Zpravodaj města Břeclavi

RADNICE
www.breclav.eu

říjen 2015

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

Levnější teplo pro tisíce Břeclavanů
Na pětatřicet bytových domů
od letošního podzimu začne vytápět dceřiná společnost města
Teplo Břeclav. Většina z více
než třinácti set padesát domácností to přitom pocítí ve svých
peněženkách. Cena tepla totiž
půjde dolů. Jedná se především
o bytové domy v centru Břeclavi (sídliště J. Palacha, Slovácká, Dukelských hrdinů a Nad
splavem).
„Pro většinu z domácností
bude nový dodavatel tepla znamenat významné roční úspory.
Cena za tepelnou energii od společnosti Teplo Břeclav pro zbytek
letošního roku bude 637,- Kč. To
je proti cenám předchozího dodavatele úspora 27 až 50 %! Pro
typický třípokojový byt to může
znamenat roční úsporu přibližně
5.000,- Kč,“ sděluje jeden z jednatelů břeclavského Tepla Martin
Marták. Teplo Břeclav navíc již
nyní avizuje další předpokládané snižování ceny pro následující období, blížící se ceně okolo
600,- Kč.
Jednatel Milan Pospíšil doplňuje kolegu: „Podmínky ve vytápění bytových domů v centru
Břeclavi se přitom změnily na
konci srpna. Na začátku všeho
byla investiční smlouva z roku
1999. Díky této smlouvě vytápěla
bytové domy ve středu města společnost RWE Energo (dříve HAR-

Tisíce Břeclavanů letos za teplo ušetří. Na sídlišti Dukelských hrdinů
se nižší cena týká také dvou výškových obytných domů. Rozumné ceny
a seriozní obchodní podmínky i v příštích letech garantují lidem jednatelé břeclavské společnosti Teplo Martin Marták (vlevo) a Milan Pospíšil.
PEN). Tuto činnost provozovala
ze své centrální kotelny v bývalém cukrovaru. V roce 2015
vypršela platnost této smlouvy
a rozvody tepla včetně domovních předávacích stanic byly předány za symbolickou cenu městu
Břeclavi. To je následně pronajalo
od 1. 9. 2015 své dceřiné společnosti Teplo Břeclav s.r.o. V dalším období bude Teplo Břeclav
odebírat tepelnou energii vyrobenou v centrální kotelně RWE
Energo a rozvádět ji konečným
spotřebitelům za lepších podmínek stanovených ve Smlouvě

Výroční zpráva města Břeclavi
Město Břeclavi vydalo výroční zprávu za rok 2014. Ta je k dispozici zdarma v omezeném množství na vyžádání na podatelně
MěÚ. Vyzvednout si ji můžete také v Turistickém informačním
centru Břeclav, Městském muzeu a galerii Břeclav nebo v břeclavské knihovně. V elektronické podobě je ke stažení na odkazu:
http://breclav.eu/file/27954/

Tisíce lidí na slavnostech
Oblíbené české
zpěvačky Anna K.
a Lenka Dusilová,
tradiční folklorní
zábava s krojovým
průvodem městem,
slavnostní mše kardinála Dominika
Duky, výstava Antonína Vojtk a či
koncert vyhlášené
dechovky Kumpanovi muzikanti zakončený ohňostrojem.
I takové byly 24. Svatováclavské slavnosti
v Břeclavi.
(Pokračování
na str. 10 a 11)

Jak se zachovat
při blackoutu nebo
jiné nebezpečné
situaci?
Poradí Vám Krizport
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o dodávkách tepla, podepsané do
konce roku 2018. Ta vytváří záruku mnohem výhodnějších cen
i smluv pro zákazníky.

Z pochopitelných důvodů
samotnému předání předcházelo posouzení stavu opotřebení rozvodů. Teplo tak provedlo
kontrolu technického a provozního stavu, aby mohlo začlenit
tuto lokalitu do svého řídícího systému kotelen. „Proběhly
nezbytné opravy a úpravy tak,
aby byl systém připravený na
spolehlivý provoz. V předstihu
se taktéž zrekonstruovaly tepelné rozvody na sídlišti J. Palacha. Ty byly od doby svého
vybudování v roce 1993 na hranici životnosti a v posledních
letech potřebovaly nutné opravy. Vše je tedy nyní připraveno
na bezproblémový provoz. Naše
společnost chce bý t slušným
partnerem pro nové i stávající
odběratele, kterým bude garantovat rozumné ceny a seriózní
obchodní podmínky,“ shodují se
jednatelé.
(red)

www.alcaplast.cz

www.krizport.cz
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Na koupaliště přišlo 44 tisíc návštěvníků
Břeclavské letní koupaliště má
za sebou mimořádně úspěšnou
sezonu. Tropické počasí, které
panovalo po celé letní prázdniny, přilákalo k bazénům 44 tisíc
návštěvníků a rekordní byly také
letošní tržby, které dosáhly výše
2,1 milionu korun. Jen pro srovnání – v roce předchozím koupaliště na vstupném získalo 840 tisíc
korun. Naposledy mělo koupaliště otevřeno 1. září, od 7. září zahájil provoz krytý bazén.

Provoz letního koupaliště se
obešel bez vážnějších problémů,
pouze na začátku prázdnin bylo
potřeba řešit výtržnosti skupinky mladistv ých návštěvníků.
„Radnice ale rychle přijala opatření, která se osvědčila, ať už to
bylo působení asistentů prevence
kriminality nebo zvýšená hlídková činnost městské policie,“
uvedl Dymo Piškula, ředitel příspěvkové organizace TEREZA
Břeclav, která od loňského roku

Koncepce a potence
Je rok po
komunálních volbách.
Rádi bychom
na stránkách
Radnice komentovali
dění ve městě.
Myslíme si, že
náš pohled je
trochu jiný, než to, co na těchto
stránkách často vidíme.
Po roce od voleb nemůže být
o nějakém hájení ani slovo. My,
Mladí a Neklidní, jsme v opozici.
Naším úkolem je hlídat vládnoucí elitu, kritizovat jí navrhované
méně smysluplné návrhy a zabránit plýtvání a kdovíčemu ještě.
Současná koalice ANO, Pro
Regionu a ČSSD má k dispozici
zdroje města. Těmito zdroji mám
na mysli Městský úřad, Městskou policii, příspěvkové organizace a lidi v nich. Jak koalice
tyto zdroje využívá a za poslední

rok, kdy je u moci, využila? Rozhlédněte se kolem sebe a názor si
udělejte sami.
H l av n í m tématem voleb
v Břeclavi byla doprava. A jak se
za poslední rok změnila dopravní
situace ve městě? Někteří lidé se
nám smějí, za naši snahu prosadit
chodník k Tescu. Jaké máme ale
zdroje jako malé opoziční sdružení pro to, abychom ten chodník
udělali? Téma jsme zviditelnili,
dostali do novin. Bohužel, zdá se,
že to bylo málo. Starosta v květnu
vyhlásil, že se tomuto problému
bude věnovat osobně...
Vždy je třeba koncepce – vidina toho, co budeme dělat.
A potence – schopnost to udělat.
Současná koalice má především
to druhé, moc to udělat a samozřejmě peníze. Vidina toho, jak
bude Břeclav vypadat za tři roky,
jí bohužel zatím chybí.
Bc. Jakub Matuška
Zastupitel Břeclavi

Vstup do obory je omezený
Na základě žádosti Lesů ČR vydal Městský úřad Břeclav,
odbor životního prostředí zákaz vstupu do obory Soutok, a to
v období od 1. 10. do 31. 10 v době od 16.00 do 9.00 z důvodu zajištění klidu zvěře v období říje a zajištění bezpečnosti
v období lovu.
Zákaz vstupu do obory Soutok se netýká cesty Břeclav-Pohansko, cesty Poštorná -Pohansko, cesty podél Dyje
k soutoku Moravy a Dyje, cesty z Lanžhota přes Kazůbek
na Pohansko.
Omezení vstupu se nevztahuje na vlastníky nemovitostí, hospodářskou činnost vlastníků a nájemců honebních
pozemků, výzkumných pracovníků a osob vykonávajících
právo myslivosti a rybářství na základě povolenek vydaných Lesy ČR.

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ
Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41
mobil: 776 106 980, e-mail: clas1@tiscali.cz

koupaliště i krytý bazén provozuje. Toho také těší, že se na
břeclavské koupaliště podařilo
přilákat turisty z celého Lednicko-valtického areálu. „Osvědčily
se nám vouchery, které jsme dali
do některých hotelů a penzionů
v okolí. Pokud je návštěvník využil, mohl si vzít druhou osobu
zdarma.“

Objevily se i některé provozní
nedostatky, které budou do příští
sezony odstraněny. „Do bazénů
dáme nové nerezové schody, provedeme nátěr tobogánu a v areálu
koupaliště instalujeme zamykatelné skříňky pro uložení věcí.
Pořídíme také více lehátek,“ vyjmenovává nejbližší úkoly Dymo
Piškula.
(juh)

Reakce na článek
Koncepce a potence
Dopravní situace ve
městě zdalek a nen í jen
chod n í k do
Tesca. Potíže,
které doprava občanům
města způsobuje, spočívají
v propustnosti páteřní komunikace Břeclavi I/55. Problém, který způsobuje tranzitní doprava
a to především tranzitní nákladní doprava, může pomoci vyřešit
obchvat Břeclavi. Obchvat je záležitostí Ředitelství silnic a dálnic
ČR, tedy státu. To, co samospráva
může zajistit, je maximální spolupráce město - stát. Zde bych vyzvedl spolupráci s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR a Jihomoravským krajem.
Dále se samospráva snaží jednáním na nejvyšších úrovních
státu zajistit finanční prostředky
na tuto investiční akci, aby nebyla
zbrzděna v důsledku jejich nedostatku. I zde se samosprávě daří,
již jsme vyjednali dostatečnou
alokaci peněz na zahájení výkupů
pozemků, který byl zahájen. Tento výkup monitorujeme a jsme
a nadále budeme nápomocní překonávání problémů spojených
s těmito výkupy. Řešíme záležitosti spojené s problematikou
podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení obchvatu.
Nutnou podmínkou pro vydání stavebního povolení je realizace kompenzačních opatření, bez
nichž vydání stavebního povolení
není možné. Jde o soubor opatření, kterým má být nahrazena
ekologická újma způsobená zasažením nepatrné části evropsky
významné lokality a ptačí oblasti
právě stavbou obchvatu. V tomto
bodu musí být dodržen zejména
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.. Ten umožňuje
úzké skupině aktivistů úspěšně
blokovat snahy samosprávy. Tři
organizace - Děti země - Klub
za udržitelnou dopravu, Cejl

48/50, 602 00 Brno, vedoucí klubu RNDr. Miroslav Patrik, Voda
z Tetčic, o.s., Hybešova 178, předseda Ing. Josef Dvořák a Spolek
„Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, U luhu
23, 635 00 Brno, předseda doc.
Petr Firbas – úspěšně oddalují
jako účastníci řízení realizaci této
akce, ač v Břeclavi nebydlí. V důsledku takového postupu dochází
k zpomalování realizace akce potřebné pro život ve městě.
V případě, že neúspěšní účastníci správního řízení v yužijí
možnosti řešení problematiky
obchvatu soudem, lze očekávat
několikaletý spor. Není to nečinnost samosprávy, ale postup těch,
kteří v Břeclavi nežijí a jejich snaha o zviditelnění se na úkor obyvatel Břeclavi.
Stejně tak chodník k Tescu
není záležitostí pouze města, ale
složitá jednání s vlastníky pozemků akci prodlužují a vyžadují
čas. Opět to není nečinnost samosprávy, co způsobuje skluz, protože jde o soukromé vlastníky, se
kterými se stále jedná a musí být
dosaženo dohody. Problematika
dopravy je ještě komplikována
tím, že i po realizaci obchvatu
nebude postačovat stávající kapacita spojnice Břeclav-Poštorná
v rámci vnitřní dopravy ve městě.
K plné plynulosti musí být
vybudováno souběžné spojení
Břeclav – Poštorná, které zajistí
rozdělení vnitřní dopravy a tím
pokles její intenzity. Důležité je,
že víme, co chceme pro dopravu
v Břeclavi udělat a za tímto cílem
činíme všechny nezbytné kroky.
Pokud se rozhlédnu kolem sebe,
vidím opravené a opravované
školy a školky, opravy vozovek
a chodníků, zateplované městské
budovy, realizaci protipovodňových opatření, přípravu výstavby obřadní síně v Břeclavi a řadu
dalších akcí. Chce se jen rozhlédnout kolem sebe.
Ing. Jaroslav Válka
Místostarosta Břeclavi
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
I když počasí zahrozilo, na konec
se špatné
pře dp ově d i
nev y plnily
a sobota i neděle se na břeclavských Svatováclavských slavnostech nesly
v duchu pohodové atmosféry.
Ačkoliv bylo září plné sportovních i kulturních akcí se zlatým
hřebem právě v podobě povedených Svatováclavských slavností, letos do pohody prvního
podzimního měsíce zasáhla problematika desítek tisíc lidí, kteří
do Evropy migrují z blízkého východu a severní Afriky.
Mnohé Břeclavany pobouřila
informace o zřízení mobilního
detenčního zařízení pro uprch-

líky v Poštorné. Celá situace byla
navíc výrazně masírovaná médii, Břeclaví kolovaly spousty lží
a polopravd, které jsme museli
denně vyvracet. Problematika
běženců v souvislosti s obavami o bezpečnost eskalovala také
v internetových diskusích.
„Stanové městečko“ bylo vybudováno pouze jako zařízení
pro dočasný pobyt migrantů.
Tedy jen do doby, než budou
policií vyřízeny administrativní
záležitosti běženců. Podle hygienika by navíc stanový tábor nemohl fungovat v zimě.
Lidé si také často stěžovali,
že město Břeclav proti zřízení
tábora nepodniklo žádné kroky. Nicméně celá záležitost byla
plně v kompetenci ministerstva
vnitra a my jsme do věci nemohli nikterak zasahovat. Všemi dostupnými informačními kanály
jsme však oby vatele Břeclavi

Evropský týden mobility

Evropský týden mobility (ETM) v Břeclavi znamenal nejen MHD
zdarma (17. září). Akce má za úkol zejména prevenci v rámci pohybu
po městě a to hlavně u cyklistů. Při soutěži si tak děti na dopravním
hřišti u bývalého cukrovaru ověřily své znalosti z oblasti dopravy, čekal je však i „ostrý test jízdy v provozu“ právě na novém hřišti u Dyje.
Součástí ETM byly také závody GP Racio nebo zábavné odpoledne plné
her na Pohansku. Břeclavští strážníci ve spolupráci s brněnskými rovněž
přivezli do centra města preventivní interaktivní autobus Mobidik. Zájemcům vysvětlili, jak zvýšit svoji bezpečnost v silničním provozu nebo
třeba jak lépe zabezpečit svůj majetek.
(red)

Připojte se k oslavám Dne stromů
20. říjen tradičně patří oslavám Dne stromů, a to nejen v Břeclavi, ale i po celém světě. Letos budeme společně s obyvateli města
vysazovat strom, který pomůže zastínit dětské hřiště u bytového domu na ulici Olbrachtova ve Staré Břeclavi. Zájemci se budou moci aktivně zapojit do výsadby stromu a dozvědět se více
o dřevinách ve svém okolí. Děti se mohou těšit na hry se stromovou tématikou a zasoutěžit si o drobné odměny. Pro všechny
bude připraveno malé občerstvení. Akce začíná v úterý 20. října
v 15.00 hodin.
(red)

informovali o aktuální situaci, která se měnila doslova každým dnem.
Stovky Břeclavanů přijaly pozvání vedení města a přišly do
kina Koruna na setkání se zástupci ministerstva vnitra a policie, aby s nimi prodiskutovaly
problém současné migrační vlny
a její dopady na Břeclav.
Jsem velmi rád, že mohu obyvatelům Břeclavi oznámit konec
provizorního stanového tábora
v Poštorné. Na tiskové konferenci to v druhé polovině září sdělil

ministr vnitra Milan Chovanec. Mobilní detenční zařízení
by mělo být zrušeno v průběhu letošního podzimu. Ministr
také vyvrátil obavy, že by pro
potřeby běženců mohla sloužit
i budova budoucí věznice, která
je součástí areálu. V současné
době tedy není v Břeclavi důvod
k obavám v souvislosti s migrační vlnou a věřme, že tomu tak
bude i nadále.
Ing. Pavel Dominik,
starosta Břeclavi

Hledáš smysluplnou a odpovČdnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí?

Hledáš smysluplnou a odpovČdnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí?
Nehledej a pĜijć mezi nás!
Nehledej a pĜijć mezi nás!
Jsi obþan ýR starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á
s dobrou
a zdravotní
kondicí?
Jsi obþan ýR
staršífyzickou
18 let, máš
maturitu,
jsi bezúhonný/á
s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí?
NEVÁHEJ!

E V Áohodnocení,
H E J ! kariérní rĤst,
Nabízíme stabilníNfinanþní
6 týdnĤ dovolené, pĜíspČvky na dovolenou, odchodné,
výslužné
a Ĝadu ohodnocení,
dalších výhod.kariérní rĤst,
Nabízíme stabilní
finanþní
6 týdnĤ dovolené, pĜíspČvky na dovolenou, odchodné,

VÍCE INFORMACÍ SDċLÍ ODBOR PERSONÁLNÍ,
výslužné a Ĝadu dalších výhod.
KRAJSKÉ ěEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,
ÚZEMNÍ ODBOR BěECLAV
VÍCE INFORMACÍ
SDċLÍ15,
ODBOR
Národních hrdinĤ
690 16 PERSONÁLNÍ,
BĜeclav

KRAJSKÉ ěEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,
ÚZEMNÍ ODBOR BěECLAV
Národních hrdinĤ 15, 690 16 BĜeclav

4 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Resuscitační přístroj
pro novorozence

Ředitel Nadačního fondu Děti na dlani Dušan Fibingr a zástupkyně
firmy Hrušecká stavební společnost Lenka Pochylá předali v září břeclavské nemocnici v současné době nejmodernější resuscitační přístroj pro
novorozence v hodnotě přes sedmdesát tisíc korun.
„Velmi vítáme tento dar, protože se jedná o opravdu velmi moderní,
výkonný a bezpečný resuscitátor, navíc přístroj je digitálně řízený a naprosto spolehlivý. Jeho předností je, že nepotřebuje žádný zdroj elektrické
energie a dávkuje objem vzduchu na rozdýchávání novorozence naprosto přesně. Umožňuje precizní monitoring a nastavení maximálního inspiračního tlaku,“ uvedl primář novorozeneckého oddělení břeclavské
nemocnice Roman Černý.
Nadační fond Děti na dlani pomáhá ke zlepšení zdravotnické péče
o předčasně narozené děti. Na základě potřeb definovaných primáři
dvanácti vysoce specializovaných center z krajských nemocnic v celé ČR
pro nedonošené děti pomáhá s technickým vybavením hlavně okresním
nemocnicím.
(red)



Do škol nastoupilo
257 prvňáčků
Do šesti zá k ladních škol
v Břeclavi nastoupilo letos v září
257 prvňáčků. Celkový počet
břeclavských žáků se tak opět
přehoupl přes dvoutisícovou hranici – v současnosti je jich 2068.
„Rostoucí počet školáků nás samozřejmě těší a město se jim snaží neustále zlepšovat podmínky
pro výuku. Například na Základní škole Komenského jsme letos
otevřeli nové hřiště, podpoříme
také obnovu a dovybavení školních dílen. V tomto ohledu vítáme spolupráci základních škol
s břeclavskou průmyslovkou,
která žákům nabízí technické
kroužky ve svých dílnách,“ uvedl břeclavský místostarosta Zdeněk Urban.
(juh, foto dav)

Putovali Kančí oborou
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Putování krajinou luhů a hájů. Tak se jmenovala akce, kterou uspořádalo Město Břeclav, odbor životního prostředí a odbor rozvoje a správy
ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Na 40 žáků 4. tříd ZŠ Kupkova
se během cesty Kančí oborou z Břeclavi k Janohradu dozvědělo mnoho zajímavostí o lužních lesích. Ekolog Filip Šálek z občanského sdružení Lužánek seznámil děti zábavnou formou s přírodou v okolí jejich
bydliště. Pro děti byly připraveny i hry, soutěže, odměny a občerstvení
- ukázka zdravé výživy. Od Janohradu jeli žáci do Břeclavi lodní dopravou po řece Dyji. Akce byla hrazena z dotace EVVO JMK 2015. (dav)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Nová místa se zákazem konzumace alkoholu
Zastupitelstvo města schválilo
novou obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholu a nově také dalších drog
na veřejných prostranstvích.
Město Břeclav mělo platnou
obecně závaznou vyhlášku z roku
2008. Nová vyhláška ale přináší
podstatné změny. „Nová vyhláška rozšiřuje místa, kde je zakázána
konzumace alkoholu. Nové lokality byly do vyhlášky zapracovány na základě zkušeností městské
policie a požadavků, které zazněly
na letních setkáních vedení města

s občany. Nově vyhláška zakazuje
také užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Bylo
pro mě překvapením, když jsem
zjistil, že toto dosud zakázáno
nebylo,“ uvedl při projednávání
nové vyhlášky starosta Břeclavi
Pavel Dominik.
Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení. Za konzumaci se
považuje nejen samotné pití, ale
i zdržování se na veřejném pro-

Břeclavský fortel:
Práce nejen pro absolventy
Letošním rokem startuje projekt s názvem Břeclavský fortel,
který nabídne studentům a uchazečům o zaměstnání nové pracovní příležitosti.
Představení zaměstnavatelů
a technicky zaměřených oborů
proběhne ve čtvrtek 12. listopadu mezi 8.30 a 17.00 hod. v Domě
školství v Břeclavi. Na pořádání
akce se podílí Okresní hospodářská komora Břeclav, Město Břeclav, Kontaktní pracoviště Úřadu
práce Břeclav, Střední průmyslová
škola Edvarda Beneše a Obchodní
akademie Břeclav, p. o. a zaměstnavatelé okresu Břeclav.
Stejně jako v celé republice, i v
tomto regionu se zaměstnavatelé
potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v technických
oborech. Fortel představí široké
spektrum firem, které v okrese
podnikají, a to právě v těchto odvětvích. Prostřednictvím této významné akce se organizátoři snaží
povzbudit zájem žáků o technické
profese. Chtějí také poukázat na nedostatek zaměstnanců a představit
pracovní možnosti v našem regionu. Od počátku příprav akce proto

organizátoři spolupracují s řediteli
a výchovnými poradci na základních školách. Rovněž chtějí touto
akcí oslovit i rodiče žáků, kteří mají
rozhodující vliv na volbu oboru pro
přípravu na další povolání.
Na akci jsou zváni i studenti
středních škol a odborných učilišť,
kteří již aktuálně řeší své zapojení na trhu práce u konkrétního
zaměstnavatele. V odpoledních
hodinách mohou akci navštívit
i absolventi škol a ostatní občané
zajímající se o možnost zaměstnání či změny zaměstnání v našem regionu.
Na akci se bude prezentovat
15 významných zaměstnavatelů z okresu Břeclav. Mezi ty patří:
ALBA-METAL, spol. s r.o., Alca
Plast, s.r.o., Alvey Manex a.s., AZ
KLIMA a.s., EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o.,
FOSFA a.s., Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s.r.o., GUMOTEX,
akciová společnost, LINDEN s.r.o.,
MAUTING spol. s r.o., NORMA
Czech, s.r.o., OTIS a.s., Robert
Bosch odbytová s.r.o., SIGNUM
spol. s r.o. a TRANSROLL - CZ, a.s.
(juh)

Díky, pane řediteli!
Starosta Bře cl av i
Pavel Dominik přijal na
radnici odcház e jící ho
ředitele Gymnázia Břeclav
Josefa Drobiliče. Společně
s místostarostou Milanem
Vo j t o u m u
poděkoval za
dlouholetou
a kvalitní práci ve prospěch školy, kterou úspěšně vedl čtvrt století. Jeho
nástupkyní se od 1. září stala Eva Krutáková.
(juh)

stranství s otevřenou lahví anebo
jinou nádobou s alkoholickým
nápojem. Vymezené plochy veřejného prostranství jsou uvedeny
v přílohách vyhlášky.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na
oslavy Silvestra a Nového roku,
zahrádky a předzahrádky zařízení
poskytujících hostinskou činnost
po dobu jejich provozu ani na veřejné akce (kulturní, sportovní,
společenské akce, shromáždění

apod., jsou-li pořádány v souladu
s příslušnými právními předpisy)
Výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů může
udělit na základě žádosti odbor
sociálních věcí a školství Městského úřadu v Břeclavi za předpokladu, že udělením výjimky
nebude narušen veřejný pořádek.
Seznam lokalit, kde platí zákaz
konzumace alkoholu a užívání
drog najdete na www.breclav.eu.
(juh)

Workout v Břeclavi. Už letos
Také v Břeclavi budou brzy
k dispozici cvičební prvky pod
širým nebem. A to hned v několika lokalitách. "Rádi bychom
přilákali více Břeclavanů ke sportování, je to i v programovém
prohlášení současné trojkoalice,
a workoutová cvičiště jsou jednou
z cest. Během letošního podzimu
vzniknou dvě workoutová cvičiště s pěti cvičebními prvky u hřiště Pastvisko ve Staré Břeclavi a za
kostelem v Poštorné. Tři venkovní fitness prvky budou instalovány v prostoru pod zámkem a dva
u sokolovny v Charvátské Nové
Vsi," uvedl břeclavský místosta-

rosta Zdeněk Urban (ČSSD),
který má sport ve svých kompetencích. „Tento projekt vznikl za
přispění společnosti MND Hodonín, v rámci grantového programu,“ dodal místostarosta.
Další venkovní posilovnu
hodlá vybudovat v areálu bývalého cukrovaru firma Racio.
Venkovní posilovací stroje už
v Břeclavi nabízí TJ Lokomotiva
ve svém areálu, pro své potřeby
má venkovní cvičební stroje i ZŠ
Slovácká a s instalací dalších prvků se počítá i v rámci probíhající revitalizaci sídliště Slovácká
v centru města.
(juh)

Nový vůz pro Tyflocentrum

Na břeclavské radnici bylo
společnosti Tyflocentrum v září
slavnostně předáno nové vozidlo
Dacia Dokker. Společnost, která
se stará o zrakově postižené občany, tak dostala krásný dárek k 15.
výročí svého vzniku. Slavnostního předání se zúčastnili starosta
Břeclavi Pavel Dominik, místostarosta Zdeněk Urban a zástupci tří
desítek firem, které pořízení nového automobilu svým finančním
příspěvkem umožnily.
"Myslím, že je téměř naší povinností poskytnout TyfloCentru
peníze na tyto účely, koneckonců této společnosti dlouhodobě
poskytujeme podporu i jinými
způsoby. Jsem rád, že se projekt
podařilo dotáhnout do úspěšného konce a můžeme dnes vozidlo
slavnostně předat," uvedl staros-

ta Pavel Dominik. Místostarosta Zdeněk Urban připomněl, že
právě do břeclavského pracoviště
TyfloCentra směřoval výtěžek ze
Starostova svařáku, který se prodával na loňských vánočních trzích v Břeclavi.
TyfloCentrum poskytuje řadu
sociálních služeb lidem s těžkým
postižením zraku - průvodcovské, předčitatelské a jiné asistenční
služby, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a další
služby směřující k lepšímu společenskému a pracovnímu uplatnění
těchto osob. Automobil poslouží
především k poskytování asistenční služby klientům, kteří nemohou
využívat hromadnou dopravu,
k poskytování služeb v domácnostech klientů, rozvozu výrobků chráněné dílny apod.
(juh)
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Ulice ponese jméno skautské legendy
Nová ulice v Charvátské Nové
Vsi u fotbalového hřiště ponese
jméno legendárního propagátora skautingu, skladatele a učitele
Františka Kňourka.
František Kňourek se narodil
23. 10. 1882 v Dobši u Hořic. Studoval učitelský ústav v Jičíně a po
jeho absolvování mu bylo přiděleno místo učitele na jižní Moravě.
Nejprve působil na Strážnicku –
v Nové Lhotě, Tasově a Radějově.
Poté se přestěhoval do Moravského Žižkova. Za první světové
války byl správcem školy v Malé
Vrbce. Koncem roku 1918 mu
bylo nabídnuto místo správce české školy v Charvátské Nové Vsi.
Kromě své profese působil i ve
sboru dobrovolných hasičů a také
v Sokolu. Zbytek života prožil
v Charvátské Nové Vsi a bydlel
v učitelském bytě přímo ve škole. Jako řídící učitel i silný český
vlastenec se účastnil mnoha veřejných akcí, kde exceloval zejmé-

na svým řečnickým umem.
Ve druhé polovině 20. let
organizoval skauty v Břeclavi,
skauting v něm našel velkého
a neúnavného propagátora.
Skautský oddíl nikdy nevedl, ale stal se okresním skautským zpravodajem. Zajistil
tak např. účast poštorenského 1. oddílu na Slovanském
jamboree v Praze roku 1931.
Mezi skauty se mu říkalo Šedý
Havran.
Ve 2. polovině 20. let založil
Poštorenskou kapelu, kterou
tvořili chlapci z 1. oddílu skautů v Poštorné. Kapela účinkovala na mnoha skautských akcích, František Kňourek v prostřední řadě třetí zleva.
ale také na místních slavnostech
či besedách. Ve své době byla jedKromě toho byl Kňourek také mocnění a je pohřben na hřbitově
na z nejznámějších skautských ka- autorem mnoha divadelních her, v Charvátské Nové Vsi.
pel a zúčastnila se minimálně dvou písní i knížek. Zemřel 10. 11. 1936
(juh)
světových jamboree (1929 v Anglii ve věku 54 let na zhoubné onea 1933 v Maďarsku) a několika všeslovanských (1931 v Praze a v 1935
v Polsku.)
Druhá část oprav chodníků Na davkům na bezbariérové užíváValtické je u konce. Na sídlišti do- ní staveb.
Opatření přispěje ke zlepšešlo v uplynulých měsících k úpravám veřejných prostranství, které ní kvality života v dané lokaliod křižovatky s ul. Fibichova až spočívaly v regeneraci chodníko- tě a zvýší komfort pohybu po
po Haškovu) a také chodníko- vých ploch. Díky úspoře v přede- sídlišti.
vé plochy včetně komunikace šlých projektech se tak podařilo
Na tento projekt byla získá(ul. Haškova). Investorem opra- nad rámec upravit právě mno- na finanční podpora z Integrovy povrchů je město Břeclav. hé z chodníků nejen v centrální vaného operačního programu,
Vzhledem ke koordinaci prací části sídliště. Úpravy byly prove- z kontinuální výzvy pro oblast
jednotlivých dodavatelů Stav- deny v rámci projektu „Chodní- podpory 6.5.2 – zlepšení proba a údržba silnic s.r.o. zaháji- ky sídliště Na Valtické Etapa II. středí v problémových sídlištích.
la práce od 21. 9. 2015 na levé - CZ.1.06/5.2.00/07.09774“ a naProjektem jsme sledovali zlepstraně ulice Veslařská od křižo- vazovaly na první etapu regene- šení a zkvalitnění života místních
vatky s ulicí Fibichova po vjezd race chodníkových ploch v této obyvatel.
k židovskému hřbitovu a opravy lokalitě.
Většina finančních prostředbude provádět po jednotlivých
Stávající chodníky byly ve ků byla čerpána z evropských
úsecích. Předpokládaný termín špatném stavu. Chodníky byly fondů (85 % z uznatelných náklaukončení oprav je stanoven do zdeformované místními poklesy dů), zbytek dofinancovalo město
konce letošního roku a bude se a propady a nevyhovovaly poža- Břeclav.
(red)
odvíjet od postupu prací všech
zúčastněných dodavatelů.
(red)

Další opravy chodníků Na Valtické

Chodníky budou v novém
Společnost RGV a.s. pokládá v ulicích Veslařská a Haškova
elektrické kabely pro investora
E.ON a obnovuje veřejné osvětlení pro město Břeclav. Současně společnost RTV5 servis s.r.o.
pokládá optické kabely pro investora itself s.r.o. Na ulici Haškova provádí spol. VaK Břeclav
a.s. prostřednictví dodavatele
STAVOČ spol. s r.o. výměnu kanalizace. VaK Břeclav a.s. taktéž
již vyměnila vodovodního řadu
v ul. Veslařská.
Ihned po dokončení dílčích
úseků pokládky uvedených kabelů společnost Stavba a údržba
silnic s.r.o. vymění chodníkové
povrchy (ul. Veslařská – úsek

Město Břeclav nabízí ke koupi:
objekt na ulici Hřbitovní 20
v Břeclavi, včetně pozemku
(pozemek p. č. st. 989/3 o výměře
278 m2, včetně budovy č. p. 1445
na něm stojící, v k. ú. Břeclav).
Jedná se o přízemní nepodsklepený rodinný dům zastřešený
sedlovou střechou s nevyužitým
půdním prostorem a dvorním
traktem. Dům je napojen na elektrickou síť, na vodovodní řád a na
kanalizační řád, není zde zaveden
plyn. Dům je tvořen čtyřmi místnostmi a propojovací chodbou, přičemž přístup do půdních prostor
je pouze jedním z pokojů. V domě
není standardní sociální zařízení, WC je pouze suché se žumpou
a nachází se ve dvorním traktu.

Místnosti jsou o rozměrech cca
5 x 4 m a každá je vybavena umyvadlem (s rozvodem vody a odpadem). V domě je rozváděna pouze
studená voda, zařízení pro ohřev
vody se v domě nenachází. Odpad z umyvadel je veden do ležaté
vnitřní kanalizace a následně přípojkou do hlavního kanalizačního
řadu v ulici. Rozvody elektrické sítě
v domě jsou v nevyhovujícím stavu a vytápění je řešeno kamny na
tuhé palivo. Nemovitosti se nabízí
minimálně za cenu 800 000 Kč.
Zájemci o nabízené nemovitosti mohou podávat své žádosti a návrhy písemně na adresu:
Městský úřad Břeclav, nám.
TGM 3, 690 81 Břeclav, odbor

majetkový – Lenka Starnovská,
a to do 31. 10. 2015.
Nabídka uchazeče musí obsahovat výši nabízené ceny a způsob využití nemovitostí.

Prohlídku nemovitostí lze
uskutečnit na základě telefonické
domluvy – tel. číslo 519 311 287
(Norbert Osička).

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Břeclavané na Jamboree. Po osmdesáti letech
Naposledy reprezentovali
Břeclavané Junák na celosvětovém setkání skautů Jamboree
v roce 1933. To se jej v Maďarsku zúčastnila kapela založená
Františkem Kňourkem. Břeclavané dostali možnost reprezentovat své město a vlast po více
než osmdesáti letech. Společně
s dalšími Čechy přitom letos
v létě vyrazili až do Japonska.
Přivezli si odsud nejen cenné
kontakty a zkušenosti.
„Český Junák vybral tři Břeclavany skutečně poprvé od dob
první republiky. Působili jsme
v Japonsku jako mezinárodní servisní tým, tedy pomáhali
jsme zajistit chod celého Jamboree, které se pořádá na různých
místech světa jednou za čtyři
roky,“ vysvětluje skautka Anna
Mahovská. Společně s ní na ostrově Honšú nedaleko Hirošimy
působil ještě Jan Balajka a Michal
Holobrádek.
Setkání se účastnilo přes třicet tisíc skautů z celého světa.
O důležitosti akce svědčí i účast
japonského korunního prince
Naruhita. Hlavním cílem Jamboree je výměna zkušeností, navázání kontaktů a mezinárodní
spolupráce mezi skautskými organizacemi. Kulturní a společenské odlišnosti Junáku na různých
kontinentech Země jsou přitom
často značné. „Český skauting
klade velký důraz na co nejužší

O pořádný rozruch se na Jamboree postarali dva jihomoravští skauti,
kteří do Japonska dorazili z Česka legendární škodovkou 120L. Společně s nimi pak ještě Břeclavané procestovali Japonsko. Díky jim se do
historie břeclavského skautingu zapsal také výstup na největší japonskou horu Fuji.
spojení s přírodou. Dovednosti
a znalosti našich skautů jsou ve
velké míře spojeny právě s pobytem venku, v přírodě. Skauti
z mnohých států třeba v lesích
pod širákem nebo pod jednoduchými celtami či stany vůbec
netáboří. A to z mnoha důvodů.
V Kolumbii mají například skauti
vyhrazený na možnost přespání
jen omezený počet míst v zemi.
Ať už z důvodu ochrany přírody,
nebo proto, že v pralesích nemohou spát kvůli možnosti napadení
divokými či jedovatými živočichy,“ popisuje břeclavská skautka.

Spolek neslyšících Břeclav, o.s. pořádá
Kurz „Základy znakového jazyka pro začátečníky“
Zahájení: v pondělí 12. října 2015 v 17.00 hodin
Kde: Spolek neslyšících Břeclav, o.s.
ul. 17. listopadu 1a (Dům školství – 2. patro)

V některých státech je zase
skaut téměř národním sportem.
„Velice nás překvapilo, že třeba
v Keni je přes čtyři sta tisíc skau-

tů. Skauting je tam silně podporován školstvím i církevními
institucemi,“ doplňuje s tím, že
i když se skauting v různých státech vyvíjí mírně odlišným směrem, jeho základní principy, tedy
respektování mravních hodnot,
týmová práce, sebevýchova, seberozvoj nebo služba společnosti,
jsou na celém světě stejné.
A jak na břeclavské skauty Japonsko zapůsobilo? „Japonci jsou
velmi disciplinovaní. Nicméně
protože žili po tisíciletí poměrně izolovaně, nejsou tolik pružní
vůči různým odlišnostem jiných
zemí. Jsou velmi konzervativní. Jako organizátoři akce určitě
nezklamali. Někdy však zkrátka
neuměli adekvátně zareagovat na
požadavky skautů z jiných kultur.
Navíc je složité domluvit se v Japonsku anglicky. To ale k pobytu
v exotické zemi, kde na Evropana
čeká opravdový kulturní šok, patří,“ dodává.
(dav, foto K. Pešek)

6ORYiFNìNU~çHN3RåWRUQi
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+UDMHGHFKRYiKXGED=ODĨXOND
Přijďte se podívat na koncert
Břeclavského komorního orchestru Film a klasika
v neděli 18. října 2015 v 16 hod.
Kostel Českobratrské církve evangelické, nám. Svobody 14
Program: W. A. Mozart, L. Boccherini,
A. Pärt, J. Williams, W. Kilar
Vstupné: dobrovolné

Bližší informace na tel: 722 719 101, 727 879 624
e-mail: snbreclav@seznam.cz nebo www.snbreclav.cz

KLUB MAMINEK S DĚTMI

Pozvánka na oslavu
140. výročí otevření školy

Čtvrtek 9.30 – 11.30 hod
Za kostelem, Tylova 6, Poštorná
Apoštolská církev Břeclav
Tel: 739 584 209
Vstupné dobrovolné

ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky
Vás srdečně zve na vzpomínkovou slavnost
při příležitosti 140. výročí otevření školy
v Charvátské Nové Vsi.
Těšíme se na Vás
v neděli 25. října 2015 v 16 hodin.

Koupím dům na Břeclavsku. Tel. 605 982 553
Hledám ke koupi byt 3+1, 2+1 v Břeclavi
V centru i Na Valtické. Tel. 604 590 583
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Duhovka: Lukostřelci i záchranáři
Středisko volného času Duhovka v Břeclavi nabízí v tomto školním roce 65 zájmových
kroužků. Děti i mládež mohou
vybírat z těchto oblastí zájmu:
sportovní a pohybové; výtvarné
a tvořivé; hudební; přírodovědné
a technické; společenské a turisticko-tábornické.
Zájem je o tradiční kroužky. U chlapců jsou to sportovní
kroužky, například softball, florbal či tábornické Severka, KLM
i turistický, u děvčat zejména keramické a taneční kroužky (E. M.
Dancers, Amira Belly Dance). Za
zmínku jistě stojí i kroužky společenské: divadelní klub, dramatický kroužek, pečení a vaření…
Také letos vycházíme z požadavků dětí i rodičů, proto v celko-

vém přehledu kroužků naleznou
rodiče břeclavských dětí tradiční zájmové kroužky a také řadu
novinek:
Jsou to například Záchranáři,
kteří se budou zabývat nejen první pomocí pro zraněné spoluobčany, ale také dalšími činnostmi
v práci zachránce lidského života. Automodeláři doplní aktivity
velmi oblíbených leteckých modelářů a kroužek Stegosaurus
spojí pobyt v přírodě s atraktivním pátráním po stopách vývoje
života a geologické historie naší
planety.
Na přá ní dět í pok rač uje
kroužek Geocachingu, kde se
děti učí pracovat s GPS navigací, která je spojena s dobrodružným hledáním utajených

Největší kapr měřil metr

schránek, Pokračují také tři
kroužky Lukostřelby pro začátečníky i pokročilé.

Více info. na www.duhovka.cz
PhDr. Leo Čuda
ředitel SVČ Břeclav

Slovácký krúžek Stará Břeclav zve na

Předhodovou besedu
u cimbálu
24. října 2015 v 19.30 hodin
KD Na obecní Stará Břeclav
Zahrají také sourozenci Baťkovi

Materiální sbírka pro krizové situace
Doba trvání: Od 2. září 2015 - do odvolání

Odběrná místa:
1. Objekt bývalých Keramických závodů Břeclav 4 – Poštorná, sklad pod
prodejnou koberců Capita (bývalé K+K), Nádražní 1210. Denně od
7.00 – do (dle tel. dohody)
Na tradičních podzimních závodech usedlo na břehy rybníka Včelín bezmála 90 závodníků, kteří v průběhu dopoledne ulovili celkem
124 kaprů. Největšího, rovných 100 cm dlouhého, ulovil vítěz závodu
Pavel Řezáč z Břeclavi, který chytil celkem 12 kaprů. Druhý Petr Přibyl
z Břeclavi ulovil devět kaprů a třetí Bronislav Trčka, také z Břeclavi,
přelstil osm kaprů. V neděli, při závodech mladých rybářů, poznamenalo účast i počet úlovků nepříznivé počasí. Přesto třicítka dětí ulovila celkem 25 kaprů. Vítěz Jaromír Pavelka jich ulovil sedm, druhý Jiří
Králík čtyři a třetí Alex Duroň dva. Největšího kapra (55 cm) chytila
Blanka Valinová.
(red)

Navštivte kroužky Planetky
Centrum volného času Planetka připravilo v novém školním
roce pestrou nabídku kroužků
pro děti nejrůznějšího věku.
Z výčtu mnoha kroužků je to
například Malý čtenář, kde děti
objevují krásu literatury, pracují na čtenářských denících nebo
vymýšlí vlastní příběhy. V Kamzíkovi zase čekají na děti výlety,
tábory a další venkovní zážitky, Sporťáček nabídne klukům
i holkám cvičení s prvky juda

a gymnastiky. Sovičky představují angličtinu hrou. Děti se
v kroužku naučí mnoho anglických slovíček, vět a písniček.
Kroužek Hopsálci je určený pro
rodiče s dětmi od 1,5 do 3,5 let
a nabízí zpívání, říkanky, pohybovou průpravu a hry.
Více kroužků a bližší informace na tel.: 724 944 031, na
www.planetka.eu, nebo přímo
v budově Planetky na ulici Sovadinově 45.
(red)

2. Další místa, která určí organizace zapojující se do sbírky.
Jako člen PANELU nevládních neziskových organizací Jihomoravského
kraje připravujeme a doplňujeme průtočný depozit:
oblečení, lůžkovin, obuvi, hraček, trvanlivých potravin,
balené vody, hygienických potřeb apod.
pro případné využití v záchytných táborech, evakuačních centrech a přijímacích střediscích pro ilegální migranty Jihomoravského kraje, případně podle naléhavých potřeb i dalších krajů České republiky. Textilní banka vytvářená sběrným systémem AIDED tak bude doplněná potřebným
materiálem, který bude k dispozici pro naléhavé a mimořádné situace.
Darovaný materiál bude v případě nevyužití pro výše uvedený účel spotřebován v rámci systému AIDED v regionálních podmínkách.

Jak se můžete zapojit:
1. Dar zabalit do igelitového obalu a předat v odběrném místě.
2. V případě většího objemu darů dohodnout způsob předání.
3. Zorganizovat sbírku a předání shromážděných darů, což mohou nejen
jednotlivci, ale i školy, školská zařízení, obce, klubu seniorů, neziskové organizace…
Více informací na tel.: 604 281 273, 603 173 009

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Svatováclavské slavnosti nalákaly na bo
(Pokračování ze str. 1)
Tři dny nabité zábavou pro všechny generace lákaly na bohatý program, který byl jako vždy zdarma. „Letošní městské slavnosti poprvé
pořádalo nově zřízené kulturní středisko, které jsme založili na začátku
prázdnin pod břeclavským muzeem. Od vyčlenění kulturní organizační
složky z úřadu si slibujeme větší pružnost a svobodu v pořádání akcí,“
vyjádřil se břeclavský místostarosta Milan Vojta.
(dav)

U Domu školství probíhal už IV. ročník Břeclavského dřevosochání.

Břeclavský kostel sv. Václava zaplnila mše k 20. výročí jeho vysvěcení,
která se konala za účasti kardinála Dominika Duky.

Obrovský úspěch měla dětská hvězda ze Slovenska Fíha Tralala.

Anna K i další interpreti zaplnili prostor před podiem.

Máju stavěli chlapi ručně i v dešti.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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hatý kulturní program tisíce návštěvníků

Pod zámek přijely tradičně i povozy plné břeclavských „krůžkařů“.

Folklorní festival v Břeclavi
Folklorní soubor Old Stars
Břeclav při příležitosti 15. výročí svého vzniku uspořádal
ve spolupráci s městy Břeclav,
Valtice a obcí Lednice a za
podpory Jihomoravského kraje folklorní festival s mezinárodní účastí.
Během tří dnů se v Lednici,
Valticích a Břeclavi představily
dětské folklorní soubory z blízkého okolí, dospělé regionální
folklorní soubory, ale také soubory ze sousedních zemí. V programu dostali prostor také výrobci lidových hudebních nástrojů. Nechybělo ani pivo, víno a burčák.
(juh)

Veselo chaso!

Starosta Pavel Dominik přivítal příchozí společně s dalšími představiteli radnice i partnerských měst

Chilli přilákalo davy

Labužnické akce, zdá se, nemají v Břeclavi o fanoušky nouzi. Po
Slavnostech rajčat se vydařil i druhý ročník Chilli festu, oslavy úrody
pálivých papriček. Ochutnávky ostrých jídel, prodej paprik, program
pro celé rodiny i hudební doprovod, to vše přilákalo v září pod zámek
davy návštěvníků. Líbil se i tradiční bleší trh.
(juh)
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Optická síť Selfnet

se v Břeclavi neustále rozrůstá
Více než 5500 břeclavských domácností může v současné
době využívat služby optické sítě Selfnet. Ta přináší
internetové a televizní připojení pomocí moderní
technologie optických vláken. Síť Selfnet buduje v Břeclavi
od roku 2013 společnost itself s.r.o.
Optické připojení umožňuje využívat stabilní vysokorychlostní internet bez datových limitů. K dispozici je i služba
Interaktivní televize, v rámci které je možné přizpůsobovat
televizní vysílání svým individuálním potřebám.
Lokalit, kde se lze k síti Selfnet připojit, v Břeclavi neustále
přibývá. Jen od začátku roku 2015 město protnulo více
než 8 kilometrů optických kabelů. Nejnověji je síť Selfnet
dostupná v ulicích J. Opletala, Chodská, Karla Hynka
Máchy, Kosmákova, Karla Čapka, Denisova, Záhumní,
Komenského, Na Zvolenci, Hybešova, Za Kasárnami
a Jana Moláka.
Stále pokračuje i velký projekt připojení břeclavských
sídlišť. V Poštorné, kde na jaře začaly výkopové práce,
je nyní síť připravena pro většinu bytových domů.
Na Valtické už se na Selfnet připojují jednotlivé byty.
Do konce roku bude zasíťování dokončeno i v ulicích
Bratislavská, Národních hrdinů, U Cukrovaru, Fintajslova,
Čechova, U Nemocnice, Bratří Mrštíků a na nábřeží
Komenského.
Dostupnost nadčasového internetového
a televizního připojení po optickém
kabelu zjistíte pro svoji adresu
www.selfnet.cz
jednoduše na stránkách

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Říjen - měsíc s břeclavskou knihovnou
Divadlo Radost
na poštorenské pobočce
Poštorenská pobočka připravila opět jednu z oblíbených akcí pro
děti. V pátek 9. října v 16.30 hodin
se uskuteční představení loutkového divadla Radost s pohádkou
Princezna Máňa, vstupné 30,- Kč.
Michal Viewegh
je zpátky ve hře
Další představení z řady oblíbených scénických čtení Listování tentokrát v břeclavské
knihovně představí nejnovější
knihu Michala Viewegha Zpátky
ve hře. Účinkujícími budou Alan
Novotný a Markéta Lánská. Kromě skvělého představení si budete
moci také zakoupit autorem podepsané knihy. Listování začíná
v pondělí 12. října v 18 hodin ve
velkém sále knihovny, vstupné
je 100,- Kč.

Hudební kavárna
s Čajkovským
Hudební kavárna bude v úterý
13. a ve čtvrtek 15. října vždy od
16 hodin věnována ruskému skladateli Petru Iljiči Čajkovskému.
Dozvíte se spoustu zajímavých
informací o Čajkovského tajemstvím zahaleném životě, ale hlavně si budete moci vyslechnout
množství ukázek z jeho romantické tvorby. Vstup volný.
Cesty nejen ke hvězdám
s Cyrilem Höschlem
Cyklus Cesty nejen ke hvězdám pokračuje v říjnu přednáškou známého psychiatra
Cyrila Höschla. Beseda se uskuteční v úterý 20. října v 18 hodin
ve velkém sále knihovny, vstupné je dobrovolné. Jelikož je záběr
témat, kterým se profesor Höschl
věnuje, velmi široký, posluchači

Poštorenská cimbálová muzika
hledá basistu a cimbalistu.
Volejte 605 423 509.

si nově mohou sami zvolit téma
přednášky, které by je nejvíc zajímalo. Na vybranou mají z těchto témat:
1) Placebo -podvod nebo užitečný nástroj?
2) Neurobiologie úzkosti
3) Freud a současná neurověda
4) Bedřich Smetana - choroba
a tvorba
5) Logika vědeckého zkoumání
6) Vrozené a naučené chování
7) Neurobiologie deprese
8) Sociobiologie deprese
9) Neurobiologie schizofrenie
10) Syndrom narušené závislosti
na odměně
11) Umění a neurověda
12) Gustav Mahler
13) Stres, motivace a naučená
bezmocnost
Hlasuje se na facebookov ých
stránkách projektu, odkaz naleznete na stránkách knihovny
www.knihovna-bv.cz.
Podzimní prázdniny
v dětském oddělení
Na podzimní prázdniny si
dětské oddělení pro děti přichys-

talo oblíbené Hravé dopoledne
z Kinectem, které proběhne ve
čtvrtek 29. října od 9 do 12 hodin
a dále Filmové odpoledne pro
děti, které se bude konat v pátek
30. října od 15 hodin.
Film Free Fest trochu jinak
I letos se můžete těšit na další šňůru filmů, které budeme
promítat pod názvem Film Free
Fest. Nově ale nebudeme promítat filmy v jednom týdnu, ale po
jednom filmu každé první úterý
v měsíci. Vstup volný, všechny filmy jsou zapůjčeny z festivalu Jeden svět a Goethe institutu.
Začínáme v úterý 3. listopadu v 18 hodin v malém sále
knihovny, těšit se můžete na zábavný hudební dokument Hiphop (Nový Zéland, 2014, 87%
na ČSFD). Může se soubor seniorů, jehož věkový průměr se
blíží devadesátce a skoro všichni
členové vlastní umělou kloubní
náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film
sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří
to se svým vystoupením chtějí
dotáhnout až do Las Vegas. (jč)

Dynamicky se rozvíjející firma v oblas výroby ocelových
konstrukcí a strojírenských výrobků hledá pro provozovnu v Moravské Nové Vsi následující profese:
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• Obsluhu CNC strojů s výrobní praxí – soustruh, frézka,
pálící stroj na dělení materiálů
• Svářeče s úřední zkouškou pro metodu 135
(nebo pro podobné metody)
• Skladníka – obsluha VZV pro manipulaci s většími
ocelovými dílci
• Technika výroby s ak vním přístupem k práci, s dobrou komunikací a znalos čtení výkresů, znalost práce na PC (MS Oﬃce)
Požadujeme zkušenost, pracovitost, spolehlivost
a ochotu pracovat také na druhou směnu.
Nabízíme perspek vu a odpovídající platové
hodnocení dle výkonu.
Nástup možný ihned nebo po dohodě.
V případě Vašeho zájmu a pro bližší informace nás kontaktujte.
email: kovarik@berzametal.cz
Bc. Jan Kovařík , tel. 602 173 951
www.berzametal.cz
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Městské muzeum a galerie informuje

Věda v muzeu!
Hry a klamy představují první ze dvou putovních výstav libereckého vědeckého centra
iQPARK, které se snaží propagovat vědu a vzdělání na světové
úrovni. MMG díky Hrám a klamům představí návštěvníkům
nový rozměr výstavy a zařadí
se tak mezi muzea propagující trend otevřít se veřejnosti.
Přijďte se přesvědčit, že MMG
Břeclav není muzejní institucí,
ve které musíte chodit po špičkách, musíte šeptat a nesmíte se
ničeho dotýkat – naopak. Kromě
toho, že se dozvíte plno nových
zajímavostí a potrénujete mozek,
můžete se smát a hlavně dotýkat
exponátů!
(sv)

Podzimní dny budou v břeclavském muzeu „Pod vodárnou“
ve znamení Her a klamů. Výstava
tohoto názvu bude v MMG Břeclav připravena pro návštěvníky od
konce října 2015 a jejím hlavním
mottem je „Dotýkat se exponátů
přikázáno“. Oproti jiným výstavám jsou Hry a klamy unikátní
zejména tím, že si zde děti mohou
vyzkoušet experimenty, které jim
doma neprojdou. Každý, kdo mezi
exponáty vkročí, se na chvíli stane malým vědcem a zároveň velkým experimentátorem. Vše totiž
musí osahat, očichat či ochutnat…
Rukama návštěvníků projde přes
padesát interaktivních exponátů,
které jsou určeny k vyzkoušení,
vyřešení i k soutěžení.

D

Vojtek přijel ODJINUD

T

C

B

Středa 21. října 2015 od 10:00 do 17:00 hodin
v prostorách regionálního pracoviště,
na ul. Sovadinova 6 v Břeclavi
(budova SOU, přední vchod).
Přijďte si prohlédnout pomůcky pro zrakově pos žené
Více info na
email: vy skova@tyflocentrumbrno.cz, tel. 774 715 106

Autorská výstava -Vladimír
Nešpor - od 1. října 2015 do 30.
října 2015. Autor je objev na výtvarném, zatím regionálním,
poli. Malíř z Moravské Nové Vsi
je obdařen trpělivostí a hravostí.
Nejdříve začal svými pastely krajin. Malebných zákoutí máme zde
na jihu Moravy na každém kroku dost. Půvabně kreslil stromy
a keře, často jejich odraz ve vodní
hladině rybníka nebo řeky. S filigránskou trpělivostí, jakoby tkal
krajku, vytvářel zdobnou krajinu. Později přidal solitérní duby
na Pohansku, pasoval se do malíře našeho jihu. Mnohaleté úsilí přineslo zlepšení, zdokonalení
výtvarného projevu. Dnes jsou
jeho pastely působivé a zasluhují
pozornost.
V posledních letech se také
vrátil k netradiční výtvarné technice a zcela ji ovládl. Jedná se
o enkaustiku. Jde o zažehlování
vosku pomocí zvláštních pomůcek na speciální podložku. Tato

technika umožňuje abstraktní
tvoření. Vladimír Nešpor v této
technice hledá nové cesty svého výtvarného projevu, začal
s enkaustikou experimentovat,
dále tvořit. Krajinářská tvorba je
v naší Galerii 99 častá. Vosková
technika bude jistě pro mnohé
návštěvníky novinkou a stojí za
návštěvu galerie.
Připravujeme na neděli 8. listopadu 2015 křest knihy Odjinud Antonína Vojtka a kalendáře
s obrazy A. Vojtka pro rok 2016
s režisérem Zdeňkem Troškou.
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
372 118, 723 930 015, 723 887 977.
Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.

Až do 24. října si můžete v břeclavském muzeu pod vodárnou prohlédnout unikátní výstavu známého
malíře Antonína Vojtka nazvanou Odjinud. Umělec, který vlastní výstavu
otevřel příjezdem na speciálním skateboardu, takzv. power-surfu, je přitom
známý spíše svými krajinkami jižní
Moravy. Pro mnohé příchozí tak byla
velkoformátová abstraktní plátna nečekaným zpestřením malířovy tvorby.
Pozvání na vernisáž přijal také břeclavský místostarosta Milan Vojta
nebo valtický starosta Pavel Trojan a další osobnosti regionu.
(dav)
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říjen
n 2015
Pátek 2.10. v 17:00 - 2D a ve 20:00 - 3D, sobota 3.10. v 17:00 a ve 20:00 ve 2D

Středa 28.10. a čtvrtek 29.10. ve 20:00

Astronaut Mark Watney během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři.
Zbytek jeho posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil
Režie: Ridley Scott. Hrají: Matt Damon, Jessica Chastain
63 3:89=3##$&39:#59<83679:836 )

Tajné historie šedesátých let dvacátého století a událostí, které přinesly pochybnou slávu dvojčatům
Krayovým. Hlavní dvojroli Rona a Reggieho Krayových ztvárnil Tom Hardy. Režie: Brian Helgeland
%# ".3!3#!!33:89=3##$&39=#39;;5399836 )

Středa 7.10. a čtvrtek 8.10. ve 20:00

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 2

MARŤAN

LEGENDY ZLOČINU
Čtvrtek 29.10. v 17:00

AMERICAN ULTRA

Mike, hulič trávy s nezájmem o cokoli, co se v jeho okolí děje. ...až tedy do jedné noci, kdy se u jeho auta
objeví neznámí lidé... Režie: Nima Nourizadeh. Hrají: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart
)+3 3:89=3##$&39=#3A>5399836 )

Čtvrtek 8.10. v 17:00, pátek 9.10. v 17:00 ve 3D

V druhé části vynikající sci-fi komedie má Marty plné ruce práce. Nejprve musí do budoucnosti zachránit
syna a potom zase do minulosti, aby zachránil sám sebe … Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Michael J. Fox,
!!$/.3"633 39A@A353 -+"#$ .398@5399836 )

Pátek 30.10. a sobota 31.10. v 17:00 a ve 20:00

ZTRACENI V MNICHOVĚ

PAN
... je uličník, ale prostředí sirotčince, není to nejvhodnější místo. Opustí sirotčinec a ve své fantazii se
ocitne ve fantaskním světě... Režie: Joe Wrigh. Hrají: Hugh Jackman, Levi Miller, Rooney Mara
#"&3 3:89=3 3 -+"#$ .3999539983679;836 )

Režie Petr Zelenka. Příběh, v němž se realita potkává z fikcí, kde autor na základě historických událostí
buduje nový příběh, v němž se skutečnost a fantazie skládají do pestré mozaiky, které můžeme i
nemusíme věřit. Hrají: Martin Myšička, Tomáš Bambušek, Marek Taclík
3!3 3:89=3 -+"#$ .39:8539;836 )

Pátek 9.10 ve 20:00 a sobota 10.10. v 17:00 a ve 20:00

Úterý 3.11. ve 20:00

...je komedie s detektivní zápletkou ve stylu slavných českých filmů Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství
hradu v Karpatech. Hlavní roíe s Jiří Macháček a Vojtěch Dyk. Režie: Tomáš Mašín
3 3:89=3 -+"#$ .399=539;836 )

V lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají přátelé. Vzpomínají na své pestré životy
hudebního skladatele a filmového režiséra a se suchým humorem komentují své chátrající tělesné
schránky. Režie: Paolo Sorentino, Hrají: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Jane Fonda
3#7!7%773:89=3##$&39:#399@53A836 )

WILSONOV

Úterý 13.10 ve 20:00

THE WHO: LIVE IN HYDE PARK

KINO ART

MLÁDÍ

KINO ART

The Who jsou bezpochyby jednou z nejslavnějších kapel rockové historie, letos slaví padesátku a i vy
můžete být u toho. Doslova utvářeli hudební dějiny,a jejich hity dodnes milují fanoušci po celém světě.
('!#$3:89=3%"#$ *4:8836 )

Středa 14.10. ve 20:00 ve 3D, čtvrtek 15.10. v 17:00 a ve 20:00

Středa 4.11. ve 20:00 a čtvrtek 5.11. v 17:00

CELEBRITY s.r.o.

Komedie ze zákulisí natáčení nekonečného TV seriálu.
Režie: Miloslav Šmídmajer. Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová
3 3:89=3 -+"#$ .398;539:836 )

Čtvrtek 5.11. ve 20:00, pátek 6.11. a sobota 7.11. v 17:00 a ve 20:00

MUŽ NA LANĚ

Skutečný příběh. Po povrchu Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového
obchodního centra ale přešel jen jediný člověk a nikdy ho už žádný nebude následovat.
Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kinglsey
!!$/.3/%# ".3!3 3:89=3##5398853 -+"#$ .39>83679:836 )

Pátek 16.10. a sobota 17.10. ve 20:00

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY
Od na Oscara nominovaného režiséra Frearse, Pravdivý příběh o raketovém vzestupu a pádu jednoho
z nejslavnějších a nejkontroverznějších mužů v nedávné historii – sportovního cyklisty Lance Armstronga,
světově proslulého vítěze a sedminásobného šampiona Tour de France. Hrají: Ben Foster, Chris O’Dowd
!3" !#%+33!3:89=3##$&39:#398<539:836 )

SPECTRE
)+3

Bond, James Bond. Agent 007 opět v akci.
33:89=3##$&39=#39:836 )


JAK FRANTIŠEK POMOHL MAJDĚ
A PETROVI ZACHRÁNIT DIVADLO

Vstupné: 155,- Kč



   

opakujeme na vaše přání

Pátek 16.10. v 17:00 ve 3D, sobota 17.10. v 17:00 a neděle 18.10. v 15:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

Rodinka Draculů se ve zcela nové strašidelné komedii, vrací s novou dávkou
dobrodružství! Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit...
53 3:89=3 3 -+"53A8539==3679;=36 )9:836799836 )3 %9=#5

Úterý 20.10. ve 20:00

TAKOVEJ BAREVNEJ OCAS LETÍCÍ KOMETY

KINO ART

Vstupné: předprodej: 330,-Kč, na místě: 360,-Kč
Vs
,-Kč
K


 

 

   
 


  

Celovečerní dokumentární film vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi
skupiny Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla tři generace. Režie: Václav Kučera
$#3 3:89=3 -+"#$ .398853@836 )

%%

Středa 21.10. a čtvrtek 22.10. ve 20:00

Zpěvačka známá se spolupráce s Michalem HORÁČKEM, Anetou LANGEROVOU,
skupinou NEŘEŽ... skvělá interpretka písní Zuzana NAVAROVÉ...
Vstupné: 180,-Kč

PURPUROVÝ VRCH

NETRADIČNÍ KONCERT PRVNÍ SLOVENSKÉ SUPERSTAR...
Tentokrát s doprovodem klaviru a harfy...


Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vyhnout. Nezvané návštěvníky odrazuje zlověstnou
krvavou barvou okolní půdy a děsivými tajemstvími, jež prosakují z jeho bortících se zdí. Otázkou je, co se
stane s návštěvníky... Režie: Guillermo del Toro. Hrají: Mia Wasikovska, Jessica Chastain
#.!!3 3:89=3#$#$&39=#399A539:836 )

Čtvrtek 22.10. v 17:00, pátek 23.10. ve 20:00



  

   

ÚŽASNÉ... DVĚ ČELISTKY, DVĚ ZĚNY, DVĚ ZPĚVAČKY...

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI

Jak se stát strůjcem svého štěstí, vypráví jeden z nejlepších a nejoriginálnějších sci-fi filmů v historii.
Christopher Lloyd sestrojil stroj na cestování časem a Michael J. Fox s jeho pomocí odcestuje do minulosti.
Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Michael J. Fox, Christopher Lloyd
!!$/.3"633 39A@=353 -+"#$ .39995399836 )

Hudba s otisky různých hudebních stylů s příchutí dálek, vytváří originální krasohled ženského nitra. Písně
Vstupné: 160,-Kč
pro dvě dřevěná těla, vytváří křehkou pavučinu tónů...
..

 

 !" 

Sobota 24.10. v 17:00 a ve 20:00

POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
Věčný život, věčný lov. Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic v nové akční fantasy,
ukáže, že čarodějnice nejsou jen pouhá pověra. Vždy tu mezi námi byly a jsou. A on je dnes posledním,
jenž je schopný je poslat na onen svět. Režie: Breck Eisner. Hrají: Van Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood,
)+3!!$/.3#"&3 3:89=3##$&39:#39:836 )

KONCERT

Pátek 23.10 v 17:00 a neděle 25.10. v 15:00

     

MRKÁČEK BILL

AMERIKA

    

   

Hrají: Dana HOMOLOVÁ, Michaela BADINKOVÁ,

Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Mrkáčka Billa a jeho přátel...
%.3$"#!(3:89=3 3 -+"#$ .3A95398836 )

Úterý 27.10. ve 20:00

Vstupné dobrovolné, místenka: 20.-Kč

KINO ART

Cesta do země svobody. Sami na sobě zakoušejí únik do imaginární Ameriky..., Režie: Jan Foukal
$#(!+!%3 3:89=3 -+"#$ .3>?53@836 )

Daniel ROUS, Martin KRAUS
ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži a žemami... Vstupné v předpodeji: 260,-Kč
kinobreclav@seznam.cz, tel: 519 370 818, www.kinobreclav.cz
REZERVACE KONČÍ 30 min. před filmem nebo 1 den před koncertem či divadlem.


 

 

 ÚT-PÁ: 10:00 – 20:00 SO: 15:00 – 20:00
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Žáci MSK mezi prvními, Superliga výbornou
Áčko na chvostu tabulky přípravou na extraligu
Mistrovské soutěže fotbalistů
začaly svou podzimní část v srpnu, před posledními zářijovými
dny mají za sebou několik kol,
jejichž výsledky již mnohé naznačují.
Muži MSK A v Moravskoslezské fotba lové lize mají
z osmi zápasů šest bodů a patří
jim čtrnáctá příčka ze šestnácti
celků. Porazili doma 1:0 Hlučín, remizovali 3:3 v Hulíně, 1:1
doma s Otrokovicemi a 3:3 doma
s Třebíčí. I v dalších zápasech nehráli špatně. Na půdě HFK Olomouc prohráli šťastnou brankou
domácích 0:1, když měli po celých devadesát minut zřetelnou
převahu, na hřišti vedoucího
celku soutěže 1.SK Prostějov vyhráli poločas 1:0 a statečně bojovali až do konce (2:3). Snad jen
porážka 1:6 na hřišti béčka Slovácka vybočila z jinak solidních
výkonů svěřenců trenéra Ivana
Dvořáka mladšího a jeho asistenta Michala Škrabka.
Starší dorost U19 a mladší
dorost U17 startují v Moravskoslezské dorostenecké divizi. Je
to o etáž níže, než loni, kvalitních soupeřů ale potkávají i na

této úrovni dost. Devatenáctka,
kterou jako hlavní trenér vede
Karel Bečka, je po sedmi kolech jedenáctá se ziskem sedmi
bodů, sedmnáctce (hlavní trenér
Jiří Horčička) patří aktuálně při
zisku devíti bodů deváté místo.
Celek U19 je remízovým králem,
ze sedmi zápasů se čtyřikrát se
soupeři o body rozdělil. Vyhrál
jednou, ze dvou porážek mrzí
trenéry po špatných výkonech
obě, s nováčkem ze Svratky Brno
a ve Žďáru. Celek U17 vyhrál
třikrát, z toho výhru s Třebíčí
doslova vydřel. Ze čtyř porážek
byl ve třech zápasech výkon hráčů velmi dobrý a ke třem bodům
měli blízko, jen na lídra soutěže
z Líšně byli krátcí.
Žáci MSK hrají krajský přebor Jihomoravského kraje. Patnáctka (trenér David Pazdera)
již nasbírala šestnáct bodů a je
v čelní skupině na čtvrtém místě, třináctka (mladší žáci, trenér Miloš Vaněček) má patnáct
bodů a je také čtvrtá, jen horším
brankovým poměrem za druhými Ivančicemi a třetími Kohoutovicemi.
(jh)

Stolní tenistky MSK Gumotex
Břeclav se po několikaleté pauze
znovu objevují v mezinárodní superlize, v níž v ročníku 2015-2016
startuje deset celků ze čtyř zemí.
Zařazeny byly do skupiny C, která je čtyřčlenná, jejich soupeřkami jsou elitní celky SVS Ströck
(Rakousko) a Budaörsi 2iSC (Maďarsko), čtvrtým do hry jsou juniorky U21 ze Slovinska.
Ve Schwechatu prohrály ženy
MSK bez zisku bodu 0:7. V úvodní čtyřhře byly Aneta Kučerová
s Karin Adámkovou blízko úspěchu, s párem Ekholm (Švédka)-Rakovac (Chorvatka) prohrály
až po velkém boji 2:3. Dalších šest
dvouher sice skončilo 3:0 pro domácí hráčky a neuspěla ani opora MSK Vivien Ellö, řada setů se
ale rozhodovala až v koncovkách,
kde se ve všech případech ukázala větší herní vyzrálost hráček
Ströcku. „Hodně mi vadily plastové míčky, na které celý svět přechází. Mají jiný odskok, což se
nejvíce projevilo u mě při blokování topspinů soupeřek. My ještě
střídáme celuloid a plast, hráčky Ströcku již druhý rok trénují
a soutěží jen s plastem,“ postěžo-

vala si po utkání jednička MSK
Vivien Ellö.
Ve druhém superligovém utkání proti Budaörsu Ellö nehrála,
v týmu ji nahradila juniorka Veronika Tušlová, která se do Břeclavi vrátila po ročním působení na
Slovensku. Utkání s Maďarkami se
hráčkám MSK v domácím prostředí vydařilo, byly jim rovnocennými soupeřkami, prohrály 2:6.
Starty stolních tenistek v superlize mají svůj smysl. „Jde nám
o to, aby naše mladé hráčky získávaly zkušenosti v těžkých zápasech s kvalitními zahraničními
soupeřkami, aniž by musely vyhledávat náročné starty na turnajích Pro Tour po celém světě. Jde
i o tu nejlepší přípravu na domácí
starty v extralize, kde tolik výborných hráček nepotkají.“
Superliga bude pok račovat 20. října domácím utkáním
žen MSK s juniorkami Slovinska do 21 let a o týden později
bude v Břeclavi hostem rakouský Ströck. Závěrečná utkání
v zák ladní skupině odehrají
stolní tenistky MSK v listopadu
v Budaörsu (předměstí Budapešti) a v Lublani.
(jh)

Sezona mladých hokejistů i školka bruslení
Zimní hokejová
sezóna je na svém počátku a lvíčata již mají
na svém kontě první
mistrovská utkání či
turnaje. Břeclavská
lvíčata letos startují
v krajských soutěžích
žactva a přípravek.
Čtvrťáci a třeťáci reprezentují Břeclavský
hokej navíc v Eurominilize, což je mez i n á r o d n í s out ě ž
v minihokeji. Zde se
střetávají se soupeři
ze Slovenska a Rakouska.
Mladší dorost
a Starší dorost
v EBJL
I letos budou břeclavští dorostenci hájit bar v y
města v mezinárodní rakouské
soutěži „ÖEHV U16 Mesiterchaft
a U18 EBJL. Tyto soutěže navazují na soutěže EBYSL a dospělou
EBEL League. V kategorii mladšího dorostu hrají soutěž nejlepší rakouská družstva, jako jsou
Redbull Salzburg, LA Stars St.
Polten, Graz, Klagenfurt a další.
V kategorii st. Dorostu jsou kro-

mě rakouských družstev a hokejistů ze Znojma ještě družstva
z Maďarska a Slovinska. Břeclavští lvi se tak utkávají v soutěži
s atraktivními soupeři.
Říjen ve znamení školek
Již tradiční výuka bruslení
pro mateřské školy, kterou mládežnický hokejový klub organizuje, bude i letos probíhat od

října do března. Kluci i děvčata
předškolního věku se zábavnou
formou seznamují s ledovou plochou a většina prožívá své první krůčky na bruslích. Na závěr
tohoto bloku výuky již spousta
z nich dokáže samostatně se na
ledě pohybovat a může tedy s rodiči bez problémů navštěvovat
veřejné bruslení na zimním stadionu v Břeclavi.

Hokejová školka
bruslení
Zájemci o zdokonalení se v bruslení,
popřípadě o zapojení do hokejové školky
bruslení, mají možno s t do c h á z e t n a
zimní stadion i o víkendu, kdy hokejová
školka bruslení pokračuje. Vždy v sobotu nebo v neděli
dopoledne se břeclavští trenéři věnují
úplným začátečník ů m a z áj e mc ů m
o v ý u ku br uslení.
Projekt Českého svazu led ní ho hokeje
„Pojď hrát hokej“, jehož se břeclavský hokejový klub HC Lvi
Břeclav o. s. účastní, se zaměřuje na pomoc začínajícím hokejistům a hokejistkám. Začínající
děti mají možnost si od klubu
zapůjčit hokejovou výstroj, což
snižuje finanční náročnost hokeje na minimum. Tento projekt
pokračuje v Břeclavi již čtvrtým
rokem a výsledkem je vzrůstající počet začínajících hokejistů,
kluků i holek.
(jr)
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Břeclavské školy
ve finále OVOVu

Břeclav na republikovém finále Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů reprezentovaly dvě školy. ZŠ Komenského
skončila na 20. místě celkem ze
40 družstev, ZŠ Slovácká se umístila v první desítce. Polepšila si tak
oproti loňskému roku o 9 příček.
OVOV přitom pro žáky ZŠ připravili olympijští vítězové Robert
Změlík a Roman Šebrle. Kladou
si za cíl přispět ke zvýšení osobní
aktivity co největšího počtu dívek
a chlapců a dát současné generaci

školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou,
jaká se osvědčila jim. Jako patroni
projektu OVOV působí medailisté a účastníci Olympijských her,
Mistrovství světa a Mistrovství
Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských kol
soutěží družstev OVOV. Mezi disciplíny patří třeba sprint na 60 m,
hod míčkem, přeskoky švihadla,
dribling, hod medicinbalem, shyby, kliky nebo trojskok snožmo
z místa.
(red)
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Strážník stříbrný na MS!

Vicemistrem světa v silovém
trojboji se stal strážník břeclavské městské policie Petr Nosek.
Kromě stříbra vybojoval na nedávném mistrovství světa v Las
Vegas také bronz v disciplíně
bench-press. Pro šestapadesátiletého Noska to je zatím největší
sportovní úspěch v jeho sportovní kariéře. Mistrovství světa se
zúčastnil jako člen týmu Sokola
Podivín.
Na mistrovství světa vytvořil
Nosek také dva své osobní rekordy, když v disciplíně bench-press
vytlačil 125 kg a kategorii mrt-

vý tah zvedl zátěž o hmotnosti
197,5 kg.
Pro strážníka to je letos třetí významný sportovní úspěch.
Před třemi měsíci v ybojoval
stříbro na Mistrovství Evropy
v silovém trojboji a na jaře si přivezl stříbrnou medaili ze silového Mistrovství České republiky
a Slovenské republiky.
Nosek slouží u Městské policie Břeclav 11. rokem jako psovod
a strážník hlídkové služby. Kromě
služební kynologie patří k jeho
koníčkům asijská bojová umění
a silové sporty.
(zno)

NOVÉ
PROGRAMY
V TV NABÍDCE
Rádi bychom vás informovali o zařazení nových kanálů
do programových nabídek služby Televize. Od 29. 9.
můžete v síti Selfnet nově sledovat Barrandov Plus,
Kino Barrandov, Slovak Sport 2 HD a Extasy. Pro
zobrazení nových kanálů je třeba pouze přeladit váš
televizor, resp. set-top-box. Návod najdete na
www.selfnet.cz nebo na kanálu Selfnet ve vaší televizi.

CHCETE UŠETŘIT?
Zkuste to s našimi balíčky TVNet Optik! Už od 500
Kč/měsíc získáte výhodnou kombinaci vysokorychlostního internetu a interaktivní televize a k tomu
pronájem set-top-boxu za symbolickou 1 Kč měsíčně!

Zákaznické centrum
533 383 335

www.selfnet.cz
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Volejbalisté bronzoví
na republice

Břeclavští volejbalisté se skvěle předvedli na republikovém finále
v minivolejbalu nejmladších nadějí, kam se kvalifikovali žáci i žákyně
Lokomotivy. Žákyně břeclavské Lokomotivy reprezentovala tři družstva,
která však na stupně vítězů nedosáhla. Historického úspěchu ve velké
konkurenci dosáhlo družstvo mladších žáků Lokomotivy. Tým ve složení Daniel Fabikovič, Richard Struška, Tomáš Wozar a Tadeáš Mank
vybojoval ve finále ČR v minivolejbalu bronz. Úspěšné volejbalisty Lokomotivy poté na půdě města přijali zástupci břeclavské radnice.
(red)

Ragbisty prověřil Linz

Mistryně v tenisové čtyřhře
je z břeclavské „průmyslovky“
Významný úspěch
zaznamenala žákyně 4. ročníku oboru
obchodní akademie
ze Střední průmyslové školy E. Beneše
a Obchodní akademie
Břeclav Pavla Kováčová. Na celostátním
turnaji Pardubická
juniorka získala se
spoluhráčkou (Sabina
Machalová ze Zlína)
1. místo ve čtyřhře dorostenek. V minulosti
tento prestižní turnaj vyhráli např. Tomáš Berdych či Petra
Kvitová.
(red)

Svatováclavský běh lákal

Břeclavští ragbisté se o svatováclavském víkendu utkali v rámci soutěže Alpine Championship
– Division B s rakouským Linzem. I přesto, že se Břeclavané
snažili, soupeři z Rakouska byli
lepší technicky i silově. Břeclavany tak přehráli vysoko 59:5. Už
31. října se Břeclavané utkají na
Pastvisku s Mariborem! Přijďte
je podpořit.
(dav)

V centru města
bojovali cyklisté

Stovky nadšenců se účastnily Svatováclavského běhu v lesích kolem
Břeclavi. Na Novém Dvoře se bavili dospělí i děti. Za vydatného povzbuzování diváků se nejprve utkali v několika kratších bězích a sprintech
děti a dospívající. Poté už odstartoval hlavní závod. Na devadesát běžců
soupeřilo v lesích Lednicko-valtického areálu. Vítězství patřilo známému břeclavskému vytrvalci Romanu Paulíkovi, druhý doběhl Martin Soták z Trnavy a třetím místem překvapil rekreační běžec z Břeclavi Martin
Daneš.
(dav)

Taneční
pro dospělé
www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007
Letošní ročník Grand Prix Racio opět přilákal na start zkušené cyklistické harcovníky i nejmladší adepty tohoto krásného sportu. Závody
nabídly atraktivní podívanou. Letos byla novinkou rodinná štafeta, kterou museli rodiče odstartovat netradičně - pomocí pumpičky nafoukali
balonek až k prasknutí, což je zadýchalo možná víc, než čekali. Stejný
start čekal i týmy ve štafetovém závodě na kolech s pevným převodem.
V něm si závodníci nepředávali žádný štafetový kolík, ale museli si přemontovat přední kolo.
(juh)

Kurz v Břeclavi obsahuje 7 lekcí + závěrečný ples.
Cena 1 200,-Kč
Kurz bude zahájen ve ČT 5. listopadu 2015
vždy v 19:45 hod.
Přihlásit se můžete pomocí e-přihlášky na webu TŠ
nebo telefonicky.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

RADNICE / 19

„Mezistátka“ na Lokomotivě Jadrný dvojnásobným mistrem

Svatováclavské slavnosti nebyly jen o kultuře, dobrém jídle a pití. Příznivci sportu si na své přišli na břeclavské Lokomotivě. Tam spolu totiž
soupeřili dospívající atleti Maďarska, Slovinska, Slovenska, Chorvatska
a Česka. Návštěvníci tak zhlédli skvělé výkony v mnoha atletických disciplínách.
(dav)

Helešic vyhrál Ligu mistrů

Letošní sezóna byla pro juniorského motocyklového závodníka
Petra Jadrného velmi úspěšná. Ve
své třídě MiniGP 80 Junior získal
titul mistra ČR ale i mezinárodního mistra Slovenska, s účastí jezdců z Čech, Slovenska a Maďarska.
Za své výsledky byla patnáctiletému Petrovi vedením slovenského
týmu Slovakiaracing nabídnuta
spolupráce na rok 2016 a to na
čtyřválcovém motocyklu Yamaha o objemu 600 ccm s výkonem
140 PS. Finanční podpora týmu

bude pro rodinný rozpočet velkou oporou, protože náklady na
startovné, tréninky, pneumatiky
a pronájem boxu jsou při závodech
mistrovství Evropy několikanásobně vyšší než při juniorských.
V Břeclavi roste další talentovaný motocyklový jezdec. Je jím
osmiletý Matyáš Pálka, který taktéž získal pro letošní rok titul mistra ČR ve třídě MINIBIKE Junior.
V budoucnosti by tak mohl pokračovat ve šlépějích Petra Jadrného.
(kh)

Regatu spojili s beneficí

Břeclavský veslař Lukáš Helešic, loňský juniorský mistr světa, sklízí
úspěchy i v první sezoně mezi muži. Letos se stal mistrem ČR, byl čtvrtý na ME a startoval i na MS. Nyní přidal další velký úspěch v Berlíně
při finále prestižní Ligy mistrů ve sprintu osmiveslic. Na trati dlouhé
350 metrů zvítězila Dukla Praha, jejímž členem byl i Lukáš Helešic.
Mezi dvanácti posádkami z osmi evropských zemí byli
hlavními konkurenty
našich veslařů především silní Němci.
V napínavém finále
závodu, který se jede
po dvojicích systémem play-off, zvíčištění, opravy
tězili svěřenci Petra
Blechy o tři setiny
a vložkování komínů
sekundy před posádkou Berlin Eight.
(red)

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

Poslední prázdninový víkend patřil v Břeclavi již tradičně veslařům.
Nad břeclavským splavem bojovali po dva tropické dny o medaile ze Slovácké regaty veslaři z České republiky i Slovenska, od nejmladších adeptů
až po zkušené veterány. Letošní ročník Slovácké regaty poprvé v historii závodu doprovázela benefiční akce "Piknik na vesláku" vyhlášená sdružením
AIDED-EU. Výtěžek z prodeje občerstvení, finančních darů předaných
při akci do rozmístěných kasiček a také individuálních darů má posloužit pro nákup dvojskifu pro žákovské a dorostenecké kategorie. Celková
benefiční částka se přitom pohybuje kolem 90 tisíc korun.
(red, juh)
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PRÁVÜ ZAÎALO
UTRHNÜTE SI SVOU SLEVU
A SLAVTE S NÁMI

50% SLEVA A DOPLNÜK K OK
OKNİM
NİM
İ ZDARMA

20 LET TRADICE, 7 LET ZÁRUKA
OKNA, DVEĚE, VRATA, FASÁDY

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

AKCE PLATÍ JEŠTÜ
DO KONCE ĚÍJNA

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