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Břeclavské ulice patří cyklistům

A vždy patřily. Právě v takovém duchu se nesla dubnová akce Rozšlapeme Břeclav. „Účast na akci i samotné cyklojízdě nás popravdě velmi
mile překvapila. Protože se jednalo o první ročník, netušili jsme kolik lidí akce zaujme,“ neskrývá spokojenost Lenka Černá z Městského úřadu Břeclav, který akci společně s Cyklosférou pořádal.
(Pokračování na str. 11)

Cvičení Fosfa 2017
prověří připravenost IZS
Složky integrovaného záchranného systému, krizový štáb
ORP Břeclav, ale i další subjekty se zapojí do cvičení Fosfa 2017,
které se uskuteční v úterý 30. května dopoledne. Část cvičení
se bude odehrávat pouze štábně, tedy jen v krizových štábech
a dle schválené havarijní dokumentace. Bude však nutné prověřit v reálu i některé činnosti vybraných opatření: prověřit problematiku zásahu v objektu spol. Fosfa, a.s., složkami IZS, ověřit
spojení u zásahu, vyzkoušet vyrozumění a varování obyvatel,
prověřit dojezdové časy a činnost krizových štábů podílejících se
na řešení mimořádné události. Bude taktéž prověřena evakuace
mateřské a základní školy, v ulicích (zóně havarijního plánování)
bude jezdit hlídka městské policie s megafonem. Prosíme proto obyvatele o pochopení a bezproblémové umožnění průjezdu
aut hasičů či policie.

Hazard v Břeclavi:
Nulová tolerance trvá
Snaha dvou firem o vybudování kasina v katastru Břeclavi byla
neúspěšná. Vedení města se rozhodlo, že městská vyhláška, která hazard zcela zakazuje, zůstane i nadále beze změn.
„Nikdy jsme neuvažovali
o tom, že by se vrátily hrací automaty do restaurací a pouličních
heren, jako tomu bylo v minulosti. Dostali jsme ale žádosti od dvou
firem, které chtěly, abychom změnili současnou vyhlášku tak, aby
bylo možné zřídit v Břeclavi kasino. Projednali jsme tuto variantu v zastupitelských klubech Pro

regionu, ČSSD a ANO a rozhodli
jsme se, že vyhlášku měnit nebudeme,“ uvedl starosta Břeclavi Pavel Dominik.
Nulová tolerance k hazardu
tak i nadále trvá. V průběhu letošního roku by měly zmizet z města
poslední kusy výherních automatů, kterým ministerstvo financí
postupně odebírá licence. (juh)

Aktuální informace

Aktuality a fotoreportáže
z Břeclavi naleznete na

o krytém bazénu, koupališti
nebo zimním stadionu
naleznete na novém webu
www.alcaplast.cz

www.tereza-breclav.cz

@mestobreclav
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Opravy povrchů silnic a chodníků pokračují

Oprava chodníku na ulici Lednická, oprava komunikace na
Stromořadní, ale také třeba kolaudace zázemí dopravního hřiště u cukrovaru. To jsou některé z mnoha investičních akcí, které
břeclavská radnice na jaře realizuje.
Čerstvě položený je asfalt
na komunikaci za zimním stadionem (0,5 mil. Kč), která vede
k úpravně pitné vody v Kančí
oboře. Špatný stav silnice opravu potřeboval již delší dobu.
Hotové by už mělo být (po uzávěrce Radnice) nové parkoviště
pro osobní automobily U Splavu
(1,3 mil. Kč) i chodník k Tescu.
V květnu budou hotovy opravy
chodníků na ul. Jiráskova a Žerotínova (1,2 mil. Kč) a dokončeny měly na začátku května být

i opravy chodníků ul. Národních
hrdinů za 1,3 mil. Kč.
S dokončením oprav komunikace Stromořadní se počítá
v červnu. Na konci dubna se začalo také s opravou komunikace,
vjezdů a chodníků ve Staré Břeclavi na ulici Na Kopci (2,2 mil. Kč).
Ta by měla být hotova do letních
prázdnin. Probíhající oprava chodníků na ul. Lednická (1,5 mil. Kč)
bude dokončena v červnu.
V době uzávěrky Radnice se
také kolaudovalo zázemí doprav-

ního hřiště. Budova za 2,7 mil. Kč
bude sloužit jako učebna, součástí je také sklad a WC. Dopravní
soutěže s plným využitím zázemí by se na hřišti měly pořádat
už od začátku letošního května.
Dopravní hřiště bude pod dozo-

rem strážníka – preventisty, kvalifikovaného pracovníka, který
komplexně zajišťuje organizaci
a provoz hřiště i výuku dopravní
výchovy. Více informací o provozu hřiště se dočtete v červnové
(dav)
Radnici.

Nevstupujte na hráze, které se opravují
Vyzýváme občany, aby nevstupovali na hráze, na kterých se provádí protipovodňová
opatření. Hráz od areálu SVK
přes Kančí oboru k mostu na
tř. 1. máje a hráz od mostu tř.
1. máje směrem na Ch. N. Ves se

opravují, denně se na hrázích pohybuje těžká technika a je zakázán vstup na staveniště. Někteří
Břeclavané však zákaz vstupu
nerespektují a na hrázích se pohybují. Pohyb nepovolaných lidí
na hrázích nyní kontroluje také

městská policie
Břeclav. Neriskujte proto svoji bezpečnost,
ale také pořádkovou pokutu
a nepohybujte se v zakázaném prostoru
stavby.

V rámci konečných úprav hráze město plánuje položení asfaltových povrchů. Po této úpravě
budou hráze sloužit jako komfortní spojnice mnoha lokalit
města chodcům i cyklistům.
Prosíme tedy o trpělivost a ohleduplnost. Opravené hráze budou ke spokojenosti sloužit nám
všem.
(dav)
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Se starostou na téma
Břeclav. Snad už více než deset let se k tomuto názvu mnozí lidé stále snaží přiřadit
další. Zkrátka něco, co by město nanejvýš charakterizovalo. Zatímco v různých anketách se
v minulých letech vyskytovala spojení mnohdy skutečně prapodivná, některé příměry, které se i zaužívaly, znějí dobře. Třeba Břeclav
- vstupní brána do Lednicko-valtického areálu. Proč ne. Břeclav jako jediné větší město nad 20 tisíc obyvatel a bývalé okresní město vskutku pomyslnou vstupní bránou
je. Vždyť přímo do srdce LVA vede z Břeclavi stezka nádhernou
Kančí oborou.
Mnozí si také hrají s myšlenkou více zpopularizovat město
v očích místních i přespolních ve
spojitosti s řekou, která městem
protéká – tedy Břeclav – město
na Dyji. Ano, to bych také viděl
jako docela trefný příměr. Kolega
se nyní pokouší prosadit myšlenku Břeclavi jako města cimbálu.

Každá městská část má svoji cimbálku, cimbál zde má tradici, tedy
také varianta.
Nicméně místní a všichni
přespolní si ve spojitosti s Břeclaví ihned vybaví jednu věc, která se zvláště mimobřeclavským
vryje do hlavy hned při první návštěvě. Kola, kola, kola, moře kol.

Cyklisté jsou v Břeclavi zkrátka
všudypřítomní. Podle reakcí přespolních jsme v Česku opravdu
raritou. Více než zmíněná přirovnání by našemu městu možná daleko lépe sedělo: Břeclav
– Šanghaj Moravy. Patriotismus
i exotika by se zde půlila rovným
dílem.
Dovolil jsem si tak netradičně
trochu odlehčit svoji pravidelnou
rubriku v Radnici, a snad se mi podařilo přitáhnout vaši pozornost.
Chytlavé a exotické pojmenování
Šanghaj Moravy zatím necháme
stranou a dovolte mi, abych vás
všechny pozval na letošní Otvírání Lichtenštejnských cyklostezek, které tentokrát v sobotu
20. 5. odstartují i skončí v areálu
podzámčí. Více informací si můžete přečíst na straně 11.

Také bych se ještě krátce
ohlédl za akcí Rozšlapme Břeclav, o které informujeme více na
str. 1 a 11, a která předčila všechna očekávání. První ročník se
opravdu vydařil po všech stránkách. Nejdůležitější je, že program akce zaujal velké množství
rodin s malými dětmi, na které
akce cílila jako celek především.
Jsem velmi rád, že se nám daří
postupně přirozeně oživit lokalitu podzámčí, která už nyní slouží
k příjemnému setkávání mnoha břeclavských rodin. Závěrem
bych rád popřál všem Břeclavanům hezký začátek „grilovací
sezony“, kterou můžete odstartovat třeba právě na veřejných
grilech v podzámčí.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Most u Penny bude
Ministryně práce
opraven do konce měsíce a sociálních věcí v Břeclavi

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo na konci dubna opravu
stále větší terénní nerovnosti
na frekventované třídě 1. máje
na mostu u břeclavského Penny
Marketu. Dodavatelská firma nejprve odfrézovala povrch vozovky
a během prvomájového víkendu provedla výkopové práce, aby
zjistila příčinu, proč se vozovka
v tomto místě propadá. Následně

bylo rozhodnuto o postupu dalších prací (po uzávěrce Radnice).
Po dobu oprav je provoz na třídě
1. máje možný jen v jednom směru, doprava je řízena semaforem.
Práce budou dokončeny nejpozději do konce května. Pokud ale
práce půjdou dobře a nebude je
komplikovat počasí, mělo by vše
být hotovo rychleji.
(juh, foto dav)

Na břeclavské radnici nejprve Michaela Marksová jednala
s vedením města a poté téměř
dvě hodiny diskutovala se starosty okolních obcí, zástupci
úřadu práce a odboru sociálních
věcí a školství Městského úřadu Břeclav. Hlavním tématem
bylo financování sociálních služeb a spoluúčast obcí na něm,
starostové se zajímali také o při-

pravovaný zákon o sociálním bydlení, valorizaci důchodů a další
problémy. Po krátké tiskové konferenci se paní ministryně vydala na návštěvu břeclavského
Domova seniorů. Ten čeká v následujících letech náročná rekonstrukce, která by měly být
financována i z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.
(juh)
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Město ocenilo pedagogy
Patnáct oceněných z řad pedagogů převzalo na půdě
Základní umělecké
školy pamětní minci
a pamětní list z rukou
vedení města Břeclavi. Oceněni byli za
dlouholetý přínos
v oblasti vzdělávání dětí, v několika
případech také za
obětavou práci v mimoškolních aktivitách při práci s dětmi.
Ocenění bylo rovněž
spojeno s dovršením
významného životního jubilea. "Práce
břeclavských učitelů
si velmi vážím. Proto
mě těší a jsem rovněž
nesmírně poctěn, že mohu učitelům tato ocenění za práci s dětmi
předat," vyjádřil se břeclavský starosta Pavel Dominik.
Mezi oceněnými byli Mgr. Jana Kaněrová, Jiří Otčenášek, Blanka
Rozsypalová, Helena Dominiková, PaedDr. Ivo Filipský, Miluše Veverková, Ludmila Fuchsová, Mgr. Alena Petrjánošová, PhDr. Dana Grégrová, Mgr. Brigita Turčíková, Jana Snopková, Mgr. Blanka Rakovská,
Mgr. Eva Cyprisová, Mgr. Jiří Petrjanoš a Ing. Oldřich Jankovič. (dav)
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Česká obec vás
přiblíží k Břeclavi
Břeclav začíná využívat novou mobilní aplikaci nazvanou
Česká obec. Je to jednoduchá
a užitečná pomůcka pro rychlé
a pohodlné informování o tom,
co se aktuálně v Břeclavi děje.
Nepůjde proud, vodaři odstaví
vodovodní síť, čekají nás uzavírky nebo se stane vážná nehoda,
která zablokuje provoz. Víte, kdy
a kde se chystá blokové čištění
ulic? To vše najdete nově přímo
ve vašem telefonu a navíc, pokud
si nastavíte oznámení, informace se vám objeví hned na úvodní obrazovce. Stáhněte si proto
aplikaci Česká obec a vyhledej-

OKNO
NEMOVITOSTÍ

te mezi obcemi Břeclav. Aplikace je zdarma a je dostupná pro
Androidy i iPhony. Aplikaci Česká obec stahujte buď přes GooglePlay nebo App Store. (ewi)
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Městští policisté
se soustředili na jehly
Devět kusů aplikačních pomůcek hojně využívaných narkomany
nalezli a převezli k bezpečné likvidaci strážníci břeclavské městské
policie. Stalo se tak
v rámci celoměstské
kontrolní akce Jehla,
při které městští policisté s pomocí asistenta prevence kriminality
procházeli místa, kde
k nálezům injekčních stříkaček
a jehel v minulosti docházelo. Ačkoli Akci Jehla strážníci provádějí
každoročně, letos poprvé se zapojili do stejnojmenné celostátní
akce, do které se pod koordinací
Městské policie Praha zapojilo
dalších více než 30 městských
a obecních policií v Česku.
Loni břeclavští strážníci v ulicích a různých zákoutích města
nalezli 26 aplikačních pomůcek,
předloni přes 40. V této souvislosti naštěstí nebyl evidován žádný
případ, kdy by došlo k poranění
o odhozenou použitou injekční
jehlu. Tím se však městská policie nechce uchlácholit a zejména rodiče žádá, aby své potomky
o nebezpečí manipulace s nalezenými injekčními stříkačkami
a jehlami poučili. V případě nálezu takového předmětu namísto jakékoli manipulace s ním
žádáme o neprodlené vyrozumění strážníků prostřednictvím
tísňové linky 156, kteří se o sběr
a likvidaci infekčního materiálu
postarají.
V rámci kontrolní akce se
strážníci zaměřili zejména na

Prohlédněte si
možné podoby cukrovaru
Město Břeclav obdrželo pět nabídek na výstavbu v areálu bývalého cukrovaru. Prohlédnout si je můžete na vývěskách před
zasedací místností č. 112 v I. patře radnice, nebo na městském
webu: http://breclav.eu/dokumenty/nabidky-na-realizaci-investicnich-zameru

Břeclav podá proti
rozsudku kasační stížnost
centrální park v Sadech 28. října, okolí hřbitovů, dětských hřišť,
odpočinkových zón i na některé
opuštěné volně přístupné objekty a další místa, kde se uživatelé
omamných a psychotropních látek často shlukují.
Do celostátní Akce Jehla se
letos zapojilo 32 měst, v nichž
celkem 421 strážníků nalezlo
615 aplikačních pomůcek. Cílem
akce bylo nejen předejít možnému nebezpečí, kterému jsou
vystaveny hlavně děti a domácí zvířata, ale i rozšířit povědomí
o správném chování při nálezu
injekční stříkačky.
„Přestože se strážníci napříč
republikou této činnosti věnují pravidelně v rámci běžného
výkonu služby, jsou tato cílená
preventivní opatření velmi důležitá, například i pro spolupráci se státními policisty, kdy jim
strážníci předávají informace
o výskytu narkomanů. Tato zjištění jsou jedním z užitečných
vodítek při potírání drogové kriminality,“ uvedla kancléřka ředitele pražských strážníků Irena
Seifertová.
(zno)

Krajský soud v Brně v jednom
z bodů dal za pravdu žalobcům
(Děti Země – Klub za udržitelnou
dopravu, VODA Z TETČIC o.s.) ve
sporu vedeném proti Ministerstvu životního prostředí ČR ve
věci kompenzačních opatření při
plánované výstavbě obchvatu
Břeclavi. Soud se ztotožnil s názorem žalující strany, že na část
obchvatu, která prochází chráněným územím Natura 2000,
mělo být vypracováno posouzení vlivu na životní prostředí,
tzv. velká EIA. Podle názoru Krajského úřadu Jihomoravského
kraje a následně i Ministerstva
životního prostředí to ale nutné nebylo, neboť správní orgány při posuzování vlivu stavby
na životní prostředí postupovaly

dle tehdy platné legislativy před
vstupem ČR do EU.
Rada města Břeclav vzala ve
středu 26. dubna na svém zasedání
rozsudek Krajského soudu v Brně
na vědomí a jako osoba zúčastněná tohoto soudního sporu využije
zákonnou možnost a podá kasační stížnost proti tomuto rozsudku
k Nejvyššímu správnímu soudu.
EIA je označení pro proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní
prostředí a vyhodnocení, zda je
z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek
je realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá správnímu řádu
(a nelze se proti němu odvolat)
a jeho výstup má pouze doporučující charakter.
(juh)

Probační a mediační
služba pomáhá obětem
trestných činů
Stali jste se obětí trestného
činu? Kladete si otázku, proč se to
muselo stát zrovna Vám? Ovládají
Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte,
kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc?
Právě pro Vás je tu poradna
pro oběti Probační a mediační služby v rámci projektu Proč
zrovna já? II.“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
„Poradny, které budou nabízet pomoc v 55 městech po celé
ČR, jsou financovány Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem. Pomoc se zaměřuje zejména na poskytování právních
informací a psychosociální podporu. Je důležité zdůraznit, že
služby jsou poskytovány naprosto anonymně, bezplatně a jsou

určeny všem, kteří se cítí byť
i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi
trestního řízení. Každá oběť, ať
závažného či bagatelního skutku,
si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání
újmy může být velmi osobité“,
komentuje činnost poraden Tomáš Kellner, regionální koordinátor.
Poradna funguje nově také
v Břeclavi, konkrétně v ulici Národních hrdinů, v prvním patře
budovy č. p. 1336/10. Poradna je
bez nutnosti objednání otevřena
v pondělí od 14 do 17 hodin a v úterý od 9 do 12 hodin. Poradce lze
zkontaktovat také telefonicky na
telefonu 727 873 218 či přes mail
tucek.pms@gmail.com.
(juh)

6 / RADNICE

Platby místních poplatků
za odpady a psy v roce 2017
Platby jsou zavedeny obecně
závaznou vyhláškou města Břeclavi č. 7/2015, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2012, o místním poplatku ze psů.
V roce 2017 se sazby poplatků za komunální odpady a ze
psů nemění
Nově je možné placení místních poplatků prostřednictvím
platební karty
Poplatek ze psů platí jejich držitel obci příslušné podle místa jeho
trvalého pobytu nebo sídla.
Poplatek za komunální odpady
platí fyzická osoba:
• která má v Břeclavi trvalý pobyt,
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, nacházející
se na území města Břeclavi, ve
kterých není hlášena k trvalému

pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v Břeclavi na dobu
delší 90 dnů,
• která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR v Břeclavi přechodně po dobu delší 3 měsíců,
• pobývající na území města Břeclavi, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
Výše uvedené poplatky jsou
splatné bez vyměření, tzn., že
občané neobdrží poštou žádné
upozornění či složenku.
Rychlé informace lze získat na
telefonních číslech 519 311 369
(poplatky ze psů) a 519 311 248
(poplatky za odpady).

Poplatek ze psů
Poplatník:

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)
Za 2. a každého
dalšího psa

Za 1 psa
Rodinný dům

500,- Kč

700,- Kč

Ostatní domy

1 000,- Kč

1 500,- Kč

Občané pobírající
invalidní, starobní, vdovský nebo
vdovecký důchod,
který je jediným
zdrojem jejich příjmů a občané pobírající sirotčí důchod

200,- Kč

300,- Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. března 2017

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,
přes SIPO nebo přímo v pokladně města hotovostně nebo prostřednictvím platební karty
Variabilní symbol: 1341 + číslo poplatníka

Poplatek z komunálních odpadů
Poplatník:

Fyzické osoby uvedené ve vyhlášce

Poplatek:

600 Kč

Občané nad 65 let
a děti do 6 let věku

400 Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. května 2017

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,
přes SIPO nebo přímo v pokladně města hotovostně nebo prostřednictvím platební karty
Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka

Ing. Ladislav Vašíček, vedoucí odboru ekonomického

Hotel Celnice Břeclav pořádá
v neděli 21. května v 15 hodin

BENEFIČNÍ KONCERT
ve prospěch Dětského domova v Mikulově.
Program: Jožka černý s cimbálem,
dále vystoupí děti z dětského domova Mikulov, děti
ze ZŠ Komenského v Poštorné, Chamber Symphony Orchestra.
Celým programem bude provázet moderátor Jan Čápek.
Vystupující zahrají a zazpívají zdarma.
Vstup dobrovolný. 100 % z ceny každé vstupenky
je příspěvkem na Dětský domov Mikulov.

Jak se přijde na svět
Přijďte na 5. ročník akce nejen pro nastávající rodiče
14. 5. od 13 do 17 hodin v břeclavské nemocnici
(přednáškový sál na ředitelství).
Přednášky na téma porod, výživa v těhotenství a při kojení,
Plavání kojenců a dětí, nošení dětí, laktační poradenství.
Rezervace na klubikbreclav@seznam.cz, příspěvek 50,- Kč

Textil odkládejte jen
v igelitových obalech
Břeclavané se mohou kromě jiné charitativní a humanitární pomoci podílet na tvorbě
balíčků nouzového přežití, které jsou součástí výbavy odborů
Hasičských záchranných sborů
v celém Jihomoravském kraji.
V současné době jsou ze strany hasičů zvýšené požadavky na
pánské mikiny a poloteplé bundy,
látkové rukavice, ponožky a pánské spodky. Po vytřídění a přeprání ve skladech Aided je hasiči
využívají k jednorázovému použití pod kombinézy při likvidaci nákazou virem ptačí chřipky
ohrožených hejn ptactva nebo
drůbeže.
Nově rozšířené poslání AIDED
z.s. vyžaduje převzetí sice použitého, ale čistého oblečení a jiného textilu, zachovalé obuvi
a hraček v ještě větším objemu
než doposud, ale hlavně v po-

třebné kvalitě. SBĚRNÉ NÁDOBY NESLOUŽÍ PRO ODKLÁDÁNÍ
ODPADU! Zároveň je nutno
chránit odložené věci před
zvlhnutím a následně plísněmi, takže by v nádobách měly
být dary zabaleny v igelitových
obalech. Bohužel nejsou!
Značná část darů, které AIDED
z.s. z nádob vyzvedává, většinou
v týdenním intervalu, je volně ložená. Řada velmi zachovalých
věcí tak zvlhne nebo se kontaminuje od jiných „darů“, které spíše
připomínají odpad. Zvlhlý textil
zplesniví a plíseň už nejde odstranit ani vypráním. Práce svědomitých dárců je tak znehodnocena.
Proto až budete odkládat svůj
dar do sběrných nádob na textil
(sběrné nádoby s červeným srdíčkem a označené názvem AIDED),
vložte jej do igelitového obalu.
Více info. na www.aided.cz. (vlk)

Úklidová ﬁrma příjme muže/ženu
na úklid nádražních prostor v Břeclavi.
TEL: 728 055 412
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Školáci vysazovali stromy Týden romské kultury v Břeclavi

I přes nepřízeň počasí v dubnu vysadily děti ze ZŠ Kpt. Nálepka
v parčíku v CH. N. Vsi čtyři stromky. Hlavním smyslem a úkolem bylo
zapojit školáky do aktivní spolupráce při zvelebování jejich nejbližšího okolí a podnítit v nich lásku k přírodě a její ochraně. Velký dík patří
mimo jiné V. Vyhnálkovi z Lednice, který jeden stromek vypěstoval
a daroval. Všem, kteří akci podpořili či se na ní přímo podíleli, patří
velký dík.
(mh)

Slovácký verbuňk
neděle 21. května v 19 hod., v sále kina Koruna
V pořadu zhlédnete DVD z nominace Slováckého verbuňku na zápis do seznamu nehmotného kulturního dědictví
UNESCO a dále vybrané filmové ukázky verbuňku na Podluží.
Promítání bude doplněno výkladem dlouholetých propagátorů tance Rudolfa Tučka a Jaroslava Švacha, vstup zdarma.

Už podruhé se v Břeclavi konal
Týden romské kultury u příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů
(MDR), který připadá na 8. dubna.
Tento den je připomínkou historicky prvního světového kongresu Mezinárodní romské unie,
který se konal ve Velké Británii
v roce 1971. Během tohoto shromáždění se účastníci usnesli na
podobě romské vlajky a romské
hymny. V České republice se MDR
slaví od 90. let a i letošní ročník
oslav probíhal na celé řadě míst
po celé republice, včetně Břeclavi.
Záštitu nad akcí převzal starosta Města Břeclavi Pavel Dominik.
Samotným oslavám předcházely
výtvarné workshopy. Slavnostní
zahájení oslav začalo stužkováním Stromu dobrých sousedských
vztahů, který je vysazen u hřiště před ZŠ Valtická, a pokračovalo Vernisáží výstavy, která vzešla
z výtvarného workshopu na téma
„Me som manuš – me som Rom, Já

jsem člověk – já jsem Rom“ v baru
Café Dvůr. Akce byla spojená také
s ochutnávkou romské kuchyně
a doprovodným programem. Akci
finančně podpořilo také město
Břeclav.
(ag)

Nová galerie Půda na Duhovce

Nové výstavní prostory pro
Břeclav nabízí léta nevyužívaná
půda Hvězdovy vily. Po rekonstrukci, kterou vlastními silami
provedli zaměstnanci Duhovky,
se galerie Půda poprvé představila v dubnu vernisáží výtvarné
soutěže k příležitosti oslav Dne
Země „Jaro vítej k nám“.
Do soutěže pro školy „Jaro vítej
k nám“ bylo přihlášeno více než
300 prací z 20 škol břeclavského
okresu od mateřinek po gymnázia „Nápad oživit zchátralou půdu
pocházel od našeho kolegy Luboše Richtera,“ říkají Soňa Hošková
a Dagmar Malinová, které se rekonstrukce chopily prakticky a za
pomoci své rodiny a přátel prostor
vyklidily a obnovily. „Neptejte se,
kolik koleček holubího trusu jsme
vyvezli,“ dodávají s úsměvem obě

dámy. Kouzelný komorní prostor
galerie Půda SVČ Duhovka plánuje využívat nejen jako výstavní
prostor pro členy svých výtvarných kroužků a ateliér, ale nabízí
jej i pro využití dalším břeclavským subjektům. „Členové našeho výtvarného ateliéru vyzdobili
okna ve věžičce půdy imitací vitráží s folklórní a secesní tématikou,“ upozorňuje Soňa Hošková
na krásné zátiší půdy.
Výstava prací soutěže „Jaro
vítej k nám“ je k vidění až do
31. května 2017 v SVČ Duhovka na
Lidické 4 v Břeclavi. Na chodbách
Duhovky si můžete všimnout vystavených mandal, jejichž autory
jsou rovněž děti z břeclavského
okresu. Koupí mandaly přispějete na bezpečný výlet dospívajících
dětí z dětského domova.
(kk)
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Vzpomněli na 72. výročí osvobození Břeclavi
U sochy rudoarmějce v břeclavském parku si vedení města Břeclavi
společně se zástupci Jihomoravského kraje, parlamentu a místními
obyvateli připomnělo 72 let od osvobození Břeclavi. Ještě předtím na
půdě břeclavské radnice obdrželo několik veteránů a šiřitelů osvěty
o době války medaili Českého svazu bojovníků za svobodu za věrnost.
Pietního aktu se zúčastnila také atašé generálního konzulátu Ruské
federace v ČR Karina Sultanova. O stráž a čestnou salvu se postaral
Klub vojenské historie Břeclav.
(dav)

Ve Starej Břeclavi sa hrkalo

Přírodní krásy na poliklinice
Krása Pálavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje láká fotografy
z celé republiky. Nejblíž k ní ale mají místní, kteří kouzlo krajiny
mohou zachytit naprosto kdykoliv. Od dubna jsou na břeclavské
poliklinice k vidění fascinující velkoformátové krajinářské fotografie nejen míst, která dobře znáte. Břeclavský fotograf Vladimír Šálek nazval svoji výstavu Krajina mého srdce a zhlédnout
ji můžete na rentgenovém pracovišti polikliniky až do konce
května.
(dav)

n ej orig in áln ějš í

TABLO

ZDRAVÉ
MĚSTO BŘECLAV
VYHLAŠUJE
SOUTĚŽ O
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ
TABLO
V BŘECLAVI.

VAŠE TABLO VYFOŤTE A POŠLETE HO NEJPOZDĚJI
DO 14. 5. 2017 NA zdravemesto@breclav.eu
My ho umístíme na FB Zdravého města a to tablo,
které získá nejvíc lajků, tak vyhrává.
Celá třída pak získá vstupenku na film
do Kina Koruna dle vlastního výběru.

Už tradičně
se před Velikonocemi nedostalo obyvatelům
Staré Břeclavi klidu. Od zeleného
čtvrtka až do bílé
soboty se v pravidelných intervalech proháněl
ulicemi gang dorostenců s ozubenými koly hrkačů a řehtaček, kteří se
šibalským úsměvem a obdivuhodnou výdrží vyráželi, aby zastali zvuk
zvonů, které v tuto dobu odletěly ze smutku do Říma. Podle pověstí ještě
z dob pohanských tak lidé dělávali proto, aby od vesnice odehnali v toto
přelomové jarní období zlé duchy a příšery z říše mrtvých. Za tuto službu
pak bývali hrkači odměňováni lidmi, kteří vycházeli z domů a přinášeli
různé pamlsky. Jsme rádi, že ani tato tradice nebyla zapomenuta a že
se při každé obchůzce našel někdo, kdo „hrkače“ podaroval. Za to jim,
obzvlášť v osm hodin ráno, patří obdiv a velký dík.
(pipa)
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S NAŠÍ NAFTOU
DOJEDETE DÁL
ADITIVOVANÁ MOTOROVÁ NAFTA DRIVE DIESEL®
VÝMĚNY PROVOZNÍCH KAPALIN
PRODUKTY PRO ZAHRADNÍ TECHNIKU
PŘÍPRAVA VOZU NA LETNÍ SEZÓNU
AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA
ADITIVA
NÁHRADNÍ DÍLY
A MNOHO DALŠÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB
PRO VAŠE VOZIDLO

Sovadinova 10, Břeclav •

www.MADOIL.cz •

TEL.:

E-SHOP:

519 321 573

www.OLEJECZ.cz

SLAVÍME 1. ROK
V BŘECLAVI
Děkujeme za Vaši přízeň.

Přejděte i Vy k nejlepší bance roku 2016.
Najdete nás na adrese: Jana Palacha 3, Břeclav

DRŽITEL CERTIFIKÁTU
ISO 9001:2009
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Značková prodejna BERNARD
v Břeclavi.
Chystáte oslavu, pořádáte party?

Nezapomeňte na pivo!
Výčepní zařízení jen za 99 Kč/víkend.
Značková prodejna BERNARD
U Nemocnice 3373/6
690 02 Břeclav

OTEVÍRACÍ DOBA
Po–Pá 8.00–12.00
So
8.00–12.00

12.30–18.00

KONTAKT
tel.: +420 725 372 938
e-mail: breclav@bernard.cz
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Břeclavské ulice patří cyklistům

(Pokračování ze str. 1)
Akce přilákala stovky návštěvníků a zejména pro děti
byla skvělou příležitostí k „vyblbnutí“. Na mnoha stanovištích
totiž plnily úkoly, za které dostávaly body a ty poté vyměnily za
dárky v podobě bezpečnostních
prvků, které se používají při pohybu po městě.
Nové grily, lanové prvky mezi
stromy, obří prolézačka, která vypadá jako dvouhlavá saň,
servisní stojan, stoly na stolní
tenis a další. Slavnostní otevření
těchto prvků v areálu podzámčí
bylo dalším lákadlem, kterého
využili mnozí.
Skvělou exhibicí doplnil pohodovou atmosféru pod zám-

kem Lukáš Müller, který na svém
kole předváděl před užaslými diváky neuvěřitelné kousky. Zázemí s občerstvením našli zájemci
v Cyklosféře, desítky lidí využily
možnosti vyzkoušet si moderní
elektrická kola nebo koloběžky.
Závěrečného happeningu
v podobě cyklojízdy centrem
města za doprovodu chytlavé
hudby se zúčastnilo na 80 cyklistů všech věkových kategorií. „Cyklojízda městem byla skvělá. Velmi
mě těší, že jsme se setkali s mnoha kladnými ohlasy, lidé si akci
chválili, určitě bychom v ní proto
chtěli pokračovat i příští rok,“ vyjádřil se břeclavský starosta Pavel
Dominik, který společně s místostarosty města cyklojízdu vedl.

Součástí akce Rozšlapme Břeclav byla mimo jiné také pocitová
mapa bezpečí, kde měli lidé možnost zaznačit, které části města
jsou podle nich z dopravního hlediska bezpečné a naopak, kde se
jim jezdí špatně. Také tato mapa je
pro radnici jedním z ukazatelů, podle kterých se bude řídit při budování opatření, která by měla zlepšit
dopravu ve městě po průjezdní,
ale také bezpečnostní stránce.
Pokud budete s přáteli chtít
uspořádat grilování na nových

venkovních grilech v podzámčí, domluvte se s Cyklosférou
(731 657 980, 774 027 549), kde
vám za vratnou kauci Vám bude
půjčen rošt, popelník a další příslušenství. Bude možné zde pořídit také uhlí, případně něco
dobrého ke grilování. Žádáme návštěvníky, aby se chovali ohleduplně, místo na grilování opouštěli
uklizené a grilovací příslušenství
odevzdávali v takovém stavu, v jakém si je půjčili.
(dav)

OTEVÍRÁNÍ

Lichtenštejnských stezek 2017
Kdy:
Kde:
Startovné:

20. května 2017

– volný start v 10 hod
Prostranství před ICE BORS arénou v Břeclavi
dospělí 60 Kč, děti 10 Kč

TRASY:

Trasa Junior A – vhodná pro
rodiče s dětmi – zimní stadion,
Pohansko ev. zámeček Lány, zimní
stadion – délka 15/21 km

Trasa Pokročilý B – vhodná pro
zdatnější cyklisty – zimní stadion,
Janův hrad, Lednice, Nejdek,
Hraniční zámeček, Sedlec, Úvaly,

Kolonáda Valtice,, Svatýý Hubert,,
Tři Grácie, Nový Dvůr, Apollonův
chrám, kemp Apollo, Kančí obora,
zimní stadion – délka 55 km
Doprovodný program
Zimní stadion: Živá muzika,
cimbálka, kolotoče a houpačky pro
děti, možnost vyžití areál Cyklosféra,
skákací hrad…
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www.kia.com

Středem pozornosti.
Kdekoliv se objevíte.

Zcela nová Kia Rio. Váš život. Vaše pravidla.
Stvořena, aby si získala pozornost. Jejím sportovním liniím
a svůdným křivkám je těžké odolat. Kromě suverénního
vzhledu nadchne také skvělým designem interiéru
a nejnovějšími chytrými technologiemi. Díky nim je její řízení
bezpečnější i zábavnější. Zamilovat se do auta na první pohled
nebylo nikdy tak snadné.

Jen za 2990 Kč měsíčně
a servis 3 roky zdarma*
@AgrotecKiaBreclav
AGROTEC a. s., Lidická 123
690 02 Břeclav, Tel.: 519 327 143
E-mail: kia.breclav@agrotec.cz, www.agrotecauto.cz
Kia Rio: kombinovaná spotřeba 4,4–6,1 l/100 km. Emise CO2 107–140 g/km. Vyobrazení vozů je pouze
ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo
kontaktujte svého prodejce Kia.

pivní speciály

5 burgráren, více jak 20 burgerů!

MANDRAGE / ŠKWOR
WOHNOUT / WALDA GANG

Mucha / The Paranoid / JiRÍ Schmitzer
Circus BROTHERS / We on the moon / Dead Sailor
Nejvýhodnější lupeny do 4. 6. na www.slavnostibreclavskehopiva.cz
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Břeclavská knihovna připravuje na květen 2017
Hudební kavárna
s filmovou hudbou
Zveme všechny zájemce v úterý 9. a ve čtvrtek 11. května
v 16 hodin do malého sálu knihovny. V poslední jarní hudební kavárně se budete moci zaposlouchat
do nejslavnějších světových filmových melodií, případně objevit ty méně známé… Těšíme se na
vás, vstupné dobrovolné.
Akce na pobočce v Poštorné
Ve čtvrtek 18. května v 18 hodin se na pobočce v Poštorné
uskuteční přednáška Františka
Schulze Poštorenští hudebníci
a kapelníci, povídání o poštorenských muzikantech a nejen o nich.
Vstupné dobrovolné.
V pátek 19. května se v 16.30
hodin uskuteční další tematické vyprávění s dílničkou pro děti
z cyklu Povídám, povídám pohádku Příběhy s hádankou. Příspěvek na materiál 15 Kč.

dech, bude břeclavský výtvarník
Libor Juřena. Vernisáž výstavy
z jeho díla nazvané Z náčrtníku
proběhne ve dvoře knihovny v pátek 19. května v 17 hodin. Vstup
volný.
Divadlo MALÉhRY: Jak na příšery
Bojíte se čerta? Bojíte se strašidla? Nebo čarodějnice? Tak
se přijďte v sobotu 20. května v 15 hodin do velkého sálu
knihovny poradit, jak na ně! Herečky brněnského divadla MALÉhRY
Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská si připravily pro děti od čtyř let představení
Jak na příšery, v němž je čtení
a vyprávění doplněno promítáním
ilustrací z knihy z dílny Karolíny
Strykové, písničkami a hraním si.
Vstupné na místě 100 Kč, v předprodeji 80 Kč, předprodej vstupenek v čítárně knihovny.

Výstava prací Libora Juřeny
Dalším autorem, který se představí v knihovnické Galerii na scho-

Oslavte Ručníkový den
v knihovně!
Od roku 2001 si příznivci humoristické sci-fi literatury každoročně 25. května připomínají

Odpoledne v utopii: v ýstava obrazů
Radka Důbr av ného
bude zahájena ve středu 10. května 2017
v 17 hodin a skončí
4. července 2017. Surrealismus je evropský
umělecký směr, který
usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Malíři se snaží
o zachycení snů, představ, pocitů
a myšlenek. Jedná se o stále aktivní směr, ačkoli se od původních
myšlenek značně vzdálil.
Tento směr je někdy mylně považován za čistě francouzský, ale
surrealismus byl ve skutečnosti
od počátku mezinárodní. Šíří se do
celého světa v časových vlnách.
Břeclavský výtvarník Radek
Důbravný dokázal výborně zvládnout techniku malby, která tvoří základní předpoklad úspěchu.
S obdivem ke světovým tvůrcům jako je Salvador Dalí, Rudolf
Hausner, Štýrský, Toyen či Muzika,
tvoří své originální kompozice. Vy-

tváří tak svůj fantaskní
svět, kde jsou mu vítanou pomůckou modely a vlastní fotografie.
R. Důbravný vytváří výjevy, které tvoří utopické vize, vidiny, které mají
diváka nejen zaujmout,
ale také vyprovokovat
k přemítání o psychickém rozpoložení člověka. Důbravný se vydal
na nelehkou a pracnou cestu. Jeho
tvorba, která si zaslouží pozornost,
je v širokém okolí ojedinělá a tím
také zajímavá. Více na www.vojtek-av.com nebo na facebooku.
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 kdykoliv519 372 118, 723 930 015, 723 887
977. Galerie AV na ul. J. Moláka na
zazvonění nebo na telefon.

Ručníkový den. Během tohoto dne
nosí fanoušci spisovatele Douglase Adamse a jeho díla s sebou všude viditelně ručník. Ručníkový den
je odkazem na Adamsovo stěžejní
dílo Stopařův průvodce po Galaxii,
ve kterém je ručník označen za
nejpotřebnější věc, kterou u sebe
má mezihvězdný stopař mít.
Přijďte letos oslavit Ručníkový den do břeclavské knihovny!

Ve velkém sále knihovny se ve
čtvrtek 25. května v 18 hodin
uskuteční další scénické čtení
z cyklu Listování věnované právě Stopařovu průvodci. Hrají Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Věra
Hollá, vstupné na místě 100 Kč,
v předprodeji 80 Kč, předprodej
vstupenek v čítárně knihovny. PS.
Nezapomeňte, ručník s sebou! ;-)
(jč)

Z břeclavských slépek
lezou hezká vajíčka
Pátý měsíc v roce je odjakživa květen. Někteří naši souputníci v EU mají pro změnu Máj, Mai
i May. Pan Putin má také máj, ale
v azbuce. Jak by to řekli v Čechách
– voni maj máj. Nevím, jak se řekne květen maďarsky či italsky, ale
je mi to vážení docela jedno. Dnes
jsem se rozhodl, že si vyjedu na
svém Růžovém blesku do přírody.
Jak by řekl básník S. K. Neuman do lesů vod a strání. S tím, že si
dám průběžně nějaké to točené.
Jistě, jako účastník stezkového
provozu bych neměl. Ale doufám,
že to v luzích vyšlapu.
Rozšafně si to šlapu směrem
ke kostelu a do očí mě trkl nápis
ČESKÁ VEJCE. Říkám si: „Propána, copak my nemáme dostatek
moravských?“ Ale určitě. Slepičky
naší stálé dodavatelky z Charvatské Nové Vsi vyplkávají vajíčka
krásná, běloučká, se žloutky jako
jarní sluníčko. Píšu jim pokaždé
jedničku s hvězdičkou. Domnívám se, že stejně hezká vajíčka
opouští i řitky slépek poštorenských i starobřeclavských. Ale
vzhledem k tomu, že je už hrubě
po Velikonocích, problematika
vajec už není tak aktuální. Je Máj,
vyženeme kozy v háj. Pánové, já
znal jednu …, ale to už je úplně
jiná kapitola.

Jak stárnu, stávám se lehce
zapomnětlivým. Proto si do kalendáře napíši velkými tiskacími
bukvami – ZAPLATIT POPELNICI! A pro jistotu přidám ještě tři
červené vykřičníky. To mně připomněla vesele kostkovaná
budova naší radnice. Ještě se
pokochám efekty, které vytváří
slunce procházející vitrážovými
okny našeho chrámu. Pak výrazně zpozorním. Ocitám se totiž na
silně frekventované křižovatce.
Jako barevné karavany velbloudů se plouží kolony aut z Poštorné a zpět. Uf!
Už jsem na druhé straně a blížím se k ruině Vranova mlýna.
U blízké klidné vodní plochy posedávají rybáři. Mlčky pokuřují
a hledí na splávky. Na můj přátelský dotaz: „Berou?“ nemají slovo porozumění. Docela je chápu.
U vody ještě není ta správná komunikace. Ryby prochladlé, rybáři mají často ještě nudli u nosu.
Jenom kosové už od rána pokřikují maj, maj, maj. Neznají čárky
a květen se jim prostě špatně vyslovuje. Soustředěně a pozorně
šlapu, abych nepřekročil povolenou rychlost v uzavřené obci.
A drobet přemýšlím. Mimochodem, nevíte přátelé, jak se řekne
květen po čínsku? Karel Křivánek

Patchworkový klub Břeclav, z.s. pořádá

„Den otevřených dveří“
Akce se uskuteční v malém sále Sokolovny
v Charvátské Nové Vsi
v neděli 21. května 2017 od 13 do 17 h
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150 let výroby keramiky v Poštorné
Psal se rok 1866, století páry
a rozvíjejícího se průmyslu začalo významně měnit tvář nejjižnějšího cípu Moravy. Rod
Lichtenštejnů, jehož panství
se rozkládalo na velké části
Břeclavska, investoval po vzoru dalších šlechtických rodů
do průmyslové výroby. V Bořím lese nedaleko Břeclavi byly
objeveny bohaté rezervy hlíny
vhodné pro výrobu cihlářského
zboží. Byl proto zahájen zkušební výpal v lichtenštejnské
cihelně ve Valticích. Jelikož se
očekávané představy naplnily, byla v roce 1867 zahájena
výstavba cihelny v Poštorné.
Zpočátku se továrna potýkala s nedostatkem dělníků, kteří
dávali přednost práci na výstavbě železnice Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou. Zaměstnáni
zde byli dokonce i cihláři z vídeňských cihelen a z Itálie. Původně
tu pracovalo 60, v letním období
až 100 dělníků. Kvůli tomu, aby cihelna získala více zaměstnanců,
byla postavena tovární kolonie
s domky a byty pro zaměstnance.
Zakrátko se výroba i sortiment
rozšířily a továrna získala dobrou
pověst a odbyt nejen v Rakousku-Uhersku, ale první výrobky byly
již v roce 1868 exportovány na
Balkán, do Ruska či jiných evropských zemí.
Od svého vzniku byla cihelna řízena přímo lichtenštejnskou

dvorní kanceláří z Valtic, teprve
od roku 1870 měla svého ředitele,
kterým byl nejprve Leonard Pflüger a po něm Vilém Kraus. Stále
se zvyšoval počet dělníků. Podnik
měl tehdy čtyři oddělení. Prvním
byla výroba chodníkové a mozaikové dlaždice. Druhé mělo na starosti cihly a kameninové výrobky.
Další oddělené dělalo střešní tašky, režní i glazované. Poslední se
specializovalo na kachlové zboží
a jiné glazované výrobky.
Podle ceníku z roku 1907 vyráběla poštorenská továrna široký
sortiment glazovaného cihlářského zboží v 16 základních barvách a plnila také individuální
požadavky.
Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918
se vedla jednání o prodeji továrny do českých rukou. K tomuto
došlo v květnu 1920 a kupcem
byla Živnostenká banka v Praze,
která získala rovněž továrnu v Rakovníku. V důsledku toho vznikla
firma s dlouhým názvem Rakov-

Velikonoce v synagoze

nické a poštorenské keramické a je předním českým dodavatezávody. V době první republiky lem plavených kaolinů a výrobků
podnik prosperoval, za 2. světo- na bázi kaolinu určených pro kevé války dostal německou sprá- ramický, papírenský a chemický
vu. Poštorenská část firmy ovšem průmysl. PKZ Keramika Poštorná
postupně upadala, protože maji- a.s. Je rovněž významným zhotelé věnovali více pozornosti čás- tovitelem a vývozcem technoti rakovnické. Po přechodu fronty logicky a kvalitativně náročných
byly poštorenské provozy značně výrobků z kameniny, především
poničeny a navíc v nich chyběly stavební a chemické kameniny.
pracovní síly.
Původně jen jako doplněk zmíDůležitý mezník firmy před- něné chemické kameniny začala
stavuje rok 1950, kdy vznikly sa- dělat zahradní keramiku, jejíž obmostatné Poštorenské keramické jem však postupně stoupal a jež
závody, n.p. Výstavbou nových se nakonec stala významným výprovozů spojenou s jejich moder- vozním artiklem.
nizací se v sedmdesátých letech
Současnou produkci spostaly největším výrobcem kana- lečnosti tvoří zejména sériová
lizační, hospodářské i chemické a zakázková výroba dlažeb, kakameniny v republice. Vyhledá- nalizační a chemická kamenina,
vaná byla i zahradní keramika užitková keramika, hospodářská
a rozličné obklady a dlažby. Vel- kamenina, komínové vložky či zami dobrých výsledků dosahovala kázky pro historické objekty. Kvatéž produkce za sucha lisovaných lita výrobků odpovídá normám
komínových vložek.
platným v EU a více než polovina
Rod knížat z Lichtenštej- z nich je vyvážena do mnoha zemí.
na po staletí utvářel jihomoravRadek Pavlis, ředitel
skou krajinu rybníků, vinohradů,
PKZ Keramika Poštorná a.s.
v zácných s t aveb
a zámečků. Zaměstnával a dával obživu
lidem z okolních vesnic. Tak tomu bylo i v
případě poštorenské
Termín: květen-září 2017
keramičky.
V současné době
Požadavek: řidičský průkaz E,D
je majitelem její náZákladní mzda: 130 Kč/h
slednice – PKZ Keramika Poštorná a.s.
Vhodné pro důchodce nebo
- společnost Sedlecjako víkendový přivýdělek.
ký kaolin a.s., která
zajišťuje produkci ve
info tel.: 603 450 215
dvanácti závodech

Hledáme řidiče
autovláčku

Pozvánka na setkání s léčitelem

Velikonoční inspirace přilákaly do břeclavské synagogy stovky malých i velkých návštěvníků. Městské muzeum a galerie pro ně připravilo
pestrý a zajímavý program v podání dětských národopisných souborů,
dětští návštěvníci si mohli vytvořit velikonoční dekorace nebo uplést
pomlázku, dospělí si zase mohli u prodejních pultů vybrat z pestré nabídky zboží s velikonoční tématikou.
(juh)

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (dům DOMUS), dv. č. 17
Téma: Léčení alergií a prevence
17. května 2017 od 18 do 20 hod..
Vstupné dobrovolné, nutná rezervace 732 613 853
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KVĚTEN
EN 2 017
Úterý 2.5. ve 20:00

PROTI VLASTNÍ KRVI

Čtvrtek 18.5. ve 20:00, pátek 19.5. v 17:00

KINO ART

V čele klanu Cutlerů stojí Colby a pevnou rukou udržuje ve své
kočovné komunitě tradiční životní styl a zvyky... Režie: Adam Smith.
Hrají: Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsey Marshal.
%!88?=>D8''( *8#>B '8FE!":8>>=8; -

ROCK FILM FESTIVAL
Středa 3.5. v 19:00

Zažiješ pověstné výbuchy ohňů, potoky krve a uši drásající zvuk
KISS. To vše s detaily, které můžeš vidět jenom v kině.
#"%'88?=>C8''( *8$20&'($"38>>B!":8>==8; -

Čtvrtek 4.5. v 17:00 a ve 20:00

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
I v důchodu můžete mít velké plány.
Režie: Zach Braff. Hrají: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin.
#!88?=>D8''( *8#>? '8FC!":8>?=8; -

Pátek 5.5. v 17:00 ve 3D,sobota 6.5. v 17:00 a 20:00 ve 2D

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2

Je dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až
na samé hranice kosmu. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na
pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené postavy studia
Marvel.
Režie: James Gunn. Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista.
-"088?=>D8 8$20&':8>B=8;@<>@=8;?

Pátek 5.5. ve 20:00

THE CIRCLE
Emma Watson se v novém sci-fi thrilleru The Circle ocitne pod
permanentním dohledem Toma Hankse a vstoupí do kruhu, z něhož
možná nevede cesta ven. Napínavý a místy děsivý příběh nabízí
ovšem znepokojivou otázku – jde v dnešní době stále ještě o žánr
sci-fi?
Režie: James Ponsoldt.
% %88?=>D8''( *8#>? '8>=B!":8>?=8; -

Úterý 9.5. ve 20:00

KINO ART

Dlouhá cesta domů.
Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze
tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. O pětadvacet let později se
vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou. Režie: Garth
Davis. Hrají: Sunny Pawar, Priyanka Bose, Tannishtha Chatterjee.
%!888?=>C8'':8#>? '8>>E!":8>>=8; -

Středa 10.5. ve 20:00

UTEČ

Co na tom, že Rose (Allison Williams) je bílá jako stěna a Chris
(Daniel Kaluuya) černý jako noc?
Žijeme přece v jednadvacátém století... Režie: Jordan Peele
#%#%88''( *8#>B '8>=@!":8>>=8; -

Pátek 12.5 v 17:00 2D a ve 20:00 ve 3D
sobota 13.5. v 17:00 a ve 20:00 ve 2D

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
Zrozen být králem.
Režie: Guy Rtchie. Hrají: Charlie Hunnam, Jude Law, Àstrid BergèsFrisbey
#%#%(4"38-"08"'&*88(&'%, 8?=>D8''( *8
#>? '8>?C!":8>A=8;<>?=8; -

Animovaná komedie, ve které se seznámíte s hodně zvláštním
batoletem. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým
hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent …
"!#)"388?=>D8:8$20&'($"38FD!":8>?=8; -

Pátek 19.5. a sobota 20.5. ve 20:00

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Filmem se režisér vrací do vesmíru, který sám stvořil ve Vetřelci,
Filmu věnovaném nejstrašnějšímu mimozemskému monstru filmové
historie
Režie Ridley Scott. Hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterston,
Danny McBride,
;8#%#%88?=>D8'':8#>B '8>??!":8>@=8; -

Sobota 20.5. v 17:00 ve 3D, neděle 21.5 v 15:00 ve 2D

PŘÍŠERKY POD HLADINOU

KINO ART

Klikař Kosťa (Emir Kusturica), který za války převáží na oslu mléko
přes frontovou linii, se zamiluje do krásné Italky (Monica Bellucciová).
Režie: Emir Kusturica
%!8%:88?=>C8'':8#>B '8>?C!":8>>=:; -

Středa 17.5. ve 20:00

LADY MACBETH
Viktoriánská doba nepředstavuje jen rozum a cit nebo pýchu
a předsudek. Pod povrchem této zdánlivě upjaté éry probleskávaly i
nesmírné a zničující vášně. Lady Macbeth nás přivádí na zdánlivě
poklidný anglický venkov roku 1865.
Režie: William Oldroyd. Hrají: Florence Pugh, Christopher Fairbank.
%!88?=>C8''( *8#>B '8EF!":8>?=8; -

Čtvrtek 18.5. v 17:00

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Pohádka pro celou rodinu
"!#)"38#%#%(4"388?=>D8
EE!":8>?=8; -

8$20&'($"38

Čtvrtek 1.6. ve 20:00

První díl trilogie, autorského dua - Jan Hřebejk a Petr Jarchovský
„Tento film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna. Vypráví o
věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině,
rodičích a dětech.
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří Macháček.
 #&'".%!8?=>D8&#< #)"&#< # &#8
$20&'($"38>@=!":8>?=8; -

Pátek 2.6. v 17:00 ve 2D a ve 20:00 ve 3D
sobota 3.6. 17:00 a ve 20:00 ve 2D

WONDER WOMAN

Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více,
než jeden nádech. Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se
odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě
obstarávají roztodivní tvorové z hlubin.
"!#)",8$"/ &#8?=>D8:8$20&'($"38F?!":8
>A=8;<>?=8; -

Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek
Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici...
Režie: Patty Jenkins. Hrají: Gal Gadot, Robin Wright, Chris Pine.
-"08#%#%(4"38"'&*88?=>D8 8#>?
'8>@=8;<>>=8; -

Úterý 23.5. ve 20:00

Neděle 4.6. v 15:00

DENÍK STROJVŮDCE

KINO ART

Ilija je stejně jako jeho otec i dědeček vlakový strojvůdce a pomalu se
chystá do důchodu. Kromě šedesátky má na kontě i neslavný rekord
co se počtu zabitých lidí týče. Během své kariéry totiž na kolejích
přejel 28 osob.
Režie: M. Radovic. Hrají: Lazar Ristovski, Mirjana Karanović.
#!8%&#8#%)'&#8?=>C8''( *8#>? '8
EB!":8>==8; -

BALERINA

Pohádka pro celou rodinu.
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je
tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří
uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde
na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání..
"!#)"38#%#%(4"38%"8 "8?=>D8
 8$20&'($"38EF!":8>==8; -



KPÚ Břeclav

Středa 24.5. v 16:00 – 18:00 - 19:00

......... EKOTOPFILM

 

............

M          
   přijíždí do Břeclavi
&'($)# "3:

Čtvrtek 25.5. v 17:00 a ve 20:00

CUKY LUKY FILM
Režie: Karel Janák
FilmVám povypráví příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které je
navždy změní. Cuky (Peťa Polnišová) je neuznaná video-bloggerka,
která touží po slávě a Luky (Zuzana Šebová) je naopak celebrita na
výsluní, která má vše, co by si člověk mohl přát ...
#!8?=>D8 #)"&#8$20&'($"38>>?!"8>?=8; -

SLOVÁCKÝ
VERBUŇK

V pořadu shlédneme záznam z nominace Slováckého
verbuňku na zápis do seznamu nehmotného kulturního
dědictví UNESCO
a dále vybrané filmové ukázky verbuňku na Podluží.
Promítání bude doplněno výkladem dlouholetých
propagátorů tance Ing. Rudolfa Tučka a Jaroslava Švacha.
)&'($9)# ".



Pátek 26.5. v 17:00 a ve 20:00, sobota 27.5. v 17:00

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán
Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády,
ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením
strašlivého kapitána Salazara
Režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg. Hrají: Johnny Depp,
Geoffrey Rush, Orlando Bloom.
#%#%(4"388?=>D8:8$20&':8>@=!":8>@=8; -

Sobota 27.5. ve 20:00
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.
Režie: Bohdan Sláma. Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový.
#!8%!8&#8?=>D8#>? '8>>?!":8>>=8; -

Úterý 30.5. ve 20:00

POSLEDNÍ RODINA



 

DIVADLO RŮZNÝCH JMEN - PRAHA

BÁBA Z LEDU

Úterý 16.5. ve 20:00

NA MLÉČNÉ DRÁZE

MIMI ŠÉF

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez
svých drahých poloviček.
Režie: Jiří Chlumský. Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Pavel
Liška, Jiří Langmajer.
#"",#!88?=>D8$20&'($"38E@!":8>>=8; -

VETŘELEC: COVENANT

KISS ROCKS VEGAS

LION

Čtvrtek 1.6. v 17:00

ŠPUNTI NA VODĚ

KINO ART

Píše se rok 1977.
Strhující filmová kronika je natočena podle neuvěřitelného
skutečného příběhu prokleté rodiny polského malíře.
Režie: Jan P. Matuszynski. Hrají: Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn.
)#'#$&"38 # :8?=>D8'':8#>? '8>?A!":8>==8; -

Středa 31.5. ve 20:00

POLINA

Talentovaná baletka Polina - je přijata do moskevského Bolšoj těatru.
Jenže návštěva francouzského souboruvýrazového tance změní její
pohled na tanec a na svět.
Režie: Angelin Preljocaj. Hrají: Juliette Binoche, Niels Schneider,
Alexej Guskov.
%!8%:88?=>C8'':8#>? '8>>?!":8>?=8; -

BÍLÁ
NEMOC
Karel ČAPEK

Víc jak sedmdesát let je co K. Čapek napsal velkolepou
apoka-lyptickou vizi světa. Společnost ke zkáze přivádí
lidská demagogie, zaslepenost a extremismus.
Jakoby to napsal dnes, kdy sníme o nemožném, máme
strach a prosazujeme svou pravdu.
Ale kde je jistota, že právě naše pravda je tou pravou?
Jak krásné by bylo žít ve světě, kde bílá je bílou a černá
černou! Planá filozofie, která nebere v potaz člověka?
Inscenace o naší zkáze plná humanity a vtipu.
Hrají:

Valérie Zawadská, Anna Kulovaná,
Romana Goščíková,
Marcel Rošetzký, Petr Franěk, Otto Rošetzký,
Milan Enčev, Lukáš Burian, Vojtěch Havelka


)&'($".9@?=8; -

REZERVACE NA FILM KONČÍ: 30 min. před filmem
NA OSTATNÍ AKCE: 5 DNŮ OD REZEVACE
PŘEDPRODEJ A REZERVACE:

ÚT-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20 SO: 17:00 – 20:00
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Actiwity D.C.: Zlato za zlatem

Jaro je sezónou tanečních
soutěží a výběrové týmy ze skupiny Actiwity D. C. se v prvních
dvou soutěžích začaly umisťovat
na předních pozicích. Regionální kolo soutěže Taneční skupina
roku 2017 Zlín bylo velmi úspěšné. Všech 12 choreografií postupuje do dalších kol. Celkem mají
Actiwity D.C. 7 zlatých, 3 stříbrné,
jednu bronzovou medaili a jedno
čtvrté místo.
Best Dance Cup, celorepubliková taneční soutěž, se odehrávala ve Žďáru nad Sázavou. Zde
vyhrál Mirek Kosík 1. místo v Battle
(tanec jednoho proti jednomu na
neznámou hudbu), o které musel

bojovat se 17 konkurenty. Stříbrné
medaile si přivezla kategorie mini,
dětská skupina i senioři. Bronz získali junioři, hlavní věková kategorie a děti.
„Děkuji městu Břeclav za podporu tanečníků, dále všem svým
trenérům, úžasným soutěžícím
a také důležité podpoře fanclubu
Actiwity D.C. Nyní se studio připravuje na postupy Mistrovství Moravy a ČR. Současně míříme na
světový šampionát do Poreče, tak
držte pěsti,“ usmívá se šéftrenérka
Veronika Krejčířová. Pokud chcete
tanečníky na světovém šampionátu v Poreči finančně podpořit, kontaktujte 777 051 506.
(red)

Mládežnický volejbal
nejlepší v kraji

V prvním dubnovém víkendu
vrcholila sezóna mladých volejbalistů a volejbalistek Jihomoravského kraje. V soutěži mladších
žáků a žákyň JMK se odehrály finálové turnaje za účasti nejlepších osmi týmů z obou kategorií.
Kategorie chlapců měla své
finále v Břeclavi. Osm nejlepších týmů kraje bylo rozděleno
do dvou skupin, kde se mezi sebou utkaly systémem každý s každým. Žáci Lokomotivy Břeclav
svou skupinu vyhráli a postoupili do semifinále proti Tesle Brno,
kterou porazili 2:0. Ve finále narazili se své tradiční rivaly ze Znojma. Břeclaváci vstoupili do utkání
velmi sebevědomě, tlačili soupeře výborným podáním, tvrdými
útoky i důslednou obranou. Domácí kluci zaslouženě zvítězili
a po roce opět mohli nad hlavu

zvednout trofej pro vítěze Poháru
7. tříd ročníku 2016/17. Sestava:
Fabikovič, Struška, Wozar, Kurial,
Janečka, Klimeš, Prokeš, Procházka, Tetur, Šebek. Trenéři: Vlastimil
Fabikovič a Tomáš Wozar.
Finálový turnaj kategorie dívek se hrál v brněnské sportovní hale na Vodové. Břeclavanky
i přes obrovskou nervozitu dokázaly projít skupinou bez větších problémů. Ve finále narazily
na velmi kvalitní a sehraný tým
domácího VK KP Brno, který po
dramatickém zápase porazit nedokázaly. Stříbro je ale také skvělým výkonem. Sestava: Wozarová,
Tesařová, Dvořáková, Myslíková,
Rutarová, Fabikovičová, Macounová, Baránková, Pláteníková,
Procházková, Němečková, Piškulová. Trenéři: Lenka Fabikovičová, Martin Wozar.
(ir)

Karatistky braly zlato a stříbro
V dubnu hostilo město Brno
2. kolo Národního poháru v tradičním karate. Do haly TJ Tesla na
Halasově náměstí přijelo 236 závodníků ze 14 klubů, mezi nimi i reprezentanti oddílu Tóshidó karate
Břeclav. Břeclavané se představili
v disciplínách Kata (sestavy různě
náročných pohybů). Zlato vybojovala Viktorie Szewczyková a stříbro přidala Rozálie Hakalová. Lukáš
Gazdík se ve své kategorii probojoval až do semifinále, kde podlehl
zkušenějším borcům. „Svým výkonem závodníci ukázali, že tradiční
karate v Břeclavi má dobrý potenciál i přes to, že sportovní zaměření je v našem oddílu pouze okrajovou
záležitostí a žáci se věnují především praktické sebeobraně, rozvoji pohybových možností svého těla, posílení důvěry a zdvořilosti k sobě samému,
ke svým možnostem, k těm i k tomu, co nás obklopuje. Chtěl bych našim
závodníkům poděkovat za jejich skvělou prezentaci tradičního karate,“
ocenil výkony svých svěřenců trenér Radek Pavlis.
(rp)
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Paulík běžel jako stroj Vít Jonáš reprezentoval
Břeclav v Bostonu

Chladnější počasí v dubnu vyhovovalo desítkám běžců, kteří se zúčastnili Racio běhu kolem Dyje. Zatímco nejmladší ročníky teprve sbíraly zkušenosti, nejstarší účastníci šli často na dřeň. Ani letos se však
v dospělé kategorii na 5 km nikomu nepodařilo překonat břeclavský
vytrvalecký stroj - Romana Paulíka. Celou dobu mu však šlapala na
paty další mašina vytrvaleckého běhu Luděk Durďák.
(dav)

Přes síto přísné kvalifikace se podařilo dostat
na start nejstaršího a nejprestižnějšího světového
maratonu v Bostonu (USA)
také břeclavskému veteránskému vytrvalci Vítu
Jonášovi z Vitálního světa Čechovka. Legendární
Boston marathon, jehož
už 121. ročník se letos konal na velikonoční pondělí, zaběhl ve společnosti
30 tisíců nejlepších běžců
světa v čase 3:46:26 a obsadil 1 524 místo ve své kategorii. Už samotná účast na
maratonu je prestižní záležitostí. Díky za skvělou reprezentaci Břeclavi!

Delfíni závodili doma

Cykloterasa s občerstvením
Pořádání ﬁremních
a soukromých akcí
Možnost grilování
a zajištění rautů
Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
691 41 Poštorná
Tel: +420 776 280 507

V dubnu uspořádal plavecký klub Delfín Břeclav pro své členy oddílové závody, na které pozval i hustopečské plavce, závodící za Fakultní klub Brno. Povzbudit mladé plavce přišli i starosta města Pavel Dominik, místostarosta Svatopluk Pěček, radní Alena Andělová
a Tomáš Mráz a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Zdeněk Janíček. Ředitel Terezy Dymo
Piškula na úvod poděkoval městu i dalším sponzorům za podporu, která plavcům umožňuje
kvalitní přípravu. Na závěr závodů byla oceněna trojice nejlepších členek oddílu - staly se jimi
Kateřina Michálková, Denisa Piškulová a Soňa Chlubnová. Pro Kateřinu Michálkovou byly závody zároveň rozloučením s Delfínem Břeclav, v dalších závodech už bude nadějná plavkyně
hájit barvy Komety Brno.
(juh)

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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Přihlaste se na

3. ročník
Memoriálu Ivana Blaha
I letos plánuje břeclavská Tereza
florbalový turnaj Memoriál I. Blaha,
který proběhne
24. 6. na zimním stadionu Břeclav.
Počet hráčů 4 + 1, počet družstev 12
Své týmy přihlašujte na tel. 739 340 255,
e-mail bartal@tereza-breclav.cz (David Bartal)

KOUPÍM - PRODÁM
• Hledáme ke koupi RD s vinným sklepem.
Tel. 736 411 776
• Koupíme byt 1+1 nebo 2+1 i původní.
Tel. 737 735 172
• Zajištění manželé hledají RD do 4 mil Kč.
Tel. 604 560 454
• Koupím byt v Břeclavi 3+1 nebo 3+kk.
Tel. 604 560 454

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.
Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou
výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý
kožený paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně
prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus,
s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený
servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu
ve výši 10 000 Kč. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit
k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte
testovací jízdu na Infolince ŠKODA, tel.: 800 600 000.
ŠKODA. Simply Clever

ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO
VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA nebo ŠKODA YETI?

www.skoda-trumf.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
Lidická 120, 690 02 Břeclav
Chrlická 1153, 664 42 Modřice
www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02
vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km
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Jarní jízda fotbalistů

Dračí lodě opět v Břeclavi
Slovácký veslařský klub pořádá 8. ročník závodu dračích lodí
pod názvem Břeclavský drak 2017.
Zvuky bubnů, které k dračím lodím neodmyslitelně patří, se
ozvou opět v sobotu 24. 6. na Dyji v Břeclavi, přímo v areálu pořadatelského klubu. Hlavními partnery závodu jsou Město Břeclav, GUMOTEX a Autocentrum hm, prodejce aut značky OPEL.
Opět se pojede nejdříve závod na 200 m a potom se týmy utkají
na trati 1000 m s otáčkou kolem bójky. Břeclavský drak není jen boj
o vítězství, ale také o tom pobavit se a užít si jedinečnou týmovou
atmosféru. Pro účastníky i diváky budou v areálu nachystány stánky,
ve kterých si mohou zakoupit různé druhy občerstvení a nápojů. Nebudou chybět ani atrakce pro děti i dospělé. Dračí lodě už v Břeclavi
mají své tradiční místo a nenechte si proto tento zážitek ujít a přijďte se podívat na pádlování a bubnování na Dyji. Více podrobností na
webu: www.breclavskydrak.cz

TJ Lokomotiva Břeclav
Skvělé jaro prožívají v divizi fotbalisté MSK Břeclav, kteří dokázali
vyhrát čtyři jarní zápasy po sobě. Před uzávěrkou Radnice remizovali se třetími Rosicemi a v tabulce tak Břeclavanům patří stále skvělé
čtvrté místo. Před Rosicemi zdolali na svém trávníku Pelhřimov 2:0.
Branky padaly až po přestávce. Skóre otevřel v 57. minutě Adam Smejkal, v poslední minutě potvrdil výhru z penalty kapitán Břeclavi Pavel
Simandl. Nelze nepřipomenout zápas ze začátku dubna, kdy hráči
MSK zvládli husarský kousek, když obrátili za stavu 0:3 proti Polné
na konečných 5:3 pro MSK.
(juh, foto dav)

Pronajměte si inline plochu na zimáku
Aktuální rozpis veřejného bruslení na inline ploše na zimním stadionu naleznete na www.tereza-breclav.cz. Vstup na inline veřejné
bruslení je ZDARMA. Kromě toho si inline plochu můžete pronajmout
na vlastní turnaj nebo zápas v kteroukoliv denní či noční dobu za pouhých 400 korun na hodinu. Více informací na tel. 519 324 430, e-mail
petr@tereza-breclav.cz.

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ
Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41

mobil: 776 106 980, e-mail: clas1@tiscali.cz

pondělí až pátek čerstvé
koláče, kváskový chléb, žitný
chléb, grahamové pečivo
koblihy, šátečky, svatební
koláče a jiné

ulice Fintajslova (vedle úřadu práce)
T: +420 734 452 573

centrum sportu a relaxace

nabízíme :-) pronájem fotbalového hřiště

i

je možné pronajmout i polovinu hřiště
za 400,-Kč /hod.

pronájem squashového kurtu
pouze 120,-Kč za hodinu hry

TJ Lokomova Břeclav, z.s., Veslařská 2753/1a,
tel.: 724 877 520, e-mail: tjlokomovabreclav.cz

www.tjlokomovabreclav.cz
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OPRAVDU
ČESKÁ OKNA

TRADICE
od roku 1995

Okna česká,
domov můj.

%

AKCE
JARO
2017

SLEVA!

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

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

PAkce platí ještÝ do 31. 5. 2017

Měsíčník Radnice, periodický tisk územně samosprávného celku, vydává město Břeclav. Adresa: Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČO: 00283061,
odpovědný redaktor: David Mahovský, tel.: 519 311 377, mobil: 731 428 239, e-mail: david.mahovsky@breclav.eu. Redakční rada si vyhrazuje právo neumístit inzeráty politických stran
a seskupení a inzerci odporující etickým, mravním, morálním a rasovým zásadám. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Číslo 5/2017, vychází 9. května 2017. Redakční uzávěrka do
15. dne předchozího měsíce. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod e. č. E11800. Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding. Neprodejné! Roznášku zajišťuje Česká distribuční a.s.

