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Zahrada Domova seniorů
se promění podle návrhu studentky
Nové a kreativní nápady na
využití zahrady Domova seniorů v Břeclavi. To bylo cílem akce,
do které se zapojili studenti Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity v Lednici. Mezi skvělými návrhy studentů bylo složité vybírat. Cílem břeclavské
radnice bylo získat nové a kreativní nápady pro využití zahrady, která má pro klienty Domova
seniorů velký, ale doposud poněkud nevyužitý potenciál.
Z více než deseti návrhů zástupci města vybrali dva. Ideou
návrhu slečny Pavlíny Řmotové
(kresba u článku) se město bude
řídit při úpravách prostor zahrady,
které v první etapě začnou už letos. Zároveň gratulujeme slečně
Řmotové za cenu starosty města za realizační návrh. Studentka pojala zahradu jako návrat do
dětství. Tímto nápadem chtěla

klientům přiblížit domov, a proto použila především výsadbu,
která je typická pro venkov. Celý
projekt město oslovil především
vytvořením tří nezávislých míst
pro setkávání, tzv. náměstíček.
Radnice ocenila také návrh Ve-

roniky Chalupové, která dostala
cenu starosty města za kreativní
návrh za ambiciózní a moderní
projekt zahrady domova.
Břeclavská radnice a Domov
seniorů zahájily v letošním roce
přípravné práce (kácení stromů,

vybudování kozího výběhu) a budou v práci na zahradě domova
pokračovat tak, aby tomuto krásnému prostoru vdechly nový život a aby se prostory zahrady
staly pro klienty dalším místem
pro využití svého času. 
(dav)

Dostávejte informace z města přímo do mobilu. Registrujte se
Informace jsou základ. Chcete vědět, co se děje, když houkají sirény nebo náhle vypadne elektřina? Proč nejde ve vaší ulici voda a na
kdy plánují opraváři vypnout proud? A pamatujete si termíny, do kdy zaplatit poplatky za odpad či vašeho psa? Město Břeclav chce být
ještě ve větším kontaktu se svými obyvateli, proto se rozhodlo rozšířit nabídku komunikačních kanálů.
Už od října budete informace dostávat do svých mobilů jen prostřednictvím Mobilního rozhlasu či aplikace Česká obec.
Klasické zasílání sms zpráv končí!
Mobilní rozhlas - jde o kombinaci SMS, e-mailu i mobilní aplikace. „Lidé dnes již zaregistrovaní v původním SMS systému obdrží zprávu, aby se přeregistrovali. Informace o krizových situacích, odstávkách elektřiny, vody, kulturní kalendář a další zprávy budou Břeclavané dostávat už jen prostřednictvím tohoto systému. Prosíme tedy o vyplnění telefonního čísla, e-mailu, adresy, a pokud mají i chytrý
mobilní telefon o stažení aplikace, která je zdarma,“ požádal tajemník Zdeněk Opálka s tím, že plný přechod na Mobilní rozhlas plánuje
radnice od října 2017.
Lidé, kteří se budou chtít registrovat, mají možnost buď na odkazu breclav.mobilnirozhlas.cz, nebo prostřednictvím formuláře otištěného v prázdninovém čísle Radnice. Zároveň bude k dispozici například v Turistickém informačním centru či ve školách.

Aktuality a fotoreportáže
z Břeclavi naleznete na

STAVÍME NOVOU

VÝROBNÍ HALU
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
www.alcaplast.cz/kariera

@mestobreclav
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Opravy v létě: Parkoviště, hřiště, chodníky i hráze

Ukončení III. etapy revitalizace sídliště Jana Palacha, oprava sportovního hřiště na ZŠ Jana Noháče, revitalizace klubovny
seniorů nebo výstavba parkovišť u hřbitovů. Břeclavská radnice
pokračovala v intenzivních pracích ve městě i o letních prázdninách.
Zrekonstruovaný objekt na ul.
Stromořadní, který slouží jako
klubovna Svazu tělesně postižených, Svazu důchodců, ale také
jako výdejna obědů, prohlédl
celkově. Kromě vnitřních úprav,
nových oken a fasády se rekonstruovala také nevyhovující kanalizace a sociální zařízení.
V září by měla být dokončena
III. etapa revitalizace sídliště Jana
Palacha za 5,75 milionu Kč. Prostory nabídnou kromě pětatřiceti parkovacích míst i zámkovou
dlažbu na plochách, kde dosud
převládal litý asfalt, součástí budou také vkusně vysazené prvky zeleně.
Práce pokračují i na výstavbě
většího parkoviště u centrálního
hřbitova, kde následně vyroste
nová obřadní síň. Nové parkoviště zajistí návštěvníkům hřbitova

komfortnější parkování. Stejně
tak radnice revitalizuje parkoviště u hřbitova ve Staré Břeclavi.
Díky tomu se zlepší podmínky
k parkování a zajistí lepší bezpečnost provozu.
Rušno je i kolem největší investiční akce roku, smuteční obřadní síni u centrálního hřbitova,
kde probíhají práce na zdění obvodových stěn, je vybudována
kanalizace. Část veřejného parkoviště chce břeclavská radnice
zprovoznit do „dušiček“.
Naplno jedou také práce Povodí Moravy na břeclavských hrázích. Při zpevňování hrází se na
jejich koruny pokládá speciální
povrch, na který bude následně položen asfaltový kryt hrazený z rozpočtu města a hráze tak
bude možno využívat jako cyklotrasy. Žádáme tímto občany,

aby nevstupovali do prostor, kde
se opravují hráze a kde je vstup
zakázán.
Celkovou rekonstrukci za
2, 4 mil. Kč si přes léto vyžádalo
také sportovní hřiště na ZŠ Jana
Noháče ve Staré Břeclavi, kde je
mimo jiné nahrazen zastaralý
asfalt moderním tartanem. Za
dvouměsíční přestávkou v promítání stojí rekonstrukce vzduchotechniky břeclavského kina
a dalších stavebních úprav (šatny, wc) za 3,1 mil. Kč. Ani zaplněný kinosál tak nově při tropických

teplotách nebude pro návštěvníky komplikací.
Město dále opravilo chodníky vč. vjezdů na ul. Záhumní
(2,65 mil. Kč), rekonstruovalo stávající chodníkové plochy v areálu ZŠ Na Valtické (1,9 mil. Kč),
výrazné opravy se dočkala také
pěší trasa ul. Čechova, Žerotínova, kde se předláždí komunikace
pro pěší, přechody pro chodce
i místa pro bezbariérový pohyb
osob, součástí oprav je i obnova zeleně a veřejného osvětlení
(9,96 mil. Kč). 
(dav)

Břeclav se na boj proti horku a suchu připravuje roky
Klesající hladina spodních vod a méně srážek. Břeclavsko se už
několik let potýká s klesající hladinou spodních vod a malým průtokem v řece Dyji právě v důsledku menšího úhrnu srážek. Sucho
trápí především zemědělce a zahrádkáře, horko ale sužuje všechny a v budoucnu by navíc mohl nastat problém s pitnou vodou.
Břeclavská radnice proto podnikla v předstihu kroky, které by
měly důsledky horka a sucha
zmírnit. „Sucha sužují region už
několik let. Břeclavský odbor životního prostředí proto už roky
vyžaduje, aby nejen městské povrchy byly pro vodu propustné.
Leta rovněž požadujeme, aby se
voda v nových zástavbách zasakovala a nepouštěla do kanálu. V létě jsme také informovali

na facebooku o možnosti požádat o dotaci v rámci programu
´Dešťovka´ a na webu pravidelně
publikujeme články o potřebě šetřit vodou,“ vyjmenovává některé
z kroků břeclavské radnice vedoucí odboru životního prostředí v Břeclavi Hana Hřebačková.
Kromě výše zmíněného počítá břeclavská radnice se zvýšením počtu stínící zeleně. „Stínící
zeleň začalo město vysazovat za

tímto účelem už před lety. Příkladem jsou třeba kulovité javory od
náměstí po ´Fučíkův´ most nebo
vzrostlé platany na náměstí, které poskytují lidem příjemný stín
v ostrém slunci,“ doplňuje. I přesto, že Břeclav je oproti jiným městům v centru i okrajových částech
dostatečně zelená, chtějí úředníci
nadále zvyšovat počet ploch, na
kterých budou lidé chráněni nejen před letním sluncem zelení.
V současné době se také intenzivně pracuje na koncepčním řešení
estetického a zároveň účelného
zazelenění mnoha lokalit města.
V případě, že by hrozil nedostatek pitné vody, prokázaly stra-

tegické myšlení také Vodovody
a kanalizace Břeclav, které už
několik let vrtají nové hloubkové vrty na pitnou vodu právě pro
Břeclav a jeho široké okolí.
Na rozdíl od jiných oblastí
však zatím Břeclavané ohroženi
nedostatkem pitné vody nejsou.
„Málokdo totiž ví, že se Břeclav
nachází ve zvodnělé oblasti kvartéru řeky Moravy, tedy v příhodných geologických podmínkách
a proto zatím netrpí nedostatkem pitné vody. Úřad tedy doposud nemusel vydávat žádná
úřední omezení související s používáním vody,“ vysvětluje vedoucí OŽP. 
(dav)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
horké léto
uteklo jako
voda. Zatímco děti školou povinné
z toho nejspíš nadšené nejsou,
většině zaměstnanců tropické
teploty příliš dobře nedělají. Letos
se břeclavská radnice v tropických
dnech snažila osvěžit ulice města
kropicím vozem, který vyslala do
ulic. Věřím, že i toto malé osvěžení Břeclavanům přišlo vhod. V hor-

kém počasí lidé hojně využívali
možnosti osvěžit se v prostorném
areálu břeclavského koupaliště,
které často v odpoledních hodinách doslova praskalo ve švech.
Ani v letních horkých dnech
však vedení radnice a břeclavští
úředníci nepolevili v práci a připravovali nové projekty a investiční
akce na zvelebení města, tak aby
se nám v Břeclavi žilo opět o něco
lépe. Naplno rovněž jely mnohé
investiční akce. Na místě staré obřadní síně se už buduje parkoviště
a obřadní síň nová. Věřím, že se
nám část parkoviště podaří zpro-

Premiér v Břeclavi

Český premiér Bohuslav Sobotka navštívil v srpnu Břeclav. Starosta Pavel Dominik premiéra informoval o současných problémech
s přípravou obchvatu města. Vedení města ve stručnosti představilo
plány na rekonstrukci Domova seniorů a záměr vybudovat další dům
s pečovatelskou službou. Premiér ocenil dobrou spolupráci města
s Povodím Moravy, která umožní vznik cyklotras na opravených hrázích. Z břeclavské radnice se premiér vydal do poštorenské věznice,
Bořího lesa, nemocnice a okresního ředitelství policie. 
(juh)

Poplatek za komunální odpady
- chyba ve zpravodaji
V červencovém vydání zpravodaje Radnice zaúřadoval tiskařský šotek, když se při úpravě článku do tabulky poplatku z komunálních odpadů omylem nalila stará data, což zapříčinilo změnu
ceny za poplatky z komunálních odpadů. Poplatek z komunálních
odpadů je samozřejmě od roku 2016 stále stejný, tak jak to stanovuje obecně závazná vyhláška a jak bylo opakovaně uváděno
v předchozích vydáních zpravodaje - tedy 600,- Kč dospělé fyzické osoby uvedené ve vyhlášce, a v příp. dětí do 6 let a občanů
nad 65 let se hradí 400,- Kč. V Radnici byla mylně uvedena částka
480,- Kč a 300,- Kč. Omlouváme se za chybu. Zároveň však upozorňujeme na fakt, že poplatek za komunální odpady měl letos
být uhrazen do konce května 2017.

voznit do „dušiček“, tak aby lidé
při návštěvě zesnulých již mohli
i přes stavební práce komfortně
zaparkovat.
Velice mě těší, že jsme zcela zrenovovali sportovní hřiště
na ZŠ Jana Noháče. Následovalo
slavnostní otevření. Už vloni jsme
přitom zrenovovali hřiště ZŠ Komenského a v opravách sportovních areálů pro děti chceme určitě
pokračovat, tak aby naše ratolesti
měli možnost sportovního vyžití
na kvalitním povrchu.
Mimo to pokračuje zpevňování hrází, na jejichž korunu jako pověstnou třešničku na dort umístí
Povodí Moravy asfaltový povrch
tak, aby hráze byly využitelné pro
cyklisty. Povrchy hrází financuje
město Břeclav. Více o mnoha aktuálních investičních akcí si můžete
přečíst na protější straně.
Břeclavská radnice rovněž nezapomíná na zeleň ve městě, která

je součástí života nás všech a velkou měrou dotváří celkovou atmosféru města. Spolupracujeme
v tomto směru s šikovnou zahradní architektkou a v současnosti
uvažujeme také nad pozicí člověka, který by se o rozsáhlé prostory města staral na plný úvazek.
Za cukrovarem jste si v létě mohli všimnout výsevu letničkových
záhonů, stejně tak vznikly nové
trvalkové výsadby u hlavní pošty.
V rámci zapojení složky zeleně se
rozšíří podíl zeleně u nově upraveného parkoviště ul. Jana Palacha,
připravují se úpravy za domem seniorů a další.
Nakonec mi dovolte vás pozvat
do břeclavského kina, které si konečně můžeme užít naplno díky
nově vybudované klimatizaci i pokud by v září parné léto ještě na
chvíli vystrčilo růžky.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Světla nad bunkry
V sobotu 23. září od 21 hod. se minimálně na půl hodiny rozsvítí světla a zavlají vlajky nad několika stovkami vojenských betonových bunkrů a pevností v bývalém československém pohraničí
u příležitosti 79. výročí mobilizace československé armády v roce
1938 proti nacistickému Německu. Nadšenci se chystají rozsvítit
bunkry i v Břeclavi. Součástí bude opékání špekáčků pro děti a odpálení zábavné pyrotechniky. Více info. na www.svetlanadbunkry.cz.

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ

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

Cukrářství p. Gertnerová Hodonín,
oznamuje, že přijímá objednávky zákusků
menších velikostí k místním hodům, dodávka
do Břeclavi u KD Na Obecní v pá 29. 9. v 17.30 hod.
nabízí cenově výhodné krabice, tel.: 774 311 106,
e-mail: macurek@seznam.cz; www.cukrárna-hodonin.webnode.cz
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Přípravy Břeclavského
fortelu vrcholí
Okresní hospodářská komora
ve spolupráci s partnery finišuje
s přípravami 3. ročníku Břeclavského fortelu.
Břeclavský fortel je projekt,
který přibližuje technické obory hlavně nastávajícím absolventům základních a středních škol,
ale i široké veřejnosti. Stejně jako
všude jinde, i v našem regionu
se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se zájmem o technické
obory.
A právě prostřednictvím Břeclavského fortelu se nejvýznamnější průmyslové firmy snaží
povzbudit zájem žáků o technické profese. Chceme poukázat na
stálý nedostatek zájemců o tato
povolání a představit pracovní
možnosti v místních podnicích.
Cílem je ukázat žákům, že i v tomto regionu je mnoho možností
uplatnění se na trhu práce.
Od počátku příprav fortelu organizátoři spolupracují s výchovnými poradci a řediteli základních

škol na tom, aby tato akce oslovila co nejvíce žáků a díky tomu jim
usnadnila volbu svého budoucího povolání. Tato akce je přínosná nejen pro návštěvníky, ale i pro
firmy, které si díky této příležitosti
mohou najít nové zaměstnance.
I toto je pro organizátory podstatný důkaz toho, že tento způsob
prezentace skutečně funguje.
Třetí ročník Břeclavského fortelu proběhne 9. listopadu 2017
v budově Domu školství v Břeclavi od 8:30 do 17:00 hod. Na této
akci se budou moci návštěvníci
zapojit do soutěže o hodnotné
ceny a novinkou pro letošní ročník jsou konzultace s kariérním
poradcem.
Na akci jsou zváni nejen žáci
základních škol, ale i studenti
středních škol a odborných učilišť, kteří již aktuálně řeší své
zapojení na trhu práce. V odpoledních hodinách je akce určena
především pro širokou veřejnost
a absolventy, kteří se zajímají
o možnosti zaměstnání.
(vd)

9. 11. 2017

8.30 - 17.00

na adrese: Dům školství,
17. listopadu, Břeclav

HLEDÁTE PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ V
TECHNICKÉM OBORU?

Využijte jedinečnou příležitost projednat své možnosti se zástupci
nejvýznamnějších zaměstnavatelů technických oborů v regionu.

VSTUP ZDARMA

SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY

Akce je určena pro žáky, studenty,
jejich rodiče a širokou veřejnost.

VYSTAVOVATELÉ:

signumcz.com

Organizátoři akce:

Mediální partneři:

www.ohkbreclav.cz
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Břeclav uspěla - ministerstvo i kraj
její projekty prevence opět podpořily
Projekty prevence kriminality břeclavské městské policie
přesvědčily ministerské a krajské úředníky tak, že v jejich pokračování pro tento rok dali zelenou. Tato podpora má podobu
bezmála 1,4 milionů korun, které formou dotací z ministerstva
vnitra a Jihomoravského kraje do Břeclavi poputují. Břeclavané se tak dočkají např. dalších S.O.S. hodinek, sad pro značení
jízdních kol syntetickou DNA, stejně jako pokračování práce
čtyř asistentů prevence kriminality.
Část dotačních peněz je určeno na preventivní projekty zejména v sociálně vyloučených
lokalitách, kde se jedná o dvojici projektů Domovník a asistent
prevence kriminality. Prvně jmenovaný podpoří ministerstvo vnitra částkou 210 tisíc korun, druhý
pak 903 tisíci korunami. Vnitro
pomůže Břeclavi také s financováním nákupu dalších 200 sad
pro forenzní identifikační značení, v rámci kterého jsou jízdní
kola zdarma značena tzv. syntetickou DNA a následně zanášena
do národního a mezinárodního
registru. Stejně tak se rozroste

o dalších 30 počet S.O.S. hodinek, které zvyšují osobní bezpečnost břeclavských seniorů.
Nákup pagerů pro seniory podpoří Jihomoravský kraj 140 tisíci
korunami, dalších 38 tisíc dá na
nákup speciálních zámků, díky
kterým se strážníci do bytu seniorů v nouzi dostanou rychle
a bez poškození vstupních dveří či oken a to i v situaci, kdy senior má kliček v zámku zevnitř
svého bytu.
Uvedené projekty samozřejmě nejsou plně hrazeny z dotací státu či kraje, ale neobešly by
se bez finanční podpory měs-

ta Břeclavi. Město se na projektech dotovaných ministerstvem
vnitra spoluúčastní 10 procenty

z celkové výše nákladů, v případě krajských dotací pak procenty 30.
(zno)

Dobrý úřad: Dobrý
výsledek pro Břeclav
Městský úřad Břeclav obdr žel s t ř í br né ocen ění za
dosažení 93 % spokojenosti občanů v projektu DOBRÝ ÚŘAD.
Podařilo se tak obhájit velmi pozitivní výsledek z předchozích
dvou let.
"Hodnocení probíhá průběžně
a poskytuje nám konkrétní zpětnou vazbu od našich klientů, která je pro nás i měřítkem kvality
práce našich úředníků. Jsem proto rád, že se nám daří držet trvale
pozitivní výsledky, je to signál, že
jdeme správnou cestou" uvedl tajemník Městského úřadu Břeclav
Zdeněk Opálka.

Projekt DOBRÝ ÚŘAD je určený pro úřady veřejné a státní správy, státní organizace a neziskové
organizace. Fungování projektu
je jednoduché a občana zatěžuje jen minimálně. Během jednání
na úřadě si může ze stojánku vzít
formulář, v němž vyplní svou e-mailovou. Formulář pak vhodí do
boxu u hlavního vchodu do radnice. Následně je e-mailem požádán, aby zhodnotil svou zkušenost
s úřadem a městem. Hodnocení
je anonymní - jakmile je e-mail od
občana zadán do systému, je mu
přiděleno číslo, a proto není možné zjistit, kdo hodnotil.
(juh)



ANKETA - FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21
Níže jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné
diskuse s Vámi, které proběhlo 25. 5. 2017 na Domu školství
Břeclav.
Vážení spoluobčané, dostává
se Vám do rukou anketní lístek,
který obsahuje problémy i příležitosti naformulované na Fóru
Zdravého města a místní Agendy 21. Zajímá nás Váš názor a tak
prosíme, abyste označili maximálně 2 problémy (příležitosti),
které považujete za nejaktuálnější právě Vy a jejich řešení by
podle Vašeho názoru mělo být
upřednostněno.
Problémy (příležitosti) nejsou řazeny dle důležitosti – tu
jim dáte Vy svým hlasem!
Termín odevzdávání je 31. 9.
2017. Dotazník můžete odevzdat
na podatelně budovy Městského úřadu. Dále jej můžete vyplnit
elektronicky:
https://www.survio.com/survey/
d/U7Q3S6Q1E6U5J9C4E

1.

Další spojení centra s Poštornou (bez návaznosti na plánovaný obchvat).

2.

Koncepční péče o důležité městské parky.

3.

Modernizace Domova seniorů.

4.

Oprava havarijního stavu Azylového domu.

5.

Oprava stávajícího či výstavba nového Kulturního domu v centru města.

6.

Osvěta místních zaměstnavatelů pro zaměstnávání lidí se zdravotním a duševním
onemocněním.

7.

Podpora a motivace využívání MHD a cyklodopravy (MHD zdarma).

8.

Podpora environmentálního vzdělávání.

9.

Prošetření podnětu občanů na znečišťování ovzduší od místních firem (St. Břeclav).

10.

Přístup trenérů k mládeži na MSK Břeclav.

11.

Špatná zpětná vazba ze strany úřadu na stížnosti a podněty.

12.

Větší osvěta městského spotřebitelského ombudsmana.

13.

Vybudování amfiteátru.

14.

Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných odborníků ve zdravotnictví (revmatologie,
psychiatrie).

15.

Záchrana stávající pobočky SVČ Duhovky na sídlišti Na Valtické.

16.

Zelená parkoviště – propustná dlažba, zasakování dešťové vody v místě parkoviště,
výsadba vzrostlých stromů.

Vyplněný anketní lístek můžete zaslat také na e-mail marketa.pavuckova@breclav.eu. S výsledkem budete seznámeni
prostřednictví měsíčníku Radnice, na FB a webu města Břeclav. Děkujeme za zájem o naše město a váš čas.
Informace: Bc. Pavúčková Markéta, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21, tel.: 519 311 451
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Evropský týden mobility: 16. – 22. září 2017
Město Břeclav se i v letošním roce zapojí do celoevropské kampaně Evropský týden mobility, jejímž cílem je udržitelný rozvoj
dopravy. Akce spojené s tímto projektem budou probíhat v týdnu
od 16. - 22. září 2017. V rámci týdne mobility budou ve spolupráci
s Městskou policií Břeclav probíhat preventivní kontroly cyklistů
zaměřené na vybavení jízdních kol.
V sobotu 16. září 2017 proběhne v době od 13 do 19 hod.
v Břeclavi městské cyklistické
kritérium GP RACIO Břeclav urče-

né pro všechny věkové kategorie,
od dětí předškolního věku až po
profesionály. Součástí bude doprovodný program pro děti.

Areál poštorenské
věznice pojme dvě
stě odsouzených

Až dvě stovky vězňů současně si svůj trest může odpykat v nově zrekonstruovaném
areálu věznice v Poštorné,
kterou Vězeňská služba ČR
otevřela v srpnu. Na investici
přesahující 30 milionů korun se
podílelo také několik desítek
vězňů, kteří státu podle odhadů vedení věznice ušetřili svou
prací v počtu více než 26 tisíc
hodin až tři miliony korun.
Objekt v Poštorné sloužil jako
záchytné středisko pro běžence
v 90. letech, poté byl roky nevyužívaný. Před dvěma lety, kdy
do Evropy začali proudit běženci, se areál proměnil v provizorní
záchytné stanové městečko. To
nakonec ale nemuselo být využito a proto se po měsíci stanový
tábor zrušil.
Zrekonstruovaný areál věznice je určen pro odsouzené ve
výkonu trestu ve věznici s dohledem a s dozorem. Kromě cel je
v objektu zdravotní středisko, ale

také místnosti k smysluplnému
trávení volného času po práci.
„Největší změnou oproti předchozímu stavu areálu je zbudování objektu pro vstup, ale také
vytvoření zakázaného pásma
s technickými prvky a zbudování operačního střediska a kamerového systému,“ zdůraznil na
tiskové konferenci ředitel břeclavské věznice Vladan Havránek.
„Břeclavští obyvatelé měli
problém s tím, kdyby tady vzniklo záchytné středisko pro uprchlíky. Báli se mimo jiné toho, že
by se někteří uprchlíci volně pohybovali po městě. S výstavbou
věznice za městem ale Břeclavané problém nemají. Vězeňská
služba ČR navíc nabídla v souvislosti s výstavbou areálu místním
lidem nová pracovní místa. Věznici máme také v centru města
a lidé většinou ani nevnímají, že
tam vězení je,“ vyjádřil se k novému areálu břeclavský starosta
Pavel Dominik. 
(dav)

V neděli 17. září 2017 v době
od 13 do 17 hod. bude v okolí zámečku Pohansko probíhat „Zábavné odpoledne nejen pro děti“
se spoustou her a soutěží, od 15
hod. budou k opékání připraveny
špekáčky.
Ve čtvrtek 21. září 2017 v dopoledních hodinách se na dopravním hřišti v Břeclavi uskuteční
dopravní soutěž pro děti základ-

ních škol, které budou prokazovat
své znalosti a dovednosti z pravidel silničního provozu. Cílem této
akce je příprava žáků ZŠ na dopravní soutěže mladých cyklistů.
V rámci Evropského dne bez
aut, který se bude konat dne
22. září 2017 proběhne na Cyklosféře dětské odpoledne pro rodiny s dětmi. MHD bude v tomto
dnu pro cestující zdarma. (OSVD)

Strážníci opět značí kola
proti krádeži. Zdarma

Zájemci o označení svého jízdního kola prostřednictvím tzv.
syntetické DNA mají opět šanci.
Břeclavská městská policie totiž od srpna po několikaměsíční
přestávce pokračuje v projektu
forenzního značení jízdních kol,
které zvyšuje šanci na vypátrání odcizeného jízdního kola. Tak
jako loni mají strážníci k dispozici
200 identifikačních sad. Ačkoli se
jejich pořizovací hodnota blíží tisíci korunám, majitelé jízdních
kol je od strážníků získají zdarma.
Zdarma je i implementace sad na
bicykl a zaevidování identifikačního kódu jízdního kola do národního a mezinárodního registru.
Značení jízdních kol syntetickou DNA probíhá přímo na služebně městské policie. Zájemci
o účast v projektu forenzního
identifikačního značení se však
musí nahlásit do pořadníku. Učinit
tak mohou telefonicky na číslech
518 398 818, 724 391 277, elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy denisa.mahovska@
breclav.eu nebo osobně u manažerky prevence kriminality Deni-

sy Mahovské přímo na služebně
městské policie na Kupkově 3.
Konkrétní datum a čas označení jízdního kola syntetickou DNA
bude určen až po domluvě s pracovnicí městské policie při zapsání zájemce do pořadníku!
K tomu, aby jízdní kolo bylo
označeno a zaregistrováno, je
třeba splnění několika podmínek. Předně vlastník bicyklu musí
mít trvalé bydliště v městě Břeclav a tzv. časová hodnota jízdního kola musí činit minimálně
5 000 Kč. Navíc syntetickou DNA
nebudou značena jízdní kola, která jsou znečištěná.
Pakliže majitel jízdního kola
a jeho bicykl samotný splňuje uvedené podmínky, musí
v dohodnutém termínu značení a zaregistrování bicyklu s sebou přinést svůj platný občanský
průkaz a doklad o nabytí jízdního
kola (doklad o zaplacení, záruční list apod.); v případě jeho absence jej lze nahradit čestným
prohlášením, které bude na služebně MP s vlastníkem jízdního
kola sepsáno. 
(zno)
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Město vymění zbrojnici za ubytovnu

Po několika letech usilovné
práce a tlaku na příslušná ministerstva se městu podařilo dotáhnout do konce směnu dvou
objektů v centru města.
„Konečně se nám podařilo
zdolat všechny byrokratické pře-

kážky. Město předá ministerstvu
vnitra (Hasičskému záchrannému sboru ČR) objekt historické
hasičské zbrojnice na Smetanově nábřeží a naopak od něj získá
budovu bývalé policejní ubytovny, která se nachází v lokalitě

mezi ulicemi Kupkova a U Cukrovaru,“ potvrdil úspěšné snažení
města místostarosta Svatopluk
Pěček.
Pro bývalou policejní ubytovnu chce město hledat využití
v oblasti sociálního bydlení a slu-

žeb. „Dlouhodobě nevyužívaný
objekt bude potřebovat opravy
a úpravy, proto v současné době
hledáme vhodný dotační titul,
který by vyhovoval našim záměrům,“ uvedl místostarosta Svato(juh)
pluk Pěček.

Využijte oponenturu dodavatele tepla
Mít vlastní kotelnu, nebýt závislí na dodavateli tepla a možná
ušetřit. Tak v posledních letech
uvažují samosprávy některých
bytových domů v Břeclavi. Počítají návratnost investice, hodnotí
plusy i mínusy a získávají informace od těch, kteří se k tomuto kroku už rozhodli.
„Většina domů s novou vlastní kotelnou ve svém vyúčtování tepla rozúčtovává pouze cenu
spotřebovaného plynu a všechny související náklady s provozem kotelny platí z fondu oprav.
Tedy servis, všechny druhy revizí a kontrol, opravy, elektřinu,
úroky z úvěru. Vůbec do nákladů na výrobu tepla nezahrnují
hodnotu investice do nové kotelny,“ popisuje skutečnost jednatel společnosti TEPLO Břeclav
Milan Pospíšil.
Jak dodává, takto okleštěné
ceně skutečně nemůže centrální
dodavatel tepla konkurovat. „Jenže v případě dopočítání souvisejících nákladů na výrobu tepla už
konkurovat může. Velkým rizikem

vlastní kotelny je také volba dodavatele, protože v případě problémů s uvedením do provozu nemají
výbory SVJ zázemí v podobě erudovaného právníka, a topit zkrátka
musíme, i když vedeme mnohaletý soudní spor,“ vyjmenovává nevýhody vlastní kotelny Pospíšil.
Provozním hendikepem potom zůstává to, že dodavatel kotelny nezajišťuje po záruční době
havarijní pohotovost, což je skutečnost, která nemá jednoduché
řešení. Porucha kotelny v lednových mrazivých dnech s dobou
odstranění několika dnů či týdnů
je potom noční můrou.
Samostatnou kapitolou je návratnost investice. U kalkulace
zpracovávané dodavatelskou firmou většinou bývají vynechané
některé nákladové položky tak,
aby výsledek odpovídal jejich
marketingovým plánům.
„Společnost TEPLO Břeclav
nabízí zdarma oponenturu investičních záměrů zpracovaných
potencionálními dodavateli domovních kotelen. Sami se pak

Odhady nemovitostí
pro dědická řízení a prodej
tel. 739 089 092

můžete rozhodnout, která varianta je pro váš dům ta nejlepší
s vyhodnocením všech případných rizik,“ nabízí pomoc jednatel
společnosti TEPLO Břeclav, která

je centrálním dodavatelem tepla pro velkou část města a teplo
do domácností dodávala v roce
2016 v průměru za 601,83 korun
za GJ. 
(red)
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Městské nemovitosti a jejich správa
Čas od času proběhne médii zpráva o tom, jak se vedení
Břeclavi zamýšlí nad možností
zakoupit některou z chátrajících
nemovitostí v Břeclavi s tím, že se
zasadí o její renovaci nebo přijme
jiná opatření na zajištění neuspokojivého stavu, který trápí občany města.
Příkladem budiž areál Vranova mlýna, který hyzdí tvář města
dlouhá léta, a o který jeho současný vlastník nejeví žádný zájem. Nedávné zřícení části jedné
z budov přimělo vedení města
zabývat se otázkou případné
koupě nemovitosti, i když pravý
motiv těchto úvah bych hledal
spíše v publicitě, které se tomuto
areálu dostalo v médiích. Rovněž
budova Hostince Na Rožku se dostala do úvah vedení města, které má pocit, že právě ono jediné
může tuto stavbu spasit.
Obecně mám o schopnostech
měst starat se o nemovitý majetek značné pochybnosti a jsem
zastáncem názoru, že čím méně

nemovitostí město vlastní, tím
lépe pro něj. Důvody jsou jednak finanční, jelikož s vlastnictvím nemovitého majetku jdou
ruku v ruce mandatorní výdaje na
jeho údržbu a provoz, což logicky
znamená méně prostředků na investiční projekty města, ale rovněž organizační důvody. Správa
městských nemovitostí v Břeclavi rozhodně nefunguje ideálně
a zářným příkladem je areál bývalého cukrovaru. Stačí si prohlédnout budovu malé tržnice, kde
dlouhá léta chybí část okapových
svodů a srážková voda tak teče

přímo k základům stavby. Nelze
se pak divit tomu, že roh budovy tržnice „sedá“ a v obvodovém
zdivu se objevují velké praskliny.
Náklady na osazení okapů by se
pohybovaly v řádech desetitisíců,
přičemž cena této nemovitosti
musela díky degradaci stavebně technického stavu klesnout
o statisíce.
Pokud město bude dále kumulovat nemovitý majetek, budou stoupat i náklady na jeho
provoz a údržbu, přičemž tyto
mandatorní výdaje mohou výhledově ohrozit hospodaření města,

zvláště pokud dojde ke snížení
příjmů města z daní. Můžeme se
tak dočkat situace, že město nebude mít prostředky na investiční projekty nebo budou značně
omezené. Doporučoval bych vedení města, aby se vyvarovala
nákupu dalších nemovitostí, soustředilo se na optimalizaci správy
stávajícího nemovitého majetku a začalo uvažovat o prodeji
zbytného nemovitého majetku
v době, kdy kulminují ceny nemovitostí.
Mgr. Ondřej Ďuriš
(hnutí Mladí a neklidní)

Reakce na text „Městské nemovitosti a jejich správa“
Ke článku Městské nemovitosti a jejich správa bych chtěl
uvést několik následujících informací. Na základě úkolu uloženého zastupitelstvem města ze dne
8. 2. 2016 se majetková komise
zabývala zodpovědně na svých
jednáních v průběhu roku 2016
a počátkem roku 2017 mimo jiné

i potřebností a efektivností využívání stávajícího nemovitého
majetku města a také případnými potřebami získání nemovitého
majetku do budoucna v souvislosti s dalším rozvojem města
a realizací koncepčních záměrů.
Seznamy těchto vytipovaných
nemovitostí byly následně pře-

dány radě města jako podklad
k dalšímu rozhodovacímu řízení.
Na vytipování těchto nemovitostí se také přímo podílel i zástupce Mladých a neklidných, který je
členem majetkové komise rady
města.
Bc. Svatopluk Pěček
Místostarosta Břeclavi

Jaký smysl bude mít lávka u Pastviska?
V čer vnové Radnici jsem
v článku „Raději buďme moravskou Kodaní než Šanghají Moravy“ napsal, že lávka u veslařského
klubu (u Pastviska) je „přežitá“.
K tomuto názoru mě vedou následující důvody:
Přemostění Dyje u Pastviska
je v územním plánu asi 30 let.
Ale městská doprava je dnes jiná
a vyžaduje si i jiná řešení. Umístění lávky u Pastviska není pro
velkou část Staré Břeclavi nijak
dopravně výhodné ani bezpečné. Asi 10 let je v územním plánu
i varianta přemostění řeky v blízkosti tzv. „špice“ u ulice Zahradní.
Jde o optimální místo, ale nikoli
pro cestu na Veslařskou ulici, ale
pro dopravní spojení Staré Břeclavi s Kančí oborou, Poštornou
a Charvatskou Novou Vsí.
Pro spojení Staré Břeclavi s ulicí Veslařskou a Kupkovou existuje
řešení levnější a výhodnější. Jde
o využití mostu u cukrovaru s napojením na komunikace na obou
hrázích. Na mostě lze cyklodopravu řešit např. rozšířením stávajícího chodníku jako sdruženou
komunikaci pro chodce a cyklisty
bez vjíždění na silnici I. třídy! Stávající chodník na mostě je široký

237 cm a šířka 250 cm dostačuje pro sdružený provoz do určité
frekvence. Druhou možností je
vybudování samostatné cyklo-lávky těsně vedle mostu. Preferoval bych první variantu.
Ulice Haškova a sídliště U Splavu jsou přeplněné auty včetně aut
návštěvníků sportovišť. Výjezd
z veslařského areálu je obestavěn
a je nepřehledný a nebezpečný.
Poslat do tohoto místa další cyk-

listy považuji za hazard. Naopak
vyřešení přejezdu mostu u cukrovaru zvýší bezpečnost i kvalitu
cyklodopravy. A jeho řešení je nutností bez ohledu na přemostění
řeky nad splavem.
Časový rozdíl mezi trasami je
jen asi 1 min a lávka u Pastviska bude výhodná jen pro blízkou
lokalitu. Budovat drahou lávku
s tímto přínosem je luxus. Pokud vyřešíme cyklodopravu přes

most u cukrovaru, nebude lávky u Pastviska třeba a pro Starou Břeclav i pro Poštornou bude
mnohem výhodnější místo pro
lávku co nejblíže u „Špice“. Pokud chceme postavit novou lávku
pro cyklisty, doporučuji vybrat si
z lokalit u ulic Zahradní nebo Šilingrova nebo upravit pro cyklisty
lávku u průmyslové školy.
Ing. Luboš Krátký
Zastupitel Břeclavi

Reakce na text „Jaký bude mít smysl lávka u Pastviska?“
V návaznosti na článek pana
zastupitele Krátkého chci předložit jiný pohled na danou tematiku.
Jak jsem již napsal, zavěšená lávka
u cukrovaru určitě ničemu neodporuje a je jistě příspěvkem k bezpečnosti cyklodopravy.
Pokud se však podívám na
mapu a vyhodnotím si, od kterého místa začíná nárůst počtu obyvatel, musím konstatovat, že je
to od ulice Jaselská či Herbenova
(především bytové domy) směrem ke kapličce. Potom, pokud
občan nepotřebuje jít na nádraží
či na gymnázium, průmyslovku,
do spořitelny, Borsu, VaKu nebo
na Pohansko, bude velice pravdě-

podobně volit lávku u veslařského klubu, protože půjde do školky
u splavu, základní školy na Kupkově, na policii ČR, do pojišťovny, na koupaliště, na náměstí, do
Komerční banky, případně Billy,
Lidlu, Penny. Stejně tak zaměstnanci Domova seniorů z Valtické
či Poštorné a CH. N. Vsi tuto trasu
především využijí a tak bych mohl
pokračovat dál.
Naopak lávka u špice by vyhovovala poměrně úzkému okruhu
obyvatel a zbytek by jel po Lidické
či Pěšině, přes most u cukrovaru.
Pokud jde o bezpečnost výjezdu na ulici Haškova, již dnes je zde
zrcadlo, ale uvažovaná vyvýšená

křižovatka vyřeší jak bezpečnost
cyklistů/chodců tak zklidní případný zvýšený provoz v tomto místě.
Klad lávky v místě Pastviska lze
spatřovat též v možnosti klientů
Domova seniorů zajít do přírody
sotva pár metrů za jeho zahradou,
což u řady klientů, pokud by měli
objíždět přes most u cukrovaru, je
vcelku nereálné. Stejně tak mohou využívat blízkosti lávky klienti
Domova s pečovatelskou službou.
Jsem přesvědčen, že budoucnost ukáže prospěšnost realizace
této akce pro všechny obyvatele města.
Ing. Jaroslav Válka
Místostarosta Břeclavi
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Tisíce lidí u synagogy: Unikátní pexeso
k dostání v TIC
Rajčatové dobroty
i úžasný žonglér

Rajčatový quiche, rajčatová zmrzlina, Bloody Mary s ruskou vodkou nebo čerstvý rajčatový fresh bez alkoholu, k tomu skvělá muzika, stovky produktů z rajských jablíček a desítky dalších pokrmů, kde
kromě rajčat nechyběl ani kus pořádného masa :) To vše nabídly letní
Slavnosti rajčat, které plnily uličku u synagogy už od rána. Po obědě
navíc návštěvníci mohli spatřit úžasnou žonglérskou show Jana Hlavsy
z pouličního cirkusu LeVitare. Celý den bavily také kapely s pohodovou muzikou, třeba Charlie Slavík Revue. 
(dav)

Chcete přátelům udělat radost, netušíte, co pořídit krajanům, kteří žijí mimo Břeclav, nebo
se chcete přespolním přátelům
originálně pochlubit regionem,
ve kterém žijete? Pořiďte si pexeso. Legendární pexeso se znovu
vrací do módy. Československý
vynález, který bystří buňky šedé
kůry mozkové, po letech mírné-

ho zapomnění znovu dobývá srdce malých i velkých Čechů. Nově
máte možnost pořídit unikátní
pexeso s fotografiemi Břeclavi
a okolí v břeclavském TIC na Lichtenštejnském domě. Laminované
pexeso na kvalitním papíru s přehledem vydrží i nešetrné dětské
zacházení, pořídit si jej můžete za
(dav)
49 Kč. 

Břeclav žije koncerty

Limitovaná edice AGROTEC

289 980 Kč

Nejen v průběhu roku, ale také o letních prázdninách žije Břeclav
koncerty. Soul, jazz, folk nebo blues nabídly pravidelné středy „U Kapra“ v malebném prostředí podzámčí. O úspěchu dnes už tradiční akce
svědčí především fakt, že bylo vždy plno. Lidé si na kvalitní muziku
u zámku za leta zvykli a na koncerty se schází nejen Břeclavané, ale
také milovníci hudby z širokého okolí. Kromě střed U Kapra si lidé mohli jít poslechnout pravidelné nedělní koncerty v rámci Kulturního léta
na schodech u KD Delta, na které si cestu našlo publikum především
z řad seniorů. 
(red)

Taneční

pro dospělé
www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Kurz v Břeclavi obsahuje 7 lekcí + závěrečný ples.
Cena 1 200,-Kč
Kurz zahájíme v PÁ 13. října v 19:45 hod.

AGROTEC a. s., Lidická 123, 690 02 Břeclav
Tel.: 519 327 143, E-mail: kia.breclav@agrotec.cz
web: www.agrotecauto.cz

Přihlásit se můžete pomocí e-přihlášky na webu TŠ
nebo telefonicky.

Kia cee’d: Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,0 l/100 km. Emise CO2 104 – 138 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou
výbavu. Cena 289 980 Kč vč. DPH platí pro verzi Comfort 1,4 CVVT 73 kW a je určena pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu.
Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do vyprodání zásob.

KIA_inz88x131_289.980.indd 1

1.8.2017 7:33:03
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Obuv
Břeclav
(bývalé Botičky)
SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
na dětskou zdravotní obuv
Protetika, Superﬁt, Beda a další

NOVĚ ZDRAVÉ OBUTÍ
I PRO MAMINKY
Otevírací doba:
Po - Pá: 9.00 – 12.00 13.00 - 17.00 So: 9.00 - 11.00
Areál Green Parku u Billy, Pod Zámkem 2, Břeclav
Kontakt na prodejnu: +420 724 228 924
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Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu zdravotní
pojišťovny platí od 1. července do
30. září, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. ledna
následujícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví.
Spolupracujeme s více než 26 000 lékaři
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR.
Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu
nejmodernější a nejdražší zdravotní péči.
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných
bonusů pro celou vaši rodinu.

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na
www.211.cz

www.zpmvcr.cz
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Hudební festival
spojí krásu LVA a klasiky

Galerie 99 v měsíci září zve
hned na tři výstavy.
PRO RADOST je výstava výtvarníků, jejichž práce galerie připravila pro putování po městech
a obcích. Vernisáž proběhne v Galerii 99 ve čtvrtek 21. září 2017
v 17 hodin. Cílem je vystavit díla
vytvořená pro radost a určená pro
širokou veřejnost za opravdu dostupné ceny. Chceme, aby si všichni lidé mohli koupit umělecké dílo.
Výstavu pořádá Galerie 99 spolu s realitní agenturou Proradost.
Antonín Vojtek výstava Z jiného světa v Předklášteří u Tišnova. Zveme vás na neobvyklou
akci – výstavu v areálu kláštera
v naprosté tmě. Ve velkém pro-

storu bez oken bude vystaveno
a osvětleno 60 obrazů z cyklu Odjinud. Tím se umocní dojem vesmírného prožitku. Přijďte v neděli
17. září 2017 v 15 hodin.
Mladá malířka Julie Vojtková
vystaví 34 obrazů v Galerii z ruky
na Vysočině v obci Křížovice.
Bude zde 2. září 2017 v 15 hodin
představena kniha antropologa,
básníka a spisovatele, profesora
Jaroslava Maliny „Hlava XXXI“, kterou Julie ilustrovala. Kniha bude na
výstavě k zakoupení. Výlet do této
zajímavé galerie stojí za to.
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 372118, 723 930 015, 723 887
977. Galerie AV na ul. J. Moláka na
zazvonění nebo na telefon.
Novinky sledujte na www.vojtek-av.com nebo na facebooku.

Zvučná jména, čarokrásné
prostory, Lednicko-valtický areál. Unikátní Lednicko-valtický hudební festival si mohou lidé užít
v saletech, zámcích a kostelech
LVA už na podzim.
II. ročník festivalu klasické
hudby oživí historické skvosty
Lednicko-valtického areálu a přiblíží hudbu lidem z celého území
České republiky včetně okolních
zemí. Autorem několika staveb,
ve kterých budou festivalové
koncerty probíhat, byl geniální architekt rodu Lichtenštejnů
Josef Hardtmuth – současník,
obdivovatel a později i donátor Wolfganga Amadea
Mozarta a Franze
Schuberta. Těmto skladatelům
bude během osmi
koncer tů věnován nadstandardní
prostor v dramaturgii festivalu.
Jejich skladby
zahrají špičkoví

Požehnaný to lečový čas
Probudil jsem se radostným
štěkotem našeho psíka. V překladu to znělo asi tak „Vstávej lenochu, už je ráno prvního září!“
Z jeho šibalských hnědých kukadel jsem vyčetl touhu i odhodlání. A klasické: „Dime ven!“ Pravda.
Děti jdou do školy, ale až v pondělí. A to neznamená, že já musím
Beníku opustit svůj rodný pelech.
Chvilku jsem dělal mrtvého brouka, ale jeho nonverbální komunikace mne nakonec přesvědčila.
Před tradičním venčícím okruhem jsme oba po chuti posnídali.
Ben granule a já tradičně chleba
s máslem, rajče a navrch černý čaj
nejmenované značky. Vzhledem
k tomu, že je dnes pátek, svátek
má Samuel. Ale to není podstatné. Jistě. Dnes jsou přece farmářské trhy. Je třeba doplnit zásoby
vitamínů. Ano, těch voňavě přírodních. Kabele, mošny a igelitky
bodrých měštek se plní buclatými a růžolícími paradajkami,
dužnatými paprikami, statnými
salátovými okurkami a macatými, jemně štiplavými svazky čer-

stvé cibule. A tak dále a tak dále.
Protože v tento požehnaný lečový čas nám všelaskavá náruč polí,
humének a zahrádek nabízí vše,
po čem naše gurmánská duše
prahne. A bio! Dobrá paní Pomona
nám štědře sype z rohu hojnosti.
Volám vzrušeně kupředu levá,
ale Beník, známý pravičák na mně
tradičně hází bobek. Pro tento případ mám dopředu nachystaný
mikroténový sáček. Tak nabádá
městská vyhláška. Howgh. Tečka
a basta. S chutí jsem se zakousl
do šťavnaté a vyptané degustační
švestky a zasnil se. Včil po přechodu se zasním i na přechodu. Jsem
holt taková snivá povaha. V duchu
se vidím, jak cupitám s babičkou
Hedvikou na trh. První vzpomínka patří tržišti na náměstí Rudé
armády. Dnes je to naše náměstí
T. G. M. Dobové fotografie zachycují trhovkyně z let po první světové válce. Jmenovalo se tuším také
po našem prvním prezidentovi.
O pár let později procházím s naší
s babičkou podchodem na malé
náměstíčko. Smaltovaná tabul-

ka informuje pocestné, že se ocitli
U tržiště. Vzduch
byl zaplněn množstvím vůní, tvarů
a barev. Venkovanky ve vlňácích či
pracovním kroji
nabízely své zemědělské přebytky.
Měly již své stálé
zákaznice. O žádné evidenci tržeb
nabylo ani vidu ani
slechu. Baže. Drzé
houkání klaksonů
mne rázně vytrhlo
z nostalgické nálady. Pevně jsem sevřel ouška igelitek
a rázným krokem
se vydal k domovu.
Po cestě jsem malému Samuelkovi
ve futuristickém
kočárku popřál
nov ý a chutný
dudlík.
Karel Křivánek

hudebníci: PhilHarmonia Octet
Prague, Janáčkův komorní orchestr, Barocco sempre giovane. S nimi také vystoupí mladí
sólisté, kteří se díky účasti na
mezinárodně uznávaných soutěžích již dnes stávají významnými osobnostmi klasické hudby.
Festival zahájí světoznámý Pavel
Haas Quartet a ukončí ho Filharmonie Bohuslava Martinů pod
taktovkou Vojtěcha Spurného
s vynikajícím violoncellistou Jiřím Bártou.
Pro více informací sledujte:
http://www.lvhf.cz/. 
(red)
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Břeclavská knihovna připravuje na září 2017
Novinky v knihovně
V rámci zlepšování služeb
čtenářům přicházíme s dalšími
změnami – od září jsme spojili hudební oddělení, čítárnu, zvukovou
knihovnu a studovnu do jednoho
oddělení a díky vstřícnosti města jej vybavili novým moderním
nábytkem. Nové oddělení naleznete v prostorách bývalé studovny v prvním patře přístavby ve
dvoře. Stávající čítárna v přízemí
historické budovy knihovny byla
přeměněna na nově zařízený multifunkční sál, kde budou probíhat
kulturní a vzdělávací akce. Stávající
malý sál bude nyní sloužit jako
počítačová učebna pro pořádání
počítačových i jiných vzdělávacích
kurzů.
Další důležitou změnou je
úprava půjčovní doby. Nově zavádíme jednotnou půjčovní dobu ve
všech odděleních ústřední knihovny, a to každý všední den od 10
do 18 hodin. Pouze v dětském
oddělení bude otevřeno jako doposud, tj. od 13 do 18 hodin.

Cesta nejen ke hvězdám:
Dana Drábová - Příběh uranu
Letošní podzimní cyklus přednášek zaměřených na popularizaci
vědy Cesta nejen ke hvězdám bude
zahájen tématem nazvaným Příběh uranu, které přednese osoba
v naší republice nejpovolanější, jaderná fyzička a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
Dana Drábová. Přednáška se uskuteční v pondělí 18. září v 18 hodin
v malém sále knihovny. Vstupné
dobrovolné.
Burza vyřazených knih
Od úterý 19. září od 12 hodin
do pondělí 25. září si budou moci
zájemci za velmi příznivé ceny vybrat v průjezdu knihovny ze široké
nabídky vyřazených knih a obohatit
jimi svou rodinnou knihovničku.
Tentokrát bude v nabídce spousta
naučné a odborné literatury, takže
neváhejte.
LiStOVáNí.cz: Torey Hayden – Zvíře
První podzimní představení
z cyklu scénických čtení LiStOVáNí.

Výprodej posledních skladových
zásob čisticích a pracích
prostředků s 50% slevou*
*Nevztahuje se na produkty Feel eco

Podniková prodejna se nachází v areálu Fosfa a.s., hned vedle hlavní brány.
Pokud k nám pojedete autem od Břeclavi – před Albertem doleva a objeďte celý areál.
Albert

Hraniční

FOSFA

e
Dyj

í

ničn

Hra

rá
Sta

Podniková prodejna FOSFA
Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav
Otevírací doba:
Po - Pá 8:00-12:30, 13:00-16:00
í
ničn
So, Ne a ve státem uznané
Hra
svátky - zavřeno

cz v břeclavské knihovně nazvané
Zvíře s podtitulem Příběh o klukovi, který promluvil, se uskuteční
v sobotu 23. září v 18 hodin ve
velkém sále knihovny. Akce se
koná za osobní účasti autorky
Torey Hayden, po skončení představení bude následovat diskuze,
prodej knih a autogramiáda.
Účinkují Věra Hollá a Pavel
Oubram, vstupné 100 Kč, v předprodeji 80 Kč, předprodej v čítárně
knihovny.
VU3V: Cestování
– co jste možná nevěděli
Zveme všechny zájemce ke
studiu dalšího semestru Virtuální
Univerzity třetího věku, tentokrát
na téma Cestování – co jste ještě
nevěděli.
První přednáška začíná v úterý 26. září 2017 v 15 hodin ve
velkém sále knihovny, registrace
bude probíhat už od 14 hodin.
Ke studiu je možné se připojit
i v tomto semestru, nově ale mohou VU3V studovat pouze osoby
s nárokem na starobní důchod.
Cena kurzu za celý semestr je stanovena na 420,- Kč, pro čtenáře
knihovny 300,- Kč.
Představuje se…
Výtvarný ateliér Duhovka
V prostorách knihovnické
Galerie na schodech budete mít
možnost si v průběhu měsíce září
až do 6. října prohlédnout výstavu výtvarných prací nazvanou
Představuje se Výtvarný ateliér Duhovka. Jedná se celoroční
průřez prací Výtvarného ateliéru
SVČ Duhovka Břeclav.

Týden knihoven 2017
FREE FILM
FEST:
10 miliard:
Co máme
na talíři?
V úterý 3. října v 18 hodin zahajujeme další ročník naší filmové
přehlídky nekomerčních snímků
Free Film Fest promítáním dokumentárního filmu 10 miliard:
Co máme na talíři? Za několik
desítek let bude na zemi přes deset miliard obyvatel. Jedna šestina z tohoto počtu už dnes trpí
chronickým hladem. Jak budeme
schopni produkovat potraviny pro
všechny na každý den za pár let?
Vstup volný.
Počítačový kurz:
Seznámení s počítačem
Srdečně zveme všechny zájemce na další řadu počítačového kurzu pro úplné začátečníky
- Seznámení s počítačem, který
začíná ve středu 4. října v 9 hodin. Kurz má čtyři lekce a bude
probíhat každou středu a pátek
od 9 do 11 hod v naší nové počítačové učebně. Cena celého osmihodinového kurzu je 300,- Kč,
zájemci mohou pokračovat přímo navazujícím kurzem pro mírně
pokročilé.
Tajuplný Velikonoční ostrov
Ve středu 4. října v 18 hodin zveme všechny zájemce do velkého
sálu knihovny na cestopisnou besedu Danuše Ušelové věnovanou
tajuplnému Velikonočnímu ostrovu. Vstupné dobrovolné.  (jč)

Den Charity 21. 9. od 10 do 15 hod
Cílem celostátní kampaně Den Charity je seznámit širokou
veřejnost s činností a posláním a představit zájemcům pracoviště Charity. Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou.
Naopak jde o poděkování veřejnosti za celoroční spolupráci při
nejrůznějších charitativních akcích a projektech. Letos Oblastní charita Břeclav slaví 25 let své existence a ráda svoji prezentaci nabídne veřejnosti 21. září v charitním stánku na pěší zóně
u břeclavského gymnázia. Kromě jiného budou sestry z Charitní
ošetřovatelské služby měřit krevní tlak.
Pro malé i větší děti je nachystána výtvarná dílnička s omalovánkami se zdravotní tematikou, hravé poskytnutí první pomoci,
kvízy a vědomostní testy. Odměnou bude zkušební jízda vozítkem
segway i malá sladkost. Kolektiv pracovníků Oblastní charity Břeclav se těší na setkání s veřejností mezi 10 a 15 hodinou.
(ak)
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ZÁŘÍ 2017
Pátek 1.9. v 15:00, neděle 3.9. v 17:30 ve 3D

EMOJI VE FILMU

Film vás poprvé zavede do tajného světa uvnitř vašeho
mobilu, kde žijí vaši oblíbení Emoji...

Anim., USA, 2017, DABING, příst., 100 min., 110,-/130,-Kč

Pátek 1.9 v 17:30 ve 3D, neděle 3.9. v 15:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, musí prokázat
chytrost, šikovnost, odvahu, aby zachránil ´taťuldu´...

Animovaná komedie, Česko, 2017, DABING, přístupný, 85
min., 85 min., 130,-/150,- Kč

jjjjjj NOVÝ FILM SVĚRÁK - SVĚRÁK

Pátek 1.9. ve 20:00 a sobota 2.9 v 17:00 a 20:00
Neděle 3.9 ve 20:00

PO STRNIŠTI BOS

Edu Součka a spol. známez filmu Obecná škola. Nyní jsme
však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena
vystěhovat se na venkov...Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej
Vetchý, Tereza Voříšková , Jan Tříska, Alois Grec.

Drama, komedie, ČR, 2017, přístupný, 111 min., 130,- Kč

Neděle 3.9. v 10:00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animák pro celou rodinu.

Animovaný, Kan, USA, 2017, DABING, přístupný, 120,-Kč

KINO ART
Úterý 5.9. ve 20:00

PĚKNĚ BLBĚ

Láska dokáže překonat všechny překážky...
Hrají: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter.
Komedie, 2017, tit., od 12 let, 119 min., 90,- Kč
Středa 6.9. a čtvrtek 7.9. ve 20:00

BABY DRIVER

Když se Baby setká s dívkou svých snů, vnímá to jako
příležitost opustit život zločince a začít znovu… Režie: Edgar
Wright. Hrají: Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey.

Akční, VB, 2017, tit., od 12 let, 112 min., 110,-Kč

Čtvrtek 7.9. v 17:00 a pátek 8.9. v 17:00 ve 3D

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Speciální vládní agenti s úkolem udržovat pořádek v celém
vesmíru. Režie: Luc Besson /Avatar/.
Hrají: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen.

Pátek 15.9. v 17:00 a neděle 17.9. v 15:00

LETÍME

Animák pro celou rodinu.

Anim., USA, 2017, DABING, přístupný, 84 min., 100,- Kč

Sobota 16.9. v 17:00 a ve 20:00

SPIDER – MAN: HOMECOMING

Režie: Jon Watts. Hrají: Tom Holland, Michael Keaton,
Robert Downey Jr., Marisa Tomei.

Sci-fi, USA, 2017, DABING, přistup., 133 min., 100,- Kč

KINO ART
Úterý 19.9. ve 20:00
Projekt 100 - téma pro rok 2017- sci-fi

PODIVUHODNÁ CESTA + CESTA NA MĚSÍC

Film z roku 1902 (6 let po vzniku filmu), byl zapomenut. 1993
byla objevena kopie, a tak se rozjela jedna z nenákladnějších
restaurátorskou akci v historii filmu. Podivuhodná cesta
doplňuje Cestu na Měsíc a vytváří tak výjimečný zážitek.
Dokument, FR, 2011, 60 min.
Krátkometrážní fantasy, FR, 1902, 13 min., 100,-Kč

Středa 20.9. ve 20:00 a čtvrtek 21.9. v 17:00 a ve 20:00

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací
se kde vyrostla. Zpátky ke kořenům!
Hrají: Reese Witherspoon, Michael Sheen, Nat Wolff.
Komedie, USA, 2017, tit., od 12 let, 110,-Kč

Pátek 22.9. v 17:00 ve 3D
Sobota 23.9. v 17:00 a neděle 24.9. v 15:00

LEGO NINJA GO
Animák pro všechny.

Animovaná, akční, USA, 2017, DABING, přístupný,o 97
min., 130,-/110,-Kč

Pátek 22.9. a sobota 23.9. ve 20:00 ve 3D

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH

Svět Kingsmanů -Tajná služba jako nezávislá, mezinárodní,
špionážní agentura pracující v hlubokém utajení.
Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Taron Egerton, Halle Berry
Akční, komedie, USA, 2017, tit., od 12 let, 150,-/130,-Kč

KINO ART
Úterý 26.9. ve 20:00

ZKRÁTKA KRAŤAS

Nejlepší krátké animované filmy ve střední Evropě aneb
animace není jen pro děti… Výběr Evropy.

Sci-fi, FR., 2017, DAB., přístupný. 137min., 130,-/120,-Kč

Animovaný, od 12 let, tit. i české verze, 69min., 110,-Kč

Pátek 8.9. ve 20:00 a sobota 9.9. v 17:00 a ve 20:00

Středa 27.9. a čtvrtek 28.9. ve 20:00

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana.
Režie: Christopher Nolan.
Hrají: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh.

Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková,
Jan Tříska, Alois Grec.

DUNKERK

Akční, VB, Fr., 2017, DABING od 12 let, 106 min., 110,-Kč

Neděle 10.9. v 15:00

JÁ, PADOUCH 3

Pohádka pro celou rodinu.

Anim., USA, 2017, DABING, přístupný, 90min., 110,-Kč

KINO ART
Úterý 12.9. ve 20:00

DVOJITÝ MILENEC

Chloé, mladá křehká žena se sklony k depresím se bezhlavě
zamiluje do svého psychologa Paula... Režie: François Ozon.
Hrají: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset.
Drama, Francie, 2017, tit., od 18 let, 107 min., 100,-Kč

Středa 13.9. a čtvrtek 14.9. ve 20:00

TO

Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo,
beroucí na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte.
Režie: Andres Muschietti. Hrají: B. Skarsgrd, J. Lieberher,
Horor, USA, 2017, tit., od 15 let, 135 min., 120,- Kč

Čtvrtek 14.9. v 17:00 a pátek 15.9. ve 20:00

LOGANOVI PARŤÁCI

Jméno Logan je v tomhle kraji synonymem pro prohru. Říká
se, že bratři Loganovi jsou idioti...Režie: Steven Soderbergh.
Hrají: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig.
Komedie, USA, 2017, titulky, od 12 let, 119 min., 110,- Kč

PO STRNIŠTI BOS

Drama, komedie, historický, Česko, 2017, přístupný,
111 min., 110,- Kč

Čtvrtek 28.9. a pátek 29.9. v 17:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě...

Anim., ČR, 2017, DABING, přístupný, 85 min., 110,- Kč

Pátek 29.9. ve 20:00 a sobota 30.9. v 17:00 a ve 20:00

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

Druhá kapitola kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je
majitel kadeřnického salonu Valentino v Praze Otto Bock
a jeho rodina. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček,
Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa Geislerová.
Drama, Česko, Slovensko, 2017, od 12 let, 120,- Kč

Neděle 1.10. v 10:00

21.10. v 19:00

SLET BUBENÍKŮ

"DARK SIDE OF THE GROOVE"

Již pošestnácté bude republikou křižovat ojedinělý putovní
koncert - festival Slet bubeníků. Jen jednou do roka se sejde
parta bubeníků, aby nadchla publikum. Kromě bicích, bubnů,
perkusí, hlasů a zvuků se letos do sestavy dostal i neobvyklý
hudební bicí nástroj: cymbál.
Pavel FAJT - Miloš VACÍK
Pavel KOUDELKA -Tomáš REINDL
Ondřej ANDĚRA - Petr GABLAS

26.10. v 19:00

LIGA PROTI NEVĚŘE
Režie: Zdeněk PODSKALSKÝ
Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala
charakterizovat tato divadelní inscenace
- žena a její milenec, vracející se manžel,
další žena hledající svého manžela.

IVO ŠMOLDAS

VERONIKA NOVÁ - MICHAELA KUKLOVÁ

7.11. v 19:00

RADUZA
s kapelou

Zpěvačka, písničkářka, skladatelka, multiistrumentalistka,
tentokráte s kapelou...

22.11. v 19:00

MINIPÁRTY
KAREL ŠÍP
ALOIS NÁHLOVSKÝ

Minipárty je zcela nová zábavná talk show,
která je volnou alternativou velmi úspěšného televizního
pořadu Všechnopárty.

13.12. v 19:00

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm,
snachoua tchýní, mezi matkou a dcerou,
synem a matkou, mezi mladými manžely
a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými...)))
LUCIE ZEDNÍČKOVÁ - MARTIN KRAUS
ANNA KULOVANÁ - DANA HOMOLOVÁ

Vážení návštěvníci ,
přes prázninové měsíce v kině Koruna
Město Břeclav provádělo opravy.
Od září vás přivítá klimatizovaný sál,
nová šatna, více místa ve foyeru
i nová dramaturgie.
Od října budeme mít nový web a komfortnější
způsob rezervace a prodeje vstupenek, možnost
platby kartou vč. on-line prodeje
a "vstupenky do mobilu".
Těšte se do vašeho kina,
těšíme se na vás... Vaše Koruna

EMOJI VE FILMU

Anim., USA, 2017, DABING, přístupný, 100 min., 100,-Kč

Úterý 3.10. ve 20:00
Projekt 100

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:

PLANETA OPIC

ÚT-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20:00
SO: 17:00 – 20:00
nebo e-mail: kinobreclav@seznam.cz
on-line prodej a rezervace www.kinobreclav.cz
/od poloviny září/

Sci-fi, USA, 1968, DABING, od 12 let, 112 min., 110,- Kč

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

Někde ve vesmíru přece musí být něco, co je lepší než
člověk... Režie: Franklin J. Schaffner.
Hrají: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter.

16 / RADNICE

Míčový turnaj v Břeclavi Regata se jela v tropech

Na řece Dyji se na konci srpna konal další ročník tradiční Slovácké
regaty, který se jel za tropického počasí. Nad břeclavským splavem
bojovali o medaile veslaři ze šestnácti českých i slovenských oddílů.
Vrcholem nedělních finálových jízd byly závody osmiveslic. Dorostenci bojovali o vítězství v Memoriálu Františka Kobzíka a Františka
Kšíra (členů legendární břeclavské osmy z olympiády 1936), muži pak
o pohár Města Břeclav. V obou závodech zvítězily posádky tvořené
převážně břeclavskými veslaři. Ve vítězné osmě mužů nechyběl ani
olympionik Lukáš Helešic, který si v průběhu regaty vyzkoušel i nezvyklou roli kormidelníka. 
(juh)

Celodenní sportovní maraton čekal na třináct dvojic, které se v červenci nad břeclavským splavem utkaly v pátém ročníku Míčového
čtyřboje. V doslova tropickém počasí na ně čekaly souboje v nohejbale, tenisu, volejbalu a badmintonu, které dokonale prověřily jejich
všestrannost a výkonnost. Z náročného klání vyšla nejlépe dvojice
Renata Strušková, Zbyněk Morc. Druhé místo obsadili Petr a Milan
Pospíšilové, bronz putoval do Hroznové Lhoty zásluhou Františka
Jurčeka a Jana Jagoše. 
(juh)

Sedm břeclavských
softbalistů mistry Evropy!

Jadrný si poranil koleno
Nadejný břeclavský motocyklista Petr Jadrný si při závodech
v Maďarsku poranil koleno. Po
povedeném závodě na Slovakiaringu jedl závod na maďarském
okruhu Pannoniaring, kde se mu
už při tréninku rozsypala převodovka. „Do soboty jsme ale stihli
zpravit motorku a já mohl zajet
alespoň ranní warm up, který byl
těsně před kvalifikací. V kvalifikaci skončil pátý pouze ze ztrátou 0,4 sek. na druhého v pořadí,“
vysvětluje Jadrný. Při prvním závodě se Břeclavanu podařil start
a držel se v první skupině, kde
se bojovalo o vítězství. Při jednom z předjížděcích manévrů ve
2. kole ale přišla studená sprcha,
když Jadrnému zachrastilo v převodovce. „Při zhruba 200 km/h
jsem nebyl schopný motorku
ubrzdit a musel jsem s ní do únikové zóny, kde následně přišel
pád, při kterém jsem si poranil
koleno,“ doplňuje s tím, že pro něj
závod v Maďarsku skončil.

Přesto ale pokračoval do
Mostu, kde na šampionát přijel
s přednastavenou motorkou.
„ S v ylepšeným nastavením
motocyklu jsem měl silný základ pro kvalifikaci a závod. Už
při kvalifikaci se ale ozvalo bolestivé koleno z předchozího
závodu,“ vysvětluje závodník.
Kvalifikaci i přesto zvládl zajet
na uspokojujícím 4. místě, a tak
měl dobrou výchozí pozici do závodu. Závod Jadrnému ale opět
znepříjemnilo bolestivé koleno
a z bronzové příčky se tak propadl na sedmé místo. Do dalšího
závodu v Mostě už Jadrný vyjel s léky proti bolesti, nicméně
4 kola před koncem musel odstoupit, protože mu koleno nedovolilo závod dokončit.
Závod v Mostě společně s diagnózou doktorů byl definitivním
znamením, že Jadrný musí na
operaci kolene. Nyní se Břeclavan rehabilituje a závěr sezony
je tak pro něj nejistý. 
(red)

Další obrovský úspěch si připsali softbalisté oddílu Lokos Břeclav.
Hned sedm jeho členů bylo členy reprezentačních výběrů, které vybojovaly v Praze tituly mistrů Evropy. Zlaté medaile do Břeclavi přivezli junioři (U19) Luděk Opluštil, Lukáš Kubát, Martin Magula, David
Pazdera, Vojtěch Forman a George, Jakub Osička zvítězil s kadetským
týmem (U16).

Plavci na republice
V letních mistrovských soutěžích měl svá želízka v ohni také
Klub sportovního plavání Delfín
Břeclav. Jako první si určitě zaslouží být uvedena Dominka Limová (2006), které se podařilo na
Poháru ČR v Prostějově vybojovat bronzovou medaili v disciplíně 50M. Jen těsně ji navíc unikla
další medaile na trati 100M, kde
doplavala na krásném 4. místě.
Další spokojenou břeclavskou plavkyní je Sára Slámová

(2003). Na MČR 14 letého žactva v Pardubicích svedla urputný
boj o bronzovou medaili na trati
200P, kde sice nakonec na medaili nedosáhla, ale 4. místo na
takto významné soutěži je skvělý
výsledek.
Výborně si vedla další plavkyně Denisa Piškulová (2001) na
MČR dorostu v Praze, když ve finále zaplavala skvělý čas 2:32,56
na náročné trati 200M a dokončila tak závod na 5. místě.  (jan)
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Češi se na Memoriálu I. Hlinky prali statečně

Upršený triatlon
napříč Břeclaví

Skvělou atmosféru a zaplněný břeclavský stadion si užívali
čeští reprezentanti U18 na hokejovém Memoriálu Ivana Hlinky. Ten v srpnu hostila Břeclav
a Bratislava. Po přípravném zápasu s Kanadou se Češi statečně
poprali se Švýcary, nestačili na
Švédy, ale dokázali zdolat USA
a přes dramatický zápas s Ruskem se jim podařilo postoupit
do finále, kde na české mladíky
čekali Kanaďané.
Fanoušci opět vytvořili strhující atmosféru. Přesto, že se čeští hokejisté snažili ze všech sil
a brankář Dostál skvěle vychytal
desítky zákeřných střel, na ka-

nadskou mašinu to nestačilo. Češi
tak ve finále podlehli Kanadě 1:4.
I tak ale zaplněná hala po zápase Čechům aplaudovala svorně
a dlouho se slovy "Hoši děkujem".
Podle Radima Prusenovského ze společnosti Pro Hockey CZ
není pochyb o tom, že se zástupci hokejových týmů do Břeclavi
rádi vracejí: „Neradi opouštíme
Břeclav. Je tady příjemné rodinné
prostředí. Není to jen názor nás, organizátorů, ale také zhruba stovky
scoutů z NHL, kteří turnaj sledují. Nikde na světě není tak dobré
víno, řízky a pivo,“ dodal s úsměvem. Do Břeclavi by se měl turnaj
vrátit v srpnu 2019. 
(dav, juh)

Letošního Alcaplastmana uvítaly na Břeclav nezvykle studené letní teploty. Většina závodníků břeclavského triatlonu se navíc zchladila
hned několikrát. Prvně v Dyji, poté ve vlastním potu na kole a nakonec v pořádném letním lijáku při běhu. Triatlon letos ovládl Lukáš
Kynický. 
(dav)
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Břeclavská stopa v mládežnických extraligách
V Břeclavském hokejovém
klubu vyrostli a stále vyrůstají
mladí nadějní hokejisté. Dovolujeme si vám představit hráče,
kteří v uplynulých i nastávající
hokejové sezóně budou působit
v dresech extraligových klubů.
Jedná se o hráče, kteří se naučili
základním hokejovým dovednostem na břeclavském zimním stadionu. Na jejich hokejovém vývoji
se významně podíleli současní
i bývalí trenéři břeclavského hokejového klubu, pánové Bartal,
Hodonský, Sítek, Kurial, Klimovič a další jejich kolegové. Hráči
břeclavského hokejového klu-

bu jsou úspěšní i v inline hokeji,
kde to někteří z nich dotáhli až
do juniorských reprezentací ČR.
Asi momentálně nesledovanějším hráčem, který se stal pevnou
součástí mládežnických reprezentačních výběrů, je Dalimil Mikyska (1999). Ten působí od ml.
žáků v Kometě Brno a má za sebou již několik extraligových startů za "A" tým Komety. Loňskou
sezonu odehrál na hostování v prvoligové Třebíči a je vítězem Memoriálu Ivana Hlinky z roku 2016.
V extralize staršího dorostu
působí na hostování (nebo odešli na přestup) tito hráči:

18. - 24. září 2017

TÝDEN HOKEJE
Přijďte si vyzkoušet lední hokej
a zažijte spoustu zábavy!
• Pro děti ve věku 4-8 let a jejich rodiče
• Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení
• S sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice*
Pořádající klub:

HC Lvi Břeclav

Termín akce:

Sobota 23. 09. 2017 od 09:45 hod.

Adresa stadionu:

Ice Bors Aréna, Pod Zámkem 2881/5, 690 02

Bližší info:

Břeclav www.hclvibreclav.cz

* Pokud nedisponujete zmíněným vybavením, obraťte se prosím na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě.

pojdhrathokej.cz

Jan Juřička (2000) - po roce v extralize mladšího dorostu ve Vsetíně
nyní pokračuje druhým rokem v extraligovém starším dorostu Dukly
Jihlava; Richard Zajíček (2000) - již
druhým rokem hájí barvy extraligového staršího dorostu Komety
Brno; David Rosecký (2001) - v minulé sezóně byl součástí extraligového mladšího dorostu Olomouce
a nyní bude působit v extraligovém
týmu staršího dorostu stejného
klubu; David Dobša (2001) - ve starších žácích přestoupil k Zubrům
do Přerova a po roce se stěhoval
do extraligového kádru mladšího
dorostu Mladé Boleslavi, kde bude
nyní působit v extraligovém kádru
staršího dorostu; Matěj Chlubna
(2001) - po dvou letech v extralize
mladšího dorostu v dresu Warrioru Brno okusí v nastávající sezóně
EBYSL (mezinárodní rakouské mistrovství "U 18") v týmu staršího dorostu Orlů ze Znojma.
V extralize mladšího dorostu působí na hostování (nebo
odešli na přestup) tito hráči:
Dominik Vaněk (2002) - po
roce v extralize mladšího dorostu

ve Warrioru Brno si jej vybrali Piráti
z Chomutova, kde v loňské sezóně
působil v extralize mladšího dorostu; Dominik Koubek (2002)- po
roce v extralize mladšího dorostu
ve Warrioru Brno si jej vyhlédl AZ
Havířov, kde v uplynulé sezóně působil v extralize mladšího dorostu;
Lukáš Topolanský (2002), Martin
Pavlačka (2003) a Jakub Zapletal
(2002) - všichni tři budou v nastávající sezóně působit v extraligovém mladším dorostu AZ Havířov;
Jakub Masař (2003) - v kategorii
starších žáků přestoupil do Komety Brno, kde v minulé sezóně působil v týmu 8. třídy a letos bude
nastupovat v extralize mladšího
dorostu; Albert Schweitzer (2002),
M. Jurica (2002), Zdeněk Ambrož
(2003) a Ondřej Hykl (2004) - pro
letošní sezónu si je do svého kádru vybral extraligový mladší dorost
Warrioru Brno; Š. Juřička (2004) byl
delší dobu v hledáčku Zubrů z Přerova, kam také přestoupil. Letos
bude nastupovat v kategorii 8. tříd
a i on možná již v některých zápasech okusí i extraligu mladšího dorostu. 
(mz)

Brankař z Břeclavi
letěl do Číny
Břeclavský brankař v inline hokeji
Filip Král odletěl s reprezentací ČR na
Světové hry v kolečkových sportech
v Číně. World Roller Games se konají
od 27. 8. do 10. 9. Král už dříve úspěšné
reprezentoval barvy Česka v kategorii
U18, právě díky tomu se dostal do širšího výběru reprezentace. V barvách
Přerova navíc skončil druhý na mistrovství ČR. A jaké byly dojmy Břeclavana před odletem do Číny? „Popravdě jsem nečekal, že bych si mohl
zahrát na mistrovství světa a je to opravdu velký úspěch. Bez velké motivace a podpory, kterou jsem dostával, bych to nezvládl. Na Čínu se
těším, hlavně si to chci užít a také přivést nějaký ten kov,“ řekl.  (mz)

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
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tabletù, ...
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Kamenská na Islandu:
Nejlepší Evropanka
Na srpnovém mistrovství světa
v yoyování v islandském Reykjavíku
se představila také břeclavská yoyerka
Veronika Kamenská. Českou republiku
reprezentovala ve třech kategoriích –
1A, 5A a Women. Kategorii 1A musela
projít přes kvalifikační kolo. Svůj půlminutový freestyle zajela bez jediné
chyby, přesto to na postup do dalších
kol nestačilo. V kategorii 5A skončila
těsně před branami semifinále.
Největší šance ale Kamenská měla v kategorii Women. Konkurence
byla obrovská. Letos byla největší účast za celou dobu existence Women divize. Dvouminutový Freestyle zajela Břeclavanka bezchybně a za
vydatného povzbuzování obecenstva. Těsně ji přitom unikla medaile,
čtvrté místo je ale i tak historickým úspěchem české yoyo asociace. Na
prvních třech místech v kategorii Women se umístily reprezentantky
USA, Mexika a Taiwanu, kterým již titul mistryň světa patří z předchozích let. Kamenská tak potvrdila, že je Evropskou královnou yoya. Veronika Kamenská se mistrovství mohla zúčastnit také díky městu Břeclav,
které jí poskytlo na tuto akci finanční dotaci. 
(red)
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O led se stará nová rolba

O led na zimním stadionu
v Břeclavi se stará zbrusu nová
elektrická rolba Zamboni. Premiéru měla na letošním Memoriálu Ivana Hlinky. Dosavadní rolba,
která na zimním stadionu sloužila
15 let, ještě při turnaji plnila roli záložní rolby a tak nebylo potřeba za
nemalé prostředky půjčovat rolbu
z jiného stadionu. Nyní už rolba
slouží v nově zrekonstruovaném
zimním stadionu ve Varnsdorfu.
„Stará rolba nám sice mohla
ještě pár let sloužit, ale museli
bychom stále více investovat do

její údržby a oprav. Nyní se sešly
příznivé okolnosti pro pořízení
nové rolby – získali jsme příspěvek od města, podařilo se vysoutěžit příznivou cenu (2,8 milionu
bez DPH) a měli jsme kupce na
původní rolbu,“ vysvětlil ředitel
příspěvkové organizace Tereza
Břeclav Dymo Piškula.
Nová rolba má řadu výhod –
její provoz je ekonomičtější a hygieničtější a díky modernější
technologii dokáže připravit kvalitnější led než původní rolba stej(juh, foto dav)
né značky.

Ploutvové plavání v NAUTILU
V klubu sportovního potápění
NAUTILUS Břeclav vyvíjí činnost
už několik desítek let i Oddíl mládeže, který je zaměřen na výkonnostní plavání s ploutvemi.
Oddíl, jehož členem je 40 dětí,
pravidelně trénuje jednou týdně
(každý pátek 18 - 19 hod.) v krytém bazénu v Břeclavi a startuje
na závodech jak v krytých bazénech (Moravsko-slezská liga
mládeže v ploutvovém plavání a rychlostním potápění, další
různé klubové a oblastní přebory a poháry), tak i na volné vodě
(Český pohár v distančním ploutvovém plavání), v průběhu roku

mladí plavci absolvují 10 až 12
závodů.
Aby mladí břeclavští potápěči
a ploutvoví plavci mohli dosahovat na závodech lepších výsledků,
rozšiřuje NAUTILUS svoje tréninky o další hodiny a od začátku září
se mohou díky finančnímu grantu města Břeclavi připravovat 2x
týdně. V Oddíle mládeže samozřejmě velmi rádi přivítají další
zájemce o sportovní ploutvové
plavání - informace a přihlášky
získáte u klubových trenérů Milana Vojty a Jiřího Kani na klubových trénincích na břeclavském
krytém bazénu. 
(mv)
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SORTIMENT PRO VÁŠ VůZ
STUDIO JOGY
centrum Iyengar jogy

Nová 14 Břeclav (za gymnáziem)
tel: 608 124 201
www.jogabreclavsasa.cz

PŘESNÉ textilní autokoberce
PŘESNÉ GUMOVÉ autokoberce
PŘESNÉ Vany do kufru
Povinná výbava
Lékárničky
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Jungmannova 3254/2a, Břeclav • TEL.: 605 005 000
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NYNÍ NOVĚ V NAŠEM SERVISU!

PROFESIONÁLNÍ VÝMĚNY OLEJŮ

V AUTOMATICKÝCH
PŘEVODOVKÁCH

Sovadinova
3552/10a, Břeclav • TEL.: 519 321 573
180x124mm_PRAMOS_breclavsko_09_2017.ai 1 21.8.2017 10:30:07

www.MADOIL.cz • www.MADOIL-SERVIS.cz

Čím více oken,
tím větší slevy.

DRŽITEL CERTIFIKÁTU
ISO 9001:2009

OPRAVDU

ČESKÁ OKNA

TRADICE
od roku 1995

Využijte množstevní slevy v září.
S námi jsou snadné počty.
Okna, dveře, fasády, PVC, hliník. Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH

PRAMOS, pobočka Břeclav, Lidická 50, tel: 519 374 444, mobil: 777 035 925, e-mail: breclav@pramos.cz
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 9/2017, vychází 6. září 2017. Redakční uzávěrka do
15. dne předchozího měsíce. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod e. č. E11800. Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Neprodejné! Roznášku zajišťuje Česká distribuční a.s.

