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RADNICE
Břeclav povede
čtyřkoalice
Ke komunálním volbám
v Břeclavi přišlo v říjnu 40,43 %
voličů. Vítězem voleb se stalo
sdružení Mladí a neklidní (20,16
% hlasů a 6 mandátů). V těsném
závěsu skončil Pro region (19,32
% a 5 mandátů), třetí post obsadilo ANO 2011 (14,45 % a 4 mandáty). Nejvíce preferenčních hlasů
získal dosavadní starosta Pavel
Dominik (Pro region) 2 294, dále
voliče nejvíc oslovili lídři Mladých
a neklidných a Pirátů Jakub Matuška (1 953) a Petr Vlasák (1 906).
Zajímavostí je, že se tentokrát do
zastupitelstva dostaly všechny
kandidující subjekty, což se stalo
v novodobé historii poprvé.
Po volbách podepsaly koaliční dohodu strany, které tvoří
současné vedení města, tedy Pro
region, ČSSD a ANO, ke kterým
se připojila KDU-ČSL. V koaliční
dohodě bylo domluveno, že při
volbách nového vedení města
podpoří zastupitelé zvolení za
tyto subjekty na post starosty
Pavla Dominika (Pro region). Prvním místostarostou se v souladu
s koaliční dohodou stal Svatopluk Pěček (ANO), místostarosty
Jaroslav Válka (ČSSD) a Richard
Zemánek (KDU-ČSL).
Výsledky voleb v Břeclavi:
1. Mladí a neklidní 20,16 (6 mandátů), 2. Pro Region 19,32 (5),
3. ANO 2011 14,45 (4), 4. ČSSD
10,49 (3), 5. Naše Břeclav 8,22
(2), 6. KDU-ČSL 7,71 (2), 7. KSČM
7,51 (2), 8. ODS,TOP 09 a Svobodní 6,99(2), 9. SPD - T. Okamura
5,10 (1).
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Město ve zlatých tónech

Složení nového zastupitelstva:
MLADÍ A NEKLIDNÍ
Bc. Jakub Matuška
Mgr. Petr Vlasák
Mgr. Ondřej Ďuriš
Mgr. Karolína Laubová
Mgr. Petr Škoda
Ing. Magda Lengálová
PRO REGION
Ing. Pavel Dominik
Mgr. Zdeněk Janíček
Milan Pospíšil
Olga Kelemenová
Ing. Jaroslav Votava
ANO 2011
Bc. Svatopluk Pěček
Mgr. Milan Klim
Milan Vojta MBA, M.A.
Ing. Petr Dlouhý
ČSSD
Ing. Jaroslav Válka
Ing. Zdeněk Urban
Mgr. Zbyněk Chlumecký
NAŠE BŘECLAV
Ing. Luboš Krátký
Ing. et Ing. Filip Šálek
KDU-ČSL
Ing. Marcela Pardovská
Mgr. Richard Zemánek
KSČM
Dagmar Švendová BA, LL.M.
JUDr. Hana Dědová
ODS, TOP a SVOBODNÍ
PhDr. Evženie Klanicová
Ing. František Zugar
SPD
Bc. Karel Kříž LL.M.

Podzimní listí nejistí někdy jen maturitu, ale také nevšední pohled
na letos opravenou sochu sv. J. Nepomuckého a vloni zrestaurovanou
sochu sv. Floriána (na snímku), které hlídají vstup do areálu poštorenského kostela Navštívení Panny Marie. Právě v těchto dnech se okolí
města začíná barvit do těch nejpříjemnějších podzimních tónů. (dav)

Aktuality a fotoreportáže
z Břeclavi naleznete na
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Výpisy usnesení
ze zasedání zastupitelstva
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Radnice rozšířila městský hřbitov
Nová zeď, vstup, parkoviště,
parkové úpravy, ale zejména rozšíření kapacity. V návaznosti na výstavbu nové smuteční obřadní síně
břeclavská radnice rozšířila také
městský hřbitov, kde v říjnu symbolickým aktem přestřižení pásky vedením břeclavské radnice
a provozovatelem hřbitova došlo
k ukončení prací. Součástí rozšíření
hřbitova je parková úprava, mobiliář vč. laviček, zejména pak kolumbárium, které se bude postupně
rozšiřovat dle obsazenosti. Nově
upravená plocha počítá s rozšířením urnových i standardních hrobů
v závislosti na poptávce po místech.
„Hřbitovy jsou nedílnou součástí
města a našich životů. Rozšiřování a zvelebování míst posledního
odpočinku proto určitě patří mezi
věci, které nesmíme opomíjet,“ vyjádřil se břeclavský starosta Pavel
Dominik.
Součástí úprav bylo i vybudování nového vstupu na hřbitov na
konci rozšířeného parkoviště podél hřbitovní zdi. Tímto vstupem se
občané dostanou pohodlně také do
středu staré části hřbitova.
Nově zde vznikla i plocha vsypové loučky, kde lidé mohou prostřednictvím pohřební služby (obřadem)
uložit popel zesnulých. Vsyp zpopelněných ostatků je prováděn do
hloubky 50 cm, do předem určené
oblasti. Vsypová loučka bude trvale

Možnosti uložení ostatků zesnulých na městském hřbitově v Břeclavi
Místo uložení

Forma uložení
ostatků

Hrob / dvojhrob uložení pozůstalého
/ hrobka
v rakvi
Urnový hrob
(1 m2)
Kolumbárium
s čelní žulovou
deskou
Kolumbárium
s prosklenými
dvířky
Vsypová loučka

Nájemné

Nutná koupě související s nájmem

nájemné a podíl na nákladech na
údržbu hřbitova dle plochy hrobu
(58 Kč/ m2/rok)

koupě betonového
urnového základu
za 3.388,- Kč
koupě čelní žulové desky za částku
880,- Kč

zhotovení nápisu
na čelní desku kameníkem

nájemné a úhrada podílu na údržbě hřbitova (305 Kč/rok)

-

-

sjednaný jednorázový poplatek
pohřební službě za uložení ostatků

-

-

uložení zpopelněných ostatků v urně

nájemné a úhrada podílu na údržbě hřbitova (58 Kč/rok)

uložení zpopelněných ostatků v urně

nájemné a úhrada podílu na údržbě hřbitova (305 Kč/rok)

uložení zpopelněných ostatků v urně
vsyp zpopelněných
ostatků do země

udržována a mimo uložení ostatků
a centrální údržby nebude možný
vstup na její plochu.
Schránky kolumbária, které umožňují uložení až pěti uren,
jsou občanům nabízeny ve dvou
variantách. A to schránka s čelní
žulovou deskou (je při sjednání ná-

Vedlejší náklady
nájemce
zbudování základů
hrobu a náhrobku
kameníkem

jemní smlouvy zájemci odprodána) nebo schránka s otevíratelnou
prosklenou čelní plochou. Zatímco
na žulovou desku může kameník
umístit psaný text, jméno či kresbu, prosklená dvířka zase umožňují
snadno a opakovaně měnit výzdobu prostoru s urnou.

výroba náhrobku
kameníkem

Na městském hřbitově tak
vzniknou začátkem prosince čtyři
možnosti uložení ostatků, a to od
nejnákladnějšího pohřbení zemřelého do hrobu, až po nejjednodušší variantu umístění zpopelněných
ostatků zesnulého do vsypové
loučky.
(dav, juh)

Kaplička a boží muka: Opravy i malba ornamentů

Nejznámější boží muka v okolí je díky lidové písni ta Za Starú Břeclavú. Boží
muku nechal opravit na své náklady potomek zakladatelů Tomáš Prokop.
Původní boží muka z roku 1734 byla v roce 1942 zničena. Zůstal z ní pouze
kámen s letopočtem, který je umístěn u stávající boží muky. Ta byla znovu
vystavěna v roce 1949. Lidový ornament vychází z původního motivu, z roku
1949. Výmalbu provedla starobřeclavská malérečka Petra Radkovičová.

Město Břeclav provedlo udržovací práce na kapličce v Staré Břeclavi, mimo
jiné nechalo natřít fasádu, kříž, upravit střechu. Zároveň byly obnoveny lidové
ornamenty nad vstupem. Motiv vychází z původních ornamentů, které jsou
zachyceny na fotografii z cca 70. let minulého století.
Město Břeclav získalo na opravu boží muky v Charvátské Nové Vsi dotaci
z ministerstva kultury. Dle památkového katalogu byla postavena v polovině
19. století v místech jednoho z hromadných hrobů vojínů, kteří podlehli nákaze cholery. V rámci udržovacích prací bylo zjištěno, že boží muka je zřejmě starší, než je předpokládána datace. Restaurátor učinil zajímavý nález. Po
otlučení omítek byly odhaleny fragmenty původní, kamenné boží muky. Po
bližším prozkoumání bylo zjištěno, že ve stávající stavbičce je zazděna patka, sloup a část lucerny původní kamenné boží muky z doby renesance. Tento nález bude ponechán ve stávajícím stavu, bohužel jeho prezentace není
možná – boží muka by se rozpadla. Bude zdokumentován, bude doplněn do
karty kulturní památky v památkovém katalogu. 
(vh, foto dav)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
volby jsou
za námi a před
námi velký
kus práce. Vážím si toho,
že lidé dali
možnost současné koalici pokračovat v práci pro město. Stávající koalice se rozrostla o jednoho
partnera, jak uvádíme na titulní
stránce zpravodaje a bez zbytečných okolků se tak můžeme pustit do další práce pro Břeclav a její
obyvatele.
V následujících letech budou
zapotřebí úpravy a opravy mnoha dalších komunikací ve městě
tak, aby Břeclavané měli komfortní příjezd ke svým domovům.
Také v období 2018-2022 se pokusíme získat co nejvyšší možné
dotace na námi připravené investiční akce.

Stejně jako v uplynulých čtyřech letech budeme fungovat tak,
aby za námi byl opět vidět kus práce pro Břeclav. Cíle dosavadní koalice se nám dařilo plnit tak, jak
jsme si na začátku předsevzali.
V letech dalších tomu bude stejně.
Nepovedeme zbytečné a nicneříkající diskuse a debaty, táhnoucí
se týdny a měsíce, na úkor vykonané práce.
Společně s koaličními partnery
se proto opět zaměříme na všední záležitosti, které lidi pálí nejvíce
a budeme je řešit. Jednou z nich
je třeba nedostatek vyhovujících
parkovacích míst na sídlištích.
Jednou z hlavních priorit zůstává
samozřejmě doprava v Břeclavi.
Budeme opět tlačit na vybudování obchvatu města v co nejbližším
možném termínu, rovněž se ale
budeme naplno věnovat dílčím věcem, které můžeme na poli dopravy ovlivnit. Mezi ty patří budování
sítě cyklostezek, hojné využívání

Lichtenštejnská princezna v Břeclavi

MHD nebo nové propojení centra
města s Poštornou v návaznosti na
obchvat a další.
Dále budeme pokračovat ve
zkvalitnění práce městské policie,
která už je nyní na vysoké a profesionální úrovni. Podpora sborů
dobrovolných hasičů je rovněž na
pořadu dne. Za velmi důležitou považujeme také podporu mládeže,
ať už sportující nebo žijící kulturou.
Podpora zdravého pohybu a kulturních tradic je jedním z pilířů, na
kterých musíme stavět. Intenzivně se budeme zabývat možností
výstavby městské multifunkční
haly pro sport i kulturu.
Naše úsilí bude směřovat také
ke zlepšování komfortu života
břeclavských seniorů, ale i mladých rodin a hendikepovaných.
Zaměříme se rovněž na modernizaci školských zařízení. V minulých letech se nám podařilo oživit
prostory podzámčí, které nyní
slouží jako místo setkávání mno-

ha Břeclavanů. V tom budeme pokračovat. Pro současnou koalici se
rovněž stalo nedílným standardem budování a zvelebování dětských hřišť.
Určitě nezapomínáme ani na
úpravy veřejných prostranství
a veřejné zeleně. Právě tyto prostory totiž město reprezentují.
Řešit budeme také využití areálu
bývalého cukrovaru. Zaměříme
se na intenzivnější péči o městské
hřbitovy. Věříme rovněž, že se nám
podaří vyslyšet volání Břeclavanů
po lávce v lokalitě Nad splavem.
Investičních akcí, kterými současná čtyřkoalice plánuje v následujících letech zvelebit prostory
města, je skutečně velké množství. Koaliční smlouva nastínila hlavní body spolupráce, které
v nejbližší době podrobně rozvedeme v Programovém prohlášení rady města.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Senátorem za Břeclavsko
bude Rostislav Koštial
Ve 2. kole voleb do Senátu České republiky zvítězil na Břeclavsku
starosta Mikulova Rostislav Koštial. Jeho soupeřem byl břeclavský sommelier Libor Nazarčuk. Rostislav Koštial získal 64,03 %,
Libor Nazarčuk 35,96 %. Volební účast 2. kola byla na Břeclavsku
15,86 %.
(dav)

Kotlíkové dotace – příjem žádostí

prodloužen až do 31. března 2019
Lichtenštejnská princezna
a velvyslankyně Lichtenštejnska
v jedné osobě Maria Pia Kothbauer
společně s princem Wolfgangem
a honorárním konzulem pro Českou republiku v Lichtenštejnsku
Thomasem Zwiefelhoferem navštívila v říjnu Břeclav. Starosta
města Pavel Dominik pozval vzácné hosty při příležitosti 300. let od
založení samostatného Lichtenštejnského knížectví. Společně
s honorárním konzulem probrali možnosti spolupráce Břeclavi
a Lichtenštejnska. Starosta s velvyslankyní také probírali téma propagace Břeclavi a okolí v zahraničí,
čemuž je Maria Pia Kothbauer velmi nakloněná. Společně si před-

jednali si další spolupráci v oblasti
propagace regionu, ve kterém princezna vidí velký potenciál.
Při návštěvě si rovněž prohlédli synagogu a lichtenštejnský dům
za odborného výkladu historika
Miroslava Geršice, honorární konzul také navštívil břeclavské kulturní instituce – muzeum, knihovnu
a lidovou školu umění. I z jeho úst
zazněla slova o spolupráci právě
na poli kultury, která by v příštích
letech mohla přinést mnohé Břeclavi i Lichtenštejnsku. Břeclavský
starosta vzácné hosty obdaroval
mimo jiné také Pamětním listem
s kopií císařského výnosu o ustanovení suverénního Lichtenštejnského knížectví.
(dav)

Až do 31. března 2019 je možné podávat elektronické žádosti
o finanční podporu na tzv. kotlíkové dotace. Doposud bylo schváleno 874 žádostí za cca 90 milionů
korun. Celková finanční alokace,
kterou má Jihomoravský kraj na
výměnu kotlů k dispozici, je 130,6
milionu korun.
Současně existuje možnost
kombinovat kotlíkové dotace
s programem Nová zelená úsporám. Úspěšní příjemci kotlíkových dotací mohou letos požádat
také o finance na zateplení domu
z tohoto programu. Pokud splní
podmínky programu a dotaci obdrží, získají k ní navíc bonus až
40 tisíc korun.
Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby se po-

hybuje mezi 75–80 % dle typu
pořizovaného zdroje, maximální výše dotace může být ve výši
127 500 korun. Účelem podpory je výměna stávajících kotlů na
tuhá paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech s cílem dosažení pozitivního přínosu pro
životní prostředí. Žádosti jsou podávány elektronicky s následným
doložením listinné verze včetně
příloh. Kompletní podmínky podpory jsou popsány v dotačním
programu a výzvě na webových
stránkách Jihomoravského kraje
v části Kotlíkové dotace (https://
www.kr-jihomoravsky.cz) případně se lze obrátit telefonicky či
e-mailem na projektové manažerky (kontakty jsou uvedeny na
zmíněné webové stránce). (juh)
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Fotosoutěž: Dramatický souboj o vítěze a tisíce hlasů
Souboj do poslední chvíle.
Tak vypadalo fotografické klání, při kterém lidé na facebooku
vybírali absolutního vítěze z nejlepších snímků Břeclavi. Ty zaslali fotografové v rámci soutěže
Břeclav - místa známá i neznámá, kterou pořádalo Zdravé město Břeclav. Neuvěřitelné tisíce
"lajků" lidé dohromady rozdali mezi všechny snímky, z nichž
dva dostaly dokonce přes tisíc
zvednutých palců, srdíček, či pochvalných smajlíků a ve vedení
se střídaly do posledního dne.
Po lítém "lajkovacím" boji nakonec zvítězil Luděk Maděryč se
svým úplňkem u kostela (v době
konce soutěže 1071 hlasů) před
pohledem na město s obzorem
plným blesků Vladimíra Šálka
(1031 hlasů). Protože oba snímky
zaujaly obrovské množství lidí,
rozhodlo se Zdravé město Břeclav, zastoupené místostarostou
Svatoplukem Pěčkem, ocenit
obě fotografie ;)
Gratulujeme proto oběma
fotografům, kteří obdrželi poukázky na nákup fototechniky.
Gratulujeme rovněž všem fotografům, kteří se dostali se svými
snímky do nejužšího výběru fotografií, ze kterých jsme zhotovili kalendář. Ten putoval všem,
jejichž fotografie byly do kalendáře vybrány. Ve foyer Domu
školství je instalována výstava

www.rezidencenamlyne.cz

desítek nejpovedenějších fotografií. Na snímku můžete vidět
vítězný snímek Luďka Maděryče. Fotografii jeho rivala Vladimíra Šálka uveřejníme v příštím
čísle zpravodaje. Děkujeme také
všem hlasujícím, takovou účast
jsme skutečně nečekali. Příští
rok proto počítáme s obdobným
(dav)
projektem. 

NOVÉ BYTY
V BŘECLAVI
35 BYTŮ

1+KK • 2+KK

3+KK

Ing. Michal STEHLÍK • +420 733 679 940

Na nových parkovištích
už rostou stromy
Tečku za výstavbou parkovišť
u nemocnice a na bývalém autobusovém nádraží udělala v minulých týdnech výsadba vzrostlých
stromů a keřů.
Protože obě parkoviště byla
dokončena v létě, které bylo letos
extrémně horké a suché, nemělo
smysl hned sázet stromy, se kterými bylo počítáno v projektech
staveb. K výsadbě se proto přistoupilo až na podzim, kdy je výrazně větší pravděpodobnost, že
se vysazené dřeviny ujmou.

Na Slovácké ulici, na bývalém
autobusovém nádraží, bylo vysázeno dvacet stromů s obvodem
kmene 12-14 centimetrů. "Do této
lokality jsme vybrali druhy liliovník
tulipánokvětý, javor mléč, jerlín japonský a trnovník akát. Bylo zde
vysazeno také 100 keřů," uvedla
zahradní architektka Ilona Vybíralová. Parkoviště u nemocnice by
mělo v blízké budoucnosti zastínit
22 stromů (jasany ztepilé, duby letní a platany). Ani zde samozřejmě
nechybí výsadba keřů. 
(juh)

RADIM FAIT
čištění interiérů aut,
renovace autolaků a světlometů,
ošetření vozidla nanotechnologií
Lidická 3529/5, Břeclav
tel.: 603 516 310
www.radimfait.cz
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Koláč pro hospic v Břeclavi
Vedení břeclavské radnice svými
příspěvky symbolicky zahájilo charitativní sbírku Koláč pro
hospic. Pracovníci
Oblastní charity Břeclav vybrali dobrovolné dary ve vestibulu
Polikliniky Břeclav,
na Městském úřadě
v Břeclavi a v dalších
společenských organizacích. Do akce se zapojily s vlastní sbírkou
i ZŠ Slovácká, Gymnázium Břeclav, a jako dobrovolníci opět pomohou
studenti Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické Břeclav. Odměnou
byly koláčky benefičně věnované regionálními pekařstvími. Výtěžek
24 tisíc korun půjde na zakoupení kyslíkového koncentrátoru – elektrického zařízení, které slouží k domácí kyslíkové léčebné kúře. Jde
o nezbytnou pomoc pro pacienty s poruchou dýchání a podmínkou
jeho možnosti přijmout domácí hospicovou péči. 
(dav)

Pomoc obětem
trestných činů v Břeclavi
Od roku 2017 působí v Břeclavi poradna pro oběti Probační
a mediační služby v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který po celé
ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
„Poradny, které nabízí pomoc
v 55 městech po celé ČR, jsou financovány Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem.
Pomoc se zaměřuje zejména na
poskytování právních informací
a psychosociální podporu. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto anonymně,
bezplatně a jsou určeny všem, kteří
se cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk,

pohlaví, způsobenou újmu či fázi
trestního řízení. Za dobu působení poradny v Břeclavi využilo službu bezmála 40 obětí, kdy téměř
v polovině případů se nejednalo
o jednu konzultaci, ale služba byla
poskytována formou dlouhodobé
spolupráce,“ říká Roman Tuček, poradce pro lokalitu Břeclav.
Poradna poskytuje své služby
v ulici Národních hrdinů, v prvním
patře budovy č. p. 1336/10. Poradna je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí od 14 do 17 hodin
a v úterý od 9 do 12 hodin. Poradce
lze zkontaktovat také telefonicky
na telefonu 727 873 218 či přes
mail tucek.pms@gmail.com.

Jednali o způsobech
efektivního řízení měst a obcí
Město Břeclav ve spolupráci
s odborem strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR uspořádalo
v říjnu v Domě školství konferenci
Efektivní veřejná správa.
Účastníky konference přivítal
tajemník břeclavského městského úřadu Zdeněk Opálka: "Chtěli
bychom, aby se tato konference
stala základem užší spolupráce,
abychom dokázali efektivně řešit
problémy, které naše práce přináší. Nejsme navzájem konkurenty,
každý úřad je v něčem výborný
a proto je dobré si předávat zkušenosti."

Představitelé samospráv, zástupci ministerstva vnitra i Národní sítě Zdravých měst si vyměnili
zkušenosti se zaváděním moderních metod řízení měst a obcí
a jednali o dalším strategickém
směřování veřejné správy. Mezi tématy konference byla mj. digitalizace veřejné správy, řízení kvality,
energetický management nebo
efektivní způsoby řízení městských příspěvkových organizací.
Městský úřad Břeclav na konferenci představil svůj integrovaný
systém managementu dle normy
ISO 9001:2015, který byl úspěšně
zaveden v letošním roce.  (juh)

Další dotace na Asistenty
prevence kriminality

Projekt Asistenti prevence kriminality (APK) funguje v Břeclavi
od roku 2011. Jejich práce je pro
městskou policii přínosem. APK
totiž rozumí problémům sociálně slabších a do lokalit, které sociálně slabší obývají, se dokáží
dobře infiltrovat. Strážníkům jsou
proto nápomocní v mnoha případech. Kromě toho také dohlížejí
na bezpečné okolí škol a vykonávají další přidružené funkce. Nově
město Břeclav získalo na jejich financování dotaci z Evropské unie
a z rozpočtu Ministerstva práce
a sociálních věci. Tato dotace zajistí financování APK na další 3 roky.
Pěti procenty se na projektu podílí
břeclavská radnice.

Hlavním smyslem celého projektu je zvýšit pocit bezpečí ve
městě a nerepresivní činností přispět k zmírnění tzv. pouliční kriminality. Pomocí asistentů dochází
k navazování lepší komunikace
mezi obyvateli vyloučených lokalit, městem a dalšími subjekty.
Projekt je také zaměřen na podporu samotných asistentů, formou vzdělávání a supervize, a na
zvýšení jejich kompetencí. Přispívá tak k jejich sociálnímu začleňování. Registrační číslo projektu:
CZ.03.260/0.0/0.0/16_052/
0009433.
(mp)

Měření kvality ovzduší
dopadlo pro Břeclav dobře
Město Břeclav objednalo v letošním roce měření kvality ovzduší ve městě. Výsledky jsou pro
Břeclavany pozitivní - v průběhu
měření nebyl překročen žádný
z imisních limitů, které stanoví
zákon o ochraně ovzduší. Největší
zdroj znečistění v současné době
v Břeclavi představuje automobilová doprava.
„V době od 13. do 26. dubna letošního roku provádělo Centrum
dopravního výzkumu měření koncentrací vybraných škodlivých látek, markerů a meteorologických
parametrů na lokalitě Stará Břeclav, na zahradě domu č. p. 3079.
Z analýzy výsledků vyplynulo, že
v průběhu měření nebyl překročen
žádný z imisních limitů,“ okomentovala výsledky měření vedoucí
odboru životního prostředí břeclavské radnice Hana Hřebačková.
Jako nejvýznamnější zdroj zne-

čištění ovzduší na měřené lokalitě se jeví doprava, významnost
ostatních zdrojů byla zanedbatelná. „To potvrdily analýzy koncentrací oxidů dusíku, ozónu a pevných
částic. Koncentrace oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a organických těkavých látek byly na
velmi nízké úrovni a měly malou
variabilitu. Analýza dat ukázala, že
možným zdrojem oxidu uhelnatého by mohlo být lokální vytápění,
zdrojem VOC benzínová čerpací
stanice a zdrojem oxidu siřičitého objekty obchodně průmyslové zóny v kombinaci s dopravou.
Zdroji pevných částic by kromě dopravy a druhotné prašnosti mohly
být i další objekty nebo činnosti
nacházející se na opačné straně
od komunikace, jako např. zemědělská činnost nebo pyl kvetoucí
vegetace,“ upřesnila výsledky měření Hana Hřebačková. 
(juh)
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Památník svornosti se vrátil do Břeclavi
U příležitosti 100 let od vzniku republiky byl po 80 letech
obnoven Památník svornosti na
Smetanově nábřeží v Břeclavi. Při
slavnostním odhalení památníku
nechyběli představitelé města
Břeclavi, Klubu vojenské historie (KVH) Břeclav, Brezové pod
Bradlom, ČsOL a dalších organizací, přes nepříznivé počasí přišlo
i mnoho obyvatel Břeclavi.
Původní Památník Svornosti
byl postaven jednotou Svazu československé domobrany z Itálie
na připomínku nasazení dobrovolnických jednotek na hranicích
jižního Slovenska při vzniku Československa. Tvůrcem pomníku
byl Rudolf Nesvadba, sám příslušník domobrany a účastník bojů na Slovensku. Stavbu
pomníku realizovala firma dalšího domobrance pana Štolfy.
Hlavním mottem byl nápis: Ve
svornosti síla. Střechu pomníku
podpíraly tři sloupy, uprostřed
pomníku byl nižší sloup s urnou
ukrývající prsť z bojiště na jižním Slovensku. Pomník byl slavnostně odhalen 30. září 1934. Na
svém místě ale vydržel pouhé
čtyři roky, protože byl německým obyvatelstvem po okupaci Břeclavi 10. října 1938 stržen.
Němci jej strhli pár dnů po podepsání mnichovského paktu, aby
zabránili případnému vzdoru Čechoslováků proti přicházejícímu
režimu.
V roce 2016 členové Klubu vojenské historie Břeclav a jednoty

ČsOL Břeclav provedli archeologickou sondu základů pomníku.
Na přelomu let 2016 a 2017 bylo
započato s přípravou projektové dokumentace projektantem
Adamem Kurdíkem na základě
historických podkladů. Zastupitelstvo města v roce 2016 schválilo zařazení obnovy Památníku
svornosti do investičních akcí
města. Obnovu pomníku zhotoveného podle dobové fotografie
financovalo město, firma Fosfa
a.s., část prostředků byla získána
ze společného projektu Společ-

ní hrdinové s partnerským městem Brezová pod Bradlom (zde
došlo k obnově Pomníku slobody). Projekt se podařilo realizovat
díky finančnímu příspěvku z Fondu malých projektů z programu
Interreg V-A Slovenská republika
- Česká republika.
Členové KVH Břeclav navštívili Nové Zámky na jihu Slovenska,
odkud přivezli prsť, kterou dnes
slavnostně umístili do Památníku Svornosti. Právě odtud, z blízkosti železničního mostu u řeky
Nitry, pocházela i původní prsť,

která byla do památníku umístěna v roce 1934.
Bylo to v místech, kde nově
utvořená československá armáda vzniklá z dobrovolnických
jednotek, nově postavených
praporů a legionářských jednotek urputně bojovala v roce 1919
o každý metr s vojáky maďarské
republiky RAD. Při těchto bojích
padl 20. 6. 1919 major Jiří Jelínek,
který vedl protiútok na vysvobození pancéřovaného vlaku na
mostě u Nových Zámků.
(juh, dav)

Břeclavští oslavili 100. výročí vzniku Československa

Kromě slavnostního odhalení Památníku svornosti si Břeclavané připomněli sté výročí od vzniku republiky u sochy T. G. Masaryka před žlutou školou. Poté se všichni společně přesunuli k břeclavskému kinu, kde na příchozí čekal kulturní program a zapálení Vatry republiky. I přes
deštivé počasí akce přilákala Břeclavany všech generací. 
(dav)

RADNICE / 7

Lípy sázeli školáci, skauti i Masaryk

Ke stému výročí založení republiky břeclavská radnice připravila hned několik akcí. Jednou
z těch, která mimo vznik Česko-

slovenska odkazuje na rok 1928,
kdy byly vysazovány po celé
zemi lípy k desetiletému výročí republiky, je projekt 100 lip.

Setkání generací na Duhovce

Ve stoleté historii to byly právě
lípy, pod nimiž se lidé setkávali,
a právě lípy budou svědky i setkání příštích. V rámci projektu,
který zaštítil Jihomoravský kraj,
proto letos lípy, symboly české
národní hrdosti, vysadili představitelé měst a kraje na vybraných místech. Jedním z nich byla
i Poštorná. Zde od konce září stojí
pět lip na prostranství za kostelem. Kromě představitelů břeclavské radnice, Jihomoravského
kraje a partnerských měst Břeclavi pomáhal lípy sázet i tatíček
Masaryk. Lípy v budoucích letech

poskytnou stín u parkoviště na
ul. B. Šmerala za poštorenským
kostelem.
Lípu vysadili také břeclavští
skauti ze střediska Svatopluk
a tímto aktem se tak rovněž připojili k výsadbě lip u příležitosti
100. výročí vzniku Československa. Skauti lípu zasadili na Smetanově nábřeží u obnoveného
Památníku svornosti. Národní
symbol České republiky vysadili také školáci, váleční veteráni, představitelé města a dalších
organizací při slavnostním aktu
před domem školství. 
(dav)

Ocenili jednotlivce i organizace

100. let založení republiky si děti ze SVČ Duhovka připomněly akcí
Dětské hrátky půl století zpátky. V průběhu zábavného odpoledne, které si pro ně připravili pracovníci Duhovky a babičky ze Senior Pointu,
poznávaly život a hry za 1. republiky. Vyzkoušely si hry se švihadlem,
skákání panáka, hry s káčou, přebírání na prstech. Odpoledne zakončily
pečením bábovek a jejich ochutnávkou. 
(zp)

Český svaz bojovníků za svobodu ocenil na radnici město Břeclav
a další příspěvkové organizace za skvělou spolupráci. Z rukou válečného
veterána Jana Hronka a starosty města Pavla Dominika byli oceněni za
záslužnou a dlouholetou práci pro ČSBS i jednotlivci z řad veteránů, vojenských organizací, příspěvkových organizací města, ale také zástupci
spolupracujících slovenských organizací a obcí. A to pamětní medailí,
pamětním listem nebo pamětní medailí I. a II. stupně za věrnost. „Váleční veteráni a jejich spolupracovníci si nesmírně váží nadstandardní spolupráce se starostou Břeclavi, s celou radnicí, ale také s příspěvkovými
organizacemi města. Vždy a ve všem nám vychází s maximální ochotou vstříc. Jejich přístup k nám je dlouhodobě poděkování hodný a proto jsme se je rozhodli ocenit,“ uvedl válečný veterán Jan Hronek. (dav)
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Břeclavský kajak oceněn
na světovém veletrhu

Kajak Thaya (Dyje) břeclavské společnosti Gumotex získal ocenění na prestižním celosvětovém veletrhu PaddleExpo, který se konal
v německém Norimberku. Novinka organizátory veletrhu zaujala z více
důvodů. V člunařském portfoliu firmy se poprvé objevil produkt obsahující ve svém dnu a v sedačkách patentovaný materiál drop-stitch,
který si Gumotex sám vyvinul a vyrobil. Díky této technologické novince má kajak nižší hmotnost, lépe se balí a po sbalení dosahuje kompaktnějších rozměrů. Na vodě je stabilnější a rychlejší. Navíc je tento
materiál mnohem lépe opravitelný v porovnání s PVC drop-stitch materiály běžně dostupnými na trhu. Celý (až trojmístný) kajak je navíc
sestaven výhradně z materiálů, které nejsou vyrobeny na bázi PVC,
ale pouze z přírodního či syntetického kaučuku.
Gumotex má ambice stát se vývojovým a výrobním specialistou
na povrchově upravované materiály a největším světovým výrobcem
nafukovacích lodí z nánosovaného textilu. 
(pk)

Děti se učily
a soutěžily v lese

Odbor životního prostředí břeclavské radnice pozval na konci září
děti 2. tříd ze Základní školy Břeclav, Na Valtické na akci s názvem Škola
v lese. V lanovém centru H-Park Hájenka v Poštorné úředníci připravili
pro žáky zajímavé hry, soutěže a povídání, nechybělo ani malé občerstvení. 
(juh)

Jak se staví sen v Břeclavi
Na jaře letošního roku jsem
byla oslovena sociálním kurátorem a veřejným opatrovníkem
města Břeclavi s požadavkem,
zda nevím o nějaké ženě, která by
šla do projektu tzv. „spolubydlení.“ Co to vlastně spolubydlení je?
Město Břeclav se stalo opatrovníkem paní, která není schopná
samostatného žití v bytě, a proto
je již druhým rokem umístněná
v zdravotnickém zařízení. Pokud
by se však našel někdo, kdo by
jí v oblasti péči o její osobu pomohl, stejně jako by jí pomáhal
v oblastech spojených s provozem bytu, mohla by se vrátit zpět
domů. V rámci sociální práce jsme
v Azylovém domě v Břeclavi nabídli tuto možnost jedné z našich
uživatelek, která ji přijala.
Byt, do kterého se měly obě
ženy nastěhovat, byl však v hrozném stavu. Dalo by se říci, že se
jednalo o vybydlený objekt, kde
nebylo možné projekt zrealizovat. Za pomoci pracovníků Oblastní charity Břeclav, veřejného
opatrovníka a místní věznice se
nám během krátké doby podařilo

byt změnit v útulné místo. Veřejný opatrovník zajistil opravu netekoucí vody, kontejner na svoz
odpadu a nové koberce. Odsouzení byt vyklidili a vymalovali. Pracovníci Oblastní charity Břeclav
sehnali nábytek a dekorace. Pracovníci Azylového domu Břeclav
ve spolupráci s naší uživatelkou
byt uklidili a zajistili potravinový
a hygienický servis pro obě ženy.
Další služby už s klientkou mají
sjednány i pracovníci z. ú. PRÁH
jižní Morava, Remedia Plus Břeclav a další subjekty, jde o komunitní spolupráci v praxi. Paní má
zkrátka zajištěnou komplexní odbornou péči a podporu z mnoha
stran místní sítě služeb.
Uživatelka Azylového domu
Břeclav získala střechu nad hlavou
a duševně nemocná paní možnost
návratu do svého bytu, do běžného způsobu života v důstojném
prostředí. Věřím, že funkční spolupráce s Městského úřadu Břeclav
s místními poskytovateli služeb
bude pokračovat i nadále.
Veronika Heklová
Vedoucí Azylového domu Břeclav

XIV. ročník

ADVENTNÍ
INSPIRACE

V SYNAGOZE
neděle

25. listopadu 2018
od 9:30 do 17:00 hodin

Prodej vánočních dekorací
Bohatý doprovodný program
Velká adventní dílna nejen pro děti
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PŘIPRAVTE SVÉ
AUTO NA ZIMU
VÝMĚNY NA ZIMNÍ PNEUMATIKY
VYVÁŽENÍ PNEUMATIK
NOVÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY ZA VÝHODNÉ CENY
PŘÍPRAVA VOZIDLA NA ZIMU
®

OBJEDNEJTE SE NA:

800 213 214

ZIMNÍ MOTOROVÁ NAFTA DRIVE DIESEL

VÝMĚNY MOTOROVÝCH OLEJŮ A FILTRŮ
AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA
A MNOHO DALŠÍCH

Sovadinova 3552/10a, Břeclav
www.MADOIL.cz • E-SHOP: www.OLEJECZ.cz

Sledujte náš facebook
fb.com/madoilsro
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Mlýnský rybník po
roce vydal své poklady

17. 11. 2018
V 17:00 HODIN
SRAZ PŘED KD DELTA BŘECLAV
CÍL U RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ

Atmosféru podzimních
výlovů si v říjnu nenechali na
Apollu ujít stovky zájemců.
Už tradičně bylo možné čerstvě ulovené ryby na hrázi
Mlýnského rybníka (Apolla)
mezi Břeclaví a Lednicí také
zakoupit. Na konci října se
konal výlov sousedního Prostředního rybníka. Lidé, kteří tyto výlovy propásli, ale rádi by si přesto
domů odnesli čerstvou rybu nebo zkrátka jen ukázali výlov svým ratolestem, nemusí zoufat, poslední letošní výlov soustavy rybníků je
plánován na 13. – 16. 11., kdy se bude lovit Hlohovecký rybník. Výlov
probíhá obvykle od časných ranních až do odpoledních hodin. (dav)

(AREÁL CUKROVARU)

SVĚTÝLKA
ODMĚNY
DISCO
OHŇOSTROJ

Patchworkový klub Břeclav, z.s. a
Městské muzeum a galerie Břeclav
vás srdečně zvou na

VÝSTAVU PATCHWORKU
Výstava bude probíhat
ve dnech 27. 11. 2018 – 2. 12. 2018
vždy od 10:00 – do 17:00 hodin
Synagoga, U Tržiště, Břeclav
Akce se uskuteční za podpory města Břeclav

DɀWVNpKĺLãWɀ

SPOLEČENSKÝ DŮM BESEDA HODONÍN
ŠTEFÁNIKOVA 3a

RODINNÁ
RESTAURACE

DĚTSKÉ
OSLAVY

OBLOŽENÉ MÍSY
A RAUTY

SALONEK
PRO 40 OSOB

+420 702 153 275
hristebambino.cz
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Tradice Břeclavany lákají
Na patnáct tisíc návštěvníků
přišlo podle odhadu pořadatelů
během tří dnů Svatováclavských
slavností pod břeclavský zámek.
Oproti předešlým rokům zaplnili
lidé podzámčí i při stavění máje.
"Přálo nám počasí, návštěvníky
z celého Břeclavska přilákaly tradice a kulturní program. Potěšilo
mě, že třeba na zpěvačku Kristinu se přijelo podívat také mnoho lidí ze Slovenska. Obrovský
zájem lidí o břeclavské hody nás
rozhodně těší, příští rok se lidé
mohou těšit na skvělé novinky,"

vyjádřil se za organizátory ředitel
břeclavského muzea Petr Dlouhý.
Krojovaný průvod prošel zaplněnými ulicemi Břeclavi tradičně
v neděli. Stárkovi předal před radnicí hodové právo starosta Břeclavi Pavel Dominik a po sólu pro
vedení města a radní se průvod
vydal pod břeclavský zámek, kde
sommelier Libor Nazarčuk představil vína města Břeclavi pro rok
2019, a kde rovněž pokračovalo
hodové veselí, v rámci kterého
vystoupily také místní a přespol(dav)
ní folklorní soubory. 
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sobota

1/ 12

Slovácká 152, Břeclav

NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA POTRAVIN ENAPO
J. Palacha 2926/9, 690 02 Břeclav

start 21 h

26. 10. – 1. 12.
nebo do vydání zásob

13

ÍŠEREK
PŘ
3 SVÍTÍCÍ VE TMĚ
které lepí,
at
můžeš je mačkat, tah
a hlavně si s nimi
pořádně zablbnout!

Nákup 290 Kč
=

Slizák
ZDARMA

LEOŠ MAREŠ
v Břeclavi

vstup 16+
rezervace +420 774 851 144
předprodej 200,- / na místě 300,-

cornerclubbreclav

Předprodej vstupenek:

Akce platí pouze
v této prodejně

11843 ENAPO RIJEN Slizaci Inzerce (88x131) - 02 - md.indd 1

www.enapo.cz

19.10.2018 15:47:07
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Po kom se jmenují břeclavské ulice

MUDr. František Sovadina (1867-1934)
Mezi postavami, po kterých jsou pojmenovány břeclavské
ulice a které jsou zároveň spjaty se 100. výročím vzniku Československé republiky, nemůžeme pominout osobnost MUDr.
Františka Sovadiny. Narodil se 7. dubna 1867 v Bílanech u Kroměříže. Po absolvování vysokoškolského studia na lékařské fakultě začal působit v Břeclavi jako vůbec první český lékař. Brzy
si mezi místními získal velkou oblibu a to zejména díky svému
přátelskému a laskavému vystupování. Ošetřoval každého stejně pečlivě, nemajetné pacienty často léčil zdarma.
MUDr. Sovadina se brzy začal
intenzívně angažovat v českém
národním hnutí v Břeclavi. Pilně
pracoval ve čtenářském spolku
Břetislav, v ženském vzdělávacím spolku Libuše, v Sokole a byl
účasten i při založení Řemeslnicko-živnostenské besedy. Nejvíce
sil však věnoval Matici břeclavské, která si vzala za cíl povznesení českého školství v Břeclavi.
Byla založena 19. února 1910
a MUDr. Sovadina v ní pracoval
po řadu let jako její předseda,
místopředseda a pokladník. Významnou měrou se tak přičinil
o zřízení první české měšťanské
soukromé školy.
Do dějin města Břeclavi se
MUDr. Sovadina významně zapsal také v roce 1918. V předvečer
státního převratu byl dne 27. října
1918 na schůzi v tehdejším Národním domě (dnes budova soukromé SOŠ naproti vodárenské
věže) zvolen předsedou Okresního národního výboru. V této
funkci se ve spolupráci s velitelem nádražní posádky Rudolfem
Zaoralem významně podílel na
převzetí moci do rukou československých orgánů. Po dlouhých
a složitých jednáních s dosavadním vedením města v čele se starostou Eduardem Kafkou přešla
po zásahu Zemského národního
výboru v Brně dne 11. listopadu
1918 konečně pod českou správu i břeclavská radnice.
Po volbách v roce 1923 se
MUDr. Sovadina stal starostou
města. Za jeho starostování se
město potýkalo s těžkou bytovou
nouzí. František Sovadina proto
plně podporoval a rozvíjel stavební aktivity ve městě. Za jeho
působení vyrostly nové městské
čtvrti Na Dubiči, U Jánského dvora a Na svépomoci, kde bylo jen

v roce 1927 postaveno 139 rodinných domů.
Jako povoláním lékař si byl
dobře vědom velkých hygienických nedostatků města, zvláště
závadnosti pitné vody z místních
studní, která byla v letních měsících častou příčinou onemocnění břišním tyfem. Prosadil proto
vybudování městského vodovodu s nezávadnou pitnou vodou, který byl realizován v letech
1926–1928 finančním nákladem
deset miliónů korun.
Se jménem Františka Sovadiny je spojena i výstavba moderní budovy pro obchodní školu
a odbornou školu pro ženská povolání na Smetanově nábřeží.
Byla postavena v roce 1926 nákladem 2,5 miliónu korun podle
avantgardního funkcionalistického projektu významného pražského architekta ing. Jaroslava
Rösslera.
Za starostování MUDr. Františka Sovadiny byla postavena také
další významná veřejná budova
– pošta u nádraží. Stavba byla
zahájena v roce 1925 a dokončena po třech letech, náklady
činily čtyři milióny korun. Svým
technickým vybavením patřila
ve své době k nejmodernějším
zařízením svého druhu v Československu.
Funkční období skončilo
MUDr. Sovadinovi dne 31. prosince 1927, kdy jej na pozici starosty
vystřídal Antoš Čapka. František
Sovadina po celou dobu mandátu obětavě vykonával také lékařskou praxi. Na počátku třicátých
let se u něj bohužel začaly projevovat následky vážného zranění, které utrpěl jako účastník
VII. všesokolského sletu v Praze
při velkém železničním neštěstí
v Pečkách u Českého Brodu dne

27. června 1920, kdy do
sokolského vlaku najel nebržděný nákladní
vlak.
MUDr. František Sovadina zemřel dne 27. května 1934 ve věku 67 let.
Mezi svými současníky
byl velmi oblíben a vážen. Na důkaz vděku za
rozvoj města a o rozmach českého národního hnutí byla jedna
z břeclavských ulic (dříve Polní) už v době první
republiky přejmenována
na Sovadinovu.
Mgr. Jaroslav Čech

Stalo se v listopadu
1. listopad
1974 – zahájila provoz nová sportovní hala na Veslařské ulici.
3. listopad
1993 – byl otevřen krytý bazén.
5. listopad
1945 – bylo zahájeno vyučování
na nově zřízené průmyslové škole v Břeclavi.
1965 – byla dána do provozu obřadní síň u městského hřbitova
(byla zbořena v roce 2017).
7. listopad
1989 – zemřel Jan Skácel, významný český básník a prozaik, který
v Břeclavi prožil své dětství a studoval na zdejším gymnáziu.
8. listopad
1874 – nová školní budova
v Poštorné byla vysvěcena a předána do provozu.
2003 – atletky Gymnázia Břeclav
vyhrály celostátní finále atletického Středoškolského poháru.
10. listopad
1918 – poslední německý starosta
Břeclavi Eduard Kafka předal úřad
do rukou vládního komisaře Josefa Pyskatého.
11. listopad
1929 – byla zahájena doprava na
železniční trati Břeclav - Bratislava.
14. listopad
1974 – byl otevřen nový zimní stadion v Břeclavi.

17. listopad
1901 – byl zahájen provoz na železniční trati Břeclav - Lednice.
1924 – výnosem ministra vnitra
byl změněn název města z Břeclava na Břeclav.
19. listopad
1894 – C. & k. moravské místodržitelství v Brně povolilo založení
Sokola Břeclav.
1997 – zemřel Miroslav Loučka,
atlet, trenér a dlouholetý organizátor, který se významně zasloužil
o vybudování atletického stadionu
v Břeclavi.
20. listopad
1921 – narodil se Josef Horčička Šífar, úspěšný veslař, později lidový vypravěč a jeden ze zakladatelů
folklorního souboru Břeclavan.
1932 – dokončena stavba kina Koruna.
1944 – Břeclav byla bombardována spojeneckými vojsky.
23. listopad
1972 – v Břeclavi byla dána do
zkušebního provozu nová ledová plocha na budovaném zimním
stadionu.
1996 – Jiří Pavlov se stal prvním
senátorem v historii Břeclavska.
25. listopad
1946 – narodil se Ivan Kučírek,
slavný cyklista, mj. trojnásobný
mistr světa na tandemu, účastník
tří olympiád.
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Městská knihovna Břeclav připravuje na listopad 2018
Pavel Kosatík: Hovory s mamou
Břeclavská knihovna zve všechny zájemce na besedu se známým
historikem, spisovatelem a scenáristou Pavlem Kosatíkem pořádanou k 100. výročí vzniku Československé republiky. Jedná se o pořad
nazvaný Hovory s mamou, intimní
rozhovor dcery T. G. Masaryka Alice
Masarykové s matkou Charlottou,
kde líčí osudy Masarykovy rodiny
v letech 1914–1918, tedy v době
kdy Masaryk pobýval za hranicemi.
Beseda se bude konat ve středu
7. listopadu v 18 hodin ve velkém
sále knihovny. Vstupné dobrovolné.
Detoxikace organismu
v zimním období
Všechny zájemce o zdravý
životní styl zveme na přednášku
Mgr. Blanky Vrablcové nazvanou
Detoxikace organismu v zim-

ním období, která se uskuteční
v pátek 9. listopadu v 17 hodin
v malém sále knihovny. Dozvíte
se, jakým způsobem lze odstranit
nežádoucích látky z organismu
i během zimních měsíců roku.
Vstupné dobrovolné.
Cyklus přednášek
Břeclavsko za první republiky
Stále pokračuje cyklus přednášek Břeclavsko za první republiky, který břeclavská knihovna
připravila k 100. výročí založení
Československé republiky. Přednášky se konají ve čtrnáctidenním
cyklu vždy ve středu ve velkém sále
knihovny. Ve středu 14. listopadu
v 18 hodin se uskuteční přednáška
PhDr. Evženie Klanicové nazvaná
Břeclav kulturní, která zájemce
seznámí s osobnostmi kulturní
scény meziválečné Břeclavi, a ve

středu 28. listopadu v 18 hodin
přednáška PhDr. Emila Kordiovského Břeclav a okolí v roce 1938,
popisující na základě policejních
hlášení složitou situaci mezi Čechy
a Němci na Břeclavsku v pohnuté
době roku 1938. Vstup volný.
František Schulz - Grafika
V pátek 16. listopadu v 17 hodin bude vernisáží zahájena další
výstava v knihovnické Galerii na
schodech. Tentokrát si zde budou
zájemci moci prohlédnout výběr
z grafik poštorenského výtvarníka
Františka Schulze.
Akce na pobočce Stará Břeclav
Až do 14. prosince bude na
starobřeclavské pobočce probíhat
dlouhodobá čtenářská soutěž nazvaná Pátek za odměnu – sbírej
písmena za bleskový úkol. Zároveň je pro zájemce každý pátek

přichystána nová desková hra, kterou je možné si v rámci Herního
odpoledne společně zahrát.
Free Film Fest:
Škádlit Goliáše
Dalším snímkem z přehlídky nekomerčních snímků Free Film Fest
bude v úterý 4. prosince v 18 hodin v malém sále americký dokumentární snímek Škádlit Goliáše
z roku 2016. Egypťan Básim Júsif po
událostech arabského jara radikálně změnil povolání: z chirurga se
stal moderátorem vlastní satirické
talkshow. Časosběrný dokument
zachycující příběh Júsefova nebojácného pořadu odráží politické turbulence v Egyptě po pádu
prezidenta Mubáraka a prozatím
marné usilování tamní společnosti o skutečnou svobodu. Vstupné
dobrovolné.

Apalušáci Charvátská, z.s. pořádají

Galerie 99 tradičně již po
17 chystá společenské setkání-křest kalendáře s obrazy Antonína Vojtka. Letos nese název
MŮJ RODNÝ KRAJ. Do Břeclavi přijede další známá osobnost České republiky – klavírista
a skladatel Petr Malásek. Akce
začne v neděli 18. listopadu
2018 v 10.30 hodin v břeclavské synagoze. Můžete se těšit na
zpěv, hudbu, balet. Vstup zdarma.
Místo vstupenky si v synagoze
můžete koupit kalendář pro rok
2019 a také novou knihu A. Vojtka, která vypráví o tom, co pro
nás znamená domov. Bohatě ilustrovaná kniha je o lásce k místu,
kde máme své kořeny, kde jsme
se narodili, kde žijeme. Děkujeme
všem jednotlivcům i firmám, kteří nám pomáhají a podporují nás.
V Galerii 99 můžete shlédnout
od 16. 10. 2018 ojedinělou vý-

17. 11. 2018 od 12 h
Charvatské guláše
+ ochutnávka mladých vín

2. 12. 2018 od 11 h
Vánoční jarmark
stavu obrazů, převážně portrétů
od Jany Rozkové. Nenechejte si ji
ujít, potrvá do 27. 11. 2018.
Galerie nabízí: stálou expozici šperků ze dřeva, více než sto
grafických děl, veškeré služby
související s poradenstvím a výtvarným uměním, oceňování obrazů, restaurování atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně po
telefonické domluvě kdykoliv - 519
372118, 723 930 015, 723 887 977.
Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.
Novinky sledujte na www.vojtek-av.com nebo na facebooku.

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

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

středy 7. 11. a 14. 11. 2018 od 18 do 20 hod.
Téma: Rakovina
- Medicína s Alternativou = Optimální!

Vstup zdarma, nutná rezervace! SMS s příjmením 732 613 853.

zabijačkové speciality, svařák

V Malovaném kraji o Břeclavi
Celou řadu článků o našem městě najdete nejen v zářijovém
vydání národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj,
které už zamířilo ke svým čtenářům, ale též v čísle listopadovém,
jež vyjde za pár dnů...
V zářijovém výtisku zaujme příspěvek týkající se vytyčení státní hranice u Břeclavi po roce 1918. Jiný text pak připomíná výročí
zničení Památníku sjednocení v Břeclavi v roce 1938 německými
nacisty. Dozvíte se též, že u Pohanska byl objeven půdorys zaniklé středověké vsi, snad s názvem Chottmansdorf. A nechybí ani
ohlédnutí za třetím ročníkem folklorně laděného Setkání přátel
jižní Moravy, jež se v Břeclavi uskutečnilo v červenci. Navíc zde
svým prvním dílem začíná cyklus zaměřený na věhlasnou poštorenskou keramičku.
Z listopadového čísla lze vzpomenout pokračování tohoto
seriálu; aktuální díl je věnován její historii. Kromě toho je v rámci
„osmičkových“ výročí popisována situace v Břeclavi a okolí v říjnu 1938. A pro mnohé bude objevný medailon někdejšího břeclavského starosty Ing. npor. Rudolfa Zaorala.
Více se o obsahu periodika a jeho zaměření dozvíte na webových stránkách www.malovanykraj.cz
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LISTOPAD 2018
Čtvrtek 1.11. v 17:00 a sobota 3.11. ve 20:00

Neděle 18.11. v 15:00

19.11.2018 v 17:00 a 20:00 - divadlo

Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly základním
pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě? Režie: David Kerr.
Hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson
Komedie, USA, VB, 2018, DAB., příst, 88 min., 130,-Kč

Režie: Dušan Rapoš. Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott,
Miroslav Šimůnek.
Pohádka, 2018, ČR, Slov., 2018, příst., 99 min., 120,-Kč

PŘESUNUTÉ PŘEDSTAVENÍ - VSTUPENKY V PRODEJI

Čtvrtek 1.11. ve 20:00

ONI A SILVIO

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

PRVNÍ ČLOVĚK

Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. A film o něm
vznikl až po padesáti letech. Režie: Damien Chazelle. Hrají: Ryan
Gosling, Claire Foy, Corey Stoll, Jon Bernthal.
Drama, USA, 2018, titulky, od 12 let, 138 min., 130,- Kč

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Úterý 20.11. v 19:00!!! KINO ART
Režie: Paolo Sorrentino
Drama, 2018, Itálie, Fr., tit., od 15 let, 150 min., 110,- Kč

Středa 21.11. v 18:00 a ve 20:00

SNOW FILM FEST 2018

Pátek 2.11. ve 20:00 a sobota 3.11. v 17:00

Festival zimních sportovních a cestovatelských filmů.
Vstupné: 100,-Kč oba časy a na jeden čas 60,-Kč

Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer,

Pátek 23.11. a sobota 24.11. v 17:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Matěj Hádek, Táňa Pauhofová.

Komedie, Česko, 2018, přístupný, 95 min., 130,- Kč

Pátek 2.11. v 17:00 - 3D a neděle 4.11. v 15:00 - 2D

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

Režie: Lasse Hallström, Joe Johnston.
Hrají: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren
Dobrodružný, USA, 2018, DAB., příst., 150,-/130,- Kč
PROJEKT 100 - téma: MUZÍKÁL ve filmu

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

Pohádka pro celou rodinu
Animovaný, 2018, Česko, přístupný, 60 min., 120,- Kč

Pátek 23.11. a sobota 24.11. ve 20:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj
Hádek, Táňa Pauhofová.
Komedie, Česko, 2018, přístupný, 95 min., 120,- Kč

Neděle 4.11. v 18:00

Úterý 27.11. v 19:00!!! KINO ART

To nejkrásnější, co můžeš poznat, je lásku dát a v lásce být milován.
Režie: Baz Luhrmann. Hrají: Nicole Kidman, Ewan McGregor.
Muzikál, Austrálie, 2001, tit., od 12 let, 127 min., 100,- Kč

Režie: Lars von Trier. Hrají: Matt Dillon, Bruno Ganz, Riley Keough.
Drama, horor, Dánsko, Fr., Něm., Švédsko, 2018. titulky,
od 18 let, 155 min., 110,- Kč

Úterý 6.11. ve 20:00 KINO ART

Středa 28.11. a čtvrtek 29.11. ve 20:00

Zrození a smrt jsou mimořádné zážitky. Život je pomíjivé potěšení.
Režie: Gaspar Noé. Hrají: Sofia Boutella, Romain Guillermic.
Horor, 2018, Francie, titulky, od 18 let, 95 min., 110,- Kč

Režie: Steven Caple Jr. Hrají: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone,
Dolph Lundgren.
Drama, 2018, USA, titulky, od 12 let, 130 min., 120,- Kč

Středa 7.11. v 17:00 a ve 20:00

Čtvrtek 29.11. v 17:00

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jejich příběh.
Režie: Bryan Singer. Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton.
Hudební, VB, USA, 2018, tit., od 12 let, 134 min., 130,- Kč

Příběh o základních situacích, vztazích a emocích,které potkávají
každého člověka, jsou mu důvěrně blízké a známé. Režie: Beata
Parkanová. Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš.
Drama, ČR, Slovensko. 2018, od 12 let, 93 min., 110,- Kč

MOULIN ROUGE

CLIMAX

BOHEMIAN RHAPSODY

Čtvrtek 8.11. ve 20:00 a sobota 10.11. v 17:00

VENOM

Režie: R.Fleischer. Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Tom Holland.
Akční, sci-fi, USA, 2018, DAB., od 12 let, 112 min., 120,- Kč

Čtvrtek 8.11. v 17:00
pátek 9.11. ve 20:00 a sobota 10.11. ve 20:00

TEN, KDO TĚ MILOVAL

Námět Marie Poledňáková
Režie: J.Pachl. Hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák.
Komedie, rodinný, 2018, ČR, přístupný, 90 min., 120,- Kč

Pátek 9.11. v 17:00 a v neděli 11.11. v 15:00

JACK STAVÍ DŮM

CREED II

CHVILKY

Pátek 30.11. a sobota 1.12. ve 20:00, neděle 2.12. v 18:00

ROBIN HOOD

Režie: Otto Bathurst. Hrají: Taron Egerton, Jamie Dornan, Ben
Mendelsohn.
Akční, 2018, USA, od 12 let, titulky, 117 min., 120,- Kč

Pátek 30.11. a sobota 1.12. v 17:00
Neděle 2.12. v 15:00 a čtvrtek 6.12. v 17:00

ČERTÍ BRKO

Režie: Marek Najbrt. Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Jan Budař.
Pohádka, ČR, Slovvensko, 2018. příst., 99 min., 130,- Kč

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

22.11.2018 v 19:00 - divadlo

HVĚZDA – Eva Holubová
Vstupné: 460,-/420,- Kč - VYPRODÁNO

25.11.2018 v 10:00 - divadlo pro děti

MICHAL K SNÍDANI
Vstupné: 180,-Kč

25.11.2018 v 18:00

BEATLES s ORCHESTREM

BKO - břeclavský komorní orchestr
& THE TEACHERS
Vstupné: 150,-Kč

13.12.2018 v 19:00 - koncert
ESTRÁDNÍ SÁL DK Břeclav

Janek LEDECKÝ...
...vánoční koncert

Vstupné: 450,-/490,-/590,-/650,- Kč

18.12.2018 v 19:00 - divadlo
VYSAVAČ – Bob KLEPL
Vstupné: 460,-/420,- Kč - VYPRODÁNO

18.1.2019 v 19:00 skoro NOVOROČNÍ KONCERT

HOT SERENADERS
host: MILAN LASICA

SVĚTOVÁ ŠPIČKA V INTERPRETACI JAZZOVÉ HUDBY
30.LET. MÁ NA KONTĚ 11 ALB a TURNÉ PO RUSKÉ
FEDERACI, SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKU, MOSKVĚ,
hrál na PRAŽSKÉM JARU, FRANCII a CELÉ EVROPĚ...
Vstupné: 490,-/460,-Kč

předprodej od 21.11. - 10:00

6.2.2018 v 19:00 - divadlo

ČARODĚJKY
V KUCHYNI

Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a
ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil.
Animovaný, USA, 2018 přístupný, DAB., 86 min., 130,- Kč

Režie: D. Cooke. Hrají: Saoirse Ronan, Billy Howle, Emily Watson.
Drama, VB, 2017, titulky, od 15 let, 110 min., 110,- Kč

Neděle 11.11. v 18:00

MIKULÁŠ V KINĚ - VSTUP ZDARMA

Soupeřky v kuchyni i v životě
- dokáží se nezabít?
Veronika ŽILKOVÁ - Michaela DOLINOVÁ
Vincent NAVRÁTIL/ Ladislav ONDŘEJ
Milan DUCHEK

Nebezpečný koktejl ve stylu filmů Dívka ve vlaku a Zmizelá Vám
namíchá režisér Paul Feig. Hrají: Anna Kendrick, Blake Lively.
Krimi, drama, 2018, USA, tit., od 15 let, 117 min., 120,- Kč

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

předprodej od 21.11. - 10:00

GRINCH

NEBEZPEČNÁ LASKAVOST

Úterý 13.11. ve 20:00 KINO ART

DOMESTIK

Režie: Adam Sedlák.
Hrají: Tereza Hofová, Jiří Konvalinka, Miroslav Hanuš.
Drama, ČR, Slovensko, 2018, od 12 let, 117 min., 110,- Kč

Středa 14.11. v 17:00 a ve 20:00 a čtvrtek 15.11. ve 20:00

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné
knižní série Milénium Stiega Larssona se vrátí na plátno jako Dívka v
pavoučí síti... Režie: Fede Alvarez. Hrají: Claire Foy, Sylvia Hoeks.
Krimi, drama, 2018, USA, tit., od 15 let, 111 min., 120,- Kč

Čtvrtek 15.11. v 17:00 - 2D
Pátek 16.11. v 17:00 - 3D, ve 20:00 - 2D
Sobota 17.11. v 17:00 - 2D, ve 20:00 - 3D
Neděle 18.11. v 18:00 - 2D

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Režie: David Yates. Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston,
Johnny Depp, Jude Law.
USA, 2018, od 12 let., DAB., 134 min., 150,-/130,- Kč

Úterý 4.12. ve 20:00 KINO ART

NA CHESILSKÉ PLÁŽI

Středa 5.12. v 18:00

Pohádka pro celou rodinu

Čtvrtek 6.12. ve 20:00

VDOVY

Režie: Steve McQueen. Hrají: Viola Davis, Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo.
Drama, USA, VB, 2018, tit., od 12 let, 129 min., 120,-Kč

Pátek 7.12. v 17:00 - 3D, ve 20:00 - 2D
Sobota 8.12. v 17:00 - 2D, ve 20:00 - 3D
neděle 9.12 v 18:00 - 2D

SMRTELNÉ STROJE

Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace přizpůsobila
novému životu. Gigantická pojízdná města se toulají světem ... Režie:
Christian Rivers. Hrají: Hera Hilmar, Hugo Weaving.
Fantasy, dobrodružný, Nový Zéland, USA, 2018, DAB.,
od 12 let, 128 min., 140,-/120,- Kč

Neděle 9.12 v 15:00

PRINCEZNA A DRÁČEK

Animovaný, Rusko, 2018, DAB., příst., 75 min., 110,- Kč

Vstupné: 380,-/350,- Kč

12.3.2018 v 19:00 - koncert

KAREL PLÍHAL
Vstupné: 350,- Kč

předprodej od 21.11. - 10:00

16.3.2018 v 19:00 - divadlo

MŮŽEM I S MUŽEM

Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí...
... podobnost se Sexem ve městě, čistě náhodná.
K. Kaira HRACHOVCOVÁ, Vanda HYBNEROVÁ,
Jitka SEDLÁČKOVÁ, Dáša ZÁZVŮKOVÁ
Vstupné: 420,-/370,- Kč

ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:

www.kinobreclav.cz

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK NA POKLADNĚ:
ST-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20:00, SO: 16:00 – 20:00

KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV

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

!! Nevyzvednuté rezervace se ruší automaticky...
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Břeclavský softbal je extraligový!

Softbalisté Locos Břeclav dotáhli své tažení 2. ligou mužů do vítězného konce, když zvítězili na hřišti Hladových hrochů v Sezimově Ústí
8:4 a 9:1. Ovládli tak finálovou sérii v poměru 3:1 a postoupili do nejvyšší české soutěže. Gratulujeme! Tým břeclavských Locos přijali na půdě
radnice starosta Pavel Dominik s místostarostou Zdeňkem Urbanem. Společně probírali další možnosti podpory týmu městem Břeclav, přišlo
i na téma zimních tréninků nebo vylepšení stávajícího hřiště. Radnice bude břeclavský softbal podporovat i v dalších letech. 
(dav, juh)

Veslaři dominovali v Praze Stolní tenistky MSK zářily
v extralize i superlize

Na mezinárodních závodech
osmiveslic v Praze zazářili junioři Dalibor Neděla, Aleš Pospíšil a kormidelník Zdeněk Čech.
Na závody Head of Prague přijeli
veslaři z Německa, Rakouska, Maďarska a také z Polska. Jedná o distanční závod Prahou s otočkou.
Start závodu je vždy u Barrandovského mostu, otočka mezi Palackého a Jiráskovým mostem a cíl
u veslařského ostrova kde se dříve konalo ME mužů a žen. Délka
závodu je 6 km z toho 4 km po
proudu řeky Vltavy a 2 km proti. Chlapci byli součástí výběru
z Moravy a doplněni o závodníky
z Lysé nad Labem a z pražského
Smíchova.
Od startu naši kluci nenechali
nikoho na pochybách, že jsou fa-

vorité juniorského závodu a posádku startující o 30 vteřin dříve
předjížděli po 1,5 kilometru! Zvítězili časem 20:18,3 minuty. Při
vyhlašování byli veslaři mile překvapeni, když museli ještě jednou
na "pódium" za třetí absolutně
nejrychlejší čas a to včetně posádek mužů, kde zvítězila Dukla
Praha. 17. listopadu pojede tato
osma s břeclavskými borci na
známý závod do Basileje, kde je
čeká podobě dlouhá trať. Držíme palce!
Další zástupcem veslování
z Břeclavi byla v závodě Head of
Prague Slávka Kouřilová, která ve
společenství se závodníky ČVK
Brno obsadila v závodě MIX (čtyři ženy a čtyři muži) čtvrté místo.

(aka)

V říjnu se stolním tenistkám
MSK Gumotex Břeclav mimořádně
dařilo. V důležitých utkáních extraligy vyhrály na severu Moravy
hladce obě utkání s celky první poloviny tabulky a upevnily si druhé
místo za suverénním Hodonínem,
který dosud neztratil ani bod. Ženy
MSK zdolaly svého tradičního soupeře CDU ST Sport Ostrava 6:1,
když Ostrava získala svůj první bod
až za stavu 0:5. Postarala se o něj
střídající Ságlová, která v pěti setech porazila ne zcela zdravou Vivien Ellö. Další dvě hráčky MSK
Karin Adámková a Dana Čechová
prošly utkáním bez újmy s čistým
štítem. Na stolech SKST Baník Havířov to bylo ještě přesvědčivější.
Na výsledku 6:0 se podepsaly dvěma body Adámková a Čechová, po
bodu přidaly Ellö a střídající kadetka Helenka Sommerová, která má
v Břeclavi povolený střídavý start.
Série dobrých výsledků stolních tenistek Břeclavi pokračovala
v prvním turnaji skupiny B mezinárodní superligy, kterou pořádal
MSK v mezinárodním stolně-tenisovém centru v Bratislavě. Hráčky
MSK vyhrály spolehlivě svou skupinu, když porazily výběr ČR U23
6:2, Linz AG Froschberg 6:2 a juniorky Maďarska U23 6:1. Oporou

celku byla Karin Adámková, která
neprohrála ani jednu dvouhru. Jen
v jednom utkání nastoupila Vivien
Ellö a ani ona nenašla přemožitelku. Méně úspěšná byla tentokrát
Dana Čechová, což byl podle slov
kouče Petra Nedomy důsledek
jejího pasivního příjmu podání,
po němž se jen s obtížemi bránila
útokům ambiciózních soupeřek.
Čechová inkasovala dvě prohry,
pětkrát odešla od stolu vítězně.
Šanci rozvíjet svůj nesporný talent v dresu Břeclavi dostala v Bratislavě další mladá hráčka, Linda
Záděrová z Brna. Ani ona se neztratila. Proti Linzi sice nedostala
dostatek šancí k útoku díky kvalitní hře soupeřek a hladce ztratila
oba své zápasy, dvakrát ale byla
úspěšná proti mladým Maďarkám.
Druhý turnaj v základní skupině
B superligy, po němž do II.stupně soutěže postoupí nejúspěšnější dva celky, se bude konat
27. a 28. listopadu v Linzi. Hráčky
MSK mají postup na dosah, naději si dělají
i juniorky ČR U23, zatím druhé, ale také rakouský Linz, který
v domácím prostředí může nasadit nejsilnější sestavu a třemi výhrami kvalifikační boje zvrátit ve
(hýb)
svůj prospěch. 
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Ženský hokej v Břeclavi má dobře nakročeno
Ženský hokejový tým obohacuje pro hokejovou sezonu 2018
– 2019 sportovní dění v Břeclavi.
Místní hokejistky startují v ženské
1. hokejové lize pod názvem HC
Lvi Břeclav a vedou si překvapivě
dobře. V tabulce 1. ligy se pohybují kolem druhého místa. Jejich
trenérem je David Bartal.
Jak vlastně vznikla myšlenka sestavit v Břeclavi ženský
hokejový tým a přihlásit ho do
celostátní první ligy?
Prvotní myšlenka založení
ženského týmu v Břeclavi přišla
od břeclavských odchovankyň,
které byly nuceny jít na hostování
do jiných týmů, protože v Břeclavi pro tyto hráčky nebyla soutěž.
Abych to objasnil, mladé hráčky, které se v Břeclavi naučí hrát
hokej, jsou schopny fungovat ve
smíšeném družstvu s chlapci maximálně do kategorie dorostu.
Následně musely odcházet na
hostování. Vzhledem k tomu, že
břeclavských odchovankyň bylo
poměrně dost, vzešel tento nápad na založení vlastního týmu.
Po domluvě s vedením hokejového klubu HC Lvi Břeclav se utvo-

řil ženský tým, který se následně
zaregistroval do 1. ženské ligy.
V ČR existují v soutěži žen extraliga, 1.liga a 2.liga.
Jaký je současný kádr hráček?
Momentální počet břeclavských hráček schopných hrát
tuto soutěž je 19, z čehož polovina jsou břeclavské odchovankyně. Dalších 26 hráček se nám
připravuje v nižších kategoriích
od přípravky po mladší žáky. Ženskou ligu mohou hrát hráčky od
dvanácti let a horní věková hranice není omezena. U nás je nejmladší hráčce 14 let a nejstarší,
což není moc slušné prozrazovat, je 41 let.
Přibližte nám trochu karierní
profil některých břeclavských
hráček?
Naší asi nejzkušenější hráčkou
je kapitánka týmu Katarína Buociková, která má za sebou 10 titulů
mistryně Slovenska a 4 starty na
mistrovství světa za Slovensko.
Sára Sadílková a Sabina Duroňová mají 2 tituly mistryň republiky
za tým SK Karviná a zkušenosti
z reprezentace. Eliška Vozdecká
a Karolína Hrdinová se také uká-

zaly na nominačních listinách reprezentace ČR.
Jak hodnotíte dosavadní průběh letošní sezóny?
Start letošní sezóny nebyl jednoduchý, tým se teprve skládal
a holky si na sebe, co se týká souhry, začínaly teprve zvykat. Nicméně musím říct, že dle mého
názoru se to podařilo velmi rychle a v týmu vidím velký potenciál.
K divácké odezvě musím říct, že
jsem byl mile překvapen, jaký je
o ženský hokej zájem ze strany
fanoušků a diváků. Počet diváků
je srovnatelný se soutěží mužů.
Jaké vidíte reálné cíle družstva žen do budoucna a co by

potřebovalo k vytvoření technického zázemí?
Vzhledem k disciplinovanosti a velké chuti hráček k hokeji si
myslím, že jsme schopni hrát na
prvních příčkách soutěže a doufám, že po úvodní sezóně se ženský tým stane plnohodnotnou
součástí i do budoucích let. Momentálně největším problémem
jsou asi finance, které jsou zapotřebí k udržení tohoto projektu při
životě. Je také zapotřebí doplnit
hráčský kádr o jednu gólmanku
a minimálně o 2-3 zkušené hráčky.
Technické zázemí máme vytvořeno díky vstřícnosti vedení je.
(luk, foto dav)

Miniolympiáda mateřských škol Svatováclavský běh

přilákal stovky závodníků

V mateřské škole Na Valtické se na konci září konala miniolympiáda. Na děti z břeclavských mateřských škol čekalo 15 stanovišť, na
kterých si vyzkoušely svou šikovnost. Povzbudit je přišli i břeclavští
místostarostové Jaroslav Válka a Zdeněk Urban. I přes chladné podzimní počasí se akce velmi vydařila.
(juh)

Plno bylo na startu na 5 i 10 km,
Svatováclavský běh přilákal také
stovky malých závodníků, kteří si
zasprintovali podstatně kratší trasy. Chladnější vzduch mnohým vytrvalcům vyhovoval. Závod, který
odstartoval na Novém dvoře a běžel se lesy Lednicko-valtického
areálu, ovládl na 10 km Miroslav
Mráz, na 5 km byl nejlepší Luděk
Durďák. Kompletní výsledky naleznete na https://www.facebook.
com/svatovaclavskybeh/. (dav)

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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Břeclavané překonali rekord ve štafetovém maratonu

K volebním urnám zamířili už v pátek, v sobotu totiž čekal na 43 běžeckých nadšenců z Břeclavi větší úkol. Chtěli na atletickém ovále Lokomotivy zaběhnout nejrychlejší štafetový maraton v ČR a přesunout stávající český rekord z Kyjova do Břeclavi. To se povedlo, pod dohledem
komisaře z pelhřimovské Agentury Dobrý den překonali časem 2:40:29 hodiny loňský ustavující rekord o celých 11 minut. Akce měla i charitativní podtext, pro postiženou osmiletou holčičku nashromáždili sami běžci a sponzoři více než 23 000 Kč, které jí na místě osobně předali.
Závod, při kterém běžel každý ze 42 amatérských vytrvalců svůj 1 km, a poslední sprinterka dotáhla 195 metrů k maratónské vzdálenosti,
připravovaly skupiny Rozběháme Břeclav a Spartan Race Training Group Břeclav půl roku. Slunečné počasí, píseň na přání a hecování přátel
navíc dokázalo téměř každého dotáhnout k osobnímu rekordu. 
(dan)

Břeclavan patří mezi světovou špičku v neobvyklé disciplíně

Monty je nejšťastnější když
může pracovat. Tak hodnotí svého psa netradičního plemene jeho
majitel Zdeněk Straka. Břeclavané
jej mohou často potkat v lesích okolo města. Obvykle se objeví a zmizí jako přelud. Závodní koloběžka
s tahounem Montym je totiž pe-

kelně rychlá. Právě díky tomu si na
podzimním mistrovství světa v individuálním mushingu, které se konalo v Polsku, Břeclavan dojel pro
bronzovou medaili. Na následném
otevřeném mistrovství Slovenska
skončil Zdeněk s Montym stříbrný. Na zlato jim přitom chyběly dvě

Místo, kde se mohu zašít
a naučit se šít,

potkávat a sdílet,
inspirovat a experimentovat.

www.zasijsenapeci.cz
Lanžhot, Na Peci 28

vteřiny. „Stále je co zlepšovat, Monty je skvělý parťák a miluje práci,
kterou je v jeho případě právě mushing,“ vysvětluje majitel energického psa, který je šlechtěný právě
k tažení na kratší trasy. „Do deseti
kilometrů má evropský saňový pes
proti klasickým plemenům jako je

malamut nebo husky obrovskou
výhodu. Je dynamičtější a rychlejší. Pak samozřejmě začne ztrácet,
k delším závodům jsou vhodnější
právě tradiční plemena,“ dodává.
S Montym má musher ještě mnoho
plánů, navíc mu pořídil psího parťáka stejné rasy.
(dav)
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POSLEDNÍ ŠANCE ZÍSKAT VOZY ŠKODA FABIA
S CENOVÝM ZVÝHODNĚNÍM
Přijďte se sami přesvědčit

SLEVA AŽ

79 000 Kč

Vyobrazené vozy jsou ilustrativní.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
ŠKODA FABIA: 4,4 - 4,9 l/100 km, 101 - 112 g/km

Máte zájem o nový vůz ŠKODA? Vybrat si můžete ihned.
Šetřete finance a pořiďte si kvalitní a spolehlivý vůz od autorizovaného dealera vozů ŠKODA. Máme pro Vás skladové vozy ihned
a bez čekání za výhodné ceny. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Aktuální nabídku vozů najdete na www.agrotecauto.cz.
Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám poradíme s výběrem vozu. Nezapomeňte si u nás objednat testovací jízdu.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a.s.
Lidická 123, Břeclav 690 02
Tel.: 725 940 795
www.agrotecauto.cz

OA_inz_zvyhodneni_fabca_180x131_breclav.indd 1
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PŘIJÍMÁME

Maropyll

OBJEDNÁVKY

e

Dyj

SADBOVÝCH
BRAMBOR

h
dníc

o
Nár

inů
hrd

•RACIO
•VP Břeclav
•IVK Břeclav
•Bejkárna u Vola

VINAŘSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY BŘECLAV
Národních hrdinů 3482/22A
Břeclav (areál Racio)

po - pá 8:00 - 17:00
so
8:00 - 11:30

519 321 235
vp.maropyll@email.cz
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Pořiďte si opravdu česká okna
s výbornými izolačními vlastnostmi
a zárukou 7 let

OPRAVDU

ČESKÁ OKNA

TRADICE
od roku 1995

Akce platí ještě do 30. 11. 2018

VYUŽIJTE PODZIMNÍ SLEVY NA NOVÁ OKNA

a ušetřete za energie už tuto zimu
Okna, dveře, fasády, PVC, hliník
Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH
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