září.
Zarážení hory doprováze-

né scénkou má tradici také
v Kobylí.

Zarážení hory
• 26. srpna: Kobylí
• 1.–2. září: zarážení
s otevřenými sklepy
v Němčičkách
• 9. září: Vrbice

Pomáhá. Monitor dechu
už zachránil dětem život
Břeclav – Patnáct nových
monitorů dechu pro novo-
rozence převzal v pátek ře-
ditel břeclavské nemocnice
Jiří Jurník od ředitelky Na-
dace Křižovatka Štěpánky

ředitelky
Štěpánky

ředitelky

Pokorníkové. „Jsme rádi, že
můžeme nabídnout mladým
párům, kterým se narodilo
novorozeně, zařízení, které
zajišťuje bezpečnost dítěte v
prvních měsících po naro-
zení,“ řekl Jurník.
Patnáct nových přístrojů

stálo asi padesát tisíc korun.
Náklady uhradili dárci – fir-
my Alca plast, PKZ Kerami-
ka Poštorná a České dráhy.
Nadace dala přístroje už do
dvaaosmdesáti nemocnic.
„Jen loni jsme předali 610

monitorů za jeden a půl
milionu korun,“ přiblížila
Pokorníková.
Břeclavská nemocnice

používá kromě nových kusů
dalších sedmnáct takových
zařízení. „V současné době
máme monitor dechu pro
každé narozené dítě. Hned
je všem dáváme do postýl-
ky. Když dítě přestane dý-
chat, tak spustí přístroj po
třiceti vteřinách alarm. Ně-
kolikrát už zařízení zachrá-
nilo život,“ sdělila zástup-
kyně primáře dětského od-
dělení Anna Piharová.
Nemocnice půjčuje mo-

nitory dechu matkám také
na půl roku domů. A to za
900 korun. (hra)

Ministr slíbil přes miliardu
Jižní Morava – Pomoc ze-
mědělcům za škody na le-
tošní úrodě způsobené su-
chem přislíbil ministr ze-
mědělství Marian Jurečka.
Návrh se chystá předložit
vládě. „Nelze vyloučit, že
konečná výše pomoci může
být podobná podpoře z roku
2015, tedy 1,2 miliardy ko-
run. Zároveň je však možné,
že ministerstvo zemědělství
navrhne i vyšší částku,“
sdělila mluvčí ministerstva
Markéta Ježková.
Vyčíslení škod mají mít

úředníci do tří týdnů. „Podle
aktuálních odhadů Českého

týdnů.
Českého

týdnů.

statistického úřadu lze oče-
kávat letos propad v pro-
dukci až o několik miliard
korun,“ doplnila Ježková.
Výslednou výši náhrady

škod nakonec stanoví vláda.
Na jihu Moravy mají ze-

mědělci vinou sucha nej-
horší úrodu za posledních
pět let. Pomoc od státu
prosazuje předseda břeclav-
ské okresní agrární komory
Antonín Osička. „Bude zále-
žet na tom, jak peníze roz-
dělí. Jestli plošně pro celou
Českou

Jestli
Českou

Jestli
republiku, bude to

špatné. Pokud peníze pů-
jdou především pro nejza-
saženější okresy, bude to
pro nás velmi dobré,“ řekl.

O POLOVINU MÉNĚ
Na Břeclavsku je úroda obilí
a řepky o padesát až o še-
desát procent nižší než loni.
„U kukuřice je to ještě horší.
Některé plochy se ani sklízet
nebudou,“ dodal Osička. (hra)

V KROJÍCH NA POLI

OKOPÁVÁNÍ DÝNÍ. Nadšenkyně z Moravské Nové Vsi si
v minulém týdnu vyzkoušely okopávání dýní na poli v
šátku a v pracovním kroji. Z recese. Bylo jich mezi pěti
až deseti. „Zkusíme si život postaru. Líbilo se nám, když
babičky chodily v krojích,“ řekla ředitelka Jihomoravské
komunitní nadace Zlata Maděřičová. Takové oblečení je
podle ní nyní vzácné. „Máme to štěstí, že pár pracovních
krojů máme,“ podotkla Maděřičová. Foto: David Korda

Zkouška pro řidiče. Oprava
vyhnala z Břeclavi těžká auta
VBřeclavi v pondělí
začala oprava části
hlavního tahu. Řidiči
jezdí po objížďce, práce
potrvají do úvodu září.
Náklady šplhají k pěti
milionům korun.

LUKÁŠ IVÁNEK

Břeclav – Stačí jen naťuk-
nout. A Břeclavané s reak-
cemi na špatnou dopravní
situaci ve městě nešetří.
Stejné je to s opravou části
silnice v Lidické ulici. Ta je
součástí přetíženého hlav-
ního tahu. Místem denně
projede dvacet tisíc aut.
Práce začaly v pondělí. Děl-
níci se zaměřili na úsek o
přibližné délce čtyři sta
metrů. „Budeme jezdit met-
rem,“ zmínil s nadsázkou
například Pavel Kotyza. A
další obyvatelka Ivana Dvo-
řáčková napsala: „Celé je to
zasekané, katastrofa.“
Silničáři omezili provoz

v místech od křižovatky
s Jaselskou ulicí po křižo-
vatku s ulicí U Cukrovaru.
Průjezdný je pouze jeden
pruh, a to ve směru na Ho-
donín. V opačném směru
vede objížďka přes ulice Se-
niorů a Na Pěšině. Nákladní
auta o hmotnosti přesahu-
jící dvanáct tun pak musí
přes Lednici a Podivín.
Práce potrvají do prvního

září. V plánu je mimo jiné
prodloužení odbočovacího

pruhu do Sovadinovy ulice,
o což žádali představitelé
města. Nově bude mít pruh
přibližně sto třicet metrů.
Snahou je zkrácení kolon
před tamní světelnou kři-
žovatkou. „S Ředitelstvím
silnic a dálnic jednáme
dlouhodobě. Jsme dohod-
nuti, že tuto nadměrně za-
tíženou silnici, která tvoří
hlavní průtah městem, po-
stupně opraví celou,“ sdělil
místostarosta Svatopluk

Pěček. Na komplikace se
kromě řidičů připravují také
policisté. Připomínají, že
silnicí denně projíždí znač-
né množství aut a každý
zásah ještě zvyšuje riziko
dopravní nehody. „Žádáme

zvyšuje
„Žádáme

zvyšuje

řidiče, aby místem projížděli
opatrně a dodržovali veške-
ré značení,“ vzkázala mluvčí
policistů Kamila Haraštová.
Oprava se týká povrchu,

na němž dělníci odfrézují
horní vrstvu a položí novou.
„Cena je čtyři a půl milionu
korun bez daně,“ řekla
mluvčí Ředitelství silnic a
dálnic Nina Ledvinová.
Kdy a na jaké další části

hlavního tahu Břeclaví se
dělníci vydají, se ukáže až
později. „Vyhodnocujeme
stav silnice po letním ob-
dobí,“ doplnila Ledvinová.
Zlepšení dopravy je té-

matem politiků v Břeclavi
několik volebních období.
Investorem dlouhodobě
připravovaného obchvatu je
Ředitelství
připravovaného
Ředitelství
připravovaného

silnic a dálnic. To
společně s městem vykupu-
je potřebné pozemky.

KOLONY. VBřeclavi se opět zhustil provoz. Foto: Deník/Michal Hrabal

Zemědělská a.s. Čejkovice

agromechanizátora a skladníkaagromechanizátora a skladníka
zemědělských komodit

přijme do TPP

Požadujeme:  vzdělání minimálně středoškolské v oboru, 
ŘP sk. B, znalost práce na PC

Životopisy zasílejte na adresu: Zemědělská a.s. Čejkovice, 
Bílovická 950, 696 15 Čejkovice, nebo na e-mail: zem.cejk@iol.cz
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MĚSTO HODONÍN
nabízí od 16. 1. 2018 k užívání

Termín doručení přihlášek s požadovanými dokumenty: do 25. 9. 2017.

NEBYTOVÉ PROSTORY 
V BUDOVĚ RADNICE
(Masarykovo nám. 1)
za účelem provozování restaurační a hostinské činnosti

Bližší informace o podmínkách a kritériích na: 
mifkova.zdenka@muhodonin.cz www.hodonin.eu

Firma G-Radiant Břeclav přijme na plný pracovní úvazek 

INSTALATÉRA – TOPENÁŘE. 
Práce Břeclav a okolí. 

Kontakt Jan Grbavčic, mobil 603 201 053


