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SLOVÁCKO
DNES
Masopustní veselí
odstartuje zábava
v Mařaticích

Fašankovou zábavu s ob-
řadním pochováváním basy
přichystali na dnešek v
uherskohradišťskýchMa-
řaticích členové občanské-
ho sdruženíMařaťané.
Bigbeat, jak akci také ozna-
čili, začne úderem 20. ho-
diny v tamním takzvaném
Mařackém paláci kultury,
tedy v Kulturním domě. K
tanci a poslechu bude hrát
kapela Naex. Bohaté občer-
stvení je podle pořadatelů
připraveno. (pb)

SLOVÁCKO
VČERA
Rozhodnuto.
Ordinaci otevřou
už v neděli

Užvneděli se dočkají obyva-
telé Zlechova ablízkéhookolí
jedné ze služeb, která obci
doposud chyběla. Po osmi le-
tech se tam totiž vrací ordi-
nace pro dospělé pacienty.
Prostory v přízemí obecního
úřadunechalo dovybavit ve-
dení Zlechova z veřejného
rozpočtu. Působit v nichbu-
doudoktoři společnosti Vše-
obecný lékař. „Užmáme
dentistu,máme rehabilitace,
ale ordinace lékařenámza-
tím chyběla.
Pokračovánína straně 3

Park Rochus nekončí. Město
výpadek SYNOTu doplatí
Přírodně-historický areál
bude fungovat dál za pod-
pory hradišťské radnice.

VOJTĚCH TRUBAČÍK

Uherské Hradiště – Když se
na sklonkuminulého roku z
čista jasna objevila zpráva, že
skupina SYNOT vystupuje z
obecně prospěšné společ-
nosti Park Rochus, nikdo
nedokázal předvídat, jak bu-
de zajištěno jeho další fun-
gování. Právě SYNOT se totiž
podílel nejvyšší mírou spo-
lečně směstemUherské
Hradiště na příspěvcích na
provozní náklady Parku Ro-
chus, tedy až dvěma a půl

miliony korun. Město však
nenechalo přírodně-
-historický areál na holič-
kách. Na další tři roky zastu-
pitelé odsouhlasili výpadek
SYNOTU pokrýt.
„Předložil jsemměstu čísla,

díky kterýmmůžeme z pro-
vozního hlediska fungovat i
další roky. Jedná se nicméně
o rozpočet, který nám zatím
nebude dávatmožnost roz-
víjet některé aktivity. Nao-
pak pár akcí, jejichž návštěv-
nost doposud nebyla příliš
velká, budememuset zrušit,“
prohlásil k schválenému fi-
nancování Parku Rochus je-
ho ředitel Jan Blahúšek.
V dalších letech se tak ná-

vštěvníci parku pravděpo-
dobně nesetkají se Svato-
martinskoumuzejní nocí a
jinými. Naopak stěžejní pro-
gramy v podobě stavění má-
je, Od fašanku do Velikonoc,
Festival chutí a vůní a další
zůstanou díky podpořeměs-
ta zachované.
Celkové náklady Parku

Rochus na jeho další chod
vyčíslil Jan Blahúšek na část-
ku téměř sedmimilionů ko-
run ročně. Zastupitelé města
nakonec odsouhlasili doplnit
stálý příspěvek Hradiště o
dva a půl milionu korun,
které budou chybět kvůli
odstoupení SYNOTu.
Pokračování na straně 3

Tereza H. v Pákistánu
stále čeká na konec
soudního procesu
Pákistán, UherskéHra-
diště – Výslechy obvině-
ných a jejich obhájců, před-
nesy obhajob a konec
soudního procesu v nedo-
hlednu. Hradišťanka Tereza
H., kterou zadrželi celníci v
pákistánském Lauháru více
než před rokem kvůli údaj-
nému pašování drog, stále
čeká na ukončení soudního
procesu. Soudní jednání k
jejímu případu aktuálně
probíhají.

VÝSLECHYPOKRAČUJÍ
„Jedno stání bylo ve středu
27. března a pokračovat se
bude hned na druhý den,
tedy ve čtvrtek. Pokračují

výslechy a přednesy, proto
se nedá odhadnout, kdy by
mohl být celý soudní proces
ukončen,“ sdělil mluvčí Mi-
nisterstva zahraničních věcí
ČR Robert Řehák.
Od svého zadržení 10.

ledna 2018 zůstává Tereza
H. v policejní vazbě ve věz-
nici Kot Lakhpat. Podle pá-
kistánskýchmédií hrozí
obžalované dívce z Uher-
skéhoHradiště trest odnětí
svobody až na deset let. Za
delikty spojené s pašováním
drog se v Pákistánu běžně
uděluje i doživotí či dokon-
ce trest smrti, u cizinců se
k nim ale obvykle nepři-
stupuje. (vt)

Fašank 2019 ve Strání začíná
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Právě dnes startuje 
ve Strání 32. Festival 
masopustních tradic 
Fašank 2019. Zahajovacím 
pořadem bude v tamní 
Základní škole od 
18 hodin Od fašanku 
do fašanku, kde vystoupí 
děti z MŠ a ZŠ Strání, 
sbory Netáta a S.E.N., 
FS Javorina, CM Strýci, 
CM Mladí Bruštíci, CM 
Popremýšláme, Divadelní 
soubor Karla Högera 
a další hosté. Od 20.30 
hodin se tam bude konat 
Beseda u cimbálu s CM 
Strýci a jejich hosty. Zítra 
pak bude dopoledne 
k vidění tradiční výroba 
skla ve sklárně Květná 
a celá řada akcí, včetně 
fašankové obchůzky 
od 13 hodin. (hed)

Přehledný program na celý                      týden

TV magazín

UDÁLOSTI
Salmonela
v tataráku? Rarita,
říká odborník
strana 6

SVĚT
Trump odletěl dřív.
S Kimem se
nedohodli
strana 7

ČESKO
Za nenávistné
komentáře nawebu
padne více trestů
strana 4

Více čtěte uvnitř dnešního vydání

Epidemie chřipky
a dalších virů koncem
zimy útočí – jak se proti nim 
bránit? Zkuste jarní očistu. 
Takzvaný detox je novým 
trendem i v našem regionu, 
podívejte se tedy, jaké jsou 
jeho varianty a vyberte si tu 
pravou pro vás!

det   x?

VÝZVA PRO SLOVÁCKO: 

Vyzkoušíte jarní
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Váš oblíbený týdeník k dostání 

na stánku po celý týden

Pátek 1. března 2019

samostatně neprodejné
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KRIMI

Ve shořelém 
přívěsu 
našli torzo 
lidského těla

strana 7

SPORT

Atleti na 
mistrovství 
získali čtyři 
medaile 

strana 32

ZPRAVODAJSTVÍ

Polské rizikové 
hovězí 
dorazilo až 
na Slovácko

strana 3

Soutěž O nejpohlednější stárkovský pár roku 
2018 pokračuje.  Najdete ji na straně 15
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Dnes uvnitř
listu
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