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DUBŇANY Prosincový večer, kdy se
krátce po deváté hodině rozdrnčel
telefon a v něm se ozval vyděšený
hlas švagrové Renaty, sedmatřiceti-
letý Květoslav Fiala z Dubňan už
nikdy nedostane z hlavy.

Rozechvělým hlasem mu totiž
ve spěchu oznámila, že má rychle
běžet na hlavní křižovatku kousek
od jejich domu. Jen před pár minu-
tami tam prý řidič osobního auta
srazil jejich osmnáctiletého syna.

Stihla muži ještě říct, že právě
po telefonu mluvila s očitými svěd-
ky. A že je to velmi vážné.

„Když jsem přiběhl na místo, vi-
děl jsem, jak mého syna nakládají
na nosítkách do sanitky. Chtěl
jsem se dostat za ním, a tak jsem
se tam rozběhl, ale zakázali mi už
jít dovnitř,“ popisuje osudový den
se slzami v očích Fiala.

Vzpomíná si, jak uviděl kousek
od sanitky na přehledné křižovat-
ce v kaluži krve na silnici synovu
čepici a chtěl ji vzít domů.

A také na to, jak na něj okamžitě
někdo z policistů zakřičel, ať ji ne-
chá ležet na místě.

„Jednal jsem v tu chvíli jako ro-
bot. Vůbec jsem nevěděl, co dě-
lám. Bylo tam plno policistů. Na-
jednou mi někdo podstrčil zezadu
do ruky synovu botu, kterou našel
ležet až zhruba padesát metrů od
místa nehody. V ten moment mi
proběhlo hlavou, že to musel být
asi strašný náraz. Stál jsem tam

s tou botou v ruce snad dvacet mi-
nut, díval se na blikající sanitku
a nemohl vůbec uvěřit tomu, co se
děje,“ popisuje těžké chvíle těsně
po tragické nehodě Květoslav Fia-
la.

Dva dny nato jeho osmnáctiletý
syn – také Květoslav – na následky
těžkých zranění hlavy v brněnské
nemocnici zemřel.

Od začátku rodiče věděli, že je-
jich dítě nemá nejmenší šanci na
přežití.

„Neměli jsme ani sílu udělat mu
pohřeb. Bylo těsně před Vánoci,
my jsme žádné neměli. Byli jsme
tak zoufalí, že jsme syna nechali ra-

ději spálit,“ říká těžkým hlasem
otec.

Vzpomíná, jak na dvě zádušní
mše za jejich zemřelé dítě přišly na
Štědrý den i na Boží hod vánoční
do dubňanského kostela zástupy
mladých lidí a Květoslavových ka-
marádů.

„Snad pětadvacet jich ten večer
po mši přišlo k nám domů. Chtěli
nám říct, jaký byl náš syn fajn kluk
a že jim bude všem chybět,“ vzpo-
míná otec tragicky zemřelého
syna, který teď chodí téměř denně
zapalovat svíčky k místu, kde se ne-
hoda odehrála.

Ani měsíc a půl po tragédii se
s jeho smrtí ještě vůbec v rodině
nesmířili. „Bolest, kterou teď proží-
váme, pochopí jen ten, kdo zažil
něco podobného,“ myslí si Fialovi.
Není prý ani minuta, kdy by si na
syna nevzpomněli.

„Byl na nás strašně závislý.
Vždycky, když přišel domů, šel nej-
dřív dát pusu bráškovi a pak šel
teprve spát,“ vzpomíná ještě.

Co teď rodičům pomáhá přežít
ztrátu dítěte? „Kdybychom neměli
ještě jednoho, teprve čtyřměsíční-
ho syna Štěpána, nevím, jak by to
dopadlo. To jediné nás teď drží při
životě,“ uzavírá otec mladíka, je-
hož život skončil nedávno pod
koly auta řízeného policistou. A tvr-
dí, že teď chce jediné – spravedlivý
trest pro viníka.

Hana Raiskubová

Pár dní před Vánoci přišli Fialovi z Dubňan o syna. Osmnáctiletý mladík zemřel na
následky silného nárazu po střetu s autem řízeném policistou. Teď nás při životě
drží náš druhý, čtyřměsíční syn, přiznal otec sraženého chlapce.

Krátce
BŘECLAV

Nemocnice Břeclav
už provozuje lékárnu
Lékárnu ve svém vstupním objek-
tu, která byla od roku 2001 až do
konce loňského roku v soukro-
mých rukou, začala nyní provozo-
vat břeclavská nemocnice ve vlast-
ní režii. Nemocnice tak rozšíří své
služby veřejnosti a zároveň zefek-
tivní svůj provoz. Provozní doba lé-
kárny je od pondělí do pátku, a to
vždy od 7.30 do 16 hodin. (hra)

HODONÍNSKO

Opilý řidič srazil ve
Vacenovicích cyklistu
V obci Vacenovice na Hodonínsku
srazil řidič osobního auta cyklistu.
Řidič felicie odbočoval z hlavní sil-
nice, kvůli námraze na čelním skle
ale jedoucího cyklistu přehlédl
a srazil ho. Dvaasedmdesátiletý
cyklista se při pádu na obrubník
zranil. Přivolaní policisté zjistili ná-
sledně u sedmačtyřicetiletého řidi-
če auta 1,3 promile alkoholu v de-
chu. Pokud jej obviní, může jít až
na tři roky do vězení. (vsm)

ZNOJMO

Znojmo má nový web
o sociálních službách
Vše o sociálních službách, možnos-
tech sociální pomoci a aktuálním
dění v této oblasti na Znojemsku
se dozvědí zájemci na novém we-
bovém portálu. Na stránkách
www.socialnisluzby-znojemsko.cz
naleznou i potřebné informace
k plánům rozvoje sociálních slu-
žeb v tomto regionu. (vsm)

HODONÍN

Požádat o půjčku lze
v Hodoníně ještě i dnes
Kdo z obyvatel Hodonína má zá-
jem o půjčku či dotaci ze stavební-
ho fondu města, neměl by už nijak
otálet. Dnešek je totiž posledním
dnem, kdy mohou zájemci o tako-
vé peníze v prvním kole letošního
roku zažádat. Žádost mohou lidé
podat na odboru ekonomiky a fi-
nancí v budově městského úřadu
na Národní třídě. (vsm)

BLANSKO

Neplatiči v Blansku
budou muset dát víc
Poslední šanci uhradit poplatek za
odvoz odpadu za rok 2011 mají
lidé v Blansku. Úředníci nyní kont-
rolují, u koho má město stále po-
hledávku. Neplatiči riskují, že kvů-
li pozdnímu uhrazení poplatku bu-
dou muset uhradit až trojnásobek
původní částky. (duch)

HODONÍN

Hodonínská elektrárna
spálila víc stromků
Hodonínská elektrárna v prvních
lednových týdnech roku spálila
200 tun dřevní štěpky pocházející
ze zpracovaných vánočních strom-
ků. Je to čtyřikrát více než loni. Ho-
donínská elektrárna je jedním
z největších zdrojů v zemi, která se
spalováním biomasy zabývá. Její
roční produkce je kolem 200 milio-
nů kWh elektřiny. (ČTK)

» Pokračování ze strany B1
„Až se s vyšetřováním obvinění se-
známí, tak do měsíce podám obža-
lobu, nebo případ zastavím,“ řekl
krajský státní zástupce Ivan Hraz-
dira, který má celou věc na staros-
ti.

Případnou žalobu by tak Hrazdi-
ra mohl podle jeho odhadu podat
koncem února nebo začátkem
března, a to ke Krajskému soudu
v Brně.

Počet obviněných ani podstata
stíhání se podle žalobce v posled-
ních měsících již nezměnila. „Jen
došlo k upřesnění skutků,“ doplnil
Hrazdira.

Případ byl složitý zejména co do
množství zabaveného důkazního
materiálu. Nejvíce práce dalo kri-
minalistům probrat se čtyřiceti pyt-
li dokumentů, které byly zabaveny
na znojemském městském úřadě

poté, co policie Krejčíře zatkla. „Bě-
hem toho prvního půl roku neděla-
la policie nic jiného, než že se s tě-
mito listinnými důkazy seznamo-
vala,“ přiblížil břeclavský státní zá-
stupce Tomáš Foldyna, který práci
policistů od samého začátku dozo-
roval.

Nejenže bral úplatky, nechal
si postavit i tenisový kurt
Bývalý tajemník znojemské radni-
ce, který je vyšetřován na svobodě,
byl původně podezřelý z toho, že
za přidělení městských zakázek sta-
vebním firmám převzal úplatky ve
výši 150 tisíc korun. Během vyšet-
řování však vyšlo najevo, že od fi-
rem, které zakázky získaly, bral ne-
jen úplatky, ale nechal si od nich
bezúplatně zvelebovat svůj dům.
Tyto práce zahrnovaly dokonce
i výstavbu tenisového kurtu.

Celková částka z úplatků se tak
podle zajištěných listinných důka-
zů a obsahu e-mailové korespon-
dence vyšplhala na skoro devět set
tisíc korun.

Během vyšetřování se změnil
i počet obviněných. Původně totiž
byli obžalováni z poskytnutí úplat-
ků majitelé firem Pozemní stavby
Miroslav Šimeček, VHS Plus Stani-
slav Hahn, Zdeněk Novotný z pro-
siměřického truhlářství ZdeNo
a Kamil Ludvík ze společnosti Lu-
kaWood.

K nim ale loni v létě přibyli i ma-
jitelé či jednatelé společností
H&M plastová okna, brněnského
TOP Servisu a lesnicko-dřevařské
firmy Vysočinská lesní. Vladimír
Krejčíř měl od nich podle spisu zís-
kat přes čtyři sta tisíc korun za
hladké získání městských zakázek.

Vojtěch Smola

BRNO (iDNES.cz, taz) Čtyři-
cetiletý soudce Jiří Stýblo,
kterého minulý čtvrtek na-
lezli jeho kolegové oběše-
ného v kanceláři na brněn-
ském krajském soudě, ze-
mřel zřejmě už o dva dny
dříve. Policie informaci po-
tvrdila na základě výsledků pitvy.

„Dobu smrti nebylo možné určit
přesně. Mohlo to být v úterý večer,
ale klidně i o pár hodin později,“
uvedla krajská policejní mluvčí Pet-
ra Vedrová. Lékař navíc podle ní vy-
loučil cizí zavinění. Potvrdilo se tak,
že šlo o sebevraždu.

Soudce se podle dostupných in-
formací oběsil na klice od dveří své
kanceláře, kterou s ním nesdílel ni-
kdo jiný. Zaměstnanci soudu ho
pak nalezli ve čtvrtek kolem půl je-
denácté dopoledne, do zamčené
místnosti se museli dostat přes sou-
sední jednací síň. Mezi pracovníky

soudu se již ten den spekulo-
valo o tom, že se Stýblo zabil
zřejmě už v úterý. Od toho
dne ho totiž nikdo z kolegů
neviděl.

Nikdo si však netroufá od-
hadovat, proč se oblíbený
a uznávaný soudce trestního

úseku zabil. S jeho jménem nebyla
spojena žádná aféra ani kontroverz-
ní kauza. A lidé v jeho okolí nevěděli
ani o žádných osobních problé-
mech. Agentura ČTK uvedla, že
na místě nebyl dopis na rozlouče-
nou, policie to ale nekomentovala.

Tragickou událost připomíná od
minulého týdne černá vlajka na bu-
dově krajského soudu. Kolegové
mrtvého soudce si mezi sebou na-
víc museli podle pravidel rozdělit
případy, které měl Stýblo se svým se-
nátem v následujících týdnech sou-
dit. Termín pohřbu ještě není zná-
mý.

Mladí šachisté V Domě dětí a mládeže
Boskovice pořádali i v lednu klání O putovní
pohár. Foto: Tomáš Navrátil (tn-foto.rajce.net)

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

Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce
Moje fotozprávy.

Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

U pomníčku
Tragická smrt osmnáctiletého
Květoslava z Dubňan hluboce
zasáhla celou rodinu. Jeho
snímek drží u pomníčku
poblíž místa nehody
sestřenice Klára.

3x foto: Filip Fojtík, MF DNES

Vinařský ples V Moutnicích se
konal o víkendu. Foto: P. J. Janoušek

(chasamoutnice.rajce.net)

Od kamarádů
Květoslav měl spoustu přátel.

„Byl to fajn kluk, který nikdy
neodmítl pomoc. A taky s ním

byla sranda. Bude nám
chybět,“ vzpomínají jeho

kamarádi.

„Neměli jsme ani sílu
udělat synovi pohřeb.
Bylo těsně před Vánoci,
my jsme žádné neměli.
Byli jsme tak zoufalí, že
jsme jeho tělo nechali
raději spálit.“

„Na místě nehody bylo
plno policistů. Já jednal
jako robot. Vůbec jsem
nevěděl, co dělám.
Najednou mi někdo strčil
do ruky synovu botu.“

Na rozloučenou Místo, kde došlo k tragickému střetu, zaplnily po
nehodě hořící svíčky a plyšové hračky. Jsou tam doteď.

Zelo Fest V Pohořelicích měli o víkendu
festival kysaného zelí i s bohatým
doprovodným programem.

Foto: Martin Roháček (mysticsmile.rajce.net)

Jiří
Stýblo

Jen jsem tam stál,
držel synovu botu
a koukal na sanitku

Byty-koupě
Vykoupíme Váš byt ihned a hotově. Více na
775 025 307. 

Auto-moto různé
Autovraky/likvidaceodvozdarma777053499 

Služby, řemesla
Provádíme opravy a rekonstrukce domů, 
bytů. www.realtrend.eu. Tel: 733 316 008 

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105 

Umění a starožitnosti
Staré obrazy, porcelán, šperky, stříbro.
Sběratel. Tel.: 603 480 134. 

INZERCE

Vyšetřování korupce na znojemské
radnici skončilo. Po roce a čtvrt

Soudce Stýbla našli po dvou
dnech. Byla to sebevražda

Vaším objektivem Jak zajímavé události na jihu Moravy zachytili a na server Rajce.net nahráli čtenáři


