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Veselský Orel chystá sál na
squash, judo i gymnastiku
Veselí nad Moravou – Ví-
ceúčelový sál se squashem,
zázemím pro judisty i ma-
lým fitness plánuje postavit
spolek Orel ve Veselí nad
Moravou. Stát může až dva-
náct milionů korun, přičemž
necelá polovina by měla jít
z rozpočtu města. O podpoře
rozhodli zastupitelé na po-
sledním jednání.
Objekt má v areálu Or-

lovny vyrůst tam, kde je
dnes položená základová
deska. Dříve na ní měla
vzniknout klubovna s posi-
lovnou. Nyní se řeší změna
zaměření stavby. „V prvním
patře plánujeme místo pro
oddíl juda, v zadní části pak
dva squashové dvorce, dole
šatny, sprchy, záchody a fit-

ness koutek,“ přiblížil sta-
rosta Orla Vojtěch Koste-
lanský. Navíc se počítá
s tím, že sál využijí školy,
kluby i veřejnost.
Podle zástupce veselských

judistů Martina Juříka musí
nyní sportovci na každý
trénink skládat a zase balit
velkou žíněnku, která se tak
ničí. „V sále by byla umís-
těná nastálo, měkká podla-
ha by pak mohla sloužit i
pro gymnastiku, jógu nebo
jiná cvičení,“ řekl na zase-
dání Juřík.
Podmínkou zapojení rad-

nice jsou přiznané dotace z
ministerstva školství. „Měs-
to by se podílelo maximálně
pěti miliony,“ upřesnil mís-
tostarosta Petr Kolář. (kos)

POLICEJNÍ ZAKUKLENCI SE V HODONÍNĚ SLANILI Z VRTULNÍKU

PREZENTACE. Jaké je to být policistou a co všechno je k tomupotřeba splnit,mohli zjistit zájemci
v pátek v areálu stadionuUČervenýchdomků vHodoníně. K vidění tambyly jednotlivé složky poli-
cejního sboru včetně ukázek jejich práce. „Představila se například prvosledová hlídka, zásahová
jednotka s vrtulníkem, psovodi a těžkooděnci provedli zásahproti výtržníkům.Návštěvníci navíc

mohli zavítat na stanoviště dopravní služby, pořádkové i cizinecképolicie,“ uvedl policejnímluvčí
Petr Zámečník. Případní zájemci si pakmohli vyzkoušet přijímací fyzické testy policistů a zjistit více
podrobností o přijímacím řízení k policii. Foto: Deník/Jiří Kosík

Fotogalerie a videonawww.hodoninskydenik.cz

Postavte dálnici, žádá petice.
Podporu by našla ve Strážnici
Břeclavsko, Hodonínsko –
Urychlení a podpora vý-
stavby dálnic D49 a D55,
která povede z Otrokovic
přes Hodonínsko do Břecla-
vi. To je cíl petice, kterou
vytvořilo Sdružení pro roz-
voj dopravní infrastruktury.
Příprava výstavby trvá přes
patnáct let.
Výzva k podpisu se obje-

vila i na webu Hodonína či
Břeclavi. „Problémy se po-
dobají našim s obchvatem a
vzhledem k tomu, že jedna
z dálnic se bezprostředně
dotýká i Břeclavi, rozhodli
jsme se výzvu uveřejnit,“
odůvodnil mluvčí břeclavské
radnice Jiří Holobrádek.
Petici by podpořila sta-

rostka Strážnice Renata

Smutná. Doprava je ve
městě dlouhodobě hustá a
právě nová dálnice D55 by
ulevila provozu. „Jde o
hlavní problém města.
Denně Strážnicí projede
přes deset tisíc aut. Omezuje
to chodce i řidiče,“ podotkla
Smutná.
Petici lze podepisovat do

konce října na webu
petice24.com. Její autoři viní
z průtahů především ekolo-
gické aktivisty. „Největší
problém vidím v tom, že
dálnice má vést přes ptačí
oblast Bzenecká Doubrava-
Strážnické Pomoraví. Podle
nás nebyla řádně posouzená
varianta mimo ni,“ sdělil
třeba vedoucí spolku Děti
Země Miroslav Patrik. (hra)

Pěkné hrozny? Uškodit může voda i plísně
Sběr hroznů kazí vi-
nařům počasí. Vysoká
vlhkost a oteplení
může do vinic přinést
houbové choroby.

JIŘÍ KOSÍK

Jižní Morava – O čtrnáct
dnů dříve začalo letošní vi-
nobraní a sklizeň hroznů je
nyní v plném proudu. Pěs-
titelé se ale obávají toho, co
přinese počasí. Může jim
totiž zkazit nadšení z dobré
úrody. „Když mělo pršet,
bylo sucho, když teď má
svítit slunce, prší. Je to
anarchie,“ prohlásil předse-
da hodonínské agrární ko-
mory Petr Chaloupka.
V podobném duchu se

vyjádřil sklepmistr Země-

dělského družstva Sedlec na
Břeclavsku Ctirad Králík.
„Voda přišla v době, kdy
potřebujeme sluníčko, aby
hrozny pěkně dozrávaly.
Obáváme se, aby nezačaly
hnít,“ řekl Králík. Sedlecký
podnik, který hospodaří na
sto dvaceti hektarech vinic,
má už sklizené například
hrozny odrůd Müller Thur-
gau nebo Chardonnay.
Za posledních čtrnáct dnů

spadlo místy čtyřicet až pa-
desát milimetrů srážek, což
může nepříznivě ovlivnit
i obsah cukrů v hroznech.
„Hrozny se mohou nalévat a
případně praskat. Naředí se
jejich obsah, čili může kles-
nout cukernatost. Ta se teď
pohybuje mezi sedmnácti a
jednadvaceti stupni normo-
vaného moštoměru,“ po-
dotkl Chaloupka s tím, že

vinobraní potrvá ještě mini-
málně měsíc, zřejmě i déle.
Záležet bude na počasí.
Vlhkost spojená s vyššími

teplotami znamená riziko
rozvoje houbových chorob,
které letos vinaře trápily
zcela minimálně. „Kdo vini-
ce v nedávné době ještě
ošetřil, je v klidu. Kdo stříkal
před měsícem a později,
může mít teoreticky obavu z
plísní,“ vysvětlil Chaloupka.

Podle Štěpána Maňáka ze
Žádovic začalo letos vino-
braní zhruba o dva týdny
dříve. Déšť ale může práce
zpomalit. „Iršaje, muškáty a
müllerky jsme snad ještě
tak brzo jako letos nesklí-
zeli. Většina hroznů je už
dostatečně vyzrálá,“ zhod-
notil žádovický vinař.
Posbírat náchylnější od-

růdy, především Sauvignon
a Neuburské, museli také

vinaři z Lahoferu v Dobši-
cích na Znojemsku, a to
právě kvůli dešti a riziku
chorob. „Díky teplému a
slunnému létu a rychlejší-
mu dozrávání jsou už ale i u
těchto odrůd cukernatosti
na úrovni sklizní předcho-
zích let,“ upozornil marke-
tingový a obchodní ředitel
Lahoferu Daniel Smola.
Vinaři se shodují v tom,

že hrozny jsou kvalitní. Pa-
radoxně jim částečně po-
mohlo sucho. Starší vinice,
které mohly čerpat života-
dárnou tekutinu z větší
hloubky, jsou na tom lépe.
U mladších výsadeb zvláště
na lehčích půdách se teprve
uvidí, jak se nedostatek
vláhy projeví ve víně. „Je
možné, že taková vína bu-
dou mít více hořkých látek
a budou v nich patrné při-

sušené tóny,“ přiblížil Králík.
Hlavní otázkou zůstává,

jak rychle se hrozny, které
mnohde zredukovaly jarní
mrazy a někde i kroupy,
podaří sklidit. „Za pěkných
podzimů si člověk mohl vi-
nobraní naplánovat, nyní se
musíme trefovat mezi déšť.
Bude to ještě boj,“ prohlásil
sedlecký vinař.
Meteorologové předpo-

kládají, že se v následujících
dnech zase oteplí. „Pro první
půlku týdne modely nazna-
čují více oblačnosti a srážek,
maximální teploty kolem
patnácti stupňů Celsia, v
druhé půlce týdne již o něco
méně srážek a oteplení na
hodnoty kolem devatenácti
stupňů,“ informovala An-
drea Kvapilová z brněnské
pobočky Českého

Kvapilová
Českého

Kvapilová
hydrome-

teorologického ústavu.

O letošním vinobraní
· Vinobraní začalo na
přelomu srpna a září.září.září V
případě raných odrůd nebo
sklizně na burčák i dříve.
· Déšť hroznům ke konci
jejich dozrávání nesvědčí,nesvědčí,nesvědčí
voda může naředit obsah
bobulí a snížit cukernatost.

· Vinaři se navíc obávají
rozvoje houbových chorob,
náchylné odrůdy proto raději
sklidili o něco dřív.
· Hrozny jsou kvalitní,kvalitní,kvalitní vinice
ovšem postihly jarní mrazy,
sucho a kroupy. Ročník tak
má být průměrný.

Bazén otevřou v listopadu
Hodonín – Už osmadvacátý
měsíc je zavřený krytý pla-
vecký bazén v Hodoníně.
Zařízení, které navštěvovalo
ročně více než šedesát tisíc
lidí z Hodonínska, Břeclav-
ska a slovenského příhraničí,
má podle vedení radnice
znovu začít sloužit začátkem
listopadu. „Termín dokonče-
ní stavby je sedmého října.
Pak ale ještě musíme zajistit
minimálně na stavebním
úřadě předběžné užívání,
k čemuž bude zapotřebí i
souhlas hygienické stanice,“
řekl místostarosta Hodonína
Ladislav Ambrozek.
Na sportovišti v součas-

nosti finišují stavební práce,
včetně obkládání. Krytý ba-
zén zavřel v červnu 2015,
kdy jej radnice nechala za
osmnáct milionů zateplit.

Následně se ukázalo, že
konstrukce střechy je v ha-
varijním stavu. Současné
vedení města se tak roz-
hodlo k rozsáhlé téměř sto-
milionové přestavbě.
Velký i malý bazén budou

nyní v nerezovém provede-
ní, sauny se přesunou dolů,
kompletně nové budou
i použité technologie. Ná-
vštěvníci bazénu však zřej-
mě budou muset kvůli
vstupence sáhnout hlouběji
do kapsy. „O novém ceníku
se jedná. Změna ve vstup-
ném však určitě bude,“ po-
tvrdil vedoucí krytého ba-
zénu a koupaliště Libor
Bartoš. Navíc obě sportoviš-
tě přejdou od Nového roku
pod hodonínské lázně. (pt)
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