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Černý pasažér byl
zároveň hledaný

Břeclav – Průvodčí vlaku
mířícího z Brna do Břeclavi
se obrátila na policii s tím,
že je v soupravě černý pa-
sažér. Policisté na něj čekali
ve stanici v Šakvicích.
„Dvaadvacetiletý muž po
jejich spatření vyskočil z
vlaku a dal se na útěk. Poli-
cisté jej asi po dvou stech
metrech dostihli a zadrželi,“
uvedl včera policejní mluvčí
Petr Zámečník. Muž nechtěl
uvést pravé jméno, ale na-
konec vyšlo najevo, že je po
něm vyhlášené pátrání pro
podezření z majetkových
přečinů v jiném okrese. (hra)

BŘECLAVSKO
VČERA

BŘECLAVSKO
DNES
Zelofest nabídne i
soutěž jedlíků

Pohořelice – Ochutnávky
zelí a pochutin ze zelí z
různých koutů republiky
nabídne dnešní Zelofest v
Pohořelicích. Akce startuje
ve dvě hodiny odpoledne v
sále radnice. Součástí je
soutěž o nejlepší vzorek zelí.
Vše doprovodí cimbálová
muzika Ponava s primášem
Ivo Farkašem. Jako novinka
letos přibude soutěž o nej-
většího jedlíka. „Přichystá-
me knedlíky plněné zelím.
Uvidíme, kdo jich dokáže
sníst nejvíce. K ochutnání
budou i vína,“ těšil se pořa-
datel Aleš Saitl. (hra)

Stát odškodní sadaře za mrazy
Kvůli loňským pozd-
ním jarním mrazům
přišli ovocnáři na jihu
Moravy o velkou část
úrody. Stát jim nabízí
kompenzaci.

MICHAL HRABAL

Jižní Morava – Do milionů
korun jdou škody na loňské
úrodě ovoce ve firmě Agro
Stošíkovice na Znojemsku.
Na devadesáti hektarech
sadů pěstuje jabloně, hruš-
ně, slivoně, třešně či višně.
„Loni jsme měli trochu
menší ztráty než v předmi-

nulém roce. Pomrzlo asi
třicet až čtyřicet procent
rozkvetlých stromů, předlo-
ni to byla polovina,“ vyčíslil
za společnost Michal Ka-
houn. Firma je jedna z
mnoha, které podaly na
ministerstvo zemědělství
žádost o náhradu škody.
Ještě hůř dopadl loni Jan

Krejčiřík z Velkých Pavlovic
na Břeclavsku. „Vůbec jsme
nesklízeli,“ konstatoval pěs-
titel meruněk. U žádosti
musel stejně jako ostatní
prokázat i pojištění. Bez něj
se kompenzace krátí na po-
lovinu. Škody hlásí i ovoc-
se kompenzace krátí na po-
lovinu. Škody hlásí i ovoc-
se kompenzace krátí na po-

náři na Hodonínsku. „Po-
škození mrazem bylo různé.
Od deseti po sto procent.

Lišilo se podle lokality v
katastru,“ sdělil předseda
hodonínské okresní agrární
komory Petr Chaloupka.
Jižní Moravu mrazy poško-
dily nejvíc. Díky teplé polo-
ze tam brzy rozkvetlo nejvíc
stromů, které pak poničily
mrazy v dubnu a květnu.
Vláda odsouhlasila ovoc-

nářům a majitelům lesních

školek na zmírnění škod
celkem 208 milionů korun.
Ovocnářům má jít dvě stě
milionů. „Nyní je v rozpočtu
ministerstva sedmapadesát
milionů, zbývajících 151 má
vláda vyčlenit do konce
února,“ oznámila Armine
Artouni z tiskového odboru
rezortu. Termín pro podání
žádosti byl do pondělí, nyní
úředníci zadávají žádosti do
systému. Jejich konečné
číslo zatím ministerstvo
nezná. Vyplacení peněz
předpokládá koncem dubna.
Podle předsedy Ovocnář-

ské unie České republiky
Podle předsedy Ovocnář-

ské unie České republiky
Podle předsedy Ovocnář-

Martina Ludvíka je výše
příspěvku přiměřená. „Není
ambice platit celou škodu,

což je za celou republiku asi
půl miliardy. Má jít o úhra-
du části nákladů. V před-
loňském roce bylo na kom-
penzace vyčleněných 130
milionů, vyčerpalo se jen asi
sedmdesát,“ připomněl.
Předpokládá vyšší ztráty

na tržbách než roku 2016.
„Procentuálně byla nejpo-
škozenější úroda meruněk a
broskví, v objemu i v peně-
zích vznikly největší škody
na jablcích, kterých je nej-
víc,“ upřesnil Ludvík. Z dat
Ústředního kontrolního a
víc,“ upřesnil Ludvík. Z dat
Ústředního kontrolního a
víc,“ upřesnil Ludvík. Z dat

zkušebního ústavu země-
dělského vyplývá, že loňská
sklizeň byla na jihu Moravy
u jabloní o více než tři tisíce
tun nižší než v roce 2016.

208
milionů korun odsou-
hlasila vláda ovocnářům
a vlastníkům lesních
školek na zmírnění
škod po mrazech.

Maškary dnes
vyráží do ulic
∙Masopustní veselí dnes
zachvátí hnedněkolik obcí
v jihomoravskémpříhraničí.
∙Tradičněnebudou chybět
průvodymasek a také
ochutnávky zabijačkových
pochoutek i sladkostí.
∙Oprotiminulosti se veselí
přesunulona víkend, stírají
se také rozdílymeziměstem
avesnicí.
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Uměli byste poskytnout 
první pomoc?
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Nová otázka každý den na 
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POČASÍ v Jihomoravském kraji

Magazín VÍKEND
Pravda o kuřecím mase a recepty z něj

SPORTUJTE, FANDĚTE

Olympijské festivaly
jsou tady. Příloha
a volná vstupenka
ZDARMA již v pondělí

ZÁBAVA

Toulavá
kamera slaví
patnáctiny
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ROZHOVOR

Vznikne
spálená země,
soudí odpůrce
přesunu
brněnského
nádraží
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