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Lidé od nás
Pro mě bude 2012
hlavně rokem
narození potomka

HODONÍN Pořádná divočina. Tak
barvitý výraz by zvolil pro dění na
hodonínské politické scéně v roce
2011 leckterý nestranný pozorova-
tel. Dva politické převraty na radni-
ci za jediný rok, to je příliš i podle
politologů. Do toho ostuda v podo-
bě srpnové facky, která údajně pad-
la v kanceláři nové šéfky kulturní-
ho domu Lucie Hostačné ze strany
jednoho z tehdejších radních za
sdružení Změna, advokáta a dlou-
holetého zastupitele Vítězslava
Krabičky.

A následná trestní oznámení na
obou stranách.

Veřejným míněním zahýbal i ně-
kolikrát odročený soud s dlouhole-
tým šéfem zoo Miroslavem Frai-
sem, kterému za jeho hospodaření
hrozí dokonce vězení. Stejně jako
promrhání obří dotace na slibova-

nou přístavbu lázní, ke které se v lo-
kalitě neatraktivní pro investory
zoufale upírají zraky dlouhodobě
nezaměstnaných. A také odchody
řady kvalitních úředníků, kteří po
lednovém převratu nechtěli čekat,
až na ně také přijde řada s výpovědí.

Nad tím, jak divoký rok má za se-
bou dříve poklidné okresní město,
kroutí hlavou i ostřílení političtí
matadoři. „Za dvanáct let stráve-
ných na hodonínské radnici jsem
takovou politickou situaci nezaži-
la. Do politiky se už i tady po vzoru
celostátu a kraje začali tlačit bezo-
hlední lidé s tvrdými lokty, kterým
vůbec nešlo o věc veřejnou
a o město, ale pouze o vlastní oso-
bu a svůj osobní prospěch,“ ko-
mentovala třičtvrtěroční angažmá
některých komunálních politiků
sesazených při druhé výměně vele-

ní v říjnu bývalá sociálnědemokra-
tická místostarostka Hodonína Zu-
zana Domesová.

Kdo se občas přišel posadit na
jednání dvou znesvářených zastu-
pitelských táborů, mohl si chvíle-
mi připadat jako na fotbale. Nouze
totiž při nekonečných debatách ne-
byla ani o nadávky, urážky či ne-
souhlasné zahvízdnutí na prsty.

Ředitel – neředitel – ředitel.
Nakonec se vrací do Prahy
„Úroveň naší reprezentace v zastu-
pitelstvu je opravdu tristní. Nená-
vist, vzájemné osočování a neřeše-
ní problémů města tady jede dál.
Ale co jsme si navolili, to máme,“
povzdechl si třeba Jaroslav Zem-
ský, který si zvukový záznam z jed-
nání občas poslechne.

Své o tom ví i šéf tamní zoo Jiří
Koliba. Toho radní den po uchope-
ní kýžených funkcí začátkem února
nejprve odvolali, nicméně vzápětí
poté mu jako manažerovi dali no-
vou šanci. Koliba ale nakonec všem
tak trochu vypálil rybník.

„Od ledna se vracím do Prahy,“

vysvětlil poté, co městu před pár
dny oznámil svou rezignaci.

Přece jen se ale sem tam i v Ho-
doníně záblesk naděje objeví. Tře-
ba v podobě příslibu zatím pade-
sátky nových pracovních míst.

Ta na hodonínském Výhoně sli-
buje plzeňská firma IZOS, která už
na jaře hodlá začít stavět halu na
výrobu izolačních skel. „Už na pod-
zim bychom chtěli vyrábět a za-
městnat lidi,“ řekl nedávno
MF DNES šéf společnosti Pavel
Aschenbrenner. Hana Raiskubová

P ráce pro lidi v Mikroregionu
Nový Dvůr, kam spadají Mi-
lotice, Vacenovice, Vlkoš, Ra-

tíškovice, Skoronice a Svatoboři-
ce-Mistřín, je velmi různorodá,
tvůrčí a hlavně moc příjemná. Spo-
čívá totiž nejen v propagaci našeho
regionu a získávání peněz na to, co
pak lidem v něm zpestřuje a zpří-
jemňuje život. Snažíme se udržet
tradice, a tak pořádáme řadu zají-
mavých akcí. Letos to byl třeba
úspěšný seminář o škrabání a malo-
vání velikonočních kraslic. Podaři-
lo se nám také sehnat peníze na vy-
budování cyklostezky, ale i pořádá-
ní sochařského sympozia. Rok
2012 bude pro Mikroregion Nový
Dvůr zásadní. Oslaví totiž deset let
od svého založení. Už teď můj ná-
stupce chystá řadu zajímavých akcí
v jednotlivých obcích. A jaký bude
ten příští rok pro mě osobně? Urči-
tě velmi šťastný. V červnu totiž oče-
káváme u nás doma radostnou udá-
lost – narození potomka. Do své za-
jímavé práce, kterou jsem právě
předala zástupci, se tak vrátím za
zhruba čtyři roky.

Cimbálka
K popíjení vína tradičně hrála

cimbálová muzika.

Snad nejdivočejší rok v polistopadové historii města
má právě za sebou Hodonín. Dvakrát se vystřídali
radní a vedení, odcházeli schopní úředníci, padla řada
výpovědí a s ředitelem zoo to bylo jako na houpačce.

Zapomenutý svět

Chamartín
připomíná stará
řemesla i věštění
Jak vypadala před sto padesáti
lety dílna vracovského truhláře,
výrobce malých cimbálů a do-
konce i věštírna místní čaroděj-
ky Ragy, která ve Vracově žila
v polovině 19. století, si mezi
svátky mohli připomenout lidé
v sídle Nadace Chamartín. Na vý-
stavě starých řemesel v Luční uli-
ci s názvem Zapomenutý svět
mohli také obdivovat betlémy
z různých materiálů a dozvědět
se něco i o významu svátku sva-
tého Štěpána. Poučit se, ochut-
nat svařák a něco na zub mohou
přijít lidé do vracovského Cha-
martínu ještě dnes od 15 do 18
hodin. Na ukončení čtyřdenní
výstavy si mohou zazpívat s obě-
ma sbory folklorního souboru
Marýnka. A kdo nebude mít folk-
loru dost, může se v 19 hodin
v tamním kulturním domě před-
silvestrovsky naladit při pořadu
Taneční obrázky se souborem Li-
pina. Po jeho skončení se roze-
zní i cimbálu. (hra)

FAKTA

Co se dělo v Hodoníně
Leden

Schůze zastupitelů nečekaně končí
změnou koalice. Novým starostou
se stává Jiří Mráka (ČSSD), mís-
tostarostou kontroverzní podnika-
tel Roman Sedlačík (ČSSD). Třetinu
městské rady získává KSČM.
Únor

Noví radní okamžitě odvolávají
šéfy všech městských organizací.
Duben

Studentský parlament při happenin-
gu na protest proti koalici a odvo-
lání šéfa kulturního domu symbo-
licky vymetá „špínu z radnice“.
Srpen

Po údajné facce od radního Vítěz-
slava Krabičky rezignovala nová šéf-
ka kulturního domu Lucie Hostačná.
Říjen

Další změna koalice. Do vedení se
vrací v lednu odvolaný Nezávislý Igor
Taptič i lidovec Ladislav Ambrozek.
Prosinec

V zoo končí šéf Jiří Koliba.

Veronika
Svobodová
manažerka
Mikroregion Nový Dvůr

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Haně Raiskubové
(hana.raiskubova@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 136)
» Inzertní poradce pro Hodonínsko
je Lucie Nováková
(lucie.novakova@mafra.cz,
tel.: 602 452 058).

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net

Svátek vína
Každoročně na svátek sv. Jana Evangelisty – 27. prosinec – pořádají vinaři ze spolku Vinum
bonum Moraviae svěcení neboli žehnání mladého vína. Akce začíná mší a poté je v Orlovně

posezení s cimbálkou a volná ochutnávka vín. 3x foto: Petr Josef Janoušek, johnyoushek.rajce.net

pondělí: Vyškov, Bučovice,
Slavkov u Brna

úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov

středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov

čtvrtek: Znojmo, Miroslav, Moravský
Krumlov

pátek: Hodonín, Kyjov,
Veselí nad Moravou

Výstava ve Vracově
Foto: Jiří Salik Sláma, MF DNES

Zprávy z měst

Nejdřív přivonět... Po mši
následovalo ochutnávání.

KYJOV (hra) Který žák či žákyně do
15 let, dorostenec do 19 let či spor-
tovní družstvo si zaslouží ocenění
Sportovec roku 2011? Která spor-
tovní akce byla ta nej a kdo se nejví-
ce zasloužil o rozvoj sportu ve měs-
tě v právě uplynulém roce?

O tom mohou nyní rozhodovat
lidé z Kyjova. Do každé z pěti kate-
gorií mohou nominovat jednoho
kandidáta. Podmínka je jen to, aby
nominovaný byl členem kyjovské-
ho sportovního klubu či oddílu.
Nejlepší sportovce Kyjova mohou
lidé navrhovat do 15. února. Bližší
informace na www.mestokyjov.cz.

Vyjádřete se!
Jak vidíte dění
v Hodoníně vy?„Do politiky se už i tady

tlačí bezohlední lidé
s tvrdými lokty, kterým

nejde o město, ale jen o osobní
prospěch.“ Zuzana Domesová
Své názory a zkušenosti pište na
hana.raiskubová@mfdnes.cz

Hodonín 2011: Zvraty, převraty,
překvapení i nečekané výpovědi

Kyjovská radnice
vyhlásí nejlepšího
sportovce roku

Vaším objektivem MF DNES přináší události z Jihomoravského kraje očima čtenářů. Vybíráme fotografie vystavené na rajce.net, tentokrát z tradičního moutnického svěcení vína


