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Na Facebooku
města Břeclavi naleznete
mnoho snímků
a fotoreportáže z akcí
ve městě
Na úvodní straně
www.breclav.eu klikněte
na modrou ikonu „F“

Peníze půjdou na cyklostezky, zámek,
parkovací místa i na hřbitov
Regenerace sídliště, oprava prostranství před nádražím, ale třeba
i rozšíření městských hřbitovů. Místostarosta Jaroslav Válka představil v červnu na tiskové konferenci města investiční akce, které Břeclav v nejbližší době čekají. Městské peníze poputují do nejrůznějších
oblastí života Břeclavanů.
Už nyní se pilně pracuje v centru města, kde se dokončuje rekonstrukce pěší zóny na ulici
Jana Palacha. Ve 3. čtvrtletí by
měla začít třetí etapa regenerace
sídliště Slovácká, která mimo jiné
přinese místním obyvatelům více
parkovacích míst u jejich domů.
„Na čtyřicet nových parkovacích míst vznikne i mezi vlakov ým nádražím a budovou
hlavní pošty po demolici bývalé nádražní jídelny. K té by mělo
dojít na přelomu letošního a příštího roku. V blízké budoucnosti
by se mělo výrazně změnit i celé
prostranství před nádražím. Zastupitelstvo v červnu schválilo

vykoupení pozemků od SŽDC.
Po vyřešení dopravní situace přijde řada na zkrášlení prostoru,
který vytváří první dojem těch,
kteří do Břeclavi přicestují vlakem,“ vysvětlil Válka.
Břeclav čekají také investice
do zajištění sociálního bydlení
pro lidi, kteří se ocitnou ve složitých životních situacích. K tomuto účelu bude rekonstruována
bývalá policejní ubytovna.
Radnice nezapomíná ani na
místo posledního odpočinku
Břeclavanů. Příští rok by se mělo
začít s rozšiřováním městského
hřbitova. V současné době citelně chybí především urnová místa.

Strážník má stříbro z Evropy
Se stříbrnou medailí se v červnu
vrátil z Mistrovství Evropy v silovém
trojboji strážník břeclavské městské policie Petr Nosek. V anglickém
Eastbourne byl členem medailové
výpravy z Podivína. Noskův tým dosáhl takových výsledků, že je automaticky oprávněn se zúčastnit také
mistrovství světa v Las Vegas. Pro
břeclavského strážníka to je letos druhé významné vítězství v krátké době.
Před necelými dvěma měsíci vybojoval stříbrnou medaili také na Mistrovství České a Slovenské republiky
v silovém trojboji. Nosek patří k služebně nejstarším strážníkům Městské policie Břeclav, u které slouží jako
psovod. Kromě služební kynologie patří k jeho koníčkům asijská bojová
umění a právě silové sporty.
(zno)

www.alcaplast.cz

„Břeclavany i návštěvníky určitě potěší, že hráz řeky Dyje od
areálu Slováckého veslařského
klubu po most v Kančí oboře dostane v rámci dokončení protipovodňových opatření asfaltový
povrch a promění se v příjemnou
stezku pro cyklisty, in-line bruslaře i chodce,“ doplnil místostarosta.
Pokračuje také rekonstrukce
Domu školství, kde bude instalován nový výtah, aby byla celá
budova bezbariérově využitelná.
Vedení radnice ve svých plánech nezapomíná ani na břec-

lavský zámek a usiluje o získání
dotačních prostředků, které by
umožnily komplexní opravu této
městské dominanty. Pro případ,
že by se nepodařilo dotace získat, má radnice připravený záložní plán, který počítá s postupnou
rekonstrukcí. V první etapě by
mělo dojít ke zpřístupnění přízemí
v jednom zámeckém křídle, kde by
následně Městské muzeum a galerie zřídilo národopisnou expozici. Nové prostory zde najde také
Turistické a informační centrum.
(juh)

Tempos se změnil na AVE
Obyvatelé Břeclavi a dalších
míst regionu se mohou těšit na
zkvalitnění služeb v odpadovém
hospodářství. Tradiční poskytovatel TEMPOS Břeclav a.s. koncem června změnil svůj název
a nyní bude působit pod názvem
AVE Břeclav a.s.. Stalo se tak v důsledku převzetí akcionáře van
Gansewinkel skupinou AVE CZ.
Menšinový podíl města Břeclav
ve společnosti zůstává zachován.
Skupina AVE CZ je jedním
z nejvýznamnějších subjektů odpadového hospodářství v České
republice; na českém trhu působí
již od roku 1993 a mezi její hlavní
činnosti patří především poskytování komunálních služeb pro
města a obce, přičemž s počtem
1,8 mil. obsluhovaných obyvatel
je jedničkou na trhu (významnými zákazníky jsou např. města
Praha, Brno, Plzeň, Karlovy Vary,
Ústí nad Labem, Kladno, Kolín,
Třebíč či Jindřichův Hradec),
zajišťování zimní a letní údrž-

by veškerých komunikací včetně
městských, údržba zeleně, sanace
starých ekologických zátěží, zajištění odpadového hospodářství
pro průmyslové podniky, facility management a další. Skupina
AVE CZ dosáhla v loňském roce
obratu téměř 4 mld. Kč a zaměstnává asi 2 000 lidí. Je součástí skupiny EP Industries, a.s.
První změnou, kterou Břeclavané již zaregistrovali, je nový
sběrný vůz v barvách AVE. Jak
uvedla zástupkyně AVE Silvie
Mauričová, společnost výrazně
obmění dosud sloužící techniku a firma se bude orientovat na
růst, zkvalitnění služeb a posílení
své pozice.
„Očekáváme lepší správu společnosti, ale především zkvalitnění
služeb pro město i jeho obyvatele,
více osvětové činnosti a také podporu místní kultury a sportu ze
strany společnosti“, uvedl břeclavský místostarosta Milan Vojta.
(red)

Chcete vědět více
o městské policii
v Břeclavi?
Navštivte
webové stránky

Jak se zachovat
při blackoutu nebo
jiné nebezpečné
situaci?
Poradí Vám Krizport

www.mpbv.cz

www.krizport.cz
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Tablety: 600 tisíc ušetřených papírů za tři roky
Břeclavští zastupitelé už před
svým dalším jednáním na začátku září nedostanou tlustou
obálku s vytištěnými podklady.
Všechny informace jim přijdou
v elektronické formě do tabletů.
Město pořídilo na své náklady
třicet tabletů za 400 tisíc korun.
Firma, která uspěla ve výběrovém
řízení, nabídla nejnižší cenu. Podle předběžných kalkulací se investice do tabletů vrátí zhruba za
dva až tři roky. Odhadovaná roční spotřeba kancelářského papíru
pro pořízení podkladů pro zastupitele a radní je 200 tisíc kusů
formátu A4. Dále je potřeba vzít
v potaz spotřebu tonerů v tiskárnách a kopírkách a amortizaci
těchto zařízení. Digitalizace podkladů také ušetří práci úředníků
s kopírováním, kompletováním
a doručováním podkladů.
„Na trhu jsou samozřejmě
k dostání tablety ve velmi rozdílných cenách. Stejně tak rozdílné jsou ale i jejich technické
parametry a možnosti. Dodavatel

Tablety tedy rozhodně nebudou
sloužit jen k prohlížení dokumentů ve formátu pdf či surfování po
internetu,“ uvedl k ceně pořízených tabletů tajemník městského úřadu Břeclav Zdeněk Opálka
a dodal, že novinku budou muset používat všichni zastupitelé.
„Je jasné, že někteří zastupitelé
se tablet naučí používat rychleji
a snáze, jiným to bude trvat déle.
Nicméně podklady pro jednání
už v tištěné podobě zastupitelé
dostávat nebudou, pro nikoho
v tomto směru nebudou platit
žádné výjimky.“
(juh, foto dav)
aplikace Digitální zastupitelstvo
doporučil tablety s parametry,
které garantují funkčnost a spolehlivost celého systému, včetně
jeho budoucího možného rozšíření o další funkce. Navíc již
nyní nahradí tablety existující
hlasovací zařízení a budou rovněž sloužit k pořízení zvukového
záznamu z jednání zastupitelstva.

Strážník najel 900 km
Do práce na kole. Za 3 týdny

Opravené chodníky Na Valtické
zvýší komfort pohybu
Kvůli špatnému technickému
stavu stavebníci v uplynulých měsících opravili některé chodníky
Na Valtické. Projekt „Regenerace
chodníků - sídliště Valtická, Břeclav - CZ.1.06/5.2.00/07.09673“ se
zaměřil na regeneraci stávajících
chodníkových ploch vedoucích
podél panelových domů na sídlišti, které už opravu nutně potřebovaly. Chodníkové plochy Na
Valtické z betonové dlažby nebo
litého asfaltu byly zdeformova-

né místními poklesy a propady
a nev yhovovaly požadavkům
na bezbariérové užívání staveb. Opatření přispěje ke zvýšení komfortu pohybu po sídlišti.
Projektem město Břeclav sledovalo zlepšení a zkvalitnění života místních obyvatel. Většinu
finančních prostředků radnice
čerpala z evropských fondů (85 %
z uznatelných nákladů), zbytek
dofinancovalo město Břeclav.
(red)

Pozor! Čištění Bořího lesa
začne už v létě
Už v průběhu letošního srpna začnou s největší pravděpodobností pyrotechnici vyhledávat a likvidovat nevybuchlou munici
v Bořím lese v Poštorné.
Vyčistění rozsáhlého lesního prostoru od nebezpečných pozůstatků z II. světové války je rozděleno do pěti etap, které si vyžádají
také dočasný zákaz vstupu do částí lesa. Pro aktuální informace
sledujte web www.breclav.eu nebo facebook města Břeclavi.

Na snímku nahoře je
část účastníků projektu při slavnostním
vyhlášení, na fotce
vpravo pózuje jeden
z týmů břeclavských
úřednic s názvem
K-KGB.
Do práce na kole. Tak se jmenoval projekt, během kterého
lidé ušetřili za benzín či hromadnou dopravu a zároveň posílili svoji kondičku. Navíc každý
z cyklistů obdržel soutěžní tričko, partneři akce pro ně připravili třeba volný vstup do bazénu
nebo muzea. Kromě toho jízdou
na ekologickém dopravním prostředku odlehčili ucpané Břecla-

vi. Na závěrečném slavnostním
zakončení projektu předal ceny
nejlepším jedincům i náhodně
vylosovaným týmům místostarosta Milan Vojta. Mnozí z téměř 70 účastníků si tak odnesli
hodnotné ceny. Rekordmanem
se stal břeclavský strážník Martin Borot, který do práce během
tří týdnů najezdil téměř 900 kilometrů.
(dav)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
léto je v plném proudu
a pro mnohé
z nás začíná
č a s dovolených. V Břeclavi však bude
živo i o letních prázdninách. Za
námi jsou úspěšné Moravské
dny, které korunoval Festival
piva a vína. I v létě se však máte
na co těšit.

Každé nedělní odpoledne si
můžete zpestřit Kulturním létem
na schodech KD Delta, ve středu
zase nabídnou nevšední hudební zážitky koncerty U Kapra pod
břeclavským zámkem. Jedním
ze zlatých hřebů prázdninových
akcí budou i letos oblíbené Slavnosti rajčat, které před rokem
vzbudily nebývalý zájem médií
z celé země. Také tento rok se na
ně můžete těšit v prostoru mezi
Lichtenštejnským domem a synagogou. Největším lákadlem
budou 15. 8. samozřejmě nesčet-

Veterány ocenilo ministerstvo

né pochutiny právě z rajských
jablíček. Chybět nebude ani bohatý kulturní program. Začátek
školního roku (5. 9.) bude pod
zámkem patřit ostrým papričkám v rámci Chillifestu, který pro
Vás břeclavští nadšenci připravují
už podruhé.
K létu patří i pohyb na čerstvém vzduchu. Už za pár dnů
(11. 7.) tak odstartuje populární břeclavský triatlon Alcaplast
man, v polovině prázdnin (25. 7.)
Vás čeká Míčový čtyřboj, ke konci srpna si mohou svoji kondičku prověřit běžci a to rovnou při
půlmaratonu v rámci závodu Poběžíme, uvidíme. Také letos bude
Břeclav hostit populární hokejový
Memoriál Ivana Hlinky. Podrobný rozpis zápasů naleznete ve
sportovní rubrice Radnice.
K osvěžení v parných letních
dnech vybízí i městské koupaliště, kde si můžete dát točené břeclavské pivo. Při chladných nocích

ke konci prázdnin, kdy už voda ve
venkovních bazénech bude spíše
pro otužilce, jsou navíc pracovníci Terezy připraveni otevřít krytý bazén. Lidé se tak budou moci
opalovat na ploše kolem venkovních bazénů a zaplavat si půjdou
do vyhřátého bazénu krytého.
Vstup na krytý bazén bude přitom přímo z areálu koupaliště
a samozřejmě v ceně vstupného.
V rámci ceny vstupenky na městské koupaliště jsou pro Vás navíc
nachystány během celého léta
různé doprovodné akce. Namátkou jmenujme například power
jogu, která na pohybuchtivé čeká
každý páteční podvečer.
Už teď mi dovolte pozvat Vás
na Svatováclavské slavnosti, které
pro Vás připravujeme jako vždy
na konec září. Přeji Vám všem
pohodově strávené letní měsíce.
Ing. Pavel Dominik
Starosta Břeclavi

Nová mola na „vesláku“
Hned několik válečných veteránů z Břeclavska ocenilo Ministerstvo
obrany ČR k 70. výročí ukončení druhé světové války. Na půdě břeclavské radnice převzali veteráni ocenění z rukou Františka Trávníčka
z Československé obce legionářské. Celé ceremonii bylo přítomno i vedení města Břeclavi. Starosta Pavel Dominik i místostarostové Milan
Vojta a Zdeněk Urban opětovně vyzdvihli činy veteránů a jejich statečnost. Pamětní medaili obdrželo po celé zemi na dva tisíce válečných
veteránů.
(red)

Narodila se před
první světovou válkou

Narodila se více než rok před atentátem na Ferdinanda d´Este, tedy
také před vypuknutím první světové války. Dnes je nejstarší obyvatelkou Břeclavi. K významnému jubileu přišel Jarmile Neuhauserové blahopřát i břeclavský místostarosta Milan Vojta. Žena, která prožila obě
světové války, se 5. 6. 2015 dožila 102 let. Město Břeclav paní Neuhaserové přeje zdraví do dalších let.
(red)

Několik přístavních mol, která po mnoha letech dosloužila,
nechala Lodní doprava Břeclav
v červnu vyměnit za nová. „Zatímco stará mola byla po dvanácti
letech v nevyhovujícím stavu, ta
nová by měla vydržet dvacet až třicet let. Barely v nových konstrukcích
jsou totiž pozinkované,“ vysvětluje majitel břeclavské lodní dopravy Jan
Maděřič. Nová mola přitom splouvala na místo z Ladné, odkud je k přístavu v Břeclavi přivezly lodě. Na instalaci nových přístavních mol se
přišel podívat i břeclavský místostarosta Jaroslav Válka. „Doprava lodí
po Dyji je jednou z mála břeclavských atrakcí, kterou využívají nejen
místní, ale hlavně turisté nebo celé školní výlety. Město Břeclav proto
tuto činnost jednoznačně podporuje,“ vyjádřil se.
(red)
Město Břeclav bude na základě usnesení Zastupitelstva města
Břeclavi ze dne 27. 4. 2015 nabízet k prodeji bytovou jednotku o velikosti 2+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 56,8 m2, nacházející
se ve 3. nadzemním podlaží domu Smetanovo nábřeží 29 v Břeclavi. Prodej se uskuteční formou veřejné dražby, informace o dražbě
budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Břeclav a na
internetových stránkách města (www.breclav.eu - úřední deska)
začátkem měsíce srpna. Informace o prodeji lze získat i na telefonních číslech 519 311 380 a 731 428 222 – Bc. Simona Buzrlová.
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Projekt ukázal jak lépe řídit město i úřad
V červnu se v prostorách hotelu Celnice uskutečnila závěrečná konference k projektu Zvýšení kvality řízení, fi nanční řízení
a Good Governance na Městském úřadu Břeclav.
Zastupitelé a radní města
Břeclavi, zástupci příspěvkových
organizací města, měst z celé
České republiky a Ministerstva
vnitra ČR se seznámili s hlavními výsledky tříletého projektu, kterých bylo dosaženo pro
efektivnější řízení úřadu města.
O zhodnocení projektu jsme požádali tajemníka Městského úřadu Břeclav Zdeňka Opálku.
Proč se město rozhodlo realizovat tento projekt?
Když jsem se stal tajemníkem
městského úřadu, tak jsme společně s vedením města přemýšleli, jak dál rozvíjet úřad a město.
Věděli jsme, že řada procesů
probíhá intuitivně, ad hoc a že
je často neumíme ani vyhodnotit, zda probíhají správně a nelze
je dále zlepšovat. V rámci Výzvy

č. 89 z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
jsme se rozhodli využít evropské dotace, abychom se zaměřili
na definování vize, strategických cílů, popsání procesů, jejich
hodnocení a v neposlední řadě
finanční řízení města a příspěvkových organizací. V rámci takto
nastaveného prostředí a pravidel
bude zřejmé, jak kvalitně jsme
schopni jednotlivé činnosti vykonávat, jak je můžeme zlepšovat
a jakou odbornost musí splňovat
jednotliví zaměstnanci v rámci jednotlivých rolí a činností.
V podstatě se to dá přirovnat
k činnostem, kterým organizace získá ISO certifikát.
Co se v rámci projektu udělalo?
V první fázi se vytvořila sada
strategických dokumentů – stra-

Břeclav proti drogám

tegie rozvoje města, strategie
rozvoje úřadu a informační strategie. Definovali jsme vizi města
a úřadu a strategické cíle včetně
opatření nutných k jejich naplnění. V rámci procesního řízení jsme vytvořili mapu hlavních
procesů na úřadě včetně matice zodpovědnosti za jednotlivé
procesy. Tyto věci jsme potřebovali k tomu, aby úředníci jasně
věděli, kde začíná a končí jejich
odpovědnost, viděli vazbu na
stanovené cíle, aby věděli, zda se
jim daří cíle naplňovat a na základě toho pak byli hodnoceni.
Ruku v ruce s tím jde definování
potřeby na znalosti a odbornost
a oblasti dalšího rozvoje zaměstnanců úřadu, abychom činnosti
ve vztahu k naším klientům vykonávali správně, včas a případně
je mohli dále zlepšovat.
Nové věci bývají často přijímány s nedůvěrou, bylo tomu tak

i v tomto případě?
Nedůvěra a obavy ze změny
jsou na začátku vždy. Čas změny je časem obav nebo časem
příležitostí. Já sám to vnímám
jako příležitost pro nás, jak se
posunout dál a lépe hodnotit
kvalitu naší činnosti. Začátky
nebyly jednoduché a často jsme
naráželi na názor: 20 let to tak
funguje, tak proč to máme měnit? Netvrdím, že se musí dělat
změny za každou cenu, ale že
můžeme stejné věci dělat jinak
a lépe. Myslím si, že se nám to
i daří a ohlasy účastníků konference jsou více než pozitivní.
I když jsme na konci projektu, tak nás čeká začátek dalších
změn, které by se měly promítnout nejenom dovnitř do úřadu,
ale především do vztahu k našim
klientům a věřím, že konkrétní
výstupy projektu nejenom břeclavská veřejnost ocení.
(juh)

Krajina kolem zámku prohlédla

Už popatnácté putují cyklo-běžci proti drogám Českou republikou
a ani letos se nezapomněli zastavit v Břeclavi. Na radnici je přivítalo vedení města v čele se starostou Pavlem Dominikem. Rovněž letos se Břeclav podpisem starosty připojila k myšlence cyklo-běhu. Tato protidrogová
kampaň spojená se sportem má upozornit na dlouhodobě zanedbané
vzdělání na poli drogové prevence a volá po zvýšení drogové gramotnosti
a osvěty v zemi. Představitelé břeclavské radnice se předběžně dohodli se
zástupci cyklo-běžců na pořádání přednášek pro místní školy.
(dav)

Díky dotaci z evropských
fondů město zrevitalizovalo
okolí břeclavského zámku. „Cílem projektu Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka
v Břeclavi je udržitelný rozvoj
historické části města Břeclavi prostřednictvím revitalizace
významné sídelní zeleně, která
umožní existenci segmentu přírodního charakteru a vítaného
rekreačního prostoru,“ vysvětlila Barbora Koníčková z odboru
rozvoje a správy. Právě díky revitalizaci se tento areál zpřístupnil
jeho návštěvníkům.

„Vzhledem ke stanovenému
cíli projektu bychom i nadále
chtěli tyto prostory obohacovat
o další prvky rekreace a plochy
pro volnočasové aktivity,“ doplnila. V rámci projektu pracovníci plošně upravili terén a založili
travní plochy, ošetřili stávající
stromy a rovněž vysadili nové
stromy a keře.
Z celkem 2,4 milionové investice město využilo evropských
dotací ve výši 1,6 milionu korun.
(red)
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S hlídáním psů pomůže
Oprava zámku patří
městský útulek v Bulharech mezi priority radnice
Chcete jet na dovolenou, ale nemáte nikoho, kdo by se o Vašeho
čt y řnohého miláčka
spolehlivě postaral? Vyzkoušejte útulek města
Břeclavi v Bulharech.
Po telefonické dohodě lze na přechodnou
dobu umístit do útulku
pejska také například Město Břeclav pořádá v útulku každoročně
kvůli služební cestě, ne- Den otevřených dveří. Také letos se přišly
moci apod.
v červnu na opuštěné pejsky podívat desítky
Další zajímavostí je lidí. Činnost útulku na akci podpořil i míszpestření života psů, tostarosta Břeclavi Zdeněk Urban. V rámkteří v útulku žijí. Mů- ci Dne otevřených dveří předvedli strážníci
žete totiž pomoci s je- zájemcům odchytová zařízení. Pracovníci
jich venčením. A to ve odboru životního prostředí si navíc pro děti
středu, sobotu a ne- přichystali množství her a soutěží.
děli od 13 do 15 hod.
Pokud byste rádi některému
Pokud Vám není život pejsků
v útulku lhostejný, můžete při- ze čtyřnohých přátel člověka naspět finanční částkou na účet bídli svůj domov, přijeďte se do
107-1519910267/0100 nebo při- břeclavského útulku podívat. Nánést finanční dar přímo do útul- vštěvní doba je stejná jako doba
ku. Samozřejmě lze přispět také venčení. K individuální prohlídce
granulemi, ovšem v tom přípa- útulku zavolejte přímo provozodě je nejlepší domluvit se přímo vatelce Lence Malinovské.
Více informací se dozvíte na
s provozovatelkou útulku. Ta
má vyzkoušenu určitou značku www.utulekbreclavbulhary.cz,
a druh granulí, které pejsci nej- tel. 723 040 495
(dav, foto L. Malinovská)
lépe snáší.

Břeclavskému zámku se
po letech chátrání blýská na
lepší časy. "Máme ambici se
zámkem něco udělat. Naší
v ýhodou je, že již máme
připravený projekt i platné stavební povolení, takže
jakmile získáme peníze, můžeme začít stavět," uvedl starosta Břeclavi Pavel Dominik
"Naší snahou je získat
dotační prostředky z fondů
Evropské unie nebo ze státního
rozpočtu, abychom mohli provést
celkovou rekonstrukci památky,"
uvedl místostarosta Milan Vojta
s tím, že už letos na podzim by
mělo být jasné, zda se na tyto finanční prostředky podaří městu
dosáhnout.
Projekt vyčíslil kompletní rekonstrukci zámku na 206 milionů korun, starosta Dominik je
ale přesvědčený, že pokud by se
vypsala veřejná soutěž na dodavatele, byla by skutečná cena o několik desítek milionů korun nižší.
Výhodou podle něj také je, že projekt lze realizovat po etapách. To
je i záložní plán města pro případ,
že by se na dotace prozatím dosáhnout nepodařilo.

Shánění financí ze zdrojů
mimo městský rozpočet by podle starosty Dominika také pomohlo, kdyby se podařilo část
Břeclavi zařadit do území Lednicko-valtického areálu, který je od
poloviny 90. let minulého století
zařazen mezi památky Světového
dědictví UNESCO.
Pokud by město realizovalo rekonstrukci z vlastních zdrojů, začalo by se s opravou přízemních
prostor v jednom zámeckém křídle. "Tyto prostory by měly sloužit
muzeu pro vytvoření národopisné
expozice Podluží nebo stálé expozice o historii Břeclavi, mělo by
zde být také turistické informační
centrum," nastínil plány se zámkem místostarosta Milan Vojta.
(juh, foto dav)

SOS hodinky pro seniory Starosta diskutoval s občany
Ze spojení dobrého nápadu
a moderní technologie se zrodila
pomůcka, která pomůže chránit
bezpečí či dokonce životy osamělých seniorů. Městská policie
Břeclav jako první v Česku zdarma zapůjčí osaměle žijícím seniorům a hendikepovaným občanům
speciální SOS hodinky, pomocí
kterých si v případě nouze budou
moci snadno a hlavně rychle přivolat pomoc.
Hodinky budou propojeny
s pultem centrální ochrany. V případě problému zmáčkne senior
tlačítko a odešle signál městské
policii. Protože SOS hodinky fungují také jako jednoduchý mobilní
telefon, strážníci se s osobou v tísni pokusí spojit. Pokud se klient
neohlásí, mohou strážníci na jeho
SOS hodinkách aktivovat odposlech, aby zjistili, zda třeba nebyl
napaden. Pokud se kontakt nezdaří, okamžitě vyjedou na místo, kde
se nositel hodinek nachází – to jim
umožní GPS modul, který je zabudovaný v hodinkách.
Součástí projektu je také zajištění pasivní bezpečnosti klientů pomocí speciálních zámků na
vchodových dveřích. Klient se bude
moci pomocí jednoduchého zařízení v bytě uzamknout, ale nebude

Velitel městské policie Stanislav
Hrdlička představuje SOS hodinky, jejichž součástí jsou i nouzová tlačítka.
moci nechat klíč zevnitř ve dveřích. Jeho blízcí tak budou schopni si dveře kdykoliv bez problémů
odemknout, stejně jako přivolaní
městští strážníci. Ti navíc budou
mít k dispozici generální klíč ke
všem bytům držitelů SOS hodinek.
S nápadem na pomůcku hodnou 21. století přišel velitel Městské
policie Břeclav Stanislav Hrdlička,
který se inspiroval podobným, ale
ne tak dokonalým systémem v Holandsku. „Je to pilotní projekt, který v České republice zatím nemá
obdoby. Na dodávku technologie
musíme vypsat veřejnou soutěž,
předpokládáme, že pořídíme minimálně tři desítky SOS hodinek.
Troufám si říct, že v průběhu letošního září to zvládneme,“ věří velitel břeclavských strážníků. (juh)

Desítky lidí ve
všech částech Břeclavi využily příležitosti, aby si mohli
popovídat se starostou a dalšími předs t a v i t e l i ra d n i c e
a městského úřadu. Setkání starosty s občany pořádá
břeclavská radnice
už několik let, vždy v jednotlivých městských částech. Lidé tak mají
příležitost diskutovat „na domácí půdě“ o věcech, které danou lokalitu
trápí. „Právě z těchto setkání vychází množství zajímavých podnětů,
kterými se následně zabýváme a o kterých bychom se mnohdy ani nedozvěděli,“ kvituje diskusní besedy starosta Pavel Dominik. Setkání
starosty s občany v jednotlivých městských částech pořádá břeclavská
radnice každého půl roku. (red)

Tereza Břeclav nabízí
k pronájmu nebytové prostory:
Prostor: dvoukancelář = 1 x vstup, kuchyňka, sklad, místnost
1 a místnost 2 (celkem 54,2 m2)
Prostor: 1 x místnost 14 m2
Prostor: 1 x místnost 68,44 m2 (zasedací místnost)
Místnosti jsou umístěny ve 2. nadzemním podlaží hotelové části
zimního stadionu a jsou vhodné především jako kancelářské
prostory. Cena za m2/rok je 1 280,- Kč.
Adresa: Tereza Břeclav – zimní stadion, Pod Zámkem 2881/5,
690 02 Břeclav Bližší info: Zdeněk Petr, tel. 602 413 823

6 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Ze školy se valil dým. Děti si vyzkoušely evakuaci

Moderní linka v Gumotexu

Břeclavská společnost Gumotex spustila
na začátku června novou nánosovací linku za
140 milionů korun. A to zejména kvůli zvýšení
kvality výrobků a celkové modernizaci. Linka by měla mimo jiné pomoci také s vývojem
výrobků pro integrovaný záchranný systém.
Unikátní výrobní zařízení by mohlo sloužit
i 15 let. Nové technologie přitom nezatěžují
životní prostředí. V Gumotexu přirovnali novou linku k autu vyšší třídy,
zatímco dříve měli „babetu“.
Na slavnostním zahájení provozu nechyběl ani guvernér České národní banky Miroslav Singer, který společně s dalšími čestnými hosty podpořil
investice do inovativních zařízení. Padesát milionů z celkové částky na
linku, díky které se posune dál také vývoj matrací nebo nafukovacích lodí,
zaplatily společnosti dotace. Během několika let přitom chce břeclavský
Gumotex investovat dále, tentokrát do výroby vlastních gumárenských
směsí. Úspěchy Gumotexu kvituje i břeclavský starosta. „Společnost podporuje mnohé sportovní, společenské i kulturní ve městě, jsem velmi rád,
že se jí daří, a že pomáhá šířit dobré jméno Břeclavi,“ uvedl.
(red)

Hustý dým, volání o pomoc a evakuovaná škola. To vše v nepříjemném dešti. Scénu jako z filmu si vyzkoušely tři desítky hasičů. Ti v dýchacích přístrojích zasahovali v budově základní školy ve Staré Břeclavi.
Vypukl zde totiž požár. Ve škole navíc zůstali uvěznění lidé. Tentokrát
šlo naštěstí jen o cvičení, na kterém se podílela profesionální jednotka
hasičů i dobrovolníci z Poštorné a Staré Břeclavi. Jednu z uvězněných
osob hasiči vyvedli, druhou museli zachraňovat pomocí plošiny.
"Chci vám všem poděkovat za profesionální práci. Protože kdo je
připraven, není překvapen. Žijeme ve složité době a nedávno jsme měli
dvě ostré evakuace škol. Takže jsem rád, že jsou naše jednotky stále
v pohotovosti," ocenil práci hasičů starosta Pavel Dominik. Dětem déšť
nevadil a s nadšením si na konci cvičení prohlédly hasičskou výzbroj
a výstroj.
(dav)

Městská policie radí před
odjezdem na dovolenou
Období letních prázdnin je tradičním časem, kdy řada lidí opouští své domovy a odjíždí na dovolenou. Tato skutečnost vždy láká
zloděje z řad tzv. bytařů, kteří se na vaši nepřítomnost doma těší
stejně tak, jako vy se těšíte na dovolenkový pobyt „za hranicemi
všedních dnů“. Aby pro vás návrat z dovolené domů nebyl jedním
velkým zklamáním a šokem, městská policie všem doporučuje dodržovat následující preventivní desatero:
Před odjezdem na dovolenou:
• nikdy veřejně nesdělujte, kdy
a na jak dlouho nebudete doma;
• zkontrolujte správné uzavření
a uzamčení všech dveří a oken;
• nezatahujte závěsy nebo rolety;
• zkontrolujte správné uzavření
vody, plynu a vypojení elektrických spotřebičů, které po dobu
vaší nepřítomnosti nebudou
v provozu;
• zajistěte si pravidelné vybírání
poštovní schránky;
• vytvořte zdání vaší stálé přítomnosti v by tě napřík lad
časově spouštěnými světly
v jednotlivých místnostech, časově spouštěnou televizí apod.;
• svěřte klíč spolehlivé osobě,
která byt/dům bude pravidelně kontrolovat;
• odstraňte z blízkosti obydlí nástroje a jiné předměty, které by
mohly zlodějům usnadnit cestu do vašeho domu nebo bytu
(nářadí, žebříky apod.);
• uschovejte své cennosti (šperky, finanční hotovost, dokla-

dy) do bezpečnostní schránky
nebo domácího trezoru;
• drahé elektrospotřebiče, cennosti (šperky, obrazy atd.)
a jiné předměty vyšší hodnoty zadokumentujte (např. prostřednictvím fotoaparátu) a to
včetně markantů – v případě
jejich odcizení usnadní policii pátrání; výhodou je tento
postup i při vyřizování pojistných událostí.
Plus rada navíc:
Necháváte-li doma své motorové vozidlo, ujistěte se o jeho
správném zabezpečí (zavřená
a uzamčená okna, dveře, zatažená ruční brzda, v ypnuté
osvětlení).
St r á ž n íc i a z a mě st na nc i
Městské policie Břeclav všem
přejí klidné užití letních měsíců
a času dovolené a zároveň všem
přejí, abyste vždy v pořádku dojeli „tam i zpět“.
(zno)
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Poradna Senior pointu v Břeclavi
V rámci kontaktního místa
Senior Point v Břeclavi (pozor,
nově na adrese Národních hrdinů 43 naproti bývalého cukrovaru) funguje nová poradna pro
seniory. Poradna je k dispozici
každé druhé pondělí v měsíci
od 10:00 do 14:00 hodin. Poradenství poskytuje JUDr. Zdeňka
Vejvalková. Do poradny je potřeba se objednat u pracovnic Senior Pointu buď osobně v pondělí
(10-14 h), ve středu (12-16 h) nebo
ve čtvrtek (8-12 h). Objednat se
můžete také telefonicky na číslech 722 933 057 nebo 511 110 573.
V poradně Senior pointu se
řeší oblasti, ve kterých se senioři

dostávají do obtíží. Jde především
o problematiku v oblasti občanského, rodinného, sociálního
a spotřebitelského práva.
Toto poradenství slouží nejen
seniorům - například při řešení problémů s úhradou bydlení,
sousedských sporech, odstoupení od spotřebitelských smluv
atd. Pomoc je dále poskytována
i osobám, které řeší životní situace, týkající se seniorů, kterou
již přestávají zvládat bez odborné pomoci a rady. Jde například
o dávku státní sociální podpory
- příspěvek na péči při jejím zajišťováním pro seniora, pomoc při
převodu nemovitosti apod. Mimo

odborného poradenství pro oblasti výše jmenované Vám Senior point poskytne také základní
poradenství i v jiných navazujících oborech. Poradenství je poskytnuto i tehdy, pokud si klient
přeje využít služeb naší poradny

anonymně (např. v případě domácího násilí). Každý případ je
individuální, takový je i přístup
poradny Senior pointu.
(red)

Se sběrem textilu
pomáhali i radní

Statistici budou zjišťovat spotřebu paliv a energií
Český statistický úřad bude provádět výběrové šetření o energetické
spotřebě domácností.
Pod názvem ENERGO 2015 bude Český statistický úřad provádět výběrové šetření o energetické spotřebě domácností. Cílem je získání aktuálních údajů o spotřebě paliv a energií v domácnostech na jednotlivé
činnosti – vytápění, ohřev vody, vaření, osvětlení apod.
Výsledky se využijí mimo jiné při plánování dalšího směřování dotační politiky státu v oblasti energetických úspor či ke srovnání spotřeby
našich domácnosti s ostatními státy Evropské unie.
Šetření se uskuteční od 7. 7. 2015 do 15. 1. 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se lidem prokážou průkazem a příslušným pověřením, nebo průkazem zaměstnance Českého statistického
úřadu. Šetření je anonymní. Bližší info. na tel. 542 528 233, nebo na webu
www.czso.cz/csu/czso/energo-2015.

Stovky kaprů na Včelíně

Přes 350 kaprů a téměř 90 amurů. Krásné a dramatické rybářské závody mohli diváci zhlédnout v sobotu na začátku června na březích břeclavského rybníka Včelín. Vítězem se nakonec stal Milan Kopic z Humpolce,
který chytil 27 kaprů.
Druhý v pořadí Stanislav Maňák z Hošťálkové přelstil celkem 24 kaprů
a třetímu Pavlu Buzkovi z Českého Rudolce se podařilo ulovit 23 kaprů.
Velká cena tak opětovně potvrdila příslušnost do skupiny prestižních
podniků v lovu kaprů v rámci celé České republiky.
(red)

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (nad lékárnou), dv. č. 17.
Téma: Léčba páteře a pohybového ústrojí bioenergií.
Středy 15. července a 26. srpna 2015 od 18 do 20 hod.
Vstupné dobrovolné, Nutná rezervace 732 613 853.

Textil, obuv nebo hračky. Na
konci června vyhlásilo sdružení
AIDED-EU v Břeclavi sběr těchto věcí. Přesto, že bylo deštivo
a v jednotlivých částech města
organizace instalovala před třemi týdny pro odkládání darů na
charitativní a humanitární účel
čtyři béžové nádoby s výklopkou, sesbíralo se v úterý po ulicích
v průběhu asi tří hodin 4,5 tuny
cenného materiálu. „Za tyto dary
i ty, které jsou ve značném množství odkládány do zmíněných
sběrných nádob, Břeclavákům
srdečně děkujeme, a to zejména
jménem našich příjemců. Díky
této empatii a ochotě pomáhat ze
strany obyvatel města stále zvětšujeme část darů, které zpětně
slouží pro potřeby Břeclavi a jejího okolí,“ řekl při příležitosti sběru předseda sdružení Petr
Chlumecký.
Sběr byl během jednoho dne
mimořádný nejen díky objemu
sesbíraných darů za nepříznivého počasí, ale také tím, že při něm
pomáhali členové Rady města
Břeclavi. Reagovali tak na výzvu
sdružení aktivně se do sběru zapojit. Dva radní obětovali dokonce
svůj drahocenný čas pro dopolední terénní sběr. Pomoci se sběrem
odložených darů věnovala den své
dovolené členka Rady města Alena
Andělová (na snímku), do sbírání pytlů v ulicích se zapojil i místostarosta Milan Vojta, který má
odpadové hospodářství v gesci.
„Jsem nadšená, že i bez dotací a koruny od státu dokázalo

sdružení AIDED-EU vygenerovat pracovní místa a z odpadu,
který by lidé vyhodili, vybudovalo prosperující společnost,“ vyjádřila se radní Andělová.
Členové žákovského družstva
ledního hokeje včetně trenéra
a rodičů dokonce provedli v tento den individuální sběr a přivezli
své dary přímo na zimní stadion.
Na výzvu zapojit se do sbírky, která zahajuje tvorbu textilní banky
pro mimořádné situace, ihned
reagovali místostarostové města
Jaroslav Válka a Zdeněk Urban.
Přišli podpořit individuální sbírku hokejové mládeže u Zimního
stadionu s tím, že chtějí pomoci
rozšiřovat nový regionální sběrný systém AIDED zejména v jeho
stacionární podobě (sběr textilu
do sběrných nádob). Vyjádřili se
na místě ve prospěch regionálního sběru, který může znamenat územní rozvoj, ale zároveň
vytvářený depozit může pomoci při krizových a mimořádných
situacích.
V souvislosti s polohou města, nebezpečím záplav a případné
nejnutnější péče o lidi na cestě si
zúčastnění radní uvědomují potřebu přípravy na tyto potenciální události a iniciují jednání
o komplexní přípravě města na jakékoli mimořádné situace. O této
iniciativě se v závěru sběrové akce
zmínil místostarosta Válka, který zdůraznil nutnost prověření všech možností a potenciálu
Břeclavi v krizových situacích.
(vlk)
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Kameny zmizelých v břeclavském chodníku
Kameny zmizelých
připomínají oběti nacismu před domy, kde
tito lidé žili, kde jejich
tragický osud začal.
Kolemjdoucí si všimne záblesku z odrazu
svět la dopadající ho
na mosaznou destičku
o rozměrech 15 x 15 na
kameni vsazeném do
dlažby chodník. Zastaví se a skloní, aby si jméno a osud konkrétního
člověka mohl přečíst,
čímž mu zároveň vyjádřil úctu.
První takto připomínané osudy břeclavských
obyvatel židovského původu, kteří nepřežili šoa
(holocaust – pozn. red.),
se od poloviny června
letošního roku nacházejí na ulici 17. listopadu v místě
dnes již neexistující části dřívější
ulice Palackého. Koncem 70. let
minulého století došlo k rozsáhlé asanaci a v následujícím desetiletí na původních parcelách byly
postaveny dnešní objekty Domu
školství a Domu kultury.

„Na Palackého třídě č. 38 žila
až do okupace rodina Viléma Golda, příslušníka rozvětvené židovské obchodnické rodiny, která se
plně etablovala v hospodářském
životě města již ve druhé polovině 19. století. Osudy své rodiny
se snažila dohledat jeho vnučka –

Humanitární sklad šatníku
Oblastní charita Břeclav, Svatoplukova 18, nadále přijímá ošacení
od veřejnosti:
Břeclav: každé úterý od 14:00 do 16:30 hodin v likusovém domku
na bývalém autobusovém nádraží (ulice Stromořadní), tel:
519 331 440.
Charvátská Nová Ves: M. Kudeříkové 488/3, v pracovní dny 13:00
– 16:00 hodin, tel: 519 333 437, mimo pracovní dny po telefonické
domluvě kdykoliv.
Příjem nepoškozeného pánského, dámské i dětského ošacení, dále
vycházkové obuvi, ložního prádla, dek a ručníků.
Část ošacení je použita pro potřeby Nízkoprahového denního
centra Břeclav (služba osobám bez přístřeší), ostatní ošacení je
odvezeno pro potřeby Diecézní charity Brno.
Děkujeme za Vaši pomoc.

paní Susan Fisher z Velké Británie
(roč. 1950), se kterou jsem se seznámila při její návštěvě břeclavské synagogy na podzim loňského
roku. Její otec Erwin Gold byl spolu se svým bratrem Egonem jediní, kdo přežili nacistické běsnění
druhé světové války. Zachránil

jej odchod do Palestiny
v roce 1939, kde bojoval
jako dobrovolník anglické armády. Rodina
jeho otce (otec, matka,
mladší bratr, babička,
strýc, teta) zahynula ve
vyhlazovacích táborech
v Osvětimi či Majdanku,“ vysvětlila etnografka Alena Káňová, která
se na historii judaismu
v Břeclavi specializuje.
Polož ené k a meny
zmizelých pro první tři
členy rodiny Goldových
znamená jediné současné připomenutí jejich
existence, neboť v Břeclavi již nestojí ani jejich
dům a rodinný pomník
s dodatečnými nápisy
o smrti ve vyhlazovacích
táborech byl zničený při
asanaci břeclavského židovského
hřbitova v 80. letech minulého
století. Susan Fisherová nechala
současně položit kameny i v Podivíně na vzpomínku rodinných
příslušníků své matky (Jellinkovi
a Eisingerovi).
(red, foto P. Uher)

Vody je málo, snad si
kačeny neoderou bříška
Předem mého fejetonu chci
poděkovat Františkovi. Nedávno mi řek l: „Odpusť, ale při
tvém vzdělání bys už měl vědět,
že ulice Jungmannova se píše se
dvěma en .“ Děkuji Fany. Domnívám se, že Číňané nezdvojují
písmena. To je specifika občanů
německy mluvících zemí. Možná, že se mýlím. Ale to je v mém
věku stále častější. Abych se ještě
vrátil k této ulici. Rozvíjí se jaksi
nesměle u mé oblíbené kinotéky. Končí malým miniparčíkem.
Uprostřed vzrostlé zeleně naleznete malý betonový půlměsíček.
To je vše, co zbylo z prvorepublikového Památníku svornosti.
Zmizel. V roce 1938 byl trnem
v oku nastupujícím německým
vojskům. Dnes jsou snahy o jeho
obnovení. Nevím. Domnívám
se, že by tomuto prostoru prospěla socha. Vzhledem k tomu,
že každé úterý tam bývá přistaven kontejner na odpad, asi občan s kárkou.
Koncem školního roku začínají prázdniny. Je i čas výletů.
Tak jsem se rozhodl, že si jeden
udělám. Abych si dodal kuráže, zasunul jsem v nejmenovaném pohostinství jedno točené.

Mým cílem bylo nádraží. Ale,
ale. Naproti pošty zmizela štíhlá
budova trafostanice. Tím se obnažil pohled do útrob bývalého
pohostinství, lidem nazývaného
Pukáč. Po vstupu do nádražního
vestibulu jsem se pokochal keramickou mozaikou inspirovanou
nedalekým Pohanskem. Jen několik kroků a už jsem byl na peróně. Ano, tady byl cíl. Po jeho levé
straně je dlouhou řadu let umístěna skromná plaketka. Sděluje
cestujícím, že nadmořská výška
našeho města je 162,273 metrů nad mořem, měřeno od jeho
střední a klidné hladiny. Moje vojenská míra byla obdobná.
Od nádraží železničního je
to coby kamenem dohodil jen
kousek k autobusovému. Na jeho
místě, mimo jiné, stávala drážní
jídelna. Té se dostalo laskavého přídomku Chudobinec. Ale
kde jsme to začali? Ano, časem
prázdnin. Ty jsme s hochy trávili vesměs koupáním a rybařením.
Ale dnes? Každý den se psy sledujeme jak v Dyji ubývá vody. A to
ještě není to pravé léto. Bojím se,
aby si v řece v srpnu kačeny neodraly bříška.
Karel Křivánek
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Zlatavý mok na Moravských dnech tekl prou
Moravské dny o posledním
červnovém víkendu vrcholily festivalem piva a vína. Tisíce příznivců zlatavého moku
a dobrého vínka si přišly na své
v sobotu i v neděli. Nechyběl
bohatý kulturní program a lidé
tak mohli zhlédnout břeclavské

taneční skupiny, folklorní uskupení nebo také folkové, rockové,
country nebo bluesové kapely
z různých koutů země, ale třeba i soulovou zpěvačku Juwanu
Jenkins z USA.
Téměř třicítka pivovarů nabídla bohatý výběr pivních spe-

ciálů. Zatímco v sobotu
se pilo, hodovalo a tancovalo až do noci, v neděli byl ústředním bodem
průvod od památníku
moravské orlice k podzámčí včele s mladým Joštem Moravským,
kterého následovali Moravští
rytíři, místní folklorní spolky
a zástupci města Břeclavi. Po
zdravici břeclavského starosty Pavla Dominika a Jošta Mo-

ravského pokračovaly slavnosti
pestrou nabídkou kultury, piva,
vína i pochutin. Moravské dny
se konaly pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje Michala Haška.
(dav)

Průvod v čele s Joštem Moravským kráčel přes centrum města.

Festival piva a vína byl o zábavě, tanci a pohodě.

Po zdravici Jošta Moravského a starosty Břeclavi zazpívaly místní
folklorní spolky moravskou hymnu.

Před svátkem příchodu moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje zavlála před břeclavskou radnicí moravská vlajka. Vyvěšení moravské vlajky
schválili břeclavští zastupitelé na svém červnovém jednání.
Výzva Za vyvěšování moravské vlajky vznikla v roce 2010, kdy se k ní
připojilo 75 radnic včetně břeclavské. Letos už to bylo 1067 měst a obcí.
V současnosti nejužívanější, nejrozšířenější moravská vlajka se skládá ze dvou stejně širokých vodorovných pruhů: vrchní je žlutý, spodní
je červený. Doprostřed listu je obvykle vkládán zlepšený zemský znak
z roku 1462. V modrém gotickém trojhranném štítu je žluto-červeně
šachovaná, heraldicky vpravo hledící orlice, se žlutou královskou třícípou korunkou.
(juh)

Moravské dny si ze zámecké věže prohlédly stovky lidí.
Vstup byl zdarma.
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dem. Na festival piva a vína přišly tisíce lidí

Mužáci lákali zpěvem diváky už před moravskou orlicí. Přidal se i místostarosta Zdeněk Urban.

HB Stop se zpěvačkou Hankou Černohorskou přispěli k pohodové atmosféře akce.

NOVĚ OTEVŘENO
V CENTRU MĚSTA

NOVÝ OBCHOD

Břeclavské taneční skupiny rozproudily mnohým krev v žilách.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
RYBIČKY • HADI • CHAMELEONI • AGAMY • PTACTVO
HLODAVCI • KRÁLÍCI • ZAKRSLÉ SELE
KRMIVO PRO RYBÁŘE • POTŘEBY PRO CHOVATELE

MILÁČČI U MÍŠI

Smetanovo nábřeží 954/4
Břeclav
DŮM
KULTURY

Součástí Moravských dnů byl i první ročník memoriálu Ivana Blaha
na břeclavském zimním stadionu, kterého se zúčastnilo deset týmů
nadšených florbalistů.

OTEVŘENO

po-pá 8.00-18.00
so 8.00-11.00
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Městské muzeum a galerie informuje

Born oslavil 85. narozeniny v Břeclavi

Až do 6. října si můžete prohlédnout výstavu Adolfa Borna
v břeclavské synagoze. V červnu
tady významný český malíř, grafik a ilustrátor oslavil vernisáží
pětaosmdesáté narozeniny. Mezi
gratulanty nechybělo vedení města Břeclavi zastoupené Jaroslavem
Válkou a Milanem Vojtou, ale také
poslanci Miloslav Janulík a Jiří Petrů. Společně s novou ředitelkou
břeclavského muzea Janou Kramářovou popřáli mistrovi mnoho zdraví a vitality do dalších let.

Doménou Bornova díla je
grafika – suchá jehla, lept a litograf ie. Zejména v poslední jmenované technice dosáhl
opravdového mistrovství. Rukopis Adolfa Borna je naprosto originální a nezaměnitelný. Vtiskl
podobu známým knižním postavám, např. Mach a Šebestová,
Žofka nebo Pipi dlouhá punčocha. Celkem ilustroval více než
230 knih. Jeho dílo není však jen
knižní ilustrace, věnuje se i volné
tvorbě a dostává se i na filmová

Slavnosti rajčat
aneb Rajská Břeclav

plátna, diváci jej znají např. z filmů o básnících.
V Bornových obrazech často vystupují polidštěná zvířata,
nebo naopak lidé se zvířecími
rysy. Každé dílo v sobě nese notnou dávku narace, často humorný
podtext, vždy však milou myšlenku. Mnohdy v nich cítíme
i autorovo zalíbení ve starých časech Rakousko-Uherska. Pánové
s upravenými kníry a dámy v elegantních kloboucích jakoby doplňují jeho poetické myšlení. (red)

KULTURNÍ

LÉTO

NA SCHODECH

každou neděli

v červenci a srpnu
Kulturní dům Delta
začátek vždy v 1630

Přijďte na 2. ročník gastronomické akce
Ochutnejte pokrmy a speciality z rajčat
Živá hudba, program pro děti, výstava kuchařek

Sobota 15. srpna 2015 od 9 do 16 hod
Ulice u synagogy (U Tržiště), Břeclav
Vstup volný

5. 7. Retro 5
12. 7. Helemese
19. 7. Žadovjáci
26. 7. Countrio
2. 8. CM Notečka
9. 8. Lola Běží
16. 8. Čtyřlístek
23. 8. AlexBand
30. 8. Retro 5
V případě nepřízně počasí se akce koná v estrádním sále KD.
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Přijďte na 5. ročník
Hudebních střed U Kapra
PAUL VAN DER BERG
Galerie 99 Vás srdečně
zve na samostatnou výstavu obrazů česko- německého autora s holandským
jménem. Co za tím vězí se
dozvíte na vernisáži. Paul
van der Berg je poetický
malíř, obdivovatel krásy a metafor. Jeho obrazy
hýří barvami, je v nich obdiv a láska ke floře a také
k architektuře. Jeho témata jsou posbírána z celého
světa. Jeden z obrazů je
zasvěcen naší Pálavě. Jste
srdečně zváni na zahájení této výstavy ve středu 8. července 2015.
Galerie 99 hodnotí předchozí
výstavu Návrat v čase velmi pozitivně. Proč staré obrazy? Byli
jsme mile potěšeni, že většina
vystavených děl diváky zaujala.
Byla vystavena díla cenná a i kuriózní.Obdiv získal obraz Alfonse Muchy- jeho originál studie
k plakátu, nádherný obraz Václava Špály, litografie Maxe Švabinského, drobnější díla Kamila
Lhotáka a další.
Dva obrazy byly obestřeny záhadou, byl by to případ pro detektivy. Malá galerie umožňuje,

Letní terasa Pod Zámkem,
Zámecké náměstí 4, Břeclav
Červenec - srpen, začátky koncertů ve 20:15 h, vstupné dobrovolné
8. července - MARIUS DOBRA
BAND (blues, fusion, Vídeň)
Rumunský kytarista a zpěvák
Marius Dobra, který se usadil
v nedalekém hlavním městě Rakouska, je zván na bluesové festivaly po celé Evropě.
abychom se každému návštěvníkovi věnovali individuálně
a mohli jsme tak provázet obdivovatele výtvarného umění od
obrazu k obrazu.
Galerie nabízí stálou expozici šperků ze dřeva, více než sto
grafických děl, veškeré služby
související s poradenstvím a výtvarným uměním, oceňování obrazů, restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně po
telefonické domluvě kdykoliv. 519
372118, 723 930 015, 723 887 977.
Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.

OBLEKŮ

UKONČENÍ
VÝROBY

Obleky od naprosto neuvěřitelných

899 Kč

Z důvodu změny výrobního programu (ukončení výroby vybraných druhů látek)
jsme pro Vás přichystali tuto naprosto mimořádnou akci! Pokud vystřihnete tento
kupon a odevzdáte ho při placení obleku „šedý melír”, zaplatíte za tento oblek
naprosto neuvěřitelných 899,- Kč. Obleky „šedý melír” nabízíme ve zcela úplném
sortimentu všech velikostí, včetně nadměrných, takže si vybere skutečně každý typ
postavy. A pozor! To není vše! Na veškerý zbývající sortiment pánských obleků Vám
při odevzdání tohoto kuponu odečteme skvělých 20%!! Na tento jeden kupon lze
tedy zakoupit 1x oblek „šedý melír” za 899,- Kč nebo oblek s 20% slevou nebo tyto dva
druhy najednou. Využijte tuto neopakovatelnou příležitost! Platnost kuponu je 10 dnů!

www.modaprostejov.cz

BŘECLAV, U Tržiště 24, č.p. 3164
u průchodu k Úřadu práce

15. července - MARIO BIHÁRI
A HOSTÉ (world music, Praha,
Malacky)
Nevidomý, avšak virtuózní
hráč na akordeon Mario Bihári,
který se proslavil v kapele Koa
Zuzany Navarové a Ivana Guiterréze, se do Břeclavi vrací po
pár měsících, aby znovu představil své hudební přátele i kořeny.
22. července - KATARÍNA LANDLOVÁ (acoustic rock, Praha)
Třicetiletá česko-slovenská
blondýnka na sebe poprvé výrazněji upozornila v soutěži Česko
Slovensko má talent v roce 2012,
ve které se jako jediná zpěvačka dostala až do finále. V lednu
2014 pak pokřtila své debutové
album Lepší holky, jež vzniklo
pod taktovkou producenta Armina Effenbergera.
29. července - PONK TRIO (postfolklor, Brno)
Cílem (ne)tradičního folklorního tria (cimbál, housle, kontrabas) je dokázat, že folklor pro ně
neznamená uzavřenou konzervu
či posvátnou památku, ale inspirativní hudební pramen. Ten
se nebojí kombinovat s jazzem,
rockem nebo rhytm and blues,
a tak toto brněnské trio originálně zahraje Čechomor i Adele.
To vše s muzikantskou citlivostí
a upřímností.

5. srpna - LETROROU (blues,
rock´n´roll, Ždár n. Sázavou)
Mladá kapela Letrourou působí, jako by si do současnosti
odskočila přímo z pódia pravého amerického Woodstocku.
Svým muzikantským nadšením
totiž dokazuje, že miluje blues,
boogie a rock´n´rollové kytarové
riffy více než jakékoliv aktuální
hudební trendy a žánry.
12. srpna - VINCENT CROSS
(american folk, New York)
Americký písničkář a kytarista Vincent Cross se v Břeclavi
zastaví na svém evropském turné, které vede přes Londýn, Dublin, Norsko i Českou republiku.
Komorní koncert potěší všechny
příznivce jemných melodických
písní, netuctových textů a vybraného kytarového umění.
19. srpna - JAPKA (folk rock,
Brno) + NECHCE SE NÁ M
(rock, Břeclav, Lanžhot)
Energické folkrockové seskupení Japka vzniklo původně jen
jako hudební doprovod ke školnímu divadelnímu představení,
ale brzy se ujalo na brněnské alternativní scéně vedle kapel jako
jsou Květy či Budoár staré dámy..
26. srpna - hudební lahůdka
v jednání
5. září - AMIGOS MUSIC (hot
jazz, latina, Olomouc)
S olomouckými přáteli jsme
Hudební středy před 5 lety začali, s nimi je také letos uzavřeme.
Jejich ztvárnění jazzových, latinskoamerických a funky stálic
hudebního nebe totiž nenechá nikoho klidným. Těšte se na Jamese Browna, Santanu i Herbieho
Hancocka. Koncert bude také
oficiální afterparty 2. ročníku
pálivého festivalu na louce pod
zámkem - Chillifestu!

U PAVOUČKA - KAFÉ A GALERIE
Slovácká 41 (na bývalém autobusovém nádraží)
Prostory pro moderní, zejména regionální umění, i umění staré
(obrazy, graﬁcké listy, sklo, porcelán, kovové předměty, textilie).
Galerie poskytuje poradenství v oblasti výtvarného umění,
adjustace a restaurování výtvarných artefaktů.
kontakt:

724 954 711
728 945 975

otevírací doba: po - pá

10.00 - 16.00 hod.
Jste srdečně zváni.
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Městská knihovna Břeclav připravuje na prázdniny
Očima Radka Důbravného
A ž do 28. sr pna probí há
v prostorách knihovny během
otevíracích hodin výstava fotografií Radka Důbravného nazvaná Svýma očima.
Prázdninové týdny
v knihovně pro děti
I tento rok pořádáme oblíbené prázdninové týdny v knihovně. Program je následující:
Červenec:
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN
V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
pondělí 13. července: PRO
DĚTI: Hravé dopoledne s Kinectem - od 9 do 12 hodin
úterý 14. července: KINO
V KNIHOVNĚ: Knihovnické
promítaní - od 15 hodin
středa 15. července: KNIHOV NICK Á DÍLNA: Máme
rádi odznáčky II. - od 13 do 18
hodin
čtvrtek 16. července: PRO
DĚTI: Hravé dopoledne s Kinectem - od 9 do 12 hodin
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN
NA POBOČCE V POŠTORNÉ:
Medvědi v knihovně
pondělí 20. července: PRO
DĚTI: Dovádění s Kinectem - od
9 do 12 hodin, Prázdninová dílna - od 13 do 18 hodin, Pohádky
s medvědy - od 14 hodin, Kino
v knihovně - od 16 hodin
čtvrtek 23. července: PRO
DĚTI: Dovádění s Kinectem - od
9 do 12 hodin, Prázdninová dílna - od 13 do 18 hodin, Pohádky
s medvědy - od 14 hodin, Kino
v knihovně - od 16 hodin

Srpen:
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN
V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
pondělí 10. srpna: PRO DĚTI:
Hravé dopoledne s Kinectem - od
9 do 12 hodin
ú t e r ý 11. s r p n a : K I N O
V KNIHOVNĚ: Knihovnické
promítaní - od 15 hodin
středa 12. srpna: PRO DĚTI:
Putování po knihovně - od 13 do
18 hodin
čtvrtek 13. srpna: PRO DĚTI:
Hravé dopoledne s Kinectem - od
9 do 12 hodin
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN
NA POBOČCE V POŠTORNÉ:
Máme rádi zvířata
pondělí 17. srpna: PRO DĚTI:
Dovádění s Kinectem - od 9 do
12 hodin, Prázdninová dílna
- od 13 do 18 hodin, Pohádky
o zvířátkách - od 14 hodin, Kino
v knihovně - od 16 hodin
čtvrtek 20. srpna: PRO DĚTI:
Dovádění s Kinectem - od 9 do
12 hodin, Prázdninová dílna
- od 13 do 18 hodin, Pohádky
o zvířátkách - od 14 hodin, Kino
v knihovně - od 16 hodin
Prázdninový počítačový kurz
pro začátečníky
I když v teplých měsících roku
bývá zájem o počítačové kurzy
menší, zkusíme letos na základě
přání několika zájemců uspořádat
kurz Seznámení s počítačem pro
úplné začátečníky i o prázdninách.
Kurz začne v pondělí 3. srpna v 9
hodin. Bude mít čtyři lekce, které
budou probíhat tentokrát každé
pondělí a středu od 9 do 11 hodin
v malém sále knihovny. Zájemci

Starosta Břeclavi Pavel Dominik odpovídal v knihovně školákům na
všetečné dotazy v rámci tradiční besedy Starosti pana starosty.
budou moci pokračovat navazujícím kurzem pro mírně pokročilé,
který se bude konat koncem září.
Těšte se na září
Po prázdninovém klidnějším
období začneme v září s akcemi
v knihovně naplno. Kromě výše
zmíněných počítačových kurzů
uspořádáme také kurz trénovaní
paměti, v pátek 11. září v 18 hodin
se můžete těšit na přednášku parazitologa Julia Lukeše, v hudební
kavárně budete moci v úterý 15.
září v 17 hodin s lektorkou Soňou
Štoudkovou proniknout do tajů
muzikoterapie.
Prázdninová půjčovní doba
V době letních prázdnin (1. 7.
- 31. 8. 2015) platí ve všech pro-

vozech hlavní budovy knihovny na ulici Národních hrdinů
9 normální půjčovní doba, pouze každý pátek bude z provozních
důvodů pro veřejnost zavřeno.
Znovu upozorňujeme na možnost využít teplých a slunečných
pondělních podvečerů k návštěvě
knihovny - v oddělení pro dospělé čtenáře bývá v pondělí otevřeno až do 19 hodin.
Na pobočce v Poštorné bude
o prázdninách otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin
a od 13 do 18 hodin, na pobočce
v Charvátské Nové Vsi bude otevřeno v pondělí od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin a ve Staré
Břeclavi v úterý od 10 do 12 hodin
a od 13 do 18 hodin.

Boží muka u břeclavského cukrovaru
Je mnoho míst v našem městě,
kolem kterých chodíme a téměř si
jich nevšímáme. Bereme je jako
nedílnou součást a víme, že jsou
tam od nepaměti. Jen je zachytíme, že tam ještě jsou. Možná
někde v mysli nám na chvíli naskočí otázka, kde se vlastně vzala. Míra každodenních starostí ji
však opět zasune do hloubi naší
paměti.
Jedním takovým místem jsou
boží muka u břeclavského cukrovaru. Do nedávna jsem o této
nenápadné stavbě nic nevěděl.
V místě, kde dnes stojí budovy
bývalého cukrovaru, bývala knížecí pila. Klady se dovážely koňskými povozy a musely se pomocí
kladkostroje zvedat na lešení. Řezalo se ručně, jeden dělník stál

na lešení a druhý dole. Museli se
střídat, protože práce to byla velmi namáhavá. Mnohdy museli
tahat velikou pilu s obrovskými
zuby i tři či čtyři chlapi. Jednoho
krásného letního dne se chlapi
těšili, jak jim jde práce od ruky.
Horko bylo čím dál větší. Najednou přišla letní bouřka, spustil
se lijavec a blesk střídal hrom.
Tři chlapi se schovali pod veliký
dub, který stál opodál. Zarachotil
další hrom a blesk udeřil do dubu.
Blesk zabil všechny tři chlapy. Nevíme, kdy to bylo, nevíme, jak se
ti tři jmenovali, nebo odkud byli.
Víme jen, že knížecí správa tam
nechala postavit boží muka a mohutný dub byl pokácen.
Za nějaký čas koupil to místo bohatý židovský podnikatel

Kuffner a v roce 1863 tam začal
stavět cukrovar. Tenkrát musela
boží muka ustoupit nové fabrice a byla zbořena. Od té doby se
začaly dít podivné věci. Výroba
se rozjížděla pomalu a potíže se
začaly vršit. Jednoho dne se z ničeho nic otevřela okna a dveře,
v nastalém průvanu létaly papíry, padaly obrazy a otvíraly se
skříně. Lidé se začali bát. Obavy

se donesly až k samému Kuffnerovi. Jeden z úředníků si dodal
odvahy a řekl mu, že je to kvůli
té zbourané boží muce. Kuffner
vydal okamžité příkazy a boží
muka byla zakrátko postavena
znovu. Dokonce se musel rozšířit
i chodník. Podivné úkazy ihned
přestaly a cukrovaru se začalo dařit. Boží muka tam stojí dodnes.
František Schulz

Koupíme dům v Břeclavi, Hledám byt v Břeclavi,
menší opravy nevadí

i Na Valtické

Tel. 605 982 553

Tel. 604 580 583
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Piškulová má stříbro z mistrovství ČR
Úvodní červnové víkendy byly
ve znamení mistrovských plaveckých soutěží. Nechyběli na nich
ani zástupci Delfínu Břeclav.
Už samotná účast na mistrovství republiky je velkým úspěchem, především pro mladší
a začínající závodní plavce. Největší radost ovšem mají ti, kteří
vybojují medaili. Z břeclavského
oddílu Delfín se to podařilo hned
dvěma závodníkům.
Na mistrovství ČR starších
žáků v Brně si doplavala pro stříbrnou medaili Denisa Piškulová
(2001) na 100 metrů znak časem
1:09,94. Dařilo se ji také na trati
100 m motýlek, kde s časem 1:11,16
obsadila 4. místo. Na dvojnásobné
trati jí čas 2:44,13 zajistil 5. místo.
Mistrovství ČR mladšího žactva se konalo ve Zlíně a břeclav-

ský Delfín zde reprezentovala
Sára Slámová (2003). V disciplíně
200 m znak obsadila 23. místo časem 2:52,3.
Mladší plavci závodili v Prostějově a v Kopřivnici. Nejmladší
břeclavský závodník Jakub Tréšek (2005) závodil v Kopřivnici
na Poháru ČR desetiletého žactva.
A hned na svých prvních velkých
závodech vybojoval bronzovou
medaili. Tento cenný výsledek si
zajistil na trati 200 m polohový
závod, kde dosáhl výborného času
3:36,90. Tréškovi se dařilo i v disciplínách 100 m polohový závod
a 100 m prsa, kde doplaval shodně na 9. místě.
Pohár ČR jedenáctiletého žactva se konal v Prostějově a Delfín
zde reprezentovaly dvě nadějné plavkyně Anička Blažková

Třináctá v čele Českého
poháru. I přes zranění
I po zraněními vynucené přestávce, která si vyžádala takřka
tři měsíce léčby, se drží břeclavská rodačka v čele bodovací soutěže Českého poháru v kategorii
U15, tedy starších žákyň. V první půli toto roku se jí podařilo
zvítězit ve dvou kolech, tedy na
Grand Prix Ostravy a na Mezinárodní velké ceně Chomutova.
V Chomutově ji ve třetím zápase čekala velmi kvalitní soupeřka
z Německa. S tou si Břeclavanka poradila během půl minuty
a zvítězila daleko před časovým
limitem, když po dobře nasaze-

ném škrcení donutila soupeřku
zápas vzdát.
Dalším nemalým úspěchem
bylo i vítězství v Českém poháru
družstev staršího žactva, který
se konal též v Chomutově. Jako
členka družstva reprezentujícího
Jihomoravský kraj se také velkou
měrou zasloužila o zisk kovu
nejcennějšího. Plánovaný start
v německém Erfurtu, kde měla
reprezentovat Českou republiku,
bohužel překazilo zranění ramene. Na podzim ji kromě Přeboru
ČR čekají mnohé mezinárodní
závody.
(red)

Veslařka stříbrná na MČR
Na vodním
kanále v Račicích
excelovali na konci čer vna břeclavští veslaři. Na
Mistrovství ČR
ve veslování žactva a dorostu 2015
př ijel rekord ní
počet závodníků.
Z břeclavských
nadějí nejvíce zazářila starší žačka
Magdaléna Novotná, která vybojovala skvělou stříbrnou medaili
ve skifu. Další želízko – mladší
žák Petr Polášek startoval dvakrát ve finále „A“. Ve skifu nakonec skončil na pátém místě a ve
čtyřce párové na místě šestém.
Finále „A“ jely i Tereza Melská
a Petra Křivánková ve dvojskifu
žaček mladších a skončily šesté.

(2004) a Soňa Chlubnová (2004). Obě závodnice
nejlépe doplavaly shodně na 7. místě. Blažková
v disciplíně 400 m volný
způsob (6:03,2) a Chlubnová na 100 m motýlek
(1:36,8). Obě plavkyně
přitom dělilo od medailového umístnění pouze pár vteřin. Blažková
ještě přidala 8. místo na
200 m volný způsob.

Florbalová liga
láká nové hráče
Bojovné výkony, napětí, vyhrocené emoce i zábava. To vše bylo
k vidění na posledním turnaji této
sezóny Sokolské florbalové ligy,
který rozhodl o tom, že pohár pro
šampiony putoval do rukou hráčů
Sokola Břeclav „A“. Soutěž nyní
zve do svých řad další florbalové
nadšence.
Deset hracích víkendů, porce
osmnácti zápasů pro každý tým
a osm měsíců zdravého soutěžení.
Takový je formát základní části
amatérské florbalové ligy, do které
se může přihlásit každý. A to buď
jako jednotlivec a přidat se k některému z již zavedených týmů, či zde
existuje možnost vytvořit s přáteli své vlastní mužstvo. Na nejlepší
týmy poté ještě čeká nadstavbová
část, kde si to rozdají o titul.
Letos si nejlépe vedli hráči
T. J. Sokola Břeclav „A“, kteří

v základní části obsadili třetí
místo a následně si v play-off
poradili postupně s Velkými
Bílovicemi, Lokomotivou Břeclav a Lanžhotem a celou soutěž
vyhráli. Nejlepším střelcem základní části se stal Viktor Siegel
(Lokomotiva Břeclav) s 32 přesnými zásahy.
Příští ročník odstartuje na
konci září a přihlášky je možné
podávat organizátorovi soutěže
Drahoslavu Vrzalovi (vrzal.drahoslav@seznam.cz) do poloviny
září. „Uplynulý ročník byl velice
podařený a nabídl mnohé pěkné
sportovní momenty. Proto pevně věřím, že se najde ještě více
zájemců, kteří by si rádi zahráli
tuto soutěž. Dveře jsou otevřené
skutečně všem,“ pronesl poté, co
korunoval vítěze.
(bal)

Kdo chce dostávat sms informace o konání
sportovních akcí v Břeclavi, nechť pošle zprávu
s textem „SPORT“ a s číslem telefonu
na e-mail petr@tereza-breclav.cz.

Čtyři poháry pro Břeclaváky

Vítězstvím ve finále „B“ si posádka čtyřky s kormidelníkem
starších žáků ve složení L. Rylich,
T. Vlašic, J. Turek, D. Kubík a na
kormidle A. Jurčík zajistila celkové sedmé místo. Tato posádka,
jakožto žáci prvním rokem, mají
ambice v roce následujícím bojovat o medaile.
(aka)

Na červnovém
Yo yo k onte s t u
v Břeclavi závodilo na pětatřicet
yoyerů z Česka
i Slovenska. Bojovalo se v několika
kategoriích a cenné poháry získali
také domácí. Pod
taktovkou Veroniky Kamenské a Pavla Kurtina z Duhovky se Břeclavanům daří, první místa ve všech kategoriích totiž zůstala doma.
V začátečnících s přehledem vyhrál Tomáš Kováč, v kategorii středně
pokročilých byl první Jan Davčik, v X-divizi s alternativními styly yoyování zvítězila Veronika Kamenská a v závěru soutěže – hlavní kategorii 1A
open změřili síly nejzkušenější borci od Prahy až po Bratislavu. S náskokem 30 bodů nechala borce za sebou opět Břeclavanka Kamenská. (red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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„Kupkováci“ stříbrní na republice
Mnohým Břeclavanům se při
slovech „sport a základní škola“
automaticky vybaví břeclavská
ZŠ Slovácká, a to díky čtyřiceti
letem sportovních úspěchů, které
její existenci doprovází. Nicméně
i další břeclavské školy se často
blýsknou úspěchem, mnohdy i republikovým. Silný atletický tým
má ZŠ Kupkova, což ukázala už
loni. Tehdy žáci školy vybojovali
prvenství v republikovém čtyřboji. Letos atleti Kupkovy získali
skvělou stříbrnou příčku ve finále
Poháru rozhlasu. Mezi konkurenty přitom patřily mnohé sportovní
„základky“. Mezi osm nejlepších
škol republiky se probojovala také
ZŠ Slovácká, ta však na stupně vítězů nedosáhla. I přesto je obrovským úspěchem už to, že se na
prestižní atletickou soutěž dostaly
hned dvě břeclavské školy.

Soutěžilo se v běhu na 60 m,
vytrvalostním běhu na 1500 m,
součástí byla i štafeta 4×60 m,
skok vysoký, skok daleký a vrh
koulí. Štafeta ZŠ Kupkova ve slo-

Dyji rozbouřili draci

Bubny, stříkající voda, zběsilé pádlování. V červnu na řece Dyji konal
další ročník populárního závodu dračích lodí Břeclavský drak. Letos se
na start postavilo 25 posádek, které vytvořily skupiny přátel nebo zaměstnanců místních firem. V závodě na 200 metrů obhájili loňské prvenství
Eragonovi jezdci, na druhém místě skončila posádka The Best of Bors a na
třetím Gumotex Auťáci. Drakům z radnice, reprezentantům městského
úřadu, utekl postup do boje o medaile o pouhých 16 setin vteřiny a nakonec obsadili v absolutním pořadí výborné šesté místo. V závodě na tisíc
metrů byla nejrychlejší posádka Mořští vlci, která reprezentovala firmu
Lodní doprava Břeclav. Tečku za vydařeným dnem udělala večerní dragon party se skupinou Graf v areálu Slováckého veslařského klubu. (juh)

Tretra: Břeclavané úspěšní
Na mezinárodním atletickém
mítinku Zlatá tretra v Ostravě
vyvrcholil také seriál závodů pro
mladé atlety Čokoládová tretra.
Šestnáct zastavení čokoládové
šnůry ve městech celé Moravy
přilákalo na start celkem 5276
běžců. Jejich motivací byla především možnost závodit si na
vyprodaném stadionu před televizními kamerami během Zlaté tretry. Právo startu na finále
vybojovala také šestice břeclavských atletů.

Nejlépe si vedla nejmladší
z břeclavských účastníků Anička Veiglová, která dokázala ve své
kategorii (dívky roč. 2008/09) zvítězit! Na 60 m dosáhla výborného času 10,49 s. Na druhém místě
ve své kategorii doběhla Karolína Juríková (roč. 2006/07) v závodě na 100 m – 15,44s . Čtvrté
místo obsadili Daniel Fabikovič
(2004/05) 200 m – 29,45 s a Jakub Petrjanoš (2002/03) 300m
– 42,64s.
(lk)

žení Klimovič, Král, Mikyska
a Bartoš vyhrála v rekordním
čase 28,16 vteřin. Rovněž druhá
štafeta ve složení Juřička, Mikyska, Rosecký a Horák běžela vý-

borně. Mikyska a Král si vedli
solidně ve výšce (164 cm), osobáky na 60 m zaběhli Klimovič
(7,54), Bartoš (7,61) a Mikyska
(7,69). Zraněný Horák a favorit
soutěže vrhl kouli do vzdálenosti 13,98 m (3. místo), skvěle
jej však doplnil Mikyska, který
skočil osobák 14,10 m (2. místo).
Kvůli nedošlapům se Král připravil o šestimetrový skok v dálce
a výkonem 547 skončil pátý. Bartoš se při prvním pokusu zranil,
ale i tak přispěl krátkým skokem
485 cm. Školáky z Kupkovy vedli učitelé tělocviku Petr Pláteník
a Klára Růžičková. Stříbro z prestižního závodu je o to cennější,
že žáci břeclavské ZŠ mají tělocvik pouze 2 hodiny týdně, což
je oproti deseti hodinám tréninku
sportovních škol obrovský rozdíl.
(red)

Sportovala celá Břeclav

Hned několik sportovních projektů připravila radnice v červnu pro obyvatele
Břeclavi. Společně s týmem
stolního tenisu MSK nejprve odstartovala akce Sportuj s námi, při které děti
ze základních škol zaplnily
plochu zimního stadionu
a vyzkoušely si nejen „pingpongový“ kolotoč, ale třeba také hru proti robotovi.
Břeclavská sportoviště se otevřela také v rámci akce Sportuje celá
Břeclav. Na Lokomotivu zamířily davy
dětí, aby vyzkoušely
volejbal, hokej, stolní tenis, fotbal nebo
Pořádání firemních
atletiku. Vidět však
a soukromých akcí
mohly třeba i letadlo,
které na místo přivezl
Možnost grilování
břeclavský aeroklub.
a zajištění rautů
Poznáte na snímku
místostarostu, kteAdresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
rý hájil barvy města
proti přesile tří zku691 41 Poštorná
šených hráčů?
Tel: +420 776 280 507
(red)

Cykloterasa s občerstvením

18 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Zlato a stříbro pro volejbalisty

Břeclavští volejbalisté excelovali na republikovém mistrovství
barevného minivolejbalu.
V oblastním finále „Východ“
v Hradci Královém bojovala
družstva břeclavské Lokomotivy
společně se stovkami dalších dětí
od 6 do 12 let ze 7 krajů Česka.
Týmy břeclavských chlapců i dí-

vek od začátku předváděly soustředěnou hru. Vyústěním bylo
stříbro dívek (nestačily pouze na
chlapecký tým ze Znojma). Břeclavští chlapci mezi silnou konkurencí ve své kategorii vybojovali
zlato. Oba týmy si zajistily účast
v podzimním finále MČR.
(ir)

Baví Vás focení sportu? Chcete se zviditelnit?
Právě pro Vás je určena soutěž
NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE BŘECLAVI
Pravidla jsou jednoduchá:
Stačí zaslat snímek ve formátu jpg o minimální velikosti 3 000 x 2 000
pixelů na e-mail david.mahovsky@breclav.eu. Snímek nesmí být datově
objemnější než 6 mb (v případě více snímků posílejte fotky po jedné).
Soutěžit mohou amatéři i profesionálové. Fotit a zasílat snímky můžete
od 1. 7. do 31. 12. 2015. Na snímcích musí být sportovní aktivity pořádané
v Břeclavi. Můžete fotit detaily, celky, sportovce v akci. Fantazii se meze
nekladou. Fotit lze cokoliv od atletiky a míčových her, přes silové soutěže
až po šachy. Nabídka sportů je v Břeclavi velmi široká, využijte toho
a zviditelněte se.
V lednu vybere porota 3 vítězné snímky. Z nejlepších snímků navíc
zhotoví Tereza Břeclav velkoformátové obrazy, které budou zdobit interiéry
sportovních zařízení Terezy (krytý bazén, zimní stadion atd.). Nejlepší
snímky soutěže také otiskneme v Radnici a uveřejníme na městském
facebooku a webu.
1. cena: 20 volných vstupů na krytý bazén, koupaliště nebo do sauny
2. cena: 10 volných vstupů na krytý bazén, koupaliště nebo do sauny
3. cena: 5 volných vstupů na krytý bazén, koupaliště nebo do sauny
Soutěž pořádá městská organizace TEREZA, město Břeclav a kabelová
televize Fenix.
Nad soutěží převzal záštitu břeclavský radní Tomáš Mráz.
Autoři zaslaných snímků souhlasí s použitím svých fotografií k prezentačním
a propagačním účelům města Břeclavi a městské organizace Tereza Břeclav.
V případě použití k prezentaci a propagaci města nevzniká nárok na honorář.

Škola vychovává sportovní talenty už desítky let
Už desítky let je synonymem
sportovní „základky“ v Břeclavi a okolí ZŠ Slovácká. Oficiálně však statut sportovní školy
nemá. Přesto se její žáci každoročně prosazují nejen v atletických soutěžích. „Myslím, že naše
škola měla vždy štěstí na ředitele.
Je to o přístupu k dětem. Ředitelé vždy sport a pohyb podporovali, nikoliv však na úkor učiva
v jiných předmětech,“ vysvětluje
učitelka Kateřina Dominiková.
Letos žáci školy excelovali
v krajském kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
(OVOV) a vybojovali si tak postup
na republikové finále. Za zmínku
stojí, že do republikového finále OVOV, které odstartuje v září,
postoupila i další břeclavská ZŠ
Komenského. Před měsícem žáci
ZŠ Slovácká rovněž získali zlato
v republikovém finále Štafetového
poháru. Kromě toho se letos pro-

bojovali společně se ZŠ Kupkova
mezi osm nejlepších škol České republiky v rámci prestižní žákovské
atletické soutěže O pohár rozhlasu.
Učitelé tělesné výchovy na ZŠ
Slovácká se shodují, že za dlouhodobými skvělými výsledky stojí
především systematická příprava. „Každý rok pořádáme několik školních přeborů v různých
sportech. Dáváme dětem příležitost se vyprofilovat. Také rodiče

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...

rádi vidí, když děti pohyb baví,
navíc když jsou v sportu úspěšné.
V dnešní době počítačů a dalších
sedavých aktivit je navíc zdravý
pohyb o to potřebnější,“ doplňuje
Dominiková.
Sport jde přitom podle učitele Milana Klima mnohdy ruku
v ruce dobrými studijními výsledky. „Velmi často jsou právě
dobří sportovci i dobrými studenty. Podporujeme v nich zdravou

soutěživost a touhu něčeho dosáhnout. To se pak často odráží
i v ostatních oblastech života, tedy
i ve studiu. Není to však o tom, že
bychom je drilovali. Respektujeme jejich vývojové schopnosti.
Sport navíc žáky musí bavit,“ říká.
Kromě lehkoatletických soutěží
přitom škola pravidelně pořádá
přebory ve šplhu, plavání, přespolním běhu a dalších sportech.
(red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Vodák drtí soupeře

Na mezinárodním atletickém
čtyřutkání dorostu mezi ČR, Maďarskem, Slovenskem a Slovinskem ve slovenské Trnavě podal
vynikající výkon výškař Ondřej vodák, když překonal výšku
211 centimetrů a splnil tak limit
A pro mistrovství světa dorostu,
které se koná v polovině července
ve městě Cali v Kolumbii. Tímto
výkonem se zařadil do absolutních tabulek Břeclavska v této
disciplíně za muže Švestku, juniora Balcara (oba 215) a má stejný
výkon s juniorem Hanzlíčkem.
Stal se tak vůbec prvním břeclav-

ským atletem, který bude startovat v této světové soutěži.
Břeclavanům se velmi dařilo
i na MČR v Ostravě. Erik Veselý
hodil oštěpem 63,25 m, což mu
stačilo na skvělé druhé místo.
Nečekané zlato vybojoval opět
Ondřej Vodák, tentokrát v trojskoku. K výkonu 14,68 m, což
je nejlepší letošní výkon v ČR,
ale také rekord Břeclavska, přidal zlato ve výšce (205 cm). Leona Vargová vybojovala bronz
hodu diskem, a to díky osobáku 36,13 m.
(lk, foto juh)
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O dušu klasicky v tropech

Také letos překročil počet účastníků dnes
už legendárního recesistického závodu O dušu
stovku. Tropické teploty už mnozí cyklisté znali
z předchozích ročníků, ani 40 stupňů na slunci
tak pro zkušené matadory neznamenalo překážku. Závod kol s pevným převodem tradičně začal v Charvátské Nové Vsi U Buvola a přes
Lednici a Valtice pokračoval zpět. Na trase jste
letos mohli potkat třeba i Gagarina... (dav)
TEREZA Břeclav nabízí letní cvičení POWER JOGY s Mirkou
Kde: Na koupališti v Břeclavi
Kdy: Celé letní prázdniny vždy v pátek od 18.30 do 19.30 hod
Cvičení je zahrnuto v ceně vstupného na koupaliště.
Podmínkou je pěkné počasí.
AKTUÁLNÍ INFO na www.tereza-breclav.cz

Hlinkův memoriál je za dveřmi
Přijďte se podávat na nejkvalitněji obsazený turnaj hokejových osmnáctek v roce, který hostí již tradičně zimní stadiony
v Břeclavi a Piešťanech. Pod trenérem Robertem Reichlem
přijede na jih Moravy tým nadějných sedmnáctiletých mladíků,
který bude obhajovat loňské stříbro. V břeclavské skupině se
utká se Švédskem, Kanadou a Švýcarskem. V Piešťanech se pak
představí Rusko, USA, Finsko a domácí Slováci.
PROGRAM TURNAJE:
Sobota 8. 8.
ČR - USA (18:30 h, přátelsky)
Pondělí 10. 8.
Švédsko - Kanada (15:30 h)
Česko - Švýcarsko (19:00 h)
Úterý 11. 8.
Švýcarsko - Švédsko (15:30 h)
Česko - Kanada (19:00 h)
Středa 12. 8.
Kanada - Švýcarsko (15:30 h)
Česko - Švédsko (19:00 h)
Pátek 14. 8.
Zápas o umístění (15:30 h)
Semifinále (19:00 h)
Sobota 15.8.
Finále nebo zápas o bronz (17:00 h)

20 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

RESTAURACE CELNICE
2WHYĜHQRGHQQČ
5H]HUYDFHQDWHO

ZZZKRWHOFHOQLFHF]
FKHFNLQ

Naše restaurace nabízí:
UR]PDQLWêYêEČUMtGHOþHVNpLVYČWRYpNXFK\QČ
WêGHQQtVSHFLDOLW\QHNXĜiFNpVDORQN\
¿UHPQtYHþtUN\VYDWE\FDWHULQJ
QDUR]HQLQ\RVODY\
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PARÁDNÍ SÓLOKAPR

OPRAVDU
ÎESKÁ OKNA

LET s Vámi
Okna, dveěe, fasády, PVC, hliník
Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v cenÝ od 19.990 KÏ vÏetnÝ dopravy, montáže a DPH

PRAMOS, poboÏka Běeclav, Lidická 50
tel: 519 374 444, mobil: 777 035 925, 777 555 925
e-mail: breclav@pramos.cz
více na www.pramos.cz

OKNA V ÎERVENCI
SE SLEVOU 50%
A ŽALUZIE ZDARMA

20 LET TRADICE, 7 LET ZÁRUKA
OKNA, DVEĚE, VRATA, FASÁDY
V ÎERVENCI 50% SLEVA A ŽALUZIE K OKNİM ZDARMA
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měsíce. Registrováno u OkÚ Břeclav č. 370010396. Sazba a tisk: © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Neprodejné! Roznášku zajišťuje Česká pošta, s.p.

