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Město zkontroluje stav mostů

Přes řeku Dyji a její ramena vede řada mostů a lávek. Břeclavská
radnice se rozhodla zjistit, jaký je jejich technický stav, aby se předešlo jakékoliv možné havárii.
V loňském roce byly znalcem prohlédnuty všechny mosty v majetku města. Vizuální prohlídkou nebylo shledáno významné poškození,
které by bránilo užívání mostu. U některých mostů ale došlo v minulých letech k opravě cest, které přes ně vedou. Byly přidány nové asfaltové vrstvy, které díky své hmotnosti mohou snížit únosnost mostu.
Se znalcem bylo proto dohodnuto zpracování kompletních znaleckých posudků technického stavu všech mostů a zpracování základních dokumentů – tzv. mostních listů. Součástí posudku budou
i výpočty možné zatížitelnosti u jednotlivých mostů. Výsledek by
měl být znám do konce dubna.
(juh, foto dav)

Sonda do duší lidí

Informační pracoviště
k obchvatu ukončilo činnost
Město Břeclav oznamuje ukončení činnosti pracoviště na Náměstí
T. G. Masaryka 10 (v bývalé radnici), které poskytovalo informace majitelům pozemků v trase budoucího obchvatu města. V současné době již naprostá většina vlastníků pozemků má uzavřeny smlouvy o výkupu a další
provoz informačního pracoviště by již byl zbytečný. Pracoviště poradenské služby občanům ve věci výkupu pozemků bylo zřízeno k 1. 2. 2017
a do 20. prosince poskytlo informace celkem 75 občanům, kteří přišli
osobně, řada požadavků byla vyřízena také telefonicky.

Šest stovek lidí namočilo v břeclavské Galerii 99 manželů Vojtkových
štětec do barvy, kterou mají rádi. Společně tak vytvořili Kruh pravdy,
který má za úkol zjistit, jaká je mezi lidmi nálada. Šestistý tah štětcem
symbolicky provedl starosta Břeclavi Pavel Dominik. „Jednáme o umístění obrazu v břeclavském obchodním centru, ale také o zápisu do knihy rekordů,“ vysvětlila manželka slavného jihomoravského malíře Jitka
s tím, že obraz prostudují odborníci, kteří tak pomohou rozluštit, jaká
nálada panuje mezi lidmi. 
(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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Investiční akce se rozběhly naplno

S koncem zimy se v mnoha
částech Břeclavi naplno rozběhly
investiční akce. Radnice buduje,
opravuje nebo rozšiřuje hned několik parkovišť. V březnu se začne
s výstavbou parkoviště u nemocnice, které pojme 264 parkovacích míst. Na začátku března byla
rovněž zahájena úprava a rozšíření stávajícího parkoviště na bývalém autobusovém nádraží, kde
vznikne 88 míst. V souvislosti
s tím upozorňujeme, že stávající
parkoviště bude z důvodu rekonstrukce od 5. 3. do 31. 5. uzavřeno.
Město Břeclav v průběhu března dále zahájí úpravy a opravy
komunikace a chodníků na ul. Šilingrova, opravu chodníku vnit-

robloku na ul. U Splavu, opravy
chodníku na ul. Nerudova nebo
úpravy chodníku ul. Na Zvolenci.
Hned, jak počasí dovolí, bude
pokračovat výstavba cyklověže
u břeclavského nádraží. V rámci oprav nádražních budov začne v březnu s opravou výpravní
budovy na břeclavském nádraží
Správa železniční dopravní cesty. Ihned po skončení oprav nechá město Břeclav opravit prostor
před nádražím. Úprav se dočká
také veřejné prostranství poštorenské Rovnice. V březnu bude
rovněž zahájena úprava zahrady
domova seniorů. Stavebníci také
pilně pokračují na výstavbě nové
obřadní síně.

Další důležitou a dlouho očekávanou akcí je výměna systému
semaforů na šesti břeclavských
křižovatkách, která byla zahájena
na začátku března. Jako první se
bude realizovat výměna semaforů na křižovatce u cukrovaru a na
křižovatce u soudu. Rekonstrukce
si vyžádají dílčí omezení dopravy,
kdy dojde k zúžení jízdního pruhu v blízkosti semaforu. Je proto potřeba, aby všichni účastníci
sledovali a hlavně respektovali
dočasné dopravní značení. Termín
dokončení všech křižovatek je podle uzavřené smlouvy 24 týdnů
od zahájení prací.
Nové semafory by měly zlepšit průjezdnost městem. Stá-

vající světelná signalizace je již
za hranicí své životností a neumožňuje tzv. inteligentní řízení
dopravy, nelze sladit provoz jednotlivých semaforů. Nová světelná signalizace bude disponovat
systémem nepřetržitého monitorování dopravy kamerami, který
v závislosti na intenzitě dopravy nastaví intervaly jednotlivých
signálů tzv. dynamickým řízením.
K tomu budou jednotlivé křižovatky mezi sebou navzájem komunikovat a bude možné vytvořit
tzv. zelenou vlnu.
Více informací a aktuálních
snímků z probíhajících investičních akcí přineseme v dubnovém
čísle Radnice.
(dav, juh)

Opraví Lipinskou cestu. Zemřel senátor Jan Hajda
V úterý 27. únoKácení zvýší bezpečnost ra zemřel
senátor

Na základě podnětu břeclavské radnice se Lesy ČR rozhodly opravit Lipinskou cestu v kančí
oboře, kterou často používají cyklisté mířící z/do Charvátské Nové
Vsi. Oprava cesty bude spočívat ve
stržení nánosů, doplnění prohlubní a děr štěrkodrtí a skrývkou s následným zhutněním. Opravovat se
bude od 1. 3. do 30. 6. (Na snímku
kontroluje stav cesty místostarosta Břeclavi Svatopluk Pěček společně s náměstkem ředitele LZ
Židlochovice Martinem Mrázem).
V souvislosti s Kančí oborou informujeme také o kácení
v blízkosti lesní cesty do Lednice.

Milovníci zimních procházek si nemohli nevšimnout, že na několika
místech v těsné blízkosti města
dochází ke kácení stromů kolem
cest. Děje se tak například právě
kolem cesty k Janohradu. Lesy
České republiky k tomuto kroku
vedla snaha o zvýšení bezpečnosti osob, které tyto cesty ve velkém počtu využívají. Především
ve větrném počasí totiž padaly
na cesty i větve větších rozměrů,
které byly velmi nebezpečné. Na
mnoha místech navíc kořeny stromů narušovaly asfaltové povrchy
cest, což také nepřispělo k bezpečnému pohybu.
(juh, dav)

za Břeclavsko Jan
Hajda.
Jan Hajda se
narodil 22. října
1949 v Křepicích
a vystudoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké
školy zemědělské
v Brně. Po ukončení vysoké školy
pracoval v zemědělském družstvu
v H u s to p e č í c h
u Brna a později jako ekonom v zemědělském družstvu v Pavlově.
Působil také ve funkci ekonomického náměstka Okresní zemědělské správy v Břeclavi. V roce 1988
se stal předsedou Zemědělského družstva Sedlec u Mikulova.
Od roku 1998 byl šéfem Okresní
agrární komory v Břeclavi. V roce
2006 se stal senátorem a svůj
post obhájil také při následujících
volbách v roce 2012.
Byl také iniciátorem založení
Agrárně-potravinářské komory

a následně pracoval jako místopředseda Agrární komory okresu
Břeclav. V roce 2001 se stal předsedou této komory. Podílel se na
organizování protestních akcí na
podporu zemědělství a venkova.
Jako předseda Agrární komory okresu Břeclav se podílel na
zpracování koncepce regionálního rozvoje okresu ve spolupráci s okresním úřadem. Svou prací
v komoditní radě pro víno přispěl
k podpoře vinohradnictví a vinařství na okrese. 
(red)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
z á v ě r
února nás
potrápil třeskutými mrazy, tuhá zima
přišla do Břeclavi v době, když už
mnozí vyhlížejí v lese medvědí
česnek. Věřím ale, že mrazy na
konci února opravdu znamenaly
poslední slovo letošní zimy. Kromě toho, že naše těla už nezbytně potřebují slunce a teplo, jsou
teploty nad nulou zapotřebí také
k mnoha investičním akcím, které
letos plánujeme.

Na začátku března odstartovala dlouho očekávaná investiční akce - výměna semaforů.
Kromě toho město začalo opravovat a rozšiřovat parkoviště na
bývalém autobusovém nádraží,
které bude z důvodu oprav dočasně mimo provoz. Další městské parkoviště se začíná budovat
u břeclavské nemocnice.
Velmi mě těší, že souběžně
s opravami, do kterých investuje
břeclavská radnice, se rozběhly také opravy výpravní budovy
břeclavského nádraží, jejichž investorem je Správa železniční
dopravní cesty. Na opravenou výpravní budovu naváže přestavba

Čištění Bořího lesa pokračuje
Boří les už čtvrtým
rokem prohledávají
pyrotechnici. Zatím
vyčistili sto hektarů
a našli 3041 kusů munice. Státní podnik
Lesy ČR dosud zaplatil za pyrotechnický
průzkum osm milionů korun. Celkem je
potřeba prozkoumat
500 kontaminovaných hektarů lesa.
Pr vní dvě etapy
pyrotechnických prací již skončily, třetí začala loni v listopadu.
Pyrotechnici z pražské firmy Borgata,
kteří působili v lese
v úvodní i pokračující zakázce, nyní prohledávají
50,19 hektarů. „Počasí nám zatím
přeje. Loni jsme kvůli promrzlé
půdě i sněhu končili v polovině
prosince a do lesa se vraceli až
v březnu. Nyní máme prohledáno
už více než 54 % plánované plochy,“ uvedl Jiří Chládek, vedoucí
pyrotechnik z Borgaty. Upozornil také na nedávný hromadný
nález munice z výzbroje pohraniční stráže i nefunkčních železobetonových protipěchotních
min z 50. let minulého století.
„Jednalo se pouze o válce ze železobetonu, bez trhaviny a iniciátorů,“ dodal Chládek. Ve třetí
etapě zatím pyrotechnici od listopadu až dosud objevili 60 kilogramů malorážového střeliva,
šest kusů munice ráže od 12,7 do

prostoru před nádražím, kterou
provede město Břeclav.
Naplno pokračují práce na výstavbě nové obřadní síně a úpravě okolí, jakmile to dovolí počasí,
budou pokračovat práce na výstavbě nové parkovací cyklověže.
Březen znamená zelenou
také pro další investiční akce,
které jsou z pohledu komfortu
obyvatel Břeclavi pro život ve
městě neméně důležité. Opravovat tak opět budeme chodníky
a komunikace na místech, která

to potřebují. Mimo to zahájíme
také práce na úpravě zahrady domova seniorů nebo úpravy veřejného prostranství Rovnice.
Těší mě, že Lesy ČR na základě podnětu břeclavské radnice
opraví cyklisty hojně užívanou
Lipinskou cestu v Kančí oboře.
Letošní rok tak břeclavská
radnice bude opět pokračovat v investičních akcích, které
usnadní život Břeclavanům, ale
i lidem, kteří do města zavítají.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Pojeďte Do práce na kole
Loni jsme spolu ujeli a ušli
36 988,8 km což je trasa 16x
okolo České republiky. Devět
zaměstnavatelů zřídilo funkci cyklokoordinátora (Město
Břeclav, Gumotex a.s., Otis a. s.,
Emerson Climate Technologies s.r.o. ,Viadesigne s.r.o., Komerční banka, a.s., Fuhrmann,
EGSS s.r.o., Věznice Břeclav).
Hlavním cílem této kampaně je

hravou formou přivést více lidí
k pravidelnému používání kola
jako hlavního dopravního prostředku ve městě. V Břeclavi je
jízda na kole zcela běžná, pojďte proto s námi ukázat celému
Česku, že jsme cyklovelmoc.
Registrovat se můžete od 1. 3.
do 30. 4. 2018, v květnu se soutěžně pojede. Více informaci na
www.dopracenakole.cz.  (lč)

30 milimetrů, 93 kusů dělostřelecké munice nad 31 milimetrů,
20 iniciátorů, 998 pyrotechnických výrobků, jeden ruční protitankový granát a osm kusů
ženijní munice. Největším nálezem byla dělostřelecká raketa
Wurfgranate 42 ráže 210 mm, vážící 112,6 kg (na snímku).
Smlouvu na čtvrtou etapu na
55,35 hektarech lesa v lednu podepsal podnik Lesy ČR s firmou
MPK net s.r.o. Ta předpokládá zahájení prací v průběhu března. Na
průzkum 55 hektarů má podle
smlouvy 16 měsíců. Pyrotechnici kromě lesníků spolupracují
v Bořím lese také s Pyrotechnickou službou Policie ČR i složkami integrovaného záchranného
(tz)
systému. 
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Blokové čištění
startuje v dubnu
Jarní měsíce patří každoročně
blokovému čištění ulic, na kterých se hojně parkuje a nejde
je tedy čistit průběžně. Ne jinak
tomu bude i letos.
Začíná se v dubnu, kdy na
prvních ulicích umístí strážníci
dopravní značky s informacemi.
Letos nově se budou tímto způsobem čistit i čtyři ulice v místní
části Poštorná.
„Lidé se o blokovém čištění dozvědí nejen díky dopředu
umístěným značkám, ale plánujeme i větší informační kampaň. Na webu mapy.breclav.eu
už nyní zájemci najdou interak-

tivní mapku s přehledem, kdy se
která ulice bude čistit a kdy musí
svá auta parkovat jinde,“ prozradil novinku tajemník úřadu Zdeněk Opálka.
K tomu dodal, že kromě toho
lidé informace najdou v měsíčníku Radnice, na internetu, připravuje se i reportáž v TV Fenix,
a pokud si obyvatelé města stáhli aplikaci Česká obec či Mobilní rozhlas, dostanou upozornění
i tam. „Systém Mobilního rozhlasu pak využijeme také pro zasílání e-mailu či SMS zpráv, abychom
občany našeho města maximálně
informovali,“ ujistil tajemník. (jk)

09/06/2018

350
Kč
JEN DO 31. 3.

Nová aplikace usnadní
hlášení závad ve městě
Občané Břeclavi mají nyní novou možnost hlásit závady na
městském majetku pomocí aplikace pro chytré telefony. Včasným
oznámením tak mohou přispět
k rychlejšímu odstranění nejrůznějších závad, jako jsou například
poškozené komunikace, vyvrácené dopravní značky, rozbité lavičky
nebo nefunkční veřejné osvětlení.
Je potřeba si do telefonu
stáhnout a nainstalovat program Survey123 (z GooglePlay
nebo AppStore), poté vyplnit přihlašovací jméno zavady a heslo
ZavadyBv1. Následně se zobrazí
jednoduchá anketa, ve které lze
závadu stručně popsat, označit
její GPS souřadnice a také přidat
fotografii závady.
Aplikace ohlásí závadu přímo
příslušnému úředníkovi. Pokud
se jedná o závadu na městském
majetku, tak začne pracovat na
nápravě. Pokud se nejedná o majetek města, tak úředník informuje příslušného majitele. Evidenci
corporate Identity Teplo Břeclav
závad přijatých, řešených a vyře-

šených je možné sledovat také na
internetové adrese http://arcg.
is/2ClIVIP. Každá nahlášená závada je zde v mapě města označena
terčíkem, jehož barva signalizuje stav závady – přijata (červená), v řešení (modrá), vyřešena
(zelená), předána jinému majiteli
(oranžová). Občan tak má i zpětnou vazbu, jak byl jeho podnět
(juh)
vyřešen. 

Městská společnost Teplo Břeclav s.r.o.
hledá nové spolupracovníky na pozice:
• Elektrikář
• Topenář (instalatér)
Práce na plný úvazek, pracovní doba 40 hod. týdně

MIG 21/ŠKWOR
RYBIČKY 48/DYMYTRY
XINDL X/COCOTTE MINUTE
SKYLINE/JOHN WOLFHOOKER

DAVID STYPKA & BANDJEEZ/PSH
BURGERY

PIVNÍ SPECIÁLY

PROHLÍDKY PIVOVARU
Vstupenky koupíš na

slavnostibreclavskehopiva.cz

Pracovní náplň:
- údržba a opravy na zařízení plynových kotelen a domů
- zajišťování pohotovosti ve své odbornosti pro objekty ve
správě zaměstnavatele
- provádění oprav pro další právní subjekty
Požadavky:
- minimálně vyučen v daném oboru,
- praxe výhodou
- řidičský průkaz skupiny B
- u oboru elektrikář výhodou § 6 ,
- u oboru topenář (instalatér) výhodou svářečské zkoušky
- samostatnost a flexibilita, logické uvažování a zodpovědnost
Nabízíme:
- smlouvu na dobu neurčitou ve stabilní společnosti
- velmi dobré mzdové ohodnocení
Benefity: týden dovolené navíc, příspěvek na dovolenou,
příspěvek na pojištění, stravenky
- možnost karierního růstu ve společnosti.
Zájemci se mohou informovat u vedoucího provozu pana
Vladimíra Dlouhého tel. 606 727 209, nebo zaslat e-mail
na info@teplobreclav.cz
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Město koupí pozemky Interaktivní mapa
na židovském hřbitově pomůže s parkováním
Břeclavští zastupitelé schválili koupi pozemků na židovském
hřbitově, které se nachází pod
stavbami ve vlastnictví města
Břeclav. Jedná se o objekt kaple
a o rodinný dům, který město pronajímá.
Získání těchto pozemků do
majetku města bylo doporučeno majetkovou komisí. Židovská
obec Brno s tímto návrhem vloni v září souhlasila a předložila
znalecký posudek, kterým byla
cena stanovena cena pozemků
na 1 021 540 korun.
Město Břeclav má dlouhodobě
zájem o zatraktivnění oblasti kolem židovského hřbitova v Břeclavi, protože se jedná o historicky
a turisticky přitažlivou lokalitu.
Město má proto s Židovskou obcí
Brno uzavřenu smlouvu o výpůjč-

ce pozemku, na kterém se nachází
vlastní hřbitov, aby zde mohlo provádět údržbu (sečení trávy, úpravu
přístupových cest).
Vzhledem k tomu, že částka na
výkup pozemků byla zařazena do
rozpočtu až na rok 2019, schválili zastupitelé na svém zasedání
19. února uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím, že výkup bude uskutečněn v roce 2019.

(juh, foto dav)

Víte, kde jsou v Břeclavi parkovací zóny pro rezidenty? Kolik stojí parkovací karta na rok?
Nebo kde můžete stát 30 minut
s parkovacím kotoučem zdarma?
Snadná pomoc.
Město Břeclav spustilo na adrese mapy.breclav.eu geografický portál, který je rozcestníkem
k mapovým službám poskytovaným občanům. Bude postupně
rozvíjen a doplňován o další aplikace. Již nyní zde naleznete interaktivní mapu, na které je barevně
vyznačené parkování pro rezidenty a placené parkovací zóny.
Orientační mapka je dostupná
také pro chytré mobilní telefony.
„Dříve jsme měli k dispozici jen
tištěnou mapku, která ale nebyla i kvůli velikosti úplně ideální.
Navíc jakékoliv změny v parko-

vání ve městě by znamenaly další
a další tisk. Nově jsme tedy spustili interaktivní orientační mapu
zón včetně parkovacích automatů. Kliknutím na konkrétní zónu
se objeví podrobné informace
s cenami za parkování,“ uvedl
velitel městské policie Stanislav
Hrdlička.
„Město už v loňském roce začalo s postupným zveřejňováním
interaktivních map. Díky tomu
mohou občané očekávat další
důležité informace v geografické podobě. Například už nyní je
zveřejněna mapová informace
o termínech blokového čištění v roce 2018. Najdou zde také
ale vyhlášku o technické mapě
nebo aplikaci pro hlášení závad
ve městě,“ uvedl tajemník úřadu
Zdeněk Opálka. 
(jk)

Zodpovědné třídění odpadu je součástí moderní společnosti
Břeclavané se během let naučili třídit zodpovědně. U některých obalů však není zcela
snadné rozpoznat, kam vlastně
patří a jestli je vůbec třídit lze.
Mnozí lidé, kteří třídí plast, papír
i sklo, tak ani netuší, že k plastům nelze přiřadit třeba obaly od chipsů nebo znečištěné
plastové obaly, které bohužel
v tříděném odpadu často končí. Stejně tak pracovníci nachází
v kontejnerech na papír jednorázové pleny, hygienické potřeby
nebo mokrý, mastný a znečištěný papír. Tyto věci rovněž do
kontejnerů na tříděný odpad
nepatří.
Poctivé třídění má pro životní prostředí kolem nás řadu pozitivních dopadů. Zdroje na naší
planetě nejsou nevyčerpatelné
a díky důslednému třídění odpadu přispíváme k tomu, abychom
společně udrželi dobré životní
prostředí pro další generace.
Díky recyklaci není nutné rozšiřovat skládky, lidstvo se tak vyhne nezpracovanému odpadu,
který by jej dříve nebo později zcela zahltil. Recyklace naopak přispívá k výrobě nových
věcí. Také směsné odpady jsou
už dnes používány při tvorbě
plastových chodníků, protihlukových stěn nebo přepravních
palet.

Třídění odpadu je přitom dnes
komfortní záležitostí. Kontejnery na třídění odpad jsou doslova
na každém rohu a každoročně
se zvyšující počet vytříděného
odpadu jednoznačně dokazuje,
že lidem na prostředí, ve kterém
žijí, záleží. Protože motivace není
nikdy dost, uveďme si pro příklad, že recyklací pouhé jedné
tuny papíru zabráníme zbytečnému pokácení 1, 1 tuny dřeva,

což rozhodně není zanedbatelné
množství! Díky kvalitní recyklaci
lze dnes využít recyklovaný papír k výrobě knih, krabic, sešitů
i hygienických výrobků. Recyklaci papíru lze přitom i sedmkrát
zopakovat. Oproti tomu sklo je
recyklovatelné prakticky neustále. Třídění skla tak částečně nahrazuje neobnovitelné suroviny,
jako jsou sklářské písky nebo vápenec.

Vůbec nejdůležitější je pečlivé
třídění plastů. Ty totiž mají nejhorší vliv na životní prostředí a pro přírodu představuje výroba nových
plastů ohromnou zátěž. Jejich recyklace je proto nutná. Z vytříděných PET lahví se vyrábí například
vlákna používaná při výrobě výplní do zimních bund nebo spacáků,
další vytříděné plasty slouží např.
k výrobě odpadkových košů nebo
zahradního nábytku. (dav, ave)
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Zápisy do prvních tříd základních škol
ZŠ Na Valtické
www.zsvalticka.cz
Zápis do 1. třídy ZŠ Na Valtické se
uskuteční v pátek 6. 4. 2018 od
13 do 17 hodin.
Náš školní vzdělávací program
„Škola přátelská - škola partnerská“ Vám nabízí:
- příjemné a bezpečné prostředí
školy s moderními a technicky
kvalitně vybavenými třídami
- plně kvalifikovaný a zkušený
pedagogický sbor
- bezplatný přípravný kurz pro
budoucí prvňáčky „Školička
před školou“
- pro děti s odkladem školní docházky možnost navštěvovat
přípravnou třídu
- účelnou prevenci rizikového
chování žáků v rámci minimálního preventivního programu
školy
- zapojení žáků do poznávacích
exkurzí, výukových a sportovních soutěží

- elektronickou žákovskou
knížku
- výuku angličtiny, němčiny
a ruštiny
- pravidelný plavecký výcvik
všech žáků 2. a 3. ročníku
- kvalitní přípravu žáků k přijímacím zkouškám na střední školy
- závěrečné absolventské práce
žáků 9. tříd
- ranní a odpolední aktivity ve
třech odděleních školních družin s provozem již od 6.30 hodin
- zdravé stravování ve školní jídelně s možností výběru ze
dvou jídel
Zákonný zástupce u zápisu předloží rodný list dítěte a svůj průkaz
totožnosti.
Bližší informace získáte na tel.
čísle 519 334 211 nebo na webových stránkách školy www.zsvalticka.cz.

ZŠ Kupkova
www.kupkova.cz
Zápis dětí do 1. ročníku:
- koná se v pátek 6. dubna 2018
od 14 do 18 hod.
- proběhne v budově 1.stupně na
ulici Sovadinova 1
- jedná se o děti narozené v době
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
- zákonný zástupce u zápisu je
povinen předložit občanský průkaz a rodný list dítěte
Naše škola nabízí:
- pro předškoláky přípravný kurz
na školní docházku – přihlášky
je nutné odevzdat nejpozději do
2.3.2018 na sekretariát školy na
ul. Sovadinova, jsou k dispozici
na www.kupkova.cz
- den otevřených dveří – čtvrtek 22. března 2018 od 8.00 do
11.40 hod
- vzdělávání podle školního programu „Škola pro život“
- volnočasové aktivity v kroužcích
mnoha zaměření
- týdenní lyžařský kurz pro žáky
1. a 2. stupně
- výuka plavání (2. a 3. třída), výuka bruslení (1.-5.třída)

- kvalifikovaný tým pedagogů podílejících se na dobrých studijních výsledcích žáků
- pravidelná setkání třídních důvěrníků s vedením školy
- bezproblémový přechod na druhý stupeň
- účast na projektech (Děti dětem,
Ovoce a mléko do škol)
Na vaše dítě čeká:
- školní poradenské pracoviště
(školní psycholog, výchovný
poradce, pedagogičtí asistenti,
metodici prevence)
- čtyři oddělení školní družiny
s provozem 6.30 – 16.30 hodin
- školní jídelna - výběr ze dvou jídel,
internetové přihlašování obědů
- školní parlament
- moderně vybavené kmenové
třídy a odborné učebny
- plně vybavená keramická dílna
Bližší informace Vám rádi sdělíme na
- sekretariát Sovadinova
tel.č. 519 370 785
- ředitelství školy
tel.č. 519 326 543
- www.kupkova.cz

ZŠ Slovácká
www.slovacka.cz
Škola se zaměřením na výuku
tělesné výchovy a cizích jazyků.
Zápis proběhne ve čtvrtek 5. 4.
2018 od 13 do 17 hodin
Motto školy: "Škola pro život".
Na Vaše dítě čekají:
- tři první třídy, z toho jedna
s rozšířenou výukou matematiky a angličtiny
- školní družina s kapacitou
170 žáků (od 6:30 do 16:30
hodin)
- školní poradenské pracoviště dvě výchovné poradkyně, dvě
školní psycholožky, metodička prevence, školní speciální
pedagog
- dva dyslektické kroužky, LOGO
procvičování
- výborné vybavení ICT technikou a pomůckami, práce s miniroboty v hodinách
informatiky
- nadstandardní personální
i prostorové podmínky pro tělovýchovné aktivity – dvě tělocvičny, posilovna, sportovní
areál
- sportovní rozvoj žáků - od
2. ročníku bruslení, 3. a 4. ročník plavání

- zaměření na cizí jazyky, angličtina od 2. ročníku (kroužek Aj již
od 1. třídy)
- na 2. stupni vyučování některých předmětů metodou CLILL
– v anglickém jazyce
- obsáhlá nabídka mimoškolních
aktivit
- školní parlament
- přípravný kurz pro budoucí
prvňáky
- úspěšná práce s talentovanými žáky, i s žáky vyžadujícími
zvláštní péči (podpora sportovních, v ýtvarných, jazykových a dalších dovedností
a vědomostí žáků se pozitivně
promítá do významných celorepublikových i mezinárodních
úspěchů žáků)
- kamerový systém k zajištění
bezpečnosti dětí ve škole
- vyzvedávání dětí ze školní družiny pomocí čipových karet –
systém BELLhop
- školní jídelna se zaměřením na
zdravou výživu - výběr ze tří jídel, 7 druhů ovocných a zeleninových salátů)
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v pondělí 26. 3.
2018 od 14 do 17 hodin.

ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky
www.kptnalepky.cz
Zápis do 1. třídy se koná ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 14 do 18 hodin
Vzdělávací program:
- vyučujeme podle školního
vzdělávacího programu Škola
zá-klad života
- nabízíme kvalifikovanou výuku
2 cizích jazyků
- samostatný vyučovací předmět Finanční gramotnost –
kde máme každoroční úspěchy
v soutěžích
- výuka environmentální výchovy – v rámci samostatného předmětu i projektového
vyučování
- posílena výuka tělesné výchovy
- kvalifikovaný metodik prevence
a výchovná poradkyně
- zapojení do evropských projektů

Vybavení:
- interaktivní tabule v každé třídě,
interaktivní učebnice
- ICT učebna
- odborné učebny
- interaktivní učebnice
- keramická pec
- digitální výukové materiály
Zájmová a mimoškolní činnost:
- š i ro k á n a bíd k a k ro u žků ,
doučování
- příprava na přijímací zkoušky
- bruslení, turistika, plavání
- lyžařský kurz a škola v přírodě
Pro předškoláky kurz „Škola
nanečisto“
Školní družina: 3 oddělení, 6:00
- 16:00
e-mail: zskptnalepky@tiscali.cz,
tel: 519 333 339
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Zápisy do prvních tříd základních škol
ZŠ Komenského

ZŠ Jana Noháče
www.zsjananohace.cz

www.zspostorna.cz
Přijďte k zápisu do první třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 5. 4.
2018 od 13.30 do 18 hod. v budově Komenského 14 (bílá škola).
Zákonný zástupce je povinen pro
školní rok 2018/2019 přihlásit dítě,
které je narozené v období od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky z loňského
školního roku. U zápisu předloží
rodiče svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Výuka probíhá podle
školního vzdělávacího programu
„Moderně s Komenským“.
Nabízíme:
- Kvalifikovanost a odbornost pedagogických pracovníků
- Školní poradenské pracoviště, výchovné a kariérní poradenství
- Přátelské klima školy, „škola rodinného typu“
- Práce v žákovském parlamentu
(od 5. ročníku)
- Moderně vybavené kmenové třídy
a odborné učebny

- Sportovní areál
- Vzdělávací pobytové akce – škola
v přírodě, lyžařský kurz
- Výuka plavání (2., 3. ročník); výuka
anglického jazyka (od 3. ročníku);
výuka druhého cizího jazyka (od
7. ročníku)
- Exkurze a vzdělávací programy,
projektové vyučování
- Bohatá nabídka zájmov ých
kroužků
- Školní družina s provozem 6.30
hod. – 16. 00 hod.
- Výběr ze dvou jídel ve školní
jídelně

Vážení rodiče, výběr školy a zápis
do 1. třídy je důležitý mezník v životě Vašeho dítěte, pokud váháte,
kam k zápisu, využijte „Dne otevřených dveří“, který bude v úterý
27. 3. 2018 od 8.00 do 13.30 hod.
a přijďte se podívat, že naše škola
je pro Vaše dítě tou pravou.
Další informace na tel.: 519 372
155; e-mail:zskomen@seznam.cz

Vážení rodiče,
srdečně Vás s Vašimi budoucími
prvňáčky zveme k nám do školy
na zápis dětí do 1. třídy, který se
uskuteční ve čtvrtek 5. 4. 2018
od 14 do 18 hodin.
Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít dvě první třídy. V případě zájmu rodičů budou v jedné
z nich často využívány aktivizující
metody výuky (projektová a bada-

telská výuka, problémové úkoly,
kritické myšlení, skupinová práce
apod.) a jiné typy hodnocení.
Naši školu si můžete prohlédnout
osobně nebo je možno využít virtuální prohlídku na Google Maps.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle 777 104 959.
S sebou si k zápisu vezměte rodný
list dítěte, očkovací průkaz a Váš
občanský průkaz.

MŠ a ZŠ Herbenova
www.zsherbenova.cz
Zápis dětí do 1. ročníku
KDY: 5. 4. 2018 od 14 do 17 hodin
KDE: Budova školy Herbenova 4,
Břeclav 3
Přijímáme děti s doporučením
školského poradenského zařízení
(SPC, PPP) a lékaře.
Nezapomeňte rodný list dítěte.
Nad rámec standartního vzdělávání žáků se zdravotním postižením
nabízíme:
- svozy tělesně postižených žáků
do školy
- celodenní vzdělávací a zdravotnickou péči

- poradenství pro rodiče našich
žáků
- pos k y tov ání pod p ů r ných
opatření
- úzkou spolupráci s odbornými
pracovišti a lékaři
- individuální přístup podle potřeb žáků
- rehabilitační terapie, náhradní
komunikaci
- nadstandartní logopedickou
péči
- strukturovanou výuku
- kvalitu a odbornost
- klidné a příjemné prostředí

Přípravná třída ZŠ Na Valtické pro
děti s odkladem školní docházky
Vážení rodiče,
uvažujete o odkladu školní docházky pro Vaše dítě? Pak by Vás
mohla zajímat přípravná třída,
která již několik let úspěšně
vzdělává děti na naší škole.
Výhody přípravné třídy
• v ý znamný m způsobem
usnadňuje dětem přechod
z mateřské školy či domácí
péče do základní školy
• pomáhá překonat problémy
školní nezralosti dětí
• děti si snáze doplňují potřebné dovednosti, které jim
umožňují lepší začlenění do
výuky v 1. třídě
• malý počet žáků (maximálně
15), individuální přístup k dětem

• vzdělávání a logopedická
péče pod vedením zkušeného speciálního pedagoga
• možnost využít školní družinu i školní jídelnu a mimoškolní volnočasové aktivity
v zájmových kroužcích
Vzdělávání v přípravné třídě je
bezplatné.
Po absolvování přípravné třídy mohou děti pokračovat ve
vzdělávání na kterékoli základní škole.
Podrobnější informace je možné
získat na tel. čísle 519 334 211
Mgr. Marta Zajíčková, při osobní
návštěvě nebo na e-mailu jankovicova@zsvalticka.cz.
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Gigantická hala:
Nová pracovní místa

Čtyři tisíce metrů krychlových
betonu, přes pět tisíc metrů čtverečních materiálu k opláštění haly,
na sedm tisíc metrů čtverečních
sádrokartonových příček nebo
jednadvacet tisíc metrů čtverečních fólie k pokrytí střechy. Čísla,
která postupně generálního ředitele společnosti Alcaplast Františka Fabičovice i díky svižnosti
prací na výstavbě nejnovější haly
C přestávají zaměstnávat. Jeho
pozornost se teď upíná k náboru
nových zaměstnanců, instalaci
nejnovějších technologií a k přesunu technologií stávajících. Zkušební provoz se totiž v nejnovějším
výrobním provozu Alcaplastu rozjel v závěru roku 2017. Rozlohou
přitom hala odpovídá čtyřem fotbalovým hřištím.
Hlavní myšlenkou výstavby tak monstrózní haly je podle
jeho slov centralizace kovovýroby.
Tedy konkrétně dělení materiálu,
svařovny a montáže nerezových
žlabů. „Tím, že převážnou většinu všech kovových dílů a výrobků
přesuneme do jedné haly, docílíme výrazného ulehčení a urychlení toku materiálu skrz výrobní
proces,“ přiblížil generální ředitel.
Společnost Alcaplast také hodlá výrazně obnovit svůj strojový
park a pořídit zbrusu novou výrobní techniku. Kapacita haly bude
zpočátku využita zhruba ze třiceti

procent. A to i přesto, že se zde navíc zabydlí i oddělení kvality, zkušebny techniků, úsek výzkumu,
vývoje a extruze. Vedení společnosti ji totiž záměrně vystavělo do
rezervy tak, aby i v následujících
letech dostačovala neustálému
nárůstu poptávky o výrobky.
Jak uvedl, jeho společnost se
intenzivně zabývá také nutností
chránit životní prostředí. I proto se
řadí mezi environmentálně zodpovědné firmy. „I z tohoto důvodu v hale C pro vytápění a chlazení
používáme systém trigenerace.
Vůbec poprvé jsme jej ozkoušeli
v hale D, kde předčil naše očekávání. Spalováním zemního plynu
vyrábí tento unikátní systém elektrickou energii. Ve velkém CNG
motoru tak vzniká mnoho tepla,
které je ve výměníku svedeno do
vody. Právě prostřednictvím této
vody se hala C bude v zimních měsících vytápět,“ popsal proces ředitel společnosti s tím, že v letních
měsících se teplo používá k výrobě chladné vody ke klimatizaci
prostor haly a chlazení strojů.
Areál bývalé pily v Lanžhotské
ulici v Břeclavi se výrazněji proměňuje od začátku března loňského roku. Hala C, jejíž výstavba
spolkla na tři sta padesát milionů
korun, navýší kapacitu výrobních
prostor společnosti až o pětatřicet
(ih)
procent. 

P o z v á n k a na Výroční členskou schůzi
Svazu těl. postižených MO Břeclav,
která se koná 19. 3. 2018 v 14 hod.
ve velkém sálu na Domu školství Břeclav.
Prosíme o dochvilnost!
Ke kontrole zaplacených příspěvků bude požadován
průkaz STP.
Srdečně zve všechny své členy
Výbor STP MO Břeclav

Stupně vítězů pro Břeclav
Mezi třicítkou 30 fiktivních firem ze Slovenska,
Ruska, Moldávie, Rumunska a Česka se prosadili
břeclavští studenti ze SPŠ
E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav.
Mezinárodní vele trh fiktivních firem 2018
v Olomouci byl určen především pro žáky středních
škol, kteří pracují ve fiktivních firmách, ale také pro žáky
škol základních. Po ty byly připraveny samostatné soutěže zaměřené například na procvičování
finanční gramotnosti. Všechny
disciplíny hodnotila porota složená z odborníků z praxe (z firem
a Okresní hospodářské komory
Olomouc) a také z Univerzity Palackého v Olomouci.
Zápolilo se v prezentacích,
v nichž žáci SŠ museli představit svou firmu a předmět podnikání. Dále byl hodnocen přístup
k zákazníkům, výzdoba stánků,
reklamní video/spot, maskot,
katalog, leták, logo, vizitka atd.
Vzhledem k tomu, že šlo o mezi-

národní veletrh, byla hlavním komunikačním jazykem angličtina.
Proto prezentace a veškeré materiály musely být připraveny i v
tomto jazyce.
Břeclavané Miroslava Ferstlová, Pavlína Tréšková, Tadeáš
Figura, Marek Jeřábek, Nicolas
Goldberger a Jan Netopilík představili svoji firmu Jazyková škola Arrow, s. r. o. a získali prvenství
za nejlepší leták, stříbro za logo
a bronz za vizitku.
Cílem mezinárodní akce je
především posílit spolupráci škol
z různých států a navzájem porovnat výsledky činnosti fiktivních firem. 
(dv)
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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

MADOIL s. r. o. Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 321 573 • e-mail: info@madoil.cz

www.madoil.cz
www.olejecz.cz

VELKÝ

VÝPRODEJ
ZIMNÍHO ZBOŽÍ

ĀĄÝAK°Ý¸K°œÃŹřӓAUTOSERVIS
Jsme držiteli certifikátů systému managementu kvality
a environmentu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Nabídka zboží platí od 1. 3. do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob.
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Veselo před poštorenským kostelem

Tradiční poštorenský fašank nalákal i letos stovky návštěvníků
z Česka i zahraničí. Pravděpodobně nejvzdálenějším účastníkem fašankového veselí byla dáma z exotického Thajska. Fašankový průvod
nejprve pohostil poštorenský farář a pak už se maškary s muzikou
a doprovodem vydaly na pochod Poštornou. Večer fašanková zábava
pokračovala v poštorenském kulturním domě. 
(dav)
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Ledové království v břeclavském Domě školství

Únorová Olafova diskotéka v Domě školství přilákala na pět stovek
návštěvníků. Elza společně se sněhulákem Olafem před stovkami dětí
rozproudili show plnou soutěží, hudby, tance a tématických dílniček.
Vyvrcholením divoké akce byla bezesporu velká sněhová bitva. Kromě
toho využilo množství dětí fotokoutku, kde s nimi sněhulák Olaf z Ledového království společně s modrookou Elzou ochotně zapózovali.
Olafovu diskotéku uspořádalo břeclavské muzeum za podpory města
Břeclavi pod záštitou místostarosty Svatopluka Pěčka. 
(dav)

100
95
75

město
Břeclav

www.muzeumbv.cz

25
5
0
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Výstava spojuje nejmladší
a nejstarší generace

Učit se už od malička respektu, pomoci druhým, vnímavosti k fyzickým, psychickým i sociálním handicapům je zaměření projektu
„Podzim života“. Oblastní charita Břeclav ve spolupráci s MŠ Břetislavova a Svazem seniorů ČR v Břeclavi připravila první akce spojující naše nejmenší s nejstaršími. Výstava ve foyer břeclavského Domu
školství představuje tuto spolupráci i téměř 80 dětských výtvarných
prací. Přijďte se podívat na nejen výtvarnou, ale i sociální dovednost
malých předškoláků. 
(dav)

Přijďte na

Velikonoční bohoslužbu
v neděli 1. dubna 2018 od 9 hodin
Budova apoštolské církve Břeclav, Tylova 6, Poštorná

Oční vyšetření
pro seniory zdarma
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80 % informací z našeho okolí. Proto je dobré
o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu
lékaři. Neléčená oční onemocnění
mohou totiž vést až k úplné ztrátě
zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního
fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči
seniorům starším 65 let, kteří
nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná
doprava k očnímu specialistovi
a zpět. Důležité je, aby byl senior
pojištěn u kterékoliv z českých
zdravotních pojišťoven. Pak už
stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí
termín vyšetření. Řidič medbusu
v den vyšetření objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři
i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření
zraku je plně hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění a zahrnuje
komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preventivním
vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu,
v rámci projektu medbus bude
pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu
dostalo potřebné terapie.

Ve spolupráci s Oční klinikou
NeoVize Brno, která poskytuje
špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, se projekt medbus
zaměřuje především na prevenci
a včasnou léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce.
Ukazuje se totiž, že pokud tato
oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné
ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se
lidé o sebe nedokáží postarat, za
svoji oční vadu či onemocnění se
mnohdy stydí a třeba ani nemají
tušení, že právě jejich problém je
možné léčit.
Cílem projektu medbus je
tedy nabídnout seniorům starším
65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy a současně tak zvýšit
povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich
léčby.
Projekt medus byl spuštěn
v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, kteří využili
nabízených služeb.
Pokud je vám tedy více než
65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond Josefa Hycla – projekt
medbus.
Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz
Web: www.medbus.cz

Vyfoťte Břeclav a vyhrajte
Rádi fotíte? Máte hezké snímky
Břeclavi? Pošlete nám je do 31. 6.
2018! Z nejlepších fotek zhotovíme kalendář, který poputuje do
všech koutů země, uspořádáme
výstavu a autor nejlepší fotografie získá hodnotnou cenu.
Na sociálních sítích vidíme, že
v Břeclavi je mnoho skvělých fotografů a lidí, kteří rádi fotí. Ať už máte
mobil nebo zrcadlovku, pokud
máte pocit, že právě váš snímek
by mohl zaujmout, pošlete nám jej.
Rozměry fotky 3000x2000 pixelů
dnes splňuje téměř každý fotografický přístroj nebo mobilní telefon.
Vyrazte proto do ulic města, nebo
na jeho periferie, do lesů v katas-

tru Břeclavi apod., počkejte si na
správné světlo, odfoťte působivé
snímky a pošlete nám je.
Hlavním hodnotícím bude
fotograf města Břeclavi David
Mahovský, který bude z došlých
snímků vybírat společně s dalšími členy poroty anonymně. Porota se tedy jména autorů dozví až
poté, co vítězné snímky vybere.
Od jednoho autora se tak v kalendáři může objevit i několik snímků. Maximálně můžete do soutěže
zaslat pět fotografií.
Snímky posílejte přes uschovna.cz na adresu zdravemesto@
breclav.eu. Více informací naleznete v přiloženém plakátku. (red)
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Břeclavská knihovna připravuje na březen 2018
Hudební kavárna
s Michaelem Jacksonem
Do hudební kavárny tentokrát
srdečně zveme všechny příznivce
krále pop music Michaela Jacksona. Kavárna se uskuteční v úterý
13. března a ve čtvrtek 15. března vždy od 16 hodin v malém sále
knihovny. Kromě poslechu jeho
nejznámějších hitů si můžete poslechnout celou řadu zajímavostí
ze zpěvákova pestrého života,
v němž nebyla nouze o celou řadu
dramatických situací. Vstupné dobrovolné.
Všeobecný počítačový kurz
pro mírně pokročilé
Ve středu 14. března bude
v 9 hodin v počítačové učebně
knihovny zahájen desetidílný
Všeobecný počítačový kurz pro
mírně pokročilé. Dozvíte se na
něm vše podstatné pro ovládání
počítače, osvojíte si základy práce
se soubory, seznámíte se s možnostmi internetu, základy práce
s textovým a tabulkovým editorem, základy práce s digitálními
fotografiemi a dalšími grafickými
možnostmi počítače. Kurz se skládá z deseti dvouhodinových lekcí
a bude probíhat každou středu
a pátek od 9 do 11 hod v počítačové učebně knihovny, cena celého
kurzu je 600 Kč.

Blockchain
a problematika kryptoměn
Těm, kdo se zajímají o bitcoiny
a problematiku kryptoměn vůbec, je určena přednáška, která se
uskuteční ve středu 14. března
v 17 hodin v malém sále knihovny.
Dozvíte se spoustu informací ze
světa kryptoměn (včetně nejvíce
diskutované měny bitcoin), ale
také o blockchainové technologii,
která již nyní způsobuje technickou revoluci v celosvětovém obchodu největších světových firem.
LiStOVáNí: A taková
to byla láska
Odejít nebo zůstat? Kdo to
z nás ve vztahu kdy neřešil? Dalším představením z cyklu LiStOVáNí, které budete moci navštívit v břeclavské knihovně, bude
v pátek 16. března v 18 hodin
scénické čtení z knihy A taková
to byla láska (Anna Gavalda).
Účinkují Věra Hollá a Zdeněk Černín. Vstupné 100 Kč, v předprodeji
80 Kč, předprodej v oddělení naučné literatury.
Festival Pro Tibet 2018
v Břeclavi
Také v letošním roce se břeclavská knihovna připojila k festivalu ProTibet, jenž pořádá ve
spolupráci s obecně prospěšnou

společností Most Ostrava, která se
dlouhodobě zaměřuje na podporu
vzdělanosti a zlepšování životních
podmínek tibetských dětí, tibetských seniorů, buddhistických
mnichů a nomádů.
Ve středu 21. března od
18 hodin budete moci v malém
sále zhlédnout kanadský středometrážní dokumentární film
Tání v Tibetu z roku 2009, který
nahlíží skrytou kamerou pod pokličku čínských plánů na výstavbu
gigantických přehradních nádrží
na velkých tibetských řekách. Následovat bude ještě půlhodinový
dokument Nechat strach za sebou z roku 2008, který byl natočený tajně tibetskými filmaři, kteří se
pokusili zachytit atmosféru Tibetu
pod nadvládou Číny. Vyzbrojeni videokamerou za 300 dolarů a zcela
bez zkušeností vyrazili amatérští
filmaři na motocyklu do odlehlých
oblastí Tibetu.
Ve středu 29. března od
18 hodin se bude v malém sále
konat cestovatelská přednáška
Danuše Ušelové o jejích cestách
po Číně a Tibetu, která nám představí pohled člověka, který měl
možnost okusit tibetskou realitu
na vlastní kůži.
Vstupné dobrovolné, výtěžek
letošního festivalu je určen na
podporu vzdělání tibetských
dětí ve vesničce v Mussoorie
v severní Indii.
Akce pro děti
Další setkání klubu deskových
her proběhne opět první středu
v měsíci, tj. ve středu 7. března od
13 do 16 hodin. Tentokrát si zahrajeme hry Šílený profesor (pro děti

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (dům DOMUS), dv. č. 17
Téma: Únavový syndrom, vyčerpanost organismu, nespavost
Středa 14. března 2018 od 18 do 20 hod.
Vstup zdarma, nutná rezervace! Sms s příjmením na 732 613 853.

od 8 let) a hru Sudoku Family (pro
děti od 4 let). Příští setkání klubu se
pak uskuteční ve středu 4. dubna.
Na středu 14. března je
v 17 hodin pro děti připraveno divadelní představení Bylo nás pět.
V pátek 29. března mohou
děti strávit Velikonoční prázdniny v knihovně. Od 10 do 12 hodin je pro ně připraveno oblíbené Dopoledne s Kinectem, od
13 do 18 hodin pak Velikonoční
knihovnická dílna. Příspěvek na
materiál 10 Kč.
Akce pro děti na pobočkách
Pro děti bude v březnu na pobočkách knihovny v Poštorné, CH.
N. Vsi a Staré Břeclavi připravena
vědomostní soutěž Dobrodružství s Rychlými šípy. V pátek
23. března od 18.30 se mohou
účastníci soutěže těšit na oblíbené
spaní v knihovně, známé jako Noc
s Andersenem. Bližší informace
u knihovnic na pobočce.
Na pátek 9. března v 16.30 se
bude konat na pobočce v Poštorné
další tematické vyprávění s dílničkou z oblíbeného cyklu Povídám,
povídám pohádku na téma Cestovatel Komínek, příspěvek na
materiál 10 Kč.
Dopolední setkání
v dětském oddělení
V měsíci březnu bude v dětském oddělení každé pondělí (tj.
5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3.) otevřeno i dopoledne od 10 do 12 hodin,
především pro maminky s dětmi
na mateřské dovolené, ale i pro
všechny další čtenáře, kteří chtějí přijít dopoledne do dětského
(jč)
s dětmi – i bez dětí. 
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Břeclavský kalendář - březen
1. březen
2008 – na Břeclavsku řádila vichřice Emma.
2. březen
1991 – začala tzv. malá privatizace.
4. březen
1901 – narodila autorka mnoha
knih pro děti Kamila Sojková (rozená Lukešová, která působila jako
učitelka v Hlohovci a v Břeclavi).
5. březen
1943 – za odbojovou činnost ve
II. světové válce byl nacisty popraven generál Metoděj Šimek.
6. březen
2000 – za přítomnosti prezidenta
Václava Havla byla odhalena socha T. G. Masaryka.
10. březen
1419 – král Václav IV. potvrdil
Lichtenštejnům léno na Břeclav
za pomoc při jeho osvobození ze
zajetí.
12. březen
1941 – začala povodeň ve městě, která trvala téměř dva týdny.
14. březen
1889 – narodil se Josef Chalupa,
první předseda Městského národního výboru v Břeclavi po II. světové válce (dnes nese jeho jméno
ulice v Ch. N. Vsi).

Galerie 99 připravila unikátní výstavu TO NEJLEPŠÍ Z GRAFIKY. Zahájení v úterý 13.3. 2018
v 17 hodin. Grafika je zvláštní obor
umění, dnes velmi vyhledávaný
i ceněný. Finančně je dostupnější než olejomalby. Grafika má své
kouzlo ve své čistotě, křehkosti,
půvabu a kráse. Na výstavě, která
potrvá do 11. května 2018 můžete shlédnout a získat díla od Jiřího
Anderleho, Jaroslava Blažka, Jana
Kristoforiho, Karla Beneše, Josefa

1942 – narodil se starobřeclavský
zpěvák Jožka Černý.
16. březen
1874 – začala stavba nové školy
v Poštorné, která měla tři učebny
a tři byty pro učitele.
17. březen
1978 – v Břeclavi bylo odstřeleno šest domů z 19. století na
pravém břehu řeky Dyje u mostu
J. Fučíka, místo nich byly později postaveny dům kultury a sídlo
Okresního výboru Komunistické strany Československa (dnes
Dům školství).
18. březen
1995 – Hokejisté Břeclavi sice
prohráli v kvalifikaci o II. ligu
v Klatovech 3:4, ale vzhledem
k předchozímu domácímu vítězství 5:0 poprvé v historii postoupili do třetí nejvyšší soutěže.
20. březen
1995 – v Břeclavi byla slavnostně
otevřena Vazební věznice Břeclav, první "klienti" už ale přišli
o měsíc dřív.
2003 - Břeclav navštívil čínský
velvyslanec Tang Guogiang.
30. březen
1928 – zemřel Josef Pyskatý, první představitel města (vládní komisař) po vzniku Československa
v roce 1918.

Velčovského, Stanislava Vajce,
Vladimíra Suchánka a dalších.
Dobrá zpráva pro dívky a ženy.
Již dnes upozorňujeme na půvabnou výstavu šperků, které budou
jistě překvapením. Představíme
vám šperky moderní a módní. Termín zahájení 15. května 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.

K+M+B: Klíče + mobil + brýle
Jak již jsem jednou uvedl –
nemaje kamen, sedím u radiátoru a hřeji se. Poslechl jsem totiž
známou pranostiku: Březen, za
kamna vlezem. Kuchyní se nese
jemná rumová vůně. Pohodu domova ještě dokresluje kolečko citronu hovící si v oáze buclatého
hrnku. Usrkávám voňavé thé, poslouchám dopolední ticho a drbu
Rexíka za ušima.
Šedá obloha a studený vítr
potvrzují to, co „ríkala televiza“.
I hlohovecká stařenka ve vlňáku spěchající do Bille. V tom jí
pomáhají dvě nordicwalkingové
hůlky. Spěchá, neboť mají slevy.
Odpoledne jdeme se psíkem ven.
Přes pět mostků výrazně pofukuje. A kolem „stříbropěnné“ řeky
Dyje vám to také pěkně fičí. Těším
se na to, jak se v poklidu našeho
domku uvelebím v pohodlí křesla a začtu se do hromádky knih.
Pokud ovšem naleznu ty zatracené brýle, které si se mnou
pravidelně hrají na schovku. Určitě to také znáte. Jistě. A s brýlemi se dlouhodobě kamarádí
i klíče a mobil. K+M+B. Naštěs-

tí jsme s Rexíkem dnes ty dvěapůlky snadno vystopovali. Jejich
modré obroučky na nás laškovně pokukovaly zpoza červeného polštáře v obývacím pokoji.
Haleluja! Tak. Už mám brýle na
nose a zrovna jsem si přečetl tohle: „Zima, kterou březen nese,
dlouho ještě s námi třese.“ Konec citace. Přeběhl mi mráz po
zádech, a tak jsem si nalil preventivně štamprdličku halúzkové.
„Ano, paní Novotná, proti chřipce!“ Ač senior, zase jsem se nenechal naočkovat. A tak musím
využívat tradiční moravské alternativní medicíny. Sedím v teple a dívám se na kalendář. Tak
sedmého má jmeniny syn Tomáš
a den poté je svaté MDŽ. Tento
svátek jsme po léta milovali. Byl
jediným, který jsme, my chlapi,
tehdy mohli slavit skoro týden.
Ale co bylo, to bylo. Víte, v tomto měsíci je ještě jedno významné datum. 20. března bude první
jarní den. Přijde k nám jaro! Tak
proč bychom se netěšili. Když
nám Pán Bůh zdraví dal. Hepčíííííí!
Karel Křivánek
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Zhodnoťte své úspory

Garantujeme vám úrok až 3,4 % ročně
Leží vám peníze na běžném účtu? Pak věřte, že z nich každý den nemilosrdně ukusuje inflace. Hodnota vašich úspor tak
postupně klesá a nevyrovnají to bohužel ani úrokové sazby na spořicích účtech. Jestli své finance chcete zhodnotit, zvolte
termínovaný vklad.
Můžete na něj uložit libovolnou částku, která se po celou dobu bude úročit garantovanou sazbou. Ze zákona o bankách
jsou navíc veškeré termínované vklady pojištěny na 100 % až do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 Kč).

Král mezi termínovanými vklady
Nejvyšší úročení na českém trhu dlouhodobě nabízí NEY spořitelní družstvo. Momentálně nabízí zhodnocení až 3,4 % ročně.
Aktuální sazby naleznete na stránkách www.ney.cz.
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Pokud si chcete sjednat termínovaný vklad, ale nejbližší pobočka v Brně
je pro vás daleko, využijte unikátní službu mobilního bankéře. Přijede za vámi
kamkoli ve smluvený čas a individuálně s vámi probere všechny možnosti.
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Mobilní bankéř
pro oblast Moravy
Dušan Čejka
+420 778 749 660
dcejka@ney.cz
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NEY spořitelní družstvo
Budova DORN
Dornych 510/38
617 00 Brno
+420 778 711 070
brno@ney.cz
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Novinky v nabídce
fondu prevence
•
•
•
•

•

Nově příspěvky na sportovní
aktivity pro všechny
Rozšířený program pro dárce krve
Možnost postoupení příspěvku
z rodiče na dítě
2 týdny ve vysokohorském prostředí
pro chronicky nemocné děti
Podpora odvykání kouření

Přestupní termín pro změnu zdravotní
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března,
mezi našimi spokojenými pojištěnci vás
přivítáme od 1. července stávajícího roku.

Přihlásit se můžete z pohodlí
domova na www.zpmvcr.cz
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Stolní tenistky do play off o mistra ČR z druhého místa
V průběhu února se rozhodlo o tom, že stolní tenistky MSK
Gumotex Břeclav skončí v extralize druhé za suverénním Hodonínem, který v soutěži neztratil
ani bod. Výhry 6:0 v Dobrém a 6:4
v Hradci Králové zvýšily odstup
žen MSK od třetího celku tabulky, kterým byl před posledním
dvoukolem aktuálně Moravský
Krumlov, na nepřekonatelných
pět bodů. Znamená to, že spolu
s Hodonínem vstoupí ženy Břeclavi do bojů o titul mistra ČR 2018
až v semifinále, další čtyři celky po základní části soutěže budou muset projít čtvrtfinálovými
boji na dvě vítězná utkání. Pokud
by v tabulce nedošlo k zásadním
změnám, byl by semifinálovým
soupeřem MSK lepší z dvojice
Moravský Krumlov-Havířov.
Z aktivit mládeže oddílu stolního tenisu MSK Břeclav stojí
za zmínku úspěšná účast Kláry
Koberové a Radka Němečka na
celostátním bodovacím turnaji
staršího žactva v Jaroměři. Koberová po vítězství ve své základní
skupině vyhrála dvakrát v play

off kategorie B a jediný míček jí
chyběl k postupu do příštího turnaje kategorie A, určeného pro
24 předních hráček ČR.
V polovině února se v Adamově uskutečnil další krajský bodovací turnaj, na kterém
bylo zřetelně vidět devět mladých stolních tenistů MSK. Tomáš Bruckner vyhrál ve spojené
kategorii staršího žactva a dorostu první divizi, určenou pro
osm nejlepších hráčů turnaje. Do
této nejkvalitněji obsazené divize zasáhla i Klára Koberová, která
měla blízko k úspěchu s Beránkem (MS Brno), na žádnou výhru
ve kvalitní konkurenci ale nedosáhla a obsadila osmé místo. Radek Němeček hrál ve druhé divizi,
v níž po dobrém výkonu obsadil velmi solidní třináctou příčku
s bilancí tři výhry, dvě porážky
(obě po boji 2:3).
V únoru došlo i k významnému podílu MSK k dění na mezinárodních stolech. V Hodoníně se
konala kvalifikace juniorů o cestu na OH mládeže do Buenos Aires 2018 a následný mezinárodní

turnaj Czech Open juniorů a kadetů. Břeclavský trenér Jaroslav
Hýbner zde vedl sedmnáctiletého Kanaďana Jeremyho Hazina
(na snímku), s nímž se probojoval dvakrát do čtvrtfinále kvalifikačního turnaje. Ve dvouhře

juniorů na Czech Open postoupil
Hazin mezi nejlepších šestnáct
hráčů, i v soutěži družstev byl Hazin úspěšný, bodoval proti Anglii
a Belgii jako hráč týmu Azerbajdžán+Kanada, který zastavil v postupu až vítězný celek Číny. (jh)

Bratři slaví úspěchy i za mořem

V Aucklandu na Novém Zélandu se na začátku února konal již
60. ročník prestižního softbalového turnaje zvaného Brother Patrick. Skvěle si v něm vedli i břeclavští bratři Jakub a Michal Holobrádkové. Turnaj se podařilo senzačně vyhrát týmu z Howicku, což
se stalo poprvé v jeho historii. Velkou měrou k tomu přispěli i oba
břeclavští sourozenci. Finálové utkání přineslo neskutečné drama.
Domácí tým Marist v něm byl pouhý jeden strike od vítězství, ovšem
namísto toho přišel homerun soupeřů. 
(jh)

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

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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Sportovkyní okresu je stolní tenistka Adámková

Nadvláda žen v anketě Sportovec okresu pokračuje. Vítězkou
za rok 2017 se stala stolní tenistka MSK Břeclav Karin Adámková.
Za ní skončili sportovní střelec
Roman Kozák a karatista Vojtěch
Šubrt, oba z Hustopečí. Na dalších dvou příčkách skončily loňské vítězky, veslařky SVK Břeclav
Markéta Nedělová a Anežka
Buzrlová.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety, kterou pořádá Česká
unie sportu, se uskutečnilo v polovině února v jízdárnách lednického zámku. Po dlouhých letech

se mezi sportovní elitu Břeclavska vrátili zástupci cyklistiky,
konkrétně břeclavského oddílu Sportcomplex. Petr Herman
zvítězil v kategorii trenér roku,
Anna Jaborníková byla nejlepší
v kategorii talentů, úspěch břeclavské cyklistiky podtrhla ještě
osmým místem její sestra Veronika. Mezi mládežnickými kolektivy zvítězili softbalisté Locos
Břeclav, mezi dospělými získali
stejný primát házenkáři Legaty
Hustopeče. V kategorii krajánků,
tedy sportovců z Břeclavska, kteří už působí mimo region, získal

největší přízeň hlasujících vítěz
světové univerziády v trojskoku Radek Juška. Do Síně slávy
okresního sportu byli v uvedeni veslaři Oldřich Kruták a Zdeněk Kuba (mj. Sportovci okresu

1972) a dva zástupcy motocyklového sportu - bývalý mistr
Československa v závodech silničních motocyklů Kamil Hrušecký z Břeclavi a freestylista
Petr Kuchař z Hustopečí.  (juh)

Zemřel fotbalový
rozhodčí Dymo Piškula
Koncem ledna tohoto roku
proletěla Břeclaví smutná zpráva, že ve věku 73 let zemřel bývalý výborný fotbalový rozhodčí
Dymo Piškula.
Svůj fotbalový talent získal po
svém otci, prvoligovém fotbalistovi Teplic. V juniorských kategoriích patřil k obrovským talentům.
Častá zranění jeho fotbalový rozvoj přibrzdila, a tak si našel cestu
k fotbalové píšťalce. V 80. letech
patřil k nejlepším prvoligovým
rozhodčím v Československu
a dostal se i na listinu mezinárodních rozhodčích. Zde přišel vrchol
jeho sportovní kariéry, když řídil
fotbalové zápasy na slavných fot-

balových stadiónech. Jednoznačně nejsilnějším zážitkem bylo
jeho vystoupení na milánském
San Siru, kde řídil zápas AC Milán.
Po ukončení jeho sportovní kariéry z fotbalu neodešel. Aktivně
působil jako funkcionář zejmé(red)
na v Tatranu Poštorná.

KČT SLOVAN Břeclav pořádá v sobotu 17. 3. 2018

29. ročník pochodu Josefovský šmajd
Sraz účastníků u hlavy „křičícího muže“ před gymnáziem Břeclav ve 13 hod
Od 14 do 16 hod zahraje k poslechu u zámečku Pohansko skupina
Amulet country
Doporučené trasy: Břeclav - Pohansko a zpět 8 km
Břeclav - Pohansko - Poštorná - Břeclav 12 km
Břeclav - Pohansko zámeček Lány a zpět 15 km
Každý účastník obdrží pamětní list

Přijmeme prodavače pro prodejnu Jízdních kol v Břeclavi
na zkrácený pracovní úvazek 4 hodiny denně
Bližší informace na tel. 602 465 129
nebo email: friesez@seznam.cz
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AKCE
Dobrá zpráva pro všechny Břeclaváky:
úderem 2. března otevíráme FREE SHOP
s tak bohatým sortimentem, že si vybere každý.
A za bezkonkurenční ceny!

RED BULL 25,- 30,-

• alkohol a cigarety za ceny nižší než nízké
• taková nabídka sladkostí, až oči přecházejí
• delikátní trubičky a čajové pečivo
Je toho mnohem víc, tak se to stavte omrknout.

Břeclav

ABSOLUT VODKA
349,- 449,HAVANA ANEJO 3
3yo
399,- 499,-

hranice CZ/AT

Kde: hraniční přechod Poštorná–Reintal
Kdy: od pondělí do neděle 8–20 hodin
Proč: protože lepší nenajdete ;-)

www.travelerfree.cz
180x124mm_PRAMOS_breclavsko_03_2018.ai 1 22.2.2018 10:29:29

TULLAMORE
429,- 529,JÄGERMEISTER
419,- 519,-

Dopřejte si lepší výhled
s opravdu českými okny
Poptejte cenovou kalkulaci
na okna dveře PRAMOS
s předsezónní slevou

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
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