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Připomínky a podněty
ke zlepšení MHD
Opět po roce se obracíme na občany Břeclavi se žádostí o zaslání podnětů a připomínek ke zlepšení situace v městské hromadné dopravě. Připomínky občanů budeme následně konzultovat
s dopravcem a dle jeho možností budou zapracovány do jízdních
řádů platných od 10. 12. 2017.
Své podněty zasílejte na odbor správních věcí a dopravy, MěÚ
Břeclav nejpozději do 18. 10. 2017 na e-mail: michaela.machovska
@breclav.eu
Bc. Svatopluk Pěček
místostarosta Břeclavi

Policistou na zkoušku

Podle odhadu pořadatelů prošly na přelomu září a října od pátku
do neděle podzámčím a zámeckým náměstím desítky tisíc lidí, Svatováclavské slavnosti v Břeclavi pravděpodobně navštívilo historicky
nejvíce lidí. Vysokou návštěvnost potvrdila i hodovní neděle. Zatímco v minulých letech byla nedělní návštěvnost oproti sobotě spíše
slabší, letos podzámčí, zámecké nádvoří, ale také nedaleký lunapark
doslova praskaly ve švech. 
Pokračování na str. 8

Workshop na téma Policistou na zkoušku uspořádala jihomoravská Policie ČR hned v několika městech. Účastníky břeclavské akce
namotivoval přílet vrtulníku a zásahová jednotka, ale také nejnovější
policejní technika. Nakonec však museli adepti na policistu ukázat
při fyzických testech, jestli „na to mají“. Překvapily zejména dívky
a ženy, které při klikování držely krok s mužskými protějšky. Pokud
vás práce u Policie ČR zajímá, kontaktujte personální odbor PČR,
e-mail miroslav.mechura@pcr.cz, tel. 725 687 616.

24.11.2017

Aktuality a fotoreportáže
z Břeclavi naleznete na

www.pavelkotyza.cz

@mestobreclav

STAVÍME NOVOU

VÝROBNÍ HALU
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
www.alcaplast.cz/kariera
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Nová parkoviště, hřiště, dostupnější závlaha
Revitalizací prošlo v rámci
III. etapy parkoviště a přilehlé prostory sídliště Jana Palacha (5,75
mil. Kč), kde už několik týdnů řidiči pohodlně parkují na téměř
40 parkovacích místech. V rámci oprav se do prostorů vkusně
začlenila i nová zeleň. Litý asfalt
nahradila mnohem reprezentativnější zámková dlažba. Slavnostně otevřeno bylo v září také
opravené sportovní hřiště na ZŠ
Jana Noháče s tartanovým povrchem (2,4 mil Kč), těsně před
dokončením bylo v době uzá-

věrky parkoviště u hřbitova ve
Staré Břeclavi, stavební práce pokročily také na nové obřadní síni
a jejím okolí, které zahrnuje i vybudování komfortního parkoviště pro návštěvníky centrálního
hřbitova. Kromě toho město nechalo opravit studnu u Cyklosféry. Zdánlivě nepříliš podstatná
investiční akce zásadně pomůže
pracovníkům se závlahou nově
oživeného prostoru v podzámčí,
vodu ze studny bude k závlaze
městské zeleně používat také
zavlažovací vůz. 
(dav)

+420 724 123 291

Náměstí T. G. Masaryka 9A
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
babí léto
př išlo br zy
a rychle, ale
zrov na tak
skončilo.
Podzimní dny s sebou nesou nejen pouštění draků, krásné procházky barevnou přírodou nebo
plné houbařské košíky, ale také
každoročně se opakující nešvary.
Člověk je tvor činorodý a stále něco musí dělat. Na rozdíl
od přírody nás nečeká pomalé
zklidnění a zvolnění tempa, pouze z jednoho hektického období
přejdeme do dalšího, stejně uspěchaného. Protože skoro pořád se
něco musí. Slovo „musím“ se stalo takovou naší mantrou.
Musím jít porýt záhony, musím
uklidit zahradu, musím vyčistit

a zazimovat chatu, musím objet
hřbitovy a upravit hroby, musím
začít shánět vánoční dárky, musím hlídat akční ceny másla ať je
z čeho péct, musím přezout auto.
Snad všechna tato naše podzimní „musím“ se ale kromě ataků
na naše nervy odráží i v něčem,
co by málokdo čekal - v bezpečnosti. A protože jsem odpovědný za činnost městské policie
a práci i statistiky strážníků už
pár let sleduji, považuji za důležité se k některým ze zmíněných
„musím“ vyjádřit právě z pohledu
městských strážců zákona.
Uklidit zahrady a chaty je určitě potřeba, je však stejně nezbytné nepotřebné věci odvézt
tam, kam patří. Něco do sběrného dvora, něco do kontejnerů
určený pro odpad biologického
charakteru. Bohužel, mnozí zahrádkáři si sice před zimou uklidí

Starosta přijal
břeclavské duchovní

Při příležitosti změny v čele břeclavského děkanství pozval starosta Pavel Dominik na břeclavskou radnici bývalého děkana Mgr. Josefa
Ondráčka a jeho nástupce ThLic. Josefa Chybu. Bývalému děkanovi,
který bude v břeclavské farnosti nadále působit jako výpomocný duchovní, starosta poděkoval za jeho téměř čtyřicetiletou práci v břeclavské farnosti. 
(juh)

„své království“, odpadu se však
zbaví tajně a kde se jim zamane.
Přitom je jim jedno, jestli v příkopu, na kraji lesa nebo u silnice.
Úklidem se poté leckdo někdo
propracuje až k přestupku, kterým založení černé skládky je.
Prosím vás tedy, buďme ohleduplní!
Říjen je měsícem, kdy začínají obchodníci lákat na vánoční
dárky. Vánoce jsou přeci za rohem. Právě toto období se však
negativně promítá do policejních
statistik. Stále více uspěchaných
lidí v obchodech láká větší množství zlodějů číhajících mezi regály
nebo na parkovištích na nepozorné nakupující. V ohrožení tak jsou
peněženky nebo i celé kabelky
a tašky nebo také věci někdy doslova vystavené v automobilech.
Předvánočním nákupem se tak
pravidelně řada lidí propracuje
k sepisování protokolu o svém
okradení. Prosím vás tedy, buďme opatrní a nenechávejme zlodějům prostor!
Bohužel i okružní cesty po
hřbitovech a úklid míst posledního odpočinku našich blízkých
se ve finále někdy mění v malá
či velká dramata. Stejně jako
o Velikonocích, i o blížících se
Dušičkách se na silnici objevují
sváteční nebo pospíchající řidiči. Vždyť musí vše stihnout! Spěchejme tedy pomalu. A pokud jde
o návštěvu hřbitovů samotnou, je
do jisté míry po setmění romantická. Ale svá rizika nese. Byli,

jsou a budou lidé, kteří se neštítí okrást staršího osamoceného
člověka. Ani na hřbitově. Naopak,
právě na tento druh desperátství
se specializují. Někteří nenechavci zase květinové vazby nebo sošky přemístí z cizího hrobu na svůj,
slovo svatokrádež jim nic neříká.
Prosím vás tedy, neriskujme více,
než musíme!
Závěrem bych ještě rád upozornil na jednu nemilou podzimní záležitost, která s „musím“ až
tak nesouvisí. Mnozí lidé si bohužel neuvědomují, že se stmívá mnohem častěji, než tomu
bylo před pár týdny, zrovna tak
nejdou vidět ráno. Neosvětlení
chodci a cyklisté jsou bohužel
rovněž evergreenem Břeclavi
a střet s tímto „neviditelným“
účastníkem provozu není výjimečný. Apeluji proto na všechny,
aby vždy při zhoršené viditelnosti
nebo šeru používali reflexní prvky či světla k tomu určená a zbytečně tak neriskovali.
Břeclavští strážníci se na podzim soustředí právě na neosvětlené účastníky provozu, ale také
na pravidelnou kontrolu hřbitovů. Evidují a kontrolují také místa, kde docházelo nebo by mohlo
dojít k založení černých skládek,
zvýšená kontrola probíhá také
v chatových oblastech.
Přeji nám všem pohodový
podzim bez zbytečných „musím“.

Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Město Břeclav oznamuje, že Radou města Břeclavi, na 68. schůzi dne 30. 8. 2017, a následně Zastupitelstvem města Břeclavi, na
21. zasedání dne 11. 9. 2017, byly nově schváleny záměry budoucího pronájmu a budoucího prodeje nemovitých věcí v areálu
bývalého cukrovaru v Břeclavi, a to za účelem realizace výstavby v této lokalitě.
Podrobnější informace o schválených záměrech města jsou
uvedeny na úřední desce Městského úřadu Břeclav, případně na
webových stránkách města Břeclav - https://breclav.eu/officeboard/file/31712.
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Město investuje do zeleně mnoho peněz
Břeclavská radnice každoročně investuje do údržby zeleně ve srovnání s podobně
velkými městy nadprůměrné množství financí, vysazuje
mnoho desítek stromů. Radnice navíc spolupracuje na
projektech s odbornicí na výsadbu zeleně Ilonou Vybíralovou. Ve spolupráci se zahradní
architektkou tak nyní zástupci
města chtějí výsadbě zeleně
ve městě dát jasnou koncepci.
Koncepce výsadby zeleně
Břeclavi až doposud městu chyběla. Současné vedení se ale tuto
situaci rozhodlo změnit. Odbornici na výsadbu zeleně ve městech oslovila břeclavská radnice
na základě dosavadních projektů, které Vybíralová zpracovala.
„Začínala jsem se studiem na
lednické fakultě, Břeclav znám
velmi dobře, dříve jsem tu na několika projektech pracovala. Nyní
je mým úkolem ve spolupráci
s břeclavskou radnicí především
nastavit koncepci výsadby zeleně,“ vysvětluje architektka, která
má s projekty ve veřejných prostorách mnoho zkušeností.
Mnozí Břeclavané poukazují např. na to, že se travnaté plochy nesečou dostatečně často.
„Lidé si mnohdy myslí, že například sečení trávníků by se mělo
zintenzivnit. To je však v rozporu
s trendem, kdy se naopak ubírá
sečí, výška sečení se nastavuje na

vyšší stupeň, aby měl trávník větší listovou plochu. Zdánlivě neupraveně může vypadat proto, že
za roky už do sebe travnaté plochy natáhly spoustu plevelných
druhů, které vyrostou rychleji než
trávník,“ upřesňuje.
Stejné je to s výsadbou stromů. Lidé často kritizují nejen na
sociálních sítích nedostatečnou výsadbu stromů. „Břeclavská radnice investuje do výsadby
zeleně skutečně mnoho peněz.
Každoročně město vysadí velké
množství stromů mnoha druhů.
Je ale potřeba dát všem snahám
řád a koncepci. Už nyní zohledňujeme fakt, že nejjižnější cíp jižní Moravy trápí v době vegetace
velká sucha a je tedy potřeba vysazovat takovou zeleň, která se
lépe se suchým klimatem vyrov-

ná. Chceme rovněž koncepčně
oživit některé plochy s velkým
potenciálem, což jsou třeba prostory Kuffnerova nábřeží nebo
velká plocha v centru před Domem školství, která není úplně
zapojena do organismu města,“
vyjmenovává architektka.
Suché a horké klima, které
má podle analýz trápit Břeclavsko i v příštích letech, tak zásadně začalo ovlivňovat druhovou
skladbu vysazované zeleně. „Dřív
nebyl až takový tlak vysazovat
stromy s velkou korunou, ale
právě kvůli suchu a horku v době
vegetace jsme si v posledních letech začali uvědomovat, že je potřeba místa ve městech zastínit,
což strom s malou korunou nezvládne. Tedy tam, kde to prostor dovolí, se budou sadit stromy

s velkou korunou, což pomůže
ke zlepšení mikroklimatu města. Kromě toho se v součinnosti s dalšími odborníky snažíme
hledat a budeme vysazovat i ty
druhy, které se lépe se suchem
a horkem vypořádají. Už nyní je na
několika místech vidět, že stromy, které jsou doma v oblastech
Středozemního moře, u nás obstály, nevymrzly a dosahují velkých rozměrů,“ pokračuje.
Mezi projekty, které radnice
ve spolupráci s Ilonou Vybíralovou doposud realizovala nebo
jsou v realizaci, patří například
ozelenění revitalizované části
sídl. J. Palacha, revitalizace úseku ul. Bratislavské od kruhového
objezdu po podjezd, přírodní zahrada v MŠ Dukelských hrdinů,
instalace dětských a lanových
prvků v parku pod Cyklosférou
a herní stěna navržená na míru,
vybudování přírodní stezky na
sídl. Dukelských hrdinů, výsadba
letničkových záhonů na Kuffnerově nábř. a další.
V současnosti už se navíc
o mnoha dalších projektech
jedná, některé jsou těsně před
schválením. Namátkou lze uvést
třeba návrh ozelenění parkoviště u nemocnice, úpravu prostoru přednádraží, 1. fázi úpravy
přednádraží, doplnění výsadeb
v městském parku nebo zapojení škol do projektu Zelená oázám.
(dav)


Městská zeleň by měla být prioritou
S potěšením jsem si v minulém čísle Radnice přečetl, že vedení města oceňuje význam zeleně pro kvalitní životní prostředí
ve městě a deklaruje péči o ni jako důležitou součást své agendy.
V posledních letech se skutečně leccos daří. Nad rámec zmiňovaného v minulém čísle oceňuji třeba snahu o včasnou postupnou
obnovu lipových stromořadí v ulici Národních hrdinů, nebo povedenou výsadbu trvalek na Sovadinově ulici. Stále ale nemám
pocit, že by zeleň patřila mezi skutečné priority vedení města,
tak jak by si toto důležité téma zasluhovalo.
Břeclav se nachází v severozápadním výběžku panonské
nížiny. Panonské klima je charakteristické nižším úhrnem srážek, ale vyznačuje se vrcholem
srážkového úhrnu v letních měsících. Jenže v posledních letech
se tyto srážky nedostavují, místo
nich přicházejí vlny letních veder typické spíše pro polopouště
střední Asie. Abychom v těch-

to podmínkách udrželi ve městě snesitelné prostředí, budeme
muset zeleň využívat jako opravdovou „klimatizaci“ města. V současné době vidím v tomto ohledu
značné rezervy.
V mnoha ulicích a celých
městských částech (třeba převážná část Staré Břeclavi) se
zoufale nedostává stromů s rozložitou korunou (např. platany,

lípy, jasany, duby). Stejně tak
tyto stromy chybí na nově budovaných parkovištích. Jejich
příspěvek k ochlazování klimatu a tvorbě stínu je přitom mnohonásobně vyšší než v případě
kulovitých javorů nebo asijských
třešní, které tvoří převážnou většinu výsadeb. I trávníky mohou
přispět svým dílem ke zlepšení prostředí ve městě. Ovšem
pokud je budeme kosit šestkrát
nebo vícekrát ročně, jak se v současnosti děje, dosáhneme jen
toho, že takto stresovaný porost
přes léto uschne a místo ochlazování prostředí z něj sálá jen další teplo (o zbytečném plýtvání
veřejnými prostředky nemluvě).
Efektivní plánování a údržba
městské zeleně vyžadují spolu-

práci odborníků z mnoha různých
oborů (zahradní a krajinná architektura, ekologie, klimatologie,
územní plánování). Je proto zarážející, že péči o městskou zeleň
(a z velké části i její plánování) má
na radnici na starosti jediný úředník, který se zároveň zabývá mj.
i správou a údržbou komunikací, komunálním odpadem a veřejným osvětlením. Spolupráce
se zahradní architektkou a záměr vytvoření pracovní pozice
pro odborníka na zeleň avizované panem starostou jsou určitě
kroky správným směrem. Rozhodně to ale nebude stačit a podobných kroků pro zkvalitnění
péče o městskou zeleň bude třeba udělat ještě hodně.
RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.
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Při kácení stromů je potřeba dodržovat zákon
Než vezmete do ruky pilu
a pustíte se do kácení dřevin,
měli byste se nejprve ujistit, zda
neporušujete zákon.
Podmínky kácení dřevin stanovuje zákon č. 114/92 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny spolu s vyhláškou č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Podle předpisů je povolení potřeba ke kácení dřevin
v těchto případech:
- dřevina má obvod kmene ve
výšce 130 cm nad zemí 80 cm
nebo větší.
- jde o zapojené porosty dřevin
o výměře větší než 40 m2
- jde o dřeviny, které jsou součástí stromořadí a významného
krajinného prvku (a to i v případě, že obvod kmene jednotlivých dřevin je menší než 80 cm)

Městský úřad Břeclav, odbor
životního prostředí, povoluje
kácení v katastrálních územích
Břeclav, Poštorná a Char vátská Nová Ves. Povolení lze vydat pouze ze závažných důvodů
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Žádost o povolení kácení dřevin
podává vlastník, nájemce nebo
uživatel pozemku. Podává-li žádost někdo jiný než vlastník,
musí žádost obsahovat souhlas
vlastníka.
Není třeba žádat o povolení ke kácení ovocných dřevin,
rostoucích na pozemku, který
je v katastru nemovitostí veden
jako zahrada, zastavěná plocha, nádvoří a ostatní plocha
se způsobem využití pozemku
zeleň.

Mobilní rozhlas startuje!
Zaregistrujte své číslo i e-mail
Nový způsob informování veřejnosti o tom, co se ve
městě děje, odstartoval na začátku října. Pokud jste byli
zvyklí, že vám chodily do vašeho mobilního telefonu informace o odstávce elektřiny či vody, případně tipy na
kulturní a sportovní akce, má pro vás město vylepšení.
Jedinou podmínkou je se nově zaregistrovat do Mobilního rozhlasu.
Ten v sobě kombinuje hned několik možností zasílání
zpráv – přes sms, e-mail či mobilní aplikaci.
„Že budeme přecházet na nový systém, avizujeme již
několik měsíců. Zatím se nám zaregistrovalo na 1 000 lidí,
a to buď elektronicky, nebo pomocí formulářů, které jsou
dostupné na webu či podatelně úřadu. Budeme ale velmi rádi, pokud se zapojí ještě více obyvatel města. Starý
systém sms zpráv končí. Lidé nově mohou získat informace nejen o tom, co se ve městě děje v oblasti kultury,
sportu nebo činnosti města, ale především o případných
krizových situacích,“ prozradil tajemník Zdeněk Opálka.
Jak upozornil, i nadále bude město zasílat i informace
o odstávce elektřiny či vody. „Není to naše povinnost, tu
má provozovatel distribuční soustavy či vodovodů a kanalizací. Proto nás mrzí, že často jsou lidé naštvaní na nás
a nejednou jsme si vyslechli hodně hrubé nadávky. Informace přinášet budeme i nadále,“ informoval s tím, že primárně bude úřad rozesílat zprávy prostřednictvím e-mailu
či mobilní aplikace, až v případě, že lidé nejsou tímto způsobem zaregistrovaní, přijde sms zpráva.
PROSÍM, KONTROLUJTE SI I SVÉ E-MAILOVÉ SCHRÁNKY, POKUD JSTE JE PŘI REGISTRACI UVEDLI.
(ewi)

Bližší informace poskytne referent odboru životního prostředí
Bc. Ondřej Veteška, tel.: 519 311
218, ondrej.veteska@breclav.eu,
nebo je můžete získat i s patřičným formulářem na www.breclav.eu (https://breclav.eu/urad/
sluzby/kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les).
Pokud má někdo zájem kácet dřeviny rostoucí na pozemku
města, musí dát podnět odboru
rozvoje a správy Městského úřadu
Břeclav, který zajišťuje správu zeleně na pozemcích ve vlastnictví
města. Agendu vede Bc. Zdeněk
Zugárek, tel: 519 311 408, e-mail:
zdenek.zugarek@breclav.eu.
V případě, že městský úřad
vydá povolení ke kácení, musí žadatel počítat s tím, že mu bude
uložena povinnost vysadit nové

dřeviny. Například v roce 2016
bylo povoleno vykácet na území města 177 stromů, místo nich
bylo vysázeno 228 kusů nových.
Kácení se provádí vždy v době
vegetačního klidu (říjen-březen),
výjimkou jsou případy, kdy dřevina je v tak špatném stavu, že bezprostředně ohrožuje okolí.
Povolení není třeba ke kácení
dřevin, je-li jejich stavem zřejmě
a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto
podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do
15 dnů od provedení kácení. Nutnou přílohou oznámení jsou fotografie, které dokládají skutečnost,
že byly splněny podmínky pro
uplatnění tohoto postupu.
(juh, ožp)

Místostarosta řešil
problémy obyvatel DPS
Místostarosta Jaroslav Válka
navštívil v pátek 15. září obyvatele Domu s pečovatelskou
službou ve Staré Břeclavi, aby
se s nimi pobavil o současnosti
i budoucnosti tohoto zařízení.
Spolu s ním za nájemníky DPS
dorazil i David Malinkovič, ředitel
Domova seniorů, pod který DPS
od roku 2016 spadá, a zástupce
velitele Městské policie Břeclav
Zdeněk Novák.
„Jsme si vědomi problémů se
střechou, balkony, pro zvýšení
bezpečnosti byste chtěli kamerový systém, připravujeme výměnu
van za sprchové kouty. Do toho všeho se budeme snažit investovat.
Město dává do sociální oblasti velké finanční prostředky a bude tomu
tak i nadále,“ slíbil obyvatelům DPS
místostarosta Jaroslav Válka.

Zástupce velitele břeclavských
strážníků Zdeněk Novák varoval
před praktikami podomních prodejců a před falešnými finančními
sbírkami, případně před osobami,
které předstírají hluchotu či němotu a žádají peníze.
Ředitel Domova seniorů David
Malinkovič potvrdil, že v přízemí
DPS budou instalovány kamery,
zámky na dveřích budou na čipy,
postupně se budou renovovat kuchyňské linky a opravovat žaluzie.
V druhé části setkání všochno
hosté odpovídali na početné dotazy a připomínky obyvatel.
Dům s pečovatelskou službou
byl postaven na konci 90. let minulého století, je v něm 81 bytů
a zájem o ně je takový, že by nebyl
problém naplnit ještě jedno stejně
velké zařízení.

Zarezervujte si areál dopravní výchovy
Městská policie Břeclav spustila na svém webu rezervační systém areálu dopravní výchovy, který lze nově použít k objednání
návštěvy areálu dopravní výchovy na Kuffnerově nábřeží. Primárně jsou možnosti rezervace určeny pro mateřské a základní
školy, seniorská sdružení nebo příměstské tábory. Pokud to však
provozní okolnosti dovolí, mohou si dopravní hřiště či učebnu
dopravní výchovy zarezervovat i skupiny z řad občanů nebo jiné
organizace. Provozní doba areálu dopravní výchovy je pouze v pracovních dnech v čase 08:00 - 15:00 hod. Více informací na webu
www.mpbv.cz. 
(zno)
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Anketa pro sídliště vymezené ulicemi – Nádražní, Hájová,
B. Šmerala, Okružní (včetně ulic Budovatelská a Gagarinova)
Vážení občané,
Město Břeclav se snaží postupně revitalizovat jednotlivá
sídliště formou zkvalitnění veřejných prostranství. Pro optimální
řešení je důležité získat dostatek
informací, postřehů a názorů od
Vás, obyvatel sídliště. Cílem plánovaných změn je vytvoření lepších podmínek v okolí domů, kde
se pohybujete.
Tímto se na Vás obracíme
s prosbou o spolupráci. Přečtěte si prosím pozorně tento anketní lístek, označte vyhovující
odpověď, případně doplňte po-

žadovanou informaci. Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte
do 27. 10. 2017 buď do poštovní
schránky MŠ Okružní nebo na
podatelnu MěÚ nebo jej můžete vyplnit elektronicky na webu
města.
V případě dotazů kontaktujte
odbor rozvoje a správy: Ing. Zdeněk Mrlák, tel. 519 311 309 nebo
pošlete svůj dotaz na dotace@
breclav.eu
Děkujeme za Váš čas a spolupráci		
Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy

Vymezení lokality a rozdělení na dílčí lokality

1.

Označte prosím,
ve které lokalitě bydlíte
(dle vymezení lokalit výše):
a) lokalita 1
b) lokalita 2
c) lokalita 3

7.

2. Základní informace
Pohlaví:
a) žena
b) muž

Pokud máte konkrétní připomínky,
napište jaké:

13. Jak využíváte veřejná
prostranství na sídlišti:
(zaškrtávací, možno zaškrtnout
více odpovědí)
a) chodíte na procházky
b) chodíte posedět s přáteli
na lavičky
c) chodíte si hrát s dětmi
d) chodíte sem venčit psa
e) chodíte sem sportovat
f) jinak, uveďte jak

Počet členů vaší domácnosti:
Kolik let na sídlišti bydlíte:

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Věková struktura
do 18 let
19 – 35 let
36 – 50 let
51 – 65 let
66 a více

4. Spokojenost s celkovým
prostředím sídliště:
a) velmi spokojen(a)
b) spíše spokojen(a)
c) spíše nespokojen(a)
d) velmi nespokojena(a)
5. Spokojenost s rozsahem
a stavem chodníků:
a) velmi spokojen(a)
b) spíše spokojen(a)
c) spíše nespokojen(a)
d) velmi nespokojen(a)

Pokud máte připomínky k pěším trasám, napište jaké:

6. Spokojenost se stavem komunikací:
a) velmi spokojen(a)
b) spíše spokojen(a)
c) spíše nespokojen(a)
d) velmi nespokojen(a)

a)
b)
c)
d)

Spokojenost s řešením a kapacitou parkování na sídlišti
velmi spokojen(a)
spíše spokojen(a)
spíše nespokojen(a)
velmi nespokojen(a)

zdroj: www.mapy.cz
• celkové prostředí sídliště
• stav chodníků
• stav komunikací
• kapacita parkování
• nedostatek zeleně
• nedostatek odpočinkových ploch
• nedostatek sportovního vyžití
• nečistota a nepořádek
• psí exkrementy
• bezpečnost a kriminalita

8. Uvítali byste nové parkovací
plochy na úkor zeleně?
a) ano
b) ne
9.
a)
b)
c)
d)

Spokojenost se stávajícím stavem veřejné zeleně:
velmi spokojen(a)
spíše spokojen(a)
spíše nespokojen(a)
velmi nespokojen(a)

10. Spokojenost se stávajícím
městským mobiliářem (lavičky, koše, …):
a) velmi spokojen(a)
b) spíše spokojen(a)
c) spíše nespokojen(a)
d) velmi nespokojen(a)
11. Domníváte se, že košů na odpady je na sídlišti dostatek:
a) ano
b) ne
c) nevíte
12. Domníváte se, že míst pro kontejnerová stání a kontejnerů je
na sídlišti dostatek:
a) ano
b) ne
c) nevíte

Pokud máte nějaké připomínky k vyvážení odpadků na sídlišti, napište je
prosím:

14. Jaká zařízení
postrádáte na sídlišti:
(zaškrtávací, možno zaškrtnout
více odpovědí)
a) hřiště pro malé děti vč. pískoviště
b) hřiště pro dospívající mládež
c) lavičky
d) lavičky se stolky příp. altány
e) dětské hrací prvky

Pokud máte další náměty,
napište je prosím:

15. Cítíte se bezpečni na veřejných
prostranství na sídlišti:
a) ano, celodenně
b) pouze za světla
c) ne, mám obavy

Pokud se necítíte bezpečni, uveďte
prosím důvody:

16. Přivítali byste zavedení kamerového systému?
a) ano
b) ne
17. Zjištění úrovně spokojenosti
s jednotlivými tématy
(hodnocení pomocí stupnice 1
(není závazný problém) až 5 (velmi závažný problém)

• stav veřejného osvětlení
• nedostatek kontejnerů
na separovaný odpad
18. Byli byste ochotni:
a) pomoci při výsadbě zeleně u svého domu
b) pomoci při pravidelné údržbě prostranství kolem Vašeho domu
c) pomoci při jarním úklidu prostranství na celém sídlišti
d) pomoci při zimním úklidu napadaného sněhu před Vaším domem

Pokud máte nějaké připomínky k zeleni na sídlišti, napište je prosím:

19. Přejete si odstranit v současné
době nevyužívaný objekt mezi
bytovými domy č. 87 a 89 na ulici Nádražní (naproti Restaurace
U Machů) – jedná se o objekt,
který byl v minulosti využíván
jako herna, večerka, zastávka?
a) ano
b) ne

Pokud máte ještě nějaké připomínky,
budeme rádi, když je zde uvedete:
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OZNÁMENÍ

občanům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Břeclavi v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek dne 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Základní škola, kpt.

Nálepky 277/5, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Palackého, S. K. Neumanna, SNP, Lednická č.or. 1 - 159 lichá, Kollárova,
M. Kudeříkové, Wolkerova, Nezvalova, Na Špitálce, Kpt. Nálepky, Tyršův sad,
Františka Kňourka

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní škola, kpt.

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: Základní škola, Slovácká
2853/40, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Husova, Libušina, Nová, B. Němcové, Sady 28. října č.or. 1 - 7, Riegrova,
Svatoplukova, Stromořadní, Slovácká č.or. 41 - 49, 50, 54, 56, 61, 73, 79, 81,
82, 83, Žižkova, nám. Svobody, Krátká, Na Zahradách, Hrnčířská, nám. P.
Bezruče, sídl. Dukelských hrdinů č.or. 25 - 29

Nálepky 277/5, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Lednická č.or. 2 - 160 sudá, Kapusty, Údolní, Chaloupky, Křivá, U Jezera,
Obránců míru, Revoluční, A. Kuběny, Nový Dvůr, U Apolla, Tři Grácie

ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Základní škola, Slovácká

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní škola,

ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Základní škola,

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: Základní škola, Na

ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Domov seniorů, Na Pěšině
2842/13, pro voliče s trvalým pobytem
Domov seniorů, ul. Seniorů, Nemocnice Břeclav

Komenského 60/2, část Poštorná, (červená budova), pro voliče s trvalým
pobytem
ul. Nádražní č.or. 1 - 43 lichá, Nádražní č.or. 2 - 54 sudá, Nádražní č.or. 45 - 83
lichá, Nádražní č.or. 56, 58, 60, B. Šmerala, Gagarinova, Hájová č.or. 1,2,4,6,8,
Dělnická Tylova, Celnice – středisko služeb, Záhumní, Slunečná
Valtické 641/31A, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
Tovární kolonie, Hlavní, Čs. armády

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Základní škola,

Komenského 60/2, část Poštorná (červená budova), pro voliče s trvalým
pobytem
ul. Havlíčkova, Polní, Osvobození, Sadová, Kovářská, Rovnice, Úzká,
Komenského, J. Skácela, Hraniční, Horní Luční, Dolní Luční, Prostřední, J.
Fučíka, Dyjová, Lesní, tř. 1. máje (celá vč. části Břeclav), věznice Břeclav
objekt Poštorná

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní škola,

Komenského 60/2, část Poštorná (červená budova), pro voliče s trvalým
pobytem
ul. Nádražní č.or. 85 – 99, Nádražní č.or. 100-143, Okružní, Budovatelská,
Hájová č.or. 3, 5, 7, 9

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Základní škola, Kupkova
1020/1, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Kupkova, U Cukrovaru, U Splavu, Veslařská, Haškova

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Základní škola, Kupkova

1020/1, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Fibichova, J. Černého, Mahenova, Národních hrdinů, nám. T. G. Masaryka,
U Stadionu, Zámecké náměstí, Pod Zámkem, Kančí obora, Sladová, U tržiště,
17. listopadu, Fintajslova č.or. 1 -19 lichá, Fintajslova č.or. 2 - 14 sudá, Za
Bankou, Kuffnerovo nábřeží, Věznice Břeclav,

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: budova bývalého školského
úřadu, ul. 17. listopadu 2995/1A, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Růžičkova, Pyskatého, Čermákova, Fintajslova č.or. 21 - 51 lichá,
Fintajslova č.or. 16 - 52 sudá, nábř. Komenského, Fügnerova, Bří. Mrštíků,
U Nemocnice

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost: Obchodní akademie,

Smetanovo nábřeží 1224/17, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Národního odboje, Nerudova, Čechova, Jungmannova, Smetanovo nábř.
č.or. 1 - 24, J. Palacha, Žerotínova, Jiráskova

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Mateřská škola,

2853/40 pro voliče s trvalým pobytem
ul. Slovácká č.or. 6 – 40, Na Hrůdách

Sovadinova 565/1 pro voliče s trvalým pobytem
sídl. Dukelských hrdinů č.or. 1 - 24, Slovácká č.or. 1, 1A, 2, 3, 4, 5,
Křížkovského

ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Dům dětí a mládeže,

Lidická 506/4, pro voliče s trvalým pobytem
ul. J. Opletala, Na Řádku, Chodská, Kosmákova, K. H. Máchy, Kpt. Jaroše,
Lidická č.or. 1 - 19 lichá, Lidická č.or. 2 - 22 sudá, Na Pěšině č.or. 1 - 11 lichá,
Na Pěšině č.or. 4 - 18 sudá, Sovadinova, Za Kasárnami, U Póny, Kobzíkova

ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Základní škola,

Herbenova 2969/4, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Herbenova, Olbrachtova, Vančurova, Jaselská, U Jánského dvora, Hybešova,
Sušilova, Lidická č.or. 21 – 33 lichá, Lidická č.or. 24 - 40 sudá, Mendlova,
Družstevní,

ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Základní škola, Školní

1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým pobytem
ul. Mánesova, Pastevní, Na Pěšině č.or. 15 - 49 lichá, Na Pěšině č.or. 18A - 48
sudá, Skopalíkova, U Zbrodku, Lidická č.or. 35 - 89 lichá, Lidická č.or. 42 - 96
sudá, Vinohradní, Přibylova, J. Moláka, Lidická č.or. 91 - 149 lichá, Lidická
č.or. 100 - 150 sudá, Na Zvolenci, U Padělku, Přednádraží, U Sýpek

ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Základní škola, Školní

1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým pobytem
ul. Ostrov, nábř. A. Dvořáka, U Lesa, Říční, Zahradní, Rybářské uličky, gen.
Šimka, Školní, Hřbitovní, U Rybníka, Na Kopci, Letiště, Široký dvůr,
Bažantnice, Česká, Písníky

ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost: Mateřská škola Duhovka,
Na Valtické 727/92, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým
pobytem
ul. Na Valtické č.or. 55 - 100
ve volebním okrsku č. 21 je volební místnost: Základní škola, Na

Valtické 641/31A, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Na Valtické č.or. 1 – 23, č.or. 9A, 101, Habrová seč

ve volebním okrsku č. 22 je volební místnost: Mateřská škola Duhovka,
Na Valtické 727/92, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým
pobytem
ul. Na Valtické č.or. 24 - 54

Břetislavova 578/6, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Šilingrova, Denisova, K. Čapka, Fleischmannova, Smetanovo nábřeží č.or.
25 - 36, 38, Břetislavova, Sokolovská, Sady 28. října č.or. 9 - 19, Bratislavská,
K Pohansku, Mládežnická, Železniční, Lanžhotská, Březinova, Na Širokých

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Břeclav 21. září 2017

Ing. Pavel Dominik
starosta města
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Členové vlády mezi prvňáčky

MĚSTO BŘECLAV, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
RADA MĚSTA BŘECLAVI
vyhlašuje

Konkurzní řízení na funkci
ředitele/ředitelky organizace
Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace

Požadavky:
a) plná způsobilost k právním
úkonům
b) odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností
ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a změně některých zákonů,
v platném znění
c) délka praxe 4 roky – v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona 563/2004 Sb.
d) občanská a morální bezúhonnost
e) znalost školské problematiky a předpisů
f) organizační a řídící schopnosti
g) dobrý zdravotní stav
K písemné přihlášce zašlete:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce, případně doklady
o dalším vzdělání)
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe
včetně uvedení pracovního
zařazení (potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy
atd.)
• strukturovaný profesní životopis
• písemná koncepce rozvoje
školy v rozsahu maximálně
5 stran strojopisu

• originál, popřípadě ověřená
kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení podle § 4
odst. 3 zákona 451/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)
• originál, popřípadě ověřená
kopie lékařského potvrzení
o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky
(ne starší 3 měsíců)
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto konkursního řízení, ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném
znění.
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky
doložené kompletními doklady.
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, písemný souhlas a koncepci rozvoje školy
je nutné vlastnoručně podepsat.
Informace: Přihlášky podejte do 20.10.2017 do 12:00
hodin na adresu:
Městský úřad
Odbor sociálních věcí a školství
Nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav
Obálku označte heslem:
NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Hned na několika základních školách pozdravili nové prvňáčky
a jejich rodiče členové české vlády, kteří poté zamířili na společné
zasedání českých a slovenských ministrů do Lednice.
Na ZŠ Slovácká přijel pozdravit prvňáčky společně se starostou
Břeclavi Pavlem Dominikem a místostarostou Zdeňkem Urbanem
(absolventy této školy) i předseda vlády Bohuslav Sobotka, místostarosta Zdeněk Urban doprovodil na ZŠ Komenského ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a na slavnostním uvítání prvňáčků ZŠ Kupkova
byl hostem ministr obrany Martin Stropnický. Jako bývalý herec se
zájmem zhlédl divadelní představení, které si pro prvňáčky připravili
jejich starší spolužáci. 
(juh)

Mateřinka u velvyslance

V rámci projektu Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním
regionu - Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG) se děti
z mateřské školy při ZŠ a MŠ Břeclav společně s partnerskou školkou z rakouského Walterskirchenu vydaly na české velvyslanectví
ve Vídni, kde jim velvyslanec Jan Sechter vyprávěl, jakou má náplň
práce, co vše obnáší být velvyslancem, jak se k tomuto povolání dostal a odpověděl dětem na všechny jejich otázky. 
(ša)
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Svatováclavské slavnosti byly letos rekordní
Pokračování ze str. 1
Slavnosti symbolicky odstartovaly slavnostním ukončením
6. ročníku Dřevosochání u Domu
školství, tentokrát na téma Betlém - I. část. Příští rok chystá Josef Fröhlich společně s Martinem
Lekavým, Josefem Hodonským,
které doplnili Vlastimil Cigáň
a Jan Huňař pokračování. Výsledkem bude betlém se sochami v životní velikosti.
Při stavění máje se letos Břeclavané pod vedením Starobřeclavského slováckého krúžku
pořádně zapotili. Prohnutá mája
s kratší spodní částí vyžadovala při stavění téměř chirurgickou
práci. O páteční program se postaraly mladé kapely z Břeclavska. Pod zámkem zahráli valtičtí
Irnis, In vino musica z Podivína,
Juniorband z Pohořelic a poštorenští Rozladění mladí muži.
Sobotní program Svatováclavských slavností nabídl pestré hudební menu, ze kterého si
mohl vybrat opravdu každý. Děti

už dopoledne potěšili Maxim
Turbulenc, mladší ročníky odpoledne přilákal Sebastian, nejen
pamětníci ocenili stále výborný
hlas Nadi Urbánkové, která vystoupila společně s brněnskou
skupinou Bokomara. Vrcholem
programu bylo vystoupení Miroslava Žbirky s kapelou. Ti nejvytrvalejší si mohli na závěr
vychutnat rockovou klasiku v podání brněnských Rolling Stones
Revival.
Neděle už tradičně patřila krojovaným, kteří v okázalém průvodu putovali centrem města,
aby od starosty přebrali hodové
právo. K místním krúžkům se přidaly přespolní folklorní soubory, nejdelší cestu vážili krojovaní
z bulharské Montany. Svatováclavské slavnosti si nenechal ujít
ani lichtenštejnský princ Wolfgang. V podzámčí pokřtilo vedení
radnice městská vína pro letošní
rok, zámecké náměstí patřilo přehlídce dětských folklorních sou(dav, juh)
borů. 
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Příjmu prodavačku

Do prodejny potravin v Břeclavi
přijmu prodavače-prodavačku potravin.
Pracovní náplň:
- obsluha zákazníků
- doplňování zboží
- kontrola záručních lhůt
- práce na pokladně
Praxe vítána
-pracovní smlouva na dobu neurčitou
-práce na plný úvazek
-možný i zkrácený úvazek
-nástup možný ihned
Jaroslav Schmied
Jana Palacha 36
690 02 Břeclav
Tel.
519 373 919
Mob. 606 623 460
e-mail jar.schmied@atlas.cz

NOVINKA V NAŠEM SERVISU!

VÝMĚNY OLEJŮ V

AUTOMATICKÝCH
PŘEVODOVKÁCH
Sovadinova 3552/10a, Břeclav •

TEL.:

519 321 573

www.MADOIL.cz • www.MADOIL-SERVIS.cz

Sledujte náš facebook
/madoilsro
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„Mokré“ chilli přilákalo davy

Ani mokro a chladné patnáctistupňové počasí pod mrakem neodradilo davy návštěvníků, kteří v září na břeclavském Chillifestu neodolali
ohnivým pokrmům. Dle pořadatelů podzámčím během dne prošly tisíce návštěvníků. Soutěžní kulinářské speciality doplnil prodej mnoha druhů čerstvých chilli papriček, lidé si mohli pochutnat třeba na
speciálním chilli hot dogu. 
(dav)

Dožínky se vydařily

Jihomoravský kraj (JMK) oslavil letošní 14. ročník Dožínek v sobotu 2. září 2017, letos poprvé se konaly v Břeclavi. Dožínky pořádal JMK
ve spolupráci s městem Břeclav, Městským muzeem a galerií Břeclav,
Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje, Okresní agrární
komorou Břeclav, Svazem soukromého zemědělství a dalšími organizacemi. Součástí slavnosti byl jarmark lidových řemesel a dožínkový
trh, ukázka hospodářských zvířat, drobného zvířectva, včelařství, zemědělských strojů, přehlídka hasičské techniky, ale také představení
jihomoravských minipivovarů a samozřejmě místních vinařů. V rámci
dožínek byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy. Hosty Dožínek z podia přivítal starosta
Břeclavi Pavel Dominik, nechyběl ani jihomoravský hejtman Bohumil
Šimek a zemědělce přijel pozdravit i předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Na podiu zněla od rána dechovka, country, popové hity i folklor,
takže si každý mohl vybrat podle svého gusta. Představily se také
břeclavské taneční soubory. Tečku za celodenním kulturním programem udělalo vystoupení populární valašské skupiny Fleret, se kterou
si zazpívala Zuzana Šuláková, dcera legendární lidové zpěvačky Jarmily Šulákové.
(juh)

Francouzští vinaři ocenili
břeclavského sommeliera Břeclav čeká na stoletou
Břeclavský sommelier Libor
Nazarčuk se letos v létě stal čestným členem nejstaršího a nejprestižnějšího francouzského
řádu vinařů z oblasti Bordeaux.
Řád vinařů Commanderie du
Bontemps de Médoc, Graves, Sauternes et Barsac vznikl po druhé
světové válce. Zhruba 350 stálých členů tvoří majitelé nejslavnějších a nejvýznamnějších
vinařství na levém břehu řeky Gironde a nejvýznamnější obchodníci s vínem v Bordeaux. Hlavním
cílem všech členů je podporovat
po celém světě vína z oblastí Medoc, Graves, Sauternes a Barsac.
Mezi jeho čestnými členy je
dlouhá řada známých osobnosti z nejrůznějších oborů, politici
(Jacques Chirac) i umělci (Charles Aznavour, Hugh Grant, Pierre
Richard, Gerard Deperdieu, Claudia Cardinalová aj.).
„Této cti se mi dostalo za propagaci vinařství, výuku sommelierství a spolupořádání akcí
představujících vína z Bordeaux.
Jezdím na hodnocení vín i do

Francie a na druhé straně se zase
starám o francouzské vinaře při
jejich návštěvách v České republice. V minulých letech navštívili
vinaři z Bordeaux například Mikulov nebo Lednici,“ uvedl Libor
Nazarčuk k poctě, které se mu
od francouzských vinařů dostalo.
Přijetí nových členů se uskutečnilo v rámci prestižní slavnosti květů Féte de la Fleur. O 1600
hostů se kromě michelinských
kuchařů staralo také 160 sommelierů.
(juh)

V Břeclavi po letech nežije senior nad sto let (podle
statistik z konce léta 2017).
„Čekatelů“ na nejkulatější
kulatiny mezi 90 a 99 lety
je však více než sto. Přesně 109 žen a 26 mužů.
Historicky je samozřejmě
více stoletých mezi ženami, není ale vyloučeno, že
dalším stoletým bude muž.
Mezi devadesátníky je čerstvě třeba Anna Pavelková, dříve porodní asistentka
a kuchařka, která má 6 dětí,
9 vnoučat a 12 pravnoučat.
K devadesátinám jí popřál
místostarosta Břeclavi Jaroslav Válka.
(red)
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Výtvarníci na Duhovce jedou naplno
Svou všestrannou činnost se začátkem školního roku zahájilo
Středisko volného času Duhovka na Lidické v Břeclavi. Mezi téměř
70 kroužky a zájmovými útvary, které zabírají velkou šíři oblastí
práce s dětmi, mládeží a například i s mladými rodinami, si své místo stále pevně drží i výtvarné činnosti.
V současné době pracuje pod
hlavičkou Duhovky osm výtvarných kroužků, které sdružují malé
i starší zájemce o výtvarné umění
a vlastní tvoření, a které působí
nejen v Břeclavi, ale i v Hlohovci
a Tvrdonicích. Jsou to například
Barvičky, Keramika nebo Ateliér
16.
„Chodí k nám malovat a kreslit žáci základních škol, ale i studenti středních a vysokých škol.

Máme široký záběr technik, témat
i použitých materiálů. Témata vyhledáváme v běžném životě kolem, v krásách přírody, v portrétní
tvorbě, pouštíme se i do abstrakce
a konceptuálního a landart umění. Svědčí o tom hned tři výstavy,
kterými se nyní ve městě prezentujeme. Nejvíc času o prázdninách
jsme věnovali přípravě retro výstavy nejen malířských děl. Expozici s názvem Retro Tempus jsme

Setkání spolužáků
z válečné školy

Letos v létě se opět setkali žáci takzvané „reichovské“ školy, jediné
břeclavské školy, v níž se během II. světové války vyučovalo i česky.
Po vzpomínce na zesnulé spolužáky a slavnostním přípitku převzali
účastníci setkání symbolickou školní zprávu a pak společně vzpomínali a diskutovali.
Když Němci po okupaci Břeclavi v roce 1938 zavřeli všechny české školy, tak rodiče dětí vybojovali u vídeňského starosty obnovení
české školy. Nejdříve se česky vyučovalo na dnešní průmyslovce, pak
v dnešním Lichtenštejnském domě a nakonec ve Staré Břeclavi. Učilo
se česky i německy, v jedné třídě byli žáci od 1. do 5. ročníku. (juh)

Domov seniorů Břeclav, p.o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3

HLEDÁME PRACOVNÍKA/CI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Druh úvazku: Plný úvazek na HPP – nepřetržitý provoz
Požadujeme:
- úplné střední vzdělání s výučním listem
- očkování žloutenky typu „B“
- příjemné vystupování, citlivý přístup
- bezúhonnost

Nabízíme:
- nástupní plat od 20.400,-- Kč
- osobní ohodnocení
- zaměstnanecké benefity
- podnikové stravování
- týden dovolené navíc

Kontakt: Jana Průdková, tel.: 519 305 204, 734 169 166
E-mail pro zaslání životopisu: j.prudkova@dsbreclav.cz

otevřeli v Galerii Půda na Duhovce
na Lidické ulici, sestavili jsme ji ze
zápůjček a darů našich známých
a rodinných příslušníků,“ vysvětlila Dagmar Malinová, která pracuje
na Duhovce jako pedagog volného času právě ve výtvarné oblasti.
Další výstava představila v Galerii „Na schodech“ v prostorách
Městské knihovny Břeclav do začátku října kresby tužkou, paste-

lem, malby akvarelem a temperou,
a dále i grafické a kombinované
techniky. Třetí výstava prezentuje
ve vestibulu Domu školství malý
zlomek toho, co přišlo do projektu
a výtvarné soutěže „Moje město,
můj kraj“. Mladí výtvarníci připravují pro nejbližší měsíce množství
zajímavých projektů. Přijďte se podívat na Duhovku a seznámit se
s jejich činností. 
(sh)

Pěvecký soubor POLYFONIA z břeclavského gymnázia zve
všechny příznivce a přátele na Galakoncert. Jako hosté vystoupí
zpěváci družebního německého gymnázia CORVINIANUM NORTHEIM. Společnou skladbu Johna Leavitta Missa Festiva doprovodí kromě northeimských muzikantů také členové Břeclavského
komorního orchestru pod taktovkou Davida Herzána.
Koncert se koná ve středu 18. října 2017 v 19:00 v sále Dělnického domu na ulici Žerotínova v Břeclavi. Vstupné dobrovolné.
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Kino Koruna od září přichází s novinkami
Po letní rekonstrukci zahájilo kino Koruna od září
provoz s mnoha novinkami.
Tou, kterou návštěvníci kina
asi nejvíce ocení, je nová klimatizace, kterou historická
budova ze 30. let už nutně potřebovala. Návštěvníci letních
akcí o tom vědí své.
Potřebné rekonstrukce se
dočkaly také pánské záchody
a změn doznala i kinokavárna. Šatna se přesunula za bar,
v čele místnosti vzniklo malé
podium, na kterém by se mělo
hrávat po každém sobotním
promítání.
Pro návštěvníky kina čekající na začátek promítání jsou
k dispozici stolky na opření. Kapacita míst k sezení ale zůsta-

la zachována, jen došlo k jejich
přesunu tak, aby měli návštěvníci kinokavárny větší klid.
Zásadní novinkou, kterou
ocení především účinkující, je
vytvoření nových šaten v prostorách bývalého služebního
bytu, které nahradí dosavadní,
absolutně nevyhovující stísněné prostory.
Provozovatel kina Luděk Kabelky připravil také nové webové stránky www.kinobreclav.
cz, na kterých bude mimo informací o připravovaných pořadech také možné zakoupit
vstupenky. Ty si pak návštěvník
kina buď sám vytiskne, nebo
se u vstupu prokáže vstupenkou ve svém mobilním telefo(juh)
nu. 

Břeclavská knihovna připravuje na říjen 2017
Další ročník konference
Živý folklór
Pokračovat v nastoleném trendu propagace tradičních i nových
aktivit, týkajících se přímo či nepřímo folklóru, je cílem dalšího
ročníku konference Živý folklór,
kterou břeclavská knihovna pořádá
ve spolupráci s Jihomoravskou komunitní nadací a časopisem Malovaný kraj. Konference se uskuteční
tentokrát v pátek 13. října od 9 do
16 hodin ve velkém sále Městské
knihovny Břeclav na ulici Národních hrdinů 9. Zájemci o účast ať
se prosím ohlásí předem na mailu
zlata@jmkn.cz.
Projezme se ke zdraví II.
Na červnovou přednášku Projezme se ke zdraví, aneb jak se
zbavit nemocí, naváže její pokračování, které se bude konat v úterý 17. října v 18 hodin v malém
sále knihovny. Zájemci se mohou
dozvědět další podnětné odpovědi na témata, týkající se zdravého
životního stylu.
Táňa Keleová-Vasilková
v Břeclavi
Především čtenářky románů
pro ženy jistě potěší literární beseda se slovenskou autorkou Táňou
Keleovou-Vasilkovou, která se
v malém sále knihovny uskuteční

ve středu 25. října v 17 hodin.
Autorka mnoha žádaných bestsellerů představí i svou horkou
novinku, román Přítelkyně, který
se právě v těchto dnech objevuje
na knihkupeckých pultech. Po besedě bude následovat autogramiáda, vstupné dobrovolné.
Podzimní prázdniny
v knihovně
Ve čtvrtek 26. října se v rámci
projektu Jižní Morava čte uskuteční
od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin
Putování po knihovně doprovázené vědomostním kvízem s otázkami týkající se Jižní Moravy – místa, kde žijeme. Od 13 do 18 hodin
bude v dětském oddělení probíhat
také tematická knihovnická dílna.
V pátek 27. října se od 15 hodin
bude v dětském oddělení promítat filmová pohádka.
Akce pro děti
na pobočce v Poštorné
Na pobočce v Poštorné bude
celý měsíc říjen probíhat výtvarná
dílna Selfí s knihou. Břeclavské
Loutkové divadlo Radost předvede
dětem ve čtvrtek 5. října v 16.30
hodin představení Kašpárek
v zakletém hradu. Cyklus tematických vyprávění s dílničkou
Povídám, povídám pohádku má
tentokrát za téma Sova si bere

dovolenou a proběhne v pátek
27. října v 16.30 hodin.
Vznik Československého státu
a události v Břeclavi
V předvečer státního svátku se
v břeclavské knihovně uskuteční
přednáška Vznik Československého státu a události v Břeclavi,
kterou knihovna pořádá ve spolupráci s břeclavskou ČSOL. Akce
se uskuteční ve čtvrtek 26. října
v 18 hodin v malém sále knihovny,
vstup volný.
Legionáři z Břeclavska
Městská knihovna Břeclav ve
spolupráci z břeclavskou organizací Svazu důchodců ČR srdečně
zve na přednášku Mgr. Františka
Trávníčka věnovanou legionářům pocházejícím z Břeclavska.
Akce se uskuteční v úterý 31. října
v 18 hodin v malém sále knihovny.
Vstup volný.
Prázdniny v Černobylu
Dalším snímkem promítaným
v rámci filmové přehlídky nekomerčních snímků Free Film Fest
bude český dokumentární film
Prázdniny v Černobylu. Tento
středometrážní dokument se liší
obsahem i celkovým pojetím od
ostatních dokumentů natočených
o Černobylu, režisér Václav Vašků za

doprovodu poetické hudby hovoří
s lidmi, které tato událost poznamenala, a navštěvuje tamní nádhernou přírodu. Akce se bude konat
v úterý 7. listopadu v 18 hodin
v malém sále knihovny. Po promítnutí filmu o něm můžete diskutovat
s naší kolegyní Lucií Pyskatou, která
v nedávné době místo černobylské
tragédie již po několikáté navštívila.
Vstupné dobrovolné.
Bitva u Zborova
A do třetice na legionářské
téma. Ve čtvrtek 9. listopadu se
v 18 hodin v malém sále knihovny uskuteční přednáška věnovaná
legendárnímu prvnímu slavnému
vystoupení čs. legionářů, bitvě
u Zborova. Pořádáno ve spolupráci
s břeclavskou ČSOL, vstup volný.
Domácí ošetřovatelská péče
V pondělí 13. listopadu v 16.30
hod proběhne v malém sále knihovny přednáška Ing. Evy Kašpárkové
z firmy Hartmann Rico a Bc. Ilony
Pavkové z Charitní ošetřovatelské
služby Břeclav na téma Domácí
ošetřovatelská péče. Přednáška
zaměřená na problémy domácí
péče nabídne především konkrétní
rady, pomůcky a možnosti zvládnutí
situací, do kterých se dostává pacient i jeho blízcí, pokud spolu žijí v domácím prostředí. Vstup volný. (jč)
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ŘÍJEN 2017
Neděle 1.10. v 10:00

Středa 18.10. a čtvrtek 19.10 ve 20:00

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

Nejúspěšnější autor krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější detektiv
Harry H. a jeden z nejcharismatičtějších herců Michael
Fassbender... Režie: T. Alfredson. Hrají: Rebecca Ferguson.

EMOJI VE FILMU
Úterý 3.10. ve 20:00

PLANETA OPIC

PROJEKT 100
Někde ve vesmíru přece musí být něco, co je lepší než
člověk... Režie: Franklin J. Schaffner.
Hrají: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter.

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

Středa 4.10. a čtvrtek 5.10. ve 20:00

ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA

Manželé přijmou do svého domu řádovou sestru a stanou
terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce
panenek. Režie: David F. Sandberg.
Hrají: Stephanie Sigman, Miranda Otto, Lulu Wilson.

SNĚHULÁK

Thriller, USA, Švédsko, 2017, titulky, od 15 let, 130,- Kč

Čtvrtek 19.10. v 17:00 a pátek 20.10 v 17:00 a ve 20:00

BAJKEŘI

Jáchym a David s kamarádem Sašou tráví většinu času na
sociálních sítích. Jsou donuceni vydat se na
dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam
venku je skutečný svět... Režie: Martin Kopp.
Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek.
Komedie, Česko, přístupný, 95 min., 130,- Kč

Úterý 24.10. ve 20:30

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ

24.10. v 18:00

KUDRNOVSKÉ CESTOVATELSKÉ
VEČERY
BOSNA A HERCEGOVINA

Křížem krážem Orientem Evropy
Dominika Sommerová
Vstupné: 80,- Kč

21.10. v 19:00

SLET BUBENÍKŮ

"DARK SIDE OF THE GROOVE"

Jen jednou do roka se sejde parta bubeníků, aby nadchla
publikum. Kromě bicích, bubnů, perkusí, hlasů a zvuků se
letos do sestavy dostal i hudební bicí nástroj: cymbál.
Pavel FAJT - Miloš VACÍK
Pavel KOUDELKA -Tomáš REINDL
Ondřej ANDĚRA - Petr GABLAS

Pátek 6.10. v 17:00 a neděle 8.10. v 15:00

Netradiční životopisný film o ruské básnířce Anně Barkovové
(1901–1976).Režie: Marta Nováková. Hrají: Aneta
Langerová, Zuzana Fialová, Viktorie Čermáková
Životopisný, ČR, Slov., 2017, od 12 let, 107 min., 120,- Kč

Vstupné: předprodej: 280,- Kč, na místě: 320,-Kč

Animovaná, USA, 2017, DAB., přístupný, 109 min., 90,- Kč

Středa 25.10. ve 20:00

28.10. v 19:00

Horor, USA, 2017, titulky, od 15 let, 109 min., 110,-Kč

AUTA 3

Pátek 6.10 ve 20:00 ve 3D sobota 7.10. v 17:00 a ve 20:00

BLADE RUNNER 2049

Blade Runner dlouho ukryté tajemství, které je
natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky
lidské společnosti. Režie: Denis Villeneuve.
Hrají: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto.
Sci-fi, USA, 2017, tit., od 12 let, 163 min., 140.-/120,-Kč

Neděle 8.10 v 18:00

PO STRNIŠTI BOS

Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková,
Jan Tříska, Alois Grec.
Drama, komedie, ČR, 2017, přístupný, 111 min., 130,- Kč

Úterý 10.10. ve 20:00

CHLAPI NEPLÁČOU

Film oceněný: Křišťálový globus
Režie: Alen Drljevic
Hrají: Emír Hadžihafizbegovi\ć, Leon Lučev, Izudin Bajrovic.
Drama, Bosna, Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko,
Německo, 2017, titulky, od 15 let, 98 min., 110,-Kč

Středa 11.10. a čtvrtek 12.10. ve 20:00

HORA MEZI NÁMI

Strhující příběh o lásce a vůli přežít.
Režie: Hany Abu-Assad. Hrají: Kate Winslet, Idris Elba,
Dermot Mulroney.

Dobrodružný, USA, 2017, tit., od 12 let, 109 min., 120,- Kč

Čtvrtek 12.10. a pátek 13.10. v 17:00

KŘIŽÁČEK

VARY V KINĚ
Film oceněný: Křišťálový globus
Historická roadmoviev době středověku
a inspirovaný básní Jaroslava Vrchlického.

Drama, ČR, Slovensko, 2017, přístupný, 90 min., 90,- Kč

Pátek 13.10. a sobota 14.10. ve 20:00

WIND RIVER

VARY V KINĚ
Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté
krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky. Režie: Taylor
Sheridan. Hrají: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen

Krimi, USA, Kan., 2017, tit., od 12 let, 107 min,- 120,- Kč

Sobota 14.10. v 17:00 a neděle 15.10 v 15:00

MY LITTLE PONY FILM

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naší kamarádi
na cestu až na konec bájné Euestrie...
Anim., USA, Kan., 2017, příst., DAB., 99 min., 130,- Kč

Úterý 17.10. ve 19:00

BRAZIL

PROJEKT 100
Pesimistická vize inspirovaná Orwellovým románem 1984.
Režie: Terry Gilliam. Hrají: Jonathan Pryce, Robert DeNiro
Sci-fi, VB, 1985, titulky, od 15 let, 135 min., 90,- Kč

MATKA!

Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na
dveře. Režie: Darren Aronofsky. Hrají: Jennifer Lawrence,
Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer
Horor, USA, 2017, titulky, od 15 let,
115 min., 120,- Kč

Pátek 27.10. v 17:00 ve 2D a ve 20:00 ve 3D

THOR: RAGNAROK

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého
mocného kladiva a má závod s časem... Režie: Taika Waititi.
Hrají: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston,
Akční, fantasy, USA, 2017, DAB., od 12 let, 150,-/130,- Kč

Neděle 29.10. v 15:00

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců
Zázračné planety, představuje divákům všech věkových
kategorií nezapomenutelné hrdiny...

Dokument., VB, 2017, DAB., přístupný, 95 min., 90,- Kč

Úterý 31.10. ve 20:00

BŘECLAVAN
v KORUNĚ

Aneb jak vypadá taneční skupina po generační obměně,
Premiérový pořad NS Břeclavan v kině Koruna.
Vstupné: 150,-Kč

7.11. v 19:00

RADUZA
s kapelou

Zpěvačka, písničkářka, skladatelka, multiistrumentalistka,
tentokráte s kapelou...
Vstupné: předprodej: 260,- Kč, na místě: 300,-Kč

PŘIPRAVUJEME:
20.11. v 19:00
přímý přenos
nekorektního politického kabaretu

MATRIX

OVČÁČEK MILÁČEK

Kultovní kyberpunková sci-fi jízda o černých brýlích
a dírách v systému.Režie: Lilly a Lana Wachowsky.
Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, C.A Moss

VÁNOCE V KINĚ

PROJEKT 100

Sci-fi, 1999, USA, tit., od 15 let, 131 min., 100,- Kč

Středa 1.11. a čtvrtek 2.11. ve 20:00

JIGSAW

Pokračování známé horrové serie SAW je tu znovu...
Těšte se, budete se bát.
Režie: Michael Spierig, Peter Spierig.
Hrají: Tobin Bell, William R Phillips.

Horor,USA, Kan., 2017, titulky, od 15 let, 91 min., 130,- Kč

Čtvrtek 2.11. v 17:00 a pátek 3.11. ve 20:00

ALIBI NA MÍRU

„Alibi na míru" je kancelář, která vymyslí a poskytne alibi na
cokoliv, co chcete... Režie: Philippe Lacheau.
Hrají: Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti.
Komedie, Fr., 2017, titulky, od 12 let, 90 min., 120-, Kč

Pátek 3.11. v 17:00 ve 3D a neděle 5.11. v 15:00

PŘÍŠERÁKOVI

městské divadlo ZLÍN
11.12. v 19:00

Banjo band
Ivana MLÁDKA
Ivan Mládek & Banjo Band v hudebně zábavném pořadu
s legendárními hity.Trampské, vodácké, kavárenské, politické
a jiné povalečské písně, scénky aj.
Ivan Mládek, Zdeněk Kalhous, Jan Mrázek,
Vítězslav Marek, Milan Pitkin, Lenka Plačková,
Libuše Roubychová, "Kalamity Jane" Lenka Šindelářová
Vstupné: předprodej: 380,- Kč, na místě: 420,-Kč

Vážení návštěvníci ,
Spustili jsme pro vás nový web:

www.kinobreclav.cz

Animovaná rodinná komedie o prokletí, které možná pomůže
jedné ne právě spokojené rodince najít štěstí.

Anim., 2017, Něm., VB, 2017, DAB. ,96 min., 150,-/140,-Kč

s vyčerpávajícími informacemi o každém představení
vč. filmových ukázek.
Od října bude také možnost nákupu vstupenek on-line
a "vstupenky do mobilu".

Sobota 4.11. v 17:00 a ve 20:00

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:

ČÁRA

VARY V KINĚ

Film o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic - na
MFF v Karlových Varech Cenu pro Nejlepší režii. Podsvětí
a život na samotné východní hranici Evropské unie. Režie:
Peter Bebjak. Hrají: Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová.
Krimi, Slovensko, 2017, od 12 let, 108 min., 120,- Kč

ST-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20:00
SO: 17:00 – 20:00
nebo e-mail: kinobreclav@seznam.cz
on-line prodej www.kinobreclav.cz
REZERVACE NA FILM KONČÍ: 30 min. před filmem
NA OSTATNÍ AKCE: 5 DNŮ OD REZERVACE
upozornění: od měsíce října je nutné dodržet čas vyzvednutí
rezervace, protože nový systém ruší rezervace automaticky...
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Středisko sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké
Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 18. října 2017 od 10 do 17 hodin v prostorách regionálního pracoviště, na ul. 17. listopadu 1a v Břeclavi (Dům školství, 2. patro).
Přijďte nahlédnout do světa zrakově postižených formou zážitku.
Co Vás u nás čeká? Seznámíte se se službami, které poskytujeme.
Vyzkoušíte si orientaci s pomocí bílé hole.
Na simulačních brýlích na vlastní oči uvidíte jednotlivé zrakové vady.
Budete mít možnost se seznámit s kompenzačními pomůckami,
zahrát si některou z her pro zrakově postižené a zakoupit si originální výrobky z dílny HapAtelier, které vyrábí zrakově postižení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Více informací u Kateřiny Horňákové, tel.: 774 715 106, email: hornakova@tyflocentrumbrno.cz.

Do Břeclavi se vrátily Nedělní čaje
Po několika desítkách let se
do Břeclavi vrátily kdysi tak oblíbené Nedělní čaje – taneční
akce s živou i reprodukovanou
hudbou, které se konaly vždy
v neděli od pěti hodin.
Oprášit neodmyslitelnou součást společenského života 60.80. lety se rozhodl Libor Stránský
a v prostorách Banquet Hall Orfeus na Jungmannnově ulici uspořádal první břeclavský Nedělní
čaj v 21. století. Zhruba pět desítek návštěvníků (vesměs starších
a pokročilých) si v neděli 17. září
zatancovalo na populární hity let
minulých a strávilo příjemně čas

při posezení s přáteli a známými
při pohárku vína. Pozvání přijalo také několik členů legendární
břeclavské skupiny Senators, kteří se po mnoha letech setkali se
svými fanoušky, kterým před lety
zpříjemňovali taneční zábavy.
Další Nedělní čaje se uskuteční ještě během letošního podzimu. Na webových stránkách
www.orfeusbreclav.cz v sekci
Akce, kde budou termíny všech
akcí. „Chystáme i čaje s živou hudbou, country večer, ve stylu gypsy nebo méxico, vzpomínku na
taneční, maškarní ples, silvestr
atd.,“ zve Libor Stránský.  (juh)

Pro radost je
název výstavy obrazů, která byla
zahájena 21. září
a potrvá do 10. listopadu 2017. Galerie 99 se spojila
s realitní kanceláří ProRadost v Břeclavi a rozhodli
se realizovat neobvyklou výstavu, která nabídne kvalitní výtvarná díla za radostnou cenu. V galerii
jsme tedy vystavili díla dvaceti
osmi výtvarníků a jedná se celkem
o 55 uměleckých děl. Nabídka je
rozmanitá, každý má šanci vybrat
dárek pro sebe nebo pro své blízké, případně již myslet na vánoční
čas. Sešla se zde díla výtvarníků
z Břeclavi, Brna, Zlína, Olomouce,
Žďáru nad Sázavou a z dalších míst.
Výtvarníci přijali naši myšlenku
a udělali gesto, aby ceny byly pro
každého přijatelné. Výstava bude
putovat další tři roky po galeriích,
městech, vesnicích.
Křest kalendáře A. Vojtka pro
rok 2018 s Michalem Davidem

se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017 v 10.30
hodin v synagoze města Břeclavi. Pokř tí se
zároveň i nová kniha A. Vojtka s názvem Jaké tajemství znáš, že se
tak málo usmíváš? Již nyní vás srdečně zveme!
Tradičně připravujeme výstavu Vánoce přicházejí, kterou zahájíme 21. listopadu 2017.
Galerie nabízí: stálou expozici šperků ze dřeva, více než sto
grafických děl, veškeré služby
související s poradenstvím a výtvarným uměním, oceňování obrazů, restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně
po telefonické domluvě kdykoliv- 519 372118, 723 930 015, 723
887 977. Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.
Novinky sledujte na www.vojtek-av.com nebo na facebooku.

Ambulance plastické a estetické chirurgie
APALUCHA "BB" Charvátská Nová Ves zve na

Charvatské GULÁŠE
Přijďte ochutnat výborné guláše do Charvátské
18. 11. 2017 od 12.00 h na dvoře sokolovny CH. N. Ves
+ ochutnávka mladých vín
Více info. na tel. 603 287 653

TJ Sokol Ch. N. Ves, z.s vypisuje k termínu od 1. 1. 2018

Výběrové řízení na provozování restaurace GÓL
v Ch. N. Vsi, Tyršův sad 4
Podmínky: *
*
*
*

živnostenský list k provozování hostinské činnosti
výpis z rejstříku trestů – ne starší než dva měsíce
návrh na úhradu výše měsíčního nájemného
další návrhy zájemce

Uzávěrka přihlášek: Písemné přihlášky musí být doručeny v zalepené obálce do 31. 10. 2017 na adresu zadavatele s poznámkou:
Výběrové řízení!
Osobní prohlídka je možná od 20. do 30. 10. po dohodě s předsedou
TJ Sokol Janem Chylou,
Tel. 728 061 211. Výkonný výbor TJ Sokol Charvátská Nová Ves, z.s.

Velkomoravská 12, Hodonín

MUDr. Libor Polák – plastický chirurg
MUDr. Pavel Krejzlík – plastický chirurg a stomatochirurg
Provádíme:
Konzultace kosmetických zákroků
Korekce nosu, očních víček, ušních boltců a lalůčků
Zmenšení, zvětšení prsou, modelace
Odstraňování kožních lézí
Operace převislého břicha, liposukce
Zvětšování rtů
Facelift
Aplikace Botoxu

Dermatoporadna a hojení ran
Bílková Gabriela - všeobecná sestra
Provádí:
Obličejová poradna – bezplatně
Odstranění rozšířených žilek (obličej, trup, dolní končetiny)
Laseroterapie – hojení jizev pooperačních, poúrazových,
popáleninových, keloidních, hojení oparů
Hluboká laseroterapie svalových, šlachových a vazivových
onemocnění a poranění
Plasmolifting – omlazení pleti vlastní plazmou
JETT plasma – ošetření pleti, výrůstků, nerovností a jizev

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

www.homedica.cz
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Mladí fotbalisté jeli na zkušenou do Anglie
Břeclavský MSK zorganizoval
pro své nadějné hráče unikátní
soustředění snů spojené s fotbalovými zážitky i dřinou. V září
odletěli žáci MSK Břeclav do Anglie, aby zakusili kouzlo ostrovního fotbalu. „Ve Velké Británii
je čeká prohlídka tréninkového
centra a akademie Fulham FC,
ale také tréninky a zápas proti
Fulhamu nebo Bracknell Town
FC,“ vysvětluje jednatel MSK
Břeclav Tomáš Mráz. Fotbaloví
žáci zhlédnou také utkání EFL
Champioship Fulham FC - Midlesbrough FC a setkají se s českým
reprezentantem Tomášem Kalasem. Čeká je prohlídka stadionu
Arsenal FC i prohlídka Londýna.
„Hlavním cílem soustředění je

především motivace. Kluci byli
neskutečně nadšení, není nic
lepšího, než když si zakusí světový fotbal na vlastní kůži,“ doplňuje Mráz s tím, že polovinu
rozpočtu hradili rodiče dětí a po-

Stolní tenisté
v plné sezóně
Do nové sezóny naplno vykročil oddíl stolního tenisu MSK Břeclav. A-družstvo žen, startující pod
hlavičkou MSK Gumotex Břeclav
v sezóně 17-18 nebude jako celek startovat v žádné dlouhodobé
mezinárodní soutěži, soustředit
se bude na boj o špičkovou pozici
v domácí extralize, kde bude jeho
největším soupeřem opět SKST
Mart Hodonín. Druhou prioritou
žen MSK bude Český pohár.
V kádru žen MSK jsou tři členky reprezentačního celku žen ČR.
Nová akvizice klubu Dana Čechová, která přišla do Břeclavi z Moravského Krumlova, kde byla
strůjkyní semifinálového vyřazení celku MSK v MČR, patří do užší
reprezentace. Její mladší spoluhráčky Aneta Kučerová a Karin
Adámková se kromě startů v re-

prezentaci žen ČR zúčastnily koncem srpna akademického MS na
Tchajwanu. Čtvrtou členkou družstva je zkušená veteránky z Maďarska Vivien Ellö.
Mládež MSK je další z priorit oddílu. Ti nejlepší, ke kterým
lze počítat Tomáše Brucknera,
Marka Maňka, Kláru Koberovou,
Radka Němečka a Ondřeje Klenovce, již soupeří s českou špičkou na celostátních bodovacích
turnajích, na úrovni kraje patří
k tomu nejlepšímu. Dále se rozrůstá členská základna mládeže
MSK a úspěšně se rozvíjí spolupráce s kroužky stolního tenisu
na školách Lednicko-valtického
areálu. K tomu patří i mezinárodní kontakty břeclavské mládeže
se svými protějšky z Rakouska,
Slovenska a Polska. 
(hýb)

lovinu sponzoři a MSK Břeclav.
Podobnou stáž organizuje MSK
pro své svěřence vůbec poprvé.
„Bez sponzorů a nadšených rodi-

čů dětí by to nešlo. Věřím, že se
nám podaří uspořádat podobná
soustředění i v příštích letech,“
uzavřel jednatel. 
(dav)

Lezec Krůtil
na mistrovství světa
V horní polovině výsledkové
listiny skončil břeclavský lezec
Pavel Krůtil, když reprezentoval Břeclav i republiku na juniorském mistrovství světa v lezení
na umělých stěnách. To se konalo v rakouském Innsbrucku.
V rychlostní disciplíně, kde se
leze na patnáctimetrové převislé stěně s označením obtížnosti
6b+/6c svedli závodníci vyřazovací souboje až do konečného
vítěze. Při divácky atraktivních
soubojích se mezi lezci neztratil
Pavel Krůtil, který výborným časem 9,26 sekundy skončil mezi
konkurenty v horní polovině výsledkové listiny.
„Samozřejmě jsem rád z dobrého umístění a za slušný čas, ale
mrzí mne, že jsem se nemohl zúčastnit všech disciplín a bojovat tak
o místo na Olympijských hrách mládeže, které se budou konat příští
rok v brazilském Rio de Janeiru,“ vysvětlil se smíšenými pocity Krůtil.
V seriálu závodů Evropského poháru patří Krůtilovi celkově výborné
7. místo. Nyní se nadějný lezec připravuje na listopadové mistrovství
ČR, kde bude obhajovat titul. 
(red)

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

18 / RADNICE

Mistři Evropy na radnici Padaly rekordy

Softbal má v Břeclavi poměrně krátkou historii, ale svými úspěchy předčí mnohé zavedenější sporty. Již v minulých letech startovali
Břeclavané na světových a evropských šampionátech a letos se hned
sedm hráčů týmu Locos Břeclav může pochlubit titulem mistrů Evropy kategoriích juniorů a kadetů.
Za vzornou reprezentaci poděkoval softbalistům v září na půdě
břeclavské radnice místostarosta Zdeněk Urban. Předseda oddílu
Locos Břeclav Tomáš Křivánek představil plány oddílu na příští sezonu, ve které budou břeclavští muži hrát na svém hřišti v areálu Lokomotivy 2. ligu a junioři extraligu.
Na společném snímku jsou předseda oddílu Tomáš Křivánek, David
Pazdera, Lukáš Kubát, místostarosta Zdeněk Urban, Martin Magula,
Jakub Osička, Vojtěch Forman, Luděk Opluštil. Chybí George Harris,
který se přijetí na radnici nemohl zúčastnit. 
(juh)

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.

Šest titulů pro veslaře
Mimořádně úspěšné bylo pro
veslaře SVK Břeclav mistrovství
ČR ve sprintu. Každý si z Račic odvezl alespoň jednu medaili! Medailovou sklizeň zahájili junioři
Dalibor Neděla a Aleš Pospíšil,
kteří se na dvojce stali mistry republiky. Vzápětí přidali další titul
dorostenci Lukáš Nešpor, Matěj
Helešic, Timon Vlašic, Jan Turek, Samuel Polach, Patrik Ptáčník, kormidelník Adam Jurčík na
osmě. Do třetice zlato vybojovaly
také ženy Anežka Buzrlová a Markéta Nedělová ve společenství
s veslařkami z Pardubic na párové čtyřce. Pro první břeclavské
stříbro si dojeli junioři Dalibor Neděla, Aleš Pospíšil a Adam Jurčík spolu s kolegy z ČVK Praha

a Loun na osmě juniorů. Čtvrtý
titul mistrů republiky obstarali
opět dorostenci - Timon Vlašic,
Jan Turek, Samuel Polach a Patrik Ptáčník na čtyřce nepárové.
Hned po nich si do cíle pro svůj
druhý a pro Břeclav pátý titul doveslovaly Anežka Buzrlová a Markéta Nedělová spolu s ČVK Praha
a Bohemians Praha na osmě žen.
Těsně (o 12 setin) uniknul druhý
titul Daliboru Nedělovi a Aleši Pospíšilovi společně s veslaři z Loun
na čtyřce nepárové. Šestý titul
do sbírky břeclavských veslařů
přidala dorostenka Magdalena
Novotná na skifu. Úspěšný den
zakončili bronzovou medailí dorostenci na dvojce Patrik Ptáčník
(juh)
a Samuel Polach. 

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ

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

VYSTAVOVATELÉ:

Judo pro všechny

signumcz.com

Organizátoři akce:

Mediální partneři:

Stadion Lokomotivy Břeclav podruhé v historii hostil mistrovství
České republiky žáků a žákyň. Přestože závodníkům počasí nepřálo,
padl v průběhu víkendu na břeclavské dráze jeden národní rekord a osm
rekordů šampionátu. Jeden z rekordů šampionátu překonal na stovce
překážek domácí Tomáš Oberndorfer (13.18), který získal pro Břeclav
mistrovský titul. Společně s Jurášem, Petrjanošem a Kostrhůnem získal ještě stříbro ve štafetě 4x60 metrů (27,58). 
(juh)

www.ohkbreclav.cz

Soukromá škola bojových sportů Břeclav otevírá lekce
juda, zpevnění a protažení těla.Vhodné pro všechny /
min. věk 15 let, max. neomezen/. Cvičíme každou
středu od 18.30 hod. v tělocvičně Obchodní akademie,
cena 80,-Kč. Info: krasna.vera@seznam.cz
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Týden hokeje na břeclavském stadionu

Boří les patřil běžcům
Vypadalo to, že se obrovská parta zběsilých houbařů vydala vysbírat Boří
les. Sběrači bedel a hřibů
však mohli zůstat v klidu,
horda běžců se přes lesy
jen přelila, někteří bojovali
při 5 km závodu, jiní si dali
zrovna desítku. Dohromady stovky dětí i dospělých
si na konci září užily dopoledne v tempu na Svatováclavském běhu, který měl
základnu na Novém dvoře. Pětku nejlépe zvládl Filip Švrček z Lednice, druhý
skončil Břeclavan Martin
Daneš a bronz si odnesl Marek Baják z Velkých Bílovic, na desítce kraloval "Keňan" Roman Paulík, stříbro získal Zdenko Zalubil ze Skalice
a třetí místo vybojoval Miroslav Mráz. 
(dav)

HLEDÁ SE
ASISTENT/KA
KANCELÁŘE
Pro solventní zájemce hledám
RD 3+1 a větší se zahrádkou.
Okres Břeclav.
Děkuji za nabídky.

Hledáme posilu!
Podmínka: je min.
SŠ vzdělání s maturitou a bydliště v BV.

Ing. Dália Josefová

Práce na
zkrácený úvazek.

739 300 933

Životopisy posílejte
na firma@rkokno.cz.

www.rkokno.cz

Těšíme se na Vás.

Realitní specialista

V ICE BORS Aréně v Břeclavi se v září seznámily nejmladší ročníky s hokejem hravou formou v rámci akce Týden hokeje pro děti od
4 do 8 let a jejich rodiče. První zkušenosti a zážitky si přišlo vyzkoušet 40 dětí, které si mohly u ledové plochy za asistence hokejistů vyzkoušet jednoduchý slalom s míčkem a střelbu na hokejovou branku.
Mezitím se rodiče na malé prezentaci dozvěděli základní věci o ledním hokeji, hokejové výstroji a klubu HC Lvi Břeclav. Po prezentaci se
všichni přesunuli k ledové ploše na ukázku tréninku a minihokejového
utkání 2. tříd. Pak se již malí nedočkavci přezuli do bruslí a pod vedením trenérů a hráčů klubu vyzkoušeli své dovednosti na ledě. Zdatnější
bruslaři obcházeli různá stanoviště se spoustou her a ti, co led okusili
poprvé, se za pomoci trenérů a pomocníků učili prvním krůčkům na
ledě. 
(mz)

Juška překonal sám sebe
Sotva pár měsíců vydržel rekord
ve skoku dalekém, kterým se odchovanec břeclavské Lokomotivy
Radek Juška zapsal do historie české atletiky. V květnu totiž překonal
letem 829 cm 29 let starý rekord.
Rekord ale dlouho nevydržel. Jušku
totiž před měsícem překonal opět
Juška. Atlet se přeskočil o 2 cm
a jeho veleskok 831 cm v kvalifikaci předznamenal vítězství na univerziádě v Tchaj-Peji. Juška tak má
skvěle nakročeno mezi absolutní
světovou špičku. Držíme odchovanci břeclavské atletiky pěsti.  (dav)
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Čím více oken,
tím větší slevy.

OPRAVDU

ČESKÁ OKNA

TRADICE
od roku 1995

Využijte množstevní slevy ještě v říjnu
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
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