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Budova dialýzy
20 let přesluhuje
Vedení hodonínské nemocnice chce
přesunout dialýzu do prostor hlavní budovy.
Současný pavilon je podmáčený.

PETR TUREK

Hodonín – Třikrát týdně leží
po dlouhé čtyři hodiny na lůž-
ku v hodonínském hemodia-
lyzačním středisku pacienti s
onemocněním ledvin. Z pro-
vizorního prostředí se mají
přestěhovat do lepších a kom-
fortnějších prostor uvnitř ne-
mocnice. „Na současném mís-
tě jsem zažil maximální úsilí
personálu, který se o nás skvě-
le staral. Depresivní prostředí
v přestárlé budově ale na člo-
věka, který tam hodiny leží,
přesto silně doléhá. Pamatuji
se, že jednou v zimě tam byla
dokonce porucha topení,“ po-
steskl si jeden z pacientů.

Podle vedoucí hodonínské-
ho hemodialyzačního stře-
diska a nefrologické ambu-
lance Jitky Slivkové je jeho
stav dlouhodobě nevyhovují-
cí. „Ať už ze stavebního hle-
diska, nebo jako zázemí pro
pacienty. Současná budova
byla plánovaná jen na krát-
kodobé využití,“ upozornila
Slivková. Podle ředitelky ne-
mocnice Věry Dostálové se
počítalo s tím, že hemodialý-
za bude na stávajícím místě

deset let. Nyní je to už třicet.
„Budova je asi z jedné čtvrti-
ny podmáčená. V únoru nám
totiž prasklo potrubí a voda
pod ni částečně zatekla,“ po-
stěžovala si ředitelka. S re-
konstrukcí prostor uvnitř
hlavní budovy chtějí v ne-
mocnici začít co nejdříve, aby
mohli právě tam dialýzu pře-
stěhovat. Zatím má zařízení
na přestavbu schválený in-
vestiční záměr. „Hradili
bychom ji z našich zdrojů, ale
není vyloučené, že by nás
mohl podpořit zřizovatel, te-
dy kraj,“ sdělila Dostálová.

Nově pověřený krajský

radní pro oblast zdravotnic-
tví Marek Šlapal s pomocí po-
čítá. „Současný rozpočet od-
boru zdravotnictví takovou
investici neumožňuje, proto
budu usilovat o její uskuteč-
nění z případných rezerv v
krajském rozpočtu. Přestě-
hování hemodialyzačního
oddělení považuji za prioritu
především z hlediska zlepše-
ní péče a také ekonomické za-
jištěnosti hodonínského
zdravotnického zařízení,“
uvedl krajský radní.

V nemocnici už připravují
dokumentaci pro výběrové
řízení a další administrativu.
Náklady na rekonstrukci do-
sáhnou asi šestnácti milionů
korun. „O přesunu do nových
prostor se snažíme už něko-
lik let. Pokud půjdou všechny
kroky ohledně výběrového
řízení a dokumentace dobře,
tak s pracemi začneme kon-
cem srpna či začátkem září,“
sdělila ředitelka. V součas-
nosti má hodonínské hemo-
dialyzační centrum kolem
pětasedmdesáti pacientů s
nefunkčními ledvinami.
„Jsme velké středisko, patří-
me k největším v České re-
publice. Dojíždí k nám lidé
nejen z Hodonínska, ale i Ky-
jovska a Veselska,“ dodala
Slivková. Další centra jsou až
v Břeclavi a Uherském Hra-
dišti. Pokračování na str. 3

hemodialýza
neboli krevní dialýza je čištění
krve při selhání ledvin pomocí
přístroje zvaného dialyzační mo-
nitor. U vleklého (chronického)
selhání ledvin se provádí dlou-
hodobě několikrát týdně. Velmi
často se také používá k očištění
krve u náhlého (akutního) selhání
ledvin. U nás je to nejčastěji po-
užívaná metoda náhrady funk-
ce ledvin.
zdroj: http://www.nefrologie.eu

Odčerpal
naftu. Z bagru
Těmice – Odstavený pásový
bagr u skládky odpadů v Tě-
micích se stal v uplynulých
dnech terčem zloděje. Ze stro-
je zmizelo dvě stě litrů pohon-
ných hmot. „Pachatel nejdří-
ve odstranil visací zámek na
petlici víka nádrže. Po od-
šroubování víčka pak naftu
odčerpal,“ uvedla k případu
policejní mluvčí Kamila Ha-
raštová. Škoda dosáhla na ví-
ce než sedm tisíc korun, udá-
lostí se nyní zabývají stráž-
ničtí policisté. (kos)

dnes si přečtěte

Zájem o brigády
převyšuje nabídku
Hodonínsko – Zemědělské
podniky i restaurace přes léto
nabízejí brigády. Studenti v
Hodoníně se mohou také letos
připojit k Zelenému městu. ...3

Ženy ze Sborečku se
pořád cítí na dvacet
Lipov – Devítičlenný Sbore-
ček žen z Lipova zpívá pře-
vážně písně z Horňácka. Příští
rok oslaví jubileum. ...2

Hovorany jsou
v semifinále
Hovorany – Zemas vyřídil ve
čtvrtfinále poháru Starý Pod-
dvorov 4:0. Hrdinou utkání byl
Martin Ondroušek. ...17

Chystáte se letos  
na ohňostroje  
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S k ó r e 
R o v n o s t i

 Ne

Nová otázka každý den na 
www.brnenskydenik.cz

Ano

65 %    35 %

ŠKOLSTVÍ:

Studenti skládají
státní maturity
Jižní Morava – Tisíce jiho-
moravských maturantů včera
zasedly do lavic. Každého z
nich čekal test z matematiky
nebo písemná práce v anglic-
kém jazyce. Studenti si vy-
brali jeden z těchto předmětů.
Příští týden je čeká písemná
práce z českého jazyka. Ústní
část společných maturit a pro-
filová část zkoušek začne v po-
lovině května. Jejich kon-
krétní termín se u jednotli-
vých středních škol liší, urču-
je jej ředitel školy. Přesný po-
čet maturantů v Jihomorav-
ském kraji nelze v současné
chvíli zjistit. (von)

Víc na www.rovnost.cz

Nejproduktivnější hráč
Vojtěch Němec hodnotí
sezonu hokejové Komety

Čtěte na str. 6

počasí

Přežila pod vlakem
Žena si lehla pod vlak,
vyvázla bez škrábnutí

Čtěte na str. 4

HUDBA PRO MLADÉ

OSLAVA JARA. Mladí z celého Brna oslavili včera odpoledne a ve-
čer Studentský Majáles. Sešli se v areálu Hněvkovského v brněn-
ském Komárově. „Festival je multižánrový. Největší hvězdy jsou
skupiny Tata Bojs, United Flavour a Portless,“ sdělil organizátor
Oldřich Vojáček. Vystoupila i kapela Morčata na útěku (na sním-
ku). Do šesté hodiny večer přišly tři tisíce diváků. „Čekáme, že dal-
ší přijdou ještě večer. Loni byla návštěvnost kolem deseti tisíc li-
dí,“ uvedl Vojáček. Vstup na festival byl zdarma. Novinkou čtvr-
tého ročníku bylo divadlo, kde vystoupili ochotníci a speciální pó-
dium pro hip hop. Koncerty doplnila exhibice na inline
bruslích a fotbal v bumperballech. Hráči byli od pasu na-
horu oblečení v průsvitných koulích podobných těm na
zorbing. Foto: Deník/Lubomír Stehlík

Fotogalerie na www.rovnost.cz

Ledoví muži přijdou už o víkendu
Jižní Morava – Jihomorava-
né se musejí připravit na vý-
razné ochlazení. Teploty kles-
nou až o deset stupňů. „Ale po-
řád půjde o jarní počasí. Nej-
vyšší odpolední teploty se vy-
šplhají na patnáct stupňů,“
sdělil Petr Münster z brněn-
ské pobočky Českého hydro-
meteorologického ústavu.

Ranní teploty klesnou už zí-
tra k bodu mrazu. Týká se to
míst, kde nebude foukat vítr. I
v pondělí a v úterý ráno bude

kolem nuly. „Dá se říct, že jde
o takzvané ledové muže.
Chladný vzduch k nám proudí
z Polska,“ informoval meteo-
rolog.

V úterý odpoledne už teplo-
ty zase vystoupají k dvacítce.
„Podle aktuálního výhledu by
se ochlazení do poloviny květ-
na nemělo opakovat,“ nastínil
Münster.

Přestoževposledníchdnech
teploty dosahovaly skoro k
pětadvaceti stupňům, žádný

rekord v kraji nepadl. Ten se
drží kolem třiceti stupňů. Prů-
měrné teploty z konce dubna a
začátku května zatím dosa-
hují čtrnácti stupňů. „To je tři
až čtyři stupně nad průmě-
rem,“ dodal meteorolog.

Vývoj počasí zklamal na-
příklad Martinu Havlíčkovou
z Brna. „Ve čtvrtek jsem děla-
la velký úklid, takže jsem si
teplé počasí ani neužila. A teď
má být zima,“ postěžovala si
Havlíčková. (fol)

V zemědělské politice Unie dostali podle bývalého šéfa agrární komory Jana Veleby přednost rostlináři. Tvrdí:

Podporu musí dostat chov zvířat
PETRA KOZLANSKÁ

Jižní Morava – Obnova živo-
čišné výroby a vznik pracov-
ních míst v zemědělství pova-
žuje senátor a bývalý předse-
da agrární komory Jan Vele-
ba za hlavní cíle pro nové ob-
dobí evropské zemědělské po-
litiky.

Jaké podmínky si Česká repub-
lika vyjednala ve Společné ze-
mědělské politice Unie?

Sedmiletý plán pro evrop-
ské zemědělství začne naplno
fungovat od roku 2015. Pod-
mínky pro toto rozpočtové ob-

dobí jsou pro české zemědělce
vyjednané velmi dobře. Teď
bude klíčové, jak tyto mož-
nosti zasadíme do českého ze-
mědělství. Zásadní roli se-
hraje současný ministr země-
dělství Marian Jurečka a čes-
ká vláda. Právě v těchto dnech
a týdnech se připravuje ko-
nečné rozhodnutí.

Které oblasti zemědělství do-
stanou podporu?

Odhaduji, že posílí obory,
které vytvářejí pracovní mís-
ta a základ potravinové
soběstačnosti. Třeba chov
hospodářských zvířat a pěs-

tování plodin, jako je ovoce,
zelenina, brambory nebo
chmel. Tam dojde k výrazné-
mu posílení dotací. Doteď se
měl nejlépe farmář, který se
věnoval polní výrobě, což
znamená jednoduchý osevní

postup, velkou mechanizaci,
veliké stroje, a jen pár za-
městnanců.

Změní se v následujících sedmi
letech něco v oblasti vinařství?
Vinaři na jihu Moravy si totiž
stěžují, že kvůli nařízení z Unie
nemohou rozšířit vinice.

Evropa má striktní kvóty
ohledně povolené plochy hek-
tarů a podle mě se zvýšení
prosadit nepodaří. Jiná věc je,
že v Itálii je několik desítek ti-
síc hektarů vinné révy, kte-
rou pěstují na černo. Všichni
to vědí, ale nikdo nezasáhne.

Pokračování na str. 5

Jan Veleba. Foto: Deník/J. Handreich
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