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Přes hráze bezpečněji v každém počasí

Tříkrálový průvod v Břeclavi
Tříkrálovou sbírku v Břeclavi tradičně zahájí jízda Tří králů
s velbloudy v pátek 5. ledna 2018 v 15.30 hod průvodem od
břeclavského gymnázia ke kulturnímu domu. Zde koledníky
a darovníky přijmou členové Old Stars Břeclav v betlémové scéně a s vánočním pásmem se představí DNS Břeclavánek a mateřské školky. Děti i dospělí se budou moci povozit na velbloudech.
Pro všechny v tříkrálových korunkách je přichystáno malé sladké překvapení. Přijďte společně zakončit dobu vánoční.

Oblastní charita Břeclav oznamuje, že ve dnech
1. – 14. ledna 2018 se na území ČR uskuteční

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA .
V těchto dnech mohou vaše domácnosti
v Břeclavi a okolí navštívit tříkráloví koledníci
s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi.
Děkujeme Vám.

Kilometry asfaltu na hrázích od Charvátské Nové Vsi směrem
k Poštorné a od mostu na tř. 1. máje přes jez na Dyji směrem ke Kančí
oboře a dále k areálu SVK zvládli v listopadu pracovníci položit během několika dnů. Tomu předcházela důkladná příprava povrchů na
pokládku asfaltu.
Více na str. 2

Otužilci okusí ledovou Dyji
Na 43. ročník závodu v distančním ploutvovém plavání Vánoční kilometr 2017 na řece Dyji v Břeclavi zvou pořadatelé z Klubu sportovního potápění NAUTILUS Břeclav. Program závodů se
bude tradičně odehrávat v areálu Slováckého veslařského klubu
Břeclav Nad Splavem. Závody odstartují v 10:30 hod. Nejdříve se
veřejnosti představí otužilci a tzv. "neregistrovaní příchozí" v závodě na 100 metrů, poté budou následovat závody zimních plavců
na vzdálenosti 250, 500 a 750 metrů. Start hlavního závodu na
1 000 metrů "O Putovní pohár", ve kterém budou spolu soupeřit
ploutvoví plavci, potápěči, freediveři a možná taky i zimní plavci, je naplánován na 11:30 hod. O občerstvení diváků bude dobře
postaráno a po skončení závodů bude možnost krátké vyhlídkové plavby se svařákem na lodích Lodní dopravy Břeclav. (mv)

Bezlepková prodejna

Aktuality a fotoreportáže
z Břeclavi naleznete na

Fintajslova 3118/1C

@mestobreclav

STAVÍME NOVOU

VÝROBNÍ HALU
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
www.alcaplast.cz/kariera
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Přes hráze bezpečněji v každém počasí
Pokračování ze str. 1
Pokládce asfaltových povrchů
přálo počasí. Na nově vyasfaltovaných úsecích už se v listopadu
procházeli a projížděli první Břeclavané, od kterých zní na krok
radnice jen kladné reakce. "Je to
perfektní, skutečnost překonala
naše představy. Propojení břeclavských částí přes trasy mimo
centrum, které budou sjízdné za
každého počasí, Břeclav potřebovala dlouho. Hned jsme to museli
otestovat," shodli se dva senioři,
kteří mířili na kole po hrázi z jednoho konce Ch. N. Vsi na druhý.
Během několika minut projížděli
po stejném úseku další cyklisté,
ale také lidé venčící své čtyřnohé
miláčky nebo maminky s kočárky,
povrchů využili i rekreační běžci.
"Lidé jsou zvědaví, láká je nový

že trasy budou využívané, svědčí už teď zájem místních. Věřím,
že k žádným kolizím, jak někteří
poukazovali na sociálních sítích,
docházet v reálu nebude. Stačí
k tomu normální lidská ohleduplnost," vyjádřil se místostarosta
Břeclavi Jaroslav Válka.
V listopadu četa vyasfaltovala
zhruba sedm kilometrů cyklotras,
které umožní cyklistům a pěším
bezpečnou cestu mezi centrem
města, Poštornou a Charvátskou
Novou Vsí.
S nápadem spojit výstavbu
protipovodňových opatření s budováním asfaltových cyklotras
přišlo vedení břeclavské radnice
v roce 2015 a nakonec se podařilo najít shodu s Povodím Moravy
a vyřešit všechny administrativní
překážky.

povrch vyzkoušet. Těší mě, že
jsme s Povodím Moravy dokázali
asfaltové povrchy vyjednat, a že
konečně po letech budou jednotlivé části propojeny trasami,
které vedou skrze přírodu a lidé
je mohou bezpečně využívat při
různých rozmarech počasí, což
dříve například v případě dlouhotrvajícího deště nešlo. O tom,

Břeclavské zastupitelstvo také
schválilo výkup dvou pozemků
mezi hrázemi, což umožní vybudování propojovacích cyklotras, které zkrátí cestu od jezu na
Nové Dyji na Hlavní ulici v Poštorné. V příštím roce by stejná cyklotrasa měla vzniknout i na hrázi ve
Staré Břeclavi, od Pastviska až po
(dav)
areál Na vodě. 

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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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
připadá
mi, že jsem
vám přál pohodové prožití s vátků
vánočních snad před měsícem.
Čas poslední dobou letí až příliš
rychle, uspěchaná doba odpočinku příliš nepřeje. Právě proto mi
dovolte popřát vám zejména neuspěchané Vánoce. Novodobou
tradicí o času adventu se bohužel stalo hektické pobíhání po obchodech a shánění dárků. Přitom
právě o Vánocích bychom měli
z každodenního shonu a spěchu
ubrat a najít si více času na svou
rodinu a lidi nám blízké. Věřím, že
k pohodové vánoční atmosféře
přispějí také Břeclavské Vánoce,

které letos budou opět na pěší
zóně v přímém sousedství parku. Chybět nebude tradiční jarmark a bohatý kulturní program.
S kolegy budeme nalévat svařák.
Výtěžek ze Starostova svařáku
poputuje na dobročinné účely.
Přijďte nasát pohodovou vánoční
atmosféru na pěší zónu. U svařáku si můžete povykládat se svými
známými za doprovodu příjemného kulturního programu. Letos
je pro vás vánoční městečko na
pěší zóně připraveno 8 dnů, a to
od 15. 12. do 23. 12.
Kromě Břeclavských Vánoc
můžete navštívit i další zajímavé
akce, například Vánoční kilometr
na Dyji v areálu SVK, už tradičně
na Štěpána. Den před Štědrým
večerem si můžete zaplavat při
svíčkách v krytém bazénu nebo si
užít vánoční diskotékové bruslení.

Na Nový rok přijďte se svými ratolestmi na velkolepý ohňostroj na
Kuffnerovo nábřeží. Více informací o vánočních akcích se dozvíte
v programu Břeclavských Vánoc
2017, který je součástí prosincové Radnice.
Jsem rád, že závěrem mohu
potěšit i ty, kteří mají rádi dlouhé
procházky přírodou ve všech ročních obdobích. Vánoce v Břeclavi
a zimní čas celkově totiž v našem
městě často bývá na blátě a spíše
upršený, než usněžený. Procházka přírodou je tak mnohdy nepříjemná až nemožná a lidé proto
doposud byli v podobném počasí

odkázaní na procházky po chodnících ve městě a několik málo
asfaltových povrchů lesních cest.
Nově se však můžete projít po vyasfaltovaných korunách hrází. Věřím, že většina Břeclavanů tuto
příjemnou novinku uvítá a využije
k bezpečné dopravě mimo hlavní
silniční tepny nejen o cyklosezóně, ale právě také například k procházce v zimním nečase.
Ještě jednou přeji všem klidné
a pohodové prožití svátků vánočních a co možná nejlepší vykročení do roku 2018.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Břeclavský fortel
zaplnil Dům školství

Základy cyklověže
u nádraží jsou hotovy

Břeclav se brzy stane čtvrtým městem v České republice, kde bude
sloužit cyklistům plně automatizovaná úschovna kol. V listopadu se
vybudovaly základy cyklověže a další práce budou pokračovat, jakmile to počasí dovolí. Cyklověž bude stát mezi autobusovým nádražím
a cukrárnou Delikana. "Parkování bude k dispozici 24 hodin denně,
uložení i výdej kol budou zcela automatizované. Cyklista dostane
parkovací lístek, stejně jako na parkovišti pro auta. Parkovné by mělo
stát pět korun na 24 hodin. Ve věži bude možné zaparkovat i elektrokola," uvedl místostarosta Svatopluk Pěček s tím, že cyklověž bude
pod dohledem kamery a pojmout by měla až 118 kol. 
(juh)

Dům školství praskal v listopadu ve švech pod náporem zájemců o technické obory nejen
z řad studentů, ale i široké veřejnosti. Projekt Břeclavský fortel
přiblížil technické obory nastávajícím absolventům základních
a středních škol, ale také lidem,
kteří již v pracovním procesu jsou
a rádi by pracovně zavítali do vod
technických oborů.
Stejně jako všude jinde, i v našem regionu se zaměstnavatelé
potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se zájmem

o technické obory. A právě pros třednic t v ím Břeclavského
fortelu se nejvýznamnější průmyslové firmy v regionu snaží každoročně povzbudit zájem žáků
a široké veřejnosti o technické
profese.
Na pořádání akce se podílí Okresní hospodářská komora
Břeclav, město Břeclav, kontaktní pracoviště Úřadu práce Břeclav, Střední průmyslová škola
Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, p. o. a zaměstnavatelé okresu Břeclav. 
(dav)
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Tři významné dny ve třech týdnech

99. výročí vzniku Československa (28. říjen), Den válečných veteránů (11. listopad) a Den boje za svobodu a demokracii (17. listopad).
Hned tři významné dny během tří týdnů si Břeclavané připomněli
v průběhu podzimu. Výročí vzniku ČSR začalo tradičně u pomníku
T. G. Masaryka projevem starosty města Pavla Dominika. Po položení
květin k pomníku prvního československého prezidenta a slavnostní
salvě členů Klubu vojenské historie se zhruba dvě stovky účastníků
vydaly průvodem ke kinu Koruna, kde byl připraven kulturní program
v podání Old Stars Břeclav a nechybělo ani zapálení symbolické vatry
republiky. Den válečných veteránů si Břeclavané připomněli rovněž
u „žluté školy“ a uctili tak odvahu, se kterou riskovali život pro lepší
budoucnost a svobodu. Den boje za svobodu a demokracii si Břeclavané připomněli lampionovým průvodem s bohatým doprovodným
programem. 
(dav)

Protidrogový vlak

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
- ŠPIČKOVÁ PÉČE I PRO VÁS -

Otevřeli jsme pro vás nové
jednatelství VoZP v Břeclavi

17. listopadu 2995/1a
(Dům školství; místnost č. 214)

Břeclav
Rádi vám osobně
vysvětlíme, jak je
možné využít
preventivních
programů VoZP
a představíme vám
výhody Věrnostního
klubu VoZP.

PO 8 – 12
ST 8 – 12

13 – 17
13 – 17

Navštivte nás

CALL CENTRUM 844 888 888
E-mail: jdn-breclav@vozp.cz

www.vozp.cz

V listopadu navštívil Břeclav
protidrogový vlak, který za finanční podpory města Břeclavi
ukázal interaktivní formou dětem školou povinným, jaké nástrahy skrývají zdánlivě nevinné
večírky nebo party dospívajících
lidí a s tím spojená konzumace
drog. V několika vagónech školáci sledovali vyvíjející se příběh
party, která sáhla po alkoholu,
marihuaně a posléze skončila na
tvrdých drogách. Příběh podporovala drsná interaktivní forma,

která má za úkol děti od užití drog
odradit. „Příběh i veškeré interaktivní prvky, včetně vybouraného
vozu, vězení nebo feťáckého doupěte, vypadaly velice realisticky,
tato forma protidrogové prevence má určitě smysl a jsem rád, že
břeclavští žáci program zhlédli.
Účel splní, už když odradí jediného žáka od užívání drog a následků s tím spojených,“ vyjádřil
se starosta Pavel Dominik. Protidrogový vlak projíždí kromě Česka také Německem. (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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Čtvrtstoletí městské policie v Břeclavi

Příležitosti 25. výročí založení Městské policie Břeclav se
vedení města Břeclav a Městské policie Břeclav rozhodlo
využít k připomenutí historie
městské policie a v této souvislosti ocenilo osobnosti, které
se na založení a rozvoji městské policie podílely, ať již z pozice starostů nebo velitelů.
Medaile za věrnost byly předány také dlouholetým strážníkům městské policie.
„Městská policie se za těch
25 let stala tak samozřejmou
součástí života Břeclavi, života
jejích obyvatel, že ji vnímáme už
zcela samozřejmě. A to je dobře
i špatně. Dobré na tom je to, že
chod města a život ve městě si
bez městské policie již nedokážeme představit. Špatné na té
samozřejmosti je to, že si mnozí
lidé význam práce strážníků ne-

dokáží uvědomovat a doceňovat.
Přesto si troufnu tvrdit, že bez
městské policie, právě takové jakou v Břeclavi máme, by se lidem
i městu žilo hůře. Městská policie
z podstaty samé se nebude nikdy
vyhřívat na vrcholu popularity.
A kdyby se tak stalo, bylo by to
podezřelé a spíše by to svědčilo
o tom, že ne vše v její činnosti je
správné. Ale také se nenechme
mýlit občasným křikem diskutérů na sociálních sítích. I přes
tento křik mají břeclavští strážníci velkou důvěru obyvatel a návštěvníků města. Každým rokem
se na ně obrací více a více lidí.
S žádostí o pomoc, nezřídka
i o obyčejnou lidskou radu. A to
i v situacích, které přímo do kompetencí městské policie nespadají. Za to vše strážníkům děkuji,“
uvedl starosta Břeclavi Pavel
Dominik.

Změny v MHD na základě
připomínek občanů
V říjnové Radnici město vyzvalo občany k zaslání připomínek a námětů ke zlepšení situace v městské hromadné dopravě. Doručené
připomínky jsme spolu s dříve zaslanými podněty projednali na pracovní komisi pro optimalizaci MHD a po konzultaci s dopravcem byly
dohodnuty následující změny v jízdních řádech.
S platností od 10. 12. 2017
- na lince 564 pojedou víkendové spoje ve směru do St. Břeclavi přes
zast. Gumotex
- na lince 566 spoj 7 uspíšení o 2 min.
- na lince 569 posun spojů 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21 (pozdější odjezdy)
S platností od 2. 1. 2018
- na lince 564 nový ranní spoj 41 (požadavek na přepravu dětí ze St.
Břeclavi na ZŠ Kupkova), příjezd na zastávku Břeclav, cukrovar v 7:38
- na lince 568 nové ranní spoje 19 (příjezd k Fosfě v 5.40 hod.) a 20
(odj. od Fosfy 6.20 hod.), posun spoje 21 a 22
- na lince 563 změna času odjezdu spoje 21 a 22
Ke změnám časových poloh spojů na linkách 563 a 568 dochází
z důvodu zlepšení návozu a odvozu zaměstnanců z ranních a večerních směn společnosti Fosfa. 
(OSVD)

„I přes počáteční porodní bolesti, přes mnohdy legislativní
džungli ztěžující zjednávání pořádku a vymáhání práva bylo vždy
u břeclavské městské policie vidět, že se snaží mít tah na branku,
že se snaží být policií akceschopnou, pružnou a spolehlivou. Není
a ani nesmí být motivací městské
policie, aby byla složkou všemi
bez rozdílu milovanou. Naším cílem musí být pořádkový sbor respektovaný a důvěryhodný. A to
je nelehký úkol, s nímž se museli
vypořádat mí předchůdci, s nimž
se vypořádávám já, a který bude
čekat na mé nástupce,“ vyjádřil se
velitel městské policie Stanislav
Hrdlička, který rovněž připomněl
historii sboru.

Oceněné osobnosti:
Zlatá plaketa: Miroslav Novotný, Vladimír Vystrčil, Ing. Bohumír
Smola, Zdeněk Herman
Stříbrná plaketa: Ing. Jan Stejskal, Ing. arch. Anna Procházková,
Mgr. Miroslav Ondruš, Ing. Dymo

Piškula, MUDr. Oldřich Ryšavý,
Ing. Pavel Dominik
Policie ČR - KŘP Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav,
Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, Vězeňská
služba ČR - Věznice Břeclav
Bronzová plaketa: Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Poštorná, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Stará Břeclav

Strážníci ocenění starostou města:
Medaile za 25 let služby u městské policie: str. Bc. Libor Büchler
Medaile za 20 let služby u městské policie: str. Radim Lidinec
Medaile za 15 let služby u městské policie: str. Jiří Konšel, str. Jiří
Marciniszyn
Medaile za 10 let služby u městské policie: str. Mgr. Martin Borot, str. Jiří Frýbert, str. Bc. Michal
Hanáček, str. Roman Hess, str.
Ing. Bc. Stanislav Hrdlička, str.
Mgr. Zdeněk Novák, str. Petr Uher
Medaile za 5 let služby u městské policie: str. David Kadlec

Ceny vodného a stočného
v Břeclavi v roce 2018
vodné:
bez DPH
39,50 Kč/m3
včetně 15% DPH 45,42 Kč/m3

stočné:
bez DPH
43,00 Kč/m3
včetně 15% DPH 49,45 Kč/m3
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky
podle § 34 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně a doplnění některých zákonů

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Případné druhé kolo volby se uskuteční dne:
26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hod. a dne 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hod.
2. Místem konání volby
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.

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. 3 je volební místnost: Základní škola,

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

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

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
ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Základní škola, Slovácká
2853/40 pro voliče s trvalým pobytem
ul. Slovácká č.or. 6 – 40, Na Hrůdách

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

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

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

Valtické 641/31A, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
Tovární kolonie, Hlavní, Čs. armády

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,
Břetislavova 578/6, pro voliče s trvalým pobytem

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

3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. 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).
5. Po obdržení úřední obálky, příp. i hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní. V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístky pro II. kolo volby volič obdrží pouze ve volební místnosti
ve dnech volby.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Břeclav 27. listopadu 2017

Ing. Pavel Dominik
starosta města
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Přímá volba prezidenta České republiky se blíží
Volba prezidenta ČR se koná
ve dvou dnech na území České republiky v pátek 12. ledna
2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od
8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná také
ve dvou dnech, v pátek 26. ledna
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
V podmínkách města Břeclav se organizačně technické
zabezpečení těchto voleb oproti předchozím druhům nemění. Rozvržení volebních okrsků
a volebních místností zůstává zachováno. Hlasovací lístky všech
kandidátů na prezidenta republiky budou doručeny všem voličům do poštovních schránek

podle místa trvalého pobytu
nejpozději do 9. ledna 2018.
V této souvislosti je důležité řádné označení poštovních schránek. Hlasovací lístky pro druhé
kolo obdrží voliči přímo ve volebních místnostech. Všichni voliči musí po příchodu do volební
místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství. K tomu
potřebujete mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas
popř. jiný cestovní doklad. Doporučení pro všechny voliče –
zkontrolujte si platnost svých
dokladů. A pokud náhodou v den
voleb zjistíte, že vám např. občanka propadla, není problém si pro
potřebu voleb vyřídit na agendě
občanských průkazů městského
úřadu, kde bude každý „volební“
den zajištěna stálá služba, na po-

UtilityReport usnadňuje práci
se sháněním "vyjadřovaček"
Už šestým rokem mohou
obyvatelé města Břeclav využívat službu UtilityReport, která usnadňuje život stavebníkům
a žadatelům o stavební povolení
při získávání potřebných vyjádření k existenci nejrůznějších inženýrských sítí.
Pomocí bezplatné webové
aplikace lze podat žádost o vyjádření k existenci sítí všem relevantním správcům inženýrských
sítí prostřednictvím jednoho formuláře. Vytvořená žádost je následně elektronicky rozeslána
správcům, kteří tento způsob
doručení prostřednictvím služby UtilityReport umožňují. Pro
ostatní správce jsou vygenero-

vány žádosti ve formátu PDF pro
vytištění a doručení svépomocí
(poštou či osobně).
Pomocí služby UtilityReport
bylo v Břeclavi podáno již více než
7 500 žádostí.
K podání žádosti postačí připojení k internetu a běžný webový
prohlížeč. Ovládání je jednoduché a aplikace je doplněna nápovědou pro jednotlivé kroky.
Informačního průvodce službou najdete na: https://cz.mawis.
eu/download/e-UtilityReport_
mesta.pdf
Vstup do služby UtilityReport
pak zde: www.breclav.eu/urad/on-line-sluzby/zadost-o-vyjadreni-k-existenci-inzenyrskych-siti

čkání novou občanku, která bude
platit pouze měsíc. V tomto případě je zapotřebí přinést s sebou 2
ks průkazové fotografie, která by
neměla být starší jednoho roku
a původní občanský průkaz, popř.
rodný list.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může
hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbě prezidenta republiky na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Co musí udělat občan s trvalým pobytem v Břeclavi, aby získal voličský průkaz:
• Požádat zdejší ohlašovnu evidence obyvatel o jeho vydání.
• Pokud volič neupřesní, pro které
kolo volby prezidenta voličský
průkaz potřebuje, vydají se automaticky průkazy pro obě kola.
• O vydání voličského průkazu za
stejných podmínek lze požádat

i v době mezi prvním a druhým
kolem volby, ale nejpozději do
24. ledna 2018 do 16. hodin.
• Žádosti v listinné nebo elektronické podobě musí být doručeny na úřad nejpozději do
5. ledna 2018.
• Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu až do 10. ledna 2018 do 16.hodin.
• Voličské průkazy lze předat
nebo zaslat voličům anebo
osobám na základě plné moci
voliče – žadatele s úředně ověřeným podpisem nejdříve od
28. prosince 2017.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
Další informace k problematice volby prezidenta na území
města Vám poskytnout pracovnice evidence obyvatel p. Jaroslava
Petrová, tel. 519 311 239 nebo p.
Vladislava Přichystalová tel. 519
311 289 nebo vedoucí oddělení
EO, OP, CD a matrik Ing. Jitka Zháňalová, tel. 519 311 221. Váš dotaz
můžete zaslat i na e-mail: jitka.
zhanalova@breclav.eu.
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Ocenili dobrovolné dárce Desítky nových stromů

Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) v listopadu
ocenil na půdě břeclavské radnice na 160 dobrovolných dárců krve.
Dárci převzali za bezplatné odběry v břeclavské nemocnici zlaté a stříbrné plakety Prof. MUDr. Jana Janského a ocenění zlatého
kříže od místostarosty Břeclavi Zdeňka Urbana, zástupců hematologicko-transfuzního oddělení (HTO), zástupců OS ČČK, a zdravotních pojišťoven. "Mluvím asi za všechny Břeclavany, když řeknu, že
jste hrdinové. Zdarma darujete krev, máte za sebou desítky odběrů,
mnozí z vás darují i plazmu, máte můj obdiv," vyjádřil se před plným
sálem místostarosta.
"Neskutečně mě těší, že má břeclavská nemocnice právě díky vám
dostatek krve, která pomáhá denně léčit a zachraňovat lidské životy. Rovněž věřím, že žádný z vás nikdy nebude krev, kterou darujete,
potřebovat," řekl primář HTO Josef Janča a ocenil obětavost a vysoký
morální kredit všech bezpříspěvkových dárců krve. 
(dav)

Englická alej
vedoucí přes
pole k poš to renské keramice
získala v listopadu nové stromy.
A to díky břeclavské radnici, která ve spolupráci
s dobrovolníky
a O.s. Lužánek
vysadila na místě 26 ovocných stromů. Děti si mezitím mohly za pomoci rodičů
zhotovit z připravených dílů ptačí budky nebo opéct špekáček. Do
aleje přibylo také 14 nových líp. Akci podpořil 80% dotací Státní
fond životního prostředí ČR v rámci výzvy z Národního programu
životního prostředí. Zbylou část (z celkové částky 202 tisíc) financuje břeclavská radnice.
K ozelenění města mohli přispět Břeclavané také na Pastvisku vedle Domova seniorů, kde v rámci Dne stromů vysadili dobrovolníci
s úředníky tři topoly černé. Pro všechny účastníky bylo připraveno
občerstvení, pro děti hry s přírodní tématikou a pro dospělé svařák
na zahřátí. Za finanční podporu výsadby topolů patří poděkování
společnosti Molitan a.s. 
(red)

Břeclavské společnosti jsou TOP
Gumotex, Alcaplast a Fosfa. Tři významné břeclavské podniky
uspěly v prestižních celorepublikových žebříčcích.
Mezi obdivovanými firmami
letošního roku figuruje jméno
břeclavské společnosti Gumotex. Žebříček, který je rozdělen do
25 oborů, každoročně sestavuje
sdružení Czech TOP 100 na základě hlasování více jak tisícovky
manažerů významných společností, ekonomických analytiků
a zástupců oborových sdružení.
Stovku nejobdivovanějších firem
pak tvoří ty, které se umístily na

prvních čtyřech místech v každém oboru.
Mezi hodnocená kritéria patří například inovační schopnost
firmy, kvalita jejích výrobků a služeb, vztah firmy k zaměstnancům
a ke společnosti, odpovědnost
k životnímu prostředí, podpora regionu, charitativní a obecně prospěšná činnost apod. Gumotex
uspěl v kategorii „Chemický, farmaceutický, gumárenský a plasti-

kářský průmysl“, ve které obsadil
čtvrtou příčku.
Břeclavská Fosfa excelovala
v prestižním žebříčku Českých 100
nejlepších. Ze slavnostního vyhlášení výsledků ve Španělském sále
Pražského hradu si odnesla vítězné ocenění v oborové kategorii „Invence – nasazení – export – zisk“.
Fosfa exportuje své výrobky
do více než 80 zemí světa. Zajímavostí je, že kromě tradičních
výrobků a úspěšné řady výrobků
Feel eco ve Fosfě letos zahájili
jako první v Česku provoz verti-

kální farmy na pěstování salátů
bez použití pesticidů.
Mezi Českých 100 nejlepších
se probojoval také největší výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě, břeclavský
Alcaplast, který neustále inovuje
ve všech oblastech výroby a rozšiřuje své výrobní prostory, s čímž
souvisí také zvýšení nabídky pracovních míst v regionu. Ocenění
všech podniků potvrzuje výjimečné postavení těchto břeclavských
společností v hospodářském systému České republiky. 
(red)
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SLEVA
PŘÍKLAD

PŘED
PO
SLEVOU: SLEVĚ:
1190 Kč 357 Kč
2119 Kč 635 Kč

NA STOVKY

SLEVA

25%

KUSŮ VYBRANÝCH

OBRUB

A SLUNEČNÍ BRÝLE

MĚŘENÍ ZRAKU

J. Palacha 121/8, Břeclav, tel.: 730 898 771, www.vaseoptika.cz/akce

Navštivte nás v nově
otevřené prodejně
rybářských potřeb
Moravia Fishing
Kde nás najdete?
Na ulici U Stadionu
u bývalé tržnice
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Břeclavan má „Oskara“ Jedlá zahrada v mateřince

Unikátní železniční „dvojmost“
Oskar u Břeclavi nedaleko česko-rakouských hranic lákal fotografy
už před svým zprovozněním. Společnost Exprojekt, která unikátní
mostní konstrukce projektovala,
proto na jaře vyhlásila prestižní celorepublikovou fotosoutěž Oskar
12+1, kde bylo cílem zachytit most
Oskar na 12 snímcích, přičemž každý měl představovat jeden měsíc
v roce. K tomu bylo třeba vyfotit
také titulní snímek.
Odbornou porotu nejvíce zaujala série snímků od břeclavského fotografa Davida Mahovského.
Vítězná série snímků mimo jiné
poputuje ve formě kalendáře na
rok 2018 významným architektům
a investorům po celé republice,
snímky ocelového unikátu budou
zveřejněny v připravované brožuře. Vítěz navíc obdržel poukázku
na nákup fototechniky. Pomyslné stříbro bral Vojtěch Bulhart, do
třetice porota vybrala fotografie
Veroniky Ševelové.
Fotit Oskara přitom nebylo
vždy úplně snadné. „Přiznám se, že
nafotit 13 snímků mostu tak, aby
každý působil jinak a měl svoji atmosféru, byla obrovská výzva. Nejpůsobivější snímky Oskara jsem
pořizoval v blízkém okolí mostu.
V létě to bez velmi brzkého vstávání a pohybu v metrových kopři-

vách za asistence vos, muchniček
a komárů nešlo. Pro další fotografii jsem se brodil doprostřed řeky.
Most mě zaujal už v zimě, kdy jsem
jej obcházel hodiny prokřehlý na
kost při mínus dvaceti stupních,
abych objevil nejlepší úhly, kompozice a lom světla. Je to unikát
a dá se říct, že i moje srdcovka,
určitě se jej ještě pokusím originálně nasnímat. I když teď už to
bude opravdový oříšek,“ popsal
vítěz soutěže, který je rád, že prvenství nepřipadlo některému
z přespolních fotografů. „Doufal
jsem, že vítěz soutěže bude z Břeclavi. Dobrých fotografů, kteří mohli na přední příčky zaútočit, u nás
máme dostatek, z principu by mě
mrzelo, kdyby si zlato za unikát
v katastru Břeclavi odvezl Brňák
nebo Pražák,“ směje se.
„Přiznám se, že jsem si příliš nepřál, aby se informace o výhře objevila ve zpravodaji, kterého jsem
redaktorem, kolegové mě ale přesvědčili, že takový úspěch je zveřejnění hodný,“ dodal skromně
fotograf, který už několikrát stanul
na předních příčkách v celorepublikových fotosoutěžích v různých
fotografických disciplínách. Nyní
by s některými svými projekty rád
uspěl na mezinárodní scéně. „Konkrétní detaily si ale zatím nechám
pro sebe,“ uzavřel.
(juh)

Sbor Českobratrské církve
evangelické
si Vás dovoluje pozvat na

Adventní hudební matiné
v neděli 10. 12. 2017 v 10:30
v kostele na Nám. Svobody 14
Program: skladby s vánoční
tématikou (F. X. Brixi, J. K. Vaňhal aj.)
Účinkují: Dita Bartolšicová - klavír,
varhany, Otakar Salajka - viola

Jedlá zahrada - nevšední projekt je výsledkem návrhů dětí, rodičů
a učitelek MŠ Kupkova. Zahradní architektka Ilona Vybíralová, která
spolupracuje s břeclavskou radnicí, návrhy přetavila ve výslednou podobu a v listopadu jedlou zahradu MŠ Kupkova zprovoznili zástupci
břeclavské radnice, ZŠ a MŠ Kupkova společně s dětmi a rodiči. Proč
vlastně jedlá zahrada? Děti totiž sadily bylinky, ovoce a zeleninu
a o vysazené plodiny se následně s pomocí učitelek budou starat.
Součástí je také omyvatelná zeď s přírodní tematikou, na kterou si
děti mohou kreslit a další výukové prvky pro nejmenší. Zahradu financovalo město Břeclav a Jihomoravský kraj. 
(dav)

TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s.
pořádá 31. 12. 2017 od 19.00 hod.
v sokolovně v Charvátské Nové Vsi

Silvestrovskou zábavu.

Zábavu provází DJ Pisi, půlnoční ohňostroj,
slosovatelné vstupenky, hudba na přání.
Info. na tel.: 728 061 211, 774 454 633

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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Vánoce se letos vrátí na pěší zónu
Břeclavské Vánoce se
ly a školky a které na místě
letos po roční odmlce vrátí
zůstanou vystaveny až do
zpět na pěší zónu u gymŠtědrého dne. Budou zde
názia. Kromě toho nabídprobíhat různé dílničky pro
ne akce lidem na „pěšce“
děti a nově bude možnost
místo pěti hned osm dnů
krytého posezení. Mým velvánoční pohody. O novinkým přáním bylo z Velopavikách v programu a přesulonu udělat alespoň na 14 dní
nu Břeclavských Vánoc na
vyhřívanou zimní kavárnu,
pěší zónu jsme si povídali
což se bohužel nakonec nes ředitelem břeclavského
podařilo domluvit. Vrátí se
muzea Petrem Dlouhým.
i oblíbený tichý ohňostroj
Po roční pauze se vrací
jako vyvrcholení vánočního
Břeclavské Vánoce zpět na
veselí v břeclavském parku.
pěší zónu. Jaký je důvod?
Co se osvědčilo a zůJá osobně jsem se nistane?
kdy neztotožnil s nápadem „Když Vám bude venku zima, vezměte děti do muzea na interaktivní výstavu týkající se LeoUrčitě se všichni znovu
pořádat vánoční trhy před narda da Vinci. Děti se pohrají a zároveň i poučí. V Lichtenštejském domě se pak můžete těšíme na vystoupení dětí
domem kultury. Městečko vrátit do středověku na Břeclavsku. Nezapomeňte také na Nový rok vzít rodinu a na Kuffne- z místních mateřských a zábylo sice uzavřené, prostor rově nábřeží zhlédnout novoroční ohňostroj,“ zve ředitel břeclavského muzea Petr Dlouhý. kladních škol. Lidé si pochutvšak omezený, ze dvou stran frek- to prostor. Stížnosti byly také od Vánocemi, jsme se rozhodli, udě- nají po celou dobu na starostově
ventovaná silnice a všude beton. stánkařů, kteří zaznamenali prý lat je opravdu až do Štědrého dne svařáku, zahrají místní i přespolní
Vnímal jsem také kritiku obča- až o 50 % nižší prodeje díky men- a z pěti dnů je natáhnout alespoň kapely a folklorní soubory.
nů a hned po novém roce jsem šímu pohybu osob.
na osm. Letos začínáme již v páChcete Břeclavanům něco
přišel za vedením města s nápaV čem budou letošní trhy tek 15. prosince a končíme pozdě vzkázat?
dem vrátit vánoční trhy na pěší tedy jiné?
večer v sobotu 23. prosince. Lidé
Všem bych zejména rád pozónu, využít největší strom jako
Po předchozích letech, kdy často kritizují, že trhy nejsou celý přál, ať si letošní advent v Břeclavánoční a zapojit do dění celý ten- trhy končily minimálně týden před měsíc, ale bohužel naším největ- vi a akce s ním spojené užijí v co
ším problémem je sehnat a udr- největší míře, a možná některým,
žet prodejce. Ve stejném termínu aby dříve přemýšleli, než něco
probíhají podobné akce po celé vysloví či napíšou. My podnětrepublice. Stánkaři si velice vybí- nou kritiku vnímáme a snažíme
rají a často je nepřesvědčí ani náš se z ní poučit, ale srovnávat vátéměř symbolický nájem a raději noční trhy v Břeclavi, která má
jdou do jiných, atraktivnějších lo- 25 tisíc obyvatel, s městy jako
kalit. Kromě změny termínu jsme je Brno, Praha či dokonce Vídeň,
využili již zmiňovaný vzrostlý která má snad osmdesátkrát více
strom v parku a nakoupili spoustu obyvatel a také tomu přizpůsobeozdob, abychom dotvořili atmo- ný rozpočet, je velmi úsměvné.
sféru. Pozvali jsme řemeslníky, Břeclavské Vánoce letos nabídať dětem ukáží své umění. V par- nou bohatý program, kde si vybeku bude živý betlém se zvířátky re snad opravdu každý. Rád bych
i betlém z břeclavského dřevoso- tedy všechny pozval, aby se přišli
chání. Kolegyně zajistila dvacet na pěší zónu odreagovat, popovímetrových jehličnanů, které si bu- dat se známými a zkrátka si užít tu
Vedoucí odboru rozvoje a správy a odboru majetkového s břeclavdou moci ozdobit jednotlivé ško- pravou vánoční pohodu. (dav)
ským místostarostou Svatoplukem Pěčkem v listopadu zkontrolovali
stav břeclavského kina, aby tak společně s provozovatelem mohli určit
investice, které v dohledné době budou zapotřebí. Kromě toho při kontrolním dni prohlédli nově zrekonstruované zázemí pro účinkující (na
snímku), sociální zařízení, prověřili také správnou funkčnost vzduchotechniky. Nově jsou k dispozici internetové stránky www.kinobreclav.cz,
na kterých je také možné, mimo informací o připravovaných pořadech,
zakoupit vstupenky. Ty si návštěvník kina buď sám vytiskne, nebo se
u vstupu prokáže vstupenkou ve svém mobilním telefonu. (juh, dav)

Břeclavské kino v novém
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Břeclavská knihovna připravuje na prosinec 2017
Slovo ředitele
Milé čtenářky a milí čtenáři,
máme tady opět advent, Vánoce a konec roku a i na toto období
jsme pro vás v knihovně nachystali
pestrý program. Věřím, že i v období hektického shonu najdete chvilku a zastavíte se u nás, abychom
vám naopak pomohli přispět
k navození té správné předvánoční nálady a dostali vás do správné
pohody.
Děkuji vám všem za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2017
a přeji vám šťastné a veselé Vánoce
a úspěšný nový rok.

vánočního tvoření, pro účastníky
budou přichystány domácí perníčky a knihovnický vánoční punč.
Vstupné 20 Kč.

Další Vánoční knihovnické
dílny se budou konat ve dnech
12. až 15. prosince, příspěvek na
materiál bude činit 15 Kč.

Vánoční zvyky a tradice
v literární kavárně
V úterý 12. prosince a ve
čtvrtek 14. prosince je od 16
hodin v malém sále pro zájemce
připravena literární kavárna na
téma Vánoční zvyky a tradice.
Součástí kavárny budou i ukázky

Adventní akce pro děti na
pobočce v Poštorné
Poštorenský Advent v knihovně začíná v pátek 1. prosince
v 16.30 představením Loutkového divadélka Radost nazvaného
Míček Flíček, vstupné 30 Kč.
V pondělí 4. prosince je pro
děti od 13 do 18 hodin připravena
Mikulášská knihovnická dílna,
příspěvek na materiál 15 Kč.
Adventní knihovnická dílna
Vyrábíme malé dárečky se bude
konat v pondělí 11. prosince od
13 do 17 hodin, kdy si mohou děti
vyrobit magnetky nebo zrcátka
s vybraným obrázkem pro své
blízké (příspěvek na materiál činí
u magnetek 20 Kč/ks, u zrcátek
25 Kč/ks).

Upozornění
na uzavření knihovny
V důsledku připravovaného
malování na pobočce v Charvátské Nové Vsi bude v prosinci
provoz na pobočce omezen. Pro
aktuální informace o půjčovní
době sledujete stránky knihovny
www.knihovna-bv.cz.
Rovněž upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že
v období vánočních svátků budou v termínu od 25. prosince
2017 do 1. ledna 2018 včetně
všechny provozy knihovny
uzavřeny.

Galerie 99 na
Slovácké ulici završila osmnáct ý
rok své existence.
Řada lidí si našla do
galerie cestu, ale
mnozí ještě tyto
prostory nenavštívili. Náhodných kolemjdoucích jsme
se ptali, proč nevejdou do prostor,
kde najdou velkou nabídku děl
umělců z celé republiky i z regionu. Překvapila nás odpovědět, že
se bojí vstoupit, mnozí nemají čas,
dalším umění nic neříká. I přesto za rok malovalo náš společný
obraz Pravdy téměř 500 lidí. Je
to jen hra, proto se nemusíte bát
také zapojit. Stále čekáme na další spolutvůrce, abychom obraz
mohli přihlásit do knihy rekordů
v ČR v Pelhřimově.
Co nás čeká v blízké budoucnosti? S Michalem Davidem jsme
pokřtili kalendář pro rok 2018
a také novou knihu Jaké tajemství
znáš, že se tak málo usmíváš? Obě
tyto novinky nabízíme v galerii
a mohou posloužit jako zajímavý
vánoční dárek. Prosinec se pone-

se v duchu adventu. V galerii najdete
velkou výtvarných
kolekci děl výstavy
Vánoce přicházejí.
Náš slogan: umíme
vám poradit, platí dvojnásobně při
výběru dárků.
Přichází rok
2018 a A. Vojtek
10. ledna oslaví již
tradičně v Galerii 99 své 48. narozeniny. Ještě stále stojí za to
psát datum obráceně. Tento den
zahájíme novou výstavu, která
bude překvapením, těšíme se na
setkání.
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.

Free Film Fest: Ohrožená semínka
V úterý 2. ledna 2018 v 18 hodin zahájíme nový rok v malém sále
knihovny promítáním amerického
dokumentárního snímku z cyklu
Free Film Fest nazvaného Ohrožená semínka. Kousek za polárním
kruhem na ostrově Špicberky stojí betonová stavba připomínající
atomový kryt. Nacházejí se v ní
tisíce rostlinných semen z celého
světa, které jsou tu střeženy před
možnými globálními krizemi. Farmáři a ostatní aktivisté se snaží
uchránit poslední zbytky lokálních
rostlinných variant, kterých ve světě
i vlivem geneticky modifikovaného
typu zemědělství neustále ubývá.
Vstupné dobrovolné, film byl uveden také na festivalu Jeden svět. (jč)

Jaroslav Švach slavil

Koncertem s názvem Ty břeclavský stárku, buď veselý vzdali folkloristé několika generací hold Jaroslavu Švachovi, který letos v září oslavil
stěží uvěřitelnou sedmdesátku. V moravském folkloru zanechal Jaroslav Švach během uplynulých desetiletí velmi výraznou stopu jako
tanečník, zpěvák, choreograf, neúnavný organizátor, zakladatel řady
dětských národopisných souborů, ale i seniorského souboru Old Stars
Břeclav. Mnozí jeho kolegové či žáci nechyběli v listopadu mezi gratulanty na pódiu Domu školství - Jožka Černý, Břeclavan, Břeclavánek,
Old Stars Břeclav, Žižkovjánek a řada zpěváků a zpěvaček z různých
folkorních oblastí jižní Moravy. 
(juh)

Kalendář pokřtil Michal David
Kalendář břeclavského malíře
Antonína Vojtka
letos v břeclavské
synagoze 11. 11.
pokřtila hudební
legenda Michal
David. Stalo se
už tradicí, že kalendář žijící břeclavské legendy
pokřtí každým rokem některá z významných českých osobností. Po slavných ženách nastoupili slavní
muži a Michal David se tak jako další významný Čech zapsal do historie
křtů kalendářů mistra Vojtka. 
(red, Foto J.Minařík)
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PROSINEC 2017
Pátek 1.12. a sobota 2.12. ve 20:00

KVARTETO

Režie: Miroslav Krobot. Hrají: Barbora Poláková,
Jaroslav Plesl, Lukáš Melník.

Pátek 22.12.ve 20:00

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Aňa Geislerová

Komedie, Česko, 2017, od 12 let, 93 min., 120,-Kč

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

Pátek 1.12. a sobota 2.12. v 17:00

Sobota 23.12. v 15:00

PADDINGTON 2

Film pro celou rodinu. Režie: Paul King

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

Neděle 3.12. v 16:00

ANDĚL PÁNĚ 2

PADDINGTON 2

Vstupné: předprodej: 380,- Kč, na místě: 420,-Kč

Pohádka pro celou rodinu

DIVADLO PRO DĚTI
17.12. v 10:00

Animovaný, USA, Kanada, 2017, DABING, 99 min., 110,-Kč

Středa 27.12 v 17:00 ve 3D, čtvrtek 28.12. v 15:00

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.

FERDINAND

Anim. komedie, USA, 2017, DAB., 99 min., 140,-/120,- Kč

Středa 27.12. ve 20:00, čtvrtek 28.12. v 17:00,
pátek 29.12. ve 20:15

ŠPINDL

Režie: Milan Cieslar
Hrají: Anna Polívková, Kateřina Klausová, Anita Krausová.
Komedie, Česko, 2017, přístupný, 98 min., 120,- Kč

Čtvrtek 28.12. ve 20:00

THOR: RAGNAROK

Režie: Taika Waititi
Hrají: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo.

Pohádka, Česko, 2017, přístupný, 90 min., 120,- Kč

Akční, fantasy, USA, 2017, dabing, 130 min., 120,- Kč

Sobota 9.12. ve 20:00

Pátek 29.12. v 15:00

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

Pohádka pro celou rodinu.

NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE

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

Úterý 12.12. v 19:00
Cestopisná přednáška

AFRIKA NA PIONIEROCH

Vstupenky v předprodeji na SMS TICKET

Čtvrtek 14.12. - 0:05

PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
originální verze 2D

STAR WARS:
POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Čtvrtek 14.12. v 16:30, dab. ve 3D a ve 20:00, dab. 2D
Pátek 15.12. v 16:30, dab. 2D a ve 20:00, dab. 3D
Sobota 16.12. v 16:30, dab. 2D a ve 20:00, titulky 2D
Režie: Rian Johnson. Hrají: D. Ridley, A. Driver, T. Hardy
SCI-fi, USA, 2017, 150 min., 160,-/140,- Kč

Neděle 17.12. v 15:00

JÁ PADOUCH 3

Pohádka pro celou rodinu

Animovaný, USA, 2017, DABING, příst., 90 min., 100,- Kč

MAXINOŽKA

Anim., Fr., Belgie, 2017, příst., DAB., 91 min., 120,- Kč

Pátek 29.12. v 17:00

Režie: Simone Godano
Hrají: Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino.

Komedie, It., 2017, titulky, od 12 let, 100 min., 120,-Kč

Čtvrtek 21.12. v 17:00 ve 2D a pátek ve 17:00 ve 3D

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Režie: Jake Kasdan
Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black

Dobrodružný, komedie, 2017, DABING, přístupný,
111 min., 150,-/130,- Kč

ŠTĚPÁN V KINĚ
26.12. v 19:00

WRÁVOR s

TRADIČNÍ POSEZENÍ S BŘECLAVSKOU SKUPINOU
Vstupné: dobrovolné

1.1. 2018 v 15:00

BŘECLAVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

NOVOROČNÍ KONCERT
s PŘÍPITKEM s

Filmové ukázky s živými orchestrem
Vstupné: 100,-Kč

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
5.1. 2018 v 19:00

SPIRITUÁL KVINTET
18.2.2018 v 19:00

Čtvrtek 4.1. v 17:00 a sobota 6.1. v 17:00

ČERTOVINY

Po čertech hezká pohádka.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý.
Pohádka, Česko, 2017, přístupný, 120,- Kč

Čtvrtek 4.1. ve 20:00

BORG/McENROE

Režie: Janus Metz
Hrají: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf

Životopisný, Drama, 2017, Šv, Fin, Dán, tit., od 12 let,
90 min., 120,- Kč

Sobota 6.1. ve 20:00

KOLO ZÁZRAKŮ

Režie: Woody Allen
Hrají: Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake

POLIBEK OD BEATRIS

MANŽEL A MANŽELKA

Vstupné: 80,-Kč

Fantasy, USA, 2017, DABING, 150 min., 120,- Kč

Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové,
který se dotkl mnoha lidí. Režie: David Mrnka
Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchichev
Čtvrtek 21.12. ve 20:00

DIVADLO KORÁB BRNO

STAR WARS:POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Režie: Rian Johnson. Hrají: D.Ridley, A. Driver, Tom Hardy

KINO ART
Úterý 19.12.ve 20:00

Životopisný, Česko, 2017, DABING, 130 min., 120,- Kč

VÁNOČNÍ BETLÉM s

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

Drama, 2017, USA, titulky, od 12 let, 101 min., 120,- Kč

MILADA

Banjo band Ivana MLÁDKA

Středa 27.12. v 15:00

KINO ART
Úterý 5.12. ve 20:30

Dokumentární, Česko, 2017, 82 min., 100,-Kč

VÁNOCE V KINĚ
11.12. v 19:00

Komedie, rodinný, VB, Fr., 2017, DAB., 103 min., 120,- Kč

Komedie, Česko, 2016, přístupný, 99 min., 90,-Kč

Režie: I. Chaun. Hrají: Jiří X. Doležal, Martin Pohl, D. Landa.

Vstupné: 80,- Kč

Ivan Mládek, Zdeněk Kalhous, Jan Mrázek,
Vítězslav Marek, Lenka Plačková,
Libuše Roubychová, "Kalamity Jane" Lenka Šindelářová

MY LITTLE PONY FILM

NEPŘESADITELNÝ!

5.12. - 18:00 - MADAGASKAR

Pohádka pro celou rodinu.
Režie: Paul King. Hrají: Ben Whishaw, Brendan Gleeson

ZAČÁTEK ADVENTU V KORUNĚ

Po skončení filmu půjdeme rozsvítit Vánoční strom...

KUDRNOVSKÉ CESTOVATELSKÉ VEČERY

KINO ART
Úterý 9.1. ve 20:00

Režie: M. Provost. Hrají: C. Deneuve, C. Frot, O. Gourmet

Drama, 2017, Francie, titulky, od 12 let, 117 min., 110,-Kč

Středa 10.1.ve 20:00

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ

Režie: Adam Robitel
Hrají: Lin Shaye, Javier Botet, Spencer Locke

Horor, mysteriozní, USA, Kan., 2018, tit.,od 15 let, 130,-Kč

Pátek 9.2 a sobota 10.2. ve 20:00
Valentýnský večer
Středa 14.2. ve 20:00

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
vstupné: Vánoční předprodej: 130,- Kč

DIVADLO V KINĚ

PŘÍBUZNÉ SI
SI NEVYBÍRÁME

Rodinnou oslavu dokonale okoření příchod mladé
vyzývavé sekretářky. Francouzská komedie.

Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka,
Václav Vydra/Jan Čenský, Lenka Skopalová/
Jana Boušková, Eva Janoušková, Simona
Postlerová, Lenka Zahradnická
Vstupné: 490,-Kč, balkon: 460,-Kč
divadlo::::

2.3.2018 v 19:00

ZDENĚK IZER

a AUTOKOLEKTIV

Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Z. Izera.
Vstupné: 290,- Kč, balkon: 260,-Kč

Vážení návštěvníci ,
Spustili jsme pro vás nový web:

www.kinobreclav.cz

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: 16:00 – 20:00
REZERVACE NA FILM KONČÍ: 30 min. před filmem
NA OSTATNÍ AKCE: 5 DNŮ OD REZERVACE

!! Je nutné dodržet čas vyzvednutí rezervace,
nový systém ruší rezervace automaticky...
kino Koruna je provozováno za finanční
podpory Města Břeclav
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Mladí stolní tenisté suverénní Třináctá mistryní ČR
Vlistopadu probíhaly soutěže
stolních tenistů MSK Břeclav v plném rozsahu. Nejaktivnější byla
mládež klubu. Na regionálním turnaji vyhrál kategorii staršího žactva Marek Maněk před Radkem
Němečkem (oba MSK) po dramatickém finálovém boji s výsledkem 4:3 (sedmý set 15:13). Také
mladšímu žactvu vévodili domácí hráči, zvítězil Lukáš Beneš před
Filipem Tichým.
Na OP dvou starších věkových kategorií vyhrála Klára Koberová (MSK) všech pět soutěží,
v nichž startovala. Suverénní
byla ve dvouhrách dorostenek
i starších žákyň, čtyřhru žákyň
vyhrály společně s Knappeovou
(Klobouky), ve smíšené čtyřhře jí
byli partnery Marek Maněk v soutěži dorostu a Radek Němeček ve
starším žactvu. Ve finále dvouhry starších žáků byl první Němeček a druhý Maněk, spolu vyhráli
čtyřhru v této věkové kategorii.
V dorostu byl Maněk druhý za favorizovaným Šubíkem (Klobouky) a ve čtyřhře podlehli Maněk
s Němečkem ve finále páru Šubík-Mikulík (Klobouky-Jevišovka). Na
krajských BTM patří reprezentace
MSK Břeclav mezi nejlepší v kraji. Bodově jsou před ní jen SKST
Hodonín, MS Brno a KST Blansko,
když do bojů o body zasáhlo celkem 30 oddílů kraje. Z jednotlivců

si průběžně z hráčů MSK nejlépe
vedou nejmladší žák Lukáš Beneš (12.), mladší žák Ondřej Klenovec (6.), starší žáci Klára Koberová
(3.), Marek Maněk (4.) a Radek Němeček (6.) a dorostenci Tomáš
Bruckner (2.), Klára Koberová (12.)
a Marek Maněk (13.).
Na celostátních BTM se v silné konkurenci prosadili částečnými úspěchy Bruckner a Koberová
v dorostu, Koberová, Němeček
a Maněk ve starším žactvu, Klenovec a Beneš v mladším žactvu
a Beneš v nejmladším žactvu.
Ženy MSK odehrály v říjnu
čtyři utkání extraligy. Vysokému
favoritovi soutěže SKST Mart Hodonín podlehly na jeho stolech
1:6, když Hodonín nasadil do hry
nejsilnější sestavu v čele s Číňankou Guo Lin, která s přehledem
získala tři body svého družstva.
Další tři utkání ukázala sílu vyrovnaného kolektivu MSK (Dana
Čechová, Vivien Ellö, Aneta Kučerová a Karin Adámková). Sokol
Kyjov, SVS Hradec Králové ani SK
Dobré mu nevzaly ani bod, všechna tři utkání skončila výhrou MSK
v absolutní výši 6:0. V listopadu
uzavřely ženy MSK první polovinu soutěže utkáními s Hlukem
(24. 11.) a na půdě Moravského
Krumlova (25. 11.). V tom posledním šlo o poločasové druhé místo
(jh)
v tabulce extraligy.

Cyklista Peňáček jede
Břeclavský cyklista Miroslav Peňáček má za sebou další úspěšnou
sezonu. V kategorii masters 50+ totiž v závodech čtrnáctkrát zvítězil,
pětkrát skončil stříbrný a pětkrát
bral bronz. Peňáček jezdí s oblibou
silnici i horská kola. Jeho univerzálnost dokazuje např. prvenství v
celkovém hodnocení Brněnského
poháru horských kol. Z poslední
doby připomeňme zlato v Mikulov Nova cupu, Olešínském Vichru
nebo Soběšické muldě.  (red)
KČT Slovan Břeclav zve na tradiční pochod

POSLEDNÍ KILOMETR
Start pochodu 26. 12. 2017 v 9.00 hod u zimního stadionu
Trasa pochodu je k Janohradu a zpět
Návrat do Břeclavi cca v 15 hod.
Vezměte své přátele a dobrou náladu a přijďte udělat
něco pro své zdraví, pro radost a setkání s kamarády
u tradičního táboráku.

a bronzová „na Evropě“

Po velmi úspěšném medailovém hattricku na mezinárodních
turnajích v Brně, Varšavě a Užghorodu přidala Anna Třináctá, vedená trenérem české dorostenecké
reprezentace Jaroslavem Švecem,
mezi jehož svěřence patřil v kategorii dorostu i Lukáš Krpálek, úspěchy ještě cennější.
V závodě evropského poháru kategorie U18 ve slovinském
Koperu se jí po skvělém výkonu
podařilo zvítězit ve čtyřech utkáních a dosáhnout tak na bronzovou medaili.
Týden na to Třináctou čekalo
mistrovství ČR. V silné konkurenci
si vedla perfektně a ve finále ji čekala o rok starší kolegyně z reprezentace a také úřadující mistryně
ČR. Ze začátku se zápas vyvíjel spíše ve prospěch soupeřky. Třináctá
ale dokázala utkání zvrátit ve svůj
prospěch, když na soupeřku našla
recept v podobě kontratechniky
tani-otoši a soupeřka se poroučela na „čistá záda“. To znamenalo v očích rozhodčích nejprve jen

wazari (1 bod), při opětovném provedení již ippon (100 bodů) a tudíž
konec utkání a pro Annu titul Mistra České republiky.
V dalším podniku evropského
poháru v maďarském Gyoru se Třináctá probojovala až do semifinále, kde ale nestačila na rumunskou
závodnici. V zápase o bronz ale
nedala šanci Němce Kayserové
a získala tak další cenný kov z této
elitní série závodů, z níž se získané body započítávají do světového
žebříčku. 
(jt)

Casková bronzová na přeboru ČR
Na přebor České republiky mladšího žactva v Mladé
Boleslavi postoupili Barbora Casková, Klára Bernátová, Jakub Šlichta a Alexandr
Dvořáček ze Soukromé škola bojových sportů Břeclav.
Z těch se nejvíce dařilo
dívkám. Bernátová se v silné
konkurenci dokázala probojovat až do semifinále a následně k boji o bronzovou medaili. Na rychlou soupeřku ale nestačila.
Rovněž Casková se probojovala do boje o bronz, kdy jí na soupeřku ze
Sušic stačily tři vteřiny, aby rivalku položila na záda. 
(vk)
Firma zabývající se výrobou ocelových konstrukcí a strojírenských výrobků hledá
do trvalého pracovního poměru pro provozovnu v Moravské Nové Vsi následující
profese:
• Svářeče s úřední zkouškou pro metodu 135 (nebo pro podobné metody)
• Skladník – obsluha VZV pro manipulaci s většími ocelovými dílci
• Zámečníky
Požadujeme: zkušenost, pečlivost, pracovitost, spolehlivost.
Nabízíme: jistotu perspektivního pracovního místa, garantovanou hod. mzdu po
dobu zkušební lhůty, finanční motivaci pro dojíždějící pracovníky, odpovídající
platové hodnocení dle výkonu.
Nástup možný ihned nebo po dohodě.
V případě Vašeho zájmu a pro bližší informace nás
kontaktujte.
email: sekretariat@berzametal.cz
Ing. Viktor Paulas , tel. 606 724 606, 605 505 793
www.berzametal.cz
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Žákovská atletika 2017: Záplava medailí a rekordů
Atletická sezóna 2017 přinesla
řadu individuálních medailí z mistrovských soutěží, především
v kategorii staršího žactva. Na halovém Mistrovství ČR ve vícebojích v pražské Stromovce startoval
v sedmiboji Jakub Petrjanoš (na
snímku) a výkonem 4010 b zlepšil
nejenom okresní rekord, ale také
vybojoval bronzovou medaili. Na
MČR jednotlivců startovalo celkem 5 závodníků oddílu: Daniel
Juráš, Tomáš Oberndorfer, Jakub
Petrjanoš, Štěpán Prokeš a Kristina Špačková. Nejlépe se opět dařilo Petrjanošovi, který vybojoval
bronzovou medaili ve skoku vysokém výkonem 172 cm. Výborně
si vedl také Oberndorfer, který ve
finále na 60mpř doběhl na pátém
místě ve výborném okresním rekordu 8,58 s. První nepostupovou
příčku do finále na 300m obsadil Dan Juráš v osobním rekordu
38,66 s. Kristina Špačková doběhla na 800m časem 2:31,26 na
osmé příčce a štafeta chlapců na
4x300m si přivezla z Prahy cenné
7. místo a okresní rekord za výkon
2:42,33s.
Letní Olympiády dětí a mládeže v Brně se účastnili Petrjanoš,
Juráš a Oberndorfer. Petrjanoš reprezentoval kraj ve skokanských

disciplínách. Lépe se mu dařilo
v dálkařském sektoru, kde výkonem 654cm překonal nejenom
okresní rekord, ale také vybojoval skvělou bronzovou medaili.
Ve výškařském sektoru výkonem
177cm vybojoval šestou příčku.
Poslední vrcholná individuální
akce pro žákovské kategorie se
konala v září na stadionu Lokomotivy. Domácí prostředí přineslo
jedno zlato a jednu stříbrnou medaili pro naše závodníky. Zlatou
medaili vybojoval Tomáš Oberndorfer v běhu na 100mpř skvělým
výkonem 13,18 s, který znamenal
nejenom okresní rekord, ale také
nejlepší výkon v historii Mistrovství ČR. Druhou medaili, tentokrát

Delfíni brali cenné kovy

V Brně a Blansku bojovali mladí plavci Klubu sportovního plavání
Delfín Břeclav o postup na mistrovství ČR. Nejmladší plavkyně Dominika Limová (2006) si postup na republiku vybojovala díky dvěma zlatým medailím z motýlkových disciplín.
Starší žáci si vedli výborně v Brně. Anička Blažková (2004) startovala v šesti disciplínách a ve všech se umístila na stupních vítězů. Nejlépe
se jí vedlo na 200Z, kde dosáhla na zlatou medaili. Sára Slámová (2003)
si také vedla skvěle, když ze šesti startů vybojovala čtyři medaile. Nejcennější zlatou získala na 200P. Soňa Chlubnová (2004) si doplavala
pro čtyři cenné kovy, nejlepšího výsledku se jí podařilo dosáhnout na
trati 200P, kde se umístila na stříbrné pozici. Emě Veverkové (2004)
se dařilo v kraulových disciplínách, kde si doplavala pro zlato na 50VZ
a stříbro na trati 100VZ. Jakub Tréšek (2005) si odvezl bronz ze závodu
na 100M. Simona Greplová (2005) dokončila nejlépe disciplínu 100P,
kde jí jen těsně unikla medaile, když doplavala na pěkném 4. místě. ( rj)

stříbrnou, vybojovala sprinterská
štafeta ve složení Oberndorfer –
Petrjanoš – Juráš - Kostrhun časem 27,58 s, který znamenal také
nový okresní rekord. Dále obsadil Jakub Petrjanoš páté místo
ve skoku dalekém výkonem 616
cm, Adam Zobač v koulařském
sektoru dosáhl výkonu 13,46m,
který stačil na sedmé místo. Sedmé místo vybojovala také štafeta
chlapců na 4x300 v novém okresním rekordu 2:34,58 a také Daniel
Juráš v dálkařském sektoru výkonem 592 cm.
V soutěžích družstev se nejlépe vedlo starších žáků, kteří po

vítězství v mistrovství Jihomoravského kraje a čtvrté příčce
v souboji nejlepších týmů Moravy a Slezska vybojovali páté místo na Mistrovství České republiky
v Jablonci nad Nisou. Starší děvčata obsadila v Mistrovství Jihomoravského kraje čtvrtou pozici
a ve stejné soutěži mladšího žactva obsadila družstva chlapců i dívek shodně pátou příčku.
Okresních rekordů tedy letos padlo opravdu hodně a v některých disciplínách jako např.
100mpř. se rekordy přepisovaly prakticky v průběhu celé
sezóny. Halové výkony: 60mpřOberndorfer 8,58 s, 200m př.
– Oberndorfer 27,28 s, sedmiboj – Petrjanoš 4010 b, štafeta
4x300m – Juráš, Oberndorfer,
Petrjanoš, Prokeš 2:42,33. Venkovní sezóna na dráze: 100mpř
– Oberndorfer – 13,18 s, dálka
– Petrjanoš 654 cm, devítiboj
– Petrjanoš 5190 b, trojskok –
Petrjanoš -12,60 m štafeta 4x60m
Oberndorfer, Petrjanoš, Juráš,
Kostrhun - 27,58 s a štafeta
4x300m Juráš, Petrjanoš, Kostrhun, Oberndorfer 2:34,58.
Jiří Petrjanoš

Ragbisté doma vítězně

33:15 vyškolili v podzimním zápase na břeclavském Pastvisku břeclavští ragbisté rakouský Leoben. Za vydatné podpory fanoušků předvedli tvrdou a většinou i čistou hru. V prvním poločase se domácí tým
hledal. Do druhého poločasu vstupoval tým Břeclavi agresivně a hned
v 2. minutě skóroval. V rychlém sledu následovala druhá, třetí a čtvrtá
pětka! I přes veškerou snahu se Rakušané nezmohli na finální vzdor
a Břeclav zaslouženě zvítězila. 
(red)
BANQUET HALL ORFEUS BŘECLAV

Silvestr 2017

• Disko v retro stylu • Silvestrovský flamendr, křen, chléb
• Láhev vína 0,7 l • Brambůrky, nebo slané tyčinky • Káva
Lavazza • Půlnoční domácí kapustnica s klobásou a uzeným
• Novoroční přípitek (Bohemia demi sekt)
Cena na osobu 500,- Kč. Pro rezervaci volejte: 777 168 805
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Úspěšná sezóna softbalistů

čů do 19 let, kde získalo bronzové
medaile a softbalisté se předvedli
i ve 3. lize mužů, kterou břeclavští
vyhráli s přesvědčivým náskokem
a postoupili tak do druhé nejvyšší

Otevřeno
		

mužské soutěže. Je také potřeba
zmínit skvělý úspěch v podobě
zlatých medailí z ME v Praze, kdy
zlato získalo hned 7 hráčů břeclavského softbalu.
(red)

PO – PÁ 9.00 – 17.00
SO
9.00 –11.00

Nabízíme dámské a pánské pyžama a noční košile
Termo prádlo
Kalhotky, trenýrky, boxery a jiné

i

Najdete nás na adrese: Břeclav, Jana Palacha 21
(průchod vedle masny Krásno)
Tel: +420 774 375 356
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Zveme Vás k vánočním nákupům
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Dámská a pánská móda od značkových firem
a českých výrobců – Andrie, JTX, Jitex

už

hledem ve čtyřech z pěti turnajů
a v příštím roce bude tedy Břeclav
hostit druhou nejprestižnější soutěž ČSA - extraligu juniorů. Stejné
družstvo bodovalo i na MČR hrá-

Vy

Právě skončená sezóna patřila pro softbalisty oddílu Locos
- Duhovka Břeclav k těm vůbec
nejúspěšnějším. V nejmladší kategorii t-ballu se nováčci teprve
sbírající zkušenosti umístili v oblastní Moravské lize na skvělém
3. místě. V nově zřízené kategorii
coachballu pro hráče do 11 let,
kdy nadhazuje hráčům každého
družstva jejich vlastní kouč, byli
Břeclavané šestí v "divizi východ"
(Morava a východní Čechy) a na
posledním turnaji v Havlíčkově
Brodu se jim podařilo vybojovat
bronzové medaile. Družstvo žáků
vybojovalo v oblastní Moravské
lize 2. místo za extraligovými
Snails Kunovice.
Sezonu v kategorii kadetů do
16 let nezahájili Břeclavané nejlépe, když na domácím turnaji
prohráli všechny zápasy a celou
sezonu museli soupeře dotahovat, což se v závěru sezony podařilo a extraliga kadetů je pro příští
sezonu zachráněna.
Nejlepších výsledků dosáhlo
družstvo juniorů. Ve 2. celostátní
lize hráčů do 22 let zvítězilo s pře-
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Hokejové turnaje o vánočních prázdninách
Mezi Štědrým dnem a Novým
rokem budou v Ice Bors Aréně
v Břeclavi bojovat hokejové naděje v turnajích O pohár města
Břeclavi a O pohár starosty města Břeclavi. Hokejový klub HC Lvi
Břeclav z.s. ve spolupráci s městem Břeclav, TEREZOU Břeclav
a za vydatné pomoci mnohých
dalších sponzorů pořádá klání
pro hokejisty v kategoriích prvních až čtvrtých tříd a ml. žáků.
26. 12. Turnaj O pohár města Břeclavi pro kategorii 1. a 2.
tříd.
Hokejové souboje budou rozděleny do dvou skupin, v nichž se
utkají prvňáci a druháci zvlášť.
V tento den se tak uskuteční
turnaje hned dva. Turnaj bude
zahájen v 9:00, hrát se bude na
dvou hřištích na ledové ploše
v počtu hráčů 4 na 4 na 3 x 10
minut. Mimo domácích Lvíčat
do Břeclavi mladí Orlíci ze Znojma, týmy Dukly Jihlava a tradiční
host ze Slovenska HK 91 Senica.
Po dvou úvodních dvojzápasech
bude zhruba od 10:30 celý turnaj slavnostně zahájen. Boje bu-

dou vrcholit utkáními o konečné
umístění cca od 14:30
27. 12. Turnaj O pohár starosty města Břeclavi kategorie 3. tříd
Také v kategorii třetích tříd
se bude hrát na dvou minihokejových hřištích. V turnaji budou
dvě skupiny po čtyřech účastnících. Lvíčata postaví do turnaje
dva své výběry. Třeťáci již patří
mezi lepší bruslaře a tak na ledové ploše budou hrát pouze v systému 3 na 3 hráče.
29. 12. Turnaj O pohár města Břeclavi kategorie 4. tříd
Malí čtvrťáci od prosince hrají hokej na velkém hřišti. Tento turnaj tak bude jejich první
prověrkou na velké hrací ploše. I v tomto turnaji Lvíčata budou hájit břeclavské barvy ve
dvou týmech. Hrát se bude na
2 x20 minut.
30. 12. Turnaj O pohár města Břeclavi kategorie ml. žáků
Také tento turnaj bude mít
celkem pět týmů. Hrát se bude
stejným systémem, jako u předchozí kategorie. Soupeři v době

uzávěrky ještě nebyli definitivně
potvrzeni.
Přijďte na turnaje povzbudit
mladé Břeclavany.

Více info. a přesný časový rozvrh turnajů se objeví se na webu
hclvibreclav.cz
(mz)

Fosfa je hlavním
partnerem volejbalu
Volejbalový oddíl TJ Lokomotiva
Břeclav využil slavnostního zahájení sezóny 2016/17
k představení svého nového hlavního partnera, kterým
se stala břeclavská
společnost Fosfa.
Spolupráce mezi
subjekty je zatím
domluvena na čtyři roky.
„Naše rozhodnutí podpořit břeclavský volejbal není náhodné. Sleduji práci oddílu
a týmu kolem předsedy Ivana Rylicha již delší dobu. Shodli jsme se,
že nás spojují společné hodnoty. Právě důraz volejbalového oddílu na
práci s dětmi a mládeží je to, co nás oslovilo při rozhodování o podpoře
zdejšího oddílu,“ řekl ředitel Fosfy Ivan Baťka. 
(red)

pf 2018
Vážení obchodní přátelé,
přejeme Vám co nejpříjemnější prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů v
novém roce 2018.
Připojujeme také poděkování za Vaši
důvěru a úspěšnou spolupráci.
Kolektiv pracovníků společnosti
MADOIL, Břeclav.

www.madoil.cz
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Břeclavský softbalista
získal dvě ocenění

DARUJ EK

09/06/2018

SKVĚLÝ

ZÁŽIT

290 Kč

DO 31. 12. nebo 1500 ks

350
Kč
PŘÍŠTÍ CENA

LUPENY

POD STROMEK

MIG 21/ŠKWOR
Na slavnostním galavečeru českého softballu byli oceněni nejlepší
čeští hráči, mezi nimi i Břeclavan Michal Holobrádek. Softbalový galavečer se konal v historických prostorách kláštera minoritů svatého
Jakuba. V první části večera byly oceněny týmové úspěchy mistrovských týmů extraligy i reprezentačních týmů (juniorky získaly 8. místo na světovém šampionátu, kadeti i junioři se stali mistry Evropy). Ve
druhé části galavečera pak následovalo předávání individuálních ocenění. Michal Holobrádek získal hned dvě trofeje - pro nejlepšího nadhazovače extraligy a pro nejužitečnějšího hráče play-off extraligy 2017.
Ocenění převzal jeho otec, protože Michal Holobrádek společně se
svým starším bratrem Jakubem odletěl na začátku listopadu na Nový
Zéland, kde nyní hájí barvy Howick Softball Clubu v Aucklandu. (juh)

RYBIČKY 48/DYMYTRY
XINDL X/COCOTTE MINUTE
SKYLINE/JOHN WOLFHOOKER
DAVID STYPKA & BANDJEEZ
Vstupenky koupíš na slavnostibreclavskehopiva.cz

VÁM PŘEJE KRÁSNÉ

Vánoce

a v novém roce 2018

MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

Delta
Realitní služby, jaké si přejete
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ZIMNÍ
na okna
ČímSLEVY
více oken,
UŠETŘETE
okna i energie!
tím většízaslevy.

OPRAVDU

ČESKÁ OKNA

TRADICE
od roku 1995

Využijte
OPRAVDUmnožstevní slevy také v listopadu.
ČESKÁ OKNA

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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