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Koupaliště: Nová skluzavka a opravené brouzdaliště

Břeclavské koupaliště otevřelo v červnu brány návštěvníkům, které letos čekají opět novinky. Tou nejvýraznější je široká vlnitá skluzavka
v malém bazénu, ale také zcela zrenovované brouzdaliště. Rodiny s dětmi si tak určitě přijdou na své. Kromě toho čeká návštěvníky už tradičně tobogán, skluzavka „kamikaze“, vodní hřib nebo chrliče. Samozřejmě nechybí ani stánky s občerstvením. To vše v pohodovém, rozlehlém
travnatém areálu za příjemné vstupné. Více informací, ceníky, apod. se dozvíte na www.tereza-breclav.cz.
(dav)

Prostory Na Rovnici reprezentují Poštorany
Břeclavská radnice vyslyšela slova poštorenských obyvatel, kteří volali po úpravě prostor
Na Rovnici. Tradiční prostory, ve
kterých Poštorané slaví a pořádají mnohé své akce, se tak letos
dočkaly výrazné změny. Při uzávěrce Radnice práce na Rovnici
finišovaly a 1. července (po uzávěrce Radnice) byly při oslavách
120 let poštorenského kostela
prostory Na Rovnici slavnostně
otevřeny za účasti zástupců města, ale také rodu Lichtenštejnů.
Stav této lokality byl dlouhodobě nevyhovující a volání po renovaci prostor vyslyšela až současná radniční koalice. „Poštorané si reprezentativní prostory pro své akce určitě zaslouží. Tak jako ostatní břeclavské krúžky dělají mnohé pro zachování kulturních tradic města. Připomeňme třeba fašank, Babské hody, Zpívání v kostelní zahradě, hodky, jarmarky a mnohé další. Proto mě velmi těší, že se nám podařilo dotáhnout
celou akci do zdárného konce,“ vyjádřil se starosta města Pavel Dominik. Starou asfaltovou plochu na Rovnici nahradil kruhový taneční parket a venkovní podium. Součástí parketu je také nové osvětlení a jáma pro postavení hodovní máje.
(dav)
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Začaly práce na rozšíření městského hřbitova

V návaznosti na v ýstavbu nové smuteční obřadní síně
bude v době od června do října rozšířen městský hřbitov. Po
dobu stavebních prací bude zajištěn přístup do objektu hřbitova
po nynější provizorní přístupové cestě a po kolaudaci smuteční obřadní síně (v srpnu) bude již
umožněn vstup hlavním vcho-

dem.“ Výstavba nové části hřbitova bude velice náročná na podíl
ruční práce a čas. Záměrem je přizpůsobení této části původnímu
lichtenštejnskému vzhledu, což
neumožňuje rychlý postup výstavby. Jednotlivé vrstvy obvodové zdi hřbitova budou budovány
s technologickými přestávkami,
aby nebyla malta ze spár zdi vy-

tlačována v důsledku hmotnosti
cihel položených na předchozí
vrstvě,“ uvedl místostarosta Jaroslav Válka. Práce také značně pokročily přímo na výstavbě
nové obřadní síně, která bude hotová do konce července tohoto
roku.
Celkem je v současné době
na všech břeclavských hřbito-

vech 4430 míst (vč. urnových),
volných je cca 270 míst. Kapacita hřbitovů je téměř naplněna.
Městský hřbitov na Bratislavské
ulici, který je největší, má nyní
kapacitu cca 2000 míst (včetně
urnových).
Součástí rozšíření je i vybudování kolumbária a rozptylové
loučky. 
(juh, foto dav)

Břeclavští jednali na ministerstvu o obchvatu
Na základě květnového jednání vlády v Břeclavi inicioval
místostarosta města Svatopluk
Pěček jednání o břeclavském obchvatu na ministerstvu životního prostředí za účasti zástupce
investora (ředitele závodu ŘSD
Brno) a ředitele Agentury na
ochranu přírody a krajiny.
Znovu se na ministerstvu ověřovala možnost samostatného
zahájení výstavby neproblémové části obchvatu, která neprochází přes evropsky významnou
lokalitu Natura (úsek mezi sjezdem z dálnice a komunikací
Bratislavská). Tuto možnost navrhoval i premiér Babiš při návštěvě v Břeclavi. Ministerstvo

však opět potvrdilo, že výstavbu obchvatu lze realizovat pouze jako celek dle již vydaného
územního rozhodnutí.

Ale významného posunu bylo
dosaženo v souvislosti s novelami stavebního zákona a zákona
o ochraně přírody a krajiny. „Z uve-

dených novel zákonů vyplývá, že
lze nezbytná povolení, potřebná
k realizaci záměru obchvatu, vydat ještě před zajištěním funkčnosti uložených, kompenzačních
opatření z důvodů průchodu části
obchvatu přes evropsky významnou lokalitu Natura. Tudíž povolování stavby obchvatu a realizace
kompenzačních opatření mohou
být řešeny souběžně, čímž se přípravné práce na obchvatu urychlí,“ uvedl místostarosta Svatopluk
Pěček a dodal: „Chceme zároveň
občany ujistit, že současné vedení
města dělá maximum možného,
abychom se co nejdříve dočkali
zahájení výstavby dlouho očekávaného obchvatu našeho města.“
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
na začátk u le t n í c h
prázdnin obvykle dochází k určitému
útlumu života v ulicích města.
Rodiny vyrazí na dovolenou, letní
teploty často „vyženou“ Břeclavany k vodě. Útlum ale rozhodně
nenastane při činnostech, které
mají za úkol zvelebit město. I přes
léto proto pokračují opravy komunikací, obřadní síně, rozšiřuje
se městský hřbitov. Ke zdárnému finiši se blíží výstavba nového
parkoviště pro stovky automobi-

lů u nemocnice i modernizace
semaforů na šesti břeclavských
křižovatkách. Investor pokračuje také v pracích na rekonstrukci
drážní budovy.
Už nyní je patrné, že nové semafory společně s tlačítky pro
chodce jsou krokem dobrým
směrem. Průjezd Břeclaví se stává méně komplikovaným. Věřím,
že po sladění semaforů na všech
křižovatkách průjezd městem
značně urychlí zelená vlna. Také
v dalších letech bude břeclavská
radnice dělat vše pro to, aby pomocí dílčích úprav pomohla zkvalitnění dopravy ve městě. Dobré
zprávy zní i v souvislosti s obchvatem Břeclavi. Přesto, že má břec-

lavská radnice značně omezené
možnosti, jak ovlivnit výstavbu
obchvatu, kolegové neustále
iniciují nová jednání a všemi dostupnými prostředky se snaží stát
přimět ke stavbě obchvatu v co
nejbližší možné době. V tomto
bude břeclavská radnice pokračovat i nadále.
Velmi mě také těší, že se
úspěšně pokračuje v odstraňování munice z Bořího lesa u Břeclavi, ve kterém už pyrotechnici
nalezli mnoho tisíc kusů munice. Některé kousky byly opravdu
nebezpečné a v případě, že by
zůstaly na místě, nebo ještě hůř,
když by se je domů odnesli vášniví „hledači pokladů“, mohly by

způsobit katastrofu. Boří les se
tak brzy stane bezpečným pro
houbaře, pejskaře a další výletníky.
Na závěr „prázdninového“
úvodníku mi dovolte popřát Vám
pohodové léto. V případě, že se
vydáte na cesty, tak přeji zejména klidnou a krásnou dovolenou
a bezpečný návrat domů. Přeji
nám všem, ať nás letos tropy příliš
netrápí, samozřejmě zejména při
pracovním procesu. Když už přece horka udeří, zajděte se zchladit třeba na břeclavské koupaliště
nebo vyjeďte do stínu stromů na
lesní cyklostezky v okolí Břeclavi.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Práce na obřím parkovišti míří do ﬁniše

Práce na obřím parkovišti u nemocnice jsou nyní v plném proudu
a dokončeny budou v srpnu. Návštěvníci areálu nemocnice tak již brzy
nebudou muset řešit, zda u nemocnice zaparkují.
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 Jaroslav Válka.
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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Zahrada se pro klienty domova seniorů stane terapií

Zurčení vodních prvků, promenáda s altány, celkové rozšíření chodníků a maximální využití
zahrady klienty domova seniorů.
Taková byla představa ředitele
Domova seniorů Břeclav Davida
Malinkoviče, která se pomalu stává skutečností. „Roky se s pro-

story zahrady nic nedělo a podle
toho to taky vypadalo. Po letech
se konečně začíná rozsáhlý areál
měnit na příjemnou oázu odpočinku pro klienty domova,“ spokojeně přikyvuje ředitel.
V červnu předal zástupce stavební společnosti městu za účasti

Uzavření nádražního vestibulu

místostarostů Břeclavi Jaroslava
Války a Zdeňka Urbana, zahradní architektky Ilony Vybíralové
a ředitele domova seniorů první etapu stavby, na které ještě
proběhnou drobné dokončovací
práce. Při první etapě stavebníci
rozšířili chodníky na zahradu. Ty
stávající byly svojí šířkou nevyhovující, senioři si vyhýbali jen stěží.
Kromě toho vydláždili prostornou

plochu, na které se odehrávají
akce pro klienty domova, a osázeli ji několika stromy. Do prostoru umístili i množství květeny
obehnané dubovým dřevem.
V dalších etapách vzniknou
příjemné procházkové zóny s altánem, počítá se i se začleněním
vodního prvku, který by dotvářel
klidnou atmosféru. Pokračovat se
(dav)
bude ještě letos. 

Senioři slavili na zahradě

Správa železniční dopravní cesty informuje, že 30. července dojde
k uzavření vestibulu břeclavské výpravní budovy. Jeho znovuotevření
je naplánované zároveň s celkovým dokončením stavebních prací,
tedy na konci června příštího roku.
Uzavření vestibulu souvisí se
zahájením další etapy rekonstrukce nádražní budovy. Střední část
objektu, kde se právě nachází vestibul, bude revitalizována a její průčelí dostane historizující vzhled
původní budovy z 19. století. Ve
vestibulu je potřeba realizovat takové stavební zásahy, které dlouhodobě nedovolí současné užívání
veřejností.
Pro cestující veřejnost budou
po dobu uzavření vestibulu sloužit tři trasy:
1. Vstup vedle restaurace (vedlejší vstup do budovy u úschovny

zavazadel) do spojovací chodby mezi vestibulem a restaurací.
Z chodby bude přístup do ČD centra a k pokladnímu kiosku RegioJet.
Na nástupiště bude přístup pouze
přes ČD centrum.
2. Stávající trasa z autobusového terminálu na 1. nástupiště.
3. Nový provizorní přístup na 1.
nástupiště z parkoviště u pošty průchodem mezi poštou a restaurací.
Trasy budou vyznačeny provizorním značením. Informace
o odjezdech vlaků budou umístěny v chodbě u ČD centra a na 1.
nástupišti v buňce provizorní dopravní kanceláře.
Jízdenky se budou prodávat
v ČD centru, kde budou 4 pokladny,
stánek RegioJet bude před ČD centrem. Přístup do ČD centra bude
ze stávající chodby a nový přístup
z nástupiště. 
(SŽDC)

Upravené prostory zahrady Domova seniorů Břeclav „pokřtili“
v červnu místní senioři, jejich kamarádi a rodinní příslušníci při Zahradní slavnosti. Oblíbené setkání seniorů se koná několikrát do roka, nové
zázemí na zahradě však této kulturní akci vtisklo podmanivější atmosféru. K hudební produkci, kterou obstaraly děti z břeclavských základních škol a Yarin Janota, nechybělo dobré občerstvení. „Myšlenku
mezigeneračního setkávání jsme do reality přetavili už dříve
a stále se těší oblibě,“
je spokojený ředitel
domova seniorů David Malinkovič. Setkání si nenechali ujít
také představitelé
břeclavské radnice,
která sociální politiku a seniorské akce
dlouhodobě podporuje.
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Do práce na kole
Den pro Izrael:
Velvyslanec v Břeclavi ujeli 36 913 km
Typický strom blízkého východu a český
národní strom v červnu společně vysadili
v parčíku u parkoviště
finančního úřadu nedaleko břeclavské synagogy velvyslanec
Izraele v ČR Daniel Meron a břeclavský starosta Pavel Dominik.
Vysazení cedru a lípy
tak symbolicky zakončilo Den pro Izrael, který se v Břeclavi konal
už potřetí.
Letošní setkání bylo
o to slavnostnější, že jsme si připomenuli společná jubilea, a to 100. výročí vzniku Československé republiky a 70 let od založení Státu Izrael.
Po prohlídce památek našeho regionu následoval program v břeclavské synagoze, kde si návštěvníci vyslechli kulturní program s prezentací hebrejských písní sboru místní apoštolské církve a koncert
vynikající brněnské formace HaChucpa. 
(dav)

Třetí etapa: Nejvíc nálezů

V letošním roce
se v České republice
do akce Do práce na
kole zapojilo celkem
16 347 účastníků, kteří
na kole, pěšky, nebo poklusem překonali vzdálenost 285 078,6 km,
tedy vzdálenost odpovídající 90 cestám kolem Země. Podařilo se tak ušetřit
457 tun CO2, které by vznikly při
cestování auty.
V Břeclavi nechalo svá auta
doma 284 účastníků, kteří za měsíc najezdili, nachodili a naběhali
celkem 36 913,4 kilometru. Aktivnější byly tentokrát ženy - 143 jich
absolvovalo celkem 19 985,4 kilometru, 141 mužů zvládlo trasu 16
928 kilometrů. Celkem se zapojilo
42 organizací.
Oficiální ukončení letošního
ročníku se uskutečnilo v červnu
na Cyklosféře pod zámkem, kde
místostarosta Břeclavi Svatopluk
Pěček předal ocenění nejpilněj-

ším účastníkům. Mezi jednotlivci
najezdili nejvíce kilometrů Martin Borot (2 510,3 km), Ivo Čepera (2 072,4 km) a Milan Beneš
(1 803 km). V kategorii týmů si nejlépe vedli Operátoři z Alca plastu,
na druhém místě skončil tým Relax z Gumotexu a na třetím tým 4IT
z Otisu. Mezi chodci a běžci měli
nejvíce kilometrů v nohách Ladislav Pochop (145 km), Tomáš Černý
(128,9) a Renata Frelichová (108,9).
Pro účastníky slavnostního
ukončení akce byla připravena
také tombola, v níž byla hlavní
cenou koloběžka od firmy Kostka.
(juh)

Společně vybudují cyklostezku

Ve středu 20. června ukončila firma Borgata třetí etapu pyrotechnického průzkumu Bořího
lesa. Na padesáti hektarech lesa
našli její pracovníci celkem 3 826
kusů munice.
Třetí etapa průzkumu byla zahájena 20. listopadu loňského
roku a trvala sedm měsíců, tedy
polovinu plánované doby. Rychlému postupu napomohla mírná
zima a také dobře přístupná plocha, která nevyžadovala složité
přípravné práce. Na prohledávané ploše byly objeveny i dva hromadné nálezy, jednak šlo o munici
německého wehrmachtu, ale také
o přebytky z muničního skladu bývalé Pohraniční stráže. Mezi nálezy se v této lokalitě ve zvýšené
míře vyskytovaly protipěchotní
miny. Výjimečným nálezem byla

také německá raketa ráže 21 mm.
Pyrotechnici nalezli také neobvyklou munici, u které měli podezření, že by mohlo jít o chemické
zbraně. To se naštěstí nepotvrdilo
– ukázalo se, že šlo o italské speciální dělostřelecké granáty, ve
kterých byly dvě nálože oddělené přepážkou.
Naprostá většina nalezené
munice (cca 90 %) byla schopná
převozu k likvidaci, část ale bylo
nutné zlikvidovat přímo v Bořím
lese, vše proběhlo bez jakýchkoliv komplikací.
V současné době již probíhá i čtvrtá etapa průzkumu, během které firma MPK Net vyčistí
dalších 55 hektarů lesa. Hotovo
by mělo být do konce letošního
roku. Pátá etapa byla zahájena
25. června. 
(juh, foto dav)

Na konci května podepsali
představitelé Břeclavi, Lanžhota
a Kostic dohodu o vybudování cyklostezky, která protne tři katastrální území a propojí bezpečně
Břeclav s Lanžhotem.
Trasa dlouhá zhruba 4,5 kilometru musí překonávat i dvě
problematická místa – železniční nadjezd a nepřehlednou křižovatku na tzv. Kostické váze. První
bod by měla řešit lávka souběžná s nadjezdem, druhý pak úprava
křižovatky, nejpravděpodobnější se jeví vybudování kruhového
objezdu.
Nyní se bude zpracovávat
technická studie, která by měla
být hotova na podzim. Pak budou
následovat další nezbytné kroky
– projektová příprava, povolení,

majetkové vypořádání, zajištění
financování a vlastní realizace. Pokud se nevyskytnou zásadní problémy, mohli by cyklisté bezpečně
cestovat mezi Břeclaví a Lanžhotem zhruba za pět let.
„Cyklistická doprava je u nás fenoménem, který stále nabývá na
významu. Svůj volný čas přijíždí
do regionu trávit v sedlech kol stále více návštěvníků. Proto je potřeba zlepšovat infrastrukturu, aby
se cyklisté mohli především bezpečně dostat z místa A do místa
B. Jsem rád, že jsme se dokázali
domluvit na společném postupu.
Jsme sice teprve na začátku, ale věřím, že budou následovat další kroky, které povedou k cíli,“ uvedl při
slavnostním podpisu smlouvy starosta Břeclavi Pavel Dominik. (juh)
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Norma ISO na úřadě bude přínosem pro všechny
V posledním roce zaměstnávala část zaměstnanců městského
úřadu intenzivní příprava na implementaci normy ISO 9001, která
v době uzávěrky Radnice vrcholí konečnou certiﬁkací.
Co to vlastně norma ISO 9001
je? Jedná se o normu vydanou
Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO), umožňující posuzovat shodu – je to celosvětově
nejpopulárnější norma pro zlepšování kvality. Podle dostupných
zdrojů je ve 180 zemích světa normou ISO 9001 certifikováno přes
milion organizací. Tento standard
kvality vznikl zejména ve výrobním sektoru a poměrně rychle se
rozšířil do celého soukromého
sektoru. Trendem poslední doby
je zavádění tohoto standardu kvality i do sektoru veřejného. Kvalita
ve veřejné správě a její zvyšování
je ostatně jednou z hlavních priorit českých vlád, vládnoucích od
roku 2014, kdy podporou kvality
veřejné správy naplňují Strategický rámec rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014
– 2020.
Městský úřad Břeclav se chopil příležitosti, kterou mu dala
Výzva 33 v rámci dotace Operačního programu zaměstnanost
a získal dotaci na implementaci
normy ISO 9001 na Městském
úřadu, v rámci projektu Systém
řízení kvality s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033
/0002778.
Co nás vedlo k tomu zavádět
normu ISO na úřadu? Vedle již
zmíněné priority při rozvoji veřejné správy to byla celá řada dalších důvodů.
Tak například břeclavská
radnice zajišťuje více než 3000
dílčích činností, vyplývajících

z desítek zákonů a stovek podzákonných předpisů. Zvyšuje se tlak na transparentnost,
bezpečnost a efektivitu. Neustále přibývají nové předpisy a nařízení, ať už národní či evropské.
Souběžně postupuje také elektronizace veřejné správy, které
by měla vést k tomu, aby po úřadu obíhaly doklady a nikoliv občané. Roste také informovanost
občanů o službách veřejné správy
a tím i požadavky na jejich kvalitu.
To všechno klade nemalé nároky
na pracovníky úřadu a na systém
jejich řízení.
„Před pěti lety jsme si začali
klást následující otázky: Máme
všechny činnosti zakotveny
v popisu pracovní činnosti se
stanovením odpovědností a požadovaných kompetencí? Máme
v souladu každodenní práci se
strategickými cíli města
a úřadu? Následoval projekt z výzvy č. 89 Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost,
vypracování strategických dokumentů, bylo
nastaveno procesní modelování ve vazbě na řízení lidských zdrojů, byly
zavedeny potřebné softwarové nástroje. To byl
začátek, brzy jsme zjistili, že nám to nestačí. Začali jsme se poohlížet po
komplexnějším rámci pro
řízení kvality. Volba jednoznačně padla na normu ISO 9001, v poslední

bohatý program pro velké i malé,
exkurze ve výrobě biočajů, pestré ochutnávky,
jarmark a divadlo pro děti
VSTUP ZDARMA

verzi ISO ČSN 9001:2016, která
představuje nejkomplexnější nástroj řízení kvality s největším
potenciálem pro zlepšení služeb
města," říká tajemník městského
úřadu Zdeněk Opálka.
„Dalším krokem byla samotná
příprava na certifikaci, která probíhá už více než rok. Certifikace
systému managementu organizace (tj. jejího systému řízení) podle ISO 9001 přináší organizacím
zvýšení důvěryhodnosti. Cílem
ale není samotný certifikát, ten
je jenom potvrzením, že v rámci úřadu vše funguje jak má, že
jsou přesně stanoveny postupy, způsoby řešení, kompetence i odpovědnost jednotlivých
úředníků,“ doplňuje tajemník
městského úřadu.
Pro občana zavedení normy
ISO bude znamenat větší kvalitu
služeb a snazší orientaci na úřadě.
Zastupitelé získají vyšší interakci s voliči (budou znát konkrétní
požadavky i konkrétní výsledky),

získají lepší informace o řešení
svých požadavků a budou mít lepší přehled o fungování úřadu. To
jim umožní zlepšit dlouhodobé řízení rozvoje města a rozhodováni
o změnách, bude možné přesněji
řídit jejich další vzdělávání a rozvoj. Zavedení normy ISO bude přínosem i pro stát, protože město
bude lépe připraveno na další modernizaci veřejné správy. Městský
úřad také zvolil elektronickou podobu nastavení pravidel a vazeb,
které sebou ISO norma přináší. Ta
přinese oproti klasické papírové
podobě rychlou možnost reakce
na změnové požadavky a celkově
zapadá do trendů elektronizace
veřejné správy.
Na závěr dodejme, že zavedení normy ISO na Městském úřadu
v Břeclavi je financováno z dotací z Evropského sociálního fondu (4 076 592,77 Kč) a státního
rozpočtu (479 599,15 Kč), z vlastních zdrojů zaplatí město 239
(juh)
799,58 Kč.
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Co je dobré znát o činnosti stavebního úřadu
Vážení občané, stavebníci, rádi bychom vás seznámili s činností stavebního úřadu. Mimo jiné i proto, že mnozí mají dlouhodobé předsudky a zkreslené představy o pracovní náplni
referentů stavebního úřadu i o tom, jak lze získat stavební povolení či jiné opatření umožňující provedení stavby. O informace jsme požádali vedoucí břeclavského stavebního úřadu
Silvii Baštinskou a referentku stavebního úřadu Alenu Ťokovou.
Asi by bylo vhodné objasnit, co stavební úřad ze zákona
může a musí dělat?
S. BAŠTINSKÁ: Stavební úřad
provádí úkony, které mu ukládá
a umožňuje stavební zákon. To
znamená, že povoluje umístění, provedení a užívání staveb,
kontroluje dodržování stavebního zákona a v případě zjištěných
porušení ukládá sankční opatření. V zákonem stanovených případech může nařídit odstranění
stavby, nutné zabezpečovací
práce, nezbytné úpravy aj.
Kdo se musí řídit stavebním
zákonem?
S. BAŠTINSKÁ: Stavební zákon neplatí jenom pro stavební
úřad, ale pro všechny, kteří v jeho
intencích provádí nějakou činnost – projektanty, stavebníky,
stavební firmy, stavbyvedoucí
aj. Praxe je bohužel taková, že
právě tyto subjekty ve velkém

procentu zákon neovládají, ba ho
ani nikdy nečetly. Ruku na srdce,
najali byste si kupříkladu právníka, který by vás měl zastupovat
u soudu a jen tak mimochodem
by vám sdělil, že zákon, jehož se
soudní řízení týká, ještě nikdy
nečetl či ho neovládá? Tato praxe
je ale ve stavebnictví velmi rozšířená a nikoho to nevzrušuje, což
je alarmující. Tvrzení, že stavební
zákon je složitý a na hlavu postavený, je jen planá výmluva.
A co naopak stavební úřad
dělat nemůže?
A. ŤOKOVÁ: Stavební úřad
není školka ani škola, která má
projektantům a zhotovitelům
staveb říkat, co mají v každém
konkrétním případě dělat, jak
mají postupovat, jaká má být
podána žádost, jak má vypadat
dokumentace atd. To jsou záležitosti, které řeší prováděcí předpisy stavebního zákona. Velmi

Město Břeclav prodává
pozemek p. č. 1075 v k. ú.
Poštorná o výměře 174 m2, včetně stavby s č. p. 305. Nemovité
věci se nachází na ulici J. Fučíka
86 v Poštorné. Objekt je přízemní
řadový rodinný dům, nepodsklepený, o celkové ploše 100,55 m2,
se sedlovou střechou, v současné době je nevyužívaný. Přední část domu je zateplena.
V domě jsou situovány tři pokoje, kuchyň, dvě předsíně, WC,
koupelna. Dům je napojen na kanalizační, vodovodní, elektrickou síť a na plynovod. Podrobný
popis nemovitostí je uveden ve
znaleckém posudku, který je
k nahlédnutí na odboru majetkovém (dveře č. 1 - Lenka Starnovská) Městského úřadu Břeclav.
Nemovité věci se nabízí minimálně za cenu 1 250 000 Kč. Více
info. na tel. čísle 519 311 386
(Lenka Starnovská). Prohlídku
nemovitosti lze uskutečnit na

základě tel. domluvy na tel. 731
428 207 (Zdeno Mácsai).
V rámci projednávání prodeje
v orgánech obce a při uzavření
smlouvy budou zpracovávány
osobní údaje zájemce o nabízenou nemovitost. Bližší informace je možné získat na webových
stránkách města Břeclav https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.
Zájemci o nabízené nemovité
věci mohou podávat své nabídky, návrhy a připomínky na adresu: Městský úřad Břeclav, nám.
T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81,
odbor majetkový, Lenka Starnovská, do 15. 8. 2018 do 16:00 h,
v zalepených obálkách, označených ,,Nemovité věci na ulici
J. Fučíka 86 v Poštorné – NEOTVÍRAT“. Nabídky musí obsahovat výši nabízené ceny.
Ing. Čestmír Blažek
vedoucí odboru majetkového

často se nám stává, že projektanti chodí za referenty stavebního
úřadu opakovaně a dokola se jich
ptají na stejné věci. Přitom je to
především jejich povinnost znát
stavební zákon a jeho prováděcí
předpisy.
Stavební úřad stavby nenavrhuje ani neprojektuje, to je
úkolem architekta nebo projektanta. Stavba musí být navržena tak, aby splňovala podmínky
územního plánování a stavebního zákona. Je tedy záležitostí
projektanta, aby uvedl představy
stavebníka do souladu s danými
podmínkami a předpisy stavebního práva. Stavební úřad do tohoto procesu nevstupuje. Jeho
činnost začíná ve chvíli, kdy stavebník podá žádost, jejíž součástí je zpracovaná dokumentace.
Stavební úřad není ani smírčím soudcem v občansko -právních sporech. Pokud mezi
sousedy probíhá letitý či dokonce generační občansko-právní
spor, stavebnímu úřadu nepřísluší tyto záležitosti řešit, pokud

se netýkají přímo a prokazatelně stavebního práva a jeho porušování.
Komplikují tedy práci stavebního úřadu i sousedské
spory?
A. ŤOKOVÁ: Jedním z rozšířených nešvarů především sousedů či jiných účastníků řízení je
jejich časté prohlášení, že oni
stavebníkovi jeho stavbu v žádném případě „nepovolí“. No, ono
by to ani nešlo. Sousedé, ani další účastníci řízení, nejsou – laicky řečeno – Českou republikou
pověřeni, aby stavbu povolovali
nebo zakazovali, to je úkol právě a jenom stavebního úřadu.
V řízení mohou účastníci pouze
podávat námitky a je opět a jenom na stavebním úřadě, aby
rozhodl v duchu litery stavebního zákona o tom, jestli tyto námitky mají opodstatnění nebo
ne. Spory mezi sousedy, které
přímo nesouvisí se stavbou, neřeší stavební úřad, ale příslušný
civilní soud.
(red)

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

Okresní hospodářská komora Břeclav nabízí
poradenství nejen pro začínající podnikatele.
Pomáháme nejen začínajícím, ale i stávajícím
podnikatelům v orientaci podnikatelského prostředí.
OHK Břeclav poskytuje tyto služby:

· Informace z oblasti legislativy pro podnikatele v ČR i EU.
· Poradenství a zprostředkování specializovaných odborníků (oblast práva,
ekonomiky, ﬁnancí, účetnictví aj.)
· Nabídky vzdělávacích programů např. studium MBA.
· Postup při založení živnosti, ﬁrmy.
· Poradenství a zpracování podnikatelského plánu.
· Informace o zahraničních vztazích a kontaktech.
· Spolupráce s regionálním exportním manažerem (zástupce CzechTrade).
· Celní poradenství (konzultace k celní problematice - celní zákon aj.)
· Vystavování vývozních dokumentů a karnetů ATA.
· Pořádání vzdělávacích seminářů a kurzů, školení na míru.
Tyto informace obdrží každý podnikatel rychle, přehledně a hlavně

BEZPLATNĚ.

Obraťte se na nás se svým dotazem osobně, telefonicky, nebo emailem
a získejte základní informace pro své podnikání.

Jsme tu pro Vás a pro vaše podnikání !

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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Auto od Fosfy pomůže stacionáři
V červnu převzal ředitel neziskové organizace Biliculum Petr
Malásek symbolický šek od břeclavské společnosti Fosfa v hodnotě 1 400 000 korun a současně
klíčky od nového automobilu
v hodnotě 844 722 korun.
Fosfa tak pokračuje v podpoře tohoto denního stacionáře. Biliculum je nezisková organizace,
která pomáhá od roku 2003 formou sociálních služeb na území Břeclavi, Hustopečí, Mikulova
a Pohořelic lidem s mentálním
nebo zdravotním postižením.
V současné době Biliculum provozuje Denní stacionář Mikulov
a Sociálně akviziční služby pro
rodiny s dětmi Stonožka.
„Filozofií naší firmy je podpora
rodiny a domova. Velmi si vážíme
práce, kterou lidé z organizace Biliculum odvádí. Chceme ulehčit
život rodinám, kterým v organizaci Biliculum pomáhají. Záleží nám
na tom, aby v našem kraji lidé věděli, že nejsou se svými problémy
sami,“ řekl Ivan Baťka, generální

ředitel společnosti Fosfa, která je
patronem Bilicula od roku 2010.
Prostornější a pohodlnější vůz
s dvouzónovou klimatizací si klienti stacionáře rychle oblíbili.
"Všichni uživatelé nové vozidlo
přijali a všem se líbilo, ani uživatelé s poruchou autistického spektra neměli s cestováním novým
vozem problémy, barvou a vzhledem připomíná předchozí vozidlo,"
prozradila Petra Bělohlávková ze
stacionáře. "Nezanedbatelným přínosem pro naši organizaci je úspora finančních prostředků, které
jsme platili za pronájem předchozího vozu. Nové vozidlo bude velkým přínosem i při výletech, kdy
pojme jak vozíčky, tak dostatečné
množství pasažérů," dodala.  (juh)

Alcaplast oslavil
dvacítku velkolepě

Prohlídky výrobních hal, program v Alcaplast Academy s představením zbrusu nového videa o společnosti a na závěr doprovodný večerní
program ve valtickém Vinařství Obelisk. To vše si pro svoje obchodní
partnery a příznivce připravil na sklonku května tým společnosti Alcaplast v čele s majiteli Radkou Prokopovou a Františkem Fabičovicem.
Důvod k oslavám nebyl ledajaký. Manželé firmu, která je jedničkou
na trhu sanitární techniky v České republice a na Slovensku, totiž založili přesně před dvaceti lety. „Akci s názvem Alcaplast 20 let jsme pojali zároveň i jako poděkováním našim partnerům, klientům, prodejcům
a zaměstnancům, kteří se obrovskou měrou podíleli a podílejí na růstu
a rozvoji naší firmy,“ nechal se slyšet generální ředitel Fabičovic.
Několikadenní maraton oslav vyvrcholil večerem s pestrým hudebním doprovodem na terase před budovou Vinařství Obelisk, které spolu
s manželkou Radkou založili. O důkaz úzkého propojení dvou zdánlivě
neslučitelných odvětví - vinařství a sanitární techniky - se postaral sommelier Libor Nazarčuk, který hrdlo láhve se sektem uťal hranou nerezového žlabu právě z dílny Alcaplast. 
(juh)

Odpojování od CZT a dopady pro odběratele
Zásobování velkých sídlištních celků teplem je jedním z hlavních úkolů teplárenských společností. Mezi další odběratele patří i další budovy služeb a provozu města a další privátní sektor
včetně průmyslových podniků.
N e z n a lo s t t e c h n i c k é h o
a ekonomického pozadí zásobování teplem často svádí odběratele k úvahám o změně zdroje.
Přestože systémy centrálního
zásobování teplem umožňují individuální regulaci každého objektu a to nejen vytápění, ale i teplé
vody, a přesto, že je tato služba zajišťována po 24 hodin denně a 365
dní v roce, dodavatel tepla je často
vnímán jako subjekt, který si může
dělat s tepelnou pohodou svého
odběratele co chce. Opak je však
pravdou. Zásobování teplem je podle energetického zákona veřejnou službou, která je pod přísnou
kontrolou zejména energetického
regulačního úřadu.
Neznalost tohoto legislativního pozadí vede vlastníky objektu k úvahám o změně tepelného
zdroje. Už ale i Energetický regulační úřad si stačil všimnout
nekalých obchodních praktik dodavatelů plynových kotlů, ale zejména tepelných čerpadel a jejich
metod stanovování ekonomické

výhodnosti právě jejich výrobků.
Byly to právě negativní zkušenosti vlastníků objektů a nesplněná očekávání, které po prvním
roce provozu přiváděly obyvatele domů k zoufalství z výše faktur, které jim byly vyúčtovány za
spotřebované energie a za cenu,
kterou je stojí odpojení od centrálního zdroje. To už je ale pozdě
na nápravu řešení, protože zakoupená technologie musí pracovat
minimálně 10 až 12 let na to, aby
se zaplatila. Tepelné čerpadlo ani
plynový kotel totiž není mobilní
telefon, televize nebo lednice,
které lze vzhledem k jejich relativně nízké pořizovací hodnotě
zlikvidovat během krátké doby.
Dopadem těchto rozhodnutí
jsou pak stížnosti na Státní energetickou inspekci a Energetický
regulační úřad, po kterých chtějí
vlastníci objektu zvrátit rozhodnutí o koupi nevýhodného zdroje tak,
aby vše bylo upraveno na míru,
kterou jim slíbil dodavatel technologie. Nejasné smlouvy, kte-

ré účelově zastírají, jaké energie
a služby bude provozovatel nové
technologie platit ,způsobují, že
se zcela pravidelně ceny jednoho gigajoulu tepla zvednou často
o více než o 100 Kč oproti proklamovanému snížení ceny o více
než 100 Kč. Protože smlouva s dodavatelem technologie je již podepsána a nenastávají podmínky,
které by umožnily smlouvu vypovědět (a to si dodavatelé těchto
technologií umí ošetřit opravdu
dobře), nemůže ani Státní energetická inspekce ani Energetický
regulační úřad udělat cokoliv pro
změnu špatného rozhodnutí majitelů objektu. Tento stav dospěl nakonec tak daleko, že Energetický
regulační úřad uveřejnil na svých
webových stránkách komentář, ve
kterém rozebírá metody zejména prodejců tepelných čerpadel,
které jsou největším problémem
náhrad CZT.
Důležitou a neopomenutelnou záležitostí zamýšlené změny
zdroje vytápění je také ukončení
spolupráce s dodavatelem tepla.
Podle energetického zákona totiž
musí odběratel uhradit všechny
náklady související s odpojením
od soustavy zásobování teplem.

A tyto částky nebývají malé, obvykle minimálně v řádu desítek
tisíc, ale často také stovkách tisíc Kč podle délky přípojky k objektu. To celé hraje významnou
roli při stanovení celkové ekonomické výhodnosti vlastního zdroje tepla v jeho neprospěch.
Na závěr lze poukázat na zkušenosti Asociace dodavatelů tepla
a technologií, která je odborným
garantem nejen teplárenských
společností, ale i bytových družstev a SVJ, kteří nevědí, jak se orientovat v záplavě reklamních
prohlášení dodavatelů plynových
kotlů a tepelných čerpadel. Jak říká
jednatel Asociace a člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou
politiku Ing. Linhart: „Základní prioritou celé úvahy o pořízení nového zdroje je skutečnost, že si
pořizujeme zařízení, které bude
muset fungovat nejméně 10, ale
spíše 12 až 15 let, a po jehož instalaci nebude cesta zpět“. Zkusme
se také zamyslet nad tím, že když
jsou tepelná čerpadla podle jejich
dodavatelů ekonomicky tak výhodná, proč je velkém nepoužívají
teplárenské společnosti.
Milan Pospíšil, jednatel
společnosti TEPLO Břeclav s.r.o.
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Slavnosti odpálila obří tříkolka.
Tisíce lidí se pod zámkem bavily do noci

Neobvyklý dopravní prostředek oživil v červnu vozový park v centru města. Břeclaví totiž projížděla gigantická tříkolka, jejíž osazenstvo
rozdávalo pivo zdarma. Tříkolka se zastavila u radnice, kde za partnera akce, město Břeclav, předal starosta Pavel Dominik organizátorům slavností symbolický klíč od podzámčí. Poté už šesté Slavnosti
břeclavského piva odstartovaly a do areálu zámku proudily tisíce nedočkavých návštěvníků, kteří toužili po hudebním nářezu s příchutí
zlatavého moku. Kapely zvučných jmen bavily zaplněné podzámčí
13:38
do noci.  pozvanka 180x131.eps 1 19.06.18 (dav,
foto dav, P. Uher)

Fosfa Vás zve
na prohlídku Legiovlaku
Areál společnosti FOSFA, Poštorná

3. – 4. srpna 2018
Pátek 3. 8. 2018 od 12:00 - 20:00
Sobota 4. 8. 2018 od 09:00 - 20:00

C

VSTUP ZDARMA

M

Sdílíme stejné hodnoty jako naši legionáři
před 100 lety. Proto jsme se stali první českou
soukromou rmou, která podpořila projekt
Legie 100 a jsme jediní, kdo jej podporuje
dlouhodobě a v jejímž areálu můžete
Legiovlak navštívit.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ODVAHA · VLASTENECTVÍ · STATEČNOST
ODDANOST · OBETAVOST · VYTRVALOST

Více na www.fosfa.cz
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http://mapy.breclav.eu

Mapový portál pro občany
mnoho zajímavých a užitečných informací

Jednoduché nahlášení závady

pomocí mobilního telefonu

a na webu přehled, zda je odstraněna

... a další mapové aplikace

Mapa parkovacích zón a placených parkovišť
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breclav.mobilnirozhlas.cz

Zaregistrovaným občanům jsou zasílány prostřednictvím sms důležité
informace (krizové situace, odstávky, ...) a prostřednictvím e-mailu další
informace z Břeclavi (kalendář akcí, kultura, sport, ...)
Registrace na webu nebo pomocí formuláře na str. 13
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Moravský den v duchu historie

Slovácký krúžek Poštorná s finanční podporou města Břeclavi pořádají

Nedělní průvod Jošta Moravského a jeho družiny centrem Břeclavi
bohužel poznamenala tragická událost, kdy jednomu z Moravských
rytířů osud nedovolil absolvovat celou trasu průvodu a pochod se
pro něj stal posledním. Kvůli nešťastné události byl průvod přerušen
a do podzámčí, kde už Jošta Moravského s družinou čekali návštěvníci akce, dorazili aktéři s hodinovým zpožděním. Lidé si v areálu podzámčí mohli dopřát zlatavého moku v rámci Festivalu minipivovarů,
pro návštěvníky byl připraven historický program, děti se vyřádily na
množství atrakcí. Festival minipivovarů byl pro návštěvníky připracorporate
Identity
Teplo Břeclav
ven už v sobotu. Zájemci zde mohli ochutnat přes
stovku
pivních
speciálů.
(dav)

Levandulové

Babské hody
28. 7. 2018

V 15.00 hod průvod od kostela
v 16.30 hod zábava na Rovnici
Hraje Lanžhotčanka
a CM Vladimíra Beneše

Městská společnost Teplo Břeclav s.r.o. hledá nové spolupracovníky na pozice :
Obsluha plynových kotelen
Práce na plný úvazek, pracovní doba 37,5 hod. týdně,
nepřetržitý provoz
Pracovní náplň:
- obsluha plynových kotelen a tlakových stanic vody
- provádění povinných zkoušek a kontrol na vyhrazeném zařízení
- práce s řídicími systémy kotelen
Požadavky:
-minimálně vyučen v technickém oboru
- řidičský průkaz skupiny B
- §6 vyhl. č.50/1978 Sb.
- praxe v oboru a topičské zkoušky výhodou
- znalost práce s PC výhodou
- samostatnost a flexibilita, logické uvažování a zodpovědnost
Nabízíme:
- první smlouva na dobu určitou, následně dle dohody na dobu neurčitou
- velmi dobré mzdové ohodnocení
- možnost karierního růstu ve společnosti
Benefity: týden dovolené navíc, příspěvek na dovolenou, příspěvek na
pojištění, stravenky
Úklid kotelen a kanceláří
Práce na zkrácený pracovní úvazek, 25 hod. týdně
Pracovní náplň:
- úklid plynových kotelen a kanceláří na sídle společnosti
Požadavky:
- min. ukončené základní vzdělání
- řidičský průkaz skupiny B výhodou
- samostatnost a flexibilita, logické uvažování a zodpovědnost
Nabízíme:
- první smlouva na dobu určitou, následně dle dohody na dobu neurčitou
- dobré mzdové podmínky
Benefity: týden dovolené navíc, příspěvek na dovolenou, příspěvek na
pojištění, stravenky

Zájemci se mohou informovat u vedoucího provozu pana Vladimíra Dlouhého tel. 606 727 209, nebo zaslat e-mail na info@teplobreclav.cz

MĚSTO
BŘECLAV

radost ze společných chvil
BŘECLAV, 17. listopadu na hlavní třídě
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Břeclav zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

breclav.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
krizové informace

Kultura

Informace z radnice
Odstávky

Kalendář akcí
Sport



Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Město Břeclav, IČ 00283061, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3,
Břeclav, zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu
- jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
- telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha
za účelem
- využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo.
- informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů;
na dobu 5 let.
Přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může
být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a
sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu
- provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98
950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro
správce osobních údajů používat.
- provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím
Správce osobních údajů:
Město Břeclav, IČ 00283061, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav
Kontaktní údaje správce:
Eliška Windová, telefon: +420739008137, email: eliska.windova@breclav.eu
Účel zpracování osobních údajů:
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
Právní základ zpracování osobních údajů:
splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR (od 25. 5. 2018)
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
- Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
- máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
- máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
- máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
- máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
- můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat
své osobní údaje jinému správci
- kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování
před tímto odvoláním
- máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
ZVLÁŠTNÍ:
- máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento
účel zpracovávány.
V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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Hudební léto pod zámkem
Červenec
1.7. Apollo

8. 7. CM Moravica

15. 7. Graf

22. 7. Čtyřlístek
29. 7. Irnis

Srpen
5. 8. Yantar

12. 8. CM Gracia

19. 8. Countrio

26. 8. Apollo

Každou neděli od 17 h do 18.30 h
před vchodem do zimního stadionu.

Slovácký krúžek „Charvatčané“
zve na tradiční

VEČER PLNÝ DUET
31. 8. 2018 v 19 h
Dvůr sokolovny v Ch. N. Vsi

3.

Největší setkání krojovaných i nekrojovaných přátel tradic jižní Moravy v jeden den na jednom místě
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Setkání přátel
jižní Moravy

28. červenec 2018
Břeclav, areál pod zámkem
Akce se koná pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka

9:00

Mužácké mistrovství
Slovácka ve verbuňku

10:30 Slavnostní krojovaný
průvod všech
zúčastněných obcí
jihovýchodní Moravy

Průvod projde městem od Gymnázia
Břeclav do areálu pod zámkem

12:30

Slavnostní zahájení

Dechová hudba
Cimbálová muzika
Folklorní soubory
Dětské folklorní soubory
Soutěž „O nejkrásnější krojovaný pár“
Zpěváčci Slovácka 2018

Musica Folklorica

Programem provází
Martin Rezek

KROJOVANÍ OBČERSTVENÍ ZDARMA

ilovejiznimorava.cz

Vstup volný

www.ilovejiznimorava.cz
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ČERVENEC
SRPEN
Neděle 1.7. v 17:00

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Dobrodružný, 2018, DAB., přístupný, 110 min., 120,- Kč

Středa 4.7. ve 20:00 - 3D - dab.,
čtvrtek 5.7. v 17:00 - 2D - dab., ve 20:00 - TITULKY

SOLO: STAR WARS STORY

Režie: Ron Howard. Hrají: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson
Akční, sci-fi, USA, 2018, přístup., 135 min., 110,-/150,- Kč

Pátek 6.7. ve 20:00 ve 3D, sobota 7.7. v 17:00 a ve 20:00

ANT- MAN A WASP

Režie: P. Reed. Hrají: Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer.
Akční, USA, 2018, DAB., od 12 let, 109 min., 130,-/150,- Kč

Pátek 6.7. a neděle 8.7. v 17:00

Pátek 3.8. v 17:00, sobota 4.8. v 17:00 ve 3D,
neděle 5.8. v 17:00

ÚŽASŃÁKOVI 2

Animovaný, USA, 2018, DAB., 118 min., 120,-/150,-Kč

Středa 8.8. a čtvrtek 9.8 ve 20:00

HOTEL ARTEMIS

Dnes v noci bude v Artemis pořádně rušno...
Režie: Drew Pearce. Hrají: Jodie Foster, Jeff Goldblum.
Akční, USA, VB, 2018, titulky, od 12 let, 93 min., 120,- Kč

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

Režie: Steven Spielberg. Hrají: Tye Sheridan, Olivia Cooke
Akční, sci-Fi, USA, 2018, DAB., od 12 let, 140 min., 120,-Kč

Pátek 13.7 v 17:00, sobota 14.7. v 17:00 ve 3D
neděle 15.7. v 17:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný, USA, 2018, DAB., přís., 87 min., 130,-/150,-Kč

Sobota 14.7. ve 20:00 a neděle 15.7. ve 20:00

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Příběhy chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života.
Režie: Dan Svátek. Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý
Komedie, drama, Česko, 2018, od 12 let, 92 min., 120,-Kč

MARATON FILMU MAMMA MIA!
Středa 18.7. v 17:00

MAMMA MIA!

Muzikál, USA, VB, Něm., 2008, příst., tit., 109 min., 50,- Kč

Středa 18.7. ve 20:00

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Největší letní filmová pohoda se vrací...
Režie: Ol Parker. Hrají: M. Streep, C. Firth, A. Seyfried, P. Brosnan, A.
Seyfried,
Muzikál, USA, 2018, přístupný, titulky, 114 min., 130,- Kč

Čtvrtek 19.7. v 17:00 a 20:00
Pátek 20.7. a sobota 21.7. v 17:00 a ve 20:00

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Muzikál, USA, 2018, přístupný, titulky, 114 min., 130,- Kč

Středa 25.7. ve 20:00

ESCOBAR

Musíte nenávidět nebo můžete milovat...
Režie: F. Aranoa. Hrají: J. Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard.
Drama, Šp., Bulh., 2017, tit., od 15 let, 123 min., 120,- Kč

Čtvrtek 26.7. ve 20:00 a pátek 27.7. v 17:00

TOMB RAIDER

Režie: Roar Uthaug. Hrají: Alicia Vikander, Walton Goggins.
Akční, USA, 2018, tit., od 12 let, 118 min., 110,- Kč

Pátek 27.7. ve 20:00 a sobota 28.7. v 17:00 a ve 20:00
Neděle 29.7. ve 20:00

CHATA NA PRODEJ

Hrají: Ivana Chýlková, Jan Kačer, David Vávra…
Komedie, Česko, 2018, přístupný, 77 min., 120,- Kč

Neděle 29.7. v 17:00

KRÁLÍČEK PETR
Neděle 12.8. ve 20:00

Středa 15.8. a čtvrtek 16.8. ve 20:00

MISS HANOI

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT

Režie: Christopher McQuarrie. Hrají: Tom Cruise, Rebecca Ferguson,
Akční, thriller, USA, 2018, titulky, od 12 let, 130,-/150,-Kč

Vstupné: 400,- Kč

16.10.2018 v 19:00

Režie: Zdeněk Viktora. Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný,
Ján Jackuliak.
Drama, Česko, Sloven., 2018, od 12 let, 90 min., 120,- Kč

PRÚDY a Pavol Hammel

Pátek 17.8. a sobota 18.8. ve 20:00

Fedor FREŠO – Fero GRIGLÁK
Peter PRELOŽNÍK – IGOR SKOVAY

TEMNÉ SÍLY

Sci-fi, thriller, USA, 2018, tit., od 12 let, 114 min., 120,- Kč

Pátek 17.8., sobota 18.8. a neděle 19.8. v 17:00

CATS!

Animovaný, Čína, 2018, DAB., příst., 105 min., 120,- Kč

Neděle 19.8. ve 20:00

TÁTOVA VOLHA

Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová…
Komedie, Česko, 2018, přístupný, 90 min., 110,- Kč

THE BEST OF TOUR 2018
Vstupné: 350,- Kč

Předprodej zahájen

18.10.2018 v 19:00

SLET BUBENÍKŮ
Vstupné: 350,- Kč
Předprodej zahájen

23.10.2018 v 19:00

Středa 22.8. a čtvrtek 23.8. ve 20:00

Lenka NOVÁ & Petr MALÁSEK

Režie: J.A. Bayona. Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,.
Akční, USA, 2018, DAB., od 12 let, 130 min., 120,- Kč

Předprodej od: 11.7. v 19:00

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Sobota 25.8. v 17:00

KRYŠTŮFEK ROBIN

Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný,
mizerně zaplacený a kde nemá jistou budoucnost...
Režie: Marc Forster. Hrají: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark
Gatiss, Roger Ashton-Griffiths.
Komedie, USA, 2018, TITULKY, přístupný, 120,- Kč

Pátek 24.8. a neděle 26.8. v 17:00

HLEDÁ SE PRINCEZNA

Anim., Ukrajina, 2018, DAB., přístupný, 85 min., 100,- Kč

Pátek 24.8. a sobota 25.8. ve 20:00

EQUALIZER 2

Režie: Antoine Fuqua. Hrají: Denzel Washington, Pedro Pascal.
Akční, krimi, USA, 2018, titulky, od 12 let, 120,- Kč

Neděle 26.8. ve 20:00

DÁMSKÝ KLUB

Vstupné: 360,-Kč

4.10.2018 v 19:00 - divadlo

PORUČÍK Z INISHMORU
Linda RYBOVÁ - Igor CHMELA
Jan DOLANSKÝ - Ladislav HAMPL
Saša MINAJEV
Vstupné: 460,-/420,-Kč

19.11.2018 v 17:00 a 20:00

MANDARÍNKOVÁ IZBA
PŘESUNUTÉ PŘEDSTAVENÍ
Vstupné: 420,-/370,- Kč

Předprodej od: 5.9. v 10:00

22.11.2018 v 19:00 - divadlo

HVĚZDA – Eva Holubová
13.12.2018 v 19:00 - koncert

Hrají: Diane Keaton, Jane Fonda, C. Bergen, Mary Steenburgen.
Komedie, USA, 2018, titulky, od 12 let, 103 min., 110,- Kč

Janek LEDECKÝ – vánoční koncert

Středa 29.8. a čtvrtek 30.8. ve 20:00

18.12.2018 v 19:00 - divadlo

SLENDER MAN

Když však jedna z nich záhadně zmizí...
Režie: Sylvain White. Hrají: Joey King, Julia Goldani Telles.
Horor, USA, 2018, titulky, od 15 let, 120,- Kč

Buďte svědky přátelství, které navždy změnilo náš svět.
Režie: Albert Hughes. Hrají: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela,
Amční, USA, 2018, titulky, od 12 let, 90 min., 130,- Kč

Pátek 3.8. ve 20:00 a sobota 4.8. ve 20:00

Předprodej zahájen

19.9.2018 v 19:00

Předprodej zahájen

Středa 1.8. a čtvrtek 2.8. ve 20:00
Režie: David Leitch. Hrají: Ryan Reynolds, Josh Brolin.
Akční, USA, 2018, titulky, od 15 let, 119 min., 120,- Kč

Vstupné: 420,-/380,- Kč

BRATŘI EBENOVÉ

Pátek 31.8. v 17:00 a ve 20:00 a sobota 1.9. ve 20:00

DEADPOOL 2

11.9.2018 v 19:00

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

Režie: Filip Renč. Hrají: Klára Issová, Aneta Krejčíková, Matouš Ruml.
Komedie, Česko, 2018. od 12 let, 83 min., 110,- Kč

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Animovaná, Česko, 2018, přístupný, 75 min., 110,- Kč

Vstupné: 100,- Kč

Předprodej zahájen

HEXENŠUS

Středa 11.7. ve 20:00

Čtvrtek 12.7. a pátek 13.7. ve 20:00

Divadlo Kejkle Brno

Miluše BITTNEROVÁ - Lukáš LANGMAJER
Hana ČÍŽKOVÁ - Jan Antonín DUCHOSLAV
Daniel ROUS – Tomáš JURIČKA

MEG: MONSTUM Z HLUBIN

Animovaný, USA, 2018, DAB., přístupný, 95 min., 110,- Kč

Režie: Gerard McMurray. Hrají: Lauren Vélez, Melonie Diaz
Horor, akční, USA, 2018, tit., od 15 let, 103 min., 120,- Kč

NEDĚLE 22.7. v 17:00

O KŮZLÁTKÁCH

Režie: Turteltaub. Hrají: Jason Statham, Ruby Rose, Robert Taylor…
Akční, USA, 2018, tit., od 12 let, 113 min., 130,-/110,- Kč

Pátek 10.8. a neděle 12.8. v 17:00

PRVNÍ OČISTA

PRÁZDNINOVÉ DIVADLO PRO DĚTI

Pátek 10.8. ve 20:00 ve 3D, sobota 11.8. v 17:00 a 20:00

V HUSÍ KŮŽI

Animovaný, USA, Čína, 2018, DAB., přís., 91 min., 120,- Kč

2018

ALFA

Sobota 1.9. v 17:00 a neděle 2.9.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ
DOVOLENÁ

Animovaný, USA, 2018, DAB., přístupný, 87 min., 120,- Kč

VYSAVAČ – Bob KLEPL
ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:

www.kinobreclav.cz

PRÁZDNINOVÝ PŘEDPRODEJ
A REZERVACE VSTUPENEK NA POKLADNĚ:

ST-PÁ: VŽDY 1 HOD PŘED PŘEDSTAVENÍM
REZERVACE NA FILM KONČÍ: 30 min. před filmem
NA OSTATNÍ AKCE: 5 DNŮ OD REZERVACE

!! Je nutné dodržet čas vyzvednutí rezervace, systém je
ruší rezervace automaticky... !!
kino Koruna je provozováno za finanční podpory
Města Břeclav
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Městská knihovna Břeclav informuje
Prázdninová výpůjční doba
Upozorňujeme čtenáře, že
o letních prázdninách (2. 7. –
31. 8.) bude platit ve všech provozech hlavní budovy knihovny na
ulici Národních hrdinů 9 normální
půjčovní doba, z provozních důvodů bude ale každý pátek pro
veřejnost zavřeno.
Na pobočce v Poštorné bude
o prázdninách otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin
a od 13 do 18 hodin, na pobočce
v Charvátské Nové Vsi bude otevřeno v pondělí od 10 do 12 hodin
a od 13 do 18 hodin a ve Staré
Břeclavi v úterý od 10 do 12 hodin
a od 13 do 18 hodin.
Prázdninové akce pro děti
Také tyto prázdniny se děti
mohu těšit na oblíbené Prázdninové týdny v knihovně. V dětském oddělení jsou pro ně připraveny následující akce:
1. PRÁZDNINOVÝ TÝDEN
16. 7. – 19. 7.
PONDĚLÍ 16. 7.
10–12 – zahájení prázdninového
kvízu, který bude probíhat od pondělí do čtvrtka
13–15 kratší pohádky pro menší
děti
15.30–17.30 filmové promítání
ÚTERÝ 17. 7.
10–12 – Klub deskových her
13–18 – Knihovnická dílna (příspěvek na materiál)
STŘEDA 18. 7.
10–12 – Dopolední dovádění s Kinectem
ČTVRTEK 19. 7
10–12 & 13–18 Vyrábění odznáčků (příspěvek na materiál)

2. PRÁZDNINOVÝ TÝDEN
13. 8. – 16. 8.
PONDĚLÍ 13. 8.
10–12 Dopoledne s gramodeskami
13–15 kratší pohádky pro menší
děti
15.30–17.30 filmové promítání
ÚTERÝ 14. 8.
10–12 – Klub deskových her
13–18 – Knihovnická dílna (příspěvek na materiál)
STŘEDA 15. 8.
10–12 – Dopolední dovádění s Kinectem
ČTVRTEK 16. 8. 10–12 & 13–18
Vyrábění kytičky z korálků (příspěvek na materiál)

Akce pro děti na pobočce
ve Staré Břeclavi
Díky naší nové kolegyni ožila
starobřeclavská pobočka spoustou různorodých aktivit. Na prázdninové úterky jsou pro děti připraveny tyto zajímavé akce.
• 17. 7. – Hledání pokladu pomocí
detektoru – jenom pro zdatné
detektivy :)
• 24. 7. – Pohádková olympiáda –
kvízy, hádanky, soutěže
• 31. 7. – Škola kouzel s Harrym
Potterem – do které fakulty patříš ty?
• 14. 8. – Tvořivá dílnička – ozdob
si svou knihovnu
• 21. 8. – Škola volá – opakování
a příprava na nový školní rok pomocí her
Akce budou probíhat vždy od
13 do 18 hodin. Vedle těchto akcí
budou nadále probíhat i tradiční
úterní Herní odpoledne s deskovkami. Všechny akce jsou určeny pro děti ve věku od 7 do 12 let,
ale na své si přijdou i ti nejmenší
návštěvníci knihovny.
Břeclavsko za první republiky – cyklus přednášek
K 100. výročí založení Československé republiky připravila
Městská knihovna Břeclav cyklus
přednášek Břeclavsko za první
republiky, týkajících se historie
břeclavského regionu před vznikem ČSR, průběhu událostí října
1918 i historie první republiky
až do roku 1938. Přednášky se
budou konat ve čtrnáctidenním
cyklu vždy ve středu od 18 hodin
ve velkém sále knihovny.
Začínáme ve středu 5. září
přednáškou PhDr. Ludislavy Šulákové Matice břeclavská a Matiční škola na Kupkově.
Následovat budou přednášky:
• 19. 9. První světová válka
a Břeclavsko (Mgr. Miroslav Svoboda, PhD.)
• 3. 10. 28. říjen 1918 a dny následující v Břeclavi a okolí (Mgr.
Jaroslav Čech)
• 17. 10. Hraniční problémy Valticka a ohlasy v dobovém dolnorakouském tisku (PhDr. Miroslav
Geršic)
• 31. 10. Slovácká brigáda a vojenské jednotky v Břeclavi v letech 1918–1938 (Michal Uher
& Bc. Petr Holobrádek)
• 14. 11. Břeclav kulturní – kulturní život v meziválečné Břeclavi
(PhDr. Evženie Klanicová)
• 28. 11. Rok 1938 v Břeclavi
a okolí – informace z policejních
hlášení (PhDr. Emil Kordiovský)

Celý přednáškový cyklus vyvrcholí 12. prosince 2018 závěrečným seminářem, kterého se zúčastní všichni přednášející a kde
bude zároveň představen sborník,
ve kterém zájemci najdou všechny přednesené příspěvky také
v textové podobě.
Nové internetové stránky
knihovny
Převážně vlastními silami jsme
pro čtenáře i ostatní zájemce po
devíti letech připravili novou verzi
internetových stránek knihovny,
které plánujeme naplno spustit
od 1. srpna 2018. Stránky najdete
na nové internetové adrese www.
knihovnabreclav.cz.
Nové stránky nejen prošly moderním redesignem, ale splňují
rovněž i další požadavky, které
dnešní uživatel od internetových
stránek očekává. Samozřejmostí
je zabezpečené připojení pomocí
protokolu HTTPS nebo responziv-

nost webových stránek umožňující jejich pohodlné prohlížení na
tabletu nebo mobilním telefonu.
Stránky v průběhu srpna poběží
v testovacím režimu, budeme
rádi, když nám uživatelé pomocí
formuláře, který na nových stránkách najdou, poskytnou zpětnou
vazbu, co se jim na nových stránkách líbí, případně nelíbí.
Zároveň dochází také ke
změně e-mailových adres, v souladu s novou doménou začnou
fungovat ve tvaru např. info@
knihovnabreclav.cz apod. Staré
adresy ovšem zůstávají i nadále
v platnosti.
Antonín Vojtek - kresby
V pátek 7. září v 17 hodin
bude vernisáží zahájena další výstava v naší knihovnické Galerii
na schodech. Tentokrát zde bude
moci zhlédnout výběr z kreseb
známého břeclavského výtvarníka Antonína Vojtka.

Hudební středy U Kapra
Červenec
4. 7.

KAPRFEST 2018

Na programu je představení slam poetry Břeclav a koncerty písničkáře Kuby Čermáka, olomouckých Hope Astronaut
s novým albem, uzdraveným bluesmanem Mariem Dobrou
a břeclavskou úderkou Bazztaarklan.
11. 7.

Oskar Petr (folk, Praha)

18. 7.

JAZZ PETIT (jazz, Mikulov)

25. 7.

PBK BLUES (blues rock, Havířov)

Srpen
1.8.

Band of Heysek (blues, Brno)

8.8.

Žamboši (folk, Vsetín)

15. 8.

Květy (alternativní rock, Brno)

22. 8.

Větry z Jihu (bigbít, Břeclav)

29. 8.

Zuzana Mikulcová (jazz, Slovensko)

Začátek vystoupení vždy v 20.18 h

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (dům DOMUS), dv. č. 17

Téma: Léčení páteře a pohybového ústrojí
bioenergií. Záněty, ekzémy, imunita.
18. července a 22. srpna 2018 od 18 do 20 hod.

Vstup zdarma, nutná rezervace! SMS s příjmením 732 613 853.
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Setkání přátel jižní Moravy
pod zámkem: Až tisíc krojovaných
„Pozvali jsme 120 obcí, očekáváme na tisícovku krojovaných,“
neskr ý vá nadšení Jan Záhora, který spravuje facebookové
stránky I love jižní Morava. Právě
na facebooku přitom před třemi
lety vznikla myšlenka uspořádat
Setkání přátel jižní Moravy, kterou Záhora přetavil v realitu.
„Fb. stránka I love jižní Morava, která lidem ukazuje krásy
našeho kousku země, má v současnosti přes 100 tisíc přátel.
Před třemi lety se zde živě diskutovalo o setkání a proto jsme se
jej rozhodli uspořádat. Na první
setkání, které jsme nikde nepropagovali, a lidé se o něm dozvěděli jen z facebooku, přijelo šest
stovek účastníků, což bylo skvělé. Zde jsme si také udělali přesný
názor na to, co lidi zajímá na jižní Moravě nejvíce, tedy příroda,

kroje, víno a folklor,“ vysvětluje
Záhora.
Před třemi lety se přitom Setkání přátel jižní Moravy konalo
ve Starovicích. Rok na to už ale přijelo přes šest stovek krojovaných
z 59 obcí a další dva tisíce návštěvníků. Krásný areál Starovic proto
začal být návštěvníkům setkání
těsný. „Infrastruktura malé obce
zkrátka tolik lidí špatně zvládala.
Před třetím ročníkem jsme měli
na stole limity pro počet autobusů, krojovaných, návštěvníků. To
byl také důvod, proč jsme nakonec třetí ročník odpískali a udělali
roční pauzu. Nemohli jsme přece
říct nadšeným lidem, kteří by sem
mířili třeba ze severu Čech, že už
není místo,“ pokračuje.
Jan Záhora s týmem proto hledal vhodného partnera mezi dalšími městy a obcemi. „Oslovili jsme

jich desítky. Hledali jsme místo,
které je pro jižní Moravu typické,
kde se udržují zvyky. Mimo jiné
jsme oslovili také právě Břeclav,
kde nám ředitel muzea Petr Dlouhý vyšel neskutečně vstříc a zejména díky němu se letos budou
slavnosti pořádat právě v Břeclavi,“ doplňuje.
Letošní setkání podpořil Jihomoravský kraj, břeclavská radnice
i břeclavské muzeum. Organizátoři by v areálu podzámčí rádi
viděli na tisíc krojovaných a tisíce dalších návštěvníků. „Nápad
pana Záhory mě opravdu zaujal.
Proto jsem požádal o podporu
břeclavskou radnici. Starostovi
i místostarostům se nápad také
zamlouval, společně s panem
Záhorou jsme poté šli požádat
o dotace Jihomoravský kraj. Za
pomoci našich krajských zastu-

pitelů jsme na dotace dosáhli,“
vysvětluje ředitel břeclavského
muzea Petr Dlouhý.
Třetí ročník Setkání přátel jižní
Moravy pod záštitou jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka
by tak měl být rekordní. „Hlavním cílem je setkání krojovaných
ze všech obcí jihovýchodní Moravy, kde se udržují tradiční zvyky
a folklor. Rádi bychom především,
aby lidé opravdu přijeli v krojích.
Tisícovku krojovaných z různých
částí Moravy člověk nevidí pohromadě denně,“ usmívá se Záhora.
Pro rozlehlý areál podzámčí
hraje další zásadní věc. „Krojovaným bude jako zázemí sloužit zimní stadion, který je v bezprostřední
blízkosti areálu. Tak rozlehlé zázemí by mělo bez problému pokrýt
potřeby krojovaných k přípravě,“
(dav)
dodává Dlouhý. 

Břeclavský kalendář – červenec, srpen
1. červenec
1971 – byl zahájen provoz břeclavské polikliniky.
1990 – byl otevřen nový hraniční
přechod Poštorná-Reintal.
2006 – Ladná se po odtržení od
Břeclavi opět stala samostatnou
obcí.
3. červenec
1898 – byl vysvěcen poštorenský
kostel Navštívení Panny Marie.
1975 - byla otevřena herna stolního tenisu v Poštorné.
5. červenec
1893 – narodil se Metoděj Šimek,
československý legionář a generál.
1997 - začaly vytrvalé deště, které
způsobily katastrofální povodeň
na celé Moravě.
7. červenec
1839 - byl zahájen provoz na železniční trati Břeclav – Brno.
1978 - otevřena sokolovna v Charvátské Nové Vsi.
12. červenec
2008 - festival taneční hudby
Creamfields Central Europe na
břeclavském letišti přerušila vichřice a přívalový déšť.
19. červenec
1936 - osmiveslice SVK Břeclav získala v Roudnici titul mistrů Československa.

24. červenec
1996 - vedení Tatranu Poštorná
odmítlo dodatečnou možnost postoupit do I. fotbalové ligy a přenechalo své místo Bohemians Praha.
30. červenec
1872 – narodil se Josef Kupka, první ředitel české měšťanské školy.
31. červenec
1920 - Poštorná, Charvátská Nová
Ves, Hlohovec, Valtice a Úvaly se
staly součástí Československa.
1. srpen
1916 - v Břeclavi se narodil Josef
Černota, zakladatel výsadkového
vojska československé armády.
1976 – součástí města se stala
obec Ladná.
3. srpen
1995 - Dva koncerty Jaromíra Nohavici zahájily provoz znovuotevřeného EmM klubu.
2003 - Břeclavan Jan Příborský
přeplaval kanál La Manche za
12 hodin a pět minut.
9. srpen
1925 - v Břeclavi se konaly první
české veslařské závody.
13. srpen
1930 – narodil se Antonín Malinkovič, slavný břeclavský veslař.
16. srpen
1822 – narodil se Herrmann Kuffner, spoluzakladatel cukro-

varu a břeclavský starosta (1873-1899).
17. srpen
1966 - v Břeclavi pod zámkem
byla otevřena plochá dráha, jela
se zde kvalifikace na mistrovství
ČSSR.

Galerie 99 vás zve na
novou výstavu Nefigurativní, nebo-li ABSTRAKTNÍ umění. Zahájení
připravujeme na úterý
24. června 2018 v 17 hodin.
Jde o kolektivní výstavu a vystavenými díly vás chceme uvést
do výtvarného světa, který může
být pro mnohé nepochopitelný.
Většina umělců se ve své tvorbě
více či méně k abstrakci přiblíží, začne se jí zabývat, stává se vyvrcholením jejich tvorby. Od realismu je
náročné přejít k zobrazení pocitů, myšlenek, vjemů. U takových
děl se musí člověk zastavit a často dlouho přemítat. Stále z nich
vyzařuje cit, který do obrazu umělec vložil. Obraz se vnímají hlavně
srdcem. Výstava bude jistě zážitkem, zejména pro ty, kteří chtějí

1969 – dožínek v Břeclavi se zúčastnil československý prezident
Ludvík Svoboda.
29. srpen
1997 - posledním slavnostním nástupem se vojáci rozloučili s břeclavskými kasárnami.

poznat něco nového, pro
ty, kteří se chtějí vcítit do
díla plného emocí a citů.
Výstava potrvá do 14. září
2018 a by byla by škoda si
ji nechat ujít.
Pro podzimní čas připravujeme výstavu Jany Rozkové
a další zajímavá setkání.
Galerie nabízí: stálou expozici
šperků ze dřeva, více než sto grafických děl, veškeré služby související s poradenstvím a výtvarným
uměním, oceňování obrazů, restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně po
telefonické domluvě kdykoliv- 519
372118, 723 930 015, 723 887 977.
Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.
Novinky sledujte na www.vojtek-av.com nebo na facebooku.
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Břeclavský zimní stadion Senioři „potili krev“
rozpálila VERONIKA
u atletického oválu

Co se dá stihnout za 20 let? To předvedla Veronika Tučková Krejčířová se svojí skupinou Actiwity DC v červnu na břeclavském zimním
stadionu. Obrovská show oslavila 20 let působení tanečnice, která za
svou kariéru v Actiwity DC naučila stovky dětí, ale i dospělých skvěle
tancovat. Někteří její svěřenci jsou profesionálními tanečníky, skupina Actiwity DC pravidelně bere nejcennější kovy na republikových
i mezinárodních tanečních soutěžích. Zaplněnému zimnímu stadionu
předvedli tanečníci své nejúspěšnější choreografie.

(red, foto archiv V. Tučkové)

Sportuchtiví senioři z celého kraje se v červnu sjeli na břeclavskou
Lokomotivu, aby poměřili své síly na Krajských sportovních hrách seniorů. Mnozí z dříve narozených přitom ukázali pohotovost a postřeh,
které jim mohou závidět i o generaci mladší sportovci. Povzbudit je
přišli zástupci Břeclavi i Jihomoravského kraje. Právě díky břeclavské
radnici, Jihomoravskému kraji, ale také nadšencům a mecenášům seniorských aktivit se hry v Břeclavi mohly uskutečnit.
(dav)
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Stolní tenistky MSK na radnici
Zástupce břeclavského stolního tenisu pozval v červnu starosta na radnici. I letos totiž ženský
stolní tenis MSK bodoval. Družstvo žen MSK Gumotex Břeclav
vyhrálo podeváté Český pohár,
když ve finále suverénně zdolalo
Ostravu bodovým rozdílem 5:1.
V dlouhodobé části extraligy si
druhým místem za Hodonínem
zajistily ženy MSK přímý postup
do semifinále nadstavbového
play off, v němž šlo o titul mistryň ČR pro rok 2018. Znovu tak
došlo k tradičnímu finálovému
souboji mezi Hodonínem a Břeclaví. První finále v Břeclavi přineslo velký boj, Hodonín se musel
bát o výsledek a oddychl si až po
vydřené výhře 5:3. Ve druhém finále již favorit svou převahu pro-

kázal, vyhrál 5:1. Na výsledcích
MSK Gumotex Břeclav se podílely čtyři hráčky – Viven Ellö, Dana
Čechová, Karin Adámková a Aneta

Kučerová. Kromě velmi dobrých
výsledků všech čtyř v domácích
soutěžích se Čechová a Adámková prosadily i v reprezentaci žen
ČR, v níž tvoří polovinu užšího
čtyřčlenného kádru.
V oblasti péče o talentovanou mládež patří MSK Břeclav
ke špičce Jihomoravského kraje.
Tomáš Bruckner vyhrál v seriálu
bodovacích turnajů soutěž dorostu, Klára Koberová se umístila
v popředí vlastní kategorie star-

šího žactva i dorostu, velmi dobrých výsledků dosahovali i starší
žák Radek Němeček a do zdravotní indispozice i Marek Maněk,
v mladším žactvu výrazně bodovali Ondřej Klenovec, Nikola Janoušková a Karolína Garčicová,
v nejmladším žactvu Lukáš Beneš,
Veronika Izáková a Lucie Tichá.
Bruckner a Koberová se dokázali
prosadit i na celostátní úrovni, oba
byli mezi účastníky mistrovství ČR
jednotlivců ve svých věkových kategoriích, Koberová i mezi dorostenkami a mezi nejlepší mladší
žákyně ČR se dostala Janoušková.
Na radnici probral starosta
Pavel Dominik společně s místostarostou Zdeňkem Urbanem
se zástupci stolního tenisu mimo
jiné také možnosti rozšíření stávající herny MSK nebo blízkou budoucnost břeclavského stolního
tenisu. Při závěrečném zápasu
pokořili zástupci břeclavské radnice špičku stolního tenisu, Karin
Adámkovou a Danu Čechovou,
které na sebe však během zápasu na radnici významně pomrkávaly…
Jaroslav Hýbner

BŘECLAVSKÝ
BOJ 2018
Na Valtické 718, 691 41 Břeclav
Pivní Anděl je součástí prodejny ENAPO
Široký výběr sudových a lahvových piv
Pivní speciály z vybraných minipivovarů
Dárkové pivní balíčky a multipacky
Nabídka pivní kosmetiky a suvenýrů

construct man
termín konání: 14.7.2018
místo konání:
Břeclav, Haškova,
areál veslařského klubu
kategorie: jednotlivci, štafeta

*v kategorii štafeta můžete absolvovat
jen jednotlivé části triatlonu jako tým

délky tratí:
plavání - 600 m,
cyklistické kolo - 30 km,
běh 5 km

Možnost zapůjčení výčepního zařízení

prezentace: 8:00 - 10:00
start: 10:30

NOVĚ

závod i pro nejmenší
závodníky v 13:30
střelba, kolo, běh

OTEVŘENO

podrobné informace
a registraci naleznete na
www.breclavskyboj.cz

www.pivniandel.cz
bistro / ubytování / servis / půjčovna / prodej kol

míč u splavu
míčový 4boj:
volejbal, nohejbal,
badminton, tenis

termín konání: 28.7.2018
místo konání:
Břeclav, Haškova, esco klub
registrace nutná na stránkách
www.breclavskyboj.cz
max. 20 týmů - 2 hráči
prezentace: 7:00 | start: 7:30

poběžíme, uvidíme...
termín konání: 4.8.2018
místo konání:
Břeclav, Pod Zámkem u pivovaru
prezentace: 14:00 - 15:00
start: 15:30
podrobné informace
a registraci naleznete na
www.breclavskyboj.cz
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Memoriál počtvrté

Už počtvrté se na zimním stadionu v Břeclavi konal florbalový Memoriál Ivana Blaha. Zúčastnilo se jej 12 týmů dospělých hráčů, kromě
toho se o den později seznámily s florbalem dětské týmy. Vítězným
dospělým týmem se letos stali Nabroušení plyšáci. Druhé a třetí místo
zaujali Bratři v triku a Bejkárna u vola. Nejlepší hráčkou byla oceněna
Anna Hanusová z Bejkárny u vola, nejlepším hráčem se stal Roman Hrdina z Nabroušených plyšáků, nejvíce branek vstřelil Dominik Hladík
z týmu FBC Notorics.
(ter)

Gymnastky braly medaile
Břeclavské moderní gymnastky mají za sebou vrchol jarního závodního období. Devět závodnic
se představilo v kombinovaném
programu na mistrovství České
republiky v Praze. Závod zahájila
nejmladší I. kategorie, ve které se
podařilo postoupit na mistrovství
ČR hned třem gymnastkám.
Z nich dosáhla na medailové
pozice přebornice JMSO Anastázie Kosmáková, která odcvičila
bezchybně povinnou sestavu se
švihadlem i volnou bez náčiní
a získala pro SK MG Břeclav první cennou stříbrnou medaili. Ve
II. kategorii oslnila a překvapila
nejmladší závodnice startovního
pole Adéla Baranovská všechny
rozhodčí v sestavě bez náčiní i se
švihadlem a s velkým náskokem
získala zlatou medaili a titul mistryně České republiky. Dvě želízka
v ohni měl SK MG Břeclav v kategorii III., kde děvčata cvičí povinnou obruč a volný míč. Oblastní
přebornice Anastasia Komarova
výborně zvládla sestavu s obručí
a ani malá zaváhání v závěru cvi-

čení s míčem ji nepřipravila o titul
a další zlatou medaili pro Břeclav.
Kvalitu Břeclavaček potvrdila
ziskem bronzové medaile i Marta
Líbalová. Ve IV. kategorii doslova
vytřela zrak všem Alma Ciprysová.
Až z desáté pozice po sestavě s kužely nastoupila na stuhu, podala
bezchybný výkon a v součtu ji nakonec dělilo od vítězství pouhých
pět setin bodu. Stříbro má však pro
ni i pro trenérky cenu zlata.
MČR v kombinovaném programu je soutěží pětičlenných oblastních družstev, kdy první družstvo
tvoří vítězky oblastních přeborů
v jednotlivých kategoriích, druhé
družstvo závodnice na stříbrných
pozicích, atd. Jihomoravské první
družstvo získalo stříbrné medaile,
když k tomuto úspěchu nemalou
měrou svým umístěním přispěly
Anastázie Kosmáková, Adéla Baranovská a Anastasia Komarova. Třetí jihomoravské družstvo obsadilo
bronzový stupínek zásluhou čtyř
břeclavských členek Ely Majerníkové, Marty Líbalové, Almy Ciprysové a Terezy Zemánkové. (har)

Plovoucí bestie na břeclavské Dyji
Horda dračích bestií chrlících
oheň na své soupeře při závodě
Břeclavský drak zaplnila v červnu
břeclavskou Dyji. Na 26 posádek
se porvalo o nadvládu nad Dyjí,
aby následně oslavily svoji výhru
nebo zapily prohru na Dragon párty. O den dříve přitom o vítězství
bojovali mladší draci v rámci Pálavského dráčete. Dračí lodě lákají
firemní týmy a týmy přátel každoročně. Jako teambuildingový
počin funguje Břeclavský drak perfektně. Celkové vítězství na 200 m
i na 1000 m letos patřilo Pinkalovým drakům. Výsledky naleznete
na dracilode.svkbreclav.cz. (dav)

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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CO BY VÁM V AUTĚ

NA CESTÁCH NEMĚLO CHYBĚT?
KA
NOVIN

LETNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ
antiinsect NANO

ČISTIČ SKEL
RIwax glass clean

ZOLLEX ODstraňovač
hmyzu

5L

3L

38Kč

52Kč

500 mL

750 mL

119Kč

57Kč

64 Kč

47 Kč

70 Kč

PŘIPRAVTE SVÉ AUTO NA
POHODOVOU JÍZDU ZA

KA
NOVIN

LETNÍMI ZÁŽITKY

zollex čistící
univerzální
ubrousky

KA
NOVIN

PLNĚNÍ KLIMATIZACE
ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE
DIAGNOSTIKA DOBÍJENÍ A AUTOBATERIE
KONTROLA PROVOZNÍCH KAPALIN
KONTROLA A SEŘÍZENÍ SVĚTEL

KONTROLA BRZD
KONTROLA PNEUMATIK
DIAGNOSTIKA TLUMIČŮ
DIAGNOSTIKA VOZIDLA
OŠETŘENÍ ČELNÍHO SKLA
A SVĚTLOMETŮ

h4

190 Kč
220 Kč

h7

263 Kč
304 Kč

motorový olej
q8 formula advanced
10W40

1L

107Kč

Sovadinova 3552/10a, Břeclav • TEL.: 800 213 214
E-SHOP:

152 Kč

Kimtec pěna na
potahy a
Čalounění

119 Kč

www.MADOIL.cz •

136Kč

102 Kč

rovek 12V
sada Žárovek

199 Kč

1L

83Kč

54 Kč

h1

motorový olej
q8 formula excel
5w40

zollex defekt spray
tire doctor

450 ml

44Kč

172 Kč

137 Kč

www.OLEJECZ.cz

motorový olej
q8 formula vx ll
5w30

400 ml

1L

71Kč

172Kč

81Kč

192 Kč

DÁREK ZDARMA
o letáku
Ke každému nákupu z akčníh
000Kč získáte reflexní vestu.

nad 1

Sledujte náš facebook
fb.com/madoilsro

DRŽITEL CERTIFIKÁTU
ISO 9001:2009

OPRAVDU

VYUŽIJTE LETNÍ SLEVY NA NOVÁ OKNA

ČESKÁ OKNA

TRADICE
od roku 1995

a zbude vám víc peněz na dovolenou

Poptejte okna a dveře PRAMOS
s letní slevou!

Akce platí do 31. 7. 2018

více na www.pramos.cz
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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odpovědný redaktor: David Mahovský, tel.: 519 311 377, mobil: 731 428 239, e-mail: david.mahovsky@breclav.eu. Redakční rada si vyhrazuje právo neumístit inzeráty politických stran
a seskupení a inzerci odporující etickým, mravním, morálním a rasovým zásadám. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Číslo 7/2018, vychází 9. července 2018. Redakční uzávěrka do
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