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Břeclavské Vánoce: Kouzelný park,
čertovský rej a adventní pohoda

Vánoce v Břeclavi tradičně provoněl punč, svařák a další pochutiny. Tisíce lidí přišly na jarmark, který se letos vrátil na pěší zónu u gymnázia, aby si vychutnaly vánoční atmosféru. Tu dotvářel nejen bohatý program dětí z mateřských a základních škol, zastoupeny v něm byly
také taneční nebo hudební skupiny mnoha žánrů, a tak si vybral opravdu každý. K pohádkové atmosféře přispěl i nádherně nasvícený park
u nádraží, který lákal davy návštěvníků každý den. Lidé obdivovali zejména postavy andělů u fontány, které vtisklo vkusné osvětlení to pravé vánoční kouzlo. 
Více na str. 10 a 11.

Břeclav má v rozpočtu investice za 170 milionů
Břeclavští zastupitelé schválili
rozpočet města na rok 2018, který
počítá se schodkem 108 770 000
korun. Příjmy by měly dosáhnout
547 463 000 korun, výdaje by
měly činit 656 233 000 korun. Do
rozvojových investic bude směřovat 170 029 000 korun.
Současně bude čerpán již
dříve schválený úvěr ve výši
59 970 000 korun. Dále bude

schodek rozpočtu dorovnán přebytky z let minulých a z přijatých
dotací.
Mezi hlavní investice v roce
2018 bude patřit dostavba smuteční síně u městského hřbitova, výměna semaforů na průtahu
městem, nové parkoviště u nemocnice, rozšíření parkoviště na
bývalém autobusovém nádraží,
kuchyně Domova seniorů, roz-
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šíření hřbitova, pokračovat bude
i výstavba asfaltových cyklotras
na hrázích kolem Dyje.
„Schodkový rozpočet neznamená automaticky špatný rozpočet. Mohli bychom relativně
snadno škrtnout některé investice a měli bychom rozpočet vyrovnaný. Nemyslím si, že stavíme
draze, možná jsou některé projekty příliš ambiciózní. Možná by

nám stačila obřadní síň za 35 a ne
za 45 milionů, ale o tom bychom
mohli dlouze diskutovat. I když se
některé investice v příštím roce
nepodaří dotáhnout do konce, tak
budou naši nástupci v úplně jiné
situaci. Budou mít řadu připravených akcí, my jsme na začátku
tohoto volebního období neměli
prakticky nic,“ připomněl starosta
města Pavel Dominik. 
(juh)

Aktuální informace

Aktuality a fotoreportáže
z Břeclavi naleznete na

o krytém bazénu, koupališti
nebo zimním stadionu
naleznete na novém webu
www.tereza-breclav.cz

@mestobreclav
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Co čeká Břeclavany v roce 2018
Každý nový rok s sebou přináší řadu změn. Připravili jsme proto přehled toho, co nás v Břeclavi
letos čeká.
Teplo
Pro obyvatele bytů, které vytápí městská společnost Teplo Břeclav, je tady dobrá zpráva.
Předběžná průměrná cena tepla pro rok 2018 byla stanovena
na 636,73 Kč /GJ, což je o 10 Kč
méně, než byla předběžná cena
tepla 2017 (konečná bude spočítána až v únoru 2018). Teplo Břeclav má plyn i elektřinu dlouhodobě výhodně nasmlouvány.
Odpady
Poplatky za svoz a likvidaci odpadu zůstávají v roce 2018 nezměněny (600 Kč za dospělého, 400
senioři nad 65 let a děti do 6 let).
Poplatky za psy
Také poplatky za psy zůstávají
v roce 2018 beze změny. Za prvního psa v rodinném domě zaplatí
majitel 500 korun/rok, za druhého a každého dalšího 700 korun.
V ostatních domech činí poplatek
1000 a 1500 korun. Jedinou změnou je, že majitel, který nechá psa
opatřit čipem, nebude od poplatku osvobozen. Za samotné čipování ale stále platit nebude, tento poplatek za něj veterinářům
uhradí město.
Voda
Za vodu naopak zaplatíme
o něco více. Cena vodného pro
rok 2018 byla společností Vodovody a kanalizace Břeclav stanovena na 45,42 Kč (včetně DPH),
stočného na 49,45 Kč (vč. DPH).
Celkem vodné a stočné tedy
94,87 Kč (v roce 2017 to bylo
92 Kč/m3).
Daň z nemovitosti
Koeficient daně z nemovitosti
se v roce 2018 nezmění.
Městská hromadná doprava
K dílčím změnám v jízdních
řádech autobusů MHD došlo od
10. prosince 2017. Aktuální jízdní řády MHD Břeclav najdete na
http://bors.cz/sluzby-detail/
jizdni-rady-mhd-breclav/34/
Cena jízdného zůstává nezměněna - dospělý zaplatí 20 Kč za
jednu jízdu, při použití tzv. elektronické peněženky 10 Kč.

Práce na nové obřadní síni městského hřbitova v Břeclavi jsou v plném proudu. Stavebníci v pracích pokračovali také přes zimu. Nyní už obřadní síň dostává jasné tvary, zcela dokončena bude v červnu.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
INVESTIČNÍ AKCE
V BŘECLAVI V ROCE 2018
• Výměna semaforů na šesti
křižovatkách (březen-srpen).
Dlouho očekávaná akce je již
připravena a smlouva s dodavatelem je podepsána, a jakmile to počasí dovolí, začne se
s realizací.

a vodovodu přijde řada i na nový
asfaltový povrch.
CO NÁS JEŠTĚ
V ROCE 2018 ČEKÁ?
• Nový stavební zákon (od
1. ledna 2018).

• Otevření nové obřadní síně
na městském hřbitově (přelom června a července).

• Nová obecně závazná vyhláška o technické mapě
(od 1. ledna) přináší povinnost
všem stavebníkům odevzdávat
podklady v přesně stanovené
digitální podobě.

• Výstavba cyklověže u nádraží (jaro). Základy byly vybudovány ještě v závěru roku 2017,
jakmile to počasí dovolí, začne
montáž věže.

• Prezidentské volby. Podruhé v historii si budou občané České republiky volit svého prezidenta přímou volbou.
První kolo volby se uskuteční

12. a 13. ledna, případný finálový duel dvou nejúspěšnějších
kandidátů z prvního kola bude
na programu o dva týdny později, tedy 26. a 27. ledna.
• Komunální volby. O novém
složení městského zastupitelstva rozhodneme na podzim,
pravděpodobně v říjnu.
• Další fáze EET (elektronické evidence tržeb). Pokud nedojde
ke změně legislativy, začne
3. fáze EET fungovat od března 2018 (svobodná povolání, doprava, zemědělství aj.),
4. fáze by pak měla následovat od června 2018 (vybraná
(juh)
řemesla a výroba).

• Výstavba nového parkoviště
u Nemocnice Břeclav (1. pololetí).
• Rozšíření parkoviště na bývalém autobusovém nádraží
(1. pololetí).
• Asfaltové povrchy na hrázích
Dyje. V součinnosti s realizací protipovodňových opatření bude pokračovat i budování
asfaltových tras pro cyklisty,
a to v úseku Vídeňský most –
Bratislavský most, cukrovarský
most-Pastvisko.
• Oprava ulice Na zahradách.
Po rekonstrukci kanalizace

Pro své prodávající klienty
hledám ke koupi menší byt
v Břeclavi. Děkuji za nabídky.

Lenka Bajgerová
Realitní specialista

739 300 933
www.rkokno.cz

Ladná, RD 4+2.
Dům v dobrém
stavu s velkou
zahradou.
CP 1226 m2.
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
volební období
současné
koalice břeclavské radnice se pomalu přehouplo do
poslední části a letos půjdeme
do finále. Na bilancování počinů
koalice je však ještě brzy. Bilancovat a skládat našim voličům
účet budeme ve druhé polovině letošního roku, před dalšími
komunálními volbami. Už nyní
však mohu říci, že jsem s činností
radnice a projekty, které se nám
v uplynulých letech podařilo zhotovit, spokojen. Důležité změny
a investice nás čekají také letos.
Přehledně a stručně je vše
popsáno na vedlejší straně. Rád
bych se však k některým bodům
vyjádřil. Jako Břeclavana mě
nesmírně těší, že městská společnost Teplo Břeclav stanovila
předběžnou průměrnou částku
za GJ tepla nižší, než tomu bylo
loni. V době stále rostoucích cen
energií je to pro tisíce obyva-

tel města, kteří využívají služeb
Tepla Břeclav, opravdu výborná
zpráva.
Také pro letošní rok jsme žádali obyvatele Břeclavi o připomínky k MHD a právě na základě
podnětů občanů se zapracovaly
některé změny do jízdních řádů
břeclavské MHD. Těší mě, že se
lidé do této výzvy zapojili a městská hromadná doprava tak může
fungovat opravdu dle reálných
potřeb obyvatel města.
Přejdu-li k nejvýznamnějším
investicím, které nás ještě letos
čekají, musím samozřejmě zmínit
výměnu semaforů za modernější zařízení. Více o investiční akci
sdělujeme na dalších stránkách
zpravodaje. S dlouho očekávanou výměnou semaforů se začne
ihned, jakmile to dovolí počasí.
Pokračovat se bude také v asfaltování povrchů hrází, na které od lidí slýcháme povětšinou
kladné odezvy, což se potvrdilo
třeba při nedávné akci Vánoční
kilometr, kdy se davy lidí místo
blátivého a podmáčeného povrchu pohodlně pohybovali po
vyasfaltované hrázi v areálu SVK.

Třídění oleje berou lidé vážně
Čísla vytříděného použitého
potravinářského oleje hovoří jasně. Břeclavané vytřídili oproti
loňskému roku více než třikrát
více použitého oleje. Mnohé občany přitom nastartovala výzva
ve zpravodaji Radnice. Dříve totiž
vůbec netušili, že lze v Břeclavi
tento olej třídit. „Nárůst vytříděného oleje během jednoho roku
je neskutečný. Opravdu velmi
mě těší, že obyvatelé Břeclavi
nejsou lhostejní k životnímu prostředí a dokazují, že jim na místě,
kde žijí, záleží,“ neskrýval obdiv
nad jednáním Břeclavanů starosta Pavel Dominik.
Zatímco v období od února
do poloviny října 2016 lidé vytřídili 975 kg, v období od ledna
až začátku prosince 2017 to bylo
3 558 kg.
Děkujeme všem, kteří třídí a pomáhají tak neznečišťovat životní prostředí, ve kterém
žijí. Nevylévejte starý olej "na
smažení" do dřezu nebo WC, do
kanalizace nepatří. Ničíte si tím

odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako
s odpadem. Občané je mohou
nalévat do použitých PVC obalů (PET lahve, které pevně uzavřou) a ukládat do určených
separačních nádob. Tyto označené nádoby (240 litrové zelené plastové popelnice) najdete
na místech určených ke sběru
tříděného odpadu. 
(dav)
Svoz oleje:
Období: 2017	
Objem:
5. leden		 334,00 kg
10. duben	 858,00 kg
13. červen	 504,00 kg
4. září		 826,00 kg
5. prosinec
 1 036,00 kg
Celkem:
 3 558,00 kg
Období: 2016	
12. únor		
30. červen	
18. říjen		
Celkem:


Objem:
170,00 kg
385,00 kg
420,00 kg
975,00 kg

V polovině roku nás čeká otevření moderní obřadní síně na
městském hřbitově, která konečně nahradí už dlouhé roky
nevyhovující původní stavbu.
Lidé se tak budou moci rozloučit se zesnulými v důstojných
prostorách. U nádraží by už na
jaře měla vzniknout moderní
cyklověž, která umožní bezpečně uskladnit až 118 jízdních kol.
Právě slovo bezpečně je přitom
ve městě s hustým cyklistickým
provozem zásadní. Lapkové se
najdou v každém městě a krádeže kol nejsou v Břeclavi neobvyklé. Jsem proto rád, že turisté
i místní budou moci za symbolickou částku uskladnit svá kola do
bezpečných prostor, které navíc
budou střeženy kamerou.
Zmínit musím také rozšíření
parkoviště na bývalém autobusovém nádraží nebo výstavbu
nového parkoviště u Nemocnice Břeclav, protože parkovacích

ploch není dnes nikdy dost, což
dokladují problémy s parkováním
v centrech mnoha měst. Břeclavská radnice se však už roky
úpravou, opravou, rozšiřováním
či budováním nových parkovišť
snaží zvýšit komfort parkování
a v centru Břeclavi proto většinou lidé zaparkují bez problémů.
Mimo to nás čekají také opravy komunikací, které kvůli svému stavu rekonstrukci vyžadují.
Po rekonstrukci kanalizace a vodovodu tak získá nový asfaltový
povrch třeba komunikace Na zahradách.
Věřím, že snaha současné
koalice o zlepšení podmínek ke
komfortnímu životu Břeclavanů
je vidět na mnoha místech města a mohu Vám slíbit, že se budeme snažit zvelebovat Břeclav
tak, aby nám všem žilo co nejlépe, i v letošním roce.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Břeclavané třídili nejlépe
Ceny za vítězství v soutěži
My třídíme nejlépe jsou rozdány. V kategorii měst nad 10 000
obyvatel byla nejlepší Břeclav.
Břeclavané tak obhájili prvenství
z předchozích dvou let.
Zástupci jihomoravských
měst a obcí se sešli v Brně, aby
převzali ceny za svou účast v soutěži My třídíme nejlépe. Tu uspořádala společnost EKO-KOM ve
spolupráci s Jihomoravským krajem.
V kategorii obcí do 500 obyvatel vyhrálo Podhradí nad Dyjí,
kategorii obcí s 501 – 2 000
obyvateli ovládla stejně jako
v předchozích ročnících Perná.
V kategorii 2 001 – 10 000 obyvatel zvítězil Mikulov a vítězem
mezi městy s více než 10 000
obyvateli se stala Břeclav. Za ní
následovaly Kyjov, Vyškov, Kuřim
a Veselí nad Moravou.

Nejúspěšnější tři účastníci každé ze čtyř kategorií si odnesli kromě pamětních medailí
také finanční odměnu. Vítězové obdrželi šeky na 30 000 Kč,
druhé místo bylo oceněno částkou 20 000 Kč a třetí částkou
10 000 Kč. "Určitě najdeme nějaký způsob, jak částku za vítězství
opět investovat do odpadového
hospodářství, třeba do osvěty,
abychom stejně dobrých, nebo
i lepších výsledků dosahovali i v dalších letech," uvedl místostarosta Jaroslav Válka, který
za Břeclav ocenění převzal.
Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství v ytříděných odpadů na jednoho
obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí
a měst. Hodnocena byla navíc
i hustota sběrné sítě nebo sběr
(juh)
kovových odpadů.

4 / RADNICE

Břeclav vybrala dodavatele nových semaforů
Město Břeclav s konečnou platností vybralo dodavatele, který
provede výměnu semaforů na
všech šesti křižovatkách na průtahu městem.
Městu se podařilo výrazně
snížit cenu této významné akce.
Původní odhadované náklady se
pohybovaly kolem 25 milionů korun, definitivní verze projektové
dokumentace počítala s částkou
20 milionů, výsledná cena vítězného dodavatele Eltodo a.s. Praha
činila 11,5 milionu korun vč. DPH.
Studie rekonstrukce světelné
signalizace byla již zadána minulým vedením radnice v roce 2014,
vlastní konečná verze projektu
byla dodána po složitých přípravách a povolovacích řízeních v létě
2017. Smlouva je již podepsána, na
koordinační schůzce na začátku
prosince 2017 bylo dohodnuto,
že vlastní rekonstrukce bude za-

hájena od března 2018, jakmile
to umožní klimatické podmínky.
Souběžně se budou rekonstruovat vždy dvě křižovatky a termín
dokončení dle uzavřené smlouvy
je 24 týdnů od zahájení prací.
„Břeclavští občané si po téměř čtvrt století rozhodně zaslouží nové semafory, které by měly
zlepšit průjezdnost městem, a tak
ušetřit čas i nervy řidičů. Stávající
světelná signalizace je již za hranicí své životností a nemůže u ní
být ani řeč o inteligentním řízení
dopravy – vzhledem k různým termínům výstavby jednotlivých semaforů nelze jejich provoz sladit,“
uvedl místostarosta Břeclavi Svatopluk Pěček. Nová světelná signalizace podle něj přinese v tomto
ohledu zásadní změny: „Hlavní
zlepšení přinese systém nepřetržitého monitorování dopravy kamerami, který v závislosti na intenzitě

Ocenění pro tajemníka

V prosinci proběhla v pražském hotelu Jalta celostátní konference
s názvem Udržitelné město 2017, kterou uspořádala Národní síť Zdravých
měst ČR (NSZM) – asociace, jenž čítá na 130 členů: měst, obcí a regionů.
Na slavnostní recepci byla oceněna ta nejlepší Zdravá města, obce i regiony za své celoroční výsledky v postupu k udržitelnému rozvoji, kvalitě
života a podpoře zdraví. Mezi oceněnými měla svého zástupce také Břeclav - ocenění "Dobrá praxe v kvalitním řízení městského úřadu Zdravého
města" obdržel Zdeněk Opálka, tajemník Městského úřadu Břeclav. (juh)

dopravy nastaví intervaly jednotlivých signálů tzv. dynamickým
řízením. K tomu budou jednotlivé
křižovatky mezi sebou navzájem
komunikovat a bude možné vytvořit tzv. zelenou vlnu, což bude
oproti současnému stavu velkým
posunem. Podstatné bude také
zlepšení spolehlivosti semaforů,
nebude již tedy docházet k častým výpadkům jako nyní. Na druhou stranu, zázraky ve zlepšení

průjezdnosti městem nepřinesou
ani nové semafory. Pracujeme proto na dalších dílčích opatřeních,
které zahrnují například vybudování nových odbočovacích pruhů
na třídě 1. máje, úpravu kruhového
objezdu ve Staré Břeclavi, rozšiřování sítě cyklostezek, úpravy dopravního značení, dopravní osvětu
nebo optimalizaci městské hromadné dopravy,“ doplnil místosta(juh)
rosta Svatopluk Pěček. 

Oprava zastávek MHD
Město Břeclav získalo od Jihomoravského kraje finanční podporu ve výši 300 000 korun na
opravu zastávek městské hromadné dopravy. Na základě podnětů
od občanů, kteří si stěžují na neutěšený stav některých autobusových zastávek, odbor rozvoje
a správy břeclavské radnice zpracoval projekt, který byl předložen
Jihomoravskému kraji do programu Individuální dotace na opravu
autobusových přístřešků. Projekt
byl úspěšný a získal finanční podporu 300 000 korun. Dalších 350

000 korun bude financovat město
ze svého rozpočtu.
"Z finančních prostředků chceme upravit minimálně pět autobusových zastávek na místech, na
kterých se v současnosti nachází
jen skelety autobusových přístřešků. Především se jedná o zastávky
v lokalitě Poštorná a Charvátská
Nová Ves (např. na zastávkách
MHD Valtická, Hlavní na konci
a Valtická-točna). Realizace projektu proběhne v roce 2018," uvedl k záměru radnice místostarosta
(juh)
Svatopluk Pěček. 

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
Nadváha/
obezita?
Efektivní hubnutí na míru!
Přijďte se k nám poradit!

AKCE

granule Metabolic 5+1

Veterinární klinika
Poštorná
Břeclav – Poštorná, J. Fučíka 63
MVDr. Michal Nesňal
Ordinační hodiny:
Po–Pá:

9.00–12.00

0
14.00–18.00

Po dohodě i mimo ordinační hodiny

773 691 241
www.veterina-postorna.cz

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
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Problematika vraků v Břeclavi Město pomohlo rodinám
Břeclavská městská
policie musí každoročně řešit v průměru desítku vraků motorových
vozidel, které jejich majitelé bez skrupulí nechali stát v ulicích.
Najít, zkontaktovat
a přimět vlastníka tohoto vozidla k jeho odstranění však bývá docela
často těžký úkol. Přesto se jej
strážníkům asi v polovině až dvou
třetinách případů daří splnit. Ve
zbylých případech předá městská
policie radnici podnět na zahájení
řízení k odstranění vraku.
Je-li vrak na pozemní komunikaci a nepředstavuje-li přímé
ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, úřad ze zákona zveřejní výzvu k odstranění
vraku a po jejím uplynutí může
být vozidlo vlastníkem komunikace odstraněno. Odstranění vraku je tedy v některých případech
běh na dlouhou trať. „Veřejnost
bohužel nelibě nese, že vraky

postiženým požáry

jsou v ulicích ještě dlouho poté,
co se věcí začal někdo zabývat.
Někteří lidé nás kritizují, že s věcí
nic neděláme a vrak urgují. Svým
způsobem to samozřejmě chápu.
Ale bohužel někdy až popudlivé
reakce některých lidí svědčí, že
o legislativě dotýkající se vraků
a o možnostech městské nebo
státní policie v této věci vědí jen
tuze málo. Bylo by možná hezké,
kdyby strážník mohl nechat každý zjištěný vrak hned a za všech
okolností odtáhnout. Ale takto to
prostě nefunguje.“ popisuje praxi zástupce velitele břeclavských
strážníků Zdeněk Novák. (zno)

Gumotex na špici mezi exportéry
V Kaiserštejnském paláci v Praze byl vyhlášen 23. ročník tradiční
soutěže Exportér roku. Nečekaný úspěch zaznamenala akciová
společnost Gumotex, která mezi
exportéry s ročním objemem nad
500 milionů korun získala první místo v hodnocení rozvoje nových exportních příležitostí.
Každoročně se v soutěži hodnotí několik oblastí. „Je těžké se
porovnávat v objemu exportu,
nebo jeho meziročního nárůstu
s takovými giganty, jako jsou například mladoboleslavská Škodovka, Iveco, Siemens, Agrofert,

Bosch Diesel a podobně, i když
před několika lety jsme vlastně
právě v nárůstu exportu získali
šestou příčku. Každopádně nás
velmi těší, že nezůstává bez povšimnutí snaha získávat nové
trhy v těžké konkurenci,“ hodnotí Pavel Kašuba ze společnosti Gumotex, která zaměstnává
přes čtrnáct stovek lidí a vyváží
své produkty do více jak čtyřiceti zemí po celém světě. Soutěž
spolupořádá Hospodářská komora ČR, Střední podnikatelský stav
a Asociace pro podporu podnikání v ČR. 
(tz)

Zastupitelé Břeclavi na zasedání podpořili návrh vedení města
a schválili finanční pomoc pro rodiny, kterým na začátku prosince
zničily byty požáry. K požárům došlo ve čtvrtek 7. prosince. Byt na
sídlišti Slovácká byl zcela zničen,
Na Valtické vyhořela jedna místnost. Zastupitelé v pondělí schválili postiženým rodinám dary ve
výši 70 000 a 30 000 korun.
„Je to z naší strany určité gesto
první pomoci, aby se rychle mohlo
začít s nápravou škod. Budeme situaci sledovat a jsme v případě potřeby připraveni poskytnout další
nutnou pomoc,“ uvedl starosta
města Pavel Dominik a poděkoval rovněž mnoha dobrovolníkům
a společnostem, kteří oběma rodinám pomáhali s likvidací škod.
Poděkování dobrovolníkům!
Rádi bych touto cestou chtěli
poděkovat hasičům, záchranářům, policistům, všem. Rodině,
přátelům, kamarádům, kolegům,
sousedům, známým i neznámým
spoluobčanům za projevenou
účast, za pomoc jak materiální
tak i finanční, za nasazení při řešení naší situace po nešťastné
události, vyhořelého bytu na Slovácké ulici. Nestačila by celá strana vydání Radnice, kdybychom
měli všem jmenovitě poděkovat,
bylo a je vás hodně, kteří jste pomáhali a stále pomáháte. Musíme
z celého srdce poděkovat městu
Břeclav, vedení Fosfy za finanční dary, vedení Moraviapress za
poskytnuté bydlení, firmě AVE
Břeclav za pomoc při vyklízení,
Střípkům naděje, panu Machovskému za organizaci dobrovolníků, Tisku Pálka, Hotelu ROSE,

Stavební firmě Marcinek a všem
lidem s dobrým srdcem, bez této
veškeré vaší pomoci bychom to
stěží zvládali!
Moc si toho vážíme a jsme nesmírně rádi, že máme kolem sebe
takové úžasné a obětavé osoby,
kterým není lhostejné, co se kolem nich děje.  Děkují Dubáňovi
Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem dobrým lidem, kteří
nám pomáhají a podporují nás.
Děkujeme hasičům za rychlý zásah. Pánům z městské rady za obrovskou pomoc. Velké poděkování
patří také našim rodinám, kamarádům, sousedům, známým a všem
lidem s otevřeným srdcem.
Děkujeme proto panu Petru
Machovskému a jeho Střípkům
naděje. Dělá úžasnou práci, rozdává naději lidem. Děkujeme dále
firmě Elektro Lukáš Mrlák, všeho
nechal, aby nám mohl pomoci.
Za úžasný nápad a výrobu bednění do okna děkujeme JG Interier,
jmenovitě panu Rostislavu Žákovi. Za neuvěřitelnou rychlost při
výrobě okna patří díky panu Netopilíkovi a Pramosu Tvrdonice.
Velké díky dále patří zaměstnancům Gumotexu za finanční pomoc
a firmě Gumotex za poskytnutí
náhradního ubytování. Děkujeme
všem kamarádům, zaměstnancům Karlovy pekárny za obrovskou pomoc. Děkujeme za krásný
vánoční stromek zahradnictví Malinkovič, dále společnosti Belix,
která nám dává do pořádku náš
domov. Děkujeme rovněž redakci Radnice za solidaritu a pomoc.
Lidičky, všem vám moc, moc
děkujeme.
Děkuje paní Mandová a pan Horák

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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Dotační program na obnovu památek
Město Břeclav již od roku
2008 spolupracuje s ministerstvem kultury na průběhu dotačního programu
„Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“. V roce 2017 byla
pro správní obvod Městského úřadu Břeclav ministerstvem stanovena kvóta ve výši
468 000 Kč. Částka byla rozdělena mezi žadatele – vlastníky
kulturních památek následovně:
Římskokatolická farnost Břeclav Poštorná, druhá etapa obnovy výplní fary v Poštorné 100 000 Kč,
Město Velké Bílovice - restaurování sochy sv. Vendelína ve Velkých
Bílovicích 150 000 Kč,
Židovská obce Brno - třetí etapa
restaurování Kuffnerovy hrobky
na židovském hřbitově Břeclav
218 000 Kč.
Dotačním program Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pokračuje i v roce 2018.
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování
a obnovu nemovitých kulturních
památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví
České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky
pevně spojené se stavbou, jako
jsou např. oltáře nebo varhany
v kostelech, pokud je tato stav-

Finanční kvóty zveřejní ministerstvo v první lednové dekádě
a to až poté, co bude přijat státní
rozpočet. Přesto ORP Břeclav vyhlašuje přijímání žádostí do programu na rok 2018 již od 2. 1. 2018.
Formuláře k dotačnímu programu jsou ke stažení na stránba kulturní památkou, a dále na
obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná
o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. Minimální výše příspěvku je 50
000 Kč. Plátci DPH vypočítávají
procenta příspěvku k ceně prací
bez daně z přidané hodnoty.
Od roku 2018 dochází k zásadním, následujícím změnám v programu:
1. Žádosti budou odevzdávány
pouze v 1. kole, tzn. do 28. února
(odevzdání žádostí na úřad ORP),
2. kolo bylo zrušeno. Důvodem
je urychlení jednání komise ministerstva kultury bez dvojí přípravy a umožnit tak ministerstvu
vyřizovat žádosti co nejdříve po
uzávěrce.
2. Minimální podíl žadatele se
zvyšuje z dosavadních 10 % na
20 %.
3. K následnému finančnímu vypořádání není třeba přikládat restaurátorskou zprávu (v případě
restaurátorských prací).

kách města: https://breclav.eu/
urad/sluzby/dotace-na-obnovu-kulturni-pamatky
nebo na stránkách ministerstva
kultury: https://www.mkcr.cz/
podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Břeclav bude mít
technickou mapu
Zastupitelstvo města schválilo v prosinci 2017 novou obecně
závaznou vyhlášku o vedení technické mapy města.
Technická mapa bude v digitální podobě zajišťovat aktuální
a přesné informace o zastavěném
území: komunikacích (povrchu,
dopravním značení, veřejném
osvětlení, kanalizačních vpustích
atd.), chodnících (povrch, stav),
inženýrských sítích, stavebních
objektech (budovách, kulturních
památkách, důlních dílech…),
technické infrastruktuře (šachtách, stožárech, hydrantech…),
vodstvu či zeleni.
Břeclavská vyhláška o technické mapě vychází z vyhlášky
č. 233/2010 zveřejněné ve sbírce zákonů dne 28. července 2010
a také čerpá z dobrých zkušeností
stovek měst v České republice.
Technická mapa bude účinným nástroje pro inventarizaci
a pasportizaci majetku, správu
majetku (přehled o stavu, nákla-

dy na údržbu, návrh obnovy), plánování rozvoje a bude podkladem
pro projektování staveb i pro řešení havarijních situací. Informace
z této mapy budou sloužit nejen
jednotlivým odborům městského
úřadu, ale také stavebníkům, projektantům a dalším subjektům,
které budou provádět či plánovat
investice ve městě.
Aby byla mapa opravdu aktuální, je třeba, aby spolupracovali
všichni občané města. Každý stavebník má nově povinnost odevzdat dokumentaci ke stavbě
v jasně definované digitální podobě. Tato povinnost přinese nám
všem možnost rychle zjistit stav
v katastrálních územích Břeclav,
Poštorná a Charvátská Nová Ves.
Podrobné informace budou
dostupné během ledna na novém
mapovém webu města: http://
mapy.breclav.eu. Každý stavebník také obdrží kompletní informace na příslušném stavebním
(juh)
úřadu.

Jak se dělá politika z opozice
Opoziční roli vnímáme v prvé
řadě jako roli kritickou. Ne kritickou
ve smyslu, že návrhy odmítáme,
ale kritickou ve smyslu, že se snažíme přemýšlet o širších důsledcích
a dopadech navrhovaných opatření. Koalice to často bere jako otravné šťourání, ale pro nás je to role,
kterou musíme plnit, nemůžeme
totiž podpořit kdejakou blbost.
A když už vidíme, že je to blbost,
panuje z naší strany snaha na to
i upozornit. Že se na tom pak v plénu neshodneme, je už další věc.
Jak jste si už asi všimli, v závažných věcech volíme místo tlachání na zastupitelstvech a na úřadě
jinou cestu. Cestu aktivistickou.
Věříme tomu, že když lidi něco
vidí, něco si představí, tak je pak
jednodušší je o tom přesvědčit.

Poprvé jsme tuto cestu zvolili
u chodníku k Tescu. Neexistence
stavby tam podle nás dost výrazně ohrožovala bezpečnost především chodců a cyklistů. Tak jsme
nasadili helmy, vytyčili cestu, pokecali s řediteli podniků, obepsali
novináře. Jednoduchá stavba, která byla připravená už tři roky, se
tak pod tlakem médií a veřejnosti
stala skutečností. A to jsme měli
připraveny i radikálnější kroky pro
podporu její výstavby.
Druhou věcí bylo referendum.
Nikdo jsme s tímto institutem
neměli zkušenost. Výstavba obchoďáku v Tranze nebo v cukrovaru nám přišla ale natolik šílená,
že jsme se rozhodli to referendum
uspořádat. Vždycky je těžké přesvědčit lidi o tom, že ta hrozba

existuje. Studii investora můžete
rozporovat třeba názory odborníků z praxe, kteří vám řeknou, že
vaše obavy jsou opodstatněné,
ale často mimo záznam. Nemáte
je odborně podložené a už se do
vás šije, že jste amatéři atd.
Jsme rádi, že referendum dopadlo, jak dopadlo. Množství
voličů, kteří hlasovali proti obchoďákům v těch lokalitách, myslíme, některé představitele města
zaskočilo a zastavilo snahy velkých řetězců se do těchto lokalit
protlačit.
Zatřetí, a to píšu, protože mám
radost, se nám podařila další věc
u Tesca. Loni v létě jsme nainstalovali na sloupy na kruháč doporučující značky "při výjezdu blikej".
Štvalo nás totiž, že řidiči jedoucí

z kruháče nedávají blinkr a zdržují tak provoz na přecpaném kruhovém objezdu. Těžko říct, do
jaké míry to pomohlo, kolony dál
trvají a bypass tam bude zřejmě
potřeba. Nicméně si našich amatérských cedulí někdo všiml a nainstaloval tyto cedule do provozu
v oficiálním provedení. Tím, že
jsme opatření ukázali, jsme pohnuli s myšlením jiných lidí a snad
je přesvědčili, že je to dobrý nápad.
A o tom to je - zkoušet, co můžete udělat hned. Čekat, co nám
spadne z nebe a vymlouvat se na
byrokracii dokáže každý. Tím neříkám, že si nemáte nic přát k Vánocům. Jenom v té politice to na
základě přání nefunguje.
Jakub Matuška
zastupitel Břeclavi
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Poplatky za psy a odpady
Místní poplatky za provoz
systému komunálních odpadů
a ze psů v roce 2018 jsou zavedeny obecně závaznou vyhláškou města Břeclavi č. 7/2017,
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a obecně závaznou vyhláškou
Poplatek ze psů
Poplatník:

Rodinný dům
Ostatní domy
Občané pobírající invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký
důchod, který je jediným zdrojem jejich příjmů a občané pobírající sirotčí důchod
Splatnost:
Způsob placení:

č. 8/2017, o místním poplatku
ze psů.
Sazby poplatků zůstávají nezměněny. Poplatky jsou
splatné bez vyměření, čili občané neobdrží poštou žádné
upozornění či složenku.
Poplatek ze psů platí jejich
držitel obci příslušné podle místa
jeho trvalého pobytu nebo sídla.

Lidé se rozhodli
pro zdravotní klauny

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)
Za 2. a každého
Za 1 psa
dalšího psa
500,- Kč
700,- Kč
1 000,- Kč
1 500,- Kč

200,- Kč

300,- Kč

Nejpozději do 31. března 2018
Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,
přes SIPO nebo přímo v pokladně města
Variabilní symbol: 1341 + číslo poplatníka

Změna od 1. 1. 2018:
• ruší se osvobození od poplatku,
na období 1 roku, za čipování psa.
Ostatní druhy osvobození zůstávají beze změny. (Poplatek za čipování, u smluvně dohodnutého
veterináře, zůstává zdarma).
Poplatek za komunální odpady
platí fyzická osoba:
• která má v Břeclavi trvalý pobyt,
• která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, nacházející se na území města Břeclavi, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba,

a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
ČR povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt v Břeclavi na
dobu delší 90 dnů,
• která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR v Břeclavi přechodně po dobu delší 3 měsíců,
• pobývající na území města Břeclavi, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Poplatek z komunálních odpadů
Poplatník:
Fyzické osoby uvedené ve vyhlášce
Poplatek:
600,- Kč
Občané nad 65 let
400,- Kč
a děti do 6 let věku
Splatnost:
Nejpozději do 31. května 2018
Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,
Způsob placení:
přes SIPO nebo přímo v pokladně města
Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka

Změna od 1. 1. 2018:
• poplatník je povinen doložit existenci skutečností zakládajících
nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku, a to do 31. 5. příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatník tuto povinnost
nesplní, nárok na osvobození od
tohoto poplatku zaniká. (Týká se
zejména osob dlouhodobě pobývajících v zahraničí). Ohlašo-

vací povinnost nemají osoby nad
65 let věku a děti do 6 let věku.
Vyhlášky jsou zveřejněny na internetu www.breclav.eu → úřad
a radnice → vyhlášky a nařízení
→ místní poplatky.
Rychlé informace lze získat na
telefonních číslech 519 311 369
(poplatky ze psů) a 519 311 248
(poplatky za odpady).

Při dalším ročníku projektu obchodního řetězce Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme dali lidé v břeclavském obchodním domě nejvíce hlasů zdravotním klaunům. Šek předal v břeclavské nemocnici
zástupce společnosti Tesco za účasti břeclavského starosty Pavla Dominika a ředitele břeclavské nemocnice Jiřího Jurníka. Zdravotní klauni
navštěvují dětská oddělení pravidelně, ale stále ještě zbývá mnoho
dětí, které se nemohou se zdravotním klaunem potkat. Finanční příspěvek z projektu Vy rozhodujete, my pomáháme umožní realizovat
navíc 8 klauniád pro dětské pacienty. 
(red)
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Vzpomínková místnost
přenese seniory do časů mládí
Reminiscenční místnost neboli "pokoj vzpomínek" zřídili
nově zaměstnanci Domova seniorů Břeclav. Klienti domova si
pokoj, který je vrací do časů jejich
dětství, nemohou vynachválit.
"Je to jako doma, člověku místnost oživí vzpomínky, cítíme se
tady skvěle," shoduje se čtveřice
seniorek, které si v pokoji právě
vykládají a vzpomínají na časy
svého mládí.
S nápadem zřídit vzpomínkovou místnost přišly sociální pracovnice zařízení. "Tyto pokoje
skvěle fungují v rámci reminiscenční terapie v jiných domovech.
Chtěli jsme proto našim klientům
také nabídnout příjemné prostředí
podobné tomu z jejich mládí. Poté,
co jsme dali výzvu na facebook,
přihlásilo se obrovské množství
lidí s tím, že pro tyto účely rádi
darují věci z první republiky nebo
z poválečné doby," neskrývaly
nadšení sociální pracovnice domova seniorů.

Myšlence vzpomínkové místnosti byl od začátku nakloněn
také ředitel domova David Malinkovič. "Ohlasem lidí z řad veřejnosti jsem nadšený. Děkujeme
všem, kteří přispěli k tomu, aby
tato místnost mohla vzniknout.
Využijeme ji k reminiscenční terapii, místnost bude klientům k dispozici neustále."
Už před časem přitom na zahradě domova seniorů zřídili

výběh s kozami. Ty se jako terapeutický prostředek osvědčily na
výbornou.
Reminiscenční terapie je zjednodušeně „terapie vzpomínkou“.

Patří mezi základní terapie u pacientů s demencí, využívá se však
i u zdravých seniorů a u seniorů s kognitivní poruchou. Jejím
cílem je zlepšit kvalitu života
za pomoci vyvolání příjemných
vzpomínek, které mají pro člověka důležitou hodnotu.
Zaměstnanci Domova seniorů Břeclav jmenovitě děkují za
předměty do vzpomínkové místnosti panu Kleiberovi z Dubňan,
paní Dvořáčkové z Lednice, paní
Látalové z Valtic, paní Beličkové
z Břeclavi, paní Vítovské z Lanžhota, panu Pacalovi z Břeclavi,
paní Suchánkové z Ladné, paní
Hrdličkové z Břeclavi, butiku Luu
Style z Podivína a Městskému
muzeu a galerii Břeclav.  (dav)

Moravské hvězdy ozářily kapličku

Senioři si užívali předvánoční čas

Na začátku prosince i navzdory chladnému počasí zaplnili prostory u starobřeclavské kapličky Břeclavané, aby byli už potřetí svědky
rozzáření Moravských hvězd. Rozsvícení se společně ujali starosta
Břeclavi Pavel Dominik a starobřeclavské děti, o kulturní program se
postaral Břeclavánek a starobřeclavští mužáci. 
(juh)
O adventu si předvánoční náladu užili také klienti Domova seniorů.
Před vyřezávaným betlémem, který zapůjčil jeho autor František Varga,
jim zazpívali nejznámější koledy členové seniorského pěveckého sboru
Kvítek, rozzářil se vánoční strom a nechybělo ani občerstvení.  (juh)
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Moravské oděvní závody
Největší výrobce oděvů na míru v Evropě
vyrábí od roku 1999 v Břeclavi

Společnost DOLZER Maßkonfektionäre, založená v roce 1963, je největším výrobcem konfekce na míru
v Evropě. Její součástí a zároveň výhradním výrobním závodem jsou Moravské oděvní závody, k. s. v Břeclavi.
Společnost nabízí oděvy na míru dle individuálního požadavku zákazníka. V každé z 18 filiálek po celém Německu si
zákazník vybere materiál a model výrobku. Odborníci ve filiálce vezmou „míru na šaty“ a zakázka může vyrazit do
výroby.
Když se společnost DOLZER Maßkonfektionäre před 18 lety rozhodla založit v Česku výrobní závod, není
divu, že volba padla na Břeclav. Toto město má dlouhou tradici oděvní výroby – jeho švadleny jsou proslavené svou
mimořádnou zručností.
Každý týden v tomto podniku vyrobí na 2.500 zakázkových oděvů na míru zákazníkům z celého Německa. Každé
sako, vesta, sukně, šaty, kabát nebo kalhoty jsou pěčlivě vypracovány dle požadavků rozměrů individuálního zákazníka či
zákaznice.
Firma Moravské oděvní závody začínala v Břeclavi dne 8. června 1999 s osmi švadlenami a na konci roku měla
již 30 pracovnic, které v novém závodě prokazovaly svoji zručnost. Dnes v závodě stále pracuje deset z těchto prvních
30 švadlen. Tyto pracovnice, které jsou u nás zaměstnány od prvních hodin, plní od samého začátku nejvyšší požadavky
kvality.
V dnešní době u nás pracuje 220 zaměstnanců. Následující čísla jsou opravdu impozantní: 86 našich kolegů
pracuje v Břeclavi déle než deset let a více než 150 jich zde pracuje nejméně pět let. Společnost Moravské oděvní závody
vytváří pracovní místa převážně pro ženy, které svůj profesní život každý den spojují s péčí o děti a rodinu. Buduje
pracovní pozice v jednosměnném provozu.
Podřizuje podnikový plán dovolené potřebám svých zaměstnanců, například v období letních prázdnin mají
pracovníci 3 týdny dovolené, stejně jako respektuje vánoční klid.
V Moravských oděvních závodech se pracuje v čistém prostředí na moderních strojích. Naše společnost
pravidelně navyšuje ohodnocení svých zaměstnanců a je pro všechny své pracovníky stabilním zázemím s jistotami
a budoucností. Jsme připravení být nadále v České republice hrdým zástupcem tradice oděvního průmyslu.
Děkujeme všem svým zaměstnancům, že jsou jeho součástí.
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Břeclavské Vánoce: Kouzelný park,

Už na začátku prosince Břeclavané zaplnili park, aby společně rozsvítili
vánoční strom. Pár dnů poté si lidé užili Mikulášskou metelici, kde předvedli ohnivou show divocí čerti, děti si zatančily při čertovské zumbě.

Po osm dní proudily vánočním městečkem na pěší zóně tisíce návštěvníků. K zastavení lákal bohatý kulturní program, ale také svařák a pochutiny.

Při rozsvícení vánočního stromu zaplnili Břeclavané park u nádraží. Společně se stromem se navíc rozsvítila výzdoba celého parku.
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čertovský rej a adventní pohoda

V rámci dvoudenní plyšákové sbírky vybralo Zdravé město Břeclav 14 162
korun na dětské oddělení Nemocnice Břeclav. Všem, kteří přispěli, děkujeme. Děkujeme rovněž všem školám a školkám, které se na akci podílely.
Novoroční ohňostroj na Kuffnerově nábřeží navštívily tisíce lidí. Kladné
ohlasy a obrovská návštěvnost město přesvědčily, že novoroční ohňostroj, jehož tradice započala loni, je krok správným směrem. Břeclavané se na něj proto mohou těšit i příští rok. Před ohňostrojem lidé zcela
zaplnili sál kina při novoročním koncertu, kde v podání Břeclavského
komorního orchestru zazněly slavné filmové melodie. Za sponzorství
koncertu děkujeme společnosti TEPLO Břeclav.

Koňaré už tradičně v době předvánoční pořádali Jarmark svaté Lucie.
Chybět nemohly oblíbené přesňáky.

Součástí vánočního městečka byla také ukázka tradičních řemesel.
Vedle ukázek předení či tkaní nebo řezbářského umu návštěvníci obdivovali umění kovářů.

12 887. To je částka, která se vybrala na chodítka pro oblastní charitu na
letošních Adventních inspiracích v synagoze.

Více než 60 tisíc korun vybralo letos vedení města na charitativním
Starostově svařáku v rámci Břeclavských Vánoc na pěší zóně, což je
dvojnásobná suma oproti loňskému roku. Místostarostové břeclavské
radnice předali výtěžek zástupcům společnosti Práh jižní Morava, která poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného
života. Všem, kteří přispěli, děkujeme!

Děti kromě kolotoče a dílniček v parku lákala k pohlazení také živá zvířátka.
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Monitory dechu
pro nemocnici

Pět nových monitorů dechu
získala darem Nemocnice Břeclav. Aby lépe mohli spát ti nejmenší a hlavně jejich maminky,
rozhodla se břeclavská firma
MADOIL obdarovat dětské oddělení břeclavské nemocnice přístroji, které pomáhají.
„Z vlastní zkušenosti si uvědomujeme, jak jsou děti zranitelné
bezprostředně po narození. Největší nebezpečí je tzv. syndrom
náhlého úmrtí kojence. Aby se
tomuto předešlo, je zapotřebí přístroje, který by monitoroval dech
do jednoho roku dítěte. Těchto
přístrojů nemocnice nemá moc

Malí umělci na Duhovce

a nemohou ho tím pádem poskytnout každému,“ je si vědomý potřebnosti monitorů Martin Dvořák
z firmy Madoil, která už řadu let
nemocnici podporuje.
Darované přístroje jsou přitom
špičkou na trhu, certifikované, kalibrovatelné a odolné. „Věříme, že
díky tomu by měly pomoci ohlídat zdraví mnoha dětí,“ doplnil.
Ředitel nemocnice Jiří Jurník je za
tuto pomoc velmi vděčný. „Jsem
rád, že díky tomuto daru ulehčíme maminkám. Navíc si je mohou
také zapůjčit domů. Budou lépe
spát a jejich dítě bude ve větším
bezpečí,“ netají se. 
(red)

Desítkám dětí pogratuloval a předal ocenění ve středisku volného času Duhovka místostarosta Břeclavi Svatopluk Pěček. Prosincové vyhodnocení
výtvarné soutěže
Putování za vánoční hvězdou, které
se účastnily děti ze
poèítaèù,
základních a manotebookù,
teřských škol celého Břeclavska, bylo
tiskáren,
rovněž vernisáží děl,
které zaplnily obtabletù, ...
jekt volnočasového
centra Duhovka od
přízemí až po půdní
prostory. 
(dav)

SERVIS

NOVINKA V NAŠEM SERVISU!

VÝMĚNY OLEJŮ V

AUTOMATICKÝCH
PŘEVODOVKÁCH
Sovadinova 3552/10a, Břeclav •

TEL.:

519 321 573

www.MADOIL.cz • www.MADOIL-SERVIS.cz

Sledujte náš facebook
/madoilsro
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Břeclavská knihovna připravuje na leden 2018
Novinky v knihovně
Od ledna 2018 zavádíme
v břeclavské knihovně novou
službu pro čtenáře nazvanou Právo první noci s bestsellerem.
Prozatím se týká pouze půjčovny
pro dospělé. Je určena čtenářům,
které nebaví čekat na to, až na ně
přijde řada u nejžádanějších knih,
na které jsou často desítky rezervací. Za pouhých 30 Kč máte možnost získat právo okamžité přednostní výpůjčky.
Knihy zařazené do nabídky
Právo první noci s bestsellerem budou k dispozici na určeném regále a označeny příslušnou samolepkou. Vybrané finanční prostředky následně použijeme na zakoupení dalších exemplářů nejvíce půjčovaných bestsellerů.

VU3V - Barokní architektura
v Čechách
Pro letní semestr Virtuální univerzity třetího věku si studenti
vybrali téma Barokní architektura v Čechách. Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti
barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnout
v Čechách.
Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou
přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty
Matheye, Jana Blažeje – Santiniho
a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Garantem kurzu
je doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
První přednáška začíná v úterý 30. ledna ve 14.30 hodin ve
velkém sále knihovny, přihlašo-

Přijďte 10. února na oblíbený

POŠTORENSKÝ FAŠANK
Maškary vyjdou za bujarého veselí
ve 14 hodin od poštorenského kostela.
Po obchůzce dědinou za doprovodu dechové hudby Pivoňka
bude od 18 hodin zábava v poštorenském kulturním domě,
zakončená pochováváním basy.

Patchwork vynesl přes 30 tisíc
Výstava patchworku v břeclavské synagoze vydělala 31 784 Kč.
Organizátoři děkují všem, kteří přispěli. Uvedenou částku předali
zástupci patchworku rodičům Čermákovým pro jejich dvanáctiletá dvojčata Danielku a Jakuba. Dar je určený na doplatky rehabilitačních pomůcek, rehabilitačních terapií nehrazených zdravotní
pojišťovnou a doplatek pobytu v dětském rehabilitačních centru
Arpida v Českých Budějovicích. 
(rk)

vání a prezence bude pobíhat už
od 13.30 hodin. Ke studiu je opět
možné se připojit i v tomto semestru, školné činí pro čtenáře
knihovny 300 Kč, pro ostatní zájemce 420 Kč za celý semestr.
Excelujte s Excelem
Na dalším lednovém počítačovém kurzu se můžete naučit
pracovat s nejnovější verzí programu Microsoft Excel 2016. Ve
středu 31. ledna v 9 hodin začíná osmihodinový kurz, lekce se
budou konat ve středu a v pátek
v počítačové učebně, vždy dopoledne od 9 do 11 hodin. Cena
kurzu je 300 Kč.
Free Film Fest:
Putinovy „Děti 404“.
Dalším snímkem z festivalu
Jeden svět, který budete moci
zhlédnout v úterý 6. února
v 18 hodin malém sále knihovny
jako součást projektu Free Film

Fest, je ruský dokument Putinovy „Děti 404“. Věty jako „táta tvrdí, že by vzal bouchačku a všechny homosexuály postřílel a ségra
by je zavřela do blázince,“ jsou
jen střípkem z anonymních výpovědí 55 teenagerů, kteří v rámci
online projektu Děti 404 virtuálně bojují proti vyhroceným homofobním náladám v ruské společnosti. Vstupné dobrovolné.
Půjčování a klub
deskových her
Také dětské oddělní má od
roku 2018 pro své čtenáře přichystané dvě novinky. Každou
první středu v měsíci zde bude
od 13 do 16 hodin probíhat Klub
deskových her. První setkání se
uskuteční o jarních prázdninách,
ve středu 7. února od 13 hodin. Už od 6. ledna si ale můžete vybrané deskové hry zapůjčit
(jč)
domů. 

Noc venku popáté
Už 5. ročník charitativní akce
Noc venku opět upozornil veřejnost na problematiku bezdomovectví. Oblastní charita Břeclav
nabídla na břeclavské pěší zóně
kulturní program, kreativní výtvarný workshop, charitativní veganské guláše či čtení z tematické

knížky. Vše bylo tradičně zakončeno spaním dobrovolníků pod studeným nebem. Celá akce, která
vynesla pomoc v podobě darování 657 ks trvanlivých potravin, byla
i letos ve znamení výborné spolupráce se studenty - dobrovolníky
z břeclavského gymnázia.  (ak)

Perníčky na Duhovce

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

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (dům DOMUS), dv. č. 17
Téma: Žaludek, tenké a tlusté střevo
Středa 17. ledna 2018 od 18 do 20 hod.

Vstup zdarma! Nutná rezervace! SMS s příjmením na 732 613 853

Přes čtyři desítky dětí z SVČ Duhovka pekly a zdobily v předvánočním čase medové perníčky. Tuto sladkou tradici je učily poznávat
babičky z klubu při Senior pointu Břeclav. Akce přispěla ke smazání
mezigeneračních rozdílů a už nyní jsou v plánu další setkání nejmladší
a nejstarší generace.
(sh)
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Břeclavský Bazztarklan má dobře našlápnuto
Břeclavská kapela Bazztarklan
se skládá ze zkušených muzikantů (kytarista Tomáš Tesař a MC
Martin "Sayko" Zajac, perkusista Libor Pojeta a hráč na foukací
harmoniku Jakub Štěpaník) a mladých hudebních talentů (baskytarista Vojtěch Kabelka, bubeník
Tomáš Baťka a kytarista Květoslav Bartoš). Přesto, že společně
hrají jen krátce, stihl Bazztarklan
vydat CD se stejnojmenným názvem a odehrát několik koncertů
po různých koutech České republiky. O břeclavské kapele, která má
potenciál zaujmout i za hranicemi
našeho okresu, krátce povyprávěl její kytarista Tomáš Tesař, jenž
je spojený i se zaniklou kapelou
Hraczki či pořádáním oblíbených
Ozvěn břeclavského rocku.
Jak bys vaši kapelu charakterizoval?
Jedná se o partu břeclavských
hudebníků a jednoho kluka na
foukací harmoniku z brněnského

Galerie 99 začíná
devatenáctý rok své
existence. Podílí se
na rozvoji kulturního
dění v Břeclavi. Pořádá akce pro zájemce
z širokého okolí. Věnuje se organizování
výstav po celé České
republice. Velmi nás
těší chvála a ocenění
od návštěvníků, kteří
teprve v naší galerii najdou výtvarné dílo, které je osloví. Řídíme
se heslem „umíme Vám poradit“
a umíme Vám pomoci výtvarné
dílo vybrat. Naší snahou je, aby si
v Galerii 99 každý našel svůj obraz, svůj šperk, svou grafiku, svou
plastiku.
Unikátní výstavu připravujeme na leden 2018- Portréty
a autoportréty malíře A.V. Malíř Antonín Vojtek se 10. ledna dožívá 48 respektive 84 let. Galerie
vystaví více než 30 jeho tváří. Vytvořili je výtvarníci z České republiky, Německa, Francie. Několik
autoportrétů vytvořil i on sám.
Podobnou výstavu jsme v G 99
ještě neměli. Když desítky tvůrců kreslí a maluje jednoho člově-

Hoochie Coochie Bandu. Skvěle
nám obhospodařuje sólové party.
Protože jsem vyrostl na kovbojkách, kde foukačka nesmí chybět,
a taky hrajeme po práci a zpíváme
o životě, který se nám děje, shodli jsme se, že jde v Bazztarklanu
o směs country a jiných hudebních stylů. Tři roky jsme hledali správný zvuk, ale až nedávno

ka, může dojít ke zvláštní situaci,
neboť každý tvůrce vidí zobrazeného svýma očima. Výstavu zahájíme tří hodinou vernisáží ve
středu 10. ledna od 14-17 hodin.
Potrvá do 9. března.
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.

jsme se shodli na jeho současné
podobě.
Co všechno už máte s Bazztarklanem za sebou a jaké máte
plány do budoucna?
Za tři roky jsme stihli hodně
koncertů, jednu desku a dva podařené videoklipy, které máme

na youtube. Hrajeme jen vlastní
tvorbu a věříme, že si jednou někdo našich refrénů a muziky všimne. Na příští rok plánujeme další
koncerty na zajímavých festivalech a místech, klip a nahrávky.
Dvě nové skladby jsme teď představili na Mikulášském večírku
v Piksle.
Kde si vás tedy Břeclavané
mohou v brzké době poslechnout?
V prosinci jsme hráli právě
v břeclavském klubu Piksla, který
považujeme za naši domovskou
stáj, ale i v Brně na vánočních trzích nebo v dalekém Mostu.
V březnu máme slíbený festival
Pestrovečer v Mikulčicích, takže jde vidět, že to máme pestré
a nabídkám na koncerty jsme otevření. Všechny naše písničky si
mohou lidé volně poslechnout
na internetu. 
(pv)

Dopadnout na zadek není prdel
A už zase začínáme od jedničky. Bác! Uklouzl jsem na korkové
zátce od šampusu a zhmoždil si
píšťalu. Ano milé děti. Správně se
říká lýtková kost. Mrazivým ránem
se neslo mé ryčné auvajs. Babička
z nebíčka mi strouhala mrkvičku
a drmolila – jak na nový rok, tak po
celý rok. Z toho jsem usoudil, že
asi celých 365 dnů budeme mít na
stole šampáňo. Ale ne, to by bylo
dost nudné. Jak by k tomu přišla
vína hroznová nebo stromečková.
Viďte. Anebo to bude asi úplně jinak. Jak už to v životě chodí.
Ale domnívám se, že mít již
z kraje roku 2018 pesimistické
myšlenky není dobré. Víte, jak říkávala prozíravě moje milá tetička
Fanda, ono to vždycky nějak dopadne. Já jsem první lednový den
dopadl na zadek. A ono to přátelé
nebyla žádná prdel. Ale vědom si
svátečnosti dne, zatnul jsem zuby,
a s kyselým úsměvem odkulhal ke
své milé televizi. Za několik okamžiků mi totiž vstoupili do domu
vídeňští filharmonikové. Pokojem
se hebce linuly tříčtvrteční melodie Straussových valčíků a harmonicky se spojovaly s omamnou
vůní smažící se cibulky a vařící se
uzené rolky. V ten okamžik jsem
byl ochoten přistoupit i k novoročním předsevzetím. Naštěstí píchnutí v noze mě od těch ptákovin
rychle odradilo. Ještěže tak.

Po hudebních orgiích jsem
se rychle teple oblékl a nacpal
ospalého Beníka do pleteného
futrálu. Jako aperitiv jsme si dali
svižnou procházku k Vídeňáku a po druhém břehu přes lávku zpět. Pozdravili jsme otužilé
kačeny, lysky, labutě. A nezapomněli jsme ani na racky. Chvilku
jsme si jen tak šveholili a gagotali. A macatí bobři plácali do rytmu
ocasy. Jen rybám nebylo ten den
do zpěvu. Ale znáte ty rybí zpěvy. Jistě, paní Novotná, nic moc.
Samé šupino sem, šupino tam.
Je zajímavé, ani to moje psisko si
nezarepovalo. Pádilo si to alespoň
dvacítkou do chalupy, kde na něj
čekaly chutné zbytky. A voňavá
panička. Měl jsem co dělat, abych
tomu podlouhlému jezevčíkovi
stačil. Potvora! Zvítězil o ocásek.
Tak.
To bylo na Nový rok. Vyslechli jsme s Beníkem pozorně novoroční projev. Poté komentář naší
paničky od dřezu. Nakonec nějaký blázen ještě začal likvidovat zbytky zábavné pyrotechniky.
Ben se rozštěkal, moja se fest rozdurdila a vystresovaní pavouci
zuřivě pletli hladce obrace. Já
z toho byl taky celý dopletený.
A tak jsem se vám do toho zaplet,
že mne z toho vymotala až velká
štamprdla hruškovice.
Karel Křivánek
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LEDEN 2018
Čtvrtek 4.1. v 17:00 a sobota 6.1. v 17:00

ČERTOVINY

Po čertech hezká pohádka. Režie: Zdeněk Troška.

Pohádka, Česko, 2017, přístupný, 101min., 130,- Kč

Čtvrtek 4.1. ve 20:00

BORG/McENROE

Režie: Janus Metz. Hrají: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf
Životopisný, 2017, tit., od 12 let, 90 min., 120,- Kč

Sobota 6.1. ve 20:00

KOLO ZÁZRAKŮ

Režie: Woody Allen. Hrají: Kate Winslet, J. Temple,
Justin Timberlake

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

Úterý 9.1. ve 20:00 KINO ART

POLIBEK OD BEATRIS

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, S.Locke

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

Čtvrtek 11.1. ve 20:00
Pouze jeden den v kinech.

MOTÖRHEAD: CLEAN YOUR CLOCK
Hudební, dokumentární, VB, 2016, 120 min., 150,- Kč

Pátek 12.1. a sobota 13.1. v 17:00

MŮJ ŽIVOT CUKETKY

Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec.

Anim., Švý, Fr, 2017, přístupný, DAB., 66 min., 110,- Kč

Středa 24.1. ve 20:00

BŘECLAVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

Akční, Austrálie, 2017, tit., od 12 let, 115 min., 120,- Kč

Filmové ukázky s živými orchestrem

Džungle má jasný vzkaz: sem lidé nepatří.
Režie: G. McLean. Hrají: Daniel Radcliffe, T. Kretschmann,
Čtvrtek 25.1. v 17:00 a ve 20:00

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN

Pátek 26.1. v 17:00 a neděle 28.1. v 15:00

18.2.2018 v 19:00

Životopisný, USA, 2017, titulky, příst., 105 min., 120,- Kč

FERDINAND

Pohádka pro celou rodinu.

Animovaný, USA, 2017, DABING, 99 min., 120,- Kč

Pátek 26.1. ve 20:00 ve 3D
sobota 27.1. v 17:00 ve 3D a ve 20:00 ve 2D

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA

Každý labyrint musí mít svůj konec.
Režie: W. Ball. Hrají: Dylan O'Brien, D.Darden, T. Brodie.

Akční, USA, 2018, tit., od 12 let, 140 min., 150,-/130,- Kč

Úterý 30.1. a středa 31.1. ve 20:00

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA
EBBINGEM KINO ART

Drama plné černého humoru od Oscarového režiséra
Hrají: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Krimi, drama, USA, 2017, tit., od 15 let, 115 min., 110,- Kč

Čtvrtek 1.2. v 17:00 a ve 20:00 a pátek ve 20:00

ŠPINDL

Režie: M. Cieslar. Hrají: A. Polívková, A. Krausová,

Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit.
Režie: A. Payne. Hrají: Matt Damon, Kristen Wiig, A. Baldwin

VŠECHNY PRACHY SVĚTA

Úterý 16.1. ve 20:00

MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

KINO ART
„… jak daleko jste ochotni zajít?”
Režie: P. Genovese. Hrají: V. Mastandrea, M. Giallini,

Mysteriozní, Italie, 2017, tit., od 12 let, 105 min., 110,- Kč

Sobota 3.2. ve 20:00

Příběh o únosu šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III a o
zoufalé snaze jeho milující matky přesvědčit dědečka aby
zaplatil výkupné. Režie: Ridley Scott.
Hrají: Michelle Williams, Mark Wahlberg, Charlie Plummer

Drama, krimi, USA, 2017, tit., od 15 let, 135 min., 120,- Kč

Pátek 2.2. sobota 3.2. v 17:00 a neděle 4.2. v 15:00

ČERTOVINY

Středa 17.1. ve 20:00

Režie: Z. Troška. Hrají: J. Prachař, D. Benedikt, K. Dobrý

Gary Oldmanv roli jedné z největších osobností 20. století.
Winstona Churchilla. Režie: Joe Wright.
Hrají: Lily James, Gary Oldman, Ben Mendelsohn

Úterý 6.2. ve 20:00

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

Drama, VB, 2017, tit., od 12 let, 125 min., 110,- Kč

Čtvrtek 18.1. v 17:00 a ve 20:00

VELKÁ HRA

Hvězdně obsazený film, který vypráví pravdivý příběh Molly
Bloom, profesionální lyžařky,která se stala provozovatelkou
tajných heren. Režie: Aaron Sorkin.
Hrají: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner
Drama, USA, 2017, titulky, od 15 let, 140 min., 120,- Kč

Pátek 19.1. v 17:00 a neděle 21.1. v 15:00

COCO

Pohádka pro celou rodinu.
Předfilm: Ledové království: Vánoce s Olafem

Animovaný, USA, 2017, DAB., příst., 105 min., 120,- Kč

Pátek 19.1. ve 20:00 a sobota 20.1. v 17:00 a ve 20:00

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
"To tedy byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco
nepodaří lehce. Režie: F. Renč. Hrají: Klára Issová,
Matouš Ruml, Aneta Krejčíková

Komedie, Česko, 2018, přístupný, 83 min., 130,- Kč

Úterý 23.1. ve 20:00

ODNIKUD KINO ART
Režie: F.Akin. Hrají: D. Kruger, Numan Acar, S. Eloglu

Drama, Něm., Fr., 2017, tit., od 12 let, 106 min., 110,- Kč

Vstupné: 100,-Kč

5.1. 2018 v 19:00

SPIRITUÁL KVINTET

Komedie, Česlo, 2017, přístupný, 98 min., 110,- Kč

Drama, USA, 2017, tit., od 12 let, 135 min., 120,- Kč

NOVOROČNÍ KONCERT
s PŘÍPITKEM s

Z jeho představení se navzdory mnohým předsudkům, stala
celosvětová senzace. Režie: Michael Gracey. Hrají: Hugh
Jackman, Rebecca Ferguson, Michelle Williams

Pátek 12.1. a sobota 13.1. ve 20:00

ZMENŠOVÁNÍ

1.1. 2018 v 15:00

ZTRACEN V DŽUNGLI

Komedie, Česko, 2017, přístupný, 101 min., 120,- Kč

NIT Z PŘÍZRAKŮ KINO ART
Oscaroví režisér Paul Thomas Anderson a herec Daniel DayLewis, přicházejí s filmem o nezkrotné posedlosti.
Drama, USA, 2017 titulky, od 15 let, 115 min., 110,- Kč

Středa 7.2. a čtvrtek 8.2. v 17:00

DUKÁTOVÁ SKÁLA

Obec Lukov si žije svými běžnými radostmi i starostmi. Co se
ale stane, když se dětí pustí do odhalování místní pověsti,?
Režie: J. Novák. Hrají: M. Dejdar, M.Zounar, K. Brožová
Pohádka, Česko, 2017, přístupný, 90 min., 120,- Kč

Středa 7.2. a čtvrtek 8.2. ve 20:00

PREZIDENT BLANÍK

Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, slíbil
například máslo a lithium či korupci dostupnou pro všechny...
Režie: M. Najbrt. Hrají: M. Daniel, M. Dalecký, H.Třešňáková
Komedie, Česko, 2018, od 12 let, 90 min., 120,- Kč

Pátek 9.2. sobota 10.2. v 17:00 a neděle 11.2. v 15:00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Pohádka pro všechny.

Anim., Rusko, 2018, DABING, přístupný, 80 min. 130,-Kč

Pátek 9.2. sobota 10.2. ve 20:00 a středa 14.2. ve 20:00

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Nenechte si ujít vyvrcholení.
Režie: James Foley. Hrají: Dakota Johnson, Jamie Dornan
Erotický thriler, USA, tit., od 15 let, 105 min., 140,-Kč

VYPRODÁNO

DIVADLO V KINĚ

PŘÍBUZNÉ SI SI NEVYBÍRÁME
VYPRODÁNO
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

DIVADLO PRO DĚTI

11.3.2018 v 10:00

MICHAL NA HRANÍ

Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný
Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat,
kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty?
Vstupné: 180,-Kč

DIVADLO V KINĚ

21.3.2018 v 19:00

PARFÉM V PODEZŘENÍ

Hraji: Jana ŠVANDOVÁ, Valerie ZAVADSKÁ,
Simona POSTLEROVÁ, Jitka SMUTNÁ,
Romana GOŠČÍKOVÁ, Lukáš MARTÍNEK,
Lukáš BURIAN
Napínavá francouzská krimi komedie rozehrává příběh pěti
sester, do jejichž života zasáhla smrt majitelky nedalekého
butiku. Co skrývají a co skrývá komisař?
Bude vrah dopaden...
Vstupné: 450,- Kč, balkon: 400,-Kč

MUZIKÁL V KINĚ

14.4.2018 v 19:00

MILOVAT K SMRTI
Světlana NÁLEPKOVÁ

Ve strhujícím příběhu sledujeme životní cestu Edith Piaf:
zázračné uzdravení v dětství, zpívání na pařížských dvorech
a uličkách, fantastické úspěchy v největších evropských
divadlech, turné po USA, muže a ženy v jejím životě, nemoci,
život plný lásky i samoty, v chudobě i přepychu...
Vstupné: 380,- Kč, balkon: 330,-Kč

19.4.2018 v 19:00

VĚRA MARTINOVÁ

Koncert zpěvačky, která je stalicí naší akustické hudební
scény s kapelou.
Vstupné: 300,- Kč

ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:

www.kinobreclav.cz

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK NA
POKLADNĚ KINA:

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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Deváté prvenství v Českém poháru pro MSK
Ženy MSK Gumotex Břeclav obhájily úspěšně své prvenství v Českém poháru,
druhé nejvýznamnější domácí soutěži po extralize,
která vrcholí boji o titul mistryň ČR. V Havířově zvedly
v prosinci nad hlavu cennou
trofej již podeváté, z toho
počtvrté v řadě. V semifinále porazily bez problémů
5:0 SK Dobré, ve finále po
vcelku vyrovnaném sportovním boji 5:1 CDU Sport
Stolní tenis Ostrava. Vítězný

kolektiv tvořily hráčky Vivien
Ellö, Dana Čechová, Aneta
Kučerová a Karin Adámková, koučem družstva je Petr
Nedoma. Český pohár hrají ženy MSK rády, na finále
se vždy těší a úspěšné jsou
díky velké bojovnosti vyrovnaného hráčského kolektivu. V Havířově se ve finále
ve čtyřech dílčích zápasech
hrálo na pět setů, z toho třikrát uspěly v koncovkách
rozhodujících sad ženy
MSK. 
(jh)

Mladí stolní tenisté bojovali
ve vánočním turnaji

Série medailí z OP mladšího
a nejmladšího žactva
V prosinci se v Kloboukách
konal okresní přebor mladšího
a nejmladšího žactva jednotlivců, na němž naděje MSK zářily. Tři
prvenství vybojoval Ondřej Klenovec, který ve dvouhře zdolal
svého tradičního soupeře Piláta
(Klobouky), společně pak vytvořili
nejlepší pár ve čtyřhře žáků a s Nikolou Janouškovou přidal Klenovec třetí prvenství. Jen o málo
zpět zůstala Karolína Garčicová,
dvakrát první a jednou druhá. Ve
dvouhře zdolala ve finále v pětisetovém dramatu svou oddílo-

Tradicí se staly interní vánoční turnaje, na nichž mládež
oddílu stolního tenisu MSK Břeclav spojuje sportovní zápolení
s drobnými cenami pro všechny
zúčastněné s následnou hostinou v družném prostředí. O ceny
a pohoštění se starají rodičové
mladých adeptů bílého míčku,
kteří si po skončení turnaje dětí
rádi také vezmou pálku do ruky
a neformálně si měří síly mezi
sebou. Turnaj dětí byl rozdělen
do čtyř výkonnostních skupin.
V té nejvýkonnější zvítězil Radek
Němeček před Klárou Kobero-

vou a Markem Maňkem, když při
shodném počtu vítězství rozhodl o pořadí poměr setů z jejich
vzájemných zápasů. Ve skupině
mírně pokročilých byla první Nikola Janoušková, další medailové
posty zaujali Karolína Garčicová
a Lukáš Beneš. Ve skupině začátečníků byla nejlepší Aneta Trčková před Danielem Šperlinkem
a Veronikou Izákovou. Miniskupinku nejmladších členů oddílu
tvořili pětiletí Michal Jílek a Nikol
Třetinová, kteří nehráli na body,
jen procvičovali jednoduché úderové varianty. 
(jh)

vou spoluhráčku Janouškovou,
spolu vyhrály suverénně čtyřhru
žákyň, stříbro jí patří za smíšenou
čtyřhru, v níž jí byl partnerem Filip
Tichý, třetí ze dvouhry mladších
žáků. Z pěti prvenství do Břeclavi putovala všechna, jen zlato ze
čtyřhry mladších žáků bylo dělené. V navazujících soutěžích nejmladších žáků se blýskl zlatem
z dvouhry Lukáš Beneš, Lucie Tichá vyhrála čtyřhru dívek s Hutákovou (Klobouky), ve dvouhře byly
Veronika Izáková třetí, Lucie Tichá
čtvrtá a Sára Šmerdová pátá. (jh)

Trenažéry v Břeclavi

Přijďte si vyzkoušet florbal
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.

Do projektu Česko vesluje se zapojili také žáci břeclavských škol.
Ve Školní lize se spolu na dálku utkaly na veslařských trenažerech
čtyřčlenné a osmičlenné týmy. V prosinci přijel za břeclavskými
školáky s trenažery Josef Akai, hlavní trenér Labské akademie veslování. Výborně si vedl tým šesťaček ze ZŠ Kupkova Tučňáci a Sobíci,
který v kategorii dívčích osmiveslic obsadil třetí místo. Ještě lépe si
vedly smíšené týmy ze sousedních Valtic, které vyhrály v kategorii
8. i 9. tříd. 
(juh)
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J. Palacha 121/8, Břeclav, tel.: 730 898 771, www.vaseoptika.cz
Akce platí od 2. 1. 2018 do odvolání. Bližší informace se dozvíte přímo na optice nebo na www.vaseotika.cz/akce
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Cyklisté si užívali zledovatělých cest

Dvě stříbra pro Limovou

Zledovatělé lesní cesty za Habrovou Sečí v Poštorné neodradily
v závěru loňského roku desítky závodníků od tradičního Mikulášského cyklokrosu, který otestovali nejmenší cyklisté i dospělí. Mládež
provedl lesem juniorský mistr světa Zdeněk Mlynář, který si poté
střihl i hlavní závod. O skluzy a pády nebyla nouze. Následovalo vyhlášení Krále břeclavského cyklistiky v kině Koruna. Také tentokrát
kralovala cyklistice žena, navíc stejná jako v předešlém roce. Anně
Jaborníkové předali ocenění profesionální cyklista Jan Bárta a starosta Břeclavi Pavel Dominik společně s Kateřinou Konečnou z krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
(dav)

Rekordní počet turistů
Na mistrovských soutěžích
celorepublikového charakteru
nechyběli v prosinci ani plavci
břeclavského Delfínu. I když závěrečnou přípravu u některých
plavců poznamenala nemoc nebo
zranění, podařilo se dosáhnout
pěkných výsledků.
Nejlépe se dařilo nejmladší závodnici Dominice Limové (2006)
na Poháru ČR v Havířově. V oblíbených motýlkářských disciplínách
se plavkyni podařilo vybojovat dvě
stříbrné medaile na tratích 50M
a 100M.
Ve starší kategorii dvanáctiletého žactva závodil na Mistrovství ČR
v Kopřivnici Jakub Tréšek (2005).
Ačkoliv původně mířil vysoko, kvů-

li nemoci musel přerušit přípravu, což poznamenalo jeho kondici
a těžké trati 200M skončil třináctý.
V kategorii třináctiletého žactva měla Břeclav na MČR v Trutnově dvě zástupkyně - Aničku
Blažkovou (2004) 200Z a Soňu
Chlubnovou (2004) 200M. Obě
děvčata očekávala lepší výsledky, nakonec jim ale muselo stačit
umístění v první dvacítce. V nejstarší kategorii čtrnáctiletého
žactva břeclavský klub reprezentovala v Prostějově Sára Slámová
(2003), která měla natrénováno
a mohla tak útočit na přední příčky, závod jí ale nevyšel podle představ a výsledkem bylo 11. místo na
100PZ a 12. místo na 200P.  (rj)

Posledního kilometru se v závěru loňského roku zúčastnil rekordní počet turistů z celé Moravy. Dohromady pochodovalo z Břeclavi na
Janohrad 118 lidí. Mezi příznivci turistiky se rovněž vybralo 3 020 korun na bezbariérovou úpravu turistických cest a chat. O neutuchajícím
zájmu o turistiku svědčí právě rostoucí počet účastníků pochodů. Turisté KČT Slovan Břeclav přejí všem co nejlepší vykročení do letošního
roku. 
(kam)
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Dívky a ženy, přijďte zkusit hokej
Stále větší popularitu u něžnější poloviny lidstva si získává lední
hokej. Více děvčat působí rok od
roku také v klubu HC Lvi Břeclav.
V každé mládežnické kategorii hraje minimálně jedna dívka.
V klubu také působilo mnoho děvčat, která ve své hokejové kariéře již oblékají dres jiných týmů
v ženských soutěžích. A že v Břeclavi máme holky šikovné, o tom
svědčí i výčet jejich úspěchů. Většina z nich má již za sebou i mezistátní zápasy ve výběrech ČR.
Namátkou S. Duroňová prošla výběry ČR do 15 a 18 let a je členkou
širšího kádru reprezentace žen,
2 x mistryně ČR v dresu Karviné.
S. Sadílková také prošla jak mládežnickými výběry ČR, zúčastnila
se i MS do 18 let a je stále členkou
širšího kádru reprezentace žen,
také je dvojnásobnou mistryní ČR
v dresu Karviné. N. Bartalová hraje třetím rokem ligu žen, B. Miku-

ličová je členkou širšího výběru
ČR do 16 let. Mládežnickými reprezentačními kempy prošly ještě H. Zoubková a D. Kocmanová.
Ligu žen si vyzkoušela letos poprvé také třináctiletá M. Raclavská.
Právě tato děvčata přišla
s vlastní iniciativou a po dohodě s klubem HC Lvi Břeclav z.s.,

Na Štěpána do vody!

Na konci loňského roku si nenechaly desítky plavců ujít Vánoční
kilometr. Počasí jim letos přálo, závod neohrožovaly ledové kry, nefoukalo a dvoustupňová teplota vody i vzduchu tak představovala pro
plavce příjemné osvěžení. Zatímco na kratších tratích od 100 metrů do
tři čtvrtě kilometru změřili síly především otužilci, kilometrový závod
si střihli plavci v neoprenech. Pořadatel akce Milan Vojta si pochvaloval obrovskou návštěvnost, kdy lidé hráz zaplnili v délce několika stovek metrů. Nově vyasfaltovaný povrch hrází v areálu SVK s povděkem
kvitovaly nejen maminky s kočárky. 
(dav)

se pokusí sestavit tým pro 1. ligu
žen, která by se hrála v Břeclavi
od sezony 2018/2019. Ženská
hokejová liga se hraje podle pravidel bezkontaktního hokeje. Pravidla pro souboje jsou tak stejná
jako u kategorie ml. žáků. Protože ne všechna děvčata zvládnou
přechod ze žákovských katego-

rií, je na čase zkusit postavit ryze
ženský tým i v Břeclavi. Každým
rokem bude do kádru hráček přibývat. Tuto soutěž mohou talentovaná děvčata hrát už od 12 let.
Klub HC Lvi Břeclav proto hledá dívky a ženy, které by se chtěly aktivně zapojit do tréninkového
procesu a doplnit dosavadní kostru ženského týmu, kterou by měly
tvořit již zmíněné S. Duroňová,
S. Sadílková, N. Bartalová, H. Zoubková, B. Mikuličová, M. Raclavská.
Od ledna do konce sezony budou
na ledové ploše probíhat první
tréninky žen. Nebojte se a přijďte si to zkusit a případně si také
zahrát ligu žen již v příští sezoně. Termíny prvních tréninků naleznete na facebookové stránce
Břeclavský hokej, nebo na webových stránkách mládeže HC Lvi
Břeclav www.hclvibreclav.cz. Případné další informace na tel. 608
452 713. 
(mz)

Pojď hrát v lednu hokej se Lvy
Sportovní klub HC Lvi Břeclav chce představit lední hokej
jako správný sport pro vaše děti.
V rámci projektů Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Týden
hokeje a Pojď hrát hokej vám Lvi
představí lední hokej v břeclavské Ice Bors aréně v sobotu 27. 1.
2018 od 10 hod.
Vstup je hlavním vchodem,
který bude označen. Akce je primárně určena pro děti ve věku
4 - 8 let. Program celé akce započne registrací, a to do projektů
ČSLH – Pojď hrát hokej a Hokejka, jejichž všeobecné podmínky budou k nahlédnutí. Projekt
Hokejka je již představen na našich webových stránkách http://
deti-mladez.hclvibreclav.cz/novinky/hokejkacz, nebo můžete
navštívit web hokejka.cz. Informace o projektu Pojď hrát hokej
najdete také na webových stránkách pojdhrathokej.cz. Po registraci obdržíte pro dítě hlavní dárek
od ČSLH a to repliku národního
dresu reprezentace ČR a další
drobné dárky.
Budete mít možnost na dres
napsat jméno svého dítěte. Následně vám bude od 10.15 v krátké
prezentaci v prostorách zimního
stadionu představen hokej jako
sport pro vaše dítě, kompletní hokejová výstroj, a také ve videou-

kázce celoroční činnost klubu HC
Lvi Břeclav a jeho aktivity i mimo
sezonu. Poté bude následovat
moderovaná ukázka tréninku hokejistů druhých, případně třetích
tříd, abyste na vlastní oči viděli,
kolik se toho děti během dvou či
tří let na ledové ploše stihnou pod
vedením našich trenérů naučit.
Na ledové ploše uvidíte i ukázku
minihokejového utkání. V tuto
dobu budou u ledové plochy
také připraveny pro děti stanoviště, kde si pod dozorem trenérů
budou moci vyzkoušet např. střelbu na branku, jednoduchý slalom
s míčkem či jiné aktivity.
Následovně již děti za asistence trenérů vyjedou na led, kde
jim budou stačit brusle, helma
(může být i lyžařská či cyklistická)
a chrániče loktů, kolenou, rukavice a hokejka. Trenéři děti seznámí
se základními pohyby na ledové
ploše, aby dále mohly postupně absolvovat jednotlivá připravená stanoviště, kde si vyzkouší
své dovednosti a spousty her. Na
závěr programu na ledě proběhne veliké společné fotografování.
Fotograf se bude pohybovat na
celé akci a fotografie Vám budou
zaslány na mail, uvedený v registraci do týdne po skončení akce.
Plánovaný konec celé akce je ve
(mz)
12 hodin.
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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

PRAMOS, pobočka Břeclav, Lidická 50, tel: 519 374 444, mobil: 777 035 925, e-mail: breclav@pramos.cz
Měsíčník Radnice, periodický tisk územně samosprávného celku, vydává město Břeclav. Adresa: Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČO: 00283061,
odpovědný redaktor: David Mahovský, tel.: 519 311 377, mobil: 731 428 239, e-mail: david.mahovsky@breclav.eu. Redakční rada si vyhrazuje právo neumístit inzeráty politických stran
a seskupení a inzerci odporující etickým, mravním, morálním a rasovým zásadám. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Číslo 1/2018, vychází 10. ledna 2018. Redakční uzávěrka do
15. dne předchozího měsíce. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod e. č. E11800. Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Neprodejné! Roznášku zajišťuje Česká distribuční a.s.

