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Most v Poštorné opraví později
V nedávné době vyvolala mezi Břeclavany četné reakce informace, že most na Tř. 1 Máje, spojující centrum Břeclavi s městskou
částí Poštorná, projde v roce 2016 rekonstrukcí.
Investor rekonstrukce, Ředitelství silnic a dálnic, avizoval
uzavření poloviny vozovky a řízení dopravy pomocí semaforu
se střídavým průjezdem vozidel
v jednom pruhu. Třebaže není
pochyb o potřebnosti rekonstrukce mostu z 50. let minulého
století, který od té doby neprošel
žádnými významnými opravami

a je pravidelně zatěžován hustou
osobní i nákladní dopravou, vyvolal by tento způsob opravy kolaps dopravy ve městě, kde je již
za současného stavu dopravní situace neúnosná.
Město proto vstoupilo v jednání s brněnským závodem Ředitelství silnic a dálnic. Na schůzce
s ředitelem Davidem Fialou, která

97 let od vzniku ČSR

se konala v tomto roce poněkolikáté a týkala se opět především
postupu příprav obchvatu Břeclavi, otevřeli téma opravy mostu
na Poštornou břeclavští místostarostové Jaroslav Válka a Milan
Vojta. A uspěli.
„ŘSD bude rekonstrukci koordinovat s městem, aby doprava ve
městě utrpěla co nejméně. Oprava pak neproběhne v roce 2016,
ale v horizontu asi tří let a po dohodě s městem tak, abychom se
všichni mohli na tuto náročnou

zkoušku dopravy důkladně připravit,“ uvedl místostarosta Jaroslav Válka.
„Oceňujeme tento vstřícný
přístup, komunikace města s ŘSD
je nyní na velmi dobré úrovni a je
intenzivní. Pan ředitel také slíbil,
že pokud takové řešení bude možné, bude při rekonstrukci použit
pontonový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje, aby řidiči
mohli opravovaný úsek objíždět,“ doplnil místostarosta Milan
Vojta.
(juh)

Adventní synagoga
Hned dvě předvánoční akce si pro vás na přelomu
měsíce připravilo břeclavské muzeum. Už v sobotu
28. 11. se můžete vánočně naladit na Adventní inspiraci
v synagoze, která začne v 9.30 h a potrvá až do 16 hodin.
Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program a tradiční vánoční řemesla. Pochutnat si můžete i na pečených
kaštanech nebo horkém svařeném vínu.

Mikulášská metelice

Také letos si Břeclavané připomněli den vzniku samostatné Československé republiky, od kterého uplynulo 28. října už 97 let. Prvně lidé uctili
památku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka u „žluté“
školy a následně se dlouhý lampionový průvod vydal na břeclavské náměstí. U kina Koruna vzplála vatra republiky a čestná stráž Klubu vojenské historie Břeclav dohlížela na další program. Starosta Břeclavi Pavel
Dominik promluvil k přítomným, aby si všichni společně připomněli tuto
významnou událost v dějinách naší země, součástí programu byl také
křest kalendáře z dob první republiky a vystoupení folklorních souborů.
(dav)

Na Mikuláše, tedy 5. 12., vás zveme k břeclavskému
kinu, kde odstartuje velkolepá show pro děti – Mikulášská metelice. S programem začínáme v 16 hodin.
V 18 hodin společně rozsvítíme velký vánoční strom.
Na akci se představí tanečníci z Břeclavi a Divadlo
Bedřicha Kaněry při SPŠ a OA Břeclav. Celý program
bude mít děj a příběh. Děti i rodiče se mají opravdu
na co těšit. Neminou je ani odměny a soutěže. Rodiče
si mohou přinést balíčky pro své děti v pátek do 14:00
na TIC (Lichtenštejnský dům), balíčky musí být řádně označeny.
V současné době finišují přípravy vánočních akcí na
prosinec. V příští Radnici Vám přineseme přehled akcí
v rámci Břeclavských Vánoc 2015.
(dav)

Jak se zachovat
při blackoutu nebo
jiné nebezpečné
situaci?
Poradí Vám Krizport
www.alcaplast.cz

www.krizport.cz
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Břeclavský kostel sv. Václava má 20 let

V roce 1995 vysvětil moderní kostel v centru Břeclavi brněnský biskup Vojtěch
Cikrle. Po třech letech od zahájení jeho stavby. Dvacet let
poté vedení města Břeclavi pozvalo na půdu radnice děkana
Josefa Ondráčka a bývalého
starostu Břeclavi Jana Stejskala, kteří tehdy u zrodu kostela
stáli. Společně probírali nejen
témata týkající se této dominanty Břeclavi.
Břeclavský kostel sv. Václava se nachází na náměstí, na
místě původního barokního
kostela z poloviny 18. století.
Předtím na stejném místě stál

Policisté a vojáci
cvičili ochranu hranice

V září bylo zahájeno jednodenní součinnostní cvičení armády
a policie, jehož cílem byl nácvik
dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Rakouskem.
Cílem cvičení bylo prověřit připravenost Policie ČR k plnění úkolů v součinnosti s Armádou ČR.
V neposlední řadě je také cílem
prověřit funkčnost existujících
typových plánů, systému velení
a spojení, detekovat, analyzovat
a odstranit případné zjištěné nedostatky.
„Chceme být maximálně připraveni pro případnou rychlou
reakci na rozhodnutí o znovuzavedení hraničních kontrol. Neustále sledujeme dění v zahraničí

a v případě vyhrocení situace budeme chránit bezpečnost a zájmy
občanů České republiky,“ uvedl ke cvičení policejní prezident
Tomáš Tuhý.
K naplnění cílů cvičení byla
zvolena modelová situace spočívající ve změně hlavní migrační
trasy přes území České republiky. Následovalo fiktivní rozhodnutí vlády ČR o nezbytnosti
znovuzavedení kontrol na státní
hranici s Rakouskem, která měří
464 km a nachází se na ní 20 míst
bývalých hraničních přechodů.
Cv ičení se zúčastnilo téměř 500 příslušníků Policie ČR
a 300 vojáků Armády ČR.
(juh, foto Armáda ČR)

románský kostel, který byl později přestavěn v gotickém slohu.
Nejstarší kostel na území Břeclavi
stál přitom už v 9. století.
O tom, kde bude stát nynější
kostel, se vedly diskuse. „Uvažovalo se přitom o místě nedaleko
zámku, kde nyní stojí supermarkety, to jsme ale odmítli. Spodní
voda je tam vysoká, tudíž by byl
problém s výstavbou prostor v suterénu. Navíc jsem neviděl důvod,
proč by měl stát jinde, než byl postaven původně,“ vysvětlil Josef
Ondráček.
Kostel sv. Václava byl postavený téměř po 50 letech, kdy
bylo město bez něj. Původní kos-

tel byl totiž poškozený při leteckém útoku v roce 1944. I přesto,
že Břeclavané na opravy shromáždili dostatečný finanční obnos, nechali pozůstatky kostela
místní komunisté v roce 1946
odstranit. Namísto něj tehdy
sloužil z prvu sklad cukrovaru,
poté nádražní novogotická kaple sv. Cyrila a Metoděje, kterou
postavil kníže Alois z Lichtenštejna. Současný moderní kostel
navrhl Ludvík Kolek. Základní
kámen byl v roce 1990 posvěcen
papežem Janem Pavlem II. Před
měsícem sloužil mši k 20. výročí
kardinál Dominik Duka.
(dav)

Stanový tábor
pro uprchlíky jde k zemi

Na oploceném prostranství
v Bořím lese vyrostlo na začátku
září stanové městečko pro 300
osob. Během uplynulých dvou
měsíců zde ale nebylo potřeba
umístit žádného ze zadržených
běženců.
„Mobilní rezervní zařízení v Poštorné bylo v provozu do
konce října, na začátku listopadu
jej zbouráme. V současné době
neuvažujeme o dalším využití
areálu v Poštorné. Ministerstvo
vnitra disponuje třemi zařízení-

mi pro zajištění cizinců v Bělé –
Jezové, Drahonicích a ve Vyšních
Lhotách, kdy zmíněné kapacity
těchto zařízení jsou v tuto chvíli
dostačující,“ uvedla Hana Malá
z ministerstva vnitra.
„Tuto informaci samozřejmě
vítáme. Zrušení stanového městečka potvrdil i ředitel břeclavské
věznice. Pronájem místa, kde stojí
stanové městečko, skončil podle
něj v prvním listopadovém týdnu,“ konstatoval starosta Břeclavi
Pavel Dominik. (juh, foto dav)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
v průběhu
října se v našem městě
uskutečni lo
hned několik
z ají m av ýc h
veletrhů a výstav. Zatímco věk veletrhů turistických pomalu odvál čas,
protože pomyslné otěže propagace turistického ruchu přebral ve
velké míře internetový prostor,
o veletrhy vzdělávání, pracovních příležitostí nebo sociální je

stále neutuchající zájem. Svědčí o tom zaplněná prostranství
míst, kde se tyto akce pořádají.
Jsem proto velmi rád, že se
v Břeclavi každoročně konají
veletrhy, z nichž na některých
město přímo participuje nebo je
jejich pořadatelem. Veletrh sociálních služeb tradičně přilákal na
plochu pěší zóny před břeclavské
gymnázium mnohé spolky a organizace, které se této problematice věnují. Stejně tak zaplnil
Dům školství veletrh vzdělávání.
Stovkám dětí, které letos nebo
příští rok ukončí základní školu,
tak veletrh pomohl při rozhodo-

vání o dalším studiu. Potěšila mě
rozmanitost veletrhu, kde si svůj
budoucí studijní obor mohl vybrat snad opravdu každý.
Neméně významným počinem je první ročník akce Břeclavský fortel, který za podpory
Jihomoravského kraje pořádáme
společně s Okresní hospodářskou komorou, úřadem práce,
SPŠ a OA Břeclav a mnohými
v ýznamnými zaměstnavateli
z Břeclavi a okolí. Dovolte mi Vás
tímto také na Břeclavský fortel
pozvat. Projekt si klade za cíl nabídnout studentům a uchazečům
o zaměstnání nové pracovní pří-

ležitosti. V souvislosti s tím chceme povzbudit zájem studentů
o technické profese. Břeclavský
fortel se uskuteční 12. 11. od 8.30
do 17 hodin v Domě školství.
Akce je určená nejen pro studenty základních a středních škol,
ale také pro čerstvé absolventy
nebo zájemce z řad široké veřejnosti, kteří se zajímají o možnost změny svého zaměstnání.
Rádi vás na akci, kde se představí
nejvýznamnější zaměstnavatelé
okresu, uvidíme.
Ing. Pavel Dominik,
starosta Břeclavi

Veletrh vzdělávání v Domě školství

Žáci osmých a devátých tříd i jejich rodiče se v říjnu mohli seznámit s nabídkou středních
škol a učilišť na tradičním Veletrhu vzdělávání. V Domě školství se veletrh konal již po devatenácté. Letos se na něm představilo 47 škol a učilišť nejen z Jihomoravského kraje, ale také jedna
střední škola ze sousedního Rakouska. Školy měly připraveny nejen stánky, na kterých poskytly žákům a rodičům
všechny potřebné informace, ale také doprovodný program.
Návštěvníci veletrhu
si vychutnali na módní přehlídku, vystoupení trubačů lesnické
školy nebo divadelní
představení.
(juh, dav)

Primátor Trnavy v Břeclavi

Výroční zpráva města Břeclavi
Město Břeclav 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/

Trnavský primátor Peter Bročka navštívil v říjnu Břeclav, aby probral se starostou Pavlem Dominikem záležitosti obou měst. Trnava je
totiž partnerským městem Břeclavi. Peter Bročka zaujme svým „hipsterským“ vzhledem. Náruživý cyklista a dobrovolník v mnoha aktivitách
se starostou Břeclavi a místostarostou Zdeňkem Urbanem prodiskutoval společné zájmy a další spolupráci obou měst.
(red)
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Zasadili tureckou lísku. Na den stromů

Také Břeclavané se připojili ke Dni stromů. Ten se slaví na celém světě. Dřeviny vysazují na území
města pracovníci odboru životního prostředí společně s Břeclavany a vedením města už pátým rokem.
Tentokrát pomohl úředníkům a obyvatelům Břeclavi místostarosta Zdeněk Urban. Vysazenou tureckou
lísku v ulici Olbrachtova sponzorovala firma ELEK Bartoš Břeclav. Akci doplnily hry pro děti, ale také
občerstvení. Nejmenší občánci města si tak vyzkoušeli znalosti listů jednotlivých stromů, nebo soutěžili
ve zručnosti „rybařením“.
(dav)

Děti budou chodit bezpečně Břeclavští senioři slavili

V říjnu přivítaly děti ve školce na
Slovácké ulici vzácnou návštěvu. Přišel
za nimi starosta města Pavel Dominik
se strážníky městské policie. Společně
dětem předali výstražné vesty a reflexní pásky, aby při pohybu ve městě
a zejména při přecházení rušných komunikací byly dobře vidět a aby se tak
předešlo možným nehodám. Strážníci
přinesli dětem také mísu plnou sladkostí. Na oplátku si odnesli výkresy,
které pro ně namalovaly děti, a velitel městské policie Stanislav Hrdlička slíbil, že jimi vyzdobí služebnu strážníků.
(juh)

Na začátku října panovala
v břeclavském Domě školství sváteční nálada. Dvě stovky místních důchodců přišly společně oslavit Mezinárodní den seniorů a také
25 let existence své organizace Svazu důchodců ČR.
Na úvod připomněla historii břeclavské organizace Svazu důchodců ČR její současná předsedkyně Jiřina Lhotská, přítomné krátce pozdravili také břeclavští místostarostové Zdeněk Urban a Milan Vojta
i senátor za Břeclavsko Jan Hajda.
Po pěveckém a recitačním vystoupení dětí ze Základní školy Slovácká
následovalo ocenění členů, kteří mají v břeclavské organizaci nejnižší
evidenční čísla a jsou tedy nejdéle působícími členy. V programu slavnostního odpoledne nechyběla ani tombola, hudba a občerstvení. (juh)

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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Veletrh sociálních služeb posedmé

Vozidlo v depozitu nahlaste
do konce roku!
Břeclavská pěší zóna u gymnázia v říjnu hostila už 7. Veletrh sociálních služeb, který připravilo město Břeclav. Akce byla tradičně situovaná
k Mezinárodnímu dni seniorů a Mezinárodnímu dni mateřských center.
Cílem bylo také ukázat všem návštěvníkům a rodinám, do kterých může
vstoupit nemoc, stáří, hendikep či podobný problém, kam se v případě
potřeby lze obrátit. Připraveny byly ukázky kompenzačních pomůcek,
zdravotní poradenství, program pro děti a další zajímavosti. Informace
poskytovali také zástupci Policie ČR a Městské policie Břeclav. (juh)

Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce
roku 2015 na úřad a sdělit, kde se vozidlo nachází a jaký je účel
jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně
zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost
nahlásit údaje o vozidle, avšak nehrozí administrativní zánik
vozu, ale finanční sankce. Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních vozidel naleznete na www.mdcr.cz.
V případě nejasností se můžete obrátit na pracovníky registru
vozidel na MěÚ Břeclav.
(red)

Ambulance plastické a estetické chirurgie
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Velkomoravská 12, Hodonín
MUDr. Libor Polák – plastický chirurg
MUDr. Pavel Krejzlík – plastický chirurg a stomatochirurg
Provádíme:
- Konzultace kosmetických zákrokĤ
- Korekce nosu, oþních víþek, ušních boltcĤ a lalĤþkĤ
- Zmenšení, zvČtšení prsou, modelace
- OdstraĖování kožních lézí
- Operace pĜevislého bĜicha, liposukce
- ZvČtšování rtĤ
- Facelift
- Aplikace Botoxu, Restilanu, Matridexu

Dermatoporadna a hojení ran
Bílková Gabriela - všeobecná sestra
Provádí :
- Obliþejová poradna – bezplatnČ
- OdstranČní rozšíĜených žilek (obliþej, trup, dolní konþetiny)
- Laseroterapie – hojení jizev pooperaþních, poúrazových,
popáleninových, keloidních, hojení oparĤ
- Hluboká laseroterapie svalových, šlachových a vazivových
onemocnČní a poranČní

Možno objednat dennČ mezi 8.-11. hodinou
na tel. +420 518 343 026
Email: homedica@email. cz

www.homedica.cz
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Zlikvidujte olej a tuk Břeclav opravila sochu
ekologicky a zdarma sv. Jana Nepomuckého
Chcete se bezplatně
a ekologicky zbavit použitého potravinářského oleje a tuku? To už
v Břeclavi není problém.
Město totiž nově spolupracuje se společností
EKO-PF s.r.o., díky které se oleje a tuku můžete zbavit zdarma. Firma
má přitom v likvidaci
bio odpadu bohaté zkušenosti. Likviduje jej už
téměř 20 let. „Separační nádoby jsou v současnosti umístěné na více
než patnácti místech ve
městě. Věřím, že Břeclavané ocení možnost zbavit se tohoto typu odpadu
zdarma a ekologicky,“
řekl místostarosta Břeclavi Milan Vojta. Plastové zelené nádoby jsou
označeny logem EKO-PF.
Jak se tedy oleje nebo tuku zbavit? Je potřeba je přelít do PET lahve
(nebo jiného uzavíratelného obalového materiálu z PVC) a tuto poté
pevně uzavřít šroubovacím víčkem (nikoliv pouze „ucpávkou“, které
jsou na mnohých olejích) a následně vhodit do separační nádoby. Společnost EKO-PF poté bio odpad ekologicky zlikviduje.
„V současné době je do projektu zapojeno více než sto obcí v České
republice. Úspora finančních prostředků spočívá především ve zmenšení
nákladů na likvidaci tuků v zařízení čistíren vod a především v omezení nutnosti čištění odpadového systému,“ doplnil místostarosta. (dav)

Rekonstrukce sítě v Břeclavi:
Informace a omezení
Vážení občané,
společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních
prostředků do obnovy a posílení
distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí
požadavky zákazníků na kvalitu
a spolehlivost dodávky, současně
způsobem šetrným k životnímu
prostředí.
I v Břeclavi zrealizujeme v období říjen - listopad 2015 rozsáhlou investiční akci v hodnotě
4,1 mil. Kč, když zrekonstruujeme v katastrálním území Břeclav
vedení nízkého napětí v ulici Veslařská a Haškova.
Snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich
služeb. To je také důvodem, proč
realizujeme tuto rekonstrukci sítě,
která umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie do
vašich odběrných míst, výrazně
prodlouží životnost energetického
zařízení a je také předpokladem
pro další navyšování odběrných
míst ve vašem městě.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno
i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou
dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení,
jež bude pro uvedenou investiční
akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení dodávk y budeme informovat dle platné legislativy
způsobem v místě obv yklým
v součinnosti s vaším obecním
úřadem např. v y věšením na
úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného
přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti
800 77 33 22 nebo získáte infor m a c i o pl á nov a ném v ypnutí na webových stránkách
www.eon-distribuce.cz. .
Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Příští rok tomu bude 110 let, co manželé Martin a Marie Kobzíkovi věnovali Starobřeclavanům sochu sv. Jana Nepomuckého. Město Břeclav v letošním roce realizovalo její údržbu a očištění, a tak
socha v parčíku mezi ulicemi Generála Šimka a Hřbitovní opět získala zásluhou Kamenictví Čech svou někdejší krásu.
(juh)

Břeclavští senioři: Zlatý Kabelka
Obvykle se píše o zisku zlata ve
spojitosti s nějakou významnou
událostí, například ve sportu. Tato
zlatá do sportu sice nepatří, ale
má velkou hodnotu pro disciplínu
vzdělávání a kultura seniorů. Právě pro tuto kategorii je určeno zlato
pro Luďka Kabelku – provozovatele břeclavského kina Koruna.
Pan Kabelka je první vlaštovkou pro seniory, kteří mají zájem
o jeho produkce kultury všeho
druhu. Ty pořádá nebo organizuje na půdě kina Koruna. Jedná se o představení kina, divadel,
přednášek a jiných kulturních
programů.
Na základě žádosti vedení Svazu důchodců ČR v Břeclavi Jiřiny
Lhotské a Jana Krátkého se koncem září 2015 uskutečnilo jednání seniorů s provozovatelem kina

Koruna ohledně možných slev
na kulturu. Mottem a myšlenkou
nás seniorů bylo - naučme seniory
chodit na kulturu.
Provozovatel kina nám vyšel
plně vstříc:
• Po předložení průkazu – legitimace Svazu důchodců - sleva
z ceny vstupenky 30 %
• Po předložení Senior pasu sleva z ceny vstupenky 30 %
• Ostatním seniorům bude poskytnuta sleva z ceny vstupenky 20 %
Je vidět, že i v Břeclavi se najde osobnost, která má skutečný
vztah k nám seniorům a snaží se
jim touto významnou slevou na
vstupném umožnit více kulturních zážitků.
Jan Krátký
MO SDČR Břeclav

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

RADNICE / 7

Starosta si vyzkoušel život s bílou holí

V rámci dne otevřených dveří navštívil v říjnu břeclavskou pobočku TyfloCentra
i starosta Břeclavi Pavel Dominik a místostarosta Zdeněk Urban. Elena Výtisková, sociální pracovnice břeclavské pobočky, informovala zástupce města o činnosti
a službách, které TyfloCentrum poskytuje zrakově postiženým občanům. Společně
projednali také možnost přestěhování do vhodných prostor v Domě školství. Starosta s místostarostou si vyzkoušeli rovněž některé hry a pomůcky pro nevidomé
a při chůzi v neprůhledných brýlích se na vlastní kůži přesvědčili, že život s bílou
hůlkou je opravdu složitý.
(juh)

Jana Parolková osobností Chovatelé vystavovali v Břeclavi
nestátních neziskovek JMK
Historicky první Osobností nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje se stala Jana Parolková. Do ankety, pořádané
Asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK)
ji nominova lo Evropské
centrum mládeže Břeclav
(EYCB), v němž Parolková
působí jako koordinátorka
zahraničních projektů. Mezi
ostatními patnácti kandidáty ji podpořilo 480 z celkem
2 033 hlasujících.
Jana Parolková za šest
let své dobrovolnické práce pro EYCB vyslala již přes
800 mladých lidí na bezmála
350 mezinárodních vzdělávacích projektů (zejména programů Mládež v akci a Erasmus+:
Mládež v akci, ale také Evropa
pro občany, EuroMED Youth
a dalších) do 33 zemí, iniciovala
vznik grantového programu na
podporu účasti finančně či sociálně znevýhodněné mládeže na
zahraničních vzdělávacích projektech a uspořádala tréninkový
kurz zaměřený na pomoc handicapovaným.
Její reakce na ocenění byla
spontánní: „Jsem naprosto nadšená, vděčná, dojatá a hrdá na to, co
v EYCB děláme a co vše jsme svou
volnočasovou neplacenou prací

dokázali. Toto ocenění v mých
očích jde EYCB jako celku, protože bez fantastického týmu našeho
centra by nic z toho, co jsem díky
EYCB dokázala, nebylo možné.“
Jana se aktivně podílí také
na veškeré další činnosti EYCB,
ať již se jedná pořádání informačních prezentací o programu
Erasmus+: Mládež v akci, místních akcí na Břeclavsku či rozvoj organizace atp., a to přesto,
že dlouhodobě žije ve Velké Británii. Tam také pomáhala handicapovaný m studentům na
Oxford University, kde před rokem úspěšně dokončila magisterské studium.
(mik)

O víkendu
16. - 18. října
se v bývalé tržnici v areálu
cukrovaru konala okresní
výstava králíků, holubů a drůbeže,
kterou uspořádal okresní
výbor českého
svazu chovatelů. Návštěvníci zhlédli přes
500 kusů králíků, holubů a vodní i hrabavé drůbeže mnoha plemen.
Letos byla výstava nově doplněna o klubovou expozici králíků stříbřitých malých, nechyběla ani ukázková expozice okrasného ptactva. Nejúspěšnější chovatelé na závěr výstavy převzali poháry z rukou starosty
Pavla Dominika, který měl nad výstavou záštitu. Chovatelské burzy se
v hale bývalé tržnice konají každou třetí neděli v měsíci vždy od 6.00
do cca 9.00 hodin.
(juh)
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Miniatury ze dřeva jsou k vidění v Domě školství

450 ml naděje v břeclavské nemocnici
20. 11. 2015, od 7:00 do 9:00 hodin
Hematologicko-transfuzní oddělení nemocnice Břeclav
Cílem projektu je poděkovat pravidelným bezplatným
dárcům krve a plazmy, ale také přivést k dárcovství nové
zájemce z řad veřejnos , zejména mladé lidi.
Při akci je možné zapsat se i do registru dárců kostní dřeně.
Dárcem může být každý zdravý člověk mladší 35 let.

Moderní výtah v Domě školství
Po bezbariérovém nájezdu vybudovala
radnice na břeclavském Domě
školství nový
moderní výtah.
Třicet let staré
zařízení už totiž
provozně dlouho přesluhovalo
a bylo v nevyhovujícím stavu.
Komfortní výtah
při přemísťování
v rámci budovy
ocení zejména
starší lidé, zdravotně postižení
nebo maminky
s kočárky. „Organizace sídlící
v této městské
budově navštěvují také lidé se
sníženou pohyblivostí, budova
je nyní díky nájezdové rampě
a novému výtahu plně bezbariérová, zvýšili jsme také atraktivitu nemovitosti pro další nájemce, byť volných prostor k pronájmu už mnoho
nezbývá,“ uvedl místostarosta Milan Vojta s tím, že postupnou rekonstrukcí procházejí také vnitřní prostory budovy. Výtah do budovy dodala břeclavská firma OTIS.
(dav)

Dřevěné miniatury Lednicko-valtického areálu, které vytvořil nadšenec „na koleně“ jen podle snímků, jsou nyní k vidění v Domě školství.
Ve vstupní hale tak můžete zhlédnout zámeček na Pohansku, lednický
zámek nebo poštorenský kostel. Miniatury radnice nechala instalovat
v nových vitrínách, které budou sloužit pro různé expozice. „Miniatury, které vytvořil Jakub Helešic, jsme nechali opravit a umístili právě
do Domu školství. V současnosti je jich tu šest a k vidění budou až do
poloviny listopadu. Rozměrnější modely se do vitrín nevešly. Věřím, že
obyvatelé Břeclavi tuto nevšední expozici uvítají,“ vysvětluje místostarosta Břeclavi Milan Vojta. Dřevěné miniatury poskytla městu Břeclav
rodina zesnulého autora.
(dav)

Řezbář Fröhlich už přemýšlí
nad jubilejním Dřevosocháním
Je to jen pár týdnů, co skončilo letošní
Břeclavské dřevosochání, ale jeho zakladatel a organizátor Josef
Fröhlich už plánuje další, v pořadí pátý ročník
této stále populárnější akce.
„Letošní roční k
byl zvládnutý nejlíp ze
všech. Chtěl bych za to
poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci. Zvláště pak radnímu Tomáši Mrázovi
a řediteli Terezy Dymo
Piškulovi za jejich nezištnou pomoc a podporu,“ ocenil vstřícný
přístup města Josef
Fröhlich, který také
přivítal přesun letošního ročníku z pěší zóny u parku
před Dům školství. „Podmínky
pro práci řezbářů zde byly lepší,
bylo tady také potřebné zázemí
a prostor pro kulturní program.“
„Vážíme si toho, že za námi
pan Fröhlich přišel a že se z Dřevosochání stala akce, která už neodmyslitelně patří ke kulturnímu
dění v Břeclavi. Spolupráce byla
výborná. Pozitivem bylo i to, že
se Dřevosochání stalo součástí
Svatováclavských slavností. Příští rok bychom chtěli ještě obohatit doprovodný program. Město

si také velmi váží toho, že v rámci
Dřevosochání vznikla hodnotná
díla, která lidé uvidí v městských
budovách – například na radnici,
na bazénu, v domově důchodců
nebo v knihovně,“ ocenil spolupráci radní Tomáš Mráz.
Josef Fröhlich už zahájil přípravy na příští, jubilejní ročník.
Ve spolupráci s městem a firmou
AVE zajišťuje kvalitní dřevo, které
je nezbytnou podmínkou pro práci řezbářů. Má také jasno o tématu příštího ročníku. Bude to téma
všem velmi blízké: Matka. (juh)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Výlov „Apolla“ přilákal stovky zájemců

Stovky lidí využily hezkého
počasí a v říjnu se přišly podívat na výlov Mlýnského rybníka
mezi Břeclaví a Lednicí. Místní
jej však znají spíše pod názvem
Apollo. Kromě tradičního výlovu
jihomoravského rybníka si příchozí na místě čerstvě vylovené
ryby mohli také zakoupit. (dav)

Vyměňte si průkaz OZP včas!
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby
se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že
tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity
a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Vánoce jsou v našem srdci
Společnost Postižení postiženým pořádá předvánoční koncert. Přijďte si užít krásné vánoční
atmosféry do Dělnického domu, kde v pátek 27. 11. v 18 hodin začne vánoční koncert.
Zváni jsou všichni, více informací na tel. 728 231 957.

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
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Setkání kultur na břeclavském gymnáziu
Na břeclavském gymnáziu
byli v říjnu učitelé vystřídáni stážisty ze sedmi zemí světa, kteří
studentům přiblížili svoji kulturu, jazyk, tradice a zvyky. České
děti se tak mohly z první ruky
dozvědět vše, co je zajímalo od
studentů z Iráku, Brazílie, Číny,
Tunisu, Chorvatska, Jordánska
a Kypru. Ti přijeli do Břeclavi
v rámci projektu Edison, jehož
hlavním smyslem je šířit kulturní porozumění mezi dospívajícími.
Studenti z celého světa přijíždějí na jižní Moravu, kde působí
pět týdnů na různých základních a středních školách, a předávají žákům poznatky o svých
zemích, čímž obohacují běž-

nou výuku a rozšiřují povědomí
o rozdílných kulturách. Stážisté
jsou ubytováni v hostitelských

rodinách, kde se zase na oplátku seznamují s běžným životem
u nás. Součástí programu jsou

mimo jiné i ukázky národních
tanců, ochutnávání tradičních
pokrmů či lekce rodného jazyka
zahraničního studenta.
Projekt Edison je organizován celosvětovou organizací
AIESEC. AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě
a působí ve více než 120 zemích.
Jejím hlavním úkolem je pomáhat rozvoji mladých lidí po celém
světě. Vznikla po druhé světové
válce, má přes 70 tisíc členů a jejím prvním sídlem byla do roku
1948 Praha. Česká pobočka byla
do organizace přijata v roce 1966
na kongresu v Tel Aviv. Brzy tedy
její domácí působení oslaví padesáté výročí.
(nik)

Podzimní kreativní dílny na Duhovce
Výtvarný ateliér pracuje při
Středisku volného času Duhovka v Břeclavi již mnoho let.
Zaměřuje se od podchycení talentu u těch nejmenších dětí až
po přípravu starších na přijímací zkoušky na umělecké školy všeho typu. V jeho činnosti
najdeme různé aktivity - výtvarné kroužky, účast na výtvarných soutěžích, výstavách
i mezinárodních projektech.

Tr ad ič n í a kc í p e d a gog ů
a metodiků je, často ve spolupráci s městem Břeclav dalšími organizacemi, organizace
v ýtvarných soutěží s tématy
ochrany přírody nebo lidových zvyků na Slovácku. Právě
na podzim je vyhlášen 12. ročník dětské v ýtvarné soutěže
Moje město, můj kraj - tentokrát na téma Podzim a zima na
Slovácku.

Patchworkový klub Břeclav, z.s. a Městské muzeum a galerie Břeclav

vás srdečně zvou na

Výstavu
patchworku
1. 6. prosince 2015
denně od 1000 do 1700 hod
Synagoga, U Tržiště, Břeclav
00

Vernisáž proběhne 1. prosince 2015 v 18 hod.
Výtěžek z prodeje drobných předmětů věnují členky spolku
zdravotně postižené Emmičce Jurkovičové z Lanžhota.
Hračky, které ušily, věnují dětem do Nemocnice Břeclav.

O zručnosti a umělecké invenci členů ateliéru svědčí i pořádání
pravidelných výtvarných a kreativních dílen - například s problematikou lidové umělecké výroby.
Takovou akcí byla i poslední
dílna, kde si členové kroužků
i veřejnost mohli vyzkoušet mizící výrobu "mastipírek" z husího
peří. V podzimních měsících nás

čekají již tradiční Adventní a Vánoční dílny. Zde si zájemci – děti
i dospělí mohou vyrobit vlastní
adventní nebo závěsný věneček,
vyzkoušet méně známé pečení
vánoční oplatky, opékání jablek
nebo i tradiční lití olova. Přijďte,
dveře ateliéru jsou stále otevřené
všem kreativním lidem.
(mal, hoš)

SOLIRA Company s.r.o. Břeclav
přijme

DĚLNÍKY V CHEMICKÉ VÝROBĚ
Nabízíme:
 Obor elektro nebo strojní zámečník výhodou
 Profese nerozhoduje
 Práce ve dvousměnném provozu
 Zajímavé platové ohodnocení + benefity
Nástup ihned, místo výkonu Břeclav

www.patchwork-breclav.estranky.cz
sponzoři:
MĚSTO
BŘECLAV

Požadujeme:
Ochotu pracovat, flexibilitu, spolehlivost, zodpovědnost.

Životopisy zasílejte na e-mail: kontakt@solira.cz, 518 366 001

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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www.legiovlak.cz

si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní
představení repliky legionářského vlaku.

21. - 24. 11.

areál Fosfa a.s., Břeclav

víkend 8 - 16 hod. • školy v prac. dnech 9 - 15 hod.

Sdílíme stejné hodnoty jako
naši legionáři před 100 lety.
Proto jsme se stali první
českou firmou, která
podpořila projekt Legie 100
a jsme jediní, kdo jej
podporuje dlouhodobě.

www.fosfa.cz
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140 let školy v Charvátské Nové Vsi

V roce 1875 vznikl americký fotbal, Edison patentoval telegraf, narodil se Ferdinand Porsche. Kromě toho ale vznikla i škola v Charvátské Nové
Vsi. V říjnu si její počátky připomněli Břeclavané, kteří zaplnili školní tělocvičnu. Na akci zavítalo také vedení města Břeclavi a další významní
hosté, těmi nejdůležitějšími však byli absolventi školy, ale také její současní žáci. Pro všechny si kolektiv ZŠ Kpt. Nálepky ve spolupráci s místními folkloristy a břeclavskou knihovnou připravil bohatý kulturní i edukační program. Četlo se z dobových kronik, nechybělo seznámení s historií školy a prohlídka budovy. Absolventi zavzpomínali nad historickými fotografiemi, ale i učebními pomůckami.
(dav)

Přijďte na pěší zónu přečkat Noc venku
Noc venku je zážitková akce
pro širokou veřejnost na podporu lidí bez domova. Cílem akce
je seznámit se s problematikou
bezdomovectví, poznat, jaké to
je spát venku. Zároveň však můžete darovat potraviny, které budou použity na podporu lidí bez
domova.
Letošní Noc venku 2015
v Břeclavi se bude opět konat na
pěší zóně u gymnázia. Začne ve
čtvrtek 19. listopadu v 17 hodin,
skončí 20. listopadu v 6 hodin.
Pro všechny účastníky bude
připraven bohatý doprovodný program - divadlo Základní

umělecké školy, vystoupení hudebních skupin Helemese a Five
Life, kreativní workshop pod vedení Domova svaté Agáty, výstava fotografií z předešlých ročníků
Noci venku od Zbyňka Uhra
a výstava obrázků dětí ze školky
Fosfa, IQ Roma Servis a uživatelů integračního centra Utilis na
téma „bezdomovectví a domov“.
Jak se můžete zapojit? Přijďte a přineste trvanlivé potraviny
v minimální hodnotě 50,-Kč.
Zaleží jen na vás, zda zůstanete celou noc a stanete se spáčem,
který po ukončení akce získá
certifikát Spáč Noci venku 2015,

nebo si užijete připravený doprovodný program a noc strávíte ve
své posteli.
Informace pro spáče: Zúčastnit se může kdokoliv. Jedinečnou
atmosféru akce můžete podtrhnout tím, že pozvete své přátele,
kolegy, spolužáky, rodiče nebo
známé. Odnesete si ojedinělý zážitek s přenocováním na ulici.
Doporučuje se dostatečně teplé
oblečení, vlastní spacáky, karimatky a cokoliv, co vám pomůže držet se v noci v teple (noviny,
deky, kartonové krabice).
Noc venku ovšem není pouze testem fyzické připravenosti

a odolnosti. Je to akce založená na
hodnotách jako solidarita, spolupráce, aktivní přístup a kreativita. Možnost přihlásit se k těmto
hodnotám není samozřejmě
omezena pouze na samotné spáče Noci venku. K břeclavskému
gymnáziu může přijít každý,
komu není problematika bezdomovectví lhostejná.
Pořadatelem je Oblastní charita Břeclav ve spolupráci s městem
Břeclav a Sdružením azylových
domů. Akci podpořila i reklamní
agentura Stillus, rádio Jih a Gymnázium Břeclav.
(red)

Komunitní centrum Majáček

Úspěšná akce "Pomoc pro pejsky a kočičky" už počtvrté!

Komunitní centrum Majáček vzniklo za podpory charitativně-ekologického sdružení AIDED-EU, zabývající se sběrem
použitého textilu. Sídlíme v části Břeclavi - Charvátská Nová
Ves, na ulici Lednická 80/21 (v budově pošty a knihovny). Nabízí maminkám a dětem krátkodobé dopolední hlídání a v odpoledních hodinách zájmové kroužky a programy pro děti ve
věku od 9 měsíců do 13 let. Kroužky jsou zaměřeny hlavně enviromentálním směrem (příroda, ekologie, zdravý pohyb, alternativni výtvarná tvorba, angličtina hrou).

Pro všechny milovníky zvířat! Zapojte se do materiální pomoci pro Městský útulek Břeclav v Bulharech. Vítány jsou pamlsky, konzervy, granule
Sam's Field na e-shopu www.jkbrand.cz, zakoupíte 13 kg a firma k němu
daruje druhý pytel ZDARMA! (Celkem tedy 26 kg krmiva - potřebné údaje
naleznete na webu útulku). Dále jsou žádoucí hračky, staré pelíšky, deky,
vodítka, obojky, čisticí prostředky a antiparazitika. Pomoci v rámci akce
můžete od 1. 11. do 4. 12.2015. Dárci (dle přání) budou uveřejněni na
webu útulku. Pro vše si případně přijedeme.
Kontakt:
Barbora Janíčková, e-mail: bara.janickova@seznam.cz
tel.: 606 927 399 (sms)
Nebo neváhejte navštívit facebooku událost:
POMOC pro pejsky a kočičky 2016

Přijďte ve čtvrtek 12. listopadu 2015
v 17 hodin na Terapii uměním
v prostorách KC Majáček
Cílem je integrace hudby, výtvarného
i dramatického umění.
Zúčastnit se může kdokoliv,
je vhodné se předem nahlásit.
Kontakt: petra.majacek@centrum.cz, 774 868 141

CLAS GROUP S.R.O.

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

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

RADNICE / 13

Městská knihovna Břeclav připravuje na listopad 2015
Neutrina - jedny
z nejzáhadnějších částic
Cyklus Cesty nejen ke hvězdá m pok račuje před ná škou
RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc.
z Ústavu jaderné fyziky AVČR
nazvanou Neutrina - jedny z nejzáhadnějších částic. Neutrina
patří určitě k těm nejzáhadnějším
částicím, které existují v našem
vesmíru. Přednáška pojednává
o tom, kde neutrina vznikají, jak
se detekují, co nám mohou říci
o struktuře hmoty, vlastnostech
různých objektů v našem vesmíru a pro jaké případné aplikace
je můžeme využít. Dozvíme se,
co nám mohou říci neutrina ze
Slunce, ze supernov nebo z nitra
Země, proč se tak těžko chytají
a co to znamená, že neutrina oscilují. Jak reálné je, že se opravdu
pohybují nadsvětelnými rychlostmi? To vše v pátek 6. listopadu od
18 hodin v malém sále knihovny,
vstup volný.
Literární kavárna s českým
historickým románem
Historické detektivce jsme
se v jedné z literárních kaváren
již věnovali, tentokrát se podíváme na doby dávno minulé ze

širší perspektivy. Listopadová literární kavárna přiblíží tvorbu
klasických českých autorů historických románů Aloise Jiráska,
Jarmily Loukotkové, Ludmily
Vaňkové, Vlastimila Vondrušky a dalších. Začínáme v úterý
10. a čtvrtek 12. listopadu vždy
v 16 hodin v malém sále knihovny. Vstup volný.
Naučte se upravovat
obrázky v počítači
Srdečně zveme všechny zájemce na rozšířenou řadu kurzu
Grafické možnosti počítače pro
mírně pokročilé I. - Úprava obrázků a digitálních fotografií
v počítači, který začíná ve středu
11. listopadu v 9 hodin. Dozvíte
se na něm vše podstatné o práci
s obrázky a digitálními fotografiemi. Mimo jiné se naučíte jak
obrázky upravit, oříznout, retušovat, jak odstranit z fotografií
červené oči, jak si sestavit z fotek obrázkové video… a spoustu
dalšího. Kurz má šest lekcí a bude
probíhat vždy ve středu a pátek
od 9 do 11 hodin v malém sále
knihovny. Cena celého dvanáctihodinového kurzu je 400,- Kč.
Výuka na noteboocích s volně

Přijďte na Farmářské trhy
každý pátek od 8:00 do cca 16:00 hodin
před KD DELTA
Nakoupit můžete sýry, uzeniny,
med, zabíjačkové speciality,
léčebnou kosmetiku, ryby a další
Více informací na tel. 777 794 200, kdbreclav@email.cz

Městské muzeum a galerie Břeclav tímto zdvořile
děkuje mediálním partnerům Břeclavský deník a Radio Jih a všem sponzorům za to, že svojí mediální a finanční podporou přispěli ke zdárnému uskutečnění
XXIV. Břeclavských svatováclavských slavností.
Generální partner: Zámecký pivovar Břeclav, s.r.o.
Teplo Břeclav, s.r.o.
AVE, a.s.
Rádio Jih
Jaroslav Kučera
Hana Sedláčková
Poskytnuté pomoci si velice vážíme a těšíme se na
další spolupráci.
Jana Kramářová
ředitelka Městského muzea a galerie Břeclav

dostupnými programy Xnview,
Picasa a Zoner Photo Studio Free.
Kurz malovaní
ornamentů na textil
Další tvořivou dílnou z cyklu Folklorní akademie, věnované
mizející kráse lidových ornamentů na Podluží bude Kurz malování na textil. Dagmar Benešová
a lidová malérečka Marie Švirgová
Vás do tajů této techniky zasvětí
ve čtvrtek 19. listopadu od 16 do
20 hodin v malém sále knihovny.
Z důvodů omezené kapacity sálu
je nutná předběžná registrace na
e-mailu info@hermifoto.cz. Na
kurz se vybírá vložné 100,- Kč na
nákup barev a materiálu, přineste si s sebou menší šátek, kapesník
nebo kravatu.
Film Free Fest - Proti zdi
Dalším filmem, který budete
mít možnost vidět v rámci cyklu
Film Free Fest, je snímek uznávaného německého režiséra tureckého původu Fatiha Akina Proti
zdi. Cahil Tomruk jednoho dne
narazí autem do zdi a ocitne se
na psychiatrické klinice a tady se
seznámí s tureckou dívkou Sibel,
která se pokusila o sebevraždu.
Její rodina se řídí těmi nejorto-

doxnějšími představami o postavení ženy, ale Sibel zoufale touží
po volnosti, kterou Evropanky
považují za samozřejmost. Několika cenami ověnčený snímek (mj.
MFF Berlinale 2004 - Zlatý Medvěd za nejlepší film) budete moci
zhlédnout v úterý 1. prosince od
18 hodin v malém sále knihovny.
Přednáška historika
vzbudila zájem
Hojně navštívená byla minulý měsíc přednáška Miroslav Geršice, ve které zájemcům
přiblížil zajímavý život jedné
z nejvýznamnějších postav lichtenštejnského rodu, k nížete
Josefa Václava Lorence z Lichtenštejna. Vylíčil jeho osudy od
mladých let, přes úspěchy ve vojenských a diplomatických službách až po vrchol jeho kariéry,
kdy se stal jedním z nejbližších
poradců císařovny Marie Terezie.
Zájem posluchačů pak vzbudil
také jeho blízký vztah k Břeclavi. Vzhledem k hojnému počtu
návštěvníků připraví knihovna
v dohledné době další přednášku, věnovanou historii rodu, který utvářel podobu města a kraje,
v němž dnes žijeme.
Mgr. Jaroslav Čech

Od adventu do Tří králů
Přijměte pozvání na inter- bu provazů, pletení rukavic, draní
aktivní výstavu Od adventu do peří a mnoho jiného. V rámci výTří králů, která Vám nevšedním stavy si můžete všechny činnosti
způsobem přiblíží zimní večery, sami vyzkoušet, stejně jako děti,
pranostiky a tradice, tak jak je ty si pak mohou obléknout také
vzpomínají naše prababičky. V ta- masky související s daným obdojuplném období adventu nebyly bím a kroje.
Vernisáž výstavy s vůní sušežádné taneční zábavy, svatby ani
jiné veselice, bylo to období ztiše- ného ovoce, na kterou Vás srdeční, očekávání příchodu nového ži- ně zveme, se uskuteční 3. 12. 2015
vota, přípravy na Vánoce. Dlouhé v 17 h v Lichtenštejnském domě.
večery při práci si lidé krátili vy- Přijďte nás navštívit do Galerie
právěním příběhů a pohádek. Ve v podkroví, výstava potrvá od adsváteční dny pak byly očekávány ventu nejen do Tří králů, ale až do
mýtické postavy Lucek či Bar- 24. 1. 2016.
Mgr. Kateřina Zigáčková
borek, které navštěvovaly domy
a obdarovávaly zejména nejmladší členy
rodiny. Mnoho pověr
a tradic se vztahovalo
i k dalším svatým, na
něž připadaly jednotNabízí: ekologickou
livé dny předvánočnílikvidaci autovraků
ho času.
Galerie v podkroOdtah + protokol
ví Lichtenštejnského
domu se promění ve
o likvidaci - zdarma
světnici, která prezentuje ruční práce, ktePlatí stále.
rým se lidé dříve na
Tel:
777-225
960, 603-103 874
vesnici věnovali – česání vlny, tkaní, výro-

Autocentrum BORA s.r.o.
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Městské muzeum a galerie informuje
Léčil švédského krále, dnes maluje sklepy pod Pálavou
Uznávaný lékař, výborný muzikant a malíř, hlavně však vzácný člověk Jiří Holásek vystavuje
své dílo v břeclavské synagoze.
Poštorenský rodák a letošní jubilant zde představuje průřez svojí tvorbou, která je reflexí jeho
pobytu v cizině, lásky k muzice,
vínu, rodnému kraji, ale i medicíně.
Jiří Holásek v roce 1960 absolvoval lékařskou fakultu v Brně,
kde se však kromě studia medicíny intenzivně věnoval i folkloru. V roce 1954 spoluzaložil dnes
už věhlasný soubor Břeclavan,
sám ovládá hru na cimbál, housle, gajdy, fujaru, varhany a další.
Osud však Jiřího Holáska zavál na
vzdálený sever, kde i přes odloučení s milovaným Podlužím nezanevřel na zdejší folklor a založil
zde cimbálovou muziku Dunaj.
Po absolvování medicíny začal
díky umístěnce pracovat v léčebně kostní tuberkulózy v Albrechticích, odkud je v roce 1969
oficiálně vyslán na školení do
Švédska. Díky politickým změnám se však jeho pobyt protahu-

je na dlouhých 30 let a Švédsko
se stává jeho druhým domovem.
Zde se vypracoval ve velmi uznávaného lékaře, dokonce byl v lékařském týmu krále Gustava VI.
Adolfa, se kterým se později spřátelil. Byl zde zvolen do stínového
parlamentu, rady svobodného
Československa, dočkal se i audience u papeže Jana Pavla II.

I přes všechny své aktivity
se vždy velmi aktivně věnoval
umělecké tvorbě. Kromě malby se věnuje i sochařině, zálibu

našel v bronzu a práci s různými přírodními materiály, jímž
dává novou podobu. V Sedleci
ve svém domku s ateliérem stále
tvoří, v poslední době se věnuje
zejména malbě krajiny, vinných
sklepů nebo polních cest. Jeho
oblíbenou technikou je olejovaječná tempera, kterou si sám míchá. Kromě těchto krajinomaleb
je na výstavě možné shlédnout
i abstraktnější tvorbu Jiřího Holáska, ve které je však vždy patrná
inspirace přírodou nebo medicínou, kromě zmíněné tempery
zde je i několik akvarelů, olejů,
ale i asambláží nebo bronzových
odlitků.
Výstava Jiřího Holáska byla
zahájena v úterý 20. 10. 2015
v 17:00 slavnostní vernisáží a potrvá do 22. 11. 2015. Jménem
MMG Břeclav Vás srdečně zveme!
Mgr. Nina Kuhnová

Šachy na ulici

Nové a zajímavé
projekty v muzeu
Jedním z našich hlavních cílů,
které jsme si stanovili, je získávat pro muzeum alternativní
zdroje financování, díky kterým
budeme moci připravovat nové
a zajímavé projekty. V průběhu
podzimu jsme požádali o dotace
a to z Jihomoravského kraje a Ministerstva zahraničí.
Bohatou nabídku kulturních
programů, muzejních a galerijních výstav jsme se rozhodli rozšířit o malou prezentaci lidové
kultury vybudováním etnografické miniexpozice, která bude
umístěna ve vstupní části muzea
„Pod Vodárnou“. Expozice seznámí návštěvníky s krojem, zvykoslovím a tradicemi Podluží. Na
realizaci tohoto projektu budeme požadovat dotaci z Jihomoravského kraje.
Druhý projekt je zaměřen na
posílení spolupráce s partnerským
městem Andrychów v oblasti česko-polské spolupráce. Společně
budeme řešit židovskou tématiku
se zaměřením na židovskou architekturu a dochované židovské památky v obou městech.

K romě ud rž ová ní t rad ic
se chceme v příštím roce věn o v a t i nt e n z i v n ě m l a d ý m
umělcům. Proto jsme v MMG
odstartovali projekt YOUNG
HEART, prostřednictvím kterého nabízíme umělců m ve
věku 18 – 30 let možnost veřejné prezentace v Galerii v podkroví Lichtenštejnského domu.
Zúčastnit se mohou umělci zabývající se malbou, grafikou,
ilustrací, sochou, plastikou, designem, instalací, videoartem
nebo happeningem (více na
www.muzeumbv.cz).
Pokud se nám podaří z těchto dotačních titulů získat finanční prostředky, budou se
naše představy a vize lépe realizovat. Vzhledem k tomu, že se
výzvy z programového období
2014 – 2020 ve většině dotačních
programů z fondů EU teprve připravují, můžeme plánovat i větší
projekty, které budeme realizovat v příštích letech.
Bc. Silvie Vymyslická
vedoucí úseku muzea a galerie

V Břeclavi je možné si nově zahrát přímo na ulici oblíbenou stolní
hru šachy, a to před muzeem pod vodárnou na novém šachovém stolku
s křesly. Hráči si mohou přinést vlastní šachové figurky nebo si je zapůjčit v muzeu. Pořízením šachového setu tak Městské muzeum a galerie
Břeclav rozšířilo možnost dalšího kulturního a sportovního vyžití pro
Břeclavany i návštěvníky města.
(ala)

Přijďte na jarmarky v Poštorné
a Charvátské Nové Vsi
Neděle 6. 12. od 14 h dvůr sokolovny - CH. N. Ves
Vánoční jarmark – zabijačkové speciality
Pátek 11. 12. od 14 h a sobota od 10 h
- Poštorná Na Rovnici
Vánoční jarmark sv. Lucie – prodej tradičních
pochu n, zpívání koled

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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listopad
d 2015
Úterý 3.11. ve 20:00

KINO ART

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

,*#"&#CCJHIMC0&01)(3C*)5"#=&-;9/01-+<CIJI*&+ECIHHCF 6

Odhalte původ monstra a jeho stvoření.
Oživit mrtvou hmotu a stvořit z ní živou bytost dokázali zatím jen Bůh a Viktor Frankenstein...
Režie: Paul McGuigan. Hrají: Daniel Radcliffe, James McAvoy

,*#"&#CCJHIMC-;9/01-+<CIHK*&+ECIJHCF 6

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

Bond, James Bond. Agent 007 opět v akci.
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Úterý 10.11. v 17:00 a ve 20:00

SNOW FILM FEST 2015

… adrenalin, sníh, led i v našem kině. Program festivalu naleznete na www.kinobreclav. cz
/01-+7DLHCF 6C+, 8-.,*905+9DNHCF 6

Balet na velkém plátně - přímý přenos

Komponovaný program několika brilantních krátkých baletních děl od Liama Scarletta, Jeromea Robbinse
a George Balanchina zakončuje nové narativní dílo slavného tanečníka Carlose Acosty.

VISCERA
FAUNOVO ODPOLEDNE
ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX
CARMEN

Robert De Niro hraje ve filmu Bena Whittakera, 70letého vdovce, který si uvědomil, že odchod do důchodu
není až tak skvělý, jak se říká. Využije příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se vedoucím stážistou
módního webu … Režie: Nancy Meyers. Hrají: Anne Hathaway, Robert De Niro

VICTOR FRANKENSTEIN

Komedie ze zákulisí natáčení nekonečného TV seriálu.
Režie: Miloslav Šmídmajer. Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová

Čtvrtek 12.11. ve 20:15

STÁŽISTA

Pátek 27.11. ve 20:00 a sobota 28.11. v 17:00 a ve 20:00

CELEBRITY s.r.o.

SPECTRE

Čtvrtek 26.11. v 17:00 a ve 20:00

,.,.C".*CCJHIMC0&01)(3C,"IJ)#0CIHP*&+ECIIHCF 6

Úterý 1.12. ve 20:00

MACBETH

KINO ART

Příběh neohroženého válečníka, kterého na kolena srazí ambice a touha po moci.
Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna v nové verzi, která navazuje na vlnu britských adaptací
děl génia alžbětinského divadla, v nichž září současná herecká elita. Režie: Justin Kurzel. Hrají: Michael
Fassbender, Marion Cotillard

.*C%&/0,.&!(<CEG.EGCJHIMC0&01)(3C,"IM)#0CIIK*&+ECIHHCF 6

Středa 2.12. a čtvrtek 3.12. ve 20:00

GANGSTER KA: AFRIČAN
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa
jeho zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý odpad,
který po něm zbyl. Režie: Jan Pachl. Hrají: Hynek Čermák, Predrak Bjelac

.&*&C".*C#/(,CJHIMC,"IJ)#0CIHH*&+ECIJHCF 6
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Pátek 13.11 a sobota 14.11. ve 20:00

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH

Idealistickou agentku FBI pověří důstojník elitní vládní operační skupiny , aby v příhraniční oblasti mezi
USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku proti drogám.
Režie: Denis Villeneuve. Hrají: Emily Blunt. Benicio Del Toro, Josh Brolin

(6+9C(.&*&C".*CCJHIMC0&01)(3C,"IM)#0CIJI*&+ECIIHCF 6

Pátek 13.11. v 17:00 - 3D, sobota 14.11. v 17:00 a neděle 15.11. v 15:00 - 2D

SNOOPY CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU

Čtvrtek 3.12. v 17:00 - 3D a sobota 5.12. ve 20:00 - 2D

HUSÍ KŮŽE

Začnete věřit na příšery.
Hannah má tajemného otce, R. L. Stine (Jack Black), autora série bestsellerů s názvem Goosebumps. Je
totiž vězněm své vlastní představivosti. Příšery, kterými se jeho knihy proslavily, jsou skutečné, a Stine své
čtenáře chrání tím, že tato monstra drží uvězněná ve svých knihách....
,.,.C(,*#"&#CCJHIMC C-;9/01-+<CIHL*&+ECIMMCFGIKMCF 6
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Neděle 6.12 v 15:00

MALÝ PRINC

Snoopy poprvé na velkém plátně!

Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animovaná adaptace slavného
díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí.

+&*,2+5(,*#"&#CCJHIMC C-;9/01-+<COO*&+ECILHCFGIJHCF 6
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Čtvrtek 17.12. - PREMIÉRA v 17:00 a 20:00
Pátek 18.12. a sobota 19.12. v 17:00 a 20:00

Úterý 17.11. ve 20:00

STAR WARS: SÍLA SE PROBUZÍ

Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě? A především jediného pejska,
který dokáže ze svého, tak trochu hodně mimózního páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu.

KINO ART

CESTA DO ŘÍMA

+&*,2+<C.+!&#CJHIMC C-;9/01-+<CIHN*&+ECIJHCF(6
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Duchovní komedií, vlakovou road movie, polemikou nad životní cestou každého z nás, tím vším je debut
Tomasze Mielnika. Hrají: Václav Hrzina, Berenika Kohoutová, Miroslav Donutil

1!%,2+9(,*#"&#C#/(,C,)/(,CJHIMC-;9/01-+<CIHH*&+ECPHCF 6

Čtvrtek 19.11. ve 20:00

STEVE JOBS

Setkání tří výjimečných mužů vyústilo ve výjimečný film o jiném výjimečném muži. Originální režisér Danny
Boyle, jeden z nejlepších scenáristů současnosti Aaron Sorkin a obřím talentem obdařený herec Michael
Fassbender společně natočili životopisné drama o největším počítačovém vizionáři naší doby.
Hrají. Michael Fassbender, Kate Winslet

.*CCJHIMC0&01)(3C,"IM)#0CIJJ*&+ECIJHCF 6

Pátek 20.11. ve 20:00 a sobota v 16:30 - 2D a ve 20:00 - 3D

 -$(($%(,#*'

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo semtam fór Slavičín

/01-+7DOHCF 6
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HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2

V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu.
Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem Snowem (Donald Sutherland) se blíží.
Režie: Francis Lawrence. Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson

, .,".1=+<C(6+9CCJHIMC0&01)(3C,"IJ)#0CIKM*&+ECIJHCFGIMHCF 6

Pátek 20.11. v 17:00 - 3D a neděle 15:00 - 2D

PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU
Dnes existuje mnoho důvodů, proč nejíst své rodiče. Ale vždy tomu tak nebývalo...

+&*,2+<C", .,".1=+<C.+!&#CJHIMC C-;9/01-+<CPM*&+EC
ILHCFGIJHCF 6IIMCFGPHCF 6F/)#2'#-.,"80&",IM)#0

Středa 25.11. v 19:00 a pátek 27.11. v 17:00

JO NESBO. DOKTOR PROCTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina s ohnivými vlasy jménem
Bulík. Režie: Arild Fröhlich

, .,".,=+<C(,*#"&#C,./(,CJHILC C-;9/01-+<COL*&+ECIHHCF 6

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

V rámci projektu "Růže pro válečné veterány"
/01-+7", .,2,)+7C*9/0#+(DJHEF 6
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MARTIN LOEW – ISLAND
2/01-+7DIHHCF 6
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  SWINGOVÝ MIKULÁŠ
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Pozvánka

Přijďte na

Na členskou schůzi Svazu těl. postižených
MO Břeclav, která se koná
v pondělí 23. 11. 2015 ve 14 hod.
ve velkém sále břeclavského Domu školství

XXXII. HUDECKÉ DNY

Prosíme o dochvilnost!
Ke kontrole zaplacených příspěvků
bude požadován průkaz STP
Srdečně zve všechny své členy
výbor STP MO Břeclav

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše
a Obchodní akademie Břeclav

pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. 11. 2015 od 12 hod.
u příležitosti 70. výročí založení školy
pro všechny absolventy a příznivce školy

Mikulášská
Okresní výbor Svazu tělesně postižených Břeclav
Vás zve na Mikulášskou besídku, která se koná
v Domě školství v Břeclavi 6. 12. 2015 ve 14 hodin.
Letos soutěž o nejveselejšího čertíka.
Zábava a občerstvení zajištěno.

Ga lerie
99 se pom a lu p ř ipravuje na
závěrečné
týdny roku
2 015. P ř ipravuje vám
širokou nabíd k u v ýtvarného umění: obrazy, šperky,
sochy, grafiku. V čase předvánočním je tato nabídka velice
aktuální.
Galerie 99 připravuje nový
kalendář s obrazy A. Vojtka pro
rok 2016 pod názvem Ať veselo je v kraji vína. Známý režisér
Zdeněk Troška, který tvoří veselé
a zábavné filmy, kalendář pokřtí
tentokrát v nové jízdárně valtického zámku v neděli 8. listopadu
2015 v 10.30 hodin. Po kulturním programu bude následovat
autogramiáda se vzácnými hosty z celé ČR. Společně s kalendářem, který tradičně tvoří obrazy
A.Vojtka z naší krajiny, bude na
pořadu také křest nové 10. knihy A. Vojtka s názvem Odjinud.
Tato kniha bude mít i dárkovou

variantu. Pojednává o zážitku
(snu), který autor prožil v roce
2014, ocitl se až u „Světla“, na
„Počátku vesmíru“. Co se dozvěděl? To vypráví ve své knize.
Čtenář se doví odpovědi na věčné otázky: proč jsme na světě, co
bude s námi po životě.
Nová kniha i kalendář budou
v prodeji v Galerii 99.
Tradiční vánoční set kání
v Galerii 99 nás čeká v prosinci
i letos. Ve druhém týdnu si návštěvníci galerie popřejí klidné
vánoce a dobrý rok 2016. V listopadu a v prosinci představí galerie to nejlepší z depozitáře, aby si
mohli návštěvníci vybrat originální a kvalitní dárek.
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
do 17 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.

27. – 28. 11. 2015 (začátek cca ve 20 hodin)
Kulturní dům Na Obecní Stará Břeclav
Folklorní festival - přehlídka cimbálových muzik Slovácka.
Cílem akce je na několika koncertech a besedách u cimbálu poskytnout posluchačům a divákům obraz vývoje lidové hudby a písně v jednotlivých částech Moravy
Pátek 27. 11. 20 hodin
ZLATÉ HUSLE s taneční skupinou LÚČNICA a VUS ONDRÁŠ
Sobota 28. 11. 19.30 hodin
Přehlídka cimbálových muzik Slovácka
s besedou u cimbálu
Více informací o akci
na tel. 728 616 831 nebo 777 271 489

Slovácký krúžek Stará Břeclav
a Starobřeclavská chasa zvou na
HODY 15. a 16. 11. 2015 a HODKY 21. a 22. 11. 2015
do KD Na Obecní ve Staré Břeclavi

Návštěva z Chorvatska v Břeclavi
Na slovácké hody se scházejí příbuzní a známí, aby si
vzpomněli na své mládí, ale i na
současnost. Jedná se většinou
o setkání radostná, doprovázená
hodovým veselím.
Letošní břeclavské hody byly
obzvlášť slavnostní, protože jsme
si připomínali 20. výročí vysvěcení nového kostela sv. Václava.
Břeclav byla mimořádně poctěna
přítomností pražského arcibiskupa, českého primase, kardinála
Duky. K hostům patřili i zástupci družebních měst od nás i ze
zahraničí.
Pod břeclavským zámkem pozdravily návštěvníky hodů svým
vystoupením i dva folklórní soubory z Chorvatska, které navázaly
spolupráci s folklórním souborem Charvatčané. Chorvatští
hosté pocházejí ze dvou městeček
- z Dubravy a Vrbovce (asi 40 km

od Záhřebu). Jde o potomky moravských přistěhovalců, kteří se
v uvedených místech usazovali
zejména po roce 1867, aby zde
osídlili území dříve obývaná tureckým obyvatelstvem.
Předkové našich hostů z Chorvatska přišli z Hodonína, Břeclavi, Dubňan, Strážnice, Veselí nad
Moravou, Vracova, Kyjova, Mistřína aj. Běžnými příjmeními
jsou v těchto obcích – Procházka, Říha, Křivan, Šustek, Sochor,
Zouhar, Kolařík, Crha, Přichystal a další. Působivá folklórní
vystoupení obou skupin uvedl
Franjo Vondraček, který spolu
s Marijanem Lipovacem patří
k hlavním organizátorům folklóru v okolí Záhřeba. Svůj program
měli sestavený z písní a tanců
Chorvatska a jižní Moravy.
PhDr. Miroslav Geršic

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY V NOVOSTAVBĚ
V BŘECLAVI – ZA KASÁRNAMI
2+kk od 1,796.990,- Kč
3+kk od 1,958.910,- Kč

Velikost bytů od 75 m2 do 94 m2 + terasa nebo lodžie a sklad v přízemí
Jedná se o nízkoenergetický cihlový bytový dům s výtahem ve velmi
žádané lokalitě. Každý byt má vlastní elektrické podlahové vytápění
a vlastní vodoměr. Parkování v areálu domu.
DOMLUVTE SI PROHLÍDKU na tel: 775 116 228, Koníčková Soňa
VÍCE INFORMACÍ NA www.eskomax.cz

MAXimální služby, MAXimální spokojenost, MAXimální profesionalita

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Kratochvílová stříbrná
na Velké ceně Brna
Bře cl avank a
Ivana Kratochvílová opět excelovala na závodech
Českého poháru,
tentokrát na Velké
ceně města Brna.
V krátkém programu předvedla
piruety na nejvyšším stupni obtížnosti, náročnou
krokovou pasáž
a skočila kombinaci dvojitého
Lutze s dvojitým
Toloopem. Školácká chyba u Axella ji posunula na
2. místo v krátkém
programu. Do volných jízd nastoupila s odhodláním
zvítězit, a proto
se rozhodla zařadit, jako jediná
v kategorii mladších žaček, nejtěžší skok dvojitého Axella. Následoval pád, ale důležité pro ni je, že skok
byl rozhodčími uznán. Náročnost skoku se pak podepsala na dvojitém
Flipu a Břeclavanka nakonec skončila na vynikajícím 2. místě v silné
konkurenci 27 děvčat z celé ČR.
(mk)
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Atletická elita v Břeclavi

V Břeclavi utkali atleti z celé
republiky v rámci finále 34. ročníku Corny středoškolského
poháru. Z celkového vítězství
se radovaly dívky z Šumperka
a chlapci z Liberce.
Ve finále chlapců kralovalo
SOU a SOŠ Liberec, které se a ziskem 9 475 bodů zvítězilo před
Gymnáziem Šumperk (9 152)
a Střední průmyslovou školou
v Třebíči (8 830 b.). Mezi dívkami
bylo nejlepší Gymnázium Šumperk (8 937). Stříbro braly studentky Gymnázia Trutnov (8 831) a na
bronzovou příčku vystoupaly dívky z Gymnázia Staré Město.

Dívky z pořadatelského Gymnázia Břeclav obsadily v konkurenci 17 škol 13. příčku. V Břeclavi
se představily i české atletické naděje – výškařská mistryně světa do
17 let Michaela Hrubá, která startovala v bězích na 60 a 200 a svůj
náročný program zakončila čtvrtkou ve štafetě. Při neúčasti Hrubé
ovládla výškařskou soutěž její reprezentační kolegyně a bronzová
z MS Lada Pejchalová.
V Břeclavi nechyběla ani tradiční patronka Corny středoškolského poháru Barbora Špotáková,
která je hlavní tváří již desátým
rokem.
(juh, foto dav)

Hráčky fotbalu zvou na sraz
Zveme bývalé fotbalové hráčky TJ Lokomotivy Břeclav, hrající
v letech 1971-1973 na sraz, který se koná dne 21. 11. 2015
ve 14.00 hod. v areálu TJ Lokomotivy. Těšíme se na Vás.
Potvrzení účasti na tel. 603 534 823.

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
• Koupíme ihned byt 3+1 v Břeclavi, platba hotově.
Tel. 604 590 583
• Prodáme rodinný dům v Lanžhotě. Tel. 734 181 615
• Hledám byt v centru Břeclavi, s balkonem.
Tel. 604 590 583
• Koupím dům v Břeclavi, cena do 2 mil.
Nabídněte, tel. 605 982 553
• Hledám ke koupi dům na Břeclavsku.
Tel. 605 982 553
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Opravená sauna
se návštěvníkům líbí

Milovníci saunování již využívají nově opravenou saunu v prostorách krytého bazénu. Náklady
na opravy dosáhly částky 82 tisíc
a sauna nyní nabízí vysoký standard, což pozitivně oceňují také
její návštěvníci. A zájem o tento
druh relaxace stále roste. „Uvažujeme také o opravě druhé sauny, kterou bychom mohli upravit
třeba jako turecké lázně, s nižší
teplotou, které by mohli využívat i lidé, kteří mají problémy se
srdcem. Rádi bychom z krytého
bazénu vytvořili příjemné re-

laxační centrum pro Břeclavany,“ uvedl ředitel Terezy Břeclav
Dymo Piškula.
Saunu na krytém bazénu můžete využít v těchto časech:
Pondělí 14.00 - 18.00 společná
18.00 - 21.00 muži
Úterý
14.00 - 21.00 ženy
Středa 14.00 - 21.00 muži
Čtvrtek 14.00 - 21.00 ženy
Pátek
14.00 - 21.00 muži
Sobota 13.00 - 17.00 společná
17.00 - 20.00 ženy
Neděle 13.00 - 20.00 společná

Starobřeclavské hody
s Olympií a fotbalem
Občanské sdružení Olympia Stará Břeclav zve všechny příznivce dobré kopané a zábavy na tradiční hodové utkání Stará Břeclav
- hosté, které se uskuteční v sobotu 14. listopadu v 10.30 h na Pastvisku ve Staré Břeclavi. Zahrát si může každý příchozí - hraje se
s upravenými pravidly, počet hráčů na hřišti je neomezený. Sraz
hráčů je v 10 hodin, kdy taky započne stavění hodové májky. Po
utkání se v areálu uskuteční společné hodové posezení s dobrým
jídlem, pitím a hudbou.
(pv)

Ženy MSK vedou extraligu
Stolní tenistk y MSK Gumotex Břeclav
úspěšně zahájily mistrovskou
s e z ó nu 2 015 2016. V mezinárodní superlize
sice inkasovaly porážky 0:7
ve S c hwe c h atu s SVS Ströck
a 2:6 doma s maďarským Budaörsi 2iSC, to
jsou vša k celky mimořádně
v ysoké v ýkonnostní úrovně,
star tující souběžně i v elitní Lize mistrů,
v yhrazené pro
dvanáct nejlepších evropských
cel k ů, seřa zených podle pozic
jednotlivkyň na
světovém žebříčku. Ke konci Aneta Kučerová přehrála všechny slovinské soupeřky.
října odehrá ly
ženy MSK v superlize třetí utká- stjuniorského věku. Výborně si
ní skupiny C, soupeřem jim byl v utkání se Slovinkami vedla
reprezentační výběr juniorek Aneta Kučerová, která zdolala
Slovinska do 21 let. V dramatic- všechny tři soupeřky.
kém utkání plném zvratů a naÚspěšný vstup mají za sebou
pínavých mečbolových koncovek stolní tenistky MSK Gumotex
se nakonec oba soupeři rozešli Břeclav v extralize. Ve čtyřech
smírně s výsledkem 5:5, na sety odehraných utkáních si připsaly
vyhrál MSK 22:20. Břeclav na- stoprocentní bodový zisk a aktustoupila v duchu své základní álně jsou na čele tabulky nejvyšstrategie v této kvalitní meziná- ší domácí soutěže. Ženy MSK
rodní soutěži bez své jedničky aspirují stejně jako nepřetržitě
Vivien Ellö, šance získávat me- v průběhu posledních deseti let
zinárodní ostruhy dostaly její znovu na stupně vítězů z mist(hýb, foto dav)
spoluhráčky juniorského a po- rovství ČR.

Děti z mateřinek soutěžily v miniolympiádě

Už podruhé se nejmenší atleti utkali na miniolympiádě břeclavských mateřských škol. Ta se konala na hřišti u MŠ Na Valtické. Kolektiv MŠ
společně s několika přáteli připravil předškolním dětem nabídku dvanácti nevšedních disciplín - např. běh slalomem mezi kužely a překážkový
běh přes branky a jejich zpáteční podlézání, skok do dálky, skákání panáka a skákání po plastových kamenech, kop míče, střelbu hokejkou na
branku, hod míče do koše, přitahování se na lavičce nebo jízdu na koloběžce mezi překážkami. Po úspěšném absolvování všech disciplín na ně
čekaly při slavnostním zakončení diplomy, opravdové medaile a také chutné občerstvení.
(ln)
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Třináctá na republice bez konkurence,
malí judisté kráčejí v jejích stopách
Na konci října excelovala
břeclavská judistka Anna Třináctá na přeboru České republiky
kategorie starších žáků a žákyň
v Jičíně. Vrcholné závody sezóny ji neznervóznily a s jistotou si
vybojovala titul. Její soupeřky na
ní během celého závodu nezískali
ani jeden bod.
První podzimní soutěž se vydařila i mladším břeclavským
judistům. Velké ceny Ma lacek se zúčastnilo 224 závodníků ze Slovenska, Česka a jeden
klub dokonce i z Velké Británie.
První místo ve svých váhových
a věkových kategoriích obsadili
Barbora Casková, Vítek Elsner
a Alexandr Dvořáček. Druhá
místa získali Simona Škodová

a Richard Březovič. Třetí příčku vybojovali Ema Helešicová,
Erika Škodová, Martin Kopeček
a Radek Darmovzal. Velké uznání a pochvalu si z těchto medai-

listů zaslouží především Richard
Březovič a Radek Darmovzal,
kteří přestože bojovali ve vyšší
věkové kategorii, vedli vyrovnané tvrdé boje. Richard měl proti

sobě 14 soupeřů. Na Radka čekalo soupeřů sedm.
Mladí judisté ze Soukromé
školy bojových sportů Břeclav
přitvrdili i v další soutěži. V soutěži Vinacz cup v Tvrdonicích
vybojovali dalších 16 medailí.
Na zlato dosáhli Jakub Šlichta,
Ema Helešicová, Klára Bernátová. Alexandr Dvořáček, Richard
Březovič, Jan Bartůněk a Blanka
Bartolšicová. Stříbro získali Štěpánka Bernátová, Barbora Casková, Martin Kopeček, Jiří Vlk,
Teodor Žďárský a Radek Darmovzal. Bronzovou medaili si domů
odvezli Matyas Vlk, Štěpán Maděryč a Ondřej Březovič. Soutěže
se zúčastnilo celkem 174 závodníků.
(vk, jit)

Veslaři shání peníze na novou osmu
Od loňského září se břeclavští veslaři snaží formou veřejné
sbírky sehnat peníze na novou
veslařskou osmu. Impulsem přitom bylo 90. výročí založení klubu a loňské historické úspěchy
Lukáše Helešice (titul juniorského mistra světa, stříbro na mistrovství Evropy a na OH mládeže
v Číně). Inspirací byla také úspěšná veřejná sbírka v roce 1936 poté,
kdy došlo ke zničení osmiveslice
a klub také dosáhl vynikajících
úspěchů (mistři republiky a start
na OH v Berlíně).
V současné době v SVK Břeclav vesluje přes 40 mladých veslařů do 18 let a většina z nich jsou
začátečníci v žákovských kategoriích. Věříme, že během dvou let
se z tohoto kolektivu vygeneruje

úspěšný dorostenecký tým, který bude dobrou velkou loď potřebovat.
Slovácký veslařský klub má
osmiveslici starou více jak 30 let.
Tato loď nemůže konkurovat lodím většiny veslařských klubů
v České republice, a tak klub hledá možnosti, jak novou loď získat.
Náklady na pořízení nové lodi
jsou vysoké (asi 650 000 Kč). Ze
svých rezerv jsme vyčlenili částku 100 000 Kč, kterou nám dárci postupně pomáhají zvyšovat.
Velmi si vážíme toho, že v současné době je na speciálním účtu
více jak 152 000 Kč.
Informace o veřejné sbírce
včetně seznamu dárců a stavu na
účtu máme uveřejněny na našich
stránkách www.svkbreclav.cz

Dárci mohou dary zasílat na speciální účet 107–8409750217/0100
(variabilní symbol: 8, text do popisu: jméno, příjmení, event. bydliště) nebo je dar možné uhradit
hotově u hospodáře Luboše Krát-

kého, tel. 724 190 678, e-mail:
lubosskratky@gmail.com. S ním
lze vyřídit i darovací smlouvu
a doklad o platbě.
Všem dárcům velmi děkujeme.
Luboš Krátký, hospodář klubu

Cyklisté symbolicky zavřeli sezonu

Na dnes už tradiční akci Uzavírání Lichtenštejnských cyklostezek zavítaly stovky vášnivých cyklistů. Na akce, které pořádá Liechtenstein
Area Agency, pravidelně jezdí lidé z celé republiky, ale i ze zahraničí. Od břeclavského pivovaru se letos startovalo na dechberoucí trasy Lednicko-valtickým areálem. Cíl akce byl opět u pivovaru, kde kromě slosovatelných cyklopasů čekaly na příchozí soutěže nebo živá hudba.
(dav)
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ÎESKÁ OKNA SE SLEVOU 50%

A ŽALUZIE ZDARMA
50% SLEVA A ŽALUZIE K OKNİM 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
DO 30.11.
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