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TipyTipy na tento týdentýden
KODANÍ NA KOLE. Jak se žije ve městě, které
je přátelské k životnímu prostředí? Přednáška
Martina Posoldy s promítáním fotografií – ve
čtvrtek 21. 9. od 16.30 hodin v Knihovně Kro-
měřížska.
NESLÝCHANĚ ZÁBAVNÝ VEČER. Kulturní ak-
ce poradenského centra pro sluchově postižené
nabídne Petru Černockou,
poradenského

Černockou,
poradenského pro

Černockou,
pro
Heidi Janků, Bohuše

Matuše, duo Karel Gott revival Morava nebo
bubenickou show Hanze Sedláře – v pátek 22. 9.
od 17 hodin v Domě kultury v Kroměříži.
BAROKNÍ SLAVNOST HRABĚTE

kultury
HRABĚTE

kultury
Z ROTTALU.

Slavnostní koncert k 25. výročí založení Charity
Holešov pod záštitou arcibiskupa Jana Graubne-
ra a senátorky Šárky Jelínkové – v sobotu 23. 9.
od 19.30 hodin na zámku v Holešově.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI. Čtvrtý ročník
oblíbené akce: skvělý hudební program, poho-
dová nálada a výborné pivo – v sobotu 23. 9. od
14 do 23 hodin na výstavišti Floria v Kroměříži.

Komu blahopřátblahopřát
Dnes má svátek MATOUŠ, zítra DARINA.

ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ
VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI KREMATORIA VE ZLÍ-
NĚ: 10.30 Vojtěch Gajdošík (1942), Zlín. 11.30
Jindřich Vyoral (1934), Zlín. 12.15 Anna
Bubrinková (1931), Zlín. VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ
SÍNI V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM: 15.00 Petr Se-
hnal (1966), Slavkov pod Hostýnem. VE FAR-
NÍM KOSTELE V NOVÉM HROZENKOVĚ: 14.00
Marie Barabášová (1930), Nový Hrozenkov-
-Čubov. VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI VE VSETÍ-
NĚ: 15.00 Jan Pončík (1940), Janová.

PÁTEK 22. ZÁŘÍ
VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI KREMATORIA VE ZLÍ-
NĚ: 9.45 Anna Postavová (1934), Otrokovice.
10.30 Vladislav Galuška (1930), Zlín. 11.30
Jarmila Pomklová (1934), Zlín. VE FARNÍM
KOSTELE SV. VÁCLAVA V HULÍNĚ: 15.00 Miloslava
Drobiszová (1933), Holešov. V CHRÁMU PÁNĚ
SV. JOSEFA V HUTISKU-SOLANCI: 15.00 Anežka
Vašutová (1935), Hutisko-Solanec. VE FARNÍM
KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE VE VALAŠSKÝCH
KLOBOUKÁCH: 15.00 Josef Bělák (1932), Lipina.
VE FARNÍM KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V HA-
LENKOVĚ: 15.00 Marie Kotulková (1927), Karo-
linka.

SOBOTA 23. ZÁŘÍ
VE FARNÍM KOSTELE SV. FLORIÁNA V PRAVČICÍCH:
14.30 František Zaoral (1943), Pravčice.

Děkujeme Pohřebnictví Zlín, kostelu sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně,
Pohřební službě Holešov Petr Hradil, Pohřební službě Orgoník
Josef a Pohřební službě POSPA Uh. Brod.
Info: www.pohrebnictvizlin.

Poslední rozloučení

V létě pařáky, podzim bez babího léta a
tuhou zimu nám přinesou hurikány z USA
Zítra začínající podzim
už bude až do prosince
ve znamení ochlazování.

JARMILA KUNCOVÁ

Zlínský kraj – Více jsme se
potili takříkajíc ve vlastní
šťávě, zapršelo jen málo.
Sužovalo nás všechny vedro
a sucho. Takové bylo v
kostce uplynulé léto, které
už v pátek minutu po dva-
advacáté hodině vystřídá
astronomický podzim. Me-
teorologové odhadují, že
před sebou navíc máme
zřejmě studenou zimu. A
možná bez pořádné sněho-
vé nadílky.
„Uplynulé léto bylo ku-

podivu nadprůměrné pro
celou Českou
podivu

Českou
podivu nadprůměrné

Českou
nadprůměrné

republiku.
Všechny tři měsíce byly ta-
kové. Červen
Všechny

Červen
Všechny

jen nepatrně,
další dva měsíce pak více,“
řekl Deníku mluvčí Českého

pak
Českého

pak

hydrometeorologického
ústavu (ČHMÚ)
hydrometeorologického

(ČHMÚ)
hydrometeorologického

Petr Dvo-
řák.
Pokud ještě někdo věří v

návrat minimálně letních
teplot, tedy nad 25 stupňů,
nedočká se. „Máme před
sebou podzimní rovnoden-
nost. Podzimní počasí ve
Zlínském kraji, potažmo v
České republice, tak už bu-
de pokračovat,“ potvrdila
také meteoroložka Dagmar
Honsová.

Podle Petra Dvořáka z
ČHMÚ můžeme už nyní
očekávat zřejmě studenou
zimu. A můžou za to právě
hurikány, které v minulých
týdnech a dnech řádily a
řádí za oceánem. Na základě
amerických klimatických
modelů bychom prý měli
očekávat teplotně normální
zimu, a to až do prosince.
Pak bude zřejmě teplotně
nadprůměrná. „Někdo sou-
dí, že když je slabá huriká-

nová sezona, čeká nás teplá
zima. Atmosféra je prostě
teplá. Když jsou ale huriká-
ny četné, jako letos, může
to způsobit studenou zimu
v Evropě. S tím americké
klimatické modely ještě
před časem nepočítaly.
Takže zima může být u nás
opravdu velmi chladná,“

konstatoval Petr Dvořák.
Zatímco nyní Moravu a po-
tažmo Zlínský kraj sužují
oproti létu deště, přičemž
Čechy
oproti
Čechy
oproti

si užívají v rámci
možností slunce, není ta-
kovéto počasí setrvalé. „Ne-
bude to možná trvat dlouho
a situace se obrátí. To je
důsledek frontálního roz-
hraní,“ vysvětlil.
Podle ředitelky Okresní

agrární komory Zlín Jany
Brázdilové letošní léto po-

trápilo každého. Včetně
přírody. „Bylo opravdu ná-
ročné. A tím, že bylo sucho,
výnosy u obilí nebyly, jak
bývají. Také kukuřice příliš
nevyrostla, nenarostly ani
klasy. Jinak mi ale nepřišlo,
že by léto bylo nějak ex-
trémně teplé,“ konstatovala
Jana Brázdilová.
Pokud v zimě nenapadne

pořádně sníh, bude to zase
nepříjemné. Především pro
zemědělce jsou holomrazy
strašákem. „Suchá chladná
zima dělá problémy. Když
není sníh, pole nejsou při-
krytá a plodiny hodně vy-
mrznou. Hlavně obilí zasa-
zené z podzimu. Navíc lesní
zvěř sežere úrodu. Bez sně-
hové přikrývky je to špatné.
Je jako deka,“ dodala.
Bez sněhu si zimu neumí

představit například ani
Romana Konečná z Otroko-
vic. „Děti by se neměly kde
vyřádit. Hlavně by to ale
nebyla zima. Sníh prospívá
snad i k lepší náladě lidí.
Všechno je pokryté a snad
tak nějak hezčí,“ řekla.

„Když je slabá hurikánová sezona, čeká nás
teplá zima. Atmosféra je prostě teplá. Když jsou
ale hurikány četné, jako letos, může to
způsobit studenou zimu v Evropě.“ Petr Dvořák, ČHMÚ

Firmy se složily na nové auto pro Senior centrum
Uherské Hradiště – Třetí
vozidlo pro výjezdy za kli-
enty či pro jejich přepravu
získala pečovatelská služba
Senior centrum Uherské
Hradiště. Dvě poslední z
nich přitom obdržela přes
projekt Sociální automobil,
na jehož pořízení se pod
taktovkou reklamní agen-
tury Kompakt podílejí pře-
devším místní firmy.
„Naše společnost se roz-

hodla přispět postiženým a
zaměřila se na vozový park
dětských domovů, sociál-
ních ústavů, škol a dalších
zařízení. Protože nám bylo
jasné, že na rozsáhlejší po-
moc nemáme dostatek pro-

středků, vytvořili jsme sys-
tém, který funguje kvůli
firmám, které se do něj za-
pojují,“ vysvětlil Rudolf
Adam z agentury Kompakt.
Jak konkrétně Senior cen-

trum nový automobil Dacia
Dokker využije, prozradila
jeho ředitelka Jitka Víchová.
„Vozidlo budeme využívat

šest let v bezplatném pro-
nájmu tak, že budeme pou-
ze plnit nádrž a platit hava-
rijní pojištění. Díky němu se
pak mohou naše pečovatel-
ky dopravit ke klientovi ne-
bo jej mohou odvézt k lé-
kaři, na úřady, jednání i
kulturní akce,“ poznamenala
Jitka Víchová. (vt)

DAR.Nový automobil DaciaDokker převzala oddárců ředitelka
Senior centra Jitka Víchová. Foto: Deník/Vojtěch Trubačík

Nechtěná trofej, řidič srazil stotřicetikilového jelena
MARTIN MRLINA

Valašsko – Případů sražené
zvěře přibývá hlavně v
podzimním a zimním ob-
dobí. Jednou z posledních
kolizí byla srážka jelena s
osobákem poblíž benzinky v
obci Ratiboř před čtrnácti
dny. Včera v tom samém
úseku srazili divočáka. Mys-
livci nabádají řidiče k opa-
trné jízdě.
Nepříjemnou zkušenost

se střetem se zvěří má
dodnes v živé paměti i
Martin Politzer z Kateřinic.
Před dvěma lety srazil di-
vočáka. „Pamatuju si to
přesně, bylo to 24. listopa-
du. Koupil jsem ženě nové
auto a cestou domů jsem
trefil divočáka. Škoda

jsem
Škoda

jsem
byla

čtyřicet tisíc korun,“ popsal
Politzer. Jedním dechem
dodal, že od té doby dává v
daném úseku nohu z plynu.

ZAVOLAT PO SRÁŽCE
POLICII JE JISTOTA
Po srážce věděl, jak se v

dané chvíli zachovat. „Volal

jsem tehdy myslivce. Když
nevíte číslo, vždycky je jis-
tota zavolat policajty. Hlav-
ně k tomu kusu nechodit a
už vůbec nenakládat do
kufru. Většinou není zvíře
mrtvé a roztřískalo by celé
auto,“ upozornil Martin Po-
litzer.
Zvěř se vyskytuje na mi-

gračních tazích kolem zdro-

jů obživy. Předseda okres-
ního mysliveckého spolku
Michal Zubíček nabádá k
opatrnosti na místech, kde
jsou lesní úseky i okolí cest,
které navazuje na lesy nebo
pole. „Konkrétně v úseku u
Ratiboře je dopravní značka
už tři roky. Řidiči

dopravní
Řidiči
dopravní

tam přes-
to jezdí jak blázni,“ posteskl
si Zubíček.

SRAŽENÝ JELEN VÁŽIL
STO TŘICET

JELEN
TŘICET

JELEN
KILO

Srážka s vysokou zvěří je
nebezpečná a nezřídka
končí smrtí řidiče. Před čtr-
nácti dny srazil řidič u Ra-
tiboře laň jelena evropské-
ho. „Ten kus vážil sto třicet
kilo. Šofér může mluvit o
štěstí,“ upozornil Zubíček.
Nezanedbatelná je chov-

ná hodnota zvěře. V případě
sraženého jelena se může
jednat o škodu až třicet tisíc
korun. U srny je to zhruba
osmnáct tisíc.
Policie České republiky

eviduje od začátku roku do
konce srpna na území
okresu Vsetín osmapadesát
případů srážky se zvěří nebo
domácím zvířetem. „Číslo
bude ve skutečnosti mno-
hem vyšší. Většinou to lidi
na policii nehlásí. Malou
zvěř se vůbec nedozvíme.
Jen na jedenapůlkilometro-
vém úseku před Ratiboří
evidujeme až třicet případů
za rok,“ uzavřel předseda
myslivců Michal Zubíček.

OPATRNOST.Knejvíce srážkámdochází popůlnoci. Po silnicích
projíždíméně aut a zvěř se dává dopohybu. Foto: Deník/archiv
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2 21. září 2017Deník
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Ing. Ivan MAŘÁK
kandidát KSČM ve Zlínském kraji

MÍR, SPRAVEDLNOST, BEZPEČÍ
WWW.KSCM.CZ
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