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Tříkrálová sbírka byla v Břeclavi rekordní

Tradiční Tříkrálový průvod 5. ledna oficiálně zahájil v Břeclavi dnes
již největší charitativní sbírku na našem území. Z jižních Čech opět doputoval exotický zvířecí doprovod a nechyběli ani čtyři králové – představitelé města v čele se starostou.
Průvod i se sto padesáti dalšími, tentokráte dětskými králi s korunkou, našel cestu k živému betlému v podání folklorního souboru Old
Stars Břeclav. Celý průvod i benefiční občerstvení byly díky štědrým
sponzorům zabezpečeny a nadšení malí i velcí koledníci již na místě
plnili známé zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR svými příspěvky. Břeclavané přitom darovali v letošním roce rekordní částku,
která přesáhla dvě stě tisíc korun.
Více fotoreportáž na str. 12 a 13.

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

Aktuální informace
o krytém bazénu, koupališti

Aktuality a fotoreportáže
z Břeclavi naleznete na

nebo zimním stadionu
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
Sovadinova 3552/10a, Břeclav

naleznete na novém webu
www.alcaplast.cz

www.tereza-breclav.cz

@mestobreclav
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Prezidentem
je Miloš Zeman

Přes sedm tisíc
hříšníků za tři měsíce

Z dramatického souboje dvou kandidátů na prezidenta v 2. kole
vyšla vítězně stávající hlava státu. O necelé tři procenta porazil Miloš
Zeman Jiřího Drahoše. Voleb se zúčastnilo 66,6 % voličů. V Břeclavi
přitom Zemana volilo v 2. kole o 13,5 % lidí více než Drahoše při volební účasti 61,97 %. Břeclavané odevzdali nejvíce hlasů Miloši Zemanovi také v 1. kole prezidentských voleb (44 %). Druhý byl s 23,69 % Jiří
Drahoš. V 1. kole volilo v Břeclavi 55,69 % obyvatel.

Se záměrem zlepšit bezpečnost účastníků silničního provozu, především chodců, bylo na
ulici Na Valtické začátkem listopadu spuštěno měření rychlosti
stacionárním radarem.
Od svého spuštění přitom radar zaznamenal přes 7 tisíc přestupků (do konce ledna 2018).
V několika případech rychlost
projíždějících vozidel překročila
100 km/h, rekordmanem je řidič,
který si obec spletl se závodní dráhou a po silnici kolem základní
školy uháněl rychlostí 115 km/h.
Za nižší překročení rychlosti uložená sankce na základě výzvy začíná na 500 korunách, ovšem za
výrazné překročení rychlosti (nad
97 km/h) může být udělena sankce až 10 000,- Kč a řidiči je odebrán
na 6 – 12 měsíců řidičský průkaz.
Radar je umístěn poblíž přechodu vedoucího od školy k sídlišti ČSA a jeho cílem je zajistit
dodržování stanovené rychlosti
v obci. Radar se nijak nedotkne
ukázněných řidičů, dodržují-

cích pravidla silničního provozu.
Prostředky získané z uložených
sankcí hodlá město použít na investiční akce, a to především na
opravy a výstavbu místních komunikací.
Bližší informace, vč. odpovědí
na nejčastější dotazy k této problematice, naleznete nejsnadněji pomocí vyhledávače na www.
breclav.eu (do vyhledávače zadejte „radar“). 
(dav, juh)

Výměna semaforů začne v březnu
Dlouho očekávaná v ýměna starých semaforů na průtahu
městem začne v březnu.
Termín zahájení a harmonogram prací byly upřesněny na
koordinační schůzce zástupců
města, dodavatelské firmy a dalších zainteresovaných institucí
v úterý 23. ledna.
„Před vlastním zahájením
rekonstrukce proběhne ještě 20. února poslední, kontrolní
schůzka všech zainteresovaných.
Staveniště bude předáno nejdříve 1. března, jakmile zahájení prací umožní klimatické podmínky.
Jako první přijdou na řadu semafory u cukrovarského mostu, uvedl po lednové schůzce břeclavský
místostarosta Svatopluk Pěček.

Během rekonstrukce budou
pochopitelně dočasně vypnuty semafory, kterých se výměna
bude týkat a částečně bude ome-

zena doprava, kterou budou v případě potřeby řídit policisté. „Chtěl
bych požádat občany o trpělivost
po dobu rekonstrukce, odměnou
nám všem bude plynulejší průjezd přes město,“ požádal Břeclavany místostarosta Pěček. Celá
rekonstrukce všech semaforů by
měla dle smlouvy trvat maximálně 24 týdnů.
Městu se při výběrovém řízení podařilo významně snížit cenu
této významné akce. Původní od-

hadované náklady se pohybovaly
kolem 25 milionů korun, výsledná
cena vítězného dodavatele Eltodo a.s. Praha činila 11,5 milionu
korun.
Stávající světelná signalizace na hlavním průtahu městem
je již za hranicí své životnosti.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé
semafory byly vybudovány v různých dobách, nebylo nikdy možné přesně sladit jejich provoz. Po
rekonstrukci bude doprava nepřetržitě sledována kamerami, což
umožní podle intenzity dopravy
nastavovat intervaly jednotlivých
signálů. Světelné křižovatky mezi
sebou budou navzájem komunikovat, což umožní vytvořit tzv.
zelenou vlnu.
O průběhu prací a případných
dílčích omezeních dopravy budou občané včas informování
prostřednictvím internetových
stránek a facebooku města a také
pomocí aplikace Mobilní rozhlas.
Na dvou místech budou také instalovány světelné panely s informací
o prováděné rekonstrukci. (juh)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
vedení
břeclavské
radnice každoročně pořádá setkání
se zástupci mnoha sportovních
oddílů a kulturních spolků. Mimo
jiné také se zástupci břeclavských
krúžků a seniorů. Nejsou to přitom jen jakási zdvořilostní setkání. Jedním z bodů je samozřejmě
poděkování za činnost organizacím, kterých si vážíme, nicméně
s oddíly, spolky, krúžky a sdruženími probíráme, jak jim pomoci
s věcmi, které je trápí, a společně
se často posuneme k tomu, jak
prohloubit vzájemnou spolupráci.
Seniorské organizace a Svaz
tělesně postižených sdružují oby-

vatele, kterým pomáhají s naplňováním života i v pozdním věku
nebo při některém z tělesných postižení. Právě tito lidé jsou často
vděční za každé zpestření jejich
života a těchto spolků si proto nesmírně ceníme.
Potřeba je vyzvednout také
činnost břeclavských slováckých
krúžků, které pomáhají s udržením lidových tradic, skvěle Břeclav reprezentují v jiných městech
země, ale také v zahraničí. Sami
navíc pořádají hojně navštěvované akce v domovském městě
a účastní se také významných
břeclavských akcí.
Letos si při setkání na radnici
"krúžkaři" pochvalovali především
výbornou spolupráci s městem,
ale také mezi sebou, což v minulosti nebývalo pravidlem. Teď se
ale starostové krúžků Milan Stu-

dený (Koňaré Poštorná), Martin
Radkovič (Charvatčané - Charvátská Nová Ves) a Vlastimil Horák
(Slovácký krúžek Stará Břeclav)
shodli, že doby minulé jsou dávno pryč, což mě opravdu velmi
těší. Krúžkaři tak nyní spolupracují na mnoha akcích. Pokud je
potřeba, vzájemně si vypomáhají
i materiálně. A to je pro Břeclavany výborná zpráva. Po letech tak
spolky skutečně propojují hodnoty, které je měly spojovat vždy,
tedy kulturní tradice a snaha o jejich zachování. Na radnici jsme se
starosty krúžků mimo jiné probrali také účast na akcích v rámci
100. let výročí vzniku republiky,
nebo revitalizaci prostor Rovnice
v Poštorné.
Zástupkyně seniorských spolků a bývalého svazu důchodců,
který se od 1. 1. 2018 přejmenoval

na Senioři ČR, se mnou a mými kolegy na letošním setkání probíraly
možnost dalších volných prostor
k setkávání z důvodu narůstající
členské základny. Seniorky nezapomněly vyzvednout také výbornou spolupráci s břeclavskou
radnicí. Společně se zástupkyněmi svazu tělesně postižených
hledali všichni zúčastnění také
prostory pro pořádání sportovních a volnočasových akcí. Tady
jsme přišli s možností pořádat
akce mimo jiné v prostorách podzámčí, což zástupkyně obou organizací uvítaly s nadšením.
Věřím, že skvěle nastavená
spolupráce mezi městem, krůžky,
seniory i zdravotně postiženými
bude pokračovat i v následujících
měsících a letech.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

První Břeclavánek a „krajánek“ roku 2018

Prvním břeclavským občánkem narozeným v břeclavské nemocnici se letos stala Martina Niklová. Maminku s miminkem navštívili v porodnici starosta Pavel Dominik společně s místostarostou Jaroslavem Válkou a za město Břeclav předali věcné dary a poukázky s přáním všeho nejlepšího do života malé Martinky, která se narodila 2. 1. ve 21:42 hodin, vážila 3410 g a měřila 52 cm.
V břeclavské nemocnici se narodil také první „krajánek“, tedy první občánek Jihomoravského kraje. Toho přivítal hejtman Jihomoravského
kraje Bohumil Šimek a předseda sociálně-zdravotního výboru krajského zastupitelstva Milan Vojta. Leo se narodil 1. ledna v 0:48 hod. a bydlet
bude v Zaječí. 
(red)
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Třídění odpadu má smysl. Břeclavané to vědí
Olej, PET lahve, sklo, papír,
plasty a další. Břeclavané jsou
třídění nakloněni. Dokazuje to
mimo jiné i soutěž My třídíme nejlépe, kde Břeclav obhájila prvenství z předchozích let. Že berou
obyvatelé Břeclavi třídění vážně,
dokazuje i třídění použitého potravinářského oleje. Po výzvě ve
zpravodaji Radnice se totiž objem
vytříděného oleje zvýšil během
roku více než třikrát. Opět nabádáme občany, kteří ještě použitý
potravinářský olej netřídí, aby jej

třídit začali. Třídění oleje je totiž zejména v zájmu lidí. Kromě
toho, že tříděním pomáhají neznečišťovat životní prostředí, ve
kterém žijí, chrání také odpadní
systémy. Právě použitý potravinářský olej totiž dokáže v odpadním systému napáchat obrovské
škody. Výsledkem pak může být
v nejhorším případě i ucpání kanalizace, což zásadním způsobem stíží život všem.
Většina Břeclavanů třídit umí,
stále se ale setkáváme s kontej-

nery na plasty, které jsou přeplněné nesešlápnutými PET lahvemi.
Prosíme proto, aby lidé PET lahve
před vhozením do kontejneru na
plast sešlápli. Tento úkon zabere
asi vteřinu.
Žádáme rovněž obyvatele
města, aby důsledně třídili sklo.
Je skvělé, že mnozí lidé se naučili
třídit skleněné obaly už před lety.
Právě sklo je totiž z principu prakticky nekonečně recyklovatelné,
podíl recyklace skleněných ma-

teriálů v ČR je téměř 75 % - až tři
čtvrtiny skleněných materiálů
jsou z recyklovaných obalů. Do
kontejnerů na sklo patří lahve
od piva, vína, limonád, zavařovací sklenice, skleněné obaly od
léků, sklenice či tabulové sklo.
Do kontejnerů na sklo NEPATŘÍ zrcadla, plexisklo, varné sklo,
žárovky, zářivky, autosklo, obrazovky monitorů, televizí a různé
displeje. Děkujeme, že třídíte, má
(dav)
to smysl! 

MUDr. Miloslav Janulík (ANO), poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR
a člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje, oznamuje občanům, že
i v novém volebním období 2017 – 2021 je pro potřeby jednání
a setkávání zřízena regionální poslanecká kancelář, která se nachází
v Břeclavi na adrese nám. T. G. Masaryka 10, v 1. patře budovy bývalé radnice. Regionálním asistentem je Lukáš Makovec, kontakty
jsou k nalezení na internetových stránkách www.janulik.cz.
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TEPLO Břeclav sloučí kotelny.
Ušetří za vytápění statisíce korun
Břeclavská společnost TEPLO, která se stará o vytápění stovek
bytů po celém městě, chce i v letošním roce investovat. Cíl je jasný,
dále snižovat náklady. Proto plánuje několik úprav systémů centrálního vytápění, které budou mít pozitivní vliv na výši nákladů
spojených s výrobou tepla. A tím i na jeho cenu. Co všechno společnost v roce 2018 čeká, nám prozradil jednatel Milan Pospíšil.

TEPLO Břeclav má na starost
mimo jiné také 1 400 bytů na
sídlišti Na Valtické. Tam v minulosti bylo hned 5 kotelen, postupně jejich počet klesl. Proč?
Ano, je to pravda. Jedná se
o největší břeclavské sídliště, kde
dříve teplo dodávalo do domů
5 kotelen. Ale to nebylo vůbec
ekonomické. Vlivem revitalizací
domů kleslo množství dodávané-

ho tepla asi na polovinu a 3 blokové kotelny byly postupně zrušeny.
V minulém roce byla už v provozu
jen kotelna G-18 (za Duhovkou)
a kotelna G-15 (vedle BORSu), která sloužila spíše jako záloha v případě větších mrazů. Vzhledem
k tomu, že zdaleka ne všechny bytové domy na sídlišti jsou zatepleny, dá se očekávat další snižování
spotřeby tepla v příštích letech.

Rybářský lístek na celý život
Začátek roku je již tradičně
dobou, kdy si členové Petrova
cechu chodí na úřad pro nové
rybářské lístky. Rádi bychom
je upozornili na čerstvou novinku - získat rybářský lístek na
dobu neurčitou. Rybáři tak dostali možnost pořídit si za cenu
1.000 Kč rybářský lístek doslova
na celý život. Odpadnou jim tak
starosti s vypisováním žádostí,
cestováním na úřad, což ocení
především přespolní, ale také každoroční zjišťování – do kdy mi
vlastně ten lístek platí?
Stejně jako v případě vyřízení
rybářského lístku v již zažitých
termínech (na 1 rok – 100 Kč, 3
roky – 200 Kč a 10 let – 500 Kč) je
potřeba na MěÚ Břeclav, odbor životního prostředí předložit vypl-

něnou žádost, dále starý rybářský
lístek, příp. osvědčení o absolvování příslušného školení a doklad
o zaplacení odpovídajícího poplatku na pokladně. Žádost si je
možno vytisknout z webových
stránek města Břeclavi a vyplnit
v klidu domova nebo si ji vyzvednout a vypsat přímo na úřadu.
Pro úplnost uvádíme, že rybářské lístky na dobu neurčitou
si nemohou pořídit děti do 15 let.
Ty mají možnost zakoupit si jejich
krátkodobější varianty za polovinu ceny pro dospělé. Především
pro turisty a cizince je pak určen
rybářský lístek na 30 dní, za který
zaplatí 200 Kč, ale v případě jeho
vystavení není nutno dokládat
certifikát o proškolení ani rybářský lístek platný v cizině. (pav)

Takže v současné době pracují už jen dvě kotelny. Bude to
tak i nadále?
V tomto roce TEPLO naplánovalo úpravy, jejichž cílem je
navýšení výkonu kotelny G-18 takovým způsobem, aby bylo možno provést zrušení kotelny G-15
a celé sídliště vytápět pouze jedním zdrojem. Jedná se především
o instalaci nového plynového kotle o vyšším výkonu. Ten doplní silnější čerpací jednotka, která tento
výkon bude schopná přenášet.
Co si od toho slibujete?
Tyto úpravy přinesou TEPLU
úspory nákladů v oblasti denní rezervované kapacity plynu, platby
za elektrický jistič a servisu kotelny
G-15 v celkové roční hodnotě 1,3 milionu korun. Prostá návratnost této
investice činí 3 roky. Úspora nákladů
na výrobě 1 GJ je 15 korun bez DPH.
Co bude s nepotřebnou kotelnou dál?
Nepotřebnou technologii na
kotelně G-15 demontujeme a vnitřní prostory upravíme pro případné
další nakládání s touto budovou
vlastníkem – městem Břeclav.

Jak je to jinde ve městě?
Podobným způsobem budou
ve městě propojeny lokality ulic
Fintajslova a Sladová. Kotelnu
G-22 na Dubiči zrušíme a vytápěnou lokalitu propojíme novým
venkovním teplovodem na kotelnu G-24 v ulici Sladová. Na kotelně G-24 Sladová nebude nutno
navyšovat instalovaný výkon kotlů, pouze dojde k posílení oběhových čerpadel. Kotelnu na Dubiči
vrátíme městu Břeclav.
Úpravy budou mít podobný
dopad jako na sídlišti Na Valtické,
tzn. úsporu provozních nákladů
v celkové roční hodnotě 800 tisíc korun. Prostá návratnost této
investice činí 7 let. Úspora nákladů na výrobě 1 GJ je 9 korun
bez DPH.
Uvedené úpravy budou mít
synergický efekt s nižší cenou
zemního plynu nasmlouvanou
TEPLEM na roky 2018 a 2019 v podobě dalšího snižování ceny centrálního tepla v příštích letech,
i když ceny elektřiny a zemního
plynu mají na komoditních burzách stoupající trend. 
(red)

Telefonní automat
Na Valtické už nebude
Společnost O2 oznamuje, že
telefonní automat na největším
břeclavském sídlišti Na Valtické
bude v první polovině letošního roku odstraněn. V rámci optimalizace a prověřování využití

veřejných telefonních automatů se ukázalo, že tento přístroj
vykazuje dlouhodobě minimální provoz, jeho provozování je
neekonomické a proto bude
odstraněn. 
(red)

Nevyjíždějte s namrzlými skly
Mrazy znepříjemňují v zimních měsících život také břeclavským řidičům. Ti často většinou
po ránu musí škrábat mnohdy jen
špatně odstranitelnou námrazu
z oken svých automobilů. Břeclavští policisté však upozorňují na
nutnost zbavit před vyjetím vůz
nejen sněhu, ale také právě námrazy. Nedostatečné odstranění
námrazy, ať už z důvodu spěchu
nebo lenosti totiž nezřídka bývá
příčinou dopravních nehod. A to
samozřejmě proto, že řidiči mají
z vozu velmi omezený výhled.
Řidiči, kteří podcení odstranění námrazy, neohrožují jen sebe,

ale také ostatní účastníky silničního provozu. Jihomoravští policisté bohužel evidují i nehody
s tragickými následky, za kterými
stálo právě nedostatečně očištěné čelní sklo. Proto se policisté
v Břeclavi při zimních kontrolách
soustředí také na řádné odstranění námrazy z oken vozů. A to
zejména v ranních hodinách na
venkovních parkovištích u sídlišť.
„Dopravní hlídce v Břeclavi se
dokonce stalo, že řidič vozu, který se policisté snažili zastavit, na
jejich výzvu nereagoval. Vozidlo
zastavil až v době, kdy za sebou
uslyšel zvukové výstražné zna-

mení. Jak sám uvedl, nezastavil
z důvodu, že policisty přes neočištěná skla neviděl. Ráda bych
zde znovu připomněla, že ze zákona řidič nesmí řídit vozidlo, na
němž jsou nečistoty, námraza
nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad

a do stran, ale také řídit vozidlo,
na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění
mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,“
vysvětlila tisková mluvčí břeclavských policistů Kamila Haraštová. 
(dav)

Výběrové řízení: Jsme úspěšná mezinárodní společnost, která působí ve více
než 160 zemích světa v oblasti zdraví a krásy, doplňků výživy a kosmetiky.
V roce 2018 chceme rozvinout naše úspěchy také v České republice. Do našeho týmu hledáme samostatně podnikající spolupracovníky se skvělou perspektivou odborného růstu a s dobrými finančními možnostmi. Můžete počítat
s velkou podporou pro váš kariérní růst. Vyžadujeme zkušenosti v obchodní
nebo marketingové činnosti. Zkušenosti ve zdravotnictví nebo kosmetice jsou
výhodou. Přihlášku se životopisem pošlete na adresu: info@zdravyafit.sk
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Poplatky za psy a odpady Není leden jako leden
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.

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 (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).

Rok se s rokem sešel, ale letošní lednové počasí se od toho loňského lišilo jako den a noc. Rozdíl
mezi průměrnou denní teplotou
v Břeclavi letos a vloni činil více
než sedm stupňů.
Zatímco vloni byla průměrná
denní teplota v lednu -4,7°C, letos
to za prvních 29 dnů (do uzávěrky
tohoto vydání) bylo +2,8°C. V roce
2017 klesla rtuť teploměru až na
-17,9°C, zatímco v letošním lednu
bylo minimem pouhých -5,4°C.

Pohled do minulých let ale
ukazuje, že výjimkou byl spíše
loňský leden. Průměrné denní teploty srovnatelné s letošním rokem byly i v letech 2012
(+2,0°C), 2014 (+2,4°C) a 2015
(+2,8°C).
Poměrně výrazně se meziročně lišil také měsíční úhrn srážek
- vloni v lednu meteorologická stanice v Poštorné naměřila
jen 3,3 mm srážek, letos to bylo
20 mm. 
(juh)

Novým ředitelem SVČ
Duhovka je Zdeněk Petr
Příspěvková organizace Jihomoravského kraje, Duhovka - středisko volného času Břeclav, má
nového ředitele. Šestapadesátiletý
Břeclavan Zdeněk Petr byl na tuto
pozici doporučen konkurzní komisí poté, co dosavadní ředitel Leo
Čuda požádal o uvolnění z funkce
k předem avizovanému termínu.
Petra koncem ledna jmenovala rada Jihomoravského kraje do
funkce s účinností k 1. únoru 2018.

„Panu Čudovi patří velké díky
za jeho letité působení a rozvoj Duhovky, která se v našem
městě a regionu těší velmi dobré pověsti, novému řediteli pak
přeji ve funkci mnoho úspěchů
v další činnosti a rozvoji střediska, především však spoustu spokojených návštěvníků, kteří zde
aktivně využívají svůj volný čas,“
uvedl krajský zastupitel Milan
(red)
Vojta. 

Leden ve znamení alkoholu
Alkoholem posilněného mladíka, který kopal do všeho, co mu
přišlo do cesty, zadrželi v půlce
ledna strážníci břeclavské městské policie.
Dvacetiletý Břeclavan na
sebe upozornil hlídku velmi hlasitým projevem, když se v pozdních nočních hodinách procházel
ulicí 17. listopadu směrem do ulice U Tržiště. Ještě než si mladík
všiml, že už je v hledáčku městských strážníků, uštědřil pár řádných kopanců dveřím Synagogy
a následně pak kapotě poblíž zaparkovaného osobního vozidla.
To už se strážníci blížili k mladíkovi. Ten, jakmile je zahlédl, dal
se ihned na útěk, ale marně. Při
následné zkoušce na přítomnost
alkoholu mladík nadýchal téměř
dvě promile. Přestože rychlým
zásahem strážníků nestačil výtečník způsobit větší škodu na
majetku, za tento prohřešek mu
hrozí ve správním řízení pokuta
až do výše 10 000 korun.
O týden později strážníci zadrželi opilého třiapadesátiletého
řidiče při jízdě v protisměru. Ten

pak odmítl jít domů po „svých“
a znovu se pokusil z místa odjet. Auta nerespektujícího jednosměrnou ulici a zákaz odbočení
si všiml operátor městského kamerového systému. Zadržený
řidič z Břeclavi neměl jen problém se znalostí dopravních značek, ale i s komunikací, a proto
u něj strážníci provedli dechovou zkoušku na alkohol. Pozitivní výsledek s více než jeden
a půl promile podezření strážníků jen potvrdil. Po nezbytných
formalitách bylo řidiči přivolanou hlídkou PČR zakázáno další
řízení, vozidlo odstaveno a muž
propuštěn.
Sotva ale hlídka strážníků
i policistů zmizela provinilci z dohledu, nasedl do auta a opět se
pokusil ve „svém stavu“ brázdit
ulice města. Netušil však, že je
stále pod bedlivým dohledem
kamer, a proto byl vzápětí opět
strážníky zadržen a předán republikové policii k dalšímu
šetření, které bude mít pro nepoučitelného řidiče dalekosáhlé
následky.
(lr)
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Studentská zábava:
Beat box i Nohy 2017

Na konci loňského roku předvedli studenti břeclavské průmyslovky „před vyprodaným“ sálem
tělocvičny přehlídku studentské
recese a zábavy. Po pěveckém
vystoupení učitelského sboru
za hudebního doprovodu žáků,
přesvědčil Petr Pálka, že i basová kytara může být v rukou dobrého hráče sólovým nástrojem.
Na elektrickou basovou kytaru
za hudebního doprovodu ukázal
nabídku různých hudebních stylů
a hráčských technik. Následovala
vtipná pásma scének, s napětím
se čekalo na „Povedené hlášky
učitelů školy“, kdy obecenstvo

z řad studentů hádalo autora legendárních výroků.
Program gradoval One man
show v mistrném podání hlavního
konferenciéra Martina Pláteníka,
následovala o nic méně atraktivní
soutěž „Nohy 2017“ aneb soutěž
o nejzajímavější nohy na škole,
která se stala zlatým hřebem studentského odpoledne. Nejlepší nohy školy má podle odborné
poroty Dominik Šmída.
Na závěr zazářil Marek Tuček,
který předvedl beat box s tématikou zážitků ze školy. Výbornou
partnerkou mu byla i Zuzana Šalvatová. 
(sva)

INZERCE

Lednický MyHotel se stal
druhým moravským Galantem
Lednice žije nejnovější změnou majitele jejího největšího
hotelu, původního Harlekinu, a nyní již bývalého MyHotelu.
V loňském roce komplex získali majitelé úspěšného mikulovského hotelu Galant a začali jej provozovat pod svojí značkou
jako hotel Galant Lednice.
Co se tím pro Lednici změnilo? S novým vedením přišla
nová energie a nové nápady. Celý komplex prošel zkrášlovací
a omlazovací kúrou. Celý hotel se postupně maluje, vybavuje
novým nábytkem a koberci, hotelový bazén se otevřel i pro veřejnost. Uvnitř severovýchodního křídla vyrostlo malé wellness
centrum s privátní vířivou vanou, finskou saunou a prostorem
pro masáže a jiné tělo a mysl hýčkající procedury. V hotelových
restauracích dnes můžete ochutnat i jejich vlastní pivo Galant
z mikulovského minipivovaru.
Hotel nově přispívá i ke kulturnímu a společenskému životu v lázeňském městečku. Nabízí pro jeho obyvatele mnoho
aktivit, které připravil primárně pro své hosty. Ať se již jedná
o výše zmíněné otevření wellness centra i pro veřejnost, výlety na kouzelné adventní trhy předvánoční Vídně, nyní aktuální
jednodenní lyžovačky v rakouském Stuhlecku, nebo pravidelné sobotní cimbálové večery a středeční odpolední čaje s živou
hudbou, či pořádání tradičních moravských zabíjaček na přelomu ledna a února.
Co říci závěrem? Lednický Galant oživil jinak slabou zimní
sezónu ve městě a dal jasně najevo, že je tu i pro místní lidi.
Doufáme, že mu energie a dobré nápady vydrží i v budoucnu.

Umíme se ještě sami bavit?

V posledních letech slýcháme, že bez televize, počítačů, iPadů a mobilů se už
neumíme bavit. Troufáme si
říct, že to není pravda. Řada
našich aktivit svědčí o opaku. Tady je jeden příklad za
všechny od nás z břeclavské
„obchodky“.
Každoročně v režii Studentského parlamentu pořádáme
tzv. Vánoční zamyšlení. Po zpívání koled a nabídce čaje předvádí v aule zástupci všech tříd
svůj program. Podívat se přichází také absolventi a bývalí
učitelé. I tento školní rok bylo
spektrum prezentací široké
– od scének přes tanec až po
módní přehlídku vtipných obleků z plastu, papíru a větví jehličnanů.
Třešničkou na dortu bylo
vystoupení našich pedagogů. Ztvárnili etudu znuděných
žaček, které dostane do varu
až výstřední pódiová show legendární skupiny Kiss. No řekněte sami, kde jinde můžete

potkat svého angličtináře, matikáře, zástupkyni ředitele a pět
dalších učitelek s bizarně nalíčenými tvářemi a typickými
kostýmy jako muzikanty nebo
zapálené fanynky přitvrzeného
glamrocku.
Důstojní nositelé vědění
(mimochodem s věkovým průměrem 50+), které známe ze
školních lavic, vyvolali svým
energickým a atraktivním vystoupením s vizuálními efekty
tak obrovské spontánní ovace
publika, že téměř nebyla slyšet
hudba. Jedním slovem paráda.
Takovou recesi umíme ocenit.
Celý den se ohromně vydařil, ve vyzdobené budově
panovala příjemná atmosféra a smíchu bylo dost. Jaký je
tedy závěr? Bavit se umíme my
mladí i ti starší, a žádné technologie nám v tom rozhodně
nezabrání.
Simona Bartáčková
a Jan Netopilík, žáci oboru
obchodní akademie
ze SPŠ a OA Břeclav
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"Pařanská" výstava v břeclavském muzeu

Výtěžek jarmarku darovali útulku

Sega Mega Drive, ZX Spectrum, Atari. Nejen počítače a konzole
těchto značek tvarovaly pařanskou základnu před čtvrt stoletím. Ti,
kteří "pařili v temném středověku" počítačových her, jsou dnes už většinou rodiči. Přijďte si zavzpomínat, zapařit, nebo zkrátka ukázat svým
potomkům, jak dříve vypadaly hry a počítače. Co to znamenalo vložit
audiokazetu do přehrávače a čekat, až se hra nahraje.
Pamětníci si mohou připomenout velké herní hity od Pac-Mana nebo
Space Invaders přes Prince of Persia po Cannon Fodder nebo Street Fighter II. Řada her si zachovala svoji hratelnost dodnes, a tak si i ti nejmladší návštěvníci, zvyklí na dokonalou grafiku a zvuk, s chutí zahrají
Dynablaster, Lemmings nebo Vroom. Výstava potrvá do 25. března. (dav)

Žákovský parlament ZŠ Komenského uspořádal v závěru roku dobročinný jarmark. Členové parlamentu s ostatními žáky přinesli vlastnoručně
upečené cukroví. Pro zájemce byly připravené perníčky, které si mohli
podle své fantazie ozdobit. Součástí byla i burza knih, vánočních ozdob
a ručně vyrobené bižuterie. Akce měla charitativní přesah, jelikož získané peníze směřovaly pro dobrou věc. Žáci se společně rozhodli a výtěžek
5 000 Kč předali 10. ledna 2018 domu pro zvířata Minaret v Bulharech. (lj)

Kam s dětmi na tábor?
S novým rokem 2018 rodiče
školáků začínají plánovat, jak jejich děti stráví osm týdnů letošních letních prázdnin. Tradičně
nejširší nabídka letních dětských
táborů pobytových, příměstských
i jinak specializovaných je k nahlédnutí na stránkách Duhovky Střediska volného času v Břeclavi.
Příměstské tábory fungují vždy od pondělí do pátku. Děti
si zde užijí plno zábavy, soutěží
a výletů během dne a odpoledne
odchází zpět domů ke svým rodinám. Díky tomu jsou tyto tábory o poznání levnější než tábory
pobytové. Program bývá inspirován pohádkovým příběhem, který
provází děti po dobu celého tábora, nebo jiným pro děti přitažlivým
tématem (sport, zvířata, výtvarná
činnost). Pro milovníky cyklistiky letos připravujeme Cyklotábor,
který můžete využít nejen jako příměstský, ale i pobytový s přespáním v budově Duhovky. Jsou vaše
děti sportovci, ale cyklistika je nebaví? Nevadí, vyzkoušejte tábor

Hřiště snů, kde se naučí základy t-ballu. Aby mozek nezlenivěl, připravujeme každoročně v polovině
července oblíbenou Angličtinu na
Duhovce. Dopoledne si děti zábavnou a hravou formou opakují angličtinu a odpoledne je čekají hry
a soutěže.
V posledních letech si děti
z Břeclavi a okolních obcí stále
více volí příměstské tábory na naší
základně u Apolla. Jsou určeny pro
nováčky, kteří chtějí prožít dobrodružství táboření, ale nikdy sami
nenocovali a rodiče se přeci jen
trošku obávají. Na vrcholu léta –
29.7. – 10.8. 2018 tam proběhnou
dva turnusy táborů (V zemi za zrcadlem a Jumanji) inspirovaných
dětskými hrdiny a pohádkami.
Informace o letošních táborech a přihlášky najedete na našich webových stránkách www.
duhovka.cz . Podrobnější informace rádi podáme přímo na „Duhovce“ v Břeclavi, Lidická ulice
č. 4. Těšíme se na Vás.
Pracovníci Duhovky SVČ Břeclav

INZERCE

KONKURS
Město Lanžhot ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuje konkurs na pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Mateřské školy Lanžhot, Komenského 2
se sídlem: 691 51 Lanžhot, Komenského 202/2, IČ: 65341821
Požadavky:
• předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 3 a 5;
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky
školy/školského zařízení (zejména řídicí a organizační schopnosti).
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody (duben - srpen 2018)
Více informací na webových stránkách města www.lanzhot.cz

• Vypouštění či únik psa na veřejná prostranství bez
doprovázející osoby lze posuzovat jako přestupek či jiný
správní delikt. Takový pes může být považován za
toulavého či opuštěného a je možné provést jeho odchyt.

• Nečistoty způsobené psem musí být neprodleně
odstraněny osobou, která psa doprovází.

• Na ostatních veřejných prostranstvích je možný pohyb
psů pouze na vodítku.

• Volný pohyb psů je povolen pouze na místech
vymezených v příloze obecně závazné vyhlášky (viz druhá
strana letáku) a pouze pod neustálým dohledem a vlivem
osoby doprovázející psa.

• Pes, jehož kohoutková výška přesahuje 30 cm, musí vždy
mít při pohybu na veřejném prostranství náhubek.

PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ VE MĚSTĚ

Co by měl znát každý majitel psa

PES VE MĚSTĚ

MVDr. ZDENKA DOBEŠOVÁ, A. Kuběny 12, tel.: 607 184 896, email: deea@seznam.cz, www.veterinacharvatska.cz

Podmínky pro chov psů na území Břeclavi upravují tři
obecně závazné vyhlášky (OZV) Města Břeclav, které
najdete na www.breclav.eu.
OZV O veřejném pořádku a čistotě města, OZV O místním
poplatku ze psů, OZV O pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství

MVDr. JIŘÍ ZIMA, Palackého 37, mobil: 603 254 166,
zimavet@seznam.cz, www.veterinar-breclav

Chárvátská Nová Ves:

MVDr. MICHAL NESŇAL, Veterinární klinika Poštorná, J. Fučíka
63, tel.: 773 691 241, mnesnal@centrum.cz, www.veterinapostorna.cz

Poštorná:

MVDr. VLADIMÍR TRUMPEŠ, Písníky 1583/11, tel.: 602 734 595,
e-mail: v.trumpes@seznam.cz

MVDr. PAVEL STEHLÍK, Veterinární ordinace VETPlus, Na Pěšině
19, tel: 519 411 206, 724 201 128, e-mail: vetplus@breclavveterina.cz, www.breclav-veterina.cz

Stará Břeclav:

MVDr. JIŘÍ KRABIČKA, Zámecké náměstí 8, tel.: 519 322 260, 606
795 900, jiri@krabicka.cz, www.krabicka.cz

MVDr. VERONIKA HŘIBŇÁKOVÁ, MVDr. MARTINA MIKULKOVÁ,
VM – vet, Jungmannova 1, tel. 777 002 549, e-mail:
veterina@vmvet.cz, Www.vmvet.cz

Břeclav:

KTERÉ VYHLÁŠKY JE TŘEBA ZNÁT?

MĚSTSKÝ ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA v Bulharech
Tel.: 519 340 531, 723 040 495.
E-mail: utulekbreclavbulhary@seznam.cz

MĚSTSKÁ POLICIE BŘECLAV, Kupkova 3, Břeclav
Tísňová linka: 156.
Stálá služba: 519 373 876, 724 106 992.

V takovém případě vždy nejdříve kontaktujte strážníky
městské policie, kteří provádějí odchyt toulavých psů a
následně je odvážejí do Městského útulku pro opuštěná
zvířata v Bulharech.

CO DĚLAT, KDYŽ SE ZTRATÍ PES?

Poplatek je splatný do 31. března příslušného
kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po
datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
následujícího měsíce.

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA, pracoviště Břeclav,
Národních hrdinů 1336/10, tel.: 519 370 996.

ROČNÍ POPLATEK Na jednoho psa
Každý další pes
Rodinný dům
500 Kč
700 Kč
Ostatní domy
1 000 Kč
1 500 Kč
Důchodci
200 Kč
300 Kč
Osoby, které jsou od poplatku ze psů osvobozeny, jsou
uvedeny v OZV O místním poplatku ze psů.
VETERINÁRNÍ LÉKAŘI V BŘECLAVI

DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY

POPLATKY ZA PSA
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koše, zásobníky
lokality vymezené pro volný pohyb psů
Ortofoto

Poštorná

Charvátská Nová Ves

Břeclav je součástí honitby a tak je třeba vědět, že: "Myslivecká stráž
(nebo hospodář) je při své činnosti oprávněna usmrcovat v honitbě
toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než
200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásleduje zvěř.
Toto neplatí pro psy ovčácké, lovecké, slepecké, zdravotnické,
záchranářské a služební." (zákon 449/2001 Sb. o myslivosti)

Vaše návrhy a připomínky k danému tématu
posílejte na pesvemeste@breclav.eu

V lokalitách, kde je povolen volný pohyb
psů, mějte na paměti, že za svého psa vždy
odpovídá psovod (tedy ten, kdo psa venčí)
a až poté majitel psa!

Břeclav

Stará Břeclav
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MĚSTO
BŘECLAV
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Tříkrálová sbírka byla v Břeclavi rekordní
Letošní sbírka přinesla zatím největší výtěžek jak v městě
Břeclavi – 204 796 Kč, tak v celkovém výběru břeclavského regionu. V 70 obcích se zapojilo na
1 800 koledníků, kteří pro Oblastní charitu Břeclav vykoledovali
úžasných 2 946 093 Kč. Hlavní
část výtěžku zůstává samozřejmě v našem regionu, a tak jako
vloni bude směřovat k podpoře
domácí hospicové péče, Charitní
záchranné sítě a rozvoji dobrovolnických Farních charit. Mobilní hospic sv. Martina v Břeclavi
poskytuje službu umožňující těžce nemocným lidem v terminálním (konečném) stádiu nemoci
strávit poslední dny života doma,
v kruhu svých blízkých. Z loňského výtěžku Tříkrálové sbírky byly

zakoupeny polohovací elektrická lůžka, invalidní vozíky, antidekubitní matrace či kyslíkové
koncentrátory. Na nákup zdravotních pomůcek pro tuto ošetřovatelskou službu půjde i velká
část letošního obsahu charitních
pokladniček.
Oblastní charita Břeclav velmi děkuje všem sponzorům,
účinkujícím v průvodu i v kulturním vystoupení (Dechová hudba
Lanžhotčanka, DNS Břeclavánek,
Old Stars Břeclav, MŠ Břetislavova
a Kupkova, školní družina ZŠ Slovácká, SVČ Duhovka) a v neposlední řadě vedení města Břeclavi
za podporu i osobní účast. Velké poděkování patří i všem koledníkům – v Břeclavi skautům,
studentům gymnázia i zdravot-

ní školy, dobrovolníkům ze Staré Břeclavi, Charvátské Nové Vsi
a nově dětem a rodičům z DNS
Koňárci za jejich první koledování
v Poštorné. Na závěr samozřejmě

díky všem, kteří otevřeli své domy
a srdce a pomohli naplnit smysl
této sbírky. Zaměstnanci Oblastní
charity Břeclav přejí všem požehnaný rok 2018. 
(ak, foto dav)
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Břeclavská knihovna připravuje na únor 2018
Jarní prázdniny
v dětském oddělení
O jarních prázdninách je pro
dětské čtenáře připravena celá
řada akcí. Od pondělí 5. února
do pátku 9. února se mohou děti
zúčastnit soutěže Náš kalendář. Vylosování výherců proběhne v úterý 13. února ve 14 hodin.
Ve středu 7. února se bude na
dětském oddělení od 10 do 12 hodin konat Hravé dopoledne s Kinectem a od 13 do 16 hodin první
setkání Klubu deskových her (zahrajeme si hry DINO CRASH a MONOPOLY). Ve čtvrtek 8. února
bude probíhat od 10 do 12 a od
13 do 18 hodin Knihovnické vyrábění, v pátek 9. února od 13 do
17 pak Filmové promítání.
Připomínáme, že v rámci nově
poskytované služby si mohou děti
i dospělí zapůjčit na měsíc domů

vybrané deskové hry z bohaté nabídky dětského oddělení. Bližší
informace a podmínky výpůjčky
získáte u knihovnic v dětském oddělení.

Hejlík, který je stejného věku jako
Fredrik Backman a má stejně starého syna. Vstupné 100 Kč, v předprodeji 80 Kč, předprodej v oddělení naučné literatury.

Lukáš Hejlík: Co by
můj syn měl vědět o světě
Dalším představením z cyklu LiStOVáNí, které budete moci
navštívit v břeclavské knihovně,
bude v pondělí 12. února v 17 hodin scénické čtení z knihy Co by
můj syn měl vědět o světě. Autor
knihy Fredrik Backman v ní vtipně
stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století.
Kniha plná upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí
účinkovat jen jeden herec, Lukáš

Hudební kavárna:
Fanoš Mikulecký, prostý
kvítek v bludišti travin
Netradiční podobu bude mít
únorová Hudební kavárna, věnovaná známému autorovi podlužáckých písní Fanošovi Mikuleckému. Povídání o jeho životě,
písňové i literární tvorbě doplní
živými vstupy cimbálová muzika dětského folklorního souboru
Žižkovjánek se svými sólisty. Hudební kavárna Fanoš Mikulecký,
prostý kvítek v bludišti travin
se uskuteční v úterý 13. února
v 17 hodin ve velkém sále knihovny. Vstupné dobrovolné.

Břeclavský kalendář - únor

Akce pro děti
na pobočce v Poštorné
Ve čtvrtek 8. února se na pobočce v Poštorné uskuteční Hádankové putování po knihovně. V pátek 16. února jsou děti od
6. do 9. třídy ZŠ zvány na oblíbené spaní v knihovně nazvané tentokrát Noc bez Andersena aneb
hrajeme si celou noc. Bližší informace a přihlášky u knihovnic
na pobočce v Poštorné. V pátek
23. února v 16.30 hodin se zde
koná další tematické vyprávění
s dílničkou z cyklu Povídám, povídám pohádku, tentokrát na téma
Berta a Ufo. Příspěvek na materiál 10 Kč.

1. únor
1925 – začalo vyučování v hudební škole.
1949 – Břeclav se stala sídlem
politického okresu, který tvořilo 20 obcí.
3. únor
1684 - zemřel kníže Karl Eusebius
z Liechtensteina, který mj. koupil
v roce 1638 břeclavské panství.
4. únor
1993 - byla zavedena nová měna
- koruna česká. Byla zahájena
výměna bývalých československých peněz.
7. únor
1922 – narodil se Jan Skácel, významný český básník a prozaik,
který své dětství prožil v Břeclavi,
kde také studoval na gymnáziu.
9. únor
2002 – v Břeclavi zemřel malíř Cyril Urban (narodil se 7. 11. 1930).
11. únor
1975 – narodila se atletka Andrea
Šuldesová, mistryně Evropy do
23 let v běhu na 1 500 m (1997).
12. únor
1855 – narodil se Karel Čermák,
první starosta břeclavské sokolské jednoty, který se zasloužil
o založení první měšťanské školy v Břeclavi na dnešní Kupkově
ulici.

14. únor
1869 – narodil se Alois Havlíček,
starosta Poštorné (1908-1910),
který se významně zasloužil
o vznik zdejší české školy.
18. únor
1706 – Břeclav byla vypálena Uhry
20. únor
1920 – ve městě vznikl první český fotbalový klub SK Břeclav (později přejmenovaný na Slovan).
22. únor
1947 – prudké tání sněhu způsobilo velkou povodeň v Břeclavi
na Dubiči.
23. únor
1910 – byl založen Sokol v Poštorné.
1919 – byla založena odbočka Československého červeného kříže.
1978 - uskutečnil se první televizní sportovní přenos z Břeclavi - z badmintonového turnaje
Družba.
1926 - narodil se Miroslav Loučka,
atlet, trenér a dlouholetý organizátor, který se největší měrou zasloužil o vybudování atletického
stadionu v Břeclavi.
27. únor
1721 – Břeclav obdržela právo týdenního trhu.
28. únor
1995 – zahájila provoz vodní elektrárna na jezu v Břeclavi.

Úprava fotografií
v počítači pro pokročilé
Zájemce o úpravu digitálních
fotografií zveme na nový Kurz
pokročilých úprav fotografií
v programu Zoner, který začíná ve středu 14. února v 9 hodin v počítačové učebně. Kurz se
bude skládat ze čtyř dvouhodinových lekcí, výuka bude probíhat ve středu a v pátek od 9 do
11 hodin na počítačích s nainstalovanou verzí profesionálního grafického programu Zoner 18 Pro.
Kurz navazuje na předchozí kurz
Úprava obrázků a digitálních fotografií v počítači I. Cena kurzu je
300,- Kč, maximální počet je 9 přihlášených.

Jiří Grygar: Život ve vesmíru
Další významnou osobností,
která se v břeclavské knihovně
objeví v souvislosti s cyklem Cesta nejen ke hvězdám, bude český
astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie,
astrofyziky a vztahu vědy a víry
RNDr. Jiří Grygar, CSc. V pátek
16. února v 16 hodin si budete moci ve velkém sále knihovny
moci vyslechnout jeho přednášku na téma Život ve vesmíru.
Vstupné dobrovolné.
Události v r/Růžové
Srdečně zveme na autorské
čtení spisovatele Josefa Blažka nazvané Události v r/Růžové, které se uskuteční v pátek
23. února v 17 hodin v malém
sále knihovny. Děj se odehrává
převážně v padesátých letech minulého století. Co se tehdy stalo
na jednom zapadlém zámečku?
Ani ti, kteří disponují veškerou
pozemskou mocí, nejsou chráněni před nečekanými důsledky
svého konání… Čtení je doprovázeno ukázkami dobové masové
hudební kultury.
Seznámení s počítačem
pro úplné začátečníky
Srdečně zveme všechny zájemce na počítačový kurz pro
úplné začátečníky Seznámení s počítačem, který začíná
ve středu 28. února v 9 hodin.
Kurz má čtyři lekce a bude probíhat každou středu a pátek od 9
do 11 hod v počítačové učebně
knihovny. Cena celého osmihodinového kurzu je 300,- Kč. Výuka probíhá na počítačích s operačním systémem Windows 10
a kancelářským balíkem Office
2016. Zájemci mohou pokračovat navazujícím kurzem pro mírně pokročilé.
Výstava výtvarných děl
Jaroslavy Garšicové
V pátek 2. března v 17 hodin bude v naší knihovnické Galerii na schodech vernisáží zahájena výstava prací břeclavské
výtvarnice Jaroslavy Garšicové. Všichni zájemci jsou srdečně
zváni, výstava bude ke zhlédnutí
v prostorách knihovny do konce
dubna 2018. 
(jč)
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ÚNOR 2018
Čtvrtek 1.2. v 17:00 a ve 20:00 a pátek 2.2. ve 20:00

ŠPINDL

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

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

Sobota 3.2. ve 20:00

VŠECHNY PRACHY SVĚTA

Příběh o únosu šestnáctiletého Johna .a o zoufalé snaze jeho
milující matky o záchranu. Režie: Ridley Scott.
Drama, krimi, USA, 2017, tit., od 15 let, 135 min., 120,- Kč

Středa 21.2. a čtvrtek 22.2. v 17:00

CESTOVATELSKÝ VEČER S CK KUDRNOU

Když se vám něco nepodaří lehce… Režie: Filip Renč.
Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková

KINOKAFETERIE - Vstupné: 80,- Kč

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie, Česko, 2018, od 12 let, 83 min., 120,- Kč

Středa 21.2. ve 20:00 a čtvrtek 22.2. ve 20:00

TVÁŘ VODY

Režie: Guillermo del Toro.
Hrají: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon

Fantasy, USA, Kan., 2018, od 15 let, tit., 123 min. 120,- Kč

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

Pátek 23.2. a sobota 24.2. 17:00

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

Pohádka pro celou rodinu.

ČERTOVINY

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

PRAČLOVĚK

Animovaný, VB, Fr, 2018, DAB., 89 min., 125,-/100,- Kč

Úterý 6.2. ve 20:00

Pátek 23.2. a sobota 24.2. ve 20:00, neděle 25.2. v 18:00

Oscaroví režisér Paul Thomas Anderson a herec Daniel DayLewis, přicházejí s filmem o nezkrotné posedlosti.

Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov

NIT Z PŘÍZRAKŮ KINO ART

Drama, USA, 2017 titulky, od 15 let, 115 min., 110,- Kč

Středa 7.2. a čtvrtek 8.2. v 17:00

DUKÁTOVÁ SKÁLA

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

Milostné drama, Česko, 2018, od 12 let, 92 min. 130,- Kč

Úterý 27.2. ve 20:00

DARKLAND KINO ART

ÚTERÝ 13.2.2018 v 18:00

IRÁN

DIVADLO PRO DĚTI

NEDĚLE 25.2. v 15:30

PRINC BAJAJA

DIVADLO TRAMTÁRIE

Vstupné: 80,- Kč

DIVADLO V KINĚ

18.2.2018 v 19:00

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
VYPRODÁNO
divadlo::::

2.3.2018 v 19:00

ZDENĚK IZER

a AUTOKOLEKTIV

Vstupné: 290,- Kč, balkon: 260,-Kč

10.3.2018 v 19:30

Pavlína JIŠOVÁ
a Petra ŠANY ŠANCLOVÁ

Režie: Fenar Ahmad
Hrají: Dar Salim, Stine Fischer Christensen, Dulfi Al-Jabouri

Koncert osobitých písničkářek, každé tak trochu jiné..

Středa 7.2. a čtvrtek 8.2. ve 20:00

Středa 28.2. v 17:00 a sobota 29.2. v 17:00

NEDĚLE 11.3.2018 v 10:00

Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, slíbil korupci
pro všechny... Režie: M. Najbrt. Hrají: M. Daniel, M. Dalecký.

Pohádka pro celou rodinu.

Co se stane, když se dětí pustí do odhalování pověsti?
Režie: J. Novák. Hrají: M. Dejdar, M.Zounar, K. Brožová
Pohádka, Česko, 2017, přístupný, 90 min., 120,- Kč

PREZIDENT BLANÍK

Komedie, Česko, 2018, od 12 let, 90 min., 120,- Kč

Pátek 9.2. sobota 10.2. v 17:00

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

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

Úterý 13.2. ve 20:00

HAPPY END

Režie: Michael Haneke. Hrají Isabele Huppert, Toby Jones,
Mathieu Kassovitz

Akční, Dánsko, 2017, tit., od 15 let, 112 min., 110,-Kč

COCO

Animovaný, USA, DABING, Přístup., 105 min., 120,-Kč

Středa 28.2.ve 20:00

HORA

Vztah člověka a hor jako impozantní dokumentární symfonie.
Režie: Jennifer Peedom. Hrají: Willem Dafoe (vyp.)
Dok., Austrálie, 2017, tit., od 12 let, 74 min., 110,- Kč

Čtvrtek 1.3. v 17:00 a ve 20:00

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Tom Hanks, Meryl Streep, Alison Brie

Drama, USA, 2018, titulky, od 12 let, 115 min., 120,- Kč

Sobota 3.3 ve 20:00 ve 3D

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Režie: Rian Johnson. Hrají: Daisy Ridley, Adam Driver.

Drama, Francie, 2017, tit,. od 12 let, 107 min., 110,- Kč

Fantasy, USA,2017, DABING, přístupný, 150 min., 130,- Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST V KINĚ
Středa 14.2. v 18:00

Neděle 4.3 v 15:00

MICHAIL BARYŠNIKOV
a ANA LAGUNA: PROSTOR

Nejslavnější tanečník na světě Michail Baryšnikov oslaví dne
27.1.2018 70. narozeniny a toto je mimořádný záznam.
Balet, 2018, přístupný, 30 min., 120,- Kč

Středa 14.2. ve 20:00

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

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

Čtvrtek 15.2. v 17:00 a ve 20:00

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ

Ewa míří na plátna kin a pustí fanoušky i do svého soukromí.
Režie: Martin Linhart. Režie: E. Farna, M. Ruppert, T. Klus.

Hudební, Česko, Polsko, 2018, přístupný, 90 min., 120,- Kč

Pátek 16.2. v 17:00 ve 3D ve 20:00 ve 2D
Sobota 17.2. v 17:00 ve 2D a ve 20:00 ve 3D

BLACK PANTHER

Režie: Ryen Coogler.
Hrají: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o
Akční, USA, 2018, DAB., od 12 let, 132 min., 150,-/130,- Kč

Úterý 20.2. ve 20:00

HMYZ KINO ART

Divadelní ochotníci zkoušejí hru bratří Čapků„Ze života
hmyzu“... jejich životy se prolnou s osudy postav... Poslední
celovečerní film režiséra Jana Švankmajera.
Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus
Drama, 2018, ČR, Slovensko, od 12 let, 98 min., 110,- Kč

COCO

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

Neděle 4.3. v 18:00

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

Režie: Kenneth Branagh
Hrají: K. Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer

Drama, USA, 2017, titulky, od 12 let, 114 min., 110,- Kč

Úterý 6.3, ve 20:00

JÁ, TONYA KINO ART

Černočerná komedie, příběh, který by vydal hned na několik
životů. Režie: C. Gillespie. Hrají: M. Robbie, S. Stan
Životopisný, USA, 2017, tit., od 15 let, 119 min., 120,- Kč

Středa 7.3. v 17:00 a ve 20:00

KINOKAFETERIE - Vstupné: 150,- Kč

DIVADLO PRO DĚTI

MICHAL NA HRANÍ
Vstupné: 180,-Kč

DIVADLO V KINĚ

21.3.2018 v 19:00

PARFÉM V PODEZŘENÍ
VYPRODÁNO

MUZIKÁL V KINĚ

14.4.2018 v 19:00

MILOVAT K SMRTI
Světlana NÁLEPKOVÁ
Strhují příběh životní cesty Edith Piaf...
Vstupné: 380,-/ 330,-Kč

KONCERT V DIVADELNÍM SÁLE DK

16.4.2018 v 19:00

ČECHOMOR
Vstupné: 400-550,- Kč

19.4.2018 v 19:00

VĚRA MARTINOVÁ

Stálice naší akustické hudební scény s kapelou.
Vstupné: 300,- Kč

DIVADLO V KINĚ

9.5.2018 v 19:00

ORWEL 1984

aneb VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE
Vstupné: 280,-/240,- Kč

DIVADLO V KINĚ

19.6.2018 v 19:00

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ

MANDARÍNKOVÁ IZBA

Horor, USA, Austrálie, 2018, titulky, od 15 let, 120,- Kč

Zuzana TLUČKOVÁ - Pavol TOPOLSKÝ
Bibiana ONDREJKOVÁ

Režie: Michael Spierig, Peter Spierig
Hrají: Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook

Čtvrtek 8.3. v 17:00 a ve 20:00, pátek 9.3. ve 20:00,
sobota 10.3. v 17:00 a neděle 11.3. v 18:00

TÁTOVA VOLHA

MAROŠ KRAMÁR

Vstupné: 420,-/370,- Kč - předprodej od 21.2.

ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:

www.kinobreclav.cz

Eva je kostýmní výtvarnice a manželka šarmantního
Ludvíka... Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Eliška Balzerová,
Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK NA POKLADNĚ:

Komedie, drama, Česko, 2018, od 12 let, 90 min. 13

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

Pátek 9.3. v 17:00 a neděle 11.3. v 15:00

!! Je nutné dodržet čas vyzvednutí rezervace, nový systém ruší
rezervace automaticky...

Animovaný, Německo, 2018, DABING, přístupný, 120,- Kč

kino Koruna je provozováno za finanční podpory
Města Břeclav

VČELKA MÁJA 2

ST-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20:00, SO: 16:00 – 20:00
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Symboly emancipace
v břeclavské synagoze
Městské muzeum a galerie
Břeclav, příspěvková organizace
ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze připravilo v prostorách břeclavské synagogy
v ýstavu s názvem Symboly
emancipace - Synagogy 19. století v českých zemích.
Výstava prezentuje více než
dvě desítky synagog 19. století
se zaměřením na jejich dispozice, vnitřní uspořádání a výzdobu. Představuje také jejich
architekty, stavitele a mnohdy
dramatické osudy stojící za jednotlivými stavbami. Z celkového
počtu 360 synagog vybudovaných v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku v letech 1800-1918 se
do současnosti zachovalo pouhých 90. Většina z nich byla

48 nebo 84 - Galerie 99 vystavuje do 9. března 2018 portréty
a autoportréty malíře Antonína
Vojtka. Jde o neobvyklou výstavu 44 portrétů malíře s mezinárodní účastí. Malíře totiž ztvárnili
nejen výtvarníci z Česka (například Břeclav, Hustopeče, Brno,
Benešov, Ostrava, Žďár n. Sázavou), ale také z Německa, Francie, Ruska. Nejstarší dílko je
autoportrét malíře jako vojáka
četaře z roku 1956. Vystaveny
jsou kresby, akvarely, plastiky,
busta, fotografie. Jsme si jisti, že
tato unikátní kolekce výtvarných
děl návštěvníky zaujme.

vypálena a vypleněna během
křišťálové noci v listopadu 1938,
po nacistické okupaci českých
zemí v březnu 1939, či po deportaci židovských oby vatel
do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Po druhé světové válce velká většina synagog
chátrala, byla využívána jako
skladovací prostory apod. Snaha o záchranu a renovaci těchto
objektů započala až v 90. letech
20. století.
Výstava je doplněna fotografiemi břeclavské synagogy před
její rekonstrukcí, která probíhala v letech 1997-2000. Přijměte
naše srdečné pozvání na výstavu, která bude zahájena vernisáží
8. února 2018 v 17 hodin a potrvá
do 8. dubna.
(šty)

Obraz Pravdy je prakticky
dokončen. Účastnilo se malování téměř 600 lidí. Vzniklo
kuriózní dílo, které stojí za shlédnutí. Zbývá místo pro pár opozdilců a věříme, že obraz uspěje
v Pelhřimově v agentuře rekordů a kuriozit. Všem „spolutvůrcům“ děkujeme.
Nová výstava To nejlepší
z grafiky. Připravujeme výstavu výtvarných děl, které mohou
být ozdobou a chloubou každé
domácnosti, každého domu.
Autory uvedeme později. Věříme, že kolekce grafiky osloví milovníky a příznivce výtvarného
umění. Srdečně zveme, otevření
výstavy plánujeme na 13. března 2018.
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.

Ples Soukromé SOŠ manažerské
a zdravotnické Břeclav
termín: 2. 3. 2018
začátek: 20.00 hod
místo konání: Dělnický dům, Žerotínova 2 Břeclav

ŠOHAJKA
Svět se „zvirtuálňuje“
Lidová pranostika tvrdí, že
únor bílý, pole sílí. Takže jsem
se vydal mezi lány. Kouknout se,
jak to vlastně s tou přírodní posilovnou je. Celé roky jsem byl
přesvědčován, že tomu tak není.
Mocní mě chtěli utvrdit v tom,
že únor může být jedině vítězný. Ano, Jano, bylo tomu tak poměrně dlouho. A přírody ani pana
Února se nikdo z těch, kdo chtěli
poručit větru a dešti, na nic neptal. Baže. To se stává i v lepších
rodinách. Čas se mě také na nic
netázal a udělal ze mne nepracujícího seniora. Jistě, má to svá pro,
ale i proti. Tak například mohu
jezdit zdarma městskou hromadnou dopravou na hřbitov.
Můj anděl strážný mi říká: „Těš
se, zakrátko budeme mít novou
obřadní síň. A necpi se uzeninami. A nestrkej pořád nos do pohárku!“ Já na to: „Andělíčku, můj
strážníčku, nech toho, už brbleš
jak ta moja.“ „Jistě, Beníku, panička má vždycky pravdu.“ Ale
už raději nechám té přímé řeči
a zbytečných uvozovek. Sedím
u okna a čekám, až konečně začnou padat sněhové vločky na
pokroucený kmen sousedčiny
marhule. Srkám čaj s kapkou
tuzemáčku. Hladím svoji milou
kočku Mindu a lechtám psíka na
bříšku. Obě moje zvířátka jsou
černá jak moje duše. Jako dvě mé
nové kresby tuží . Crrr! Někdo zvo-

ní. Pes štěká. Moment. Vážně netuším, kdo by to mohl být. Krátká
pauza. Bez reklam. Fuj. Nebyli to
hoši od FBI. Ani od URNY. Pouze pán od plynárny. Vážně se mi
ulevilo. Jistě, Věry, to mám z těch
pitomých seriálů. Zdá se mi, že
koukáme na obrazovky čím dál
tím rozměrnějších televizí a postupně blbneme. Svět se nám čím
dál tím „zvirtuálňuje“.
A zatím se venku prochází
paní Zima. Ne, Františku, paní Zimová sedí doma u kamen a luští
sudoku. Po intravilánu našeho
města se prochází první roční období. A to je už roky ženského
rodu. Stejně jako milé dámy s vozíky, metlami a slušivými žlutými
vestami, které se starají o pěknou
tvář našeho města. A v tento čas
i s palčáky a červenými frgulkami.
Bohu dík za ně. Představte si, že
by nám sníh odhrnovali kýchající bezpohlavní roboti. No nic. Necháme to na Ave. Tož tak. I já se
s Benem vydal ven. A vzhledem
k tomu, že široko daleko není vidět v ulicích žádné bernardýny
se soudky rumu, vybavil jsem se
pohotovostní placaticí. Narazil
jsem kulicha ještě více do čela
a navlékl psíkovi slušivý overal. A se vzpomínkou na básníka
S. K. Neumanna jsme se vydali
2. 2. 2018 do lesů, vod a strání.
Jistě, na Hromnice.
Karel Křivánek
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Pingpongová show na Slovácké
Oddíl stolního tenisu MSK Gumotex Břeclav se zapojil i do třetího
ročníku projektu Všichni za stůl, v rámci kterého zavítala pingpongová show v úterý 23. ledna do tělocvičny Základní školy Slovácká.
Cílem projektu je získat děti pro sport jako zábavnou a zdraví prospěšnou volnočasovou aktivitu a také podchytit všechny talenty
a vrátit našemu stolnímu tenisu věhlas a slávu. Děti z prvního stupně se tak mohly setkat se špičkovými hráčkami stolního tenisu Ivetou Vacenovskou a Monikou Jančovou, vyzkoušely si svou šikovnost
a absolvovaly své první pokusy s ping-pongovou pálkou na čtyřech
soutěžních stanovištích. Aktivně se zapojil i břeclavský místostarosta
Zdeněk Urban, který v době své školní docházky na Slováckou stolní
tenis hrával. 
(juh)

Zájem dětí o stolní tenis roste
V rámci propagace stolního
tenisu mezi příslušníky nejmladší
věkové generace uspořádal MSK
Břeclav v sobotu 27. ledna dopoledne mezi dvěma extraligovými
utkáními svého družstva žen regionální turnaj nejmladšího žactva
(ročníky 2007 a mladší).
Účast byla nad očekávání, i když se o pořádání turnaje
rozhodlo jen před několika dny.
V herně MSK na Lesní ulici se sešlo 27 vyznavačů malého míčku,
kteří byli rozděleni do dvou věkových kategorií.
V té starší (ročníky 2007
a 2008) se prezentovalo 19 hráčů. Ve třech pětičlenných a jedné čtyřčlenné skupině hráli každý
s každým na dva vítězné sety. Osmička nejlepších pokračovala
systémem vyřazovacím na tři vítězné sety. Suverénním vítězem
se stal Matyáš Kolečkář z Hluku,
již hodně vyzrálý hráč, který je
úspěšný i na celostátních turnajích nejmladšího žactva. Druhé
místo vybojoval domácí hráč Lukáš Beneš (MSK), až do semifinále
postoupili Jakub Kalous a Mikuláš
Novotný (oba Mikulov). Ve čtvrtfinále bojovali i Lucie Tichá a Daniel Šperlink (oba MSK). Vítězem

vyřazovacího II. stupně soutěže,
určeného pro hráče, kteří se ve
skupině nedostali mezi nejlepší
dva hráče, se stal Jindřich Sadílek (Strážnice) před Vítkem Urbancem (SK Prace) a dvojicí hráčů
MSK Davidem Zálešákem a Veronikou Izákovou.
Hráčů ročníku 2009 a mladších nastoupilo osm, začali ve
dvou čtyřčlenných skupinách.
V postupující čtveřici byl nejlepší
David Slonka (Strážnice), který ve
finále porazil o rok mladší Zuzanu Machovou (ročník 2011). Poraženými semifinalisty byli Martin
Ratajský (MSK Břeclav) a Veronika Mrkvicová (Prace). Ve velmi dobrém světle se ukázal další
hráč MSK Jakub Třetina, který to
po dvou těžce vybojovaných výhrách dotáhl na páté místo.
Nejlepší odměnou pro pořadatele byla maximální spokojenost
účastníků turnaje, vyjádřenou
jejich vedoucími. Imponoval jim
dobře organizovaný turnaj bez
hluchých míst, na němž si každý z mladičkých stolních tenistů
změřil síly nejméně s pěti soupeři. Založena tak je nová tradice,
která jistě bude mít své pokračo(hý)
vání. 

Medaile pro krasobruslařky
Druhý lednový víkend byl pro
členky oddílu KRASO Břeclav
medailový. Cenné kovy si břeclavské krasobruslařky hned ze
tří závodů.
Na soutěži Brno Dragon Trophy
v kategorii mladší žačky A předvedla Aneta Štollová výbornou
volnou jízdu se všemi dvojitými
skoky a piruetami s vysokou obtížností, což jí zajistilo zlato. V kategorii mladší žačky B se neztratila
ani Adéla Krejzová, která po čistě
předvedené volné jízdě obsadila
stříbrnou pozici. Ve stejné kategorii startovala také o rok mladší
Tereza Darmovzalová a při své letošní premiéře byla desátá.
Další závod se konal až v dalekém Litvínově, kde
měl břeclavský oddíl
jedinou zástupkyni
Valentinu Lakosilovou. Valentina startovala v kategorii
žačky B a svou bezchybně předvedenou
volnou jízdou se čtyřmi dvojitými skoky
a obtížnými piruetami vybojovala zlatou
medaili.
Poslední závod
uspořádal krasobrus-

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

lařský oddíl v Uherském Brodě. Na
těchto závodech měla Břeclav největší zastoupení. V kategorii nováčci startoval Radek Jamrich a na
svém letošním prvním závodě obsadil krásné 4. místo. Další 4. místo
přidala Linda Bedřichová v kategorii nejmladší žačky B. V kategorii nováčci mladší nastoupily
tři břeclavské závodnice. Valerie
Masná ve své volné jízdě poprvé
předvedla jednoduchého Axela
a to ji zajistilo 1. místo. Svou premiéru měla i Stella Slezáková, která
skončila osmá a Charlotta Petrlová
byla devátá. Nakonec v kategorii
přípravka obsadila 1. místo Kateřina Kachyňová a 2. místo Laura
Schmiedová. 
(kraso)

Cykloterasa s občerstvením
Pořádání firemních
a soukromých akcí
Možnost grilování
a zajištění rautů
Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
691 41 Poštorná
Tel: +420 776 280 507
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Cyklistkám se dařilo
Mladé cyklistky Sportcomplexu
Břeclav si i na přelomu roku připsaly
několik významných úspěchů.
Nádherný boj
svedla Anna Jaborníková před Vánocemi na dráhovém
mistrovství České republiky v olympijském omniu. Dlouho bojovala
o příčku nejvyšší, ale v závěru jí trochu chyběly síly. Přesto vybojovala
druhé místo a cennou stříbrnou medaili.
Veronika Jaborníková byla poprvé na mezinárodních dráhových
závodech juniorů v nizozemském Apldoornu a v náročné konkurenci
se při své reprezentační premiéře neztratila. Svou rozjížďku o postup
do finále v keirinu vyhrála a celkově skončila na úžasném 6. místě.
Pro Českou republiku pak vybojovala spolu s Veronikou Bartoníkovou
2. místo v olympijském sprintu, když ve finále podlehly favorizovaným.
Břeclavské cyklistky ale sklízejí vavříny také na běžkách. Hned dvojitou radost jim udělaly nominační závody v Novém Městě na Moravě.
Trenér jihomoravské výpravy běžkařů Tomáš Telecký přijal do sestavy
i břeclavské starší žákyně. Barbora Němcová a Michaela Poulová si tak
mohly na přelomu ledna a února vyzkoušet atmosféru Zimní olympiády dětí a mládeže v Letohradě. 
(juh)

Školní pohár vybojovala
na trenažérech ZŠ Kupkova

Mladí sportovci ze Základní školy Kupkova dokázali, že to umějí
na vodě i na suchu, když získali Školní pohár Města Hodonína, o který
bojovali na dračích lodích a na veslařských trenažérech.
V září obsadila ZŠ Kupkova v závodě dračích lodí druhé místo,
v lednu soutěž vyvrcholila soubojem dvacetičlenných štafet na
veslařských trenažérech. Tady už Břeclavané přemožitele nenašli
a vítězství jim zajistilo i celkové prvenství a zisk poháru. 
(juh)

Úvod lví sezony: Z 0:2 na 11:2 za 33 minut
V prvních dvou kolech krajské
ligy mužů měli Lvi na programu
dva domácí zápasy. První polovina sezony nebyla zrovna výsledkově nejlepší a tak byl start
nesmírně důležitý. V prvním domácím utkání do Břeclavi přijeli
Orli z Uničova, kteří v průběhu
sezony posílili o několik bývalých prvoligových hokejistů, v jejichž čele stojí bývalý extraligový
hráč L. Korhoň. V našem týmu se
po téměř roce předvedl na ledě
trenér domácího týmu Jakub
Klimovič. Právě ten byl nejspíše
v tomto utkání rozdílovým faktorem. Druhý útok Hrbatý, Lenkovič a Klimovič jako centr, zcela

to moment ležel bodový zisk
pro domácí tým vcelku vysoko.
V 11. minutě se Břeclavi podařilo snížit a za další dvě minuty
Lvi vyrovnali po trefě v přesilové
hře. Následoval koncert, na který se bude asi dlouze vzpomínat.
Mezi 18. a 29. minutou střelil náš
tým dalších šest branek a soupeře donutil hned dvakrát prostřídat brankáře. Když na začátku
třetí třetiny Klimovič zvýšil na
11: 2, bylo o zápase definitivně
rozhodnuto. Na změnu ve skóre
z 0:2 na 11:2 potřebovali Břeclavští pouhých 32 minut a 55 vteřin. Lvi tak v roce 2018 začali
skvěle.
(mz)

ovládl toto utkání, a ze šesti branek Lvů, byl na ledě přítomen
u všech. Celkem si tento útok připsal 12 kanadských bodů. Uničov
domácí tým na začátku podcenil
a i přes zlepšený výkon v závěru
a téměř tříminutovou power play
to už na Lvy nestačilo. Skvělý
výkon podal i brankář domácího týmu F. Hübner (na snímku).
Druhý domácí zápas byl přímo koncertem útočné síly Lvů.
Začátek utkání proti Uherskému
Brodu tomu ovšem neodpovídal.
I přes mírnou převahu domácího celku se hosté ujali v šesté
minutě vedení, které zvýraznili o dvě minuty později. V ten-

11.3.

2018

v 10:00 h.
PŘEDPRODEJ:
Pokladna Kina Koruna
tel: 519 370 818
www.kinobreclav.cz

BŘECLAV - KINO KORUNA

Služby, které si zamilujete.
Jako 1. v ČR Vám nabízíme

Sledování zakázek online

734 288 888

Zjistěte více na:

jsmeprvni.rkokno.cz

www.rkokno.cz

Adresa pobočky: Husova 462/6, 690 02 Břeclav

RADNICE / 19

Derby s Hodonínem poznamenala zranění
V 15. a 16. kole extraligy měly stolní tenistky
MSK Gumotex Břeclav výhodu domácích stolů proti favoritovi soutěže SKST
Mart Hodonín Stavoimpex
a Sokolu Kyjov Eurolamp
(béčko Hodonína).
MSK Gumotex Břeclav-SKST Mart Hodonín Stavoimpex 1:6. K očekávanému
vypjatému boji mezi dvojicí vedoucích celků soutěže
nedošlo, protože po první
sérii dvouher odstoupily pro
zranění hodonínská Renáta
Štrbíková, kterou nahradila
juniorka Markéta Ševčíková,
a z domácího týmu Aneta
Kučerová. Utkání tak postrádalo ten správný náboj, převaha Hodonína byla zřejmá a po
dvou dílčích zápasech bez boje
favorit vyhrál hladce 6:1. „Utkání
se nám vůbec nevyvedlo, navíc
bylo silně ovlivněno zraněními.
Od našich hráček jsem čekal větší zaťatost v boji o dílčí úspěchy,
i pro zkušenost do dalších vzájemných zápasů s hráčkami Ho-

Ukrajinky Solomiye Brateykové, získal v Břeclavi jediný
dílčí bod. Uhrála ho zmíněná Ukrajinka na úkor Karin
Adámkové, která s ní vedla
v koncovkách všech tří setů
(8:6,10:8 a 8:4) a prohru 0:3
si nezasloužila. V týmu vicemistra se objevila po boku
Dany Čechové Vivien Ellö
(na snímku, v pozadí Karin
Adámková) a obě byly stoprocentní. Hráčky Sokola
těmto favoritkám vzdorovaly jen v několika setových
koncovkách, když ale začaly
prohrávat větším bodovým
rozdílem, jejich bojovnost
a úspěšnost ve výměnách
výrazně klesala. (hý, foto dav)
donína. U Karin Adámkové padl
termín důležitého utkání do období zkoušek na vysoké škole, což
se negativně odrazilo v jejím tréninku posledních tří týdnů,“ uvedl
kouč MSK Petr Nedoma po utkání.
MSK Gumotex Břeclav-Sokol Kyjov Eurolamp 6:1. Mladý
tým Kyjova, opírající se o výkony

1 +1
Akce

na vybraná m

Základy sebeobrany, posílení těla a strečink
kdy: každou středu od 18.45 hod.
kde: tělocvična Obchodní akademie Břeclav
co potřebuji: tepláky, triko
info: krasna.vera@seznam.cz, 602 211 720
vhodné pro všechny od 15 let

Kostka štěs
t

í

ultifokáln

í skla

70%
Sleva

vyber si až z
e 6 výhod
při koupi druhý
ch brýlí

na vybrané obruby

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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A JAK JSTE NA ZIMU
PŘIPRAVENI VY?

PRODEJ MOTOROVÝCH OLEJŮ A MAZIV
®
ADITIVOVANÁ MOTOROVÁ NAFTA DRIVE DIESEL
PRODEJ PŘÍPRAVKŮ NA ZIMU
PŘÍPRAVA VOZIDEL NA ZIMU
VÝMĚNY NÁPLNÍ V AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVKÁCH

Sovadinova
3552/10a, Břeclav • TEL.: 519 321 573
180x124mm_PRAMOS_breclavsko_11_2017.ai 1 24.10.2017 15:19:59
Sovadinova 10, Břeclav
• TEL.: 519 321 573
www.MADOIL.cz
• www.OLEJECZ.cz

www.MADOIL.cz •

E-SHOP:

Jsme držiteli certifikátů systému managementu kvality a
environmentu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

www.OLEJECZ.cz

ZIMNÍ
na okna
ČímSLEVY
více oken,
UŠETŘETE
okna i energie!
tím většízaslevy.

Sledujte
náš facebook
DRŽITEL CERTIFIKÁTU
ISO 9001:2009
/madoilsro

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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