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Dokončují opravy ulice
Kyjov – Uzavírka Čelakovského ulice v Kyjově, která
trvala více než tři měsíce, už brzy skončí. Posledním
krokem po rekonstrukci stávajícího plynovodu a vo-
dovodu bude položení asfaltového povrchu. Termín
finálního položení asfaltového povrchu je kvůli stáva-
jícímu nepříznivému počasí naplánovaný na čtvrtek a
pátek. Pokládka asfaltu si v těchto dnech vyžádá úpl-
nou uzavírku. Obyvatelé Čelakovského ulicemohou v
této době využít parkoviště za kulturním domem. (bs)

Vyšetří na zabijáka plic
Hodonín – Bezplatné vyšetření na chronickou obs-
trukční plicní nemoc chystá už zítra Nemocnice TGM
Hodonín, a to na plicní ambulanci. Chorobamá být
čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Většina
vážně nemocných pacientů přitom o ní vůbec neví.
„Podle odborníků nejde přitom jen o nějaké pokaš-
lávání a zadýchávání, ale skutečně o smrtelnou ne-
moc,“ upozorňuje Antonín Tesařík, ředitel nemocnice.
Právě tam semohou zájemci nechat zdarma vyšetřit.
„Jde o zánětlivé onemocnění, jemuž často předchází
dlouhodobé vdechování škodlivin, především cigare-
tového kouře. Dráždění dýchacích cest pak způsobuje
zánětlivé změny,“ varuje lékař Otto Urban. (pt)

Den sázení aleje: 17. listopad
Mikulčice – Sedmnáctý listopad oslavila třicítka dob-
rovolníků výsadbou uMikulčic. „Byly doplněné prolu-
ky v aleji mezi obcí a Slovanským hradištěm vzrostlý-
mi jasany tak, aby cestu lemovala zeleň kompletně po
celé trase,“ přiblížil včera předseda pořádajícího Hnutí
Brontosaurus Podluží Dalimil Toman s tím, že akci
spojili s osvětou. „Naším cílem bylo nejen vysázet dané
dřeviny, ale také zapojit do péče o své okolí veřejnost a
dobrovolníky,“ vysvětlil organizátor Stanislav Kalužík.
Den si vybrali pořadatelé pro akci symbolicky jako do-
bu spolupráce při tvorbě něčeho užitečného, tak po-
stavení se negativním vlivům. „Ať již na naši přírodu či
společnost,“ dodal Toman. (pt)

Krátce z Hodonínska

Vedení nastínilo záměry
Hodonín – Lídři koaličních kandidátek na včerejší tis-
kové konferenci představili záměry a cíle nového ve-
dení hodonínské radnice do roku 2022. „Shodli jsme se
na tom, že chceme úřad ještě více otevřít občanům.
Zrevidujeme staré programy, doplníme je, a na to bu-
dou navazovat investice,“ sdělil starosta Libor Střecha
s tím, že vedení chce rozvíjet moderní infrastrukturu a
podporovat sport, hlavněmládežnický. V plánu je také
zavedení více vodních prvků. „Právě teď jsme schvalo-
vali projektanta pro sídliště Rudolfa Filipa a jednou z
podmínek bylo, aby vsakovaná dešťová voda zůstávala
v krajině,“ řekl místostarosta Ladislav Ambrozek. (pt)

Foto: Hnutí Brontosaurus

Přiblíží slovenské penze
Slovácko – Lidé, kteří pracovali či dělají na Slovensku
a v Českumají příležitost získat informacemimo jiné i
o tom, jak se jim doby pojištění získané do konce roku
1992 započítají do penze. Česko-slovenský poradenský
den k důchodům se koná ve čtvrtek v sídle Okresní
správy sociálního zabezpečení v UherskémHradišti.
„Lidé semohou dovědět, jaké jsou podmínky na dů-
chod v obou státech, jakmají postupovat při vyřizová-
ní žádosti o důchod či jaké doklady k podání žádosti
potřebují,“ uvedlamluvčí správy Jana Buraňová. (pt)

Dobré ráno, Hodonínsko
Mínus sedmnáct

S ymbolika sedmnáctého lis-
topadu v podobě klíčů má
své dva rozměry. Jeden, mys-

lím pozitivní, je ten, kterým se zvonilo
po probuzení a změně. Ten druhý, je dynamicky
negativní, a to v tom, že v současnosti už řada lidí
cinkat nemůže. Klíče totiž nemá. Několik z nich o
víkendu v České republice umrzlo. V období, kdy
se prý republice ekonomicky daří, ale na azylový
dům peníze chybí... Petr Turek, redaktor

Manželé naučili tančit tisíce lidí
JAKUB SEKANINA

U ž přes čtyřicet
let učí mladé i
starší páry tan-
čit a jak se
chovat a ne-

chovat ve společnosti. Man-
želé Alena a Jiří Míšenští z
Blanska si stále užívají tance
amožnosti předat ho zájem-
cům všech věkových katego-
rií. „Tančit nás smanželem
stále i po těch letech baví a
rádi to umění naučíme i
ostatní. Za sebemohu říci, že
když si stoupnu na parket,
všechny ostatní trable zmizí.
Najednou je to jen hudba a
pohyb,“ vysvětluje Míšenská.
Za dobu, po kterou pár učí

společenské tance a etiketu,
prošlo jejich lekcemi přes
třicet jedna tisíc žáků. Jejich
elán se však navzdory tomu,
že oba už oslavili šedesátku,
nezmenšil, stejně tak jejich
láska pro tanec. „Když
něco děláte tak
dlouho, je při-
rozené, že to
musítemilo-
vat, jinak u
toho nezů-
stanete.
Navíc už se
pomalu
blížíme k
naší tisící
prodlouže-
né a já ne-
chci skon-

čit, dokud se tam nedosta-
neme,“ směje se Míšeňský.
Tento rok navštěvuje školu

manželůMíšenských dohro-
mady v Blansku a Letovicích
220 studentů v kategorii pro
mladé a přibližně pětatři-
cet párů v tanečních pro
dospělé. Zatímco počet

dospělých je za po-
slední léta stabilní,
mezi mladými po-
zorují manželé
rapidní nárůst.
„Tento rokmáme
o čtyřicet žáků
více než loni. Je

opravdu špička,“
tvrdí Míšeňský .
Zájem pramení

z několika příčin.

Podle Míšeňské zejména u
dospělých sehrál roli pořad
StarDance. „Lidé vidí, jak
krásně tanecmůže vypadat,
a chtějí se tomu přiblížit,“
myslí si.
Další důvod je podle ní

možnost potkat se s přáteli
či strávit čas s partnerem a
obohatit svůj život o trochu
kultury.
Taneční školamanželů

Míšenských je unikátní v
několika ohledech. Jedním z
nich je fakt, že se nesoustředí
pouze na tanec a etiketu. Na
hodinách lidé i zpívají či
předvádějí scénky. „Chceme
v lidech, zejménamladých,
vzbudit zájem o kulturu,“
tvrdí Jiří.

Foto: archiv

Zelená nafta i pro vinaře. Skončí
diskriminace, komentují návrh
Jižní Morava – Výraznámož-
nost úspory se rýsuje pro vi-
naře. Díky takzvané zelené
naftě a vratkám na dani. Po-
slanci před pár dny schválili
novelu zákona o spotřebních
daních. Po návrhu poslance
Vlastimila Válka za TOP 09
jsou v ní už zohlednění také
pěstitelé vinné révy. „Pokud
Senát návrh schválí a prezi-
dent podepíše, bude se zelená
nafta týkat i pěstitelů vinné
révy,“ potvrdil na sociální síti.
Změnu přivítal prezident

Svazu vinařů Tibor Nyitray.
„Dosavadní nastavení bylo
pro vinaře diskriminující. Ta-
ké spotřebují hodně nafty při
práci se stroji ve vinicích,“
komentoval.

Původně seměla vratka od
příštího roku sjednotit pro
všechny zemědělce na úrovni
4,38 koruny na litr nafty. Na-
konec novela počítá s různou
výší. Na vinaře, stejně jako
pěstitele ovoce, zeleniny,
brambor nebo cukrové řepy,
se vztahuje nárok namaxi-
mální vratku 9,5 koruny na
litr. Rodinné vinařství Hynka
Holánka z Ivaně na pomezí
Břeclavska a Brněnska ob-
hospodařuje zhruba 25 hek-
tarů vinic. „Roční úspora by
díky zelené naftě přesáhla sto
tisíc korun,“ odhadl vinař.
Podle ministerstva země-

dělství se zjednoduší i admi-
nistrativa spojená se zelenou
naftou. (sp)

Na učiliště užmá kraj kupce
Boskovice – Prodej areálu
bývalého oděvního učiliště v
boskovické Havlíčkově ulici
se blíží. Budovamá tři části s
nádvořím a patří Jihomorav-
skému kraji. Za patnáct mi-
lionů korun ji chce koupit
společnost NWDGroup. Pro-
dej ještěmusí schválit krajští
zastupitelé.
Jak nové prostory společ-

nost využije, nechtěli její zá-
stupci zatím přiblížit. „V tuto
chvíli to nebudeme komen-
tovat,“ uvedla Nikol Mahú-
tová z právního a vnitřního
oddělení společnosti.
NWDGroup před dvěma

lety spoluzakládal boskovic-
ký podnikatel v oboru ne-
movitostí Jan Tajovský. Jed-
ná se o investiční a finanční
skupinu, která na českém tr-

hu vyhledává a zhodnocuje
investiční příležitosti v seg-
mentu nemovitostních pro-
jektů.
Vyvolávací cena areálu

učiliště byla deset a půl mi-
lionu. Zhruba před dvěma
lety tu chtěli krajští úředníci
vybudovat komunitní byd-
lení pro staré lidi i rodiny s
dětmi. Plán padl a budova
neměla využití. „Vyučovat se
v budově přestalo v červnu
2015. Důvodem opuštění
areálu byl úbytek studentů a
ukončení vyučování oděvní
technik a agropodnikání.
Dnesmohou zájemci studo-
vat na Vyšší odborné škole
ekonomické a zdravotnické
a Střední škole Boskovice,“
uvedla náměstkyně hejtma-
na TaťánaMalá. (jch)

Bezdomovci
v Břeclavi
přijdou o azyl
Azylové domy a noclehár-
ny pro lidi bez domova se
plní. Hledat lůžko v teple
přinutily lidi bez střechy
nad hlavou první mrazy.
V Břeclavi by však ke kon-
ci roku měl azylový dům
skončit.

DALIBOR KRUTIŠ

Jižní Morava – Přestože
venku začínámrznout a ob-
jevuje se první sníh, zaměst-
nanci Azylového domu v
Břeclavi se pomalu připravují
na ukončení provozu zaříze-
ní. Už zaměsíc. Kvůli chybě-
jícím penězům. Lidé bez do-
mova tak přijdou o přístřeší.
Deníku Rovnost potvrdila

ukončení provozu vedoucí
azylového domu Veronika
Heklová. „Registraci pro so-
ciální službymáme ukonče-
nou k 31. prosinci tohoto
roku. To znamená provoz
domu končí k tomuto datu,“
uvedla Heklová. Azylový
dům funguje v Břeclavi od
roku 2007.
Podle ředitele Oblastní

charity Břeclav Josefa Gajdo-
še chybí podporaměsta.
„Případná záchrana domu

bude stát více než spolu-
účast, kterou zástupci kraje
i města odmítli poskytnout.
Jenže zadavatelem jeměsto,
takže je to na něm. Tripar-
titní jednání máme na kraji
ještě 29. listopadu a navrhu-
jeme nejlevnější variantu pro
záchranu domu,“ přiblížil ře-
ditel. „Doufejme, že ti lidé
nezůstanou v zimě přes noc
v lese,“ dodal Gajdoš.
Vedení Břeclavi o dalším

jednání s charitou podle
místostarosty Jaroslava Vál-
ky neuvažuje. „Charita už
nemá licenci na poskytování
těchto služeb. Další diskuze
je proto bezpředmětná,“
konstatoval Válka.
Potřebnost azylových do-

mů a nocleháren v těchto
dnech dokumentuje napří-
klad situace v blanenské
noclehárně. „Máme k dispo-
zici patnáct lůžek promuže
bez domova. U nás je teď
zcela plno. Ženy odkazujeme
na nejbližší noclehárnu pro
ženy, která je v Brně,“ kon-
statoval vedoucí noclehárny
Jiří Papíž. Za lůžko v Blansku
zaplatí zájemce 40 korun.
Pětačtyřicet lůžekmají pro

potřebné připraveno za-

městnanci azylového domu
ve Znojmě. „Deset pro ženy
a zbytek promuže. Aktuálně
máme ještě volnámísta jak
promuže, tak pro ženy. Nyní
je nejmladšímu uživateli 34
let a nejstaršímu 76 let,“ sdě-
lila vedoucí domuMiluše Ja-
kubová.
Za noc ve znojemském

domě lidé zaplatí třiadeva-
desát korun. Zaměstnanci
však nevyhodí ani lidi bez
peněz. „Zájemce o ubytování
je přijat i v případě, že nemá
peníze na ubytování. Je mu
poskytnuta pomoc při vyří-
zení dávek hmotné nouze,
konkrétně doplatek na byd-
lení. Dávku vyplácí úřad prá-

ce podle nároku na výplatu
až do výše 2.800 korun za
kalendářní měsíc. V případě,
že je přijetí složitější, zájemci
prozatím nabídneme nocle-
hárnu, kde hradí jen čtyřicet
korun,“ doplnila.
Na Vyškovsku funguje

pouze Azylový dům pro
matky s dětmi v tísni v Opa-
tovicích. Provozuje jej obec-
ně prospěšná společnost.
„My jsme na Vyškovsku je-
diní. Klasický dům pro lidi
bez domova u nás není. Kdysi
tady bývala ubytovna, ale
nebyla využívána. Takže její
provoz skončil,“ naznačila
vedoucí domu Alena Sig-
mundová.

Azylové domy na jihu Moravy
P Poskytují služby lidem v
nouzi, kteří se ocitli bez stře-
chy nad hlavou.

P Služby Azylového domu
Břeclav loni využilo 79 klien-
tů. Jeho zaměstnanci jim po-
skytli celkem 6696 hodin
sociálních služeb.

P V Břeclavi loni 22 lidí díky po-
moci našlo nové bydlení.

P V kraji je celkem 21 azylových
domů.

P Podle charity v celé brněnské
diecézi nyní chybí na azylové
domy přibližně 6milionů ko-
run.
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