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Zlatý podzim v lesích u Břeclavi

Podzimní listí nejistí jen maturitu. Břeclav leží mezi několika dech beroucími lesy, a tak si krásy podzimních hvozdů mohou vychutnat
lidé ze všech částí města. Podzim nádherně barví v lužních lesích od Pohanska na Soutok, čarokrásnou atmosféru „zlatého lesa“ nabídne
také Kančí obora (foto) nebo Boří les. Podzimní atmosféra na vás dýchne také na židovském hřbitově nebo při procházkách kolem řeky
Dyje. Vychutnejte si podzim v okolí Břeclavi. Třeba při projížďce na kole nebo na pěším výletě. 
(dav)

Záměry budoucího pronájmu a prodeje
nemovitých věcí v areálu bývalého cukrovaru
Město Břeclav oznamuje, že Radou města Břeclavi a následně Zastupitelstvem města Břeclavi 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.

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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Břeclav se připravuje Výjezd z obytné zóny
na stárnutí populace Habrová Seč je bezpečnější

Zastupitelstvo města schválilo 6. března 2017 ambiciózní plán
města na revitalizaci domova seniorů a přihlásilo se do dotačního programu ministerstva práce
a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně-technické základy
sociálních služeb“.
Domov seniorů je majetkem
města a slouží občanům Břeclavi
a okolních obcí. Zařízení je v provozu od roku 1976 (stará část) a 1986
(nová část). Plán revitalizace byl
ze strany státu podmíněn závazkem města ke komplexní rekonstrukci za cca 123,6 milionů korun
bez DPH. Město zase své omezené
možnosti financování revitalizace
Domova seniorů Břeclav vázalo na
přidělení dotace z MPSV.
Ve středu 18. října 2017 rada
města odsouhlasila přijetí schválené dotace z MPSV na první etapu
rekonstrukce ve výši 44 milionů
korun vyjednané týmem pod vedením místostarosty města Jaroslava Války, odpovídajícího za
sociální oblast. Požadovaná část-

ka 55 milionů na přístavbu nové
kuchyně Domova seniorů Břeclav
byla pro nedostatek přidělených
prostředků ministerstvu zkrácena
z o 11 milionů.
Se zahájením této náročné akce
se počítá v druhé polovině roku
2018, hotovo by mělo být v září
2020. „V souvislosti s touto skutečností byl s předstihem vysoutěžen dodavatel projekčních prací
a s podpisem smlouvy na dodávku
projekční dokumentace bylo vyčkáno na přidělení dotace MPSV.
Tímto postupem se projekční práce rozběhly na plné obrátky ihned
po schválení přijetí dotace,“ uvedl
místostarosta Jaroslav Válka.
„V březnu 2020 by mělo být
žádáno o dotaci na stavební úpravy pavilonů A a C . Zde bychom
měli být úspěšní, protože zařazení do dotačního programu MPSV
a úspěšné ukončení první části
revitalizace má zajistit přednostní dofinancování celé akce ze
strany státu,“ věří místostarosta
Válka.
(juh)

Vozidla parkující na nezpevněné ploše před poštorenským
Hotelem Čech měnila výjezd z lokality rodinných domů Habrová
Seč na Valtickou ulici v nebezpečný adrenalinový sport – výhled ve směru od Valtic byl pro
řidiče naprosto minimální. To se
ale nyní změnilo.
„Břeclavská radnice na základě podnětu občanů této lokality
instalovala na okraji komunika-

ce sloupky, které parkování v nebezpečném místě již neumožní.
Navíc je zde nově i dopravní značka Zákaz zastavení. Křižovatka je
tak nyní mnohem bezpečnější
pro všechny účastníky silničního
provozu. Od přechodu z Tovární
kolonie bude ještě vybudován
za sloupky chodník k odbočce na
Habrovou seč, " uvedl k novým
opatřením místostarosta Svatopluk Pěček. 
(juh)

Parkování pro návštěvníky břeclavské nemocnice
V nedávné době se na parkovišti před břeclavskou nemocnicí objevily nové parkovací
automaty, do areálu pouští vozidla závora. Za jakých podmínek se tedy může parkovat na
parkovištích, která spravuje
Nemocnice Břeclav?
Parkování před nemocnicí
Na parkovišti před vstupní
budovou nemocnice je k dispozici 63 parkovacích míst z toho
pět pro držitele průkazu ZTP. Pro
úhradu poplatku je u vjezdu umístěn nový platební automat, který
akceptuje mince 5, 10, 20 a 50 Kč

i bankovky 100 a 200 Kč. Případný
přeplatek vrací v mincích.
Ceník parkovného před nemocnicí:
Do 30 minut	
5 Kč
1. hodina	
10 Kč
Další hodiny
5 Kč/hodina
Parkování v nemocnici
V případě potřeby vjezdu do
areálu nemocnice jsou v prostoru
hlavního vjezdu terminály a závory s bezobslužným systémem. Při
vjezdu je řidič vozidla povinen si
stiskem tlačítka vyžádat parkovací lístek, po odebrání se závora
automaticky otevře. Průjezd více

vozidel po otevření závory není
dovolen.
Při délce parkování do 30 minut od vjezdu není nutné navštěvovat automatickou pokladnu
a parkující může jet přímo k výjezdu. Při parkování delším než
30 minut je potřeba zaplatit v platebním automatu. Parkovné je
možné uhradit mincemi (5, 10,
20, 50 Kč a bankovkami 100, 200,
500), přeplatek je vrácen mincemi. Lze zaplatit i bankovní kartou.
Po vložení parkovacího lístku do
výjezdového terminálu je ověřena jeho platnost a závora otevřena.

Tělesně postižení občané
mohou parkovat na vyhrazeném místě přímo naproti vjezdu
do areálu nemocnice (místo je
označeno vodorovným dopravním značením). V naléhavých
případech mohou tito pacienti
parkovat přímo před chirurgickou
ambulancí.
Ceník parkovného v nemocnici:
Do 30 minut 
zdarma
1. hodina 
100 Kč
Další hodiny
50 Kč/hodina
Při ztrátě parkovacího lístku
kontaktujte prosím ostrahu nemocnice nebo volejte 606 804
456.
(juh)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
na konci října byl
na ulici Na
Valtické instalován
stacionární radar na měření
rychlosti. V době, kdy čtete tuto
Radnici, už by radar měl být v provozu. Na úvod bych rád zdůraznil,
že se rozhodně nejedná o buzeraci řidičů a primární účel radaru nespočívá ani v navýšení městského
rozpočtu. Dlouhá rovná silnice
totiž velmi často „lákala“ řidiče
k sešlápnutí plynového pedálu.
Výjimkou nejsou ani řidiči, kteří
kolem sídliště projíždí rychlostí
100 km/h. Hlavním účelem radaru je výrazné zlepšení bezpečnosti dopravy účastníků silničního
provozu, a to především chodců, z nichž velkou část tvoří děti.
Za připomenutí stojí, že při šestnácti radarových měřeních letos
strážníci zjistili na této komunikaci téměř 650 překročení maximální povolené rychlosti, která je
50 km/h. Kromě osobních vozidel
se bohužel po komunikaci nezřídka prohání rychlostí i vyšší než
80 km/h také soupravy s návěsy
o hmotnosti desítek tun.
Radar město nechalo umístit
poblíž přechodu vedoucího od

školy k sídlišti ČSA a provozuje
jej Městská policie Břeclav. Cílem je zajistit dodržování stanovené rychlosti v obci. Radar se
nijak nedotkne ukázněných řidičů, dodržujících pravidla silničního provozu. Prostředky získané
z uložených sankcí hodlá město použít na investiční akce, a to
především na opravy a výstavbu
místních komunikací.
Radar je automatizovaný
a používaný bez obsluhy, vozidla tedy nebudou zastavována.
V souladu s platnými právními
předpisy bude řešeno překročení rychlosti tzv. objektivní odpovědností provozovatele vozidla.
Tento typ odpovědnosti za přestupek nastává, pokud provozovatel vozidla nezajistí, aby při
použití vozidla byly dodržovány
povinnosti řidiče a pravidla provozu a neuvede-li totožnost řidiče, který přestupek spáchal.
Místo pro měření rychlosti stanovil ze zákona odbor dopravní policie Krajské ředitelství
Policie ČR Jihomoravského kraje.
V rámci těchto podmínek nebyla stanovena ani žádná možnost
tzv. nastavení vyšší tolerance
měření, než která je stanovena
zákonem (3km/h), a rovněž tak
i doba provozu tohoto automatizovaného měřícího zařízení. Zařízení tak bude v provozu 24 hodin

V Břeclavi vyhrálo ANO
Po sečtení všech hlasů vyhrálo v Břeclavi s více než 31 %
ANO, které se také stalo vítězem celostátních voleb. Volební výsledky v Břeclavi ale
nekopírovaly celostátní dění
zcela. Piráti v Břeclavi skončili až šestí, zatímco v celorepublikovém měřítku byli třetí.
SPD přeskočila v Břeclavi také
stranu ODS, která skončila
v celostátních volbách druhá.

Celorepublikový propad ČSSD
se projevil i v Břeclavi. Do poslanecké sněmovny by Břeclavané, kterých volilo 56,52 %,
poslali následující strany:
ANO 
31,59 %
SPD 
13,31 %
ODS 
10,69 %
KSČM 
9,58 %
ČSSD 
8, 57 %
Piráti 
8,45 %
KDU - ČSL 
5,28 %

denně, 7 dnů v týdnu a nastavená rychlost měření bude od
54 km/h. Měření se bude provádět současně v obou jízdních
směrech.
Pro ty, kteří doposud na této
komunikaci rychlost dodržovali,
je zpráva o umístění radaru bez-

významná, v případě těch, kteří
rychlost překračují, ale věřím, že
instalace radaru jejich „závodnické“ choutky na komunikaci
zmírní a lokalita se tak pro chodce stane mnohem bezpečnější.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Poradna pro spotřebitele na úřadě
Ve čtvrtek 23. 11. od 12 do 16 hod. se uskuteční v zasedací
místnosti č. 39 na Městském úřadě Břeclav bezplatný poradenský servis pro spotřebitele (občany). Poradnu povede zástupce
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS-MS). V případě zájmu veřejnosti budou v příštím roce pokračovat pravidelné poradenské dny.
SOS-MS poskytuje základní informace o reklamačním řízení,
délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo o podmínkách odstoupení od smlouvy. SOS-MS pomáhá také spotřebitelům získat znalosti o spotřebitelských právech. Více informací
naleznete na www.sos-msk.cz nebo na tel. 608 722 582 (všední
dny od 9 do 17 h) a na e-mailu poradna@sos-msk.cz. 
(dav)

Výpisy ze zasedání
Zastupitelstva města Břeclavi
naleznete na
https://breclav.eu/urad/2014
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Tisícovka jeseterů vplula do Dyje v Břeclavi

Tisícovku sladkovodních jeseterů malých v říjnu vypustilo Povodí
Moravy za pomoci dětí z břeclavských škol do Dyje v centru Břeclavi.
Pod břeclavský splav přišli kromě dětí také zástupci města Břeclavi,
Povodí Moravy a novináři. Další jeseteři byli vypuštěni do Moravy. Vodohospodáři tak pokračují v projektu Life Sterlet, který si klade za cíl
obnovení populace chráněného jesetera malého v rakouském úseku
Dunaje a jeho přítocích Moravy a Dyje.
První tisícovky jeseterů přitom vodohospodáři vypustili do Dyje
a Moravy už v červnu. Příštích pět let budou pracovníci Povodí Moravy vysazovat na pět tisíc jeseterů ročně. Ty navíc budou monitorovat.
Cílem projektu je vytvoření hejna několika tisíc ryb, které bude trvale
života schopné, tedy bude se v našich vodách nadále rozmnožovat.
Jeseter malý zřídka dorůstá délky větší než metr, maximální váha se
může pohybovat na hranici 20 kg. 
(dav)

Třídit PET lahve je snadné. Mnozí to ale neumí





Není nic snazšího, než vytřídit plastové PET lahve. O faktu, že tříděním pomáháme především sami sobě, protože díky třídění a druhotnému zpracování odpadu zkrátka a dobře šetříme planetu, na které žijeme, už bylo napsáno mnohé. Nicméně za předpokladu, že je již člověk
uvědomělý a odpad třídí, často vyvstává problém, který je v Břeclavi bohužel vcelku častý. Mnozí lidé totiž například PET lahve třídí špatně.
Lahev sice vhodí do kontejneru určeného na plasty, nicméně zapomenou ji jednoduše zmáčknout. Kontejnery na plasty jsou tak často přeplněné a není možno do nich vhodit další „petky“ a jiné plastové obaly. Plastové obaly tak kvůli přeplněným kontejnerům z důvodu neslisovaných PET lahví často končí v nejbližším kontejneru na směsný odpad. Zmáčknutí lahve botou přitom zabere vteřinu a slisovaných lahví se
do kontejneru vměstná až třikrát více! Děkujeme, že třídíte a zároveň prosíme, třiďte důsledně. 
(dav)

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ

Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41
mobil: 776 106 980, e-mail: clas1@tiscali.cz
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Stavební úřad
mění úřední hodiny
Tvářit se na oko přívětivě,
nebo odvádět rychlou a kvalitní práci? Břeclavská radnice jednoznačně volí druhou
variantu. I proto od 1. listopadu dochází k dočasné úpravě
úředních hodin odboru stavebního úřadu.
Pro veřejnost jsou nově pracovníci Stavebního úřadu Břeclav k dispozici vždy v pondělí od
8.00 do 17.00, ve středu od 8.00 do
18.00. Úterý je vyhrazeno pro konzultace po předchozí telefonické
domluvě (od 8.00 do 14.00). Ve
čtvrtek a pátek se pracovníci Stavebního úřadu budou věnovat práci v terénu a vyřizování spisů. Po
dohodě je ale samozřejmě možné
se s úředníky setkat i v tyto dny.

Důvodem změny je snaha
o zkvalitnění podmínek pro práci stavebního úřadu. „Větší počet úředních hodin sice může
vypadat líbivě, ale ve skutečnosti může být i kontraproduktivní. Mnohá stavební či
územní řízení jsou legislativně
velmi složitá a náročná. Jejich
vyřízení vyžaduje plnou koncentraci a také pečlivou organizaci práce, což ale není možné,
pokud se v kancelářích doslova
„dveře netrhnou“. Jedná se o dočasné opatření, po určité době
vyhodnotíme, zda se osvědčilo
a přispělo ke zlepšení práce referentů stavebního úřadu,“ uvedl
ke změně tajemník úřadu Zdeněk
Opálka.
(juh)

Stromořadní a Na Zahradách:
Oprava kanalizace, vodovodu,
vozovky i chodníků
V ulicích Stromořadní a Na Zahradách je potřeba opravit
vozovku, chodníky, kanalizaci, vodovod, a plynovod. Investoři
proto začali s opravou kanalizace už 6. 11., a to v úseku ul. Stromořadní mezi ul. Riegrova a Na Zahradách. Další úseky budou
opravovány v návaznosti na klimatické podmínky v zimě. V případě, že budete potřebovat více informací o aktuálním stavu
nebo případných omezeních kvůli opravám, volejte zástupce
investora (VaK Břeclav) na tel. 731 517 566. Hotovo by mělo
být do 29. 3. 2018. V návaznosti na tyto opravy bude provedena oprava vodovodu, která by měla začít 1. 3. 2018, hotovo
bude do konce dubna téhož roku. Plynovod bude investor GasNet řešit dle klimatických podmínek, hotovo byl ale mělo být
do konce května 2018.
Od 1. května 2018 bude v lokalitě provádět opravy město Břeclav. Z důvodu špatného stavu komunikací, ale také oprav inženýrských sítí, město opraví chodníky i vozovku. Komunikace by měla
(dav)
být kompletně hotova do konce srpna 2018. 

Další senioři mohou požádat o S.O.S hodinky
Další senioři mohou žádat
o přidělení tzv. S.O.S. hodinek.
Městská policie Břeclav totiž
bude i v dalším období pokračovat v projektu Pager pro seniory,
který umožňuje o samotě žijícím starším lidem se zdravotními problémy přivolat si pomoc
v případě nouze prostřednictvím
speciálních hodinek. Díky získaným dotacím strážníci obdrželi další - v pořadí již třetí - várku
třiceti kusů S.O.S. hodinek. Spolu s nimi senioři získají i bezpečnostní zámek, který strážníkům
umožní dostat se do bytu bez po-

škozování dveří a to i v případě,
že z vnitřní strany zámku je vsunut klíč. Hodinky i zámek s generálním klíčem jsou seniorům
propůjčovány zcela zdarma.
S.O.S. hodinky provozuje
mezi břeclavskou seniorskou
komunitou městská policie od
konce roku 2015. Za tu dobu
strážníci absolvovali 15 ostrých
výjezdů, při nichž se senior ocitl ve svém bytě v nouzi. V sedmi
případech bylo třeba poskytnutí první pomoci a převoz seniora
záchrannou službou do nemocnice, ve zbylých postačila osob-

ní pomoc městských policistů
v bytě seniora, který např. upadl
na zem a kvůli špatné pohyblivosti nebyl schopen se sám znovu postavit na nohy.
Aktivace nouzového tlačítka okamžitě přivolávající hlídku
městské policie je však možná
nejen při náhlých vážných zdravotních problémech a jiných
nouzových stavech, ale i v případě, kdy se senior ocitne v ohrožení pachatele přestupku nebo
trestného činu ať již doma nebo
na ulici. Přesné vypátrání místa,
kde se senior v kritickou chví-

li nachází, zajišťuje GPS modul,
jimž jsou hodinky vybaveny.
V případě zájmu o zapojení
se do projektu Pager pro seniory je možné zaslat žádost s kontaktními údaji na email denisa.
mahovska@breclav.eu, nebo telefonicky kontaktovat Městskou policii Břeclav na čísle 518 398 818
(po-pá 7:00 - 15:30) či se osobně
dostavit na služebnu MP Břeclav
v ulici Kupkova 3 k ing. Denise
Mahovské, která projekt spravuje. Podmínkou k zařazení do projektu je trvalé bydliště na území
města Břeclavi. 
(zn)

Upozornění pro řidiče parkující na sídlišti ČSA
Poslední dobou se po čase
znovu objevily stížnosti některých obyvatel sídliště ČSA na parkování některých řidičů v této
lokalitě. Většina čtenářů Radnice jistě dispozici lokality „Díly“
zná a ví, že tamní pozemní komunikace, které sídliště protkávají, jsou řešeny - slušně řečeno
- velmi nešťastně. Namísto šířky
vozovky se lze bavit spíše o její
úzkosti, takřka pravoúhlé zatáčky a křižovatky jsou v kombinaci s prvně uvedeným kategorií
samu pro sebe. I většímu vozidlu může dělat velké problémy
některými místy projet, natož

se v zatáčce stočit. Mluvit o průjezdnosti sídliště ČSA hasičskými cisternami a jeřáby je asi také
zbytečné.
Sídliště již stojí a vozovky jsou,
jaké jsou. S tím již nic nadělat nelze. S čím však něco nadělat lze, je
zajištění jejich alespoň minimální
průjezdnosti. Slovo „minimální“
používám schválně, s odkazem
na nepředpisové naprojektování
a vybudování tamních vozovek.
A zajištění této průjezdnosti je na
řidičích především z řad obyvatel
této lokality a jejich návštěv.
Na základě stížností, které
městská policie z „Dílů“ obdrže-

la, provedli v uplynulých dnech
strážníci několik kontrol zaměřených na způsob parkování, zejména s ohledem na průjezdnost
či stání v křižovatkách. Kontroly
dopadly možná o něco lépe, než
jsme předpokládali, hříšníky z řad
řidičů jsme ale samozřejmě našli.
„Aby ne,“ řekne si mnohý z vás.
Městská policie je povinna
každé přijaté oznámení prověřit
a zjištěná protiprávní jednání řešit. Na základě některých upozornění a stížností se tedy strážníci
budou zaměřovat i na parkování
v sídlišti ČSA. Ne z plezíru; ne proto, že bychom neměli nic jiného

na práci - ale z úřední povinnosti.
Proto apelujeme na řidiče, kteří
svá vozidla parkují na Dílech, aby
při odstavování automobilu byli
obezřetní a ohleduplní. Ohleduplní k jiným řidičům, především
pak k vozidlům záchranných složek pro případ, že by jejich příjezdu bylo kdy třeba. Obezřetní
v tom smyslu slova, aby se vyhnuli nepříjemnému překvapení
v podobě placení pokuty za špatné parkování nebo přímo odtahu
vozidla, které by tvořilo překážku
provozu na pozemní komunikaci.
Mgr. Zdeněk Novák
Městská policie Břeclav
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Obrušování mincí u automatů je k ničemu
Téměř každý jídelní či nápojový automat, automat
na jízdenky, parkovací lístky apod. má tzv. „škrábátko mincí“, kde údajně můžete peníz obrousit tak, aby
strojem napříště nepropadl. Intenzivně poškrábané
plošky nalezneme snad na každém parkovacím a nápojovém automatu také v Břeclavi. Fungují ale vůbec
„škrabátka“?
V České mincovně v Jablonci
nad Nisou tvrdí, že ne. Škrábání je
podle odborníků spíš takový psychologický efekt. Ve skutečnosti
to, že malinko oškrábneme hranu
mince, nemá na měření elektromagnetických vlastností žádný
vliv. "Automaty totiž nezajímá,
zda je na mincích něco vyražené, zda jsou kulaté, či hranaté, ale
jejich hodnotu rozeznávají podle
něčeho úplně jiného. Odborně
se tomu říká elektromagnetický
podpis. Každá mince o stejné nominální hodnotě má svůj "podpis", kterým je přesně stanovené
složení a poměr použitých kovů
a příměsí. V každém mincovním
automatu je čidlo, které měří in-

dukci - magnetické
vlastnosti mince a podle toho pozná
její hodnotu i to, zda
to není cizí měna.
Takže stejně rozměrná nebo stejně těžká mince či knoflík
propadnou," vysvětluje velitel břeclavských strážníků Stanislav Hrdlička.
A jaká je rada když vám mince
propadává? Jednoduchá - minci buďto očistěte od jemné vrstvy nečistot či oxidu na povrchu
mechanickým otřením, nebo ji
zkuste zahřát v dlani. Jenom toto
opatření může ovlivnit naměřené elektromagnetické vlastnos-

Denní stacionář
v Domově seniorů
Domov seniorů Břeclav, p. o.
nabízí možnost využívat sociální
službu „Denní stacionář“, kde vám
bude zajištěna potřebná péče během dne.
"Přihlásit se mohou osoby nad
60 let, které potřebují pomoc
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebo demence. Ve stacionáři se zaměřujeme na podporu
schopností a dovedností klientů
tak, aby mohli co nejdéle zůstat
ve svém domácím prostředí. Zá-

roveň dáváme příbuzným jistotou, že po dobu, kdy jsou např.
v práci, je o jejich blízké dobře
postaráno," uvedl ředitel Domova
seniorů David Malinkovič.
Podrobnější informace o denním programu, ceníku a činnostech
poskytovaných v denním stacionáři, vám ráda sdělí sociální pracovnice na tel. čísle 519 305 202,
mob: 735 166 567 nebo využijte
odkaz: http://www.dsbreclav.cz/
cz/denni-stacionar/o-sluzbe. (juh)

RADA MĚSTA BŘECLAVI
vyhlásila (po uzávěrce Radnice)

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

Více informací naleznete na webu města www.breclav.eu
a na Úřední desce města Břeclavi

ti mince. "Rozhodně to pomůže
víc než škrábání po výdejních
automatech nebo přilehlých

fasádách domů, či zaparkovaných vozidlech," varuje velitel
strážníků. 
(juh)

Začíná celostátní průzkum
dopravního chování
Během letošního podzimu
a příštího jara se v celé České republice uskuteční dosud
nejrozsáhlejší průzkum zaměřený na dopravu a její budoucnost (tzv. průzkum dopravního
chování).
Cílem průzkumu je získat informace pro efektivní plánování dopravy a dopravních staveb
a s ním spjatému rozvoji obcí,
regionů i státu jako takového.
Sběr dat bude probíhat formou osobních návštěv profesionálně vyškolených tazatelů,
kteří jsou vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí. Otázky v dotazníku se budou týkat našeho
každodenního dopravního chování, kupříkladu jaké dopravní
prostředky volíme, jak daleko

dojíždíme do práce apod. Odpovědi budou sloužit pouze pro
účely tohoto průzkumu a nebudou dostupné žádné třetí straně,
informace budou vyhodnocovány anonymně a nebude tak
možné spojit konkrétní osobu
s konkrétní odpovědí.
Průzkum provádí Centrum
dopravního výzkumu ve spolupráci s agenturou FOCUS
- Centrum pro sociální a marketingovou analýzu za podpory Ministerstva dopravy České
republiky. Osloveno bude z celkem 40 000 náhodně vybraných
domácností.
Další informace o průzkumu
budou zveřejňovány na webových stránkách www.ceskovpohybu.cz. 
(red)
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OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pozice

vedoucí/vedoucího Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Břeclav
Předpoklady a požadavky:
Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
Kvalifikační
požadavky

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického
nebo právnického směru

Znalosti oboru

znalost stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a správního řádu, orientace v projektové dokumentaci staveb a územně
plánovací dokumentaci, znalost další relevantní platné legislativy, zkouška zvláštní odborné způsobilosti stanovená pro správní
činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou, ne podmínkou

Praxe ve
státní správě
a samosprávě

výhodou předchozí praxe na stavebním úřadu, nikoliv však podmínkou

Praxe ve
vedoucí pozici

min. 2 roky ve vedoucí pozici

Další
požadované
dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), zdvořilé vystupování, samostatnost, rozhodnost,
plánování, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, manažerské schopnosti, nutná praxe ve vedení lidí,
komunikativní dovednosti na vysoké úrovni, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

Co očekáváme
od budoucího
zaměstnance

1) odpovědnost za dodržování legislativy a zákonných lhůt v rámci řádného vedení agendy stavebního úřadu
2) vstřícnou komunikaci a spolupráci v rámci výkonu agendy stavebního úřadu, týmu a celého úřadu
3) dobrou orientaci v příslušné legislativě, znalost projektové dokumentace, příslušných předpisů a jejich využití v každodenní práci
4) průběžné vzdělávání v oblasti výkonu agendy stavebního úřadu
5) vedení lidí na velmi vysoké úrovni
6) orientaci na výkon a výsledek činnosti

Předpokládaná řídí a organizuje práci odboru, odpovídá za odbornou a formální úroveň všech opatření zpracovaných odborem, kontroluje
náplň práce
činnost svých podřízených, zodpovídá za financování svěřeného úseku dle zákona o finanční kontrole, podílí se na zpracování
zvlášť složitých a sporných případů správního řízení, zajišťuje dílčí odbornou agendu na úseku SÚ, provádí dozorovou činnost
a zvláštní pravomoc stavebního úřadu, tj. stavební dozor a kontrolní prohlídky staveb, vede správní řízení ve věci uložení pokuty
za správní delikt a přestupek, řeší stížnosti dle §175 správního řádu a podání informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, zajišťuje spolupráci s jinými odbory.
Nabízíme

nadstandardní platové ohodnocení, pružnou pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání, velmi dobré pracovní zázemí, služební
telefon, finanční příspěvky na penzijní připojištění a sportovní a kulturní aktivity, 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Odměňování: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném
znění, platová třída 12
Předpokládaný nástup leden 2018
Místo výkonu práce: Břeclav

Přihlášku podejte osobně
na podatelně Městského úřadu
na adrese nám. T. G. Masaryka
3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete
poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 15. listopadu 2017.

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:
Jana Pelikánová, personální
a mzdový úsek odboru kanceláře
tajemníka, tel. č. 519 311 214,
e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu

Přihláška uchazeče (ke stažení
na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo

dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum
a podpis.
Nutno doložit:
strukturovaný profesní životopis
originál výpisu z rejstříku trestů (ne
starší 3 měsíců)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
motivační dopis
lustrační osvědčení dle § 9 zákona č. 451/1991 Sb. – týká se pouze
narozených před 1.12.1971

Bez požadovaných dokladů
nelze přihlášku zařadit mezi
přihlášky uchazečů o výběrové
řízení. Uchazeč souhlasí, aby přihláška do výběrového řízení byla
uložena a archivována na personálním úseku po dobu 5 let.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Návrh zadání změny č. 1 ÚP Břeclav
Městský úřad Břeclav oznamuje, že na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Břeclav
zahajuje projednávání Návrhu
zadání změny č. 1 územního
plánu Břeclav.
Dokumentace projednávaného Návrhu zadání změny
č. 1 územního plánu Břeclav je
od konce října 2017 vystavena
k veřejnému nahlédnutí na MÚ

Břeclav – odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování, 2. patro, dveře č. 226,
zejména v úřední dny (pondělí
8.00 – 17.00 hodin, středa 8.00
– 18.00 hodin, úterý a čtvrtek
8.00 – 14.00 hodin), jinak podle telefonické dohody (tel. 519
311 357). Dále je zveřejněna i na
internetových stránkách Města
Břeclav www.breclav.eu (Úřad

a radnice → Územní plánování
→ Rozpracovaná územně plánovací dokumentace → rozpracovaná dokumentace – Břeclav
→ Návrh zadání změny č. 1 ÚP
Břeclav) nebo přímo na webové adrese: https://breclav.eu/
folder/2526/
Ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý
do 24. 11. 2017 (včetně) uplat-

nit u pořizovatele písemné
připomínky k Návrhu zadání
změny č. 1 územního plánu
Břeclav.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Př ipomínky zasí lejte v ýhradně na adresu pořizovatele: Městský úřad Břeclav, odbor
rozvoje a správy, náměstí TGM
3, 690 81 Břeclav. 
(ORS)
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Logistici z „průmyslovky“ Projekt pomohl hasičům
Do finále se
nejlepší v Česku!
dostal přeshra-

První místo ve dvoudenní celorepublikové soutěži Logistik Junior 2017 vybojovali studenti čtvrtého ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní
akademie Břeclav. Soutěžní tým ve složení Hana Maturová, Adéla Sýkorová a Igor Stojaník skvěle obstál ve velké konkurenci devatenácti
soutěžních družstev ze třinácti středních škol z celé republiky. V disciplínách zaměřených na logistiku, ekonomiku, dopravu, přepravu
a spedici prokázali studenti z břeclavské průmyslovky největší znalosti. Po zásluze si odvezli putovní pohár a mnoho darů od sponzorů
soutěže. 
(ro)

niční projekt
SOS.raft – Slovensko-český
protipovodňový záchranný
modul. Dobrovolní hasiči ze základny
Farárské Pole
v těsném sousedství Trnavy v rámci projektu získali svou
novou základnu. Hasiči ze Staré
Břeclavi se ke své partnerské jednotce vypravili se svou Tatrou, pořízenou rovněž z tohoto projektu.
Partnerští hasiči Starobřeclavanů jsou unikátní jednotkou.
I když se stále jedná o dobrovolný sbor, disponují pestrou paletou techniky, především těžké,
schopné zásahu v tom nejobtížnějším prostředí. To dokázali
třeba při likvidaci lesního požáru v Bzenci, kde nasadili vojenskou techniku, upravenou pro
hašení v nepřístupném terénu.
Vždyť co účinnější si lze před-

stavit, než tank, který si proklestí cestu stromy k ohnisku požáru
a v prostředí jeho žáru se sám
chladí ostřikem vody z nádrže
s celkovým objemem 13 (!) kubíků vody. Dvě lafety přitom umí
dohromady vystříkat až 6 kubíků
vody za minutu.
Jejich mistrovství v zásazích, ale také při rekonstrukci
vysloužilé vojenské techniky
na mistrovské výrobky pro likvidaci požáru v říjnu ocenil
i slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák (na snímku s velitelem SDH Stará Břeclav Josefem
Košuličem). 
(mv)
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Děti malovaly Podzimní jablko

Rekordní počet 139 dětí se zúčastnil v pořadí již XVI. ročníku výtvarné soutěže Podzimní jablko, kterou, stejně jako v předchozích letech, pořádala Městská knihovna Břeclav společně se ZŠ a MŠ Kupkova. V kategorii předškoláků se nejhezčím výkresem s motivem jablka může pochlubit Markétka Kalinová z MŠ U splavu. Adéla Denemarková z pořádající školy vyhrála kategorii prvních až třetích tříd. Mezi
čtvrťáky a páťáky zvítězila Tereza Nguyenová ze ZŠ Slovácká. V kategorii šestých a sedmých tříd se nejvíce dařilo Nele Kumštové z téže
školy. Soutěž nejstarších dětí, osmáků a deváťáků, ovládl Martin Halady, taktéž ze ZŠ Slovácká. 
(juh)

Dráček Hasík v přírodě Koláčky pro hospic

Zamířit, zacílit a pal. Město Břeclav uspořádalo ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje akci pro děti s názvem Dráček Hasík v přírodě. Nešlo však o žádný kurz přežití, nebo
střelecký den, jak by se mohlo zdát podle úvodu článku. Děti mířily,
cílily a „pálily“ na terče v podobě domečků, kde bylo jejich úkolem za
asistence hasičů přesně mířit a „uhasit“ proudem vody „hořící“ dům.
Kromě toho pro žáky z 2. třídy ZŠ Jana Noháče a 3. tříd ZŠ Kupkova
pracovníci odboru životního prostředí nachystali hry s přírodovědnou
tématikou a malé občerstvení. 
(dav)

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

Oblastní charita Břeclav se připojila k charitativní sbírce Koláč
pro hospic 2017. Zakoupením sladkého pečiva bylo možno podpořit
domácí hospicovou péči Charitní ošetřovatelské služby – pořízení
důležitých přístrojů na podporu dýchání. Sladkosti, věnované benefičně pekařstvími Babičová Velké Bílovice, Křižák Boleradice, Orlický
Hlohovec a Karlova Pekárna Břeclav, pomáhají umožnit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v okruhu svých blízkých. Pracovníci
charity zavítali i na břeclavskou radnici (na snímku přispívá na sbírku
místostarosta Svatopluk Pěček). 
(dav)
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XIII. ročník

25. 11. 2017

od 9:30 do 17:00 hodin

Prodej vánočních dekorací
Bohatý doprovodný program
Velká adventní dílna nejen pro děti

Pozvánka

na Členskou schůzi
Svazu těl. postižených MO Břeclav,
která se koná dne 20. 11. 2017 - pondělí v 14.00 hod.
ve velkém sálu na Domu školství Břeclav.
Prosíme o dochvilnost!
Ke kontrole zaplacených příspěvků
bude požadován průkaz STPSrdečně zve všechny své členy
Výbor STP MO Břeclav

vánočního stromu
k poslechu
od 17:00 hodin
hraje
Starobreclavská
ˇ
cimbálová muzika

Nová
dlouhodobá
ochrana
proti klíšťatům
i pro kočky!

ˇ
první adventní nedele

3. prosince 2017
v 18:00 hodin
XXXWFUFSJOBQPTUPSOBD[

park Sady 28. ˇríjna
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09/06/2018

JEN DO 9. 12. ZA

290 Kč

MIG 21/ŠKWOR
DYMYTRY

XINDL X/COCOTTE MINUTE
SKYLINE/JOHN WOLFHOOKER
DAVID STYPKA & BANDJEEZ

Vstupenky koupíš na slavnostibreclavskehopiva.cz

BEZKONKURENČNÍ
PŘEZUTÍ
PNEUMATIK
VÝMĚNY OLEJŮ V
AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVKÁCH
PŘÍPRAVA VOZU NA ZIMNÍ SEZÓNU
VÝMĚNY PROVOZNÍCH KAPALIN
PŘEZUTÍ A VYVÁŽENÍ PNEUMATIK
AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA
ADITIVA
NÁHRADNÍ DÍLY
A MNOHO DALŠÍCH

Sovadinova 3552/10a, Břeclav •

www.MADOIL.cz •

E-SHOP:

TEL.:

519 321 573

www.OLEJECZ.cz

DRŽITEL CERTIFIKÁTU
ISO 9001:2009
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Patchworkový klub Břeclav, z.s. a Městské muzeum a galerie Břeclav
vás srdečně zvou na

VÝSTAVU
PATCHWORKU
28.11.2017 - 3.12.2017
denně od 10:00 do 17:00
S y n a g o g a , U Tr ž i š t ě , B ř e c l a v

Vernisáž proběhne 28.11.2017 v 18:00
Členky klubu věnují výtěžek z prodeje drobných předmětů
zdravotně postiženým dvojčatům Čermákovým z Břeclavi

www.patchwork-breclav.estranky.cz
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Pohlednice na rentgenu
Mnoho lidí stále ještě posílá svá přání na vánočních pohlednicích, ale je možné, že v brzké době tento staletý symbol Vánoc zanikne. Bude nahrazen progresivnější, lacinější a snad pohodlnější
elektronickou podobou. Historie tohoto fenoménu začíná v Londýně už v polovině 19. století. Nejstarší pohlednice s tematikou Vánoc zobrazují rodiny v pohodě popíjející víno. Kolem roku 1875 pak
odstartovalo v celé Evropě rozesílání vánočních pohledů i s klasickými zimními motivy. Koncem 19. století jich bylo vyráběno přes
pět miliónů. Až se vznikem samostatného Československa se objevují pohlednice s českým nápisem, zejména s motivem zasněžené krajiny, jesliček či andělíčků. Ve 20. a 30. letech se objevují
tzv. ladovky, které jsou populární dodnes. Umělecké pohledy však
časem nahradily různě naaranžované výjevy, někdy kýčovité a nevkusné, a to v souvislosti s rozvojem moderních foto technologií.
V pátek 10. listopadu od 17 hodin proběhne na břeclavské poliklinice, v prostorách Galerie Rentgen, vernisáž výstavy nazvané
„VINŠUJEME VÁM“. Přes 200 vánočních pohlednic z různých časových období pochází ze soukromé sbírky Mgr. Dagmar Malinové,
která se věnuje sběratelství už delší dobu. Výstava potrvá do konce ledna 2018. Srdečně zveme.

Kvítek na Slovensku

Kreativní dílny na Duhovce
Partnerská družební organizace Jednoty důchodců v Trnavě je již
řadu let pořadatelem přehlídky pěveckých souborů seniorů okresu
Trnava. Pozvání obdržel i břeclavský pěvecký soubor Kvítek. Členové
souboru se zodpovědně připravovali s vědomím, aby navázali na dobrý
dojem, který svým vystoupením zanechali v loňském roce v Dolných
Orešanoch. 14. ročník Festivalu Speváckých Súborov se konal v obci
Cífer u Trnavy. Pozvání přijal a na festival pěvecký soubor doprovodil
i místostarosta Břeclavi Zdeněk Urban.
Sedm souborů, sedm různých druhů písní, jedna krásnější než druhá, známé i neznámé, ale vždy zazpívané s vervou a procítěním. Písně
našeho souboru sklízely potlesk v průběhu celého vystoupení, a když
při poslední písni zatancovali verbuňk, bylo jasné, že si naši získali srdce
a sympatie přítomných. A závěrečná společná píseň všech účinkujících
– to byl pro obecenstvo v sále nezapomenutelný zážitek. Děkujeme
našemu souboru za krásné vystoupení a vzornou reprezentaci našeho
města. 
(red)

Noc venku Břeclav 2017
Letošní, již 5. ročník celorepublikového sociálního projektu
Noc venku, se bude odehrávat 23. listopadu 2017 opět na pěší
zóně před gymnáziem. Celá akce je tradičně doprovázená kulturním programem a potravinovou sbírkou na podporu lidí v nouzi.
Můžete se těšit na stálého patrona této akce, což je kapela Helemese, dále uvidíte Cirkus v podání dětí z IQ Roma Servis a divadelní představení dětí Základní umělecké školy Břeclav. Vyzkoušíte
si svou zručnost v kreativním workshopu a mnoho dalšího. Více
info naleznete na FB (NOCVENKUBRECLAV)
(ak)

Sérii kreativních dílen pro veřejnost pořádá na podzim Duhovka
SVČ Břeclav na Lidické. Na podzim
tak můžete nahlédnout do výroby
domácí přírodní kosmetiky nebo
se učit pracovat s kůži a vyrobit si
třeba peněženku.
Připravit si doma pleťový krém
na míru nebo rodinu o Vánocích
obdarovat vlastnoručně vyrobeným přírodním mýdlem? Tyto dovednosti si můžete získat, pokud
navštívíte Bylinkové dílny pro veřejnost na Duhovce, kterými vás
provede Klára Kepertová.
„Dílny a akce, kde lidi učím vyrábět přírodní kosmetiku, vedu
už tři roky v Otevřené zahradě
v Brně a nově nyní na Duhovce,“
říká Klára Kepertová. „Je to příjemná a voňavá práce s úžasnými surovinami, jako jsou bylinky,
včelí vosk, kvalitní rostlinné oleje. Účastníci dílen si vše vyzkouší,
výrobky si spolu s recepty odnesou domů,“ dodává Kepertová.
Na další zajímavý kurz zpracování kůže zve Soňa Hošková:
„Výrobky z kůže jsou krásné a praktické, účastníky naučíme, jak kůži
zpracovávat a zdobit raznicemi.

Vyrábět budeme spony do vlasů,
peněženky či opasky.“
Podzimní dílny a kurzy na Duhovce
Sobota 25. listopadu 2017 od
13 hod. kurz Kůže. Naučíte se zpracovávat kůži a zdobit raznicemi.
Cena: 350 Kč. Info: sona.duhovka@
gmail.com
Pátek 1. prosince 2017 od 17
do 19.30 hod. Bylinková dílna. Vyrobíte se: deodorant, tuhý šampon a odličovací ubrousky. Cena:
350 Kč. Info: duhovka.klara@
gmail.com.
Více informací na duhovka.
klara@gmail.com, mobil: 601 090
126, sona.duhovka@gmail.com,
mobil: 702 022 560
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Břeclavská knihovna připravuje na listopad 2017
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
Ve čtvrtek 9. listopadu se
v 18 hodin v malém sále knihovny uskuteční přednáška věnovaná bitvě u Zborova, od které
v letošním roce uplynulo 100. let,
což bylo první větší vystoupení
československého vojska na Rusi.
Tato událost znamenala pro rozvoj čs. legií velmi mnoho. Působení
legionářů pak významně přispělo
k tomu, že následně vznikl samostatný československý stát. 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.
Hudební kavárna
s Janem Rejžkem
Ve čtvrtek 16. listopadu
v 17 hodin proběhne v malém sále
knihovny Hudební kavárna se speciálním hostem Janem Rejžkem nazvaná Hudba, kterou na Radiožurnálu neuslyšíte. Jedná se o poslechový pořad známého hudebního

kritika, který vás provede hudbou od
afrického pouštního roku po klezmer. Vstupné dobrovolné.
Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže Jižní Morava čte
Ve čtvrtek 16. listopadu
proběhne v 17 hodin v dětském
oddělení za účasti všech zapojených dětí, jejich rodičů a kamarádů slavnostní vyhlášení výsledků
literární a výtvarné soutěže Jižní
Morava čte.
Filipíny
Cestovatelka Bára Pečeňová
na své přednášce věnované Filipínám představí pár komických
historek, něco o životě místních,
ukáže fotky, doporučí trasy pro
další cestu, a podělí se s radami s jakými náklady počítat, na
čem ušetřit/nešetřit atd. Akce se
uskuteční v pondělí 20. listopadu
v 18 hodin v malém sále knihovny.
Vstupné dobrovolné.
Naučte se upravovat
obrázky v počítači
Srdečně zveme všechny zájemce na rozšířenou řadu kurzu
Úprava obrázků a digitálních fotografií v počítači I., který začíná
ve středu 22. listopadu v 9 hodin.
Dozvíte se na něm vše podstatné
o práci s obrázky a digitálními fotografiemi. Mimo jiné se naučíte
jak obrázky upravit, oříznout, retušovat, jak odstranit z fotografií
červené oči, jak si sestavit z fotek
obrázkové video… a spoustu dalšího.
Kurz má šest lekcí a bude probíhat vždy ve středu a pátek od 9
do 11 hodin v počítačové učebně
knihovny. Cena celého dvanáctihodinového kurzu je 400 Kč. Výuka
na noteboocích s volně dostupnými programy Xnview, Picasa a Zoner Photo Studio Free.
Bombardování Břeclavi 1944
Ve čtvrtek 23. listopadu se
v 18 hodin v malém sále knihovny uskuteční přednáška věnovaná válečnému bombardování
Břeclavi aneb jak špatné počasí
v Německu jednoho dne roku 1944
změnilo natrvalo vzhled našeho
města. Pořádáno ve spolupráci
s břeclavskou ČSOL, vstup volný.
Starobřeclaváci ve Strážnici 1948
Příznivce folklóru zveme na
promítání exkluzivního filmového
záznamu zachycujícího vystoupe-

ní starobřeclavského slováckého
krúžku na MFF ve Strážnici roku
1948. Akce doprovázená besedou
a připomenutím osobností spojených se starobřeclavským folklórem se uskuteční v úterý 28. listopadu v 18 hodin ve velkém sále
knihovny. Vstup volný.
Aktivity Starobřeclavského
krúžku po světové válce
Příznivce folklóru zveme na
promítání exkluzivních filmových
záznamů zachycujících vystoupení starobřeclavského Slováckého
krúžku na MFF ve Strážnici roku
1948 a na slavnostech Božího těla
v roce 1949. Akce doprovázená besedou a připomenutím osobností
spojených se starobřeclavským
folklórem se uskuteční v úterý
28. listopadu v 18 hodin ve velkém sále knihovny. Besedovat
budou Oldřich Kurečka, Jaroslav
Švach a Jožka Černý, o hudební doprovod se postará CM O. Kurečky
ze St. Poddvorova.
Závěrka - LiStOVáNí
s Milošem Urbanem
Břeclavská knihovna zve na
další přestavení z cyklu scénických
čtení LiStOVáNí.cz věnované nejnovější knize známého českého
spisovatele Miloše Urbana Závěrka, které se koná ve středu
29. listopadu v 17:30 ve velkém
sále knihovny.
Účinkují Petra Bučková a Lukáš Král, akce se koná za osobní
účasti Miloše Urbana, po skončení představení proběhne diskuze a prodej knih s autogramiádou.
Vstupné 100 Kč, v předprodeji
80 Kč, předprodej ve studovně
knihovny.
Vernisáž výstavy Jiřího Hiršla
V knihovnické Galerii Na schodech pokračujeme v představování regionálních výtvarníků, tentokrát bude v pátek 1. prosince
v 17 hodin vernisáží zahájena
výstava děl Jiřího Hiršla.

Akce pro děti
na pobočce v Poštorné
V týdnu od 6. do 10. listopadu
bude na pobočce v Poštorné pro
děti připravena Podzimní knihovnická dílna – s tématem Dubánci
– postavičky zhotovené z žaludů,
příspěvek na materiál 10 Kč.
V pátek 10. listopadu v 16.30
hodin se bude konat další tematické vyprávění s dílničkou z oblíbeného cyklu Povídám, povídám
pohádku, rovněž na téma Dubánci
z lesa, i zde tvoří příspěvek na materiál 10 Kč.
V pátek 1. prosince v 16.30
se děti mohou těšit na pohádku
Loutkového divadélka Radost
z Břeclavi Míček Flíček (vstupné
30 Kč) a v pondělí 4. prosince na
Mikulášskou dílnu (příspěvek na
materiál 10 Kč)
Adventní akce pro děti
Tradiční Advent v knihovně zahájí v pátek 1. prosince v 15 hodin
zdobení Pohádkovníku na dvoře
knihovny a v 16 hodin zdobení
vánočního stromečku v dětském
oddělení. V úterý 5. prosince proběhne od 13 do 18 hodin Mikulášské promítání pro menší děti.
Free Film Fest: Cesta tam
V úterý 5. prosince v 18 hodin
se koná další promítaní z cyklu Free
Film Fest nazvané Cesta tam. Německo-belgický hraný film z roku
2014 se věnuje skupině přátel,
kteří pravidelně podnikají dlouhé
výlety na kolech. Tentokrát padl
návrh na cestu do Belgie, což budí
u některých z přátel rozpaky, neboť nechápou, co jim může kromě
hranolek a čokoládových pralinek
nabídnout. Již na první zastávce se
dozví důvod tohoto výběru, načež
všichni pochopí, že letošní výlet
bude jiný, než ty předchozí, a budou se muset připravit na zatěžkávací zkoušku přátelství... Vstupné
dobrovolné, akce probíhá ve spolupráci s Goethe institutem.  (jč)

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (dům Domus), dv. č. 17
Témata: Duchovní léčení
středa 15. listopadu 2017 od 18 do 20 hod.
Vstupné dobrovolné,
nutná rezervace sms s příjmením na 732 613 853.
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LISTOPAD 2017
Středa 1.11. a čtvrtek 2.11. ve 20:00

JIGSAW

Pokračování známé horrové serie SAW je tu znovu...
Režie: M. Spierig, Peter Spierig. Hrají: Tobin Bell, W. 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 KLÍČ

KINO ART
Úterý 21.11. ve 20:00

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano. Hrají: Suzanne
Clément, Gilles Lellouche.

Komedie, Fr., 2017, od 12 let, titulky, 115 min., 110,- Kč

Čtvrtek 23.11. v 17:00 a 20:00, pátek 24.11. ve 20:00
a sobota 25.11. v 17:00

„Alibi na míru" je kancelář, která vymyslí a poskytne alibi
na cokoliv, co chcete... Režie: Philippe Lacheau.
Hrají: Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti.

Režie: J. Hřebejk. Hrají: A. Fialová, I. Lupták, A. Geislerová.

Komedie, Fr., 2017, titulky, od 12 let, 90 min., 120-, Kč

Drama, Česko, 2017, přístupný, 120,- Kč

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

Pátek 24.11. v 17:00 a neděle 26.11. v 19:00

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

Nejúspěšnější autor krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější detektiv
Harry H... Režie: T. Alfredson. Hrají: Rebecca Ferguson.

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

Sobota 25.11. ve 20:00

PŘÍŠERÁKOVI

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

ČÁRA

VARY V KINĚ

O pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic - na MFF v
Karlových Varech Cenu pro Nejlepší režii. Režie: Peter
Bebjak. Hrají: Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová.
Krimi, Slovensko, 2017, od 12 let, 108 min., 120,- Kč

KINO ART
Středa 8.11. ve 20:00

ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA

Režie: Yorgos Lanthimos. Hrají: Colin Farrell, Nicole Kidman,

Horor, VB, USA, 2017, titulky, od 15 let, 119 min., 120,- Kč

Čtvrtek 9.11. v 17:00 a ve 20:00

VŠECHNO NEJHORŠÍ

Režie: Ch. Landon. Hrají: J. Rothe, I. Broussard, Ch. Aitken.
Thriller, USA, 2017, titulky, od 12 let, 96 min., 120,- Kč

Pátek 10.11. v 17:00 a 20:00, sobota 11.11. ve 20:00

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

Režie: Kenneth Branagh. Hrají: Johnny Depp, Daisy Ridley,
Michelle Pfeiffer.

Krimi, drama, USA, Malta, 2017, od 12 let, titulky, 120,-Kč

Neděle 12.11. v 15:00

LAJKA

Režie: Aurel Klimt. Hrají: Helena Dvořáková, Jan Vondráček,
Petr Čtvrtníček.
Loutkový, Česko, 2017, přístupný, 85., min. 120,- Kč

KINO ART
Úterý 14.11. ve 20:30

WESTERN

Režie: Valeska Grisebach. Hrají: Meinhard Neumann,
Reinhardt Wetrek.

Drama, Německo, Rakousko, Bulharsko, 2017, titulky, od
15 let, 119 min., 100,- Kč

Středa 15.11. a čtvrtek 16.11. ve 20:00

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ

Režie: George Clooney. Hrají: Matt Damon, Julianne Moore,
Oscar Isaac,
Komedie, USA, 2017, od 15 let, titulky, 105 min., 120,- Kč

Čtvrtek 16.11. v 17:00 ve 2D, pátek 17.11. ve 20:00 ve 3D
sobota 18.11. v 17:00 a 20:00 ve 2D

LIGA SPRAVEDLNOSTI

Režie: Zack Snyder. Hrají: Ben Affleck, Henry Cavill

Fantasy, US, 2017, od 12 let, DAB., 120min.,150,-/130,-Kč

Pátek 17.11. v 17:00 a neděle 19.11. v 15:00

MAXINOŽKA

Pohádka pro celou rodinu.

Anim., Fr., Belg., 2017, přístup., DABING, 91 min., 110,-Kč

20.11. v 19:00
přímý přenos

nekorektního politického kabaretu

OVČÁČEK MILÁČEK
městské divadlo ZLÍN
vstupné: 250,-Kč

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

14.12. - 0:01

STAR WARS:
POSLEDNÍ Z JEDIŮ
KUDRNOVSKÉ CESTOVATELSKÉ VEČERY
14.11. - 18:00 - KYRGYZSTANEM NA KOLE
5.12. - 18:00 - MADAGASKAR
Vstupné: 80,- Kč

7.11. v 19:00

SNĚHULÁK

RADUZA
s kapelou

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

HRÁČI SE SMRTÍ

Režie: Niels Arden Oplev. Hrají: Nina Dobrev, Ellen Page,
Kiersey Clemons.

Thriller, USA, 2017, od 12 let, titulky, 108 min., 120,-Kč

KINO ART
Úterý 28.11. ve 20:00

TOM OF FINLAND

Režie: Dome Karukoski. Hrají: Pekka Strang, Jakob Oftebro,
Werner Dähn.
Životopisný, 2017, tit., od 15 let, 115 min., 100,-Kč

Středa 29.11. v 17:00 a ve 20:15

SNOW FILM FEST 2017

Vstupné: jednotlivé 70,-Kč obě představení: 100,- Kč

Čtvrtek 30.11. v 17:00 a ve 20:00

7 ŽIVOTŮ

Režie: Tommy Wirkola. Hrají: Noomi Rapace, Christian
Rubeck, Willem Dafoe.

Sci-fi, akční, USA, 2017, od 12 let, tit., 123 min., 120,-Kč

Pátek 1.12. a sobota 2.12. ve 20:00

KVARTETO

Režie: Miroslav Krobot. Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav
Plesl, Lukáš Melník.
Komedie, Česko, 2017, od 12 let, 93 min., 120,-Kč

Pátek 1.12. a sobota 2.12. v 17:00

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

11.11. v 16:00 KAFETERIE

SVATOMARTINSKÝ JAZZ

Přijďte přivítat nové víno
a zároveň oslavit
Den válečných veteránů hudbou...
Daniela Valtová KOSINOVÁ- piáno
Markéta MAZOUROVÁ - bicí
vstup volný

VÁNOCE V KINĚ
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

PADDINGTON 2

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Komedie, rodinný, VB, Fr, 2017, přístup., DABING, 120,-Kč

SPIRITUÁL
KVINTET

Film pro celou rodinu. Režie: Paul King

Neděle 3.12. v 16:00

ANDĚL PÁNĚ 2

ZAČÁTEK ADVENTU V KORUNĚ

po skončení filmu půjdeme rozsvítit Vánoční strom...
Komedie, Česko, 2016, přístupný, 99 min., 90,-Kč

KINO ART
Úterý 5.12. ve 20:30

NEPŘESADITELNÝ!

5.1. v 19:00

Novoroční hudební pohlazení v Koruně...
Máme pro vás přichystány i dárkové vstupenky,
jako dárek pro vaše blízké...
Vstupné: předprodej: 280,- Kč, na místě: 320,-Kč

Režie: I. Chaun. Hrají: Jiří X. Doležal, Martin Pohl, D. Landa.
Dokumentární, Česko, 2017, 82 min., 100,-Kč

Středa 6.12. a čtvrtek 7.12. ve 20:00

NÁDECH PRO LÁSKU

Režie: Andy Serkis. Hrají: Andrew Garfield, Claire Foy.

Romantický, VB, 2017, od 12 let, tit., 117 min., 120,- Kč

Čtvrtek 7.12. a sobota 9.12. v 17:00, neděle 10.12. v 15:00

PŘÁNÍ K MÁNÍ

Režie: Vít Karas. Hrají: Martin Myšička, Jitka Čvančarová,
Jan Vondráček.
Pohádka, Česko, 2017, přístupný, 90 min., 120,- Kč

Sobota 9.12. ve 20:00

NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE

Režie: Albert Dupontel. Hrají: Mélanie Thierry, Émilie
Dequenne, Niels Arestrup.

Drama, komedie, Fr., 2017, titulky, od 12 let, 120,- Kč

Vážení návštěvníci ,
Spustili jsme pro vás nový web:

www.kinobreclav.cz

s vyčerpávajícími informacemi o každém představení
vč. filmových ukázek.
Možnost nákupu vstupenek on-line
a "vstupenky do mobilu".
PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
ST-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20:00
SO: 17:00 – 20:00
REZERVACE NA FILM KONČÍ: 30 min. před filmem
NA OSTATNÍ AKCE: 5 DNŮ OD REZERVACE

upozornění: je nutné dodržet čas vyzvednutí
rezervace, protože nový systém ruší rezervace
automaticky...
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Vánoční jarmark v Charvátské Nové Vsi
Přijďte v neděli 3. 12. od 11 h na dvůr sokolovny
v Charvátské Nové Vsi
Součástí jsou zabijačkové hody, svařené víno,
punč a stánky s vánoční tématikou
Více info. na tel. 603 287 653

Jašek o Súdánu

OZNÁMENÍ O VYPSÁNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace
zveřejnilo Oznámení o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a výzvu k podání nabídky na zhotovení dekorativního objektu do partnerského města Andrychów. Veškeré informace na
http://www.muzeumbv.cz/vyberova-rizeni/.
Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Vymyslická, tel.: +420 724 866 594,
e-mail: silvie.vymyslicka@muzeumbv.cz

Hudecké dny ve Staré Břeclavi
Přijďte 24. a 25. 11. na 34. ročník
přehlídky lidových cimbálových muzik Slovácka.
V pátek 24. 11. akce začíná ve 20 hodin
(společný koncert NS Břeclavan + FS Technik Bratislava)
V sobotu 25. 11 je začátek v 19.30 hodin (CM Zádruha z Dolních
Bojanovic, CM Guráš z Velkých Bílovic, HCM Romana Sokola
z Velké nad Veličkou, Gajdošská muzika z Kopanic ze Starého
Hrozenkova a CM Mladí Burčáci z Uherského Hradiště)
Více informací o akci získáte na tel. 728 616 831.
Petr Jašek vězněný v Súdánu, který čelil hrozbě trestu smrti a nakonec se před rokem dostal domů, přijede do Břeclavi na
pozvání Apoštolské církve. Jeho veřejné vystoupení můžete navštívit v neděli 10. prosince v 9.00 na adrese Tylova 6, Břeclav-Poštorná. Vstup volný

Křest kalendáře
Kraj plný barev pro
rok 2018 s obrazy
Antonína Vojtka se
tradičně koná na podzim. Letos v sobotu
11. 11. 2017 v břeclavské synagoze. Zahájení v 10.30 hodin.
Kmotrem bude známý zpěvák Michal David. Součástí kulturního programu bude
křest nové knihy „Jaké tajemství
znáš, že se tak málo usmíváš?“.
K tématu se v knize vyjádřily známé osobnosti, například Arnošt
Goldflam, Jan Pirk, Ondřej Kepka
a mnoho dalších. Kalendář i knihu
si můžete koupit na místě nebo
později v Galerii 99 na ulici Slovácká. Vstup volný.
Výstava výtvarníků z širokého okolí PRORADOST ještě nekončí. Pro velký úspěch a zájem,
pro možnost v době předvánoční
udělat si radost výtvarným dárkem za příznivé ceny, ji prodlužu-

jeme do Vánoc 2017.
Výtvarníci z Lanžhota,
Brna, Olomouce, Zlína, Břeclavi a dalších
míst udělali mnohým
návštěvníkům Galerie 99 jednoduše radost svým přístupem
k celé akci. Vystavujeme na padesát děl
různých žánrů. Každý si může splnit své přání, obdarovat své blízké. Kolekci budeme doplňovat.
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.

Kača na sněhu, Vánoce na blatě
Obrátil jsem několik dalších
listů v kalendáři, až jsem se vám
dolistoval do listopadu. Ano.
Prvního má svátek kocour Felix
a hned na druhý den tu máme Dušičky, Památku zesnulých. Je to
v tom měsíci výrazně nadupáno.
Třetího listopadu se ozve zvučné
halali, neboť v ten den slaví svatý Hubert.
No a koukněte pozorně do
svých kalendářů, jistě, je Karla. To
vzpomeneme všechny Karly, Karloše, Kódly, Karlíky, Carlose a Charlye. A nesmíme zapomenout ani
na Káju Maříka. Undyno jsem byl
s mojí v Římě a narazil jsem kousek
od jednoho antického mauzolea
na sličnou sochu sv. Karla z Milána.
Tož, říkal jsem si po půlčíku burčáku, taky by se město mohlo praštit přes kapsu. Nemusela by to být
zrovna socha milánského světce,
ale kůsek osud, ve Vídni, má kostel
můj patron sv. Karel Boromejský.
Mohli by si vzít mustr. Ale to nic,
to byl jen pokus o nejapný žert.
Za mých mladých let se opulentně slavila sedmička v mém
kalendáři. Střílelo se z Aurory, na
vyslanectvích melodicky bouchalo šampaňské. Dnes u nás po
VŘSR (až na tolerované výjimky)
neštěkne ani pes. To mi potvrdil
i můj jezevčík Bertík. No a po dvou
dnech je Martina a ještě k tomu

Den válečných veteránů. Jistě, nezapomněl jsem. A jak bych mohl
– máme tu tradiční hody ve Staré
Břeclavě. Potom je chvilku klid.
Sedmnáctého má svátek Mahulena a k všeobecné radosti tu máme
v pátek státní svátek. Den boje
za svobodu a demokracii. A hned
v úterý zase slaví můj oblíbený obchodňák Albert. No a již v sobotu
tu máme Kateřiny. Jak s oblibou
říkala moje babička: „Kača na sněhu, vánoce na blatě.“ No uvidíme.
Dvacátého listopadu, to je v úterý,
již tradičně René, já a Rudolf chodíváme na golf. A potom v pátek
vkročíme levou nohou do prosince. Brrr. To je ale fofr! Vzpomínám
si, jak říkávala stařa Garčicová –
„Ten čas děcka utěká jak blbý“.
A měla ta moudrá žena pravdu.
Ale dnes se vrátím k prvním listopadovým dnům. Na Dušičky se
těším. Na večer, kdy se magický
a temný prostor hřbitova rozzáří
množstvím svíček. Jdu zapálit i tu
na našem hrobě, mlčky si porozprávět s rodinou, spolužáky a dávnými přáteli. A také s osamělým
důstojníkem francouzské armády.
Hned z kraje našeho hřbitova má
pomník pan Dr. Alfred Waldemar
Wasilowski – Korwin. A pak naproti našemu hrobu obejmu buk lesní
červenolistý, co má takřka sto let.
Karel Křivánek
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Mašina jménem Kaděra se znovu rozjela
Radovan Kaděra jede. Dlouho o břeclavském silákovi nebylo slyšet. Sám totiž před časem
řekl, že kvůli zraněním končí. Teď
se ale čerstvý čtyřicátník hecnul
a na začátku října zkusil světový
pohár v Maďarsku. Silový trojbojař, mimo jiné mistr světa z roku
2014 a držitel několika světových
rekordů, si tak po tříleté soutěžní
pauze chtěl dokázat, že ještě nepatří do starého železa. Což se mu
podařilo na výbornou.
Železo nazvedal, „železo“ si
přivezl. Tedy lépe řečeno kov
a rovnou ten nejcennější. „Dlouho jsem tomu nemohl uvěřit,
předem jsem svou účast raději
nikde moc neprobíral, přeci jen,
v mém věku už se může v přípravě stát cokoliv. A zranění obvykle
přichází ve chvíli, kdy je člověk
nejméně potřebuje,“ vysvětlil
čerstvý světový šampion, který
v konkurenci tří stovek závodníků nad čtyřicet let z celého světa
nenašel přemožitele v disciplíně
benchpress.
Kaděra tak v Maďarsku triumfálně oslavil návrat mezi světovou
špičku silového sportu. O tom, že

se břeclavský silák vrátí na soutěžní podia, začal uvažovat před
rokem. Předtím totiž při vynucené dvouleté pauze, způsobené
především operací tricepsu, který
si při tréninku utrhl, sám avizoval,
že se do světových soutěží už nejspíš nevrátí.
Nyní při svém
návratu však už nesoutěžil v kategorii
do 125 kg, nově se
rozhodl pro změnu
„váhovky“ a v Maďarsku už zvedal
+420 724 123 291
železa v kategorii do
110 kg. „Věděl jsem,
že po vleklém zranění už mohu na váhy
okolo 270 kg zapomenout, proto jsem
přesedlal na nižší váNáměstí T. G. Masaryka 9A
hovou kategorii, kde

jsem však také zápasil s činkou
nad 200 kg,“ popisuje silák s tím,
že světový pohár vyhrál s pokusem 210 kg.
Při uzávěrce Radnice si ještě
Kaděra „odskočil“ na MS federace WUAP, kde vybojoval skvělou
bronzovou medaili. „Konkurence byla neskutečně tvrdá, včetně silových králů z USA, Ruska
a Ukrajiny. Musel jsem jít víc do

sebe a podařilo se mi nazvedat
215 kg, bronz z MS tak má pro mě
paradoxně možná vyšší cenu než
zlato ze světového poháru,“ popisuje silák úroveň MS (na snímku
bojuje s činkou 220 kg).
Radovan Kaděra tak rozjel svůj
veteránský vlak na světové úrovni, gratulujeme a držíme pěsti
k dosažení dalších úspěchů na
světové scéně.
(dav)

Přijďte si vyzkoušet florbal

!!! VÝHODNÁ PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKA !!!
TJ Lokomotiva Břeclav, z.s. pro Vás připravila
zvýhodněné permanentky a dárkové poukazy!
Využití vstupů ZDARMA + odměna za každý 10. vstup.
AKCE trvá od 1. 11. 2017 do 20. 12. 2017
Nabídku můžete využít jako inspiraci pro VÁNOČNÍ DÁREK !!!
Více info na tel: +420 724 877 520, www.tjlokomotivabreclav.cz,
FB: TJ Lokomotiva Břeclav, z.s. a instagramu tj_loko_bv

Florbalový oddíl T. J. Sokol Břeclav přivítá
nové zájemce z řad dětí a mládeže.
Tréninky probíhají v Břeclavi
v pondělí (17.30 – 19.00) v tělocvičně gymnázia
a ve čtvrtek (17.00 – 18.30) v tělocvičně „průmyslovky“.
Více informací na e-mailu:
vrzal.drahoslav@seznam.cz, mobil: 603 781 950.
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Třináctá slaví hattrick 26 medailí pro judisty
Uplynulý měsíc se břeclavské
studentce a úřadující dorostenecké i juniorské mistryni České
republiky vydařil na výbornou.
Ze tří startů na mezinárodních
turnajích dokázala dvakrát zvítězit, jednou získat bronz.
Prvním z mezinárodních turnajů byl Brno Cup Open, tedy
turnaj Českého poháru s mezinárodní účastí. Turnaje se účastnilo 155 klubů ze 12 zemí. Stejně
jako v předešlých šesti ročnících
nedala ani letos Třináctá soupeřkám ve své kategorii šanci.
Zvítězila tedy již pošesté v řadě
a neztratila ani jeden zápas. V závodním programu následoval
velký mezinárodní turnaj Warsaw
Judo Open (cca 1600 závodníků

z více než 20 zemí). Zde ji čekalo 37 soupeřek. Poté, co vyřadila Norku, Litevku a Polku, přišlo
na řadu semifinále a v něm polská závodnice, kterou Třináctá
znala už z brněnského turnaje.
I když Anna celý zápas vedla, 40
sekund před koncem přišlo zaváhání, kterého Polka dokázala
využít a získala tak zápas ve svůj
prospěch. Následný boj o bronz
Anna zvládla bezchybně a zaslouženě se z něho mohla i radovat. Svůj medailový hattrick
uzavřela zlatem z kvalitně obsazeného Transcarpathian Cupu
(8 států, 400 závodníků), který se
konal v ukrajinském Užghorodu.
Zde zvítězila jednoznačně se zápasovou bilancí 4/0. 
(jt)

Kratochvílová mezi juniory
Vynikající vstup do juniorské
kategorie zaznamenala na závodech ISU teprve třináctiletá krasobruslařka Ivana Kratochvílová.
Na jaře letošního roku byla přijata do SCM (Sportovní centrum
mládeže) a podmínkou přijetí
byl vstup do juniorské kategorie
do 18ti let. (Do 15 ti let mohla
závodit v kategorii žaček). Díky
vstupu do SCM byla Kratochvílová Českým krasobruslařským
svazem pozvána na soustředění
se světovým trenérem Brianem
Orserem. V létě absolvovala
mezinárodní školu krasobruslení a úspěšně se zúčastnila
svých prvních výkonnostních
prověrek. Přestupuje do oddílu
VSK Technika Brno a dostala se
do týmu Rudolfa Březiny a Ivy
Žvachtové.

Na závodech Velké ceny Kopřivnice ukázala, že i v juniorské
kategorii může dosahovat vynikajících výsledků. Krátký program zajela čistě, bez jediné
chybičky a získala rekordních
43,40 bodů a zaostala tím o 1,56
bodů za zlatou pozicí. Do volných
jízd nastoupila s klidem a s cílem
zajet opět čistě. Jelo se jí výborně a za svou volnou jízdu získala
rekordních 70.12 bodu. V celkovém součtu překročila neuvěřitelných 113 bodů se ztrátou jen
0.6 na stříbrnou pozici. Odvezla
si bronzovou medaili z prvních
juniorských závodů a ukázala, že
se neztratí ani mezi českou juniorskou reprezentací a dívkami
z celé ČR o pět let staršími. Krasobruslařku finančně podporuje
město Břeclav.
(mk)

Soukromá škola bojových
sportů Břeclav vyslala své bojovníky na tradiční turnaj do Tvrdonic. K bojům o medaile se sjelo
více než 150 závodníků. Břeclavské barvy hájilo 30 bojovníků,
z toho někteří stanuli na soutěžní žíněnce poprvé, pro jiné to
byla jedna z posledních prověrek před nadcházejícím přeborem
ČR mladších žáků, který proběhne v listopadu v Mladé Boleslavi.
Všichni však podali skvělé výkony a do Břeclavi putovalo celkem
26 medailí. Zlatou medaili vybojovali:
Šlichta Jakub, Březovič Richard, Sýkora Jakub, Kondllová
Lucie, Hipský Richard a Bernáto-

vá Štěpánka. Stříbro si odvezli:
Miškeřík Jakub, Bernátová Klára, Dokoupil Teodor, Herman Jan,
Smutný Tobiáš, Cigánek Tomáš,
Valenta Michal, Průdek Jakub
a Jandora Patrik. Bronzovou medaili získali: Dvořáček Alexandr
a Casková Barbora, kteří nastoupili spolu do skupiny a Barbora se
tak utkala s chlapci, kde podala
skvělý výkon. Dále tuto bronz vybojovali: Šalda Stanislav, Žďárský
Teodor, Drajna Tobiáš, Vozár Matyáš, Zima Lukáš, Kapusta Kryštof
, Portlová Viktorie, Průdková Ema
a Benediktová Nella. Čtvrté místo
obsadili: Michalica Filip, Fibich Jiří,
Staněk Jakub, na pátém místě se
umístila Drajnová Zuzana.  (vk)

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KONFERENCI

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ NEJEN VE ŠKOLÁCH
která se uskuteční

14.11.2017 od 10:00 do 14:00 hod.
v prostorách Státního zámku Valtice

Akce je pořádána za podpory Celostátní sítě pro venkov
a Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního
fondu v Brně ve spolupráci s MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Konference je zaměřena na osvětu v oblasti zdravého
stravování s důrazem na místní zemědělskou produkci,
lokální dodavatele a význam krátkých dodavatelských řetězců
a je určena zástupcům škol a školních jídelen, zemědělcům,
představitelům neziskových organizací, veřejné správy,
partnerům CSV a další odborné i laické veřejnosti.

Pro solventní zájemce hledám
RD 3+1 a větší se zahrádkou.
Okres Břeclav. Děkuji za
nabídky.

Lenka Bajgerová
Realitní specialista

739 300 933
www.rkokno.cz

Kapacita akce je omezena, registrujte se prosím na
e-mailu: nesporova@mas-lva.cz nebo tel.: +420 731 606 010
(Ing. Šárka Nešporová)

Valtice, byt 2+kk.
Hezký 55 m2 byt
s 28 m2 terasou
Doporučujeme!

2 400 000 Kč
PENB: G

Za organizátory srdečně zve:
Mgr. Darina Danielová
manažerka MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
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Atletické hvězdy se sjely do Břeclavi

V minulých letech pravidelně
jezdila atlety do Břeclavi na finále Corny středoškolského atletického poháru podpořit oštěpařka
Barbora Špotáková, letos na Lokomotivě nadějné sportovce povzbuzovalo hned několik hvězd
české atletické scény. Mezi nimi
Legendární mistryně světa na 800
m Ludmila Formanová, ale také
tyčkařka Jiřina Ptáčníková, která

brala zlato třeba na ME v Helsinkách (2012) a tyčkař Jan Kudlička,
který byl stříbrný na ME v Amsterdamu (2016). Finále na atletickém
oválu břeclavské Lokomotivy se
účastnili i břeclavští atleti. Mezi
nimi zářila dorostenka Leona Vargová, která přesvědčivě zvítězila
ve vrhu koulí (13 m). Dorostenka Anna Bravencová brala skvělé
stříbro ve výšce (164 cm).  (dav)

Anglie břeclavské naděje vyškolila
„Hráli rychle, tvrdě a čistě“.
Žáci MSK se na setkání s břeclavským starostou Pavlem Dominikem shodli, že je anglické
protějšky ligových klubů řádně
vyškolily. Zaskočila je nejen rychlost, ale také tvrdost hry, žáci anglických klubů přitom hráli čistě
a technicky perfektně. Pro břeclavské naděje byl podzimní pobyt
v Anglii cennou zkušeností.
Ve Velké Británii si prohlédli
tréninkové centrum Fulham FC,
čekaly je také tréninky a zápasy
proti Fulhamu nebo Bracknell
Town FC,“ vysvětlil jednatel MSK
Břeclav Tomáš Mráz. Mimo to mla-

dí fotbalisté zhlédli ligové zápasy
a setkali se s českým reprezentantem Tomášem Kalasem. Následovala prohlídka areálu Arsenal FC
i prohlídka Londýna a překvapení
v podobě možnosti zhlédnutí prvoligového zápasu. „Kluci přijeli
neskutečně nadšení a motivovaní, což je pro jejich rozvoj zcela
zásadní,“ doplnil Mráz s tím, že
polovinu rozpočtu hradili rodiče
dětí a polovinu sponzoři a MSK
Břeclav. Už nyní přemýšlí trenéři
s vedením klubu o další podobné stáži. Mladí fotbalisté mají jasno. „Příště bychom rádi otestovali
Španěly,“ shodují se. 
(dav)

INA TRANS spol. s r.o. přijme řidiče
mezinárodní autodopravy na soupravu MAN TGL.
Cílové destinace: Německo a Holandsko.
Volné víkendy. Dobré platové podmínky.
Nástup možný ihned.
V případě zájmu volejte 731 616 583.
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Čím více oken,
tím větší slevy.

OPRAVDU

ČESKÁ OKNA

TRADICE
od roku 1995

Využijte množstevní slevy také v listopadu.

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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