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Důstojné stáří je jednou z priorit

Současná koalice na břeclavské radnici klade
silný důraz na sociální politiku. Jednou z důležitých oblastí je přitom stárnutí populace a s tím
spojená potřeba důstojného prožití podzimu
života. Chceme, aby břeclavští senioři měli ke
svému životu komfortní podmínky. Proto také
řešíme nutnost dalšího domu s pečovatelskou
službou. Ten vybudujeme na ulici Hájová.
V souvislosti s tím však musí
být s dostatečným předstihem
přijata četná opatření, jejichž realizace mnohdy překračuje jedno volební období. Kromě toho
jde o finančně nákladnou záležitost a to i v případě, že se podaří
zajistit dotační podporu ze strany
státu či EU.
V minulých obdobích nebyla
sociální oblast radnicí dostatečně preferována. Zejména proto
jsme se v období let 2014-2018
snažili zpoždění v investicích do
sociální oblasti dohnat. Jedním

z důležitých úkolů je právě rozšíření možnosti seniorského bydlení formou domu s pečovatelskou
službou. Město v současnosti vlastní 81 bytových jednotek
v objektu na ulici Seniorů ve Staré
Břeclavi. Poptávka po tomto typu
bydlení dnes převyšuje nabídku.
Právě z toho důvodu v roce 2016
započala příprava nových kapacit
na ulici Hájová v Poštorné.
V procesu přípravy jsme se
radnice nejprve musela vypořádat s umístěním stavby v souladu
s územním plánem a dopravním

PRACOVNÍ

napojením stavby. Dům seniorů Hájová bude mít 25 bytových
jednotek z toho 20 bytů 1+kk
a 5 bytů 2+kk. Projekt se zaměří
důsledně na bezbariérovost stavby. Koupelny budou řešeny jako
bezpečné a pohodlné sprchové
kouty s důrazem na zachování co
největší sebeobsluhy. V domě se
plánuje výdejna stravy dovážené
z kuchyně břeclavského domova
seniorů a případný provozní prostor pro poskytovatele pečovatelské služby. Instalovaný lůžkový
výtah umožní bezproblémový
vjezd na vozíku do bytu a zároveň v případě potřeby rychlý a pohodlný zásah lékařské záchranné
služby. Další výhodou bude dostatečné zázemí k uskladnění
a dobíjení elektrických vozíků,
trojkolek a kol. Vzhledem ke
zvýšené potřebě parkování v posledních letech jsme do projektu

zakomponovali také dostatečný
počet parkovacích míst pro obyvatele domu a jejich návštěvy. Pro
zajištění chodu domu je počítáno
s pozicí domovníka, který bude
zajišťovat technický provoz objektu, a obyvatelé tak budou mít
možnost okamžitého odstranění
případných drobných závad.
Začátek výstavby domova
s pečovatelskou službou přitom
břeclavská radnice plánuje na rok
2019 a to v případě, že nedojde
k nepředvídaným komplikacím
s výběrem zhotovitele. Hotovo
by mělo být za 24 měsíců. Jsem
přesvědčen, že jde o velice potřebnou sociální investici zajišťující především občanům Poštorné
možnost setrvat v komfortním
prostředí a blízkosti lidí, na které
jsou vázáni.
Ing. Jaroslav Válka
místostarosta Břeclavi
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Nové semafory se už rýsují

Radnice připomene osobnosti

Na začátku března byla zahájena dlouho očekávaná výměna
semaforů na šesti křižovatkách
na průtahu městem. Na celou
akci má dodavatel maximálně
24 týdnů, v této době je započítán i šestitýdenní zkušební provoz. Náklady 11,5 milionu hradí
město ze svého rozpočtu. Navíc
budou všechny křižovatky nově
nasvíceny a vzniknou na nich bezbariérové přechody.
"V průběhu 24 týdnů budou
vyměněny staré, nevyhovující semafory na šesti křižovatkách za
moderní zařízení, které umožní
i nastavení tzv. zelené vlny. V této

Sovadinova , Čer mákova ,
Pyskatého, Kupkova. Po těchto
ulicích chodí Břeclavané už řadu
desetiletí a mnozí z nich ani netuší, kdo byly osobnosti, po kterých
se jmenují. Vedení břeclavské
radnice to nyní chce napravit.
Letos na jaře se objeví na nárožích domů vedle názvu ulice
také tabulka s vysvětlením, po
kom název dostala. S nápadem
přišel před časem místostarosta
Svatopluk Pěček: "Myslím, že si to
naši předkové zaslouží za práci,
kterou pro naše město vykonali. Nebylo by správné, aby upadli
v zapomnění." Z jeho popudu byl

lhůtě je počítáno i se zkušebním
provozem, během kterého bude
v yladěno správné nastavení
a vzájemná komunikace jednotlivých semaforů," uvedl břeclavský
místostarosta Svatopluk Pěček.
Jako první přišla na řadu křižovatka u cukrovarského mostu, souběžně se začalo pracovat také
na křižovatce u soudu. Následovat budou křižovatky na náměstí,
u Billy a u odbočky k nemocnici.
Práce si vyžádají dílčí omezení
průjezdnosti, proto je potřeba aby
řidiči, cyklisté i chodci věnovali
pozornost dopravnímu značení
a respektovali ho.  (juh, foto MP)

vypracován seznam zhruba tří desítek osobností, jejichž jména nesou břeclavské ulice a postupně
budou vznikat informační tabulky. Ty budou mít stejný tvar jako
označení názvu ulice, ale budou
mít opačné barevné provedení,
tedy bílé písmo na modrém podkladu.
V první skupině osobností budou takto představeni František
Sovadina, Josef Kupka, Karel Čermák, Hermann Kuffner, František
Ladislav Fintajsl a také významný
středověký šlechtic Ladislav Velen ze Žerotína, který se v Břeclavi
narodil. 
(juh, foto dav)

U vlakového nádraží už stojí cyklověž

Nová cyklověž vyrostla u břeclavského nádraží na konci března. Základy pro věž, která umožní bezpečné automatické parkování jízdních kol, byly vybudovány již na podzim. Montáž bude pokračovat do léta, věž by měla být zkolaudována nejpozději v září. Správcem
věže bude městská policie. Břeclavská cyklověž o celkové kapacitě
116 kol bude v pořadí sedmou v ČR. Za parkovné lidé zaplatí 5 Kč na
den, město v současné době jedná s Českými drahami o možnosti
parkování zdarma pro držitele In-karet. Cyklisté budou mít k dispozici i klasické stojany na kola před výpravní budovou a za parkovištěm u pošty. Náklady na výstavbu jsou 14,7 milionů korun, z toho
10,7 milionů bude pokryto z dotace.
V těsné blízkosti cyklověže vznikne letos i WC a čekárna pro cestující, kteří využívají autobusové nádraží.
(juh, foto dav)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
i když astronomické
jaro do Břeclavi přiválo poslední
vzdor sibiřské zimy a lidé si tak
na chuť oblíbeného medvědí-

ho česneku, ale i na první pivo
na zahrádce museli počkat o něco
déle, investiční akce ve městě
jedou naplno, což jsem již předesílal v minulém vydání Radnice. Sami
se tak při procházce městem anebo na stránkách zpravodaje můžete přesvědčit, že se břeclavská
radnice snaží město pro své obyvatele vylepšit na mnoha frontách.

Práce u hřbitova
jsou v plném proudu

Na nové smuteční obřadní síni u hřbitova se pracuje i o víkendech.
Kromě toho bude u břeclavského hřbitova stát nové parkoviště pro
56 aut, které už je z velké části hotovo. Upravují se i přilehlé prostory
hřbitova a smuteční síně. Stavba finančně nejnákladnější akce tohoto volebního období byla zahájena v červnu 2017, dokončena bude
na začátku července letošního roku, náklady přesahují 45 milionů
korun. Smuteční obřadní síň nahradí nevyhovující stavbu, která potřebovala důstojného nástupce už roky. 
(juh, foto dav)

První etapa úprav pojme 90 vozů

Na začátku března začaly práce na celkových úpravách a rozšíření parkoviště na bývalém autobusovém nádraží. Původní kapacita
60 míst se zvýší v první etapě na 90 míst. I nadále bude toto parkoviště
sloužit pro dlouhodobé stání, především pro ty, kteří z auta přesedají
na vlak. Parkovné bude i nadále 30 Kč/24 hodin. 
(juh, foto dav)

V plném proudu je výměna
semaforů, kdy už před uzávěrkou Radnice plně fungovala křižovatka u cukrovarského mostu,
tedy u lokality zvané Břeclavany
„U Vajza“ a pracovníci usilovně
opravují další křižovatky. Stejně tak už se naplno pracuje na
parkovištích u autobusového
nádraží, hřbitova a břeclavské
nemocnice, které výrazně zvýší
komfort parkujících.
Jako z vody roste také cyklověž u nádraží, která umožní bezpečně parkovat za symbolický
poplatek až 116 jízdním kolům.
Na zpevněných hrázích přibývají další kilometry asfaltu, který vítá ke komfortní procházce
nebo projížďce většina Břeclavanů. Souběžně opravujeme
několik komunikací a chodníků
a chystáme další důležité investiční akce.
Rád bych se ještě vrátil k oblasti cyklistiky, protože je mi
jasné, že břeclavský cyklonárod se po dlouhé zimní pauze

už nemůže dočkat, až nasedne
na své nemotorové oře v „lehkém trikotu“. Rád bych všechny
místní i přespolní pozval na velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou akci Rozšlapme Břeclav,
která propukne 26. 4. a přijede
na ni šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek. Měsíc na to,
19. 5. společně otevřeme Lichtenštejnské cyklostezky. Před
sezonou navíc kromě nově
vznikající cyklověže spustilo
břeclavské muzeum nový web
orientovaný na cyklisty, potažmo cykloturisty. Lidé na webu
dobreclavi.cz mimo jiné naleznou hned několik cyklotras a zajímavostí, které v okolí mohou
navštívit.
Věřme, že zima už opravdu
řekla své poslední sbohem, namažme řetázky a těším se na
setkání s Vámi na některé z břeclavských cykloakcí.

Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi
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Radnice upraví Rovnici
Poštorané se letos dočkají
úpravy prostranství Na Rovnici, kde se odehrávají nejrůznější
kulturní akce. Stav této lokality byl dlouhodobě nevyhovující. Zmizí stará asfaltová plocha,
kterou nahradí kruhový taneč-

Práce na hrázích jdou do finiše

ní parket a venkovní podium.
Součástí parketu bude také
nové osvětlení a jáma pro postavení hodovní máje. V březnu bylo předáno staveniště,
hotovo by mělo být v polovině
června.
(juh)

Mobilní rozhlas podle GDPR
Jak jste již určitě zaznamenali, od května dochází ke zpřísnění
podmínek uchovávání osobních údajů. Toto nařízení Evropské
unie vejde v platnost od 25. května 2018. Týkat se bude také využívání Mobilního rozhlasu.
Ti z vás, kteří se přihlásili k odebírání zpráv přes internet, již
do svých e-mailů obdrželi informace o tom, jak vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud jste se však zaregistrovali papírově, musíte nám váš souhlas vyjádřit opět
podpisem příslušných dokumentů. Bez vašeho souhlasu nebude možné vám od 25. května 2018 zasílat žádné informace
o dění ve městě.
Formuláře pro vyjádření souhlasu budou dostupné na webu
města a na podatelně městského úřadu. V případě, že si nebude vědět rady, prosím, kontaktujte Mgr. Elišku Windovou, a to ve
středu od 13 do 17 hodin na telefonu 519 311 378.
Souhlas přes internet: pokud máte k dispozici internet a přišla
vám na e-mail zpráva o vyslovení souhlasu, můžete jej udělit
pohodlně z domova. Stačí kliknout na odkaz v e-mailové zprávě a následně vyplnit příslušná políčka. 
(ewi)

Na jaře začnou dokončovací práce na hrázích kolem Včelínku a odlehčovacího ramene Dyje, kde byly asfaltové povrchy realizovány již vloni na podzim. Na jaře bude upravena a vyasfaltována také levobřežní hráz
Dyje mezi Vídeňským a Bratislavským mostem a úsek od cukrovarského
mostu po Pastvisko, kde vznikne i nové veřejné osvětlení. Hotovo bude
nejpozději v květnu. Město má v současné době zpracovaný projekt na
další pokračování cyklotras na hrázi až za Starou Břeclav. (juh, foto dav)

Zvolte Břeclavský strom roku
Hlasujte v tradiční anketě Břeclavský strom roku! Od začátku
dubna jsou na facebookovém profilu města zveřejněni tři navržení kandidáti. Svého favorita označte „palcem nahoru“. Vítězný strom postupuje do celostátního kola pořádaného Nadací
Partnerství, kde může vyhrát arboristické ošetření. Vlastní návrhy zajímavých stromů na území Břeclavi, které si zaslouží pozornost veřejnosti, můžete zasílat během celého roku na mail
ondrej.veteska@breclav.eu. 
(ve)

Jarní výměna sazeniček
Termín: neděle 20. 5. 2018 od 13 hodin
Výměna sazeniček proběhne pod břeclavským zámkem v rámci
akce Tvořivého odpoledne s Brontosaurem.
Máte přebytky z jarních výsevů zeleniny? Nic nevyhazujte, ale množte, přepichujte, pikírujte. Malé sazeničky následně doneste na jarní Tvořivé dílny pod zámkem, kde je budete moci vyměnit za jiné.
Rajčata, papriky, lilky, všechny mladé rostlinky a jejich pěstitelé jsou
vítáni. Více o akci Tvořivé dílny a Jarní výměna sazeniček naleznete
(iv)
na facebooku: Tvořivé odpoledne s Brontosaurem. 

Pro své klienty hledám RD
s vinným sklepem. Děkuji
za nabídku.

Mgr. David Jelínek
Realitní specialista

739 300 933
www.rkokno.cz

Břeclav, byt
Byt 1+1 v OV
o výměře 34 m2
v centru města.

1 150 000 Kč
PENB: G
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Město rozdělilo na dotacích miliony korun
Břeclavští zastupitelé v březnu schválili rozdělení městských dotací pro rok 2018.
Žádosti o dotace do kultury,
sportu a sociální oblasti prošly
tradičním "kolečkem", vyjadřovali se k nim pracovníci odboru
sociálních věcí a školství, členové příslušných komisí a členové
městské rady. Konečný verdikt
pak náležel zastupitelům.
„Do sociálních služeb podle
zákona č. 108 letos investujeme
3,8 milionu plus ještě další milion jako příspěvek na nájemné,
do ostatní sociální oblasti dáme na
nájmy dva miliony korun, do ostatních sociálních služeb 378 tisíc,“
uvedl místostarosta Jaroslav Válka. Tato čísla ale nejsou kompletní,
pokud k tomu nepřidáme provoz
Domova seniorů. V okrese Břeclav
je to jediné zařízení tohoto typu,
které provozuje město a ne Jihomoravský kraj. Kromě toho, že na
toto zařízení dostáváme od státu na provoz kolem 31 milionů,
město musí dodat dalších 11 milionů na zdravotnický personál

a šest milionů jako spoluúčast na
financování. Myslím, že do sociální oblasti dává město Břeclav
velký objem peněz a předpokládáme, že tomu tak bude i nadále.
„Rád bych připomněl, že se nám
podařilo dohodnout se všemi obcemi, které spadají pod naše ORP,
že budou na podporu poskytovatelů některých sociálních služeb
přispívat částkou 50 Kč na občana
a vyjádří tím svou sounáležitost.
Jde o celkovou částku přesahující
1,7 milionu. Cením si toho, že se
nám podařilo najít společnou řeč,
což se ne všude daří,“ uvedl místostarosta Jaroslav Válka.
Do oblasti sportu se město
rozhodlo rozdělit 15,140 milionů korun. „Největší peníze směřují k mládežnickým hokejistům
(4 miliony), dospělým hokejistům a nově také hokejistkám
(750.000), do fotbalového klubu
MSK Břeclav (3.225.000), do TJ Lokomotiva na údržbu a provoz
sportovního areálu (1,3 milionu), stolním tenistům (700.000),
krasobruslařům (700.000), vo-

V rezidentních zónách bude
možné krátkodobé parkování
Občané, kteří bydlí v zónách
s tzv. rezidentním stáním, si občas stěžovali, že u jejich domů
nemohou ani na krátkou dobu
zaparkovat například opraváři či
řemeslníci. Městští radní se nyní
rozhodli těmto požadavkům vyjít vstříc.
Městská rada schválila s účinností od 1. května zavedení karet
pro krátkodobé parkování v rezidentních a abonentních zónách
i pro osoby, které v rezidentní
zóně nemají trvalé bydliště, ani

zde nevlastní nemovitost, sídlo
firmy či provozovnu. Karty pro
krátkodobé stání lze v předprodeji zakoupit nepřetržitě v budově městské policie Břeclav,
Kupkova 3. Karta za 50 korun
bude opravňovat k parkování
v rezidentní zóně na maximálně
24 hodin. Kupon si návštěvníci
po jeho vyplnění, kde uvedou
registrační značku vozidla, datum a čas, následně přilepí na
přední sklo podobně jako dálniční známku. 
(juh)

Geoportál Města Břeclav
nabízí řadu informací
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,

mapu blokového čištění, informace o technické mapě města
a také aplikaci pro hlášení zjištěných závad.
Do geoportálu města Břeclav
můžete vstoupit také z těchto
webových stránek prostřednictvím odkazu v sekci Služby města
nebo kliknutím na logo geoportálu ve spodním pohyblivém banneru na úvodní stránce.  (juh)

lejbalistům (550.000), veslařům
(400.000). Samozřejmě, požadavky, která k nám přišly, byly mnohem větší, museli jsme škrtat,
ale snažili jsme se každému alespoň něco dát. Myslím, že Břeclav
je v porovnání s jinými okresními
městy velmi štědrá, ale jsme rádi,
že jsme v rozpočtu takové peníze
našli,“ uvedl místostarosta Zdeněk
Urban a připomněl, že další nemalé peníze do sportu dává město
prostřednictvím příspěvkové organizace TEREZA (Tělovýchovné
a rekreační zařízení), která se stará
o fungování zimního stadionu, kou-

paliště, krytého bazénu, fotbalových areálů v Poštorné a Charvátské
Nové Vsi.
Do oblasti kultury poputuje
v rámci dotací v letošním roce
3,5 milionu korun. „Z této částky
jsou dva miliony mandatorní výdaje – jedná se o dlouhodobou
podporu kulturních domů v jednotlivých městských částech
(800.000) a dotace pro provoz
kina (1.200.000). Rada města víceméně akceptovala doporučení
kulturní komise,“ uvedl k dotacím
do kulturní oblasti místostarosta
Svatopluk Pěček. 
(juh)

Skelety se změní
na moderní zastávky
Na základě podnětů od občanů, kteří si stěžovali na neutěšený
stav některých autobusových zastávek, zpracovala radnice v roce
2017 projekt na opravu autobusových přístřešků, který byl úspěšně předložen Jihomoravskému
kraji do programu Individuální
dotace na opravu autobusových
přístřešků.
Rada města schválila přijetí
finanční podpory ve výši 300 tisíc Kč z rozpočtu Jihomoravského
kraje na projekt Autobusové přístřešky a radnice tak bude moci
realizovat projekt, jehož cel-

kové náklady jsou 650 tisíc
korun.
Z finančních prostředků chce
město Břeclav upravit nejméně
pět autobusových zastávek na
místech, kde se v současnosti nachází jen skelety autobusových
přístřešků. Především se jedná o zastávky v lokalitě Poštorná a Charvátská Nová Ves (např.
zastávky MHD Valtická, Poštorná
Hlavní na konci a Valtická točna).
U některých autobusových zastávek bude radnice řešit i projektovou přípravu. Zastávky město
opraví do letošního května. ( dav)

Práce na parkovišti začaly.
Dokončeno bude v létě
V březnu předali zástupci
břeclavské radnice v čele s místostarostou Jaroslavem Válkou,
Zdeňkem Urbanem a poslancem
a krajským zastupitelem Miloslavem Janulíkem stavebníkům
plochu k vybudování parkoviště
u břeclavské nemocnice. Právě
díky směně pozemků s Jihomoravským krajem bylo možné tuto
stavbu realizovat. Potřebné parkoviště u nemocnice bude sloužit pro zaměstnance i veřejnost.
Osmdesát míst oddělených
závorou bude vyhrazeno pro
zaměstnance nemocnice. Pro
veřejnost bude určeno 184 parkovacích stání, z toho 8 pro osoby
se sníženou schopností pohybu
a 2 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Vjezd a výjezd

z parkoviště bude ohraničen závorou. „I přesto, že se parkoviště u nemocnice a polikliniky již
rozšiřovalo, kapacitně stále neodpovídá a bylo proto zapotřebí
nalézt další prostory. Nové parkoviště se stovkami parkovacích
míst by mělo potřebu návštěvníků
a zaměstnanců areálu nemocnice
a polikliniky pokrýt dostatečně,“
vysvětlil místostarosta.
V areálu parkoviště budou zbudovány dva parkovací automaty.
Vjezd popř. výjezd z parkoviště
bude vyřešen přes stávající vjezd
na ul. U Nemocnice. Z parkoviště
bude vyveden chodník tak, aby
nové prvky pro chodce navazovaly na stávající síť chodníků v okolí. Práce na parkovišti by měly být
hotovy v polovině srpna. (dav)
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Začaly přípravy oslav 100. výročí vzniku ČSR
Také Břeclav se chystá na oslavy 100. výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků. Připravuje se hned několik akcí, které
připomenou toto významné výročí.
„Jsme si vědomi významu tohoto výročí, a samozřejmě ho
chceme také důstojně oslavit.
Proto jsme již na začátku března
svolali první schůzku přípravného
výboru, který tvoří zástupci vedení
města, Městského muzea a galerie, Městské knihovny, Československé obce legionářské, Klubu
vojenské historie, historiků. Přizváni jsou také sokolové a skauti,“ uvedl místostarosta Svatopluk
Pěček.

Hlavní oslavy se uskuteční v předvečer státního svátku,
v sobotu 27. října 2018. Zahájení
se uskuteční u sochy TGM (projevy, kladení věnců), následovat
bude lampionový průvod ke kinu
Koruna, kde bude připraven kulturní program a zapálení vatry republiky. Součástí programu bude
slavnostní koncert Břeclavského
komorního orchestru v kině, který nabídne průřez českou filmovou hudbou.

Městské muzeum a galerie
vytvořilo logo k příležitosti oslav
100. výročí vzniku republiky, které
se bude používat na propagačních
a informačních akcích.
Na letošní rok je kromě hlavní oslavy připravena řada dalších
akcí, které připomenou významné výročí. Tou nejbližší akcí bude
zahájení výstavy RUKULÍBÁM
aneb V prvorepublikové domácnosti, která byla zahájena vernisáží 22. března v Lichtenštejnském
domě.
Na 18. května je připravena Muzejní noc, která se letos bude odbývat rovněž v prvorepublikovém

duchu. Do areálu firmy Fosfa se
ve dnech 31. července – 5. srpna
vrátí Legiovlak. V létě by do Břeclavi měla dorazit putovní výstava
o československých legiích, v září
se uskuteční Běh naděje a vítězství
a střelecká soutěž O pohár starosty města. Městská knihovna připravuje na podzimní měsíce seriál
historických přednášek, ze kterých
následně vznikne sborník, knihovna se zapojí také do projektu Jižní
Morava čte dětem a literární soutěže o tom, jak bude jižní Morava
vypadat za dalších sto let. Výčet
akcí není zdaleka konečný a bude
se postupně upřesňovat.  (juh)

Zápis do mateřských škol v Břeclavi
Zápis do břeclavských mateřských škol pro školní rok
2018/2019 se koná v květnu 2018. Čas zápisu si každá mateřská
škola určuje samostatně. Bližší informace poskytnou ředitelky
MŠ telefonicky, formou sdělení na nástěnce školy, formou informačního letáčku, případně na svých webových stránkách. Informace budou také zveřejněny na webu města Břeclavi.
Děti do MŠ budou přijímány
na základě kritérií, která stanovily ředitelky MŠ ve spolupráci se
zřizovatelem jako jednotná pro
mateřské školy na území města
Břeclavi.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ
DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY V BŘECLAVI
– školní rok 2018/2019
1. Předškolní vzdělávání se
organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let. Od počátku
školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého

roku věku, do zahájení povinné
školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
2. Zákonný zástupce dítěte
je povinen přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání (§ 34
odst. 2) v kalendářním roce, ve
kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
3. Podle § 50 zákona
č. 258/2000 Sb. v platném znění, může ředitelka školy přijmout
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže

Stavební bytové družstvo DYJE
oznamuje od 1. 4. 2018
změnu úředních a pokladních hodin.
Úřední hodiny
PO: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00
ÚT: ZAVŘENO
ST: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
Pokladní hodiny
PO: 7:00 – 11:00 a 12:00 – 15:30
ÚT: ZAVŘENO
ST: 7:00 – 11:00 a 12:00 – 16:30

Bodové
ohodnocení
2
2
1

Kritérium
Bydliště dítěte v Břeclavi
Dítě, které k 31. 8. 2018 dovršilo 4 roky
Dítě, které k 31. 8. 2018 dovršilo 3 roky
Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce
2018-2019, sourozenec dítěte. Bodově se
ohodnotí sourozenec narozený do 31. 12. 2015.
Dítě se hlásí k celodennímu pobytu.

zákonný zástupce ředitelce školy
potvrzením lékaře. Výjimka platí
pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.
4. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka
z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude
přijato dítě s vyšším celkovým
hodnocením, při bodové shodě
bude rozhodovat datum narození dítěte. Při shodném bodovém
ohodnocení a datu narození, rozhoduje abecední pořadí dětí.
5. Přednostně bude přijato
dítě, které k 31. 8. 2018 dovršilo
5 let věku, bydlištěm v Břeclavi.

1
1

Termíny zápisů do břeclavských mateřských škol
02. 5. 2018
MŠ Břetislavova – budova Slovácká
MŠ Kpt. Nálepky – Charvátská Nová
Ves
02. - 3. 5. 2018
MŠ Na Valtické
MŠ U Splavu
MŠ Kupkova
3. 5. 2018
MŠ Břetislavova – budova Břetislavova
MŠ Hřbitovní
MŠ Okružní
MŠ Osvobození

Dále informujeme o prázdninovém provozu mateřských škol:
DOBA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU
břeclavských mateřských škol 2018
ČERVENEC 2. 7. - 31. 7. 2018
SRPEN 1. 8. - 24. 8. 2018
Město
MŠ U Splavu
Město
MŠ Břetislavova
MŠ Kupkova
(budova Slovácká)
(budova Sovadinova)
MŠ Hřbitovní
Poštorná MŠ Okružní
Poštorná MŠ Osvobození
Ch. N. Ves MŠ Kpt. Nálepky
Ch. N. Ves MŠ Na Valtické
Uzavření všech mateřských škol od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018
(přípravný týden). Zahájení provozu mateřských škol 3. 9. 2018.

Mgr. Zdeněk Janíček
vedoucí OSVŠ
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Změny lhůt při vydání „občanek“ a pasů
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve lhůtách při vydání občanského průkazu a cestovního dokladu a výši správních
poplatků.
Od uvedeného data bude
možnost vydat občanský průkaz a cestovní doklad ve zkrácené lhůtě za podstatně vyšší
poplatek a to v pracovních dnech
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Požádat o vydání OP a CD
ve zkrácené lhůtě lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo
u Ministerstva vnitra ČR.
V případě ztráty, odcizení,
poškození, zničení občanského
průkazu nebo po zrušení údaje
o místu trvalého pobytu již nebude možno vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
s dobou platností 1 měsíc na počkání jako doposud (tento typ
občanského průkazu se bude od
1. 7. 2018 vydávat pouze z důvodu volebního práva). V takových
případech bude možno požádat
o vydání občanského průkazu
ve zkrácené lhůtě v pracovních
dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Správní poplatek ve
lhůtě do 24 hodin u občanů starších 15 let při podání i převzetí
OP na MV činí 1.000,- Kč, při podání žádosti u obecního úřadu
s rozšířenou působností občan
zaplatí 500,- Kč a následně při
převzetí u MV zaplatí 500,- Kč.
U dětí do 15 let jsou poplatky
zkrácené o polovinu, tzn. celkem
500,- Kč. Ve lhůtě do 5 pracovních dnů zaplatí občan starší
15 let při podání i převzetí na
obecním úřadu s rozšířenou pů-

sobností nebo na MV 500,- Kč,
pokud požádá u obecního úřadu
s rozšířenou působností, zaplatí
250,- a následně převezme doklad u MV za poplatek 250,- Kč.
U dětí do 15 let činí poplatek
300,- Kč.
Plánujete-li letní dovolenou,
nebo pokud budete muset nenadále z osobních či pracovních
důvodů vycestovat do zahraničí mimo Evropskou unii a nebudete mít platný cestovní pas,
můžete se dostat do neřešitelné situace, která Vám nedovolí odcestovat. I v tomto případě
lze od 1. 7. 2018 požádat o vydání cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech
do 24 hodin s převzetím dokladu
pouze u MV nebo do 5 pracovních dnů s převzetím na úřadu,
kde byla žádost podána nebo na
MV. Ve zkrácené lhůtě do 24 hodin občan starší 15 let zaplatí za
podání i převzetí dokladu u MV
poplatek 6.000,- Kč, při podání
u obecního úřadu s rozšířenou
působností 4.000,- Kč a následném převzetí u MV 2.000,- Kč. Za
dětský cestovní doklad zaplatí
2.000,- Kč (při podání u obecního úřadu 1.500,- Kč a následné
převzetí u MV 500,- Kč). Správní poplatek ve zkrácené lhůtě
do 5 pracovních dnů se u občana nad 15 let při podání i převzetí u obecního úřadu nebo
MV snižuje na částku 3.000,- Kč
(doposud poplatek 4.000,- Kč).
U dětského cestovního dokladu

První setkání
účastníků projektu
V únoru se v prostorách břeclavského městského úřadu uskutečnilo první veřejné setkání
v rámci projektu Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav, který
zde bude probíhat od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2019 a realizuje jej CpKP
východní Morava ve spolupráci
s městem Břeclav. Gabriela Fellingerová, vedoucí projektu a zároveň ředitelka CpKP východní
Morava, společně s kolegyní Te-

rezou Tomanovou informovala
přítomné občany nejen o projektu, jeho aktivitách a výstupech,
ale rovněž o celém procesu komunitního plánování sociálních
služeb v regionu. Na setkání byly
prezentovány také příklady dobré
praxe z komunitního plánování sociálních služeb. Projekt je realizován za finančních prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR. 
(OSVŠ)

činí správní poplatek při podání
i převzetí u obecního úřadu nebo
u MV 1.000,- Kč. Podání žádosti
u obecního úřadu je zpoplatněno částkou 500,- Kč a následné
převzetí u MV částkou 500,- Kč.
Výhodou je, že tento doklad
bude platit občanům nad 15 let
stejně jako při pořízení v klasické
lhůtě 10 let a u dětského pasu
činí doba platnosti 5 let.
Správní poplatek za vydání cestovního dokladu v klasické lhůtě 30 dnů u osob starších
15 let zůstává beze změny a to
600,- Kč, u dětí do 15 let činí poplatek 100,- Kč.
Upozorňujeme, že k cestám
do států Evropské unie můžete
použít občanský průkaz. Rovněž
lze na občanský průkaz vycestovat do těchto států: Norsko,
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,
Gruzie, Makedonská republika,
Moldavská republika, Srbská republika. I dítě mladší 15 let může
do těchto států cestovat na občanský průkaz.

Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou
minimální dobu platnosti cestovní dokladu cizí stát vyžaduje.
Požadovaná minimální doba platnosti cestovního dokladu může
být například 6 měsíců ode dne
vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je
ke vstupu a pobytu na území daného státu třeba vízum. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www. Mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy
světa – informace na cesty“.
Požádejte o vydání nového
cestovního dokladu u kteréhokoliv úřadu s rozšířenou působností
a nenechávejte tuto věc bezprostředně před odjezdem. Vyhnete
se tak zbytečným frontám na úřadech a ušetříte čas i peníze.
Bližší informace Vám poskytnou zaměstnanci městského
úřadu na „Infolince OP a CD“ tel.
(OSVD)
519 311 271.
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OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení pozice PRÁVNÍKA/PRÁVNIČKY odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
Předpoklady a požadavky:
Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
Kvalifikační
požadavky
Znalosti oboru

vysokoškolské vzdělání právního směru, preferováno magisterské vzdělání v oboru Právo na právnické fakultě se sídlem v České republice

velmi dobrá orientace v oblasti soukromého práva – zejména dispozice s majetkem města a smluvní agenda- vyžaduje se dobrá znalost
zejména občanského zákoníku, zákona o obcích a zákona o zadávání veřejných zakázek a dobrá orientace v zákoníku práce. Z oblasti
veřejného práva se předpokládá velmi dobrá znalost správního řádu, dále se předpokládá dobrá orientace v daňovém a exekučním řádu,
zákoně o úřednících územních samosprávných celků, zákoně o rozpočtových pravidlech, a dalších právních předpisech týkajících se výkonu veřejné správy
Praxe
výhodou min. 2 roky praxe v oboru
Další požado- velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), zdvořilé vystupování, samostatnost, rozhodnost, plánování,
vané doveddůslednost, logické myšlení, ochota k dalšímu vzdělávání, komunikativní dovednosti na vysoké úrovni, přesnost, spolehlivost, psychická
nosti
odolnost
Co očekáváme 1) odpovědnost za dodržování legislativy a zákonných lhůt v rámci řádného vedení agendy
od budoucího 2) vstřícnou komunikaci a spolupráci při výkonu agendy v rámci odboru, úřadu i mimo něj
zaměstnance 3) dobrou orientaci v příslušné legislativě, znalost příslušných právních předpisů a jejich využití v každodenní práci
4) průběžné vzdělávání v oblasti výkonu agendy
5) orientaci na výkon a výsledek činnosti
6) schopnost obhájit právní názor
Předpokládaná zajišťuje právní poradenství a konzultační činnost v rámci městského úřadu (návrhy optimálního právního postupu, právní stanoviska,
náplň práce
identifikace právních rizik) – zejména v oblasti dispozic s majetkem města v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. a č. 128/2000 Sb., zajišťuje právní garanci materiálů pro orgány města, zabezpečuje komplexní tvorbu obecně závazných vyhlášek a nařízení města za svěřenou
oblast, zpracovává a kontroluje smlouvy uzavírané městem, zastupuje město Břeclav při soudních sporech, případně správních řízeních
u jiných správních orgánů
Nabízíme
nadstandardní platové ohodnocení, pružnou pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání, velmi dobré pracovní zázemí, služební telefon,
finanční příspěvky na penzijní připojištění a sportovní a kulturní aktivity, 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici
Odměňování: dle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění, platová třída
11, případně 12 – dle předchozí praxe
a zapracování zaměstnance.
Předpokládaný nástup duben 2018
nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Břeclav

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

nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní
osoby, vše nejpozději do 15. dubna
2018. Přihláška uchazeče (ke stažení
na www.breclav.eu) musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského

průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis
Nutno doložit: strukturovaný profesní životopis, originál výpisu z rejstříku
trestů (ne starší 3 měsíců), ověřenou
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, motivační dopis

Město Břeclav

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení pozice REFERENT/REFERENTKA odboru stavební úřad Městského úřadu Břeclav
Předpoklady a požadavky:
Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
dosažené vzdělání
kvalifikační požadavky
podle § 13a zákona číslo
183/2006 Sb., (stavební
zákon)
znalosti oboru
praxe ve státní správě
nebo samosprávě
další požadované
dovednosti
co očekáváme od budoucího zaměstnance

Vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
znalost systému veřejné správy, stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a správního řádu vítána, orientace v projektové
dokumentaci staveb velkou výhodou
vítána, avšak pozice je vhodná i pro absolventy
velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), dále požadujeme samostatnost, důslednost,
psychickou odolnost, komunikativnost a zdvořilé vystupování, organizační schopnosti, ochotu k dalšímu vzdělávání.
1) posuzování žádostí stavebníků o povolení staveb
2) základní orientaci v legislativě, související se stavebním právem a správním řízením
3) analytické myšlení, schopnost odůvodnit a obhájit svůj odborný názor, a to především v písemném projevu
4) vstřícnou komunikaci a spolupráci v rámci úřadu i mimo něj

Odměňování: dle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění,
platová třída 9, po složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
platová třída 10
Předpokládaný nástup duben
2018 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Břeclav

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:
J a n a Pe l i k á n ová , p e rs o n á l n í
a mzdový úsek odboru kanceláře
tajemníka, tel. č. 519 311 214,
e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu
Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690

81 Břeclav, nebo zašlete poštou
na stejnou adresu s uvedením
kontaktní osoby, vše nejpozději do 15. dubna 2018. Přihláška
uchazeče (ke stažení na www.
breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu nebo číslo dokladu o po-

volení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana, datum a podpis
Nutno doložit: strukturovaný profesní životopis, originál výpisu
z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání,
motivační dopis
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Nový web zve turisty do Břeclavi a LVA
Dobreclavi.cz pro česky hovořící turisty, breclav.holiday pro
všechny ostatní. Nový turistický
web má za úkol přilákat do Břeclavi české i zahraniční turisty.
Hlavní devízou je přitom intuitivní ovládání a aktuální informace. „Břeclavští radní se zabývali
myšlenkou, jak více propagovat
město ve světě. Z toho vyplynulo
rozhodnutí zpracovat přehledný
turistický web v české a anglické
mutaci,“ vysvětluje ředitel břec-

lavského muzea Petr Dlouhý,
který na zpracování zakázky renomovanou společností spolupracoval.
„Podle analýz, které jsme si
nechali zpracovat, skutečně byla
v této oblasti mezera nejen v rámci Břeclav, kde turistický web chyběl. Analýzy ukázaly, že Břeclav by
neměla být propagována samostatně, ale právě s oblíbeným Lednicko-valtickým areálem, na jehož
hranici město leží,“ pokračuje.

Web tak podle Dlouhého směřuje lidi do Břeclavi nebo z Břeclavi do okolí. „Je uzpůsoben tak, aby
Břeclav byla jakýmsi ústředním
bodem. Z toho vycházíme také
například při nabídce ubytovacích
služeb nebo akcí. Lidé se jednoduše dostanou, kam chtějí. Web je
o místech dostatečně informuje
i vizuální stránkou,“ doplňuje ředitel, podle kterého je web zaměřen
zejména na cykloturisty.
„Cykloturisty jsme jako hlavní potenciální návštěvníky webu
vyhodnotili rovněž podle provedených analýz. Web je samozřejmě určen pro všechny, nicméně
cykloturistika hraje v našich končinách logicky prim. Na webu tak

lidé mimo jiné naleznou cyklotrasy a zajímavosti v jejich okolí,
kontakty na turistická informační centra.“
S výsledkem je ředitel muzea
spokojený. „Vždy se najdou lidé,
kteří řeknou, že to šlo udělat lépe,
s tím bohužel nic neudělám. Myslím, že web je dobře zpracovaný
a nejen turisté se v něm intuitivně
zorientují a během chvíle naleznou, co potřebují. Web je samozřejmě kompatibilní s mobilními
zařízeními. O jeho kvalitách se
můžete přesvědčit sami,“ dodává
Dlouhý s tím, že je web živoucím
organismem, zejména kvůli neustálému doplňování aktuálních
kulturních akcí.
(dav)

Velikonoční synagoga

Pletení pomlázek, kreativní a tvořivé dílničky na téma Velikonoc,
ale také bohatý doprovodný kulturní program. Letošní Velikonoční
inspirace v synagoze si nenechaly se svými ratolestmi ujít stovky návštěvníků. Ti si mohli kromě vyzkoušení mnoha kreativních činností
také zakoupit drobnosti do velikonoční výzdoby. 
(red)

Koncert skupiny Nebend
V evangelickém kostele na nám. Svobody Břeclav
Pátek 27. 4. v 18.30 h
Nebend hraje akustický folk, zhudebněnou poezii
a nabízí prostor k zamyšlení s písničkami o životě a smrti.
Srdečně zveme široké publikum se zájmem o hudbu, poezii a zamyšlení.

DɀWVNpKĺLãWɀ

SPOLEČENSKÝ DŮM BESEDA HODONÍN
ŠTEFÁNIKOVA 3a

RODINNÁ
RESTAURACE

DĚTSKÉ
OSLAVY

OBLOŽENÉ MÍSY
A RAUTY

SALONEK
PRO 40 OSOB

+420 702 153 275
hristebambino.cz
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VÝROBNÍ TECHNIK

VÝROBNÍ TECHNIK
Náplň práce:

Požadavky:

Strukturované životopisy
prosím zasílejte na adresu:

Nabízíme:
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NOVĚ
OTEVŘENO!

STANICE
TECHNICKÉ KONTROLY
A MĚŘENÍ EMISÍ
benzin, nafta, CNG, LPG

Lidická 3, Břeclav
Po–Pá: 7.00–19.00
So: 7.00–12.00

Vozidla odbavujeme průběžně,
není třeba se objednávat.

+420 541 210 183
+420 601 601 611

stk.breclav@psota-znojmo.cz
www.psota-znojmo.cz

Okresní hospodářská komora Břeclav
Váš partner pro podporu podnikání
v oblasti průmyslu, obchodu a služeb

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BŘECLAV OTEVÍRÁ

STUDIUM MBA

STUDUJ MBA A UČ SE OD NEJLEPŠÍCH LEKTORŮ!

• Zaměření studia na řízení podniku a osobnostní rozvoj manažera.
• Výhodou a jedinečností je výuka lidmi, kteří opravdu dokáží inspirovat.
Předměty odpovídají současným trendům podnikatelského prostředí.

• Organizace studia se uskteční v 9 víkendových soustředěních

v prostorách OHK Břeclav. Studenti budou při studiu pracovat
na vlastních tématech.

• Studium obsáhne velké množství technik osobnostního rozvoje
včetně podrobné diagnostiky.

nám. T. G. Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

WWW.OHKBRECLAV.CZ

Více informací:
Bc. Vendula Dvořáková
tel.: + 420 720 244 330
vendula.dobiasova@ohkbreclav.cz
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Mediální partner
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V Galerii 99 pokračuje výstava To nejlepší
z grafiky. Poprvé jsme
udělali experiment a na
novou výstavu pozvali
pouze tiskem a internetem. Byli jsme zvědaví,
kolik přátel výtvarného
umění a grafiky přijde
na zahájení 13. 3. 2018.
S mírným optimismem
můžeme říct, že se sešla početná skupina hostů a radost nám udělaly i úplně nové
tváře. Věříme, že zajímavou kolekci grafiky uvidí co nejvíce lidí.
J. Anderleho rádi představujeme originálními kreacemi, J. Jiřincová zaujme svou poetičností,
C. Bouda je prezentován knižní
ilustrací, K. Beneš a jeho úžasné
něžné akty, světoznámý S. Vajce,
J. Blažek, Vl. Suchánek a další. Co
dodat? Čas běží. Výstava potrvá
do 11. května 2018.
Dokončený Obraz Pravdy
je krásně zarámovaný firmou
Štork, zapsaný do České knihy

rekordů a nyní pro veřejnost vystavený v OC
BřecLOVE. Vypsali jsme
soutěž o ceny, tak se
přijďte podívat. Je třeba
uhádnout pořadí barev
dle zastoupení na obraze, které začíná modrou
barvou a končí bílou. Vyhodnocení bude 14. prosince 2018.
Galerie 99 připravuje
na květen až červen zajímavou
výstavu šperků a aktů. Více příště.
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 kdykoliv519 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.

Romeo (Garčic)
a Julie (Radkovičová)
Divadelní soubor Břetislav letos zahájí sezonu uvedením klasické hry Williama Shakespeara
Romeo a Julie pod režijní taktovkou Tomáše Uhra.
Jak už ovšem napovídá titulek, klasická hra bude uvedena
v podobě neklasické, lehce pokusné. Protagonisté divadelní
souboru Břetislav využili nepatrné skuliny, kterou Shakespeare
zanechal, když povahu sporu
mezi oběma rody ponechal neobjasněnu. Děj divadelníci přenesli do prostředí jihomoravské
vesnice dvacátého století, ze
znepřátelených rodů učinili rody
vinařské a jména ve hře upravili
tak, aby odrážela svéráz kdysi
hlavně vinařské a rybářské vesnice Hlohovec.
Hrdinové navíc pochází z rozpadlých rodin, nejsou dětmi na
prahu dospívání, ale dospělými, kteří ustrnuli pod rodičovskou střechou, jejich láska není
čistým klenotem mladistvé na-

ivity, ale příliš zpozdilým výronem dosud nepoznaného citu,
o jehož ztrátu se náhle zoufale
bojí.
Vyprodaná premiéra představení Romeo a Julie se uskuteční
21. 4. v 19 hodin v sále Dělnického domu v Břeclavi. Z důvodu obsazenosti uvede soubor
další dvě reprízy v jeden den
28. 4. v 17 a 20 hodin. Představení se také přesune na hostování do Charvátské Nové Vsi 19. 5.
v 19:00. V blízké době by chtěli ochotníci nabízet i představení pro druhý stupeň základních
škol, střední školy a gymnázia.
Kvůli specifické experimentální scéně a tudíž omezené kapacitě sálu v Dělnickém domě
je nutná rezervace přes email:
bretislav.ds@gmail.com, nebo
telefonicky na +420 606 814 514.
Pokud máte možnost, sledujte
aktuality na facebooku:
https://www.facebook.com/
DivadelniSouborBretislav/. ( ms)
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Ples zaplnil „kulturák“

80. výročí
Sboru Církve adventistů s. d. v Břeclavi
V rámci oslav založení sboru vystoupí jako hosté
všichni žijící kazatelé, kteří v Břeclavi působili v průběhu
posledních 50 let. Zavzpomínáme v prostorách
"Bílého kostela" na Jiráskově ulici 2.
Celý objekt kostela bude pro veřejnost volně přístupný
den předem – a to v pátek 25. května 2018 od 17 hod.
v rámci Noci kostelů.
Zvláště jsou zájemci vítáni na koncertu
brněnské křesťanské studentské pěvecké skupiny
"TU MAINI", která vystoupí od 18 hod.

Břeclavský kulturní
dům Delta opět po roce
hostil reprezentační
ples města. Také letos
byla součástí plesu bohatá tombola a výborný
raut. Ke skvělé atmosféře zaplněné Delty dopomohlo předtančení
v podobě polonézy, ale také kapely Red Socks Orchestra, Melody
Gentlemen, CM Slovácko mladší nebo zábavný fotokoutek. Město
Břeclav děkuje partnerům plesu, společnostem Teplo Břeclav a Autocentrum hm, dále dárcům do hlavní tomboly: ALCA plast, Autocentrum hm, Gumotex, BRON stavebniny, Moravský sommelier Libor
Nazarčuk, KELEMEN, SWIETELSKY stavební, Dřevoprogram Břeclav,
Letiště Břeclav, Pavel Dominik. Děkujeme rovněž dalším desítkám
dárců, kteří přispěli do tomboly. 
(red, foto J. Uher)

Břeclavský kalendář - duben
1. duben
1976 – zahájil provoz Domov důchodců ve Staré Břeclavi.
2. duben
1943 – narodil se Jiří Pavlov, učitel, přednosta Okresního úřadu
Břeclav (1993 – 1996), první senátor Břeclavska (1996 - 2000).
6. duben
1905 – narodila se Zdenka Pokorná, členka ilegálního odbojového hnutí za II. světové války, po
komunistickém puči emigrovala
do Anglie, v roce 1999 významnou
finanční částkou přispěla k obnově
pomníku T. G. Masaryka v Břeclavi.
1945 – z Břeclavi odjely poslední evakuační vlaky s německým
obyvatelstvem.
7. duben
1867 – narodil se František Sovadina, lékař a politik, pr vní
břeclavský starosta po vzniku
Československa.
1977 – v hale Lokomotivy Břeclav
se uskutečnilo mezistátní utkání
v sálové cyklistice Československo - Švýcarsko (hráli i legendární
bratři Pospíšilové).

12. duben
2005 – v Břeclavi poprvé v historii hrála česká hokejová reprezentace dospělých. V přípravě na
MS porazil náš tým s řadou hvězd
z NHL (Prospal, Straka, Výborný,
Vokoun, Vrbata aj., trenér Růžička) Rakušany 7:0.
14. duben
1956 – byla dokončena stavba
nového jezu na Dyji ve Staré Břeclavi.
1973 – byly otevřeny nové kabiny a zázemí na fotbalovém hřišti
Tatranu Poštorná.
15. duben
1998 - vyšlo první číslo Týdeníku
Břeclavsko.
17. duben
1922 – S.K. Břeclava uspořádal
tzv. rozestavný (štafetový) běh
4 x 200 metrů napříč Břeclaví.
1945 – sovětští vojáci osvobodili Břeclav.
18. duben
1946 – narodil se Milan Puzrla,
slavný břeclavský cyklista, držitel
dvou medailí z mistrovství světa,
účastník tří olympiád.

22. duben
2006 - na břeclavském zimním
stadionu se konal první koncert
Rock on Ice. Pro pět tisíc diváků
zahráli Horkýže Slíže, Petr Kolář,
Tublatanka a No Name.
23. duben
1928 - zahájila svůj provoz břeclavská pošta v současné budově
u nádraží.
1995 - vítězství fotbalistů Tatranu
Poštorná nad Alfou Slušovice 4:1
vidělo v MSFL 5.050 diváků.
24. duben
1936 – narodil se Václav Pavkovič,
slavný břeclavský veslař, držitel
bronzové medaile z olympiády
1960.
25. duben

1993 – byl položen základní kámen kostela sv. Václava.
26. duben
1954 - patnáct muzikantů a zpěváků se sešlo na první zkoušce
cimbálové muziky - vznikl národopisný soubor Břeclavan.
1968 – byl založen břeclavský
skautský oddíl.
29. duben
1893 – narodil se Josef Molák,
odborový a dělnický předák, člen
protifašistického odboje, zastřelený gestapem v roce 1943.
30. duben
1922 – v Břeclavi pod zámkem
se konaly první atletické závody.
1925 – byl založen Slovácký veslařský klub Břeclav.

Slovácký krúžek „Charvatčané“ zve na

Aprílové zpívání ženských sborů,
které se uskuteční v pátek 27. 4. 2018 v 19 hod.
v sokolovně v Charvátské Nové Vsi.
Vystoupí ženské sbory z Dolních Bojanovic, Moravské Nové Vsi, Děvčice z Kněžpola, Marijánky z Vacenovic a místní ženský a mužský sbor.
Pořad doprovodí CM Vladimíra Beneše
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DUBEN 2018
Úterý 3.4. ve 20:00

Pátek 20.4.v 17:00 a ve 20:00, sobota 21.4. v 17:00

Nevšedně intimní pohled na umělcův život. Režie: Lili Fini
Zanuck. Hrají: Eric Clapton, John Mayall, Roger Waters

Romanticko ironický příběh hastrmana alias barona de Caus,
jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným
štěstím i stravující vášní. Režie: Ondřej Havelka.
Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus.

JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK

Sobota 21.4. ve 20:00

14.4.2018 v 19:00

ERIC CLAPTON

Dokument., VB, 2017, titulky, od 12 let, 135 min., 120,- Kč

Středa 4.4. 20:00

MÁŘÍ MAGDALÉNA

Lidský portrét jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva.
Režie: G. Davis. Hrají: R. Mara, J. Phoenix, Ch. Ejiofor
Drama, USA, Austr., 2018, tit., od 12 let, 130 min., 120, Kč

Středa 4.4. v 17:00 a čtvrtek 5.4. v 17:00 a 20:00

TLUMOČNÍK

Roadmovie se dvěma starými pány, kteří cestují napříč
Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.
Hrají: Jiří Menzel, Peter Simonischek, Zuzana Mauréry,
Komedie, Slov., ČR, 2018, od 12 let, 113 min., 110,- Kč

Pátek 6.4. ve 20:00 a sobota 7.4. v 17:00 a 20:00

TÁTOVA VOLHA

Režie: Jiří Vejdělek.
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová,

Vilma Cibulková

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

Pátek 6.4. v 17.00 a neděle 8.4 v 18:00

JO NESBO:
DOCTOR PROCTOR A VANA ČASU

Doktor Proktor se vydává do Paříže. V minulosti však uvízne.
Podaří se Líze a Bulíkovi doktora zachránit? Režie: Arild
Fröhlich. Hrají: Emily Glaister, Eilif Noraker, Gard B. Eidsvold.
Komedie, Nor., Něm., 2015, DAB., příst., 95 min., 120,- Kč

Neděle 8.4. v 15:00

PRAČLOVĚK

Anim., VB, Fr, 2018, DAB.-, příst., 89 min., 120,-/90,- Kč

Úterý 10.4. ve 20:00 - KINO ART

ZTRATILI JSME STALINA

Režie: A. Iannucci. Hrají: S. Buscemi, J. Isacs, O. Kurylenko.

Komedie, VB, Fr., Belg., 2017, titulky, od 12 let, 107 min., 120,- Kč

Středa 11.4. v 17:00 a ve 20:00

RUDÁ VOLAVKA

Režie: F. Lawrence. Hrají: Jennifer Lawrence, J. Edgerton.
Drama, thriller, USA, 2018,, titulky, od 15 let, 140 min., 120,- Kč

Čtvrtek 12.4. ve 20:00, pátek 13.4. v 17:00 ve 3D

RAMPAGE: NIČITELÉ

Režie: Brad Peyton. Hrají: Dwayne Johnson,
Jeffrey Dean Morgan, Malin Åkerman.

HASTRMAN

Romantický, thriller, Česko, 2018, od 12 let, 100 min., 130,- Kč

VADÍ NEVADÍ

Režie: J. Wadlow. Hrají: V. Beane, Tyler Posey, Lucy Hale.
Horor, USA, 2018, titulky, od 15 let, 103 min., 120,- Kč

DEN ZEMĚ V KORUNĚ
Neděle 22.4. v 15:00 e v 18:00

PLANETA ČESKO

Naše příroda je pestrá jako málokde
na světě. Krásu máme na dosah ruky
– stačí se jen dobře dívat!
Režie: M. Polák. Hrají: K. Hádek (vyp.)

Dokumentární, Česko, 2018, přístupný, 81 min., 110,- Kč

Úterý 24.4. ve 20:00 - KINO ART

MEČIAR

Neděle 15.4. v 18:00

BLACK PANTHER

Režie: Ryan Coogler. Hrají: Ch. Boseman, Michael B. Jordan.
Akční, sci-fi, 2018, USA, DAB., od 12 let, 134 min., 120,- Kč

Úterý 17.4. ve 20:00 - KINO ART

FOXTROT

Režie: Samuel Maoz. Hrají: Lior Ashkenazi, Sarah Adler,
Yehuda Almagor.

Drama, Izrael, Něm., Fr., 2017, titulky, od 12 let, 113 min., 110,- Kč

Středa 18.4. v 17:00 a ve 20:00

PEPA

Režie: Ján Novák. Hrají: Michal Suchánek, Petra
Špalková, Jakub Kohák.

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

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

19.4.2018 v 19:00

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

DIVADELNÍ NEDĚLE PRO DĚTI

NEDĚLE 29.4.2018 v 15:30

O SMOLÍČKOVI

Středa 25.4. v 17:00 a ve 20:00

GRINGO: ZELENÁ PILULE

Režie: Nash Edgerton. Hrají: David Oyelowo, Charlize
Theron, Amanda Seyfried.

Akční, drama, 2017, USA, titulky, od 15 let, 110 min., 120,- Kč

Čtvrtek 26.4. v 16:30
Pátek 27.4. v 16:30 - 3D a sobota 28.4. ve 20:00

AVENGERS: INFINITY WAR

Neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia
Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější
a nejultimátnější válku všech dob. Režie: A. Russo, J. Russo,
Hrají: R. Downey Jr., Chris Evans, J. Brolin, M. Ruffalo.
Akční, sci-fi, 2018, USA, přístupný, DAB., 155 min., 150,-/130,-Kč

Čtvrtek 26.4. a pátek 27.4. ve 20:00, sobota 28.4. v 17:00

9.5.2018 v 19:00

ORWEL 1984
aneb VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE
Vstupné: 280,-/240,- Kč

25.5.2018 v 19:00

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ
DOTÝKÁ SE SNĚHU
divadlo PODIVA - Podivín
Vstupné: 150,- Kč

5.6.2018 v 19:00

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

CAVEMAN

Komedie, Česko, 2018, od 12 let, 90 min., 130,- Kč

Vstupné: 380,-/330,- Kč

Úterý 1.5. ve 20:00

14.6.2018 v 19:00

Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: Anna Polívková,
Jakub Gottwald, Ester Geislerová.

MĚSÍC JUPITERA - KINO ART

Režie: Kornél Mundruczó. Hrají: Zsombor Jéger, Merab
Ninidze.

Šovinistické prase proti feministce s chlupatýma nohama,
takhle neodolatelná nabídka se nedá odmítnout.
Režie: Jonathan Dayton, Valerie Faris. Hrají: Emma Stone,
Steve Carell.

Animovaný, USA, Kan., 2018, DAB., přístupný, 89 min., 110,- Kč

MILOVAT K SMRTI

Vstupné: 80,-Kč

Režie: B. Dagtekin. Hrají: E. M'Barek, K. Riemann, J. Haase.

Pohádka pro celou rodinu.
Tohle dobrodružství si rozhodně nesmíte nechat ujít!

MUZIKÁL V KINĚ

DIVADLO V KINĚ

Středa 2.5. v 17:00 a ve 20:00

TRIKY S TRPASLÍKY

Vstupné: 80,-Kč

Režie: Tereza Nvotová.

Čtvrtek 12.4. v 17:00 a pátek 13.4. ve 20:00

Neděle 15.4. v 15:00

divadlo VĚŽ

Dokumentární, Slovensko, ČR, 2017, od 12 let, 89 min., 110,- Kč

Drama, Maďarsko, Něm., 2017, tit., od 12 let, 123 min., 110,- Kč

Komedie, Německo, 2018, DAB., od 12 let, 120 min., 130,- Kč

NEDĚLE 1.4.2018 v 15:30

DIVADLO SEMTAMFOR

Akční, sci-fi, USA, 2018, titulky, od 12 let, 107 min., 140,-/120,- Kč

FAKJŮ PANE UČITELI 3

DIVADELNÍ NEDĚLE

SOUBOJ POHLAVÍ

...no coment...)

IVAN HLAS TRIO
HLAS - NEJEZCHLEBA - KOVÁCZ
Vstupné: 250,- Kč

DIVADLO V KINĚ

19.6.2018 v 17:00 a 20:00

Životopisný, USA, VB, 2017, tit., od 12 let, 121min., 120,- Kč

MANDARÍNKOVÁ
IZBA

Čtvrtek 3.5. v 17:00 a pátek 4.5. ve 20:00

MAROŠ KRAMÁR

AŽ NA DNO

Režie: Wim Wenders. Hrají: James McAvoy, Alicia Vikander.
Drama, USA, FR., 2017, titulky, od 12 let, 111 min., 120,-Kč

Čtvrtek 3.5. a sobota 5.5. ve 20:00

TICHÉ MÍSTO

Režie: John Krasinski. Hrají: Emily Blunt, John Krasinski.

Horor, psychologický, USA, 2018, tit., od 15 let, 95 min., 120,-Kč

Pátek 4.5. v 17:00 a neděle 6.5. v 15:00

KRÁLÍČEK PETR

Pohádka pro celou rodinu.

Animovaný, USA, 2018, DAB., příst., 95 min., 120,-Kč

Sobota 5.5. v 17:00 a neděle 6.5. v 18:00

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!

Režie: Jake Kasdan. Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan,
Jack Black.
Dobrodružný, USA, 2017, DAB., přístupný, 119 min., 110,- Kč

Zuzana TLUČKOVÁ
Pavol TOPOLSKÝ
Bibiana ONDREJKOVÁ
Vstupné: 420,-/370,- Kč

ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:

www.kinobreclav.cz

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK
NA POKLADNĚ:

ST-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20:00, SO: 16:00 – 20:00

REZERVACE NA FILM KONČÍ: 30 min. před filmem
NA OSTATNÍ AKCE: 5 DNŮ OD REZERVACE
!! Je nutné dodržet čas vyzvednutí rezervace, nový
systém ruší rezervace automaticky...

kino Koruna je provozováno za finanční
podpory Města Břeclav
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Polovina reprezentace žen ČR z Břeclavi
Další úspěšný měsíc má za
sebou stolní tenis MSK Břeclav.
Nejviditelnější jsou březnové
výsledky Dany Čechové a Karin
Adámkové v rámci reprezentace žen ČR. Není proto náhodou,
že na mistrovství světa družstev
mužů a žen, které se bude konat 29. dubna - 6. května ve švédském Halmstadu, se obě dostaly
do čtyřčlenné nominace. Vedla
Hany Matelové (67. hráčka aktuálního světového žebříčku, Bingen/Münster) a Renáty Štrbíkové
(164., SKST Hodonín) jsou i obě
hráčky MSK na solidních pozicích
– Čechová 103., Adámková 190.
Své při rozhodování o nominaci
jistě řekl i výsledek mistrovství ČR

mužů a žen, které se konalo začátkem března v Praze. Čechová zde
obsadila druhé místo za aktuální českou jedničkou Matelovou,
Adámková podlehla ve čtvrtfinále
2:4 favorizované Štrbíkové, kterou
v semifinále rozdrtila výsledkem
4:0 právě Čechová. Z domácího
šampionátu se s medailí vracela
i Adámková, byla bronzové kvality za smíšenou čtyřhru, v níž jí byl
partnerem David Marek (Liberec).
Třetí hráčka extraligového celku
žen MSK Aneta Kučerová neudržela vedení 3:0 na sety a ve druhém
kole podlehla Kristýně Mikulcové
(Moravský Krumlov) 3:4.
Činila se i mládež MSK. Na krajských přeborech staršího žactva

a dorostu jednotlivců získala Klára Koberová celkem pět medailí.
Zlatou za čtyřhru žákyň (s Ludmilou Halasovou z MS Brno),
stříbrné za dvouhru dorostenek
a čtyřhru dorostenek (+Halasová), bronzové za dvouhru žákyň
a smíšenou čtyřhru dorostu (s Michalem Petrem z Blanska). Dvě
medaile na KP dorostu vybojoval
Tomáš Bruckner, obě byly stříbrné kvality. Ve finále dvouhry mu
chyběly k prvenství dva míčky,
po dramatickém boji podlehl 2:3
R. Morávkovi (Strážnice), smíšenou čtyřhru hrál s Klárou Koplíkovou (Hodonín).
Koncem dubna budou na
programu závěrečná kola mis-

trovství ČR družstev žen, jako
nadstavba dvoukolové extraligy.
Ženy MSK Gumotex Břeclav byly
nasazeny díky druhému místu
v základní části extraligy přímo
do semifinále, v němž se v sobotu 21. 4. střetnou v domácím
prostředí s vítězem čtvrtfinále,
v němž zřejmě bude Moravský
Krumlov lepší než Kyjov. Bude
se tak téměř jistě opakovat loňské semifinále, v němž Krumlov
překvapivě Břeclav vyřadil 2:1
na utkání, když šlo třikrát o naprosto vyrovnaný boj. Odveta
se bude hrát 22. 4. v Moravském
Krumlově nebo Kyjově, případné třetí semifinále 28. 4. opět
v Břeclavi.
(hýb)

Lvi hodnotí hokejovou sezonu
Hokejový klub HC Lvi Břeclav má za sebou další hokejovou
sezonu. Za výrazné finanční podpory města Břeclavi se povedlo
úspěšně zajistit sezonu pro více než 200 mládežnických hokejistů.
Hokejisté opět uspořádali oblíbené vánoční turnaje O pohár města Břeclavi a O Pohár starosty města Břeclavi, na které přijelo do
Břeclavi 12 hokejových klubů se sedmnácti týmy. Na ledové ploše
se prohánělo v průběhu pěti dnů přes 350 hokejistů.
Za pomoci dotace z Jihomoravského kraje, sponzorských darů
pro klub od mnoha drobných podporovatelů mládežnického hokeje a vlastními silami se povedlo
kompletně dovybavit a zútulnit
prostory rozcvičovny na zimním
stadionu, kterou navštěvují mladí
hokejisté v rámci svých suchých
tréninků.
Mužský tým v této sezoně neměl formu. Poprvé se nepovedlo
postoupit do závěrečných bojů.
Tým doznal několika změn. Na
post trenéra nastoupil J. Klimovič,
do kádru se definitivně posunul
ještě starší dorostenec M. Göndör, k týmu se připojili i juniorští
břeclavští odchovanci A. Jajcay
a B. Dobiáš.
V kategorii mladšího dorostu
(ročník 2002, 2003) se Lvi se v letošní sezoně probojovali do horní skupiny nadstavbové části, kde
skvěle reprezentovali a bojovali
proti týmům s daleko zvučnějšími hokejovými jmény. V této skupině se kluci pohybovali kolem
5. – 7. místa.
Starší žáci (ročníky 2004,
2005), kteří působí v krajské lize
Jihomoravského a Zlínského kraje,
měli v letošní sezoně asi největší

problém s počtem hráčů. Navzdory tomu se vše podařilo postupně
stabilizovat a družstvo mohlo fungovat. Mladí hráči byli v průběhu
sezony nominováni do turnajů pořádaných v rámci projektu Výchova talentované mládeže v krajích
(VTM) do výběru Jihomoravského
kraje. Tento projekt založil v roce
2015 Český svaz ledního hokeje
a jeho cílem je zajistit jedenácti až
patnáctiletým talentovaným hokejistům co nejkvalitnější přípravu.
Ve 4. třídě, kde nastupoval ročník 2008, se výsledky neporovnávají tabulkově a tak tým hraje
pro radost z pohybu a z hokeje.
Břeclavští čtvrťáci mají na velice
dobré úrovni bruslařské dovednosti a zároveň tento ročník patří
k našim nejpočetnějším, je v něm
přes 20 dětí.
Posledním týmem přihlášeným do svazové soutěže je v klubu
HC Lvi Břeclav družstvo 1. + 2. třídy. Pro letošek se jednalo o ročníky 2010, 2011. Tato soutěž rovněž
působí na malém hřišti formou
turnajů po Jihomoravském kraji.
Pro většinu dětí to byly první ostré zápasy v životě.
Po skončení klasických svazových soutěží se týmy také pra-

videlně účastní mnoha turnajů
v jiných městech. Letos vyjela Lvíčata na tyto turnaje:
1. a 2. třída odcestovala na
mezinárodní turnaj do italského
Bolzana, dále pak ještě do Brumova-Bylnice, 3. třída zavítala na turnaje pořádané kluby z Milevska
a Warrioru Brno, 4. třída se představila na domácím turnaji v Břeclavi,

mladší žáci se zúčastnili turnaje
v Bohumíně, starší žáci se vypravili na cestu do Soběslavi.
Klub HC Lvi Břeclav ve spolupráci s Českým svazem ledního
hokeje pořádal v této sezoně na
zimním stadionu v Břeclavi hojně
navštívenou akci „Týden hokeje“
pro děti, které by si rády brusle
(jv)
a hokej vyzkoušely. 

Svaz ocenil ZŠ Slovácká

V březnu převzala ředitelka Základní školy Slovácká Iva Jobánková
za přítomnosti starosty města Pavla Dominika a místostarosty Zdeňka Urbana z rukou svazového trenéra mládeže Jiřího Zacha certifikát,
osvědčující, že ZŠ Slovácká bude i dalších dvou letech partnerskou školou Českého volejbalového svazu. ČVS tak ocenil kvalitu tréninkového
procesu na škole, přínos vedení základní školy a učitelů k rozvoji mládežnického volejbalu a v neposlední řadě také úspěšnou spolupráci
s volejbalovým oddílem Lokomotiva Fosfa Břeclav. Právě spolupráce
s volejbalovým oddílem patří mezi podmínky zařazení mezi partnerské školy. Český volejbalový svaz poskytne partnerských školám
metodickou pomoc a propagační materiály. Škola také získá slevy na
volejbalové náčiní a materiální podporu. 
(juh)
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Město ocenilo své úspěšné sportovce
Nejúspěšnější břeclavští sportovci si dali v březnu dostaveníčko v Domě školství, aby z rukou představitelů města převzali
ocenění za své výsledky v roce 2017. V každé kategorii byli ocenění vždy tři nejúspěšnější, bez určení pořadí. Ceny jim předali
místostarostové Zdeněk Urban a Svatopluk Pěček.
Jednotlivci – žactvo (do 15 let)
ANNA JABORNÍKOVÁ (cyklistika,
Sportcomplex Břeclav)
TOMÁŠ OBERNDORFER (atletika,
Lokomotiva Břeclav)
JAKUB PETRJANOŠ (atletika, Lokomotiva Břeclav)

Kolektiv - žactvo
TJ LOKOMOTIVA BŘECLAV – Štafeta starších žáků 4 x 60 metrů.
SPORTOVNÍ KLUB MODERNÍ
GYMNASTIKY – Společná skladba s pěti páry
SLOVÁCKÝ VESLAŘSKÝ KLUB –
Družstvo starších žaček

Jednotlivci – dorost, junioři
(od 15 do 19 let)
VERONIKA JABORNÍKOVÁ (cyklistika, Sportcomplex Břeclav)
JAKUB OSIČKA (softbal, Locos
Břeclav)
MAGDALÉNA NOVOTNÁ (veslování, SVK Břeclav)

Kolektiv – dorost, junioři
LOCOS BŘECLAV – Softbalisté
DALIBOR NEDĚLA a ALEŠ POSPÍŠIL - Veslaři SVK Břeclav
TJ LOKOMOTIVA FOSFA BŘECLAV – Kadetky volejbalového
oddílu

Jednotlivci – dospělí (od 19 let)
LUKÁŠ BRENN (atletika, Lokomotiva Břeclav)
ANEŽKA BUZRLOVÁ (veslování,
SVK Břeclav)
MARKÉTA NEDĚLOVÁ (veslování,
SVK Břeclav)

Kolektiv - dospělí
GUNNERS BŘECLAV – Stolní hokej (šprtec)
SLOVÁCKÝ VESLAŘSKÝ KLUB
– Ženy
MSK GUMOTEX BŘECLAV – Extraligový tým stolních tenistek

Trenéři a funkcionáři
PETR HERMAN (cyklistika, Sportcomplex Břeclav)
SLÁVKA KOUŘILOVÁ (veslování,
SVK Břeclav)
JOSEF OŠMERA (atletika, Lokomotiva Břeclav)

Osobnosti břeclavského
sportu
OLDŘICH KRUTÁK (veslování)
ZDENĚK KUBA (veslování)
KAMIL HRUŠECKÝ (motocyklový sport)

Více informací o sportovcích a snímků z akce naleznete
na facebooku města Břeclavi.

PŘEZUJTE NA
LETNÍ
PNEUMATIKY
VYVÁŽENÍ PNEUMATIK
VÝMĚNY PROVOZNÍCH KAPALIN
PŘÍPRAVA VOZU NA LETNÍ SEZÓNU
OLEJE, MAZIVA, ADITIVA
PRODUKTY PRO ZAHRADNÍ TECHNIKU
AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA
MOTOROVÁ NAFTA DRIVE DIESEL
A MNOHO DALŠÍCH

Sovadinova 3552/10a, Břeclav •

www.MADOIL.cz •

E-SHOP:

TEL.:

519 321 573

www.OLEJECZ.cz

Sledujte náš facebook
fb.com/madoilsro
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Břeclavští si zaběhli
maraton. Ve 42 lidech
Společnými
silami se na konci března nadšeným běžcům na
stadionu Lokomotivy podařilo
překonat český
rekord ve štafetovém maratonu
(42x1km). Nejsou
sice oficiálně zapsáni v české knize rekordů, nicméně český rekord Kyjovanů 2:51:00 hodiny překonali
dnes nadšenci téměř o 3 minuty (2:48:25). Ani jeden ze 42 běžců nebyl přitom atlet profesionál, mezi účastníky byly i ženy a dítě.  (dav)

MĚSTEČKO
LUNDENBURG
VE VLNÁCH

KLUB PATHFINDER BŘECLAV
ZVE DĚTI OD 6 DO 12 LET
NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Pondělí - pátek 16.-20. července 2018,
denně od 8:00 do 16:00 hodin.
Bude probíhat v budově a na zahradě
Církve českobratrské evangelické,
Náměstí Svobody 14, Břeclav.
Cena 800 Kč
Zahrnuje kromě programu a výletu i stravu
3x denně (teplý oběd, dvě svačinky
a pitný režim).
Jak se přihlásit?
Zájemci pište na mochtakovahana@seznam.cz
Na co se těšit
Vaše děti čekají hry, soutěže, písničky,
příběhy, tvořivé dílny, celodenní výlet
vlakem do okolí, závěrečný jarmark
a jiné aktivity

Čtyřicátá Břeclavská laťka

40. výročí letos oslavila skokanská soutěž pro žáky základních
škol, kterou pravidelně pořádá ZŠ Slovácká. Soutěž byla rovněž
17. ročníkem Memoriálu Jiřího Horníka. Mezi mladšími žáky si nejlépe vedl Antonín Klimeš z Hustopečí (150), mladší žákyně ovládla Denisa Dvořáčková (151 - gymn. NM), ve starších žácích kraloval
opět hustopečský skokan Matěj Hycl (170), ve starších žákyních
byla zlatá Marie Vrbová (150). Mezi dorostenci si doskočil
pro zl ato Jakub
Osička z břeclavského gymnázia
(171), mezi doroste n k a m i zí s k a l a
pr venst ví Denisa
Stehlíková z Mikulova (155). V družstvech zvítězila ZŠ
Slovácká A.
(dav, foto juh)

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

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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Je to úžasný pocit obléct si oblečení, na které
jsem se mohla před 8 měsíci jenom dívat

-26
kg

Paní Renata Chudobová přišla do výživové poradny
NATURHOUSE na doporučení své kamarádky. S původní
hmotností přes 100 kg se během 8 měsíců dostala pod 80
kg a přes břicho zeštíhlela o 17 cm. Zdravotní problémy
postupně odešly s každým shozeným kilogramem.
Renato, můžete nám sdělit, co Vás přivedlo do výživové
poradny NATURHOUSE?
Ze zdravotních důvodů jsem se rozhodla ke snížení váhy.
Moje dobrá kamarádka mi poradila, ať vyzkouším výživovou poradnu NATURHOUSE, se kterou se jí podařilo
hubnout bez hladu a jo-jo efektu.
Začala jste dodržovat metodu NATURHOUSE. Co jste na
ní nejvíce oceňovala?
Hlavní pro mě byl individuální přístup. Výživová poradkyně zohledňovala mé neřesti, čímž je sladké. Upravila mi
jídelníček tak, aby moje hřešení výrazně neovlivňovalo
můj stravovací plán, který doplnila exkluzivními produkty.

Každý týden byl vidět na váze menší a menší hodnoty.
Jak se cítíte nyní lehčí o 26 kg?
Cítím se naprosto skvěle. Nezadýchávám se při chůzi do
schodů, jsem plná energie a cítím se atraktivnější.
I VY MŮŽETE ZAŽÍT STEJNOU PROMĚNU
JAKO PANÍ RENATA S PODPOROU
VÝŽIVOVÉ PORADNY NATURHOUSE
Shopping Center, J. Palacha 3197
tel.: 735 172 258
e-mail: breclav@naturhouse-cz.cz

facebook.com/naturhouse.cz

www.naturhouse-cz.cz

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.

Do

rny

ch

č. 12

ní

Zvonařka

Čec

Galerie
Vaňkovka

ot
Pl

„Rozumíme tomu, že finance řada lidí řeší raději osobně. Rádi vám
vše vysvětlíme a pomůžeme zvolit nejvýhodnější variantu,“
říká předseda představenstva Petr Illetško.
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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 přijede za vámi
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PR Mobilni banker - Radnice Breclav 180x131.indd 1
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Mobilní bankéř
pro oblast Moravy
Dušan Čejka
+420 778 749 660
dcejka@ney.cz

Plo

NEY spořitelní družstvo
Budova DORN
Dornych 510/38
617 00 Brno
+420 778 711 070
brno@ney.cz
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Zapište si za uši sobotu 7. dubna 2018. Proč?
Protože nemusíte vařit.
Provoz zahajuje restaurace MLSNÁ KOZA.
Přijďte si vyhodit z kopýtka a dopřát si zážitek
z opravdu dobrého jídla.
• Čerstvé suroviny, skvělá jídla
• Sezonní a denní jídelníček
• Místo pro všední i slavnostní příležitosti
• Posezení uvnitř i na zahrádce
• Restaurace má 124 a zahrádka 60 míst, dětský koutek

Otevřeno
od neděle do čtvrtku 10 – 22
v pátek a v sobota 10 – 24
Rezervace na tel.: +420 513 039 007
180x124mm_PRAMOS_breclavsko_04_2018.ai 1 22.3.2018 8:25:34
Mlsná Koza, J. Skácela 200/17, Břeclav-Poštorná

Dopřejte si lepší výhled
s opravdu českými okny
Okna a dveře PRAMOS
můžete nyní poptat

s mimořádnou jarní slevou
Akce platí do 30.4.2018

Okna, dveře, fasády, PVC, hliník
Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH

PRAMOS, pobočka Břeclav, Lidická 50, tel: 519 374 444
mobil: 777 035 925, e-mail: breclav@pramos.cz
Měsíčník Radnice, periodický tisk územně samosprávného celku, vydává město Břeclav. Adresa: Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČO: 00283061,
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