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Plnění programového prohlášení
Rada města Břeclavi schválila na začátku tohoto volebního období své Programové prohlášení na období 2014–2018, které
obsahovalo stěžejní priority volebních programů politických
subjektů zastoupených v radě města. Nyní přišel čas složit účty
z naší práce.

Radní Města Břeclavi: Ing. Pavel Dominik, Mgr. Zbyněk Chlumecký, Libor
Nazarčuk, Tomáš Mráz (Pro region), Ing. Jaroslav Válka, Ing. Zdeněk
Urban, Bc. Alena Andělová DiS. (ČSSD), Bc. Svatopluk Pěček, Lukáš
Makovec (ANO 2011).
DOPRAVA
• Intenzivně spolupracovat na přípravě obchvatu města - SPLNĚNO (pravidelná jednání s ŘSD i na ministerstvech, zřízení informačního pracoviště pro výkup pozemků).
• Zlepšit průjezdnost městem a bezpečnost silničního provozu
na vjezdech do města – SPLNĚNO (nové semafory, okružní křižovatka u pošty, stacionární radar, on-line kamery).
• Posoudit možnosti alternativního spojení centra města s místní
částí Poštorná - SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (zadána studie u Dopravoprojektu).
• Podporovat rozšiřování cyklostezek a cyklistické dopravy, zvyšovat bezpečnost cyklistů – SPLNĚNO (nová cyklostezka u pošty,
cyklotrasy na hrázích, projekty na propojení hrází a na pokračování
cyklostezky na Bratislavské a do Lanžhota).
• Optimalizovat systém městské hromadné dopravy – PLNĚNO
PRŮBĚŽNĚ (optimalizace jízdních řádů byla provedena na základě
připomínek občanů, začaly jezdit nové autobusy MHD na plyn).
• Zpřehlednit a zefektivnit systém parkování a rozšiřovat parkovací plochy ve vhodných lokalitách – SPLNĚNO (nová parkoviště
v ulici U Splavu, u pošty, u nemocnice, na Šmeralově ulici, u hřbitova
ve St. Břeclavi, rozšíření parkoviště na bývalém autobusovém nádraží
a u hřbitova – navýšení cca o 600 parkovacích míst).
• Vybudovat chodník podél silnice I/55 k obchodnímu centru
Tesco – SPLNĚNO (chodník a veřejné osvětlení).
• Posoudit možnost vybudování lávky přes řeku Dyji v lokalitě
nad splavem – SPLNĚNO (je připravený projekt, předjednaná dotace, územní rozhodnutí pozdrželo odvolání veslařského klubu).
BEZPEČNOST
• Rozšiřovat a optimalizovat kamerový systém - SPLNĚNO (přidány nové kamery Na Valtické, v parku, na třídě 1. máje, na ulici
Národních hrdinů).
• Zefektivnit práci městské policie – PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (asistenti
prevence kriminality, domovníci, forenzní značení kol, S.O.S. hodinky
pro seniory, správa dopravního hřiště, spolupráce s MŠ a ZŠ)
• Zřídit „mobilní služebnu“ městské policie – SPLNĚNO (pořízeny
dva vybavené vozy VW Transporter).
• Zaujmout nekompromisní přístup ke sprejerství – PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (Městská policie využívá speciální software pro určování
autorství).
• Trvale podporovat jednotky dobrovolných hasičů – PLNĚNO
PRŮBĚŽNĚ.
• Podporovat realizaci protipovodňových opatření – SPLNĚNO
(ve spolupráci s Povodím Moravy byla realizována oprava a zvýšení
hrází)
• Zabývat se možnostmi rekonstrukce veřejného osvětlení
ve městě – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (zpracován přehled současného
stavu, provedena rekonstrukce osvětlení na ulicích Čechova, Žerotínova, Pěšina, Herbenova, na hrázi Dyje).
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• Kontinuálně zlepšovat komunikaci městského úřadu s občany
– SPLNĚNO (aktivní využívání facebooku, zřízení twitterového účtu,
zavedení mobilních aplikací Mobilní rozhlas a Česká obec, hlášení
závad přes aplikaci pro chytré telefony, radnice opakovaně získala
stříbrné ocenění v projektu Dobrý úřad).
• Optimalizovat strukturu městského úřadu – PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
• Dbát na transparentnost zadávání veřejných zakázek, zavést
veřejný registr smluv – SPLNĚNO.
• Důsledně dbát na princip slušnosti v jednání úředníků i volených zástupců - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (radnice získala certifikát ISO
i ocenění Přívětivý úřad)
• Zpracovat nové webové stránky města - SPLNĚNO (byly redesignovány původní stránky úřadu www.breclav.eu, byl spuštěn nový
web pro turisty www.dobreclavi.eu).
SPORT
• Posoudit možnost vzniku „sportovních tříd“ – SPLNĚNO (bohužel chybí podpora ze strany státu).
• Prioritně podporovat mládežnický sport - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
(viz přehled dotací do sportu, během čtyř let dalo město sportu
dotace ve výši 54 milionů korun – viz přehled dotací na str. 18).
• Koncepčně spolupracovat se sportovními oddíly - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (mj. jsou vydávány Sportovní noviny – přehled břeclavských
sportovních oddílů).
• Podporovat vznik veřejných fitness hřišť – SPLNĚNO (nová venkovní cvičiště v Ch. N. Vsi, Poštorné, St. Břeclavi, u zimního stadionu
a v cukrovaru).
• Vytipovat vhodné lokality pro vznik in-line stezky - SPLNĚNO
(asfaltové povrchy na hrázích).
KULTURA
• Posoudit možnost vzniku kulturního střediska – SPLNĚNO (organizaci kulturních akcí převzalo Městské muzeum a galerie.
• Zajistit jednotnou propagaci kulturních akcí s podporou města
- PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
• Udržet a rozvíjet lidové tradice a folklor - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
(podpora slováckých krúžků, pořádání folklorních koncertů a akcí,
mj. Setkání přátel jižní Moravy).
• Obnovit tradiční kulturní akce (Moravský den) - SPLNĚNO.
• Posoudit možnost obnovení památníku Svornosti Čechů a Slováků na Smetanově nábřeží ke 100. výročí vzniku republiky – SPLNĚNO (bude odhalen 27. října).
SOCIÁLNÍ OBLAST
• Rozvíjet komunitní plánování v sociální oblasti na základě potřeb obyvatel - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
• Podporovat kvalitní terénní služby s cílem umožnit seniorům co
nejdéle setrvat v jejich přirozeném prostředí - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
• Rozvíjet sociální bydlení, podporovat mladé rodiny, seniory
a hendikepované – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (získána bývalá ubytovna Policie ČR, kde vzniknou sociální byty, proběhly opravy Domu
s pečovatelskou, připravuje se DPS v Poštorné).
• Podpořit vznik baby boxu v Nemocnici Břeclav – SPLNĚNO.
• Zajistit trvalou spolupráci samosprávy s poskytovateli sociálních služeb – SPLNĚNO.
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CESTOVNÍ RUCH
• Hledat koncepční řešení oživení zámku i jeho okolí - SPLNĚNO
ČÁSTEČNĚ (jsou připraveny projekty na vytvoření lesoparku, zámecké
zahrady, pumptrackové trati, proběhla již jednání s Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny, bylo rozšířeno vybavení Cyklosféry
o lanové prvky, ping-pongové stoly aj.).
• Aktivně propagovat Břeclav jako centrum služeb a infrastruktury LVA - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (aktivní práce v Dobrovolném svazku
obcí LVA a Místní akční skupině LVA, vytvoření nového zázemí pro TIC
v Lichtenštejnském domě, nový web pro turisty).
• Posílit potenciál Břeclavi jako turistického cíle - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí – Moravské dny,
Setkání přátel jižní Moravy, Chilli fest, zlepšení podmínek pro cykloturistiku – nové stezky, parkovací věž, rozvoj podzámčí – Cyklosféra).
• Spolupracovat se všemi poskytovateli služeb v cestovním ruchu
v Břeclavi i okolí - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (spolupráce s Cyklosférou,
pivovarem, hotely aj., TIC nabízí aktualizovaný přehled ubytovacích
a stravovacích kapacit).
• Rozvíjet přeshraniční spolupráci – partnerská města - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (vzájemné návštěvy na kulturních akcích, reciproční
vystoupení uměleckých souborů, společný projekt s Brezovou pod
Bradlom umožní obnovu památníků v obou zemích).
• Podporovat lodní dopravu jako jeden z turistických produktů - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (bohužel i přes každoroční dotaci ve výši 250 000 Kč se
firma rozhodla v roce 2018 ukončit činnost, hledají se náhradní varianty).
• Koncepčně řešit problematiku cestovního ruchu - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (cestovní ruch a spolupráci s partnerskými městy řeší příslušný
úsek Městského muzea a galerie Břeclav).
• Využít potenciálu železnice, jednoho ze symbolů Břeclavi pro
turistický ruch – SPLNĚNO (je dohodnuto, že v rámci rekonstrukce
zřídí město ve výpravní budově muzeum železnice, je připraven projekt
úpravy přednádražního prostoru).
EKONOMIKA
• Hospodařit s vyrovnanými rozpočty, úvěry jen na strategické
investice – PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (viz přehled hospodaření na str. 17).
• Kontrolovat smysluplnost a účelnost dotačních prostředků PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
• Provést evidenci majetku města a optimalizovat jeho využití PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ ve spolupráci s majetkovou komisí města.
• Důsledně kontrolovat společnosti s majetkovou účastí města PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
ŠKOLSTVÍ
• Optimalizovat kapacity MŠ a ZŠ s přihlédnutím k demografickému
vývoji - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
• Posoudit možnost zřízení třídy v MŠ pro děti od 2 let (tato zákonná
povinnost byla zrušena).
• Průběžně modernizovat školská zařízení - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
(viz přehled investic a oprav).
• Spolupracovat se středními školami a odbornými učilišti - SPLNĚNO (spoluúčast na vzniku akce Břeclavský fortel).
• Podporovat zachování stávajících středních škol ve městě - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
ROZVOJ MĚSTA
• Zvolit racionální koncepci rozvoje areálu bývalého cukrovaru –
NESPLNĚNO (ve výběrovém řízení na studii využití lokality v souladu
s územním plánem se neobjevila žádná vhodná nabídka).

• Podporovat investiční příležitosti pro podnikatele - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (mj. úprava linek MHD k firmám, podpora Okresní hospodářské
komory aj.)
• Revitalizovat koupaliště na multifunkční areál pro volný čas
– SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (rekonstrukce brouzdaliště, nová skluzavka,
vybudování Saunového centra, získání pozemků pro nové parkoviště).
• Řešit prostor před výpravní budovou nádraží – SPLNĚNO (je připravena rekonstrukce prostoru před nádražím, čeká se na skončení
rekonstrukce výpravní budovy).
• Dořešit zásobování města centrálním teplem a snížit jeho cenu
- SPLNĚNO.
ZAMĚSTNANOST, PODPORA PODNIKÁNÍ, INFRASTRUKTURA
• Podporovat vytvoření průmyslové zóny a logistického centra
u plánovaného obchvatu - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (je zařazena v nově
přijatém územním plánu).
• Podporovat břeclavské podnikatele a živnostníky - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (jsou oslovováni při vyhlášení výběrových řízení).
• Podporovat mladé rodiny - rozšíření provozní doby v MŠ a školních
družinách – NESPLNĚNO.
• Rozvojem turistického ruchu podpořit zaměstnanost - PLNĚNO
PRŮBĚŽNĚ (nezaměstnanost je rekordně nízká).
• Posoudit možnost zřízení bankomatu Na Valtické – SPLNĚNO
(funguje od února 2017).
• Vytvořit systém zprostředkování krátkodobých pracovních úvazků pro občany města – SPLNĚNO (zajišťuje příspěvková organizace
Tereza Břeclav).
• Řešit problematiku hřbitovů a obřadních síní – SPLNĚNO (postavena nová obřadní síň, rozšířen městský hřbitov).
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Rozvíjet systém třídění odpadu včetně bioodpadu – SPLNĚNO
(popelnice na bioodpad byly zatím zkušebně umístěny ve St. Břeclavi,
přibyly nádoby na olej, Břeclav opakovaně zvítězila v krajské soutěži
My třídíme nejlépe).
• Pravidelně udržovat veřejná prostranství a plochy městské zeleně - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ (byly navázána spolupráce s externí zahradní
architektkou).
• Dokončit generel zeleně v Břeclavi – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (byl
zadán, pracuje se na něm).
• Kultivovat prostředí dětských hřišť - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
• Navrhnout způsob revitalizace vykácené plochy v oblasti Včelínku – SPLNĚNO (je vypracován projekt, byla dořešena směna pozemků
s Lesy ČR).
• Podpořit těžbu sedimentů z koryta Dyje ve spolupráci se správcem
toku – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (těží se za Vídeňským mostem).
RODINNÁ A BYTOVÁ POLITIKA
• Vytvořit koncepci městských sociálních malometrážních bytů
– SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (byla získána bývalá ubytovna Policie ČR pro
vznik sociálních bytů).
• Podporovat neziskové organizace zabývající se podporou mladých
rodin - PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
• Revitalizovat sídliště Na Valtické a U Splavu z dotačních fondů
EU - SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (byly opraveny chodníky, vybudováno parkoviště).
• Důsledně kontrolovat oprávněnost využívání obecních bytů PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ.
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Naše cíle se nám podařilo splnit
Hlavou města byl v končícím volebním období Ing. Pavel
Dominik (Pro region).
Jak se podařilo splnit cíle,
které si rada města stanovila
na začátku volebního období?
Když se podívám zpětně, tak
si myslím, že se nám podařilo splnit převážnou většinu bodů, které
jsme uvedli do našeho programového prohlášení. Programové
prohlášení rady je vždy určitým
kompilátem napříč volebními
programy, které jsou v rámci Břeclavi dost podobné. Je to logické,
město je jedno, má jedny problémy, můžeme se lišit jen v tom,
čemu dáme větší prioritu. Jsem
přesvědčen, že se nám základní
záležitosti splnit podařilo.
Co osobně považujete za
největší úspěch?
Z hlediska objemu finančních
prostředků je největší investicí
nová obřadní síň na městském
hřbitově. Byť je to stavba, do které
nikdo nechodí rád, tak je to stavba důležitá. S tím souvisí i velmi
potřebné rozšíření městského
hřbitova. Myslím, že v otázce posledních věcí člověka je na dlouhá léta vystaráno. I když slyším
intenzivní hlasy občanů Charvátské Nové Vsi, kteří by rovněž chtěli mít na svém hřbitově obřadní
místnost. Bude nyní záležet na
tom, kdo bude na radnici sedět
v následujících letech, zda jejich
hlasy uslyší, nebo oslyší.
Za důležité považuji, že se
nám podařilo dohodnout s Povodím Moravy, a nebylo to jednodu-

ché, na vybudování asfaltových
tras na hrázích. Vím, že ne všem
se to líbí, ale tak tomu je vždy, nikdy se nelze zavděčit všem. Ale
když se dnes člověk postaví na
hráze, tak jasně vidí jak masivně jsou využívány nejen cyklisty
a bruslaři, ale i maminkami s kočárky a vozíčkáři, kteří v minulosti vůbec neměli šanci se tam
dostat. Myslím, že pro cyklisty se
udělaly i další dobré věci – např.
cyklostezka na Bratislavské (vyprojektována je i další část ke
hřbitovu, počítáme i s pokračováním do Lanžhota), parkovací
věž, akce Rozšlapeme Břeclav,

dobrá spolupráce s Cyklosférou
a podobně.
Někteří opoziční kolegové se
nám smáli, že jsme mistři světa
v budování parkovišť. Já to tak
nevnímám. Byť jsme během tohoto volebního období vybudovali stovky parkovacích míst, tak
to stále nestačí. Především na
sídlištích je to palčivý problém.
Co se naopak nepovedlo
úplně podle představ?
Samozřejmě jsou i věci, které
se nám splnit nepodařilo, a to ať
z objektivních, či, do jisté míry, ze
subjektivních důvodů. Velké diskuze na zastupitelstvu byly o šíři
a sortimentu investic. Opozice
nám vyčítala, že jsme se příliš rozmáchli a že jsme příliš ambiciózní. Nicméně myslím, že to mé
vysvětlení, které jsem několikrát
opakoval, se ukázalo jako racionální. U investičních akcí jsou
čtyři roky relativně krátká doba
na to, aby se nápad z bodu nula
dostal do fáze kolaudace. Proto
jsou mezi nesplněnými body i některé akce, které se nám podařilo alespoň připravit projekčně,
nebo je dotáhnout do územního
či stavebního řízení. Typickým
příkladem je lávka přes řeku Dyji.
Byla to jedna z priorit, na místě
ale dnes nestojí a myslím si, že je
to velká škoda. Máme zpracova-

ný projekt, vydané územní rozhodnutí zatím není pravomocné,
protože se proti němu odvolal
Slovácký veslařský klub. Do určité míry to beru jako svoji prohru,
že jsme nedokázali najít s veslaři
společnou řeč. Nechci se přít, na
čí straně je větší vina, ale jsem
přesvědčený, že pokud nové vedení města bude mít lávku jako
prioritu, tak by se to mělo podařit dokončit, protože je to podle
mě potřebná a prospěšná stavba.
Město úspěšně zvládlo
i uprchlickou krizi v roce 2015.
Bylo to pro vás, jako starostu,
nejtěžší období z uplynulých
čtyř let?
Z dnešního pohledu se může
zdát, že se tehdy dělal z komára velbloud. Ale nedivím se ministerstvu vnitra, že chtělo být
připraveno na krizovou situaci.
Naštěstí se ty predikce nenaplnily, provizorní stanový tábor se
nepoužil. Byla to samozřejmě
věc, která občany eminentně zajímala, protože se cítili ohroženi na bezpečnosti. Jsem rád, že
to dopadlo, jak to dopadlo a nevzpomínám na to období moc
rád. Musíme mít na vědomí, že ta
situace se může kdykoliv opakovat. Břeclav, jako významný železniční uzel na pomezí tří států,
bude vždy takříkajíc „na ráně“.
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Starosta je také vrchním velitelem městské policie. Myslíte, že se bezpečnostní situace
ve městě zlepšila?
Jsem přesvědčený, že bezpečnostní situace je u nás standardní. Městská policie bude z titulu
své činnosti vždy v určitém smyslu represivní, a tedy nepopulární složkou. A dovolím si říct, že
kdyby městská policie byla nějak přehnaně oblíbená, tak by to
asi nebylo úplně správné. Samozřejmě ten, kdo spáchá přestupek a dostane pokutu, tak nikdy
nebude nadšený. Často po mně
lidé chtějí, aby strážníci nad některými prohřešky přivírali oči.
To samozřejmě nikdy dělat nebudu, to by byla cesta do pekla.
Jsem rád, že strážníci přistupují
ke každému stejně. Myslím, že
naše městská policie svou úlohu plní. Velitel městské policie
Hrdlička je velmi agilní, snaží se,
aby vybavení strážníků bylo na
odpovídající úrovni, rozšiřujeme
kamerový systém, využíváme
asistenty prevence kriminality,
domovníky v problémových lokalitách, senioři dostali SOS hodinky, kterými si v nouzi mohou
přivolat pomoc. To je velmi prospěšná věc, která se už mnoho-

krát osvědčila i v praxi. Břeclavská
městská policie je ve srovnání
s jinými městy poměrně progresivní, o čemž svědčí i to, že k nám
jezdí zástupci měst nebo jiných
městských policií čerpat zkušenosti, a to mě těší.
Jak hodnotíte koaliční spolupráci v končícím volebním
období?
Hodnotím ji vysoce pozitivně. Samozřejmě ne na všem jsme
se shodli, ne všechno bylo úplně
v pohodě, ale to ani nelze očekávat. Ale na zásadních věcech,
na fungování města, jsme se, i ve
srovnání s minulými lety, vždy
shodli.
Také jednání zastupitelstva
působila oproti předcházejícím
obdobím klidnějším dojmem.
Jak byste ohodnotil vztahy
s opozicí?
Mám výhodu, že jsem na radnici v minulosti působil jako místostarosta, později i jako opoziční
zastupitel, takže mohou srovnávat způsoby řízení a jednání zastupitelstev či městských rad.
Myslím, že se nám, i mně osobně, dařilo vést jednání zastupitelstva pokud možno korektně

a nekonfliktně. Paradoxně mi
někteří mí kolegové vyčítali, že
jsem příliš benevolentní, že můj
předchůdce ve funkci uměl lépe
využívat ustanovení jednacího
řádu k tomu, aby eliminoval nepříjemné dotazy opozice. Bylo by
asi divné, kdybych chválil opozici, ale myslím, že až na výjimky to nebyla „krvavá“ opozice.
Myslím, že mohla být konstruktivnější. Když je zastupitel zvolen, tak skládá slib, který je stejný

bez ohledu na to, zda je v koalici,
nebo v opozici. Každý zastupitel má povinnost pracovat se vší
pílí, odpovědností podle svých
schopností pro rozvoj města. Že
si někteří opoziční zastupitelé
svou roli zjednodušili jen na kritiku, v tom podle mě úloha zastupitele není. Ale obecně myslím,
že vztahy v zastupitelstvu byly
v pořádku. Jsme na konci cesty
a uvidíme, jak toto čtyřleté období zhodnotí voliči.

Zlepšujeme kvalitu života našich seniorů
První místostarosta Jaroslav Válka (ČSSD) měl během
končícího čtyřletého období
na starost investiční výstavbu
a také sociální oblast.
V tomto volebním období
se vedení radnice výrazně zaměřilo na seniory. Co se pro ně
podařilo udělat?
Podařilo se nám nastavit spolupráci se seniorskými organizacemi v jednotlivých městských
částech – ve Staré Břeclavi, Břeclavi a Poštorné. Tyto organizace pracují nyní na jedničku. Pro
břeclavské seniory jsme zrekonstruovali jejich klub na Stromořadní ulici, udělala se nová
kanalizace, sociální zařízení, vyměnila se okna, spravila se fasáda i vnitřní zařízení. Řešili jsme
také výdejny obědů, které máme
ve městě čtyři. Museli jsme nastavit ekonomická pravidla tak,
aby odpovídala nové legislativě.
V Domě s pečovatelskou službou
na ulici Seniorů jsme rekonstruovali nevyhovující koupelny.

Nejvíce peněz ale směřovalo do Domova seniorů?
Domov seniorů je pro nás logicky největší zátěž. Je to zaříze-

ní města a funguje už více než 40
let. Začalo se již v minulém období, kdy se objekt zateplil. V tomto období jsme se začali zabývat

rekonstrukcí výtahů. Druhá věc,
která se řešila dlouhodobě, byly
problémy s rozvody vytápění
a teplé vody. Musíme je vyměnit,
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ale musíme někam po dobu rekonstrukce dát obyvatele. Proto jsme naši aktivitu pojali šířeji
a rozhodli se vyřešit i kuchyň, která už má taky hodně za sebou
a neodpovídá dnešní kapacitě,
především zde není vyřešeno
skladování. Až postavíme novou
kuchyň a jídelnu, tak z původních
prostor uděláme provizorní ubytování pro obyvatele toho patra,
které se právě bude rekonstruovat. Po skončení rekonstrukce
se z jídelny a kuchyně udělá moderní společenská místnost. Do
konce letošního roku budou zahájeny demoliční práce, souběžně se připravuje veřejná soutěž
na zhotovitele stavby. Kompletní rekonstrukce celého Domova
seniorů vyjde asi na 120 milionů
bez DPH. Na úvodní část máme
přiznánu dotaci 44 milionů. Na
druhou etapu máme schválenu
dotaci od státu ve výši 95 procent.
Změn doznává také zahrada
Domova seniorů…
Po cestičkách, které tam byly,
už nemohli klienti chodit s kompenzačními pomůckami ani jezdit s vozíčky. Studenti z lednické
fakulty nám vypracovali několik návrhů, jak by mohla zahrada
v budoucnu vypadat. Dva z nich
se vybraly, přizpůsobily reálným
možnostem a začaly se postupně realizovat.

chom mohli požádat o dotaci.
Vzhledem ke zkušenostem z DPS
ve Staré Břeclavi, už víme, čeho
bychom se měli vyvarovat. Budeme chtít, aby se vozíčkáři bez
problémů dostali z ulice do bytu
a mohli se pohybovat i v něm.
Bude tam samozřejmě lůžkový
výtah, byt pro správce, dostatek
skladovacích prostor i parkovacích ploch (pro obyvatele i jejich
návštěvy). Náklady se odhadují
na 45-48 milionů, dotace pokryje
asi třetinu. Pokud bychom dostali
dotaci v roce 2019, tak by pak do
dvou let měla být stavba hotova.

Jak vypadá situace okolo
výstavby nového Domu s pečovatelskou službou v Poštorné?
J e v y pr acov ána územní
studie, do listopadu bychom
chtěli mít v ruce územní rozhodnutí a stavební povolení, aby-

Významným krokem bylo
navázání spolupráce s Povodím Moravy a vybudování
stezek na hrázích řeky. Vedla
k tomu trnitá cesta?
S bývalým generálním ředitelem Povodí Moravy Hodovským

jsme se setkali na Novomlýnských nádržích, když se řešilo
jejich zanášení. Při té příležitosti
jsem se zeptal, jestli bychom nemohli navázat bližší spolupráci
v otázce hrází. Slovo dalo slovo, a byť jsme už „chytali kočku
za ocas“, podařilo se změnit již
existujících projekt protipovodňových opatření. Ředitel musel jet za ministrem a dojednat,
že se na hrázích vybudují asfaltové povrchy. Spolupráce se
rozjela, i nový generální ředitel Povodí Moravy je tomu nakloněn. Břeclav je nyní dávána
v rámci celé republiky za příklad dobré spolupráce Povodí
a samosprávy.
Bude výstavba stezek na
hrázích pokračovat?
Dohodli jsme se, že pod mosty uděláme podjezdy, aby cyklisté nemuseli křížit komunikaci
a vyhnuli se motorové dopravě.
Naše vize je prodloužit asfaltovou stezku ve Staré Břeclavi od
Pastviska po areál Na Vodě a já
bych chtěl, aby se pokračovalo i od Bratislavského mostu po
Pohansko. Měli bychom pak síť
cyklostezek, které by sloužily
nejen turistům, ale hlavně místním jako bezpečná doprava mezi
jednotlivými částmi města. Od
jezu na Nové Dyji se ještě udělá
trasa, která povede do Poštorné. Chceme upravit cyklotrasy
v areálu rybníku Včelínek, jednáme s Lesy ČR o směně pozemků.
Máme na další výstavbu stezek
přislíbenou i finanční podporu
od Jihomoravského kraje.

Co byste řekl těm, kteří asfaltové povrchy kritizují?
Co k tomu říct? Nejhorší pro
životní prostředí ve městě je automobilová doprava. Pokud se
nám podaří přimět alespoň malou část Břeclavanů, aby do práce jeli na kole a ne autem, tak ten
efekt pro přírodu bude mnohem
větší než negativa asfaltového
povrchu. Kdo nechce jezdit nebo
chodit po asfaltu, má k dispozici
druhý břeh.
Dva roky jste také členem
krajského zastupitelstva. Jak
hodnotíte spolupráci města
s krajem?
Vždy se vyplatí, pokud je zástupce města účasten i ve vyšším orgánu samosprávy. V praxi
se to dobře ukázalo třeba na dohodě o společném postupu při
vybudování okružní křižovatky
u hlavní pošty, nebo teď při výstavbě parkoviště u nemocnice.
Podařilo se nám od kraje získat
pozemky, které by mohl výhodně prodat developerům. Nicméně jsme se dohodli na výměně
za naše pozemky, pod objekty,
které vlastní kraj (střední školy).
Parkoviště vyřeší problém s parkováním v lokalitě u nemocnice ve čtvrti Dubič. Vynikající je
spolupráce s krajem i v otázce
cyklostezek. Hodně potřebná je
spolupráce v oblasti financování sociálních služeb. Jako člen
krajského zastupitelstva mám
možnost poukazovat v patřičných orgánech na to, co nefunguje, jaké to má dopady na obce
a co je potřeba zlepšit.
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Hlavní investiční akce a opravy 2015–16
2015
KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ
• Ulice Šilingrova, oprava povrchů chodníků a komunikace

3.554.000 Kč

• Oprava parkovací plochy na ulici Veslařská

140.000 Kč

• Ulice K. Čapka, Fleischmannova, Denisova, oprava povrchů chodníků a komunikace

3.748.000 Kč

• Veřejné osvětlení ulic Veslařská a Haškova

1.300.000 Kč

• Ulice Veslařská a Haškova – oprava povrchů chodníků a komunikace

3.737.000 Kč

• Břeclav bez bariér II. etapa (ulice Skopalíkova a Na Zvolenci)

2.300.000 Kč

Také Veslařská ulice se dočkala kompletní rekonstrukce.

Opravena byla i historická fasáda školy v Poštorné.

ŠKOLY A VEŘEJNÉ BUDOVY
• ZŠ Kupkova – oprava kanalizační přípojky

358.000 Kč

• Domov seniorů (garáže a dílny) – demontáž solárních panelů, oprava střechy

277.000 Kč

• Výměna výtahu v Domě školství v Břeclavi
• Městský úřad Břeclav – oprava střechy budovy C
• ZŠ Kupkova – oprava zpevněných ploch
• Sanace fasády ZŠ Komenského v Poštorné
• Bílá škola Poštorná – výstavba hřiště
• Stavební úpravy Lichtenštejnského domu

Turistické informační centrum získalo nové, moderní prostory.

1.010.000 Kč
799.000 Kč
603.000 Kč
2.448.000 Kč
543.000 Kč
1.096.000 Kč

Byla dokončena revitalizace sídliště Slovácká.
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REVITALIZACE SÍDLIŠŤ
• Regenerace sídliště Slovácká, etapa III. B

3.907.000 Kč

• Regenerace chodníků sídliště Valtická II. etapa

1.386.000 Kč

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
• Workoutové a fitness prvky (St. Břeclav, Poštorná, Ch. N. Ves, zimní stadion)

354.000 Kč

Na pěti místech v Břeclavi vznikla venkovní veřejná cvičiště.

2016
KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava chodníků Březinova – II. etapa
Opravy ulic Haškova a Veslařská – chodníky a komunikace
Ulice Veslařská, obnova veřejného osvětlení
Demolice nádražní restaurace, výstavba parkoviště u pošty
Pokračování cyklostezky a okružní křižovatka u pošty
Opravy chodníků v ulicích Lidická, Na Zvolenci a Skopalíkova
Ulice Lidická, chodník Skopalíkova – autobazar, oprava povrchů
Chodník, parkovací místa na propojce ulic Gagarinova a Šmeralova
Veřejné osvětlení v ulici U rybníka
Ulice Křížkovského – oprava komunikace
Ulice Jiráskova – oprava povrchů chodníků a komunikace
Chodník k hypermarketu TESCO a veřejné osvětlení, I. etapa

2 384 933 Kč
3 737 854 Kč
1 411 383 Kč
2 217 567 Kč
6 085 454 Kč
1 329 001 Kč
1 085 315 Kč
2 115 197 Kč
706 819 Kč
2 249 755 Kč
1 649 200 Kč
2 064 078 Kč

Na místě zchátralé nádražní restaurace vzniklo nové parkoviště, které ocení především zákazníci pošty.
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Okružní křižovatka u pošty přispěla k bezpečnému provozu, ulehčila příjezd pošťákům i klientům a umožnila pokračování cyklostezky směrem
k železničnímu podjezdu. Další pokračování cyklostezky je již projekčně připraveno.
ŠKOLY A VEŘEJNÉ BUDOVY
• Oprava střechy na ZŠ Kpt. Nálepky

3 165 826 Kč

• Nové rozvody pitné vody a výměna části kanalizace na ZŠ Slovácká
• Výměna povrchu sportovišť na ZŠ Komenského

980 165 Kč
1 900 000 Kč

• Revitalizace volejbalového hřiště na ZŠ Komenského

886 557 Kč

• Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ na ulici Slovácká a Duk. hrdinů
• Zázemí dopravního hřiště v areálu bývalého cukrovaru (přípojky)

2 584 192Kč
401 774 Kč

• Městská knihovna – oprava soc. zařízení a elektroinstalace přístavby

1 654 676 Kč

• Stavební úpravy sociálních zařízení a 3. podlaží Domova seniorů Břeclav

395 869 Kč

• ZŠ Komenského – zateplení štítové stěny

582 759 Kč

• Rekonstrukce elektro instalace na zimním stadionu

807 621 Kč

• Výměna kotle pro vytápění a ohřev teplé vody na ZŠ Kpt. Nálepky

232 188 Kč

• Dodávka a montáž stropního podhledu ve vestibulu Domu školství

133 308 Kč

• Zámeček Pohansko – obnova hydrofobizačního nátěru
• Bezbariérový vstup do budovy staré radnice

299 329 Kč
1 571 726 Kč

REVITALIZACE SÍDLIŠŤ
• Výměna dešťových vpustí na sídlišti Na Valtické
• Oprava chodníků a veřejného osvětlení na ulici J. Palacha, I. etapa

Hřiště na ZŠ dostalo nový povrch. 				

994 756 Kč
2 244 356 Kč

K Tescu vede nový chodník i s veřejným osvětlením.
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Nové semafory zlepšily průjezd městem
Místostarosta Bc. Svatopluk
Pěček (ANO 2011) nastoupil do
funkce v květnu 2016. Do jeho
gesce patřily především investiční akce související s dopravou a také oblasti správy
majetku města, kultury a cestovního ruchu.
Doprava ve městě je téma,
které mezi Břeclavany rezonuje asi nejvíce. Co se podařilo udělat ke zlepšení dopravní
situace?
Především se jedná o modernizaci semaforů na šesti křižovatkách na průtahu městem, které
nově umožňují za pomoci videodetekce vytvářet tzv. zelenou
vlnu. Dále jsme vybudovali parkovací věž na kola u nádraží, která umožňuje bezpečné parkování
i dražších kol nebo stále oblíbenějších elektrokol. Ve spolupráci
s dopravní firmou BORS Břeclav se
podařilo vyměnit autobusy MHD
za nízkoemisní, bezbariérové a klimatizované. Tato opatření směřují
ke stimulaci občanů, aby při svých
cestách po městě méně využívali
osobní automobily. Dále jsme na
průtahu městem instalovali dvě
on-line kamery (třetí bude instalována do konce letošního roku
u kostela v Poštorné), aby se řidiči
kdykoliv mohli podívat na intenzitu provozu na průtahu městem.
Ne všechny silnice patří
městu. Jak hodnotíte spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) při koordinaci oprav
na komunikacích I. třídy, které
mají ve správě na území Břeclavi?
Pro informaci veřejnosti se
jedná jednak o průtah Břeclavi
I/55 od Tesca přes ulice Lidická,
Národních hrdinů, třída 1. Máje,
J. Skácela, Hraniční až po hraniční
přechod s Rakouskem. Dále o sil-

nici I/40 od kostela v Poštorné po
ulici Hlavní a Na Valtické. Pravidelně se se zástupci ŘSD scházíme
a vzájemně koordinujeme naše
požadavky na opravy na průtahu městem. V minulém období
to byly například opravy povrchu
vozovek na ulici Lidická, na třídě 1. Máje, oprava mostu na třídě
1. Máje, bezbariérové, bezpečné
přechody s ostrůvky, oprava kanalizačních vpustí a obnova vodorovného dopravního značení.
A jak se posunula příprava
obchvatu města?
Ředitelství silnic a dálnic jako
investor akce oficiálně nazvané
„přeložka silnice I/55“ nadále drží
platné územní rozhodnutí na tuto
stavbu. Po, pro Břeclav úspěšném
rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu (proti žalobě ekologického spolku Děti země), připravuje
podklady pro stavební povolení
a na podzim zahájí realizaci kompenzačních opatření za částečný
průchod obchvatu přes evropsky
významnou lokalitu Natura 2000.

V úzké spolupráci s ŘSD (např. zřízením detašovaného pracoviště
na radnici v roce 2017) probíhá nadále výkup pozemků pod tělesem
obchvatu – v současné době jsou
vykoupeny cca 2/3 pozemků.
Co se dá pro zlepšení průjezdnosti udělat do doby vybudování obchvatu?
V přípravě je nyní zřízení nových odbočovacích pruhů na třídě
1. Máje ve směru na ulici J. Skácela a k nemocnici. Spolu s ŘSD také
řešíme možnou úpravu zvýšení
propustnosti kruhového objezdu u Tesca (u Centra dopravního
výzkumu jsme zadali zpracování
dopravního průzkumu za účelem
možného vybudování bypassu
na výjezdu z města) a generální
opravu velkého mostu u Poštorné. ŘSD nyní dokončilo zpracování pasportů obou výše uvedených
komunikací, ze kterých vyplynou
další bezpečnostní opatření ke
zlepšení provozu na průtahu městem. Dále jsme nechali u Dopravoprojektu zpracovat studii možné
spojky s Poštornou z ulice Břetislavova. V plánu také máme, po
úspěšném jednání se soukromým
vlastníkem přilehlého pozemku,
upravit nevyhovující křižovatku
u kostela v Poštorné.
Co udělalo město pro cyklisty a jejich bezpečný pohyb
po městě?
Hlavním záměrem bylo umožnit cyklistům bezpečně cestovat
mezi jednotlivými městskými

částmi, aniž by museli využívat
přetížený průtah přes město. Intenzivním jednáním s Povodí
Moravy se podařilo při protipovodňových úpravách hrází řeky
Dyje, odlehčovacího ramena
a Včelínku dohodnout, že město
může na opravených hrázích zřídit
asfaltový povrch. Dále se městu
letos podařilo vykoupit pozemky
za účelem propojení hrází cyklotrasou s asfaltovým povrchem
(za Poštornou). Ještě bychom
chtěli v příštím roce propojit hráze s asfaltovým povrchem lávkou
pro pěší a cyklisty přes řeku Dyji
nad splavem u Pastviska. Máme
také připravený projekt a po získání dotace začneme v příštím
roce budovat cyklostezku na ulici Bratislavská od železničního
podjezdu po odbočku ke hřbitovu. V rámci pozemkových úprav
v k.ú. Ch. N. Ves jsme se dohodli
s Pozemkovým úřadem na vyčlenění pozemků podél silnice do
Lednice na vybudování cyklostezky. S představiteli Lanžhota a Kostic jsme se dohodli na společném
postupu při budování cyklostezky
mezi Břeclaví a Lanžhotem.
Do vašich kompetencí spadá i oblast kultury a cestovního ruchu a tedy i Městské
muzeum a galerie Břeclav, které doznalo v tomto volebním
období významných změn. Jak
jste spokojený s činností této
příspěvkové organizace?
Jsem rád, že se za mého působení podařilo stabilizovat tuto pří-
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spěvkovou organizaci města. Tato
nyní dle mého názoru i odezvy
od spoluobčanů na úrovni zvládá
organizaci kulturních a společenských akcí městského i krajského významu. Namátkou zmíním
advent na pěší zóně a v parku,
Moravské dny, Svatováclavské
slavnosti, krajské dožínky v loňském roce a Setkání přátel jižní
Moravy v letošním roce za účasti
několika stovek krojovaných párů.
Co by se mohlo v Břeclavi
v oblasti kultury a cestovního
ruchu zlepšit?
V Břeclavi nemáme mnoho
historických památek. Jednou
z mála, která by si zasloužila pozornost, je zchátralá obřadní síň
u židovského hřbitova. Město má
již zpracovaný projekt na její rekonstrukci a v současné době
hledá vhodný dotační titul pro

její realizaci. Je to velmi zajímavá
stavba a dovedu si představit její
využití pro kulturní akce, obdobně
jako využíváme židovskou synagogu. V rámci podpory cestovního ruchu připravujeme společně
se zájemci o historii břeclavského nádraží zřízení železničního
muzea v právě rekonstruované
výpravní budově s důrazem na
příjezd prvního vlaku z Vídně na
území dnešní České republiky do
Břeclavi v roce 1839.

na rekonstrukci celého zámku.
Doposud se nám však nepodařilo dosáhnout na nějakou dotaci
z ministerstva kultury. Břeclavský zámek je evidován pouze jako
kulturní památka a ministerstvo
poskytuje dotace pouze na národní kulturní památky a památky
UNESCO. Ale nyní se pokoušíme
získat dotaci z ministerstva pro

místní rozvoj do oblasti cestovního ruchu, pomocí které bychom
chtěli v příštím roce začít s rekonstrukcí přízemí jižního křídla,
kde by mohlo vzniknout sociální
zázemí pro turisty, infocentrum
s pokladnou pro oblíbenou vyhlídkovou věž a malý, multifukční sál pro výstavy, koncerty a další
společenské události.

A co břeclavský zámek?
Město si je vědomo významu
objektu zámku pro případný rozvoj kultury a cestovního ruchu
– nachází se v místě konání řady
kulturních a společenských akcí
a bezprostředně u mezinárodní
cyklotrasy. Město má zpracovaný projekt (rozpočet cca 220 milionů) a platné stavební povolení

Břeclavský baby box svůj účel splnil
Místostarosta Zdeněk Urban (ČSSD) v právě končícím
volebním období odpovídal za
oblast školství a sportu. Jednou z jeho priorit bylo ale také
vybudování baby boxu.

dítě, na druhé straně jsem šťasten
za to, že dítě neskončilo nějakým
tragickým způsobem. Byť by toto
dítě mělo být jediné, které se kdy
v břeclavském baby boxu objeví,
tak svůj účel splnil.

Proč se v programovém prohlášení rady města objevilo
právě vybudování baby boxu?
Nebylo jednoduché tuto myšlenku uvést do praxe. Narazili
jsme i na nesouhlas části lékařské veřejnosti. Někteří lékaři nám
tvrdili, že baby boxy jsou špatným
řešením, protože každé dítě má
právo znát svou genetickou výbavu, a my jim to chceme odepřít.
Já jsem ale usiloval o to, abychom
tuto krajní alternativu matkám
v nouzi umožnili. Šli jsme s tímto
cílem i do voleb a hned po příchodu na radnici jsem na tom začal
pracovat. Jednal jsem zejména
s Ludvíkem Hessem, duchovním
otcem projektu baby boxů, jednal jsem na kraji, který je zřizovatelem břeclavské nemocnice.
Nakonec se to podařilo. Město
Břeclav podpořilo vybudování
tohoto zařízení darem 150 tisíc
korun a v prosinci 2015 byl břeclavský baby box dán do provozu,
jako 68. v České republice. A to,
že letos v červenci splnil baby box
svou funkci, beru jako velkou satisfakci. Nejsem vůbec šťastný
z toho, že tam někdo odložil své

Jak město v tomto volebním
období podporovalo sport?
Břeclav v porovnání s obdobnými městy v republice dávala
do sportu i do kultury jedny z největších dotací. Samozřejmě je důležité srovnávat se i se sportovní

úrovní, nemůžeme porovnávat
dotace, které města dávají například do prvoligového fotbalu
nebo hokeje. V posledních dvou
letech se výše dotací do sportu
stabilizovala na 14,5 milionech,
k tomu je potřeba připočíst ještě
menší individuální dotace, kterými jsme podporovali například účast našich sportovců na
významných akcích v zahraničí.
V předchozím volebním období byly dotace do sportu zhruba
o dva miliony ročně nižší. Velké

peníze putují navíc do sportu prostřednictví příspěvkové organizace TEREZA Břeclav, která se stará
o chod zimního stadionu, koupaliště, krytého bazénu, fotbalových
areálů v Poštorné a v Charvátské
Nové Vsi, které jsou ve vlastnictví města. K navýšení dotací došlo i v oblasti kultury. Obdobně
i zde jdou další nemalé peníze
do kultury prostřednictvím Městského muzea a galerie Břeclav.
Důležitou součástí kulturního života je také kino, do jehož oprav
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a vylepšení jsme rovněž investovali. Důležitým krokem v dotační politice bylo zkrácení termínu
pro zpracování dotačních titulů a pro jejich výplatu tak, aby
oddíly a spolky dostávaly peníze od města co nejdříve, ne až
v polovině roku, jako tomu bylo
v minulosti. Začali jsme také jednou ročně vydávat Sportovní
noviny, které nejen představují
břeclavské sportovní oddíly, ale
především jsou v nich uvedeny
kontakty na trenéry a termíny tréninků, aby případní zájemci z řad
dětí věděli, kde mohou udělat své
první sportovní krůčky.
Co se podařilo udělat v oblasti rekreačního sportu pro
širokou veřejnost?
V našem programu jsme měli
také vybudování venkovních veřejných cvičišť. Hned v roce 2015
jsme vybudovali za finančního
přispění společnosti MND Hodonín čtyři venkovní sportoviště,
a to v Charvátské u sokolovny,
v Poštorné za kostelem, u zimního stadionu a na Pastvisku
ve Staré Břeclavi. K tomu přibylo
další sportoviště, které vybudovala firma Racio a předala městu k používání. Výhledově máme
ještě vytipována další místa, třeba ve Staré Břeclavi na dětském
hřišti poblíž trafostanice, nějaká
vhodná zařízení bychom chtěli
dát i do zahrady Domova seniorů,
kde by měla sloužit i jako rehabilitační pomůcky pro obyvatele
domova. Hned po našem nástupu
na radnici se otvíral skate park Na
Valtické. Bylo by potřeba dodělat
ještě druhou etapu, ale i v současné podobě nabízí areál kvalitní podmínky. Důležité pro rozvoj
sportu byly také opravy školních
hřišť. U Základní školy Komen-

ského v Poštorné se udělal nový
povrch na běžeckém oválu, fotbalovém hřišti a na volejbalovém hřišti (u tzv. červené školy)
a vybudovalo se hřiště s umělohmotným povrchem ve dvoře bílé
školy. Ve Staré Břeclavi vzniklo
místo absolutně nevyhovující asfaltové plochy multifunkční hřiště s umělým povrchem, běžecká
rovinka a sektor pro skok do dálky. Doplnilo se také vybavení dětského dopravního hřiště v areálu
cukrovaru, nakoupili jsme kola
a odrážedla. Dopravní výuku dětí
považujeme v našem specifickém regionu za velmi důležitou.
Co se během těchto let
udělalo na základních a mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město?
Z těch nejvýznamnějších akcí
bych zmínil kompletní rekonstrukci střechy na škole v Charvátské Nové Vsi, na ZŠ Slovácká

se dělala rekonstrukce páteřních rozvodů vody a kanalizace,
dále se opravila fasáda historické
budovy ZŠ Komenského, v mateřských školách na Slovácké
a Dukelských hrdinů se dělala
nová elektroinstalace, rekonstruovaly se chodníky a kanalizace
v areálu ZŠ Valtická. V rámci možností se spravovaly i zahrádky
u mateřských škol – vznikla krásná zahrada v MŠ U Splavu a za pomocí rodičů a dětí se vybudovala
tzv. jedlá zahrada u mateřské školy na sídlišti Dukelských hrdinů.
Ve školách a školkách je celkem
stabilizovaný počet míst i žáků.
V základních školách máme cca
2 100 žáků a mateřské školy mají
přibližně 740 dětí. Ve výhledu je
rozšíření mateřských škol na
Hřbitovní a na Břetislavově ulici,
kde je možnost využít podkrovní prostory. Samozřejmě nezapomínáme ani na pedagogickou
veřejnost, každoročně při příležitosti Dne učitelů oceňujeme
vybrané pedagogy a děkujeme
jim alespoň touto symbolickou
formou za jejich nelehkou, ale
důležitou práci.
V průběhu tohoto volebního období vznikla i nová akce
Břeclavský fortel. Jaký je její
účel?
Hlavy daly dohromady jak
školy a město, ale i hlavní zaměstnavatelé v Břeclavi, Okresní hospodářská komora a Úřad práce.
Snažíme se o společný postup,
aby výuka na školách směřovala
žáky také k technickým oborům

a především k tomu, aby se uzpůsobovala potřebám trhu práce
v našem regionu. Cílem je, aby
absolventi břeclavských škol nemuseli z města odcházet za prací
jinam a aby měli i s rodiči představu, co vše ve městě máme. Proto vznikl i Břeclavský fortel jako
prezentace místních zaměstnavatelů, kteří nabízejí studentům
možnost uplatnění. Úzce spolupracujeme i se středními školami. Jejich zřizovatelem je sice
Jihomoravský kraj, ale studují na
nich především naše děti. Podporujeme proto různé školní akce,
například Technický den průmyslové školy, nebo Den s uměním
a Den s vědou, které pořádá gymnázium.
Mluvili jsme o podpoře
sportovců, ale co senioři a hendikepovaní spoluobčané?
Ani na tyto skupiny občanů
jsme nezapomínali. Senioři získali na svoji činnost z městských
dotací více peněz, opravili jsme
jejich klub na Stromořadní ulici,
kam si chodí i pro obědy, pořádají různé akce a provozují svoji
činnost. Podpořili jsme finančně
jejich výlety a zájezdy. Poskytujeme jim prostory v Domě školství,
kulturních domech v Poštorné
a Staré Břeclavi na oslavy Dne
matek, Dne seniorů, Vánoc a podobně. Podporujeme finančně
i Svaz tělesně postižených a jiné
organizace, které se starají o naše
handicapované spoluobčany. Věřím, že tento trend zůstane zachován i do budoucna.
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Hlavní investiční akce a opravy 2017–18
2017
KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ
• Parkoviště u hřbitova ve St. Břeclavi

1 775 893 Kč

• Rekonstrukce místní komunikace, vjezdů a chodníků na ulici Na Kopci

2 202 760 Kč

• Ulice Stromořadní, oprava komunikace

5 794 227 Kč

• Charvátská Nová Ves, oprava chodníků na ulici Lednická

4 366 321 Kč

• Ulice Nádražní, oprava kanalizace

2 708 441 Kč

• Pěší trasa ul. Čechova, Žerotínova, zeleň a veřejné osvětlení

9 964 617 Kč

• Dokončení opravy chodníků Břetislavova (zahájeno již v roce 2016)

1 189 175 Kč

• Ulice U Splavu, parkovací stání pro 38 osobních automobilů

1 312 621 Kč

• Oprava chodníků na ulici Národních hrdinů

1 317 484 Kč

• Žerotínova, Jiráskova, oprava chodníků

1 226 809 Kč

• Dokončení chodníku a veřejného osvětlení k Tescu (zahájeno již v roce 2016)

2 064 078 Kč

• Ulice Záhumní, oprava chodníků levé strany ze směru od kostela, části vjezdů
a části přístupových chodníků k vozovce

1 875 563 Kč

Nová, velmi potřebná parkoviště vznikla také u starobřeclavského hřbitova a v ulici U Splavu.
ŠKOLY A VEŘEJNÉ BUDOVY
• ZŠ Na Valtické, rekonstrukce chodníku v areálu školy

1 923 536 Kč

• Zimní stadion, úprava vedení VN, NN a stavba trafostanice

1 961 230 Kč

• Dovybavení zázemí dopravního hřiště (odrážedla, koloběžky, kola, stojany)
• Kino Koruna - rekonstrukce zařízení vzduchotechniky

157 395 Kč
1 813 393 Kč

• Kino Koruna – stavební úpravy, vybudování šatny, rekonstrukce WC

1 287 252 Kč

• ZŠ Jana Noháče Břeclav, revitalizace školního hřiště

2 388 892 Kč

• Zázemí dětského dopravního hřiště, II. etapa (učebna, sklad a sociální zařízení)

2 713 510 Kč

• Oprava kanalizace ZŠ Na Valtické (zahájeno již v roce 2016)

1 271 876 Kč

Nové hřiště získali školáci ve Staré Břeclavi.

Na dopravním hřišti vzniklo nové zázemí, učebna a sklad kol.
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Nové parkoviště na ulici B. Šmerala usnadnilo průjezd ulic v lokalitě za poštorenským kostelem.
REVITALIZACE SÍDLIŠŤ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
• Revitalizace sídliště Jana Palacha, Břeclav – III. etapa (opravu komunikací pro
pěší a parkoviště, veřejné osvětlení, výsadba dřevin a městský mobiliář
• Revitalizace Englické aleje v Poštorné

Ravitalizované sídliště Jana Palacha.

5 742 605 Kč
201 836 Kč

Na hrázích od Ch. N. Vsi po břeclavský splav vznikly pohodlné a bezpečné cyklotrasy.

2018
KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ
• Parkoviště na ul. Slovácká Břeclav a veřejné osvětlení

6 225 908 Kč

• Ulice Březinova, oprava povrchu komunikace

2 128 858 Kč

• Parkoviště u nemocnice
• Parkoviště na ulici B. Šmerala

14 781 116 Kč
833 338 Kč

• Ulice Nerudova, oprava chodníku

2 049 990 Kč

• Úprava veřejného prostranství na Rovnici v Poštorné

4 526 013 Kč

• Ulice Šilingrova, oprava komunikace a chodníků
• Výměna semaforů na šesti křižovatkách
• Oprava míst pro přecházení křižovatky Lidická-Sovadinova
• Obnova značení cyklistických pruhů
• Ulice Na Zahradách a Stromořadní, komunikace a chodníky

2 297 884 Kč
11 500 000 Kč
1 912 753 Kč
415 106 Kč
22 867 281 Kč
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U autobusového nádraží vyrostla moderní cyklověž, která umožňuje bezpečné zaparkování kol a elektrokol.
• Asfaltové povrchy na hrázi Pastvisko – most u cukrovaru

1 313 527 Kč

• Asfaltové povrchy na hrázi Vídeňský most – Bratislavský most

2 064 613 Kč

• Asfaltové povrchy na hrázi kolem Včelínku, Nové Dyje a Dyje

9 750 000 Kč

• Kobzíkova ulice – komunikace a chodníky

1 228 286 Kč

Nové parkoviště u nemocnice nabízí 264 míst. 			

Také hráz u Pastviska ve Staré Břeclavi získala nový asfaltový povrch.

Novou tvář postupně dostává zahrada Domova seniorů. 		

Poštorané mohou slavit hody v opraveném areálu Na Rovnici.
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Největší investiční akcí volebního období byla výstavba nové smuteční síně. Rozšířen byl i městský hřbitov.
ŠKOLY A VEŘEJNÉ BUDOVY
• Úprava zahrady domova seniorů v Břeclavi

1 450 098 Kč

• Městská policie - rekonstrukce elektrorozvodů, náhradní zdroj

1 746 121 Kč

• Rekonstrukce koupelen v Domě s pečovatelskou službou
• Rozšíření krytého bazénu o saunové centrum
• Dům s pečovatelskou službou – nátěr střechy
• Výstavba smuteční obřadní síně

2 287 777 Kč
18 966 786 Kč
321 540 Kč
45 136 872 Kč

• Přístavba sokolovny v Ch. N. Vsi

3 467 266 Kč

• Zámeček Pohansko – výměna oken

1 834 575 Kč

• Zateplení obvodových stěn Kina Koruna

3 317 475 Kč

• Rekonstrukce kuchyně ZŠ Kupkova na ul. Sovadinova

1 407 583 Kč

• Úprava doskočiště na hřišti v ZŠ J. Noháče

360 066 Kč

• Oprava božích muk v Ch. N. Vsi

103 902 Kč

• Čerpací stanice splaškových vod v Domově seniorů
• Parkovací věž pro kola

820 380 Kč
14 700 000 Kč
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Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou se dočkali nových koupelen. Ulice Na Zahradách prošla náročnou rekonstrukcí.
REVITALIZACE SÍDLIŠŤ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
• Rozšíření městského hřbitova

15 403 300 Kč

• Obnova Památníku svornosti

1 373 749 Kč

• Rekonstrukce části veřejného osvětlení Na Valtické

234 619 Kč

Asfaltový povrch dostala i levobřežní hráz mezi Vídeňským a Bratislavským mostem.

Hospodaření města Břeclavi v letech 2015–2018
2015
Rozpočet města na rok 2015
byl schválen jako vyrovnaný.
Nakonec rozpočet skončil přebytkem 57 milionů korun. Na
pozitivní ekonomické bilanci se podílely jak vyšší příjmy,
tak úspory v plánovaných výdajích. Celkové příjmy činily
512 997 000 Kč, výdaje 455 525
100 Kč.
Nejpodstatnější položkou na
příjmové straně bylo zvýšení výběru sdílených daní o 13,3 milionu, v yšší odvody z loterií
(o 4,2 milionu), větší výběr správních poplatků (o 2,3 milionu)
a větší příjem z pronájmů městského majetku (o 2,2 milionu).
Na straně výdajů se do závěrečného výsledku promítlo odlo-

žení některých investičních akcí
(16,9 milionu), na nákupu služeb
město uspořilo sedm milionů,
v personální oblasti se ušetřilo
6,6 milionu, za opravy a údržbu
se zaplatilo oproti předpokladům o 5,8 milionu korun méně.
2016
Rok 2016 celkově skončil přebytkem ve výši 17 milionů korun,
při příjmech 488 milionů a výdajích 471 milionů.
Nejpodstatnější položkou
na příjmové straně bylo zvýšení výběru sdílených daní o 9,2
milionu, větší výběr správních
poplatků o 2,1 milionu a daně
z nemovitých věcí o 1,5 milionu.
Získané dotace přinesly městu
75 milionů korun.

Na straně výdajů se do závěrečného výsledku promítlo odložení některých investičních akcí
ve výši 11 milionů, na nákupu
služeb město uspořilo 4,6 milionů, ve mzdách včetně příslušenství se ušetřilo 4,3 milionu,
za opravy a údržbu se zaplatilo
oproti předpokladům o 3,4 milionu korun méně, v energiích se
ušetřilo 2,5 milionu.
2017
Hospodaření Města Břeclav
v roce 2017 skončilo schodkem
ve výši 18,88 milionu korun, při
příjmech 540,12 milionu korun
a výdajích 559 milionů korun.
Původně byl rozpočet schválen
se schodkem ve výši 99,43 milionu korun.

Daňové př íjmy činily
366,45 mil. Kč, nedaňové příjmy
dosáhly výše 61,06 milionu korun, z prodeje majetku město získalo 16,18 milionu korun. Město
získalo dotace ve výši 96,43 milionu korun.
Na niž š í schodek opro ti předpokladům měly vliv jak
vyšší příjmy, tak úspory v běžných výdajích a nižší čerpání
kapitálových výdajů (investic).
U vyšších příjmů hrály klíčovou
roli vyšší příjmy ze sdílených
daní (+10,08 mil. Kč), z prodeje majetku (+10,03 mil. Kč) a ze
sankčních a správní poplatků
(+5,67 mil. Kč), u nižších výdajů
poté odložení investičních akcí
do roku 2018 (28,07 mil. Kč), nižší čerpání mzdových prostřed-
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ků (5,34 mil. Kč) a nižší výdaje
na nákup majetku (5,91 mil. Kč).
2018
Břeclavští zastupitelé schválili na rok 2018 rozpočet města, který počítá se schodkem
108.770.000 korun. Příjmy by
měly dosáhnout 547 463 000 kor un , v ýdaje by měly činit
656 233 000. Do rozvojových in-

vestic by mělo letos směřovat
170 029 000 korun. Je čerpán
již dříve schválený úvěr ve výši
59 970 000 korun. Dále bude
schodek rozpočtu dorovnán přebytky z let minulých a z přijatých
dotací.
Mezi hlavní investice v letošním roce patřila dostavba
smuteční síně, rozšíření městského hřbitova, v ýměna se-

maforů na průtahu městem,
parkoviště u nemocnice, rozšíření parkoviště na bývalém autobusovém nádraží, kuchyně Domova
seniorů.
„Schodkov ý rozpočet neznamená automaticky špatný
rozpočet. Mohli bychom relativně snadno škrtnout některé
investice a měli bychom rozpočet vyrovnaný. I když se některé

investice v tomto roce nepodaří
dotáhnout do konce, tak budou
naši nástupci v úplně jiné situaci, než jsme byli před čtyřmi
lety my. Budou mít řadu připravených akcí, my jsme na začátku
tohoto volebního období neměli
prakticky nic,“ okomentoval rozpočet posledního roku volebního období starosta města Pavel
Dominik.

Dotace města rozdělené v letech 2015–2018
Dotace v oblasti kultury
2015
3 253 300 Kč
2016
3 972 313 Kč
2017
4 306 500 Kč
2018
3 500 000 Kč
Celkem
15 032 113
Dotace v oblasti sportu
2015
12 678 888 Kč
2016
11 483 850 Kč
2017
14 520 500 Kč
2018
15 140 000 Kč
Celkem 53 823 238 Kč
Dotace do sociální oblasti
2015
5 486 125 Kč
2016
7 736 035 Kč

2017
5 823 838 Kč
2018
4 178 000 Kč
Celkem 23 223 998 Kč
Individuální dotace
2015
140 000 Kč
2016
175 000 Kč
2017
299 000 Kč
2018
206 000 Kč (k 5. 9.)
Celkem
820 000 Kč

Celkový objem
poskytnutých dotací
v období 2015–2018 činil

92 899 349 korun.

Ilustrační foto.

Volební období očima opozice
KSČM
Hodnocení uplynulého volebního období patří mezi nejtěžší
úkoly zvoleného člena zastupitelstva. Každá politická strana,
hnutí či jiné sdružení jde do voleb s programem a představuje voličům kandidáty, kteří mají
jeho plnění zajistit. Přiznejme si
však, že na regionální úrovni velkou roli a zisk voličských hlasů
(tj. hlasů občanů-voličů) přináší
osobnost kandidáta, jeho popularita a morální profil. Programy
kandidujících stran, které vycházejí zejména ze znalosti potřeb
občanů, obce či města, se nijak
výrazně neliší. Jednotlivé strany
se odlišují hlavně svým levicovým či pravicovým chápáním, jak

a kdy tyto problémy řešit, tedy
tím, jaké priority si stanovují.
KSČM svým programem a prioritami se hlásí k levici a takto
přistupuje k řešení všech potřeb,
zájmů a požadavků občanů. Jsme
zaměřeni především na podporu
věcí týkajících se zdraví, sociálních jistot, životního prostředí,
společenských potřeb a školství.
Nezanedbáváme však ani bezpečnost, boj proti korupci, sport,
kulturu a rozvoj další zájmové
činnosti.
V uplynulém volebním období
jsme se rozhodli být tvůrčí opozicí, ale při podpoře vládnoucí koalice (Pro Region, ČSSD a ANO)
jsme vždy zvažovali, zda slib

daný svým voličům naplňujeme. Neusilovali jsme o roli opozice nesmiřitelné a tvrdé. Vždy
jsme podpořili to, co bylo dobré
a přínosné pro většinu občanů,
třebaže to nebylo pokaždé právě ideální řešení. Někdy musíte
volit to nejméně špatné ze špatného. To přece známe i z řešení
svých problémů či problémů svého okolí. Nikdy jsme ale neslevili v boji proti hazardu či drogové
závislosti a s tím spojenou problematikou.
Dnes můžeme tvrdit, že jsme
svůj slib voličům naplnili. Svůj
nemalý podíl vidíme i na konsolidaci radnice a skutečnosti,
že mohla pracovat celé volební

období bez velkých turbulencí,
afér a změn. Na tomto jsme se
podíleli i svou odpovědnou prací v jednotlivých komisích rady
města a zejména ve výborech zastupitelstva města – kontrolním
a finančním. Naše poctivá práce
nám přinesla důvěru a spolupráci se všemi, kteří o ni stojí, a to nejen se zastupiteli a radou města,
ale i s občany.
V takto chápané praktické
politice, tj. spolupráci se všemi,
chceme pokračovat i nadále, neboť naším prvotním cílem a zájmem je spokojený a smysluplný
život všech našich spoluobčanů.
Leopold Levák,
zastupitel za KSČM

Nechceme se vůči stávajícímu vedení města vymezovat formou laciné kritiky.
Současná radnice určitě neudělala všechno špatně, město
vcelku standardně funguje, poda-

řilo se zrealizovat mnoho dobrého.
V posledních 4 letech vnímáme
pozitivně zlepšení podnikatelského prostředí, odlehčení dopravy
díky novým semaforům, rozšíření parkovacích ploch, i další věci.

Co ale postrádáme, je vize
strategického rozvoje města.
V případě nákladných projektů,
které překračují rámec volebního období, je nutné zachovat
určitou kontinuitu, aby nedo-

ODS
ODS jde do voleb v uskupení
tří stran z pravicové části politického spektra, nicméně komunální politika pro nás znamená
i schopnost konstruktivně spolupracovat se středovými subjekty.
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cházelo k plýtvání prostředky
a zamezilo se klientelismu. Příkladem může být výstavba velmi
nákladného městského saunového centra. Vzhledem k tomu,
v jakém neutěšeném stavu se nachází areál koupaliště a sousedící
krytý bazén, je projekt z našeho
pohledu velmi kontroverzní.
Často se rovněž stává, že nové
vedení zdědí „kostlivce ve skříni“

a má hned od počátku svázané
ruce. Takovým pomyslným kostlivcem je například aktuální problém s dotacemi pro klub MSK
Břeclav, o kterém se nyní před
volbami jaksi moc nemluví.
Rovněž se nám nelíbí způsob
úkolování strážníků - nevěnují se
činnostem, ke kterým byli původně zřízeni, ale starají se o snadné
plnění městské pokladny. Insta-

lace botiček na chybně parkující
auta a měření rychlosti v blízkosti
značky „Břeclav“ veřejný pořádek
ve městě opravdu nijak nezvýší.
Jsme přesvědčeni, že zastupitelé by měli umět hlavně naslouchat, snažit se vnímat skutečné
potřeby obyvatel, pochopit, s čím
mají problém. Často od lidí slýcháme, kdo kde byl ve světě, co
tam viděl úžasného, moderního,

co pomáhá místním. Pojďme se
tedy inspirovat tam, kde to funguje, klidně i v zahraničí. Náš
program jsme shrnuli ve vizi Břeclav 2022, která jednoduše říká:
„Chceme chytré moderní město
plné zeleně, ve kterém budeme
žít spokojeně, bez zbytečných
byrokratických překážek.“
Richard Bartoš
ODS Břeclav

žitostí od vedení města nedostávali, že na naše názory nebyl
moc brán zřetel. Ale tak už to
chodí; když někdo vládne, moc
si do toho mluvit nenechá.
V oblasti investic kvitujeme
mnohé akce, které se této radnici podařilo dokončit. Povětšinou
jsou to akce, které jsme zamýšleli uskutečnit i my, když jsme
v minulém volebním období byli
součástí koalice, a většinu z nich
jsme i připravili. Jedná se o kruhový objezd u pošty, parkoviště
na bývalém autobusovém nádraží, nové chytré semafory či revitalizace sídliště Jana Palacha.
Zcela samostatně tato koalice
zapracovala na parkovišti u nemocnice či nové obřadní síni, což
vidíme jako největší investiční
akci tohoto volebního období.
Je jen škoda, že tuto akci zaplatí kompletně město Břeclav, že
se nepodařilo získat dotaci. Nicméně toto zařízení je jistě pro
Břeclav potřebné. To už se ovšem nedá říct o tzv. Saunovém
světě. Investice v hodnotě desí-

tek milionů korun by se rozhodně dala uskutečnit za mnohem
menší částku a myslím, že by se
vůbec nic nestalo, kdyby se neuskutečnila vůbec. Rozhodně by
se našla celá řada potřebnějších
a nutnějších akcí než tato.
V oblasti sportu nás velmi
mrzí, že se nepodařilo udržet
jak hokej, tak fotbal v Břeclavi
na předchozí úrovni. Městu by
rozhodně slušela třetí nejvyšší
soutěž v republice jak v hokeji,
tak ve fotbale. Snad bude v budoucnu lépe. Vyžaduje to však
upření pozornosti na mládež a to
nejen v těchto dvou sportech.
Abychom nevyjadřovali jen
nespokojenost, je třeba zmínit
kulturu, o kterou se v barvách
města staralo MMG Břeclav. Široká nabídka kulturních pořadů jak
pro děti, tak pro dospělé svědčí
o vynikající práci všech pracovníků této instituce. Zde navrhujeme oddělení muzea a kulturního
střediska v budoucnu, aby se obě
dosti nesourodé složky této instituce mohly rozvíjet samo-

statně a bez omezování jedné
druhou.
V sociální oblasti si na jedničku vedl Domov seniorů. Komunikace s ostatními poskytovateli
sociálních služeb však už tak trochu vázla a určitě bychom v tomto ohledu do budoucna udělat
víc, aby kroky radnice nebyly
pouhými kroky úřednické mašinerie, ale plné iniciativních a inovativních návrhů.
Bylo by dobré, aby se lidé
ve vedení města nezaměřovali
pouze na následující čtyři roky
vedeni snahou jen o své znovuzvolení, ale aby byli více vizionáři, kteří své město pojímají
jako místo, kde chtějí, aby jednou žily i jejich děti. Markantní
je to například v dopravě. Provoz
se několikanásobně zvětšil, ale
infrastruktura zůstala na úrovni
70. let minulého století. Za posledních 40 let se ve městě na
dvou tocích řeky Dyje nepostavil
jediný nový most, ba ani lávka.
Mgr. Richard Zemánek
KDU-ČSL Břeclav

ale pojali to poněkud velkolepěji. Moc asfaltu, málo zeleně, moc
výhně. Hodnotíme 4
Cyklověž – od začátku nám
nepřišla jako úplně praktická
věc. Břeclaváci na drahých kolech na nádraží moc nejezdí.
Cyklověž je k dnešku otevřená
asi dva měsíce, je věčně porouchaná, použité materiály se už
rozpadají a kola jsou zamčená
všude, jen ne ve věži samotné.
Navíc zaměstnává příslušníky
Městské policie, kteří chybí jinde. Hodnotíme 4
Koupaliště – to je hlavně Saunový svět. O investování do nadstandardu, když střecha krytého
bazénu doslova padá na hlavu,

jsem už psal v minulých číslech. Návratnost nikdo nepočítal, pánové na radnici se prostě
dohodli, že se potřebujeme víc
saunovat. Vše v investiční režii Dyma Piškuly, známého to
objednatele veřejných zakázek.
Hodnotíme 5
Obřadní síň – na městském
hřbitově. Tady jsme byli skeptičtí, ale nakonec se z toho vyklubala asi nejlepší městská stavba
uplynulých let. Je vidět práce
opravdového architekta a také
to, že cena nebyla nejzásadnějším kritériem. Hodnotíme 1
Přestavba Rovnice – v Poštorné. Místo získalo jednoduchou
stavbu, která poskytne potřeb-

né zázemí. Minimalistická oprava, která svým rozsahem podle
nás úplně stačí k tomu, aby se
místo oživilo a zpřístupnilo.
Hodnotíme 1
Semafory – a jejich oprava.
Systém řízení jsme chtěli mít
nejmodernější, bohužel radnice zvolila metodu video detekce při řízení provozu, a tak
máme systém starý cca 10 let.
Výsledek můžete vidět sami na
“zelené vlně” ve městě. Hodnotíme 3Celkově dáváme koalici horší
trojku a to není úplně dobré vysvědčení. Jak to vidíte vy?
Bc. Jakub Matuška,
Mladí a Neklidní

KDU-ČSL
V minulých dnech jsme od
vedení města dostali nabídku
vyjádřit se ke stávající koalici
a uplynulému volebnímu období. Co se podařilo, co se naopak
nepodařilo, co je dobré a co je
třeba zlepšit. Předně chci říct,
že s touto formou propagace
máme trošku problém. Zvláště
pokud jde o samostatný výtisk,
který zatěžuje městský rozpočet. Občan není hloupý a dokáže si vyhodnotit práci radnice
sám. Nicméně pokud se máme
vyjádřit, tak této možnosti využíváme.
Uvědomujeme si, že práce
pro město v jeho vedení není
jednoduchá. Jsme přesvědčeni, že současná radnice činila
své kroky s nejlepším vědomím
a svědomím a většinově byla
motivována dobrými úmysly.
Nechceme proto tento článek
chápat jako bezuzdnou kritiku
vedení města, spíše chceme navrhnout, jak by se to dalo dělat,
jak bychom to dělali my. Musíme
zároveň říct, že jsme moc příle-

MLADÍ A NEKLIDNÍ
Byli jsme osloveni, abychom
zhodnotili v tomto mimořádném vydání Radnice práci vládnoucí koalice. Doufáme, že se
z tohoto čísla nestane další reklamní tiskovina vládnoucích
stran. Jsme toho názoru, že volební materiály si mají kandidující strany vydávat výhradně za
svoje vlastní prostředky. Hodnotit budeme jako ve škole, jednička za výborný výkon, pětka za
zklamání. Máme omezený prostor, proto budeme známkovat
jen vybrané projekty.
Asfaltování hrází – v roce
2014 jsme navrhli opravu cesty po hrázi do Staré, která byla
plná děr. Radní se v tom zhlédli,
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Město Břeclav žije kulturou i sportem
V Břeclavi se v minulých čtyřech letech konala řada sportovních i kulturních akcí, od těch nejmenších až po ty, které přilákaly tisíce
návštěvníků. Břeclavané jsou o nich pravidelně informováni nejen ve zpravodaji Radnice, ale také na internetových stránkách www.
breclav.eu, www.dobreclavi.cz a prostřednictvím nových mobilních aplikací Mobilní rozhlas a Česká obec.

Slavnosti rajčat oslavily v roce 2018 páté výročí a zájem o kulinářské
dobroty i hudební lahůdky stále roste.

Moravské dny se v roce 2015 opět vrátily do podzámčí.

Sportovní nabídku ve městě rozšířil Racio Běh kolem Dyje.

Břeclav je městem cyklistů. Svědčí o tom i zájem o společnou vyjížďku městem v rámci nové akce Rozšlapeme Břeclav!

V roce 2016 jsme mohli oslavit s našimi hokejisty historické vítězství
v Memoriálu Ivana Hlinky.

Vánoční městečko se vloni z pěší zóny rozrostlo do parku.
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