Zpravodaj města Břeclavi

www.breclav.eu

RADNICE

12

2018

Fortel propojuje studenty a zaměstnavatele
Stovky studentů i lidí z řad veřejnosti využily v listopadu jedinečné příležitosti projednat
své možnosti se zástupci nejvýznamnějších
zaměstnavatelů technických oborů v regionu. Břeclavský fortel už potřetí přiblížil technické obory hlavně nastávajícím absolventům
základních a středních škol, ale právě i lidem,
kteří například uvažují o změně zaměstnání.
I v našem regionu se zaměstnavatelé potýkají
s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se
zájmem o technické obory a právě prostřednictvím Břeclavského fortelu se nejvýznamnější průmyslové firmy snaží povzbudit zájem
žáků o technické profese. Akce má mimo jiné
za úkol poukázat na stálý nedostatek zájemců
o tato povolání a představit pracovní možnosti v místních podnicích. Je potřeba ukázat, že
i v břeclavském regionu je mnoho možností
uplatnění na trhu práce.
(dav)

Město pomůže obyvatelům
azylového domu přečkat zimu
Město Břeclav pomůže obyvatelům azylového domu, kterým reálně hrozilo, že na Nový
rok skončí na ulici. Charita, která tuto službu provozovala, se ji
rozhodla k 31. prosinci letošního
roku ukončit, protože Jihomoravský kraj odmítl, v souladu s uzavřenou smlouvou, jednostranný
požadavek Charity na navýšení platů svých zaměstnanců. Na letošní
i příští rok chybí zhruba 900 tisíc
na každý. Téměř tři desítky obyvatel azylového domu se tak rázem
ocitly v nepříjemné existenční nejistotě. Břeclavská radnice proto
hledala cestu, jak jim pomoci. "Charita oznámila konec provozování
azylového domu a udělala ukončením registrace služby a vzdáním
se práva na odvolání krok, který už

nelze vzít zpět. Rada města proto
uložila příslušným odborům městského úřadu, aby připravily varianty náhradního ubytování a vyčíslily
předpokládané náklady. Objekt
azylového domu, který je majetkem města, se změní na ubytovnu s příslušným provozním řádem
a režimem. To umožní jeho obyvatelům čerpat příspěvek na bydlení
od Úřadu práce. Předpokládané
roční provozní náklady byly vyčísleny zhruba na 400 tisíc, k tomu je
třeba přičíst náklady na správce
a úklid," uvedl břeclavský místostarosta Jaroslav Válka. Cílem města
je zařízení do konce dubna příštího roku vyprázdnit a současným
obyvatelům prostřednictvím nově
rozběhnutého sociálního projektu
zajistit jiné ubytování.
(juh)

Oblastní charita Břeclav oznamuje,
že ve dnech 1. – 14. ledna 2019 se na území ČR uskuteční

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V těchto dnech mohou vaše domácnosti Břeclavi a okolí
navštívit tříkráloví koledníci
s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi.

Sběrný dvůr Břeclav
– změna provozní doby
Pozor!

Od 1. 11. do 31. 3.

je sběrný dvůr na Sovadinově 943/2 otevřen ve dnech
úterý

8:00 - 17:00

čtvrtek 8:00 - 17:00
sobota

8:00 - 17:00

Aktuality a fotoreportáže
z Břeclavi naleznete na

PRACOVNÍ
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015

PŘÍLEŽITOSTI

Sovadinova 3552/10a, Břeclav

PŘIDEJTE SE K NÁM
www.alcaplast.cz/kariera

Výpisy usnesení
ze zasedání zastupitelstva
města Břeclavi naleznete na
https://breclav.eu/urad/

@mestobreclav

zastupitelstvo
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Pohled na město s obzorem
plným blesků Břeclavany zaujal

V listopadovém čísle Radnice jsme umístili vítěznou fotografii soutěže Břeclav – místa známá i neznámá. Protože se o prvenství do poslední chvíle rvaly dvě fotografie, rozhodli jsme se ocenit obě. Obě totiž na facebooku získaly přes tisíc hlasů, rozdíl mezi nimi byl nepatrný.
Po snímku vítěze Luďka Maděryče tak nyní umisťujeme stříbrnou fotografii Vladimíra Šálka. Jeho pohled na město s obzorem plným blesků
zaujal 1031 lidí. Vítězný snímek získal 1071 hlasů. Děkujeme soutěžícím i hlasujícím, v příštím roce počítáme s obdobným projektem.  (dav)

Přírodní zahrady v mateřinkách děti vzdělávají

Přírodní zahrada mateřské školy Kupkova se rozrostla o venkovní posezení. Součástí tohoto posezení na venkovní svačinky jsou i příbytky
pro včely samotářky. Město Břeclav tak v zastoupení místostarosty Jaroslava Války a ředitele ZŠ a MŠ Kupkova Igora Huleji oficiálně zprovoznilo v půli listopadu další část přírodní zahrady břeclavské mateřinky. Ekolog Filip Šálek dětem hravou formou vysvětlil, jak domečky
pro včelky fungují. Další "svačinkové posezení" podle návrhu zahradní architektky města Ilony Vybíralové s bydlením pro včely zprovoznila břeclavská radnice na konci listopadu v MŠ Okružní. Projekt je realizován finanční dotací v rámci Environmentálního vzdělávání z Jihomoravského kraje. 
(dav)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
rok se
s rokem sešel a na dveře
nám po roce
opět klepou
Vánoce. Doba,
kdybychom všichni měli zvolnit
v pracovním nasazení a udělat si
čas na naše nejbližší. Využijme
Advent k tomu, abychom zrekapitulovali poslední rok, abychom nabrali nové síly do roku
dalšího. Těšme se z drobností
jako je zdobení vánočního stromu s nejbližšími, ochutnávání

vánočního cukroví nebo setkávání s přáteli při venkovním akcích třeba u teplého svařáku.
Zkusme se v čase vánočním povznést nad starosti všedního
dne.
Dovolte mi vás všechny pozvat na Břeclavské Vánoce, které začínají už v sobotu 15. 12.
na pěší zóně u břeclavského
gymnázia a trvat budou až do
23. 12. Každý den od 14 hodin
se můžete přijít prohřát nejen
na zmiňovaný svařák, čeká vás
také bohatý kulturní program,
ve kterém vystoupí nejen děti
z místních folklorních souborů, základních škol a mateřinek.

Na Vánočním jarmarku si budete moci pořídit něco dobrého
na zub, ale také dárkové drobnosti. Využijte Břeclavských Vánoc k setkání se svými známými
a užijte si vánoční atmosféru
břeclavské pěší zóny a přilehlého parku.
Vánoční zpívání a jarmarky chystají také slovácké krúžky z jednotlivých městských
částí. Starou Břeclaví bude 22.
12. už tradičně procházet živý
betlém. Den před Vánocemi si
můžete užít vánočního plavání při svíčkách v břeclavském
krytém bazénu nebo vánoční
diskotékové bruslení na zim-

ním stadionu. Příznivci plavání v ledových vodách mohou jít
otestovat svoji kondičku tradičně 26. 12. do areálu SVK, kde
se bude konat Vánoční kilometr
na Dyji.
Společně oslavíme vstup do
dalšího roku stejně, jako tomu
bylo letos. Rok 2019 přivítáme
1. 1. 2019 v 17 hodin velkým Novoročním ohňostrojem na Kuffnerově nábřeží.
Přeji všem Břeclavanům co
nejklidnější prožití Vánoc a co
možná nejšťastnější vykročení
do roku 2019.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

České vlajky v břeclavských školách

Vlajka jako jeden ze symbolů naší státnosti byla námětem
činnosti žáků břeclavských základních škol. Ty se ke stému výročí založení republiky postavily
vskutku originálně. Žáci ZŠ Na Valtické vytvořili živou vlajku, když se
jich tři sta zapojilo ve školní tělo-

cvičně do pokusu o český rekord.
Nebyla to ale jediná vlajková
aktivita. V rámci akce Český den
s českými vlajkami na podlaze tělocvičny vznikla také obří česká
vlajka z víček PET lahví, celá škola
byla vyzdobena českými vlajkami,
které si žáci sami vyrobili z nejrůz-

nějších materiálů. Také chodník
před školou ozdobily křídou namalované vlajky.
Celoškolní projekt ke stému výročí republiky pořádala také ZŠ Komenského. Po společném zahájení
v tělocvičně žáci 1. stupně vysadili
na školním dvoře lípu a z vlastních

těl vytvořili vlajku. Projekt zakončili společnou písní Ach synku,
synku. Žáci 2. stupně se v projektu mimo jiné zaměřili na osobnosti a budovy z první republiky
v Břeclavi, výsledkem byly společné výstupy, které jsou vystaveny
v jednotlivých třídách. (juh, dav)
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Asistenční psi jsou skvěle vycvičení a smí do obchodů
i veřejných budov, to se ale leckdy setkává s nepochopením
Fenku Lessie si hladí osmiletý Kryštof. Poté chytne na procházce maminku za ruku. Vcelku
běžný obrázek spokojené rodiny
se psem na procházce. Pro Lenku Pazderovou je to ale zázrak.
Kryštof totiž trpí dětským autismem, který je provázen afekty a vztekem, pokud nerozumí
svému okolí, nebo když jeho
okolí nerozumí jemu. Procházky pro ně bývaly spíše zátěží než
odměnou. Už první den fenky
Lessie v rodině ze Staré Břeclavi
ale ukázal neskutečné. Kryštof
skrze psa začal lépe komunikovat s okolím. „Pro mě to byl zázrak, když pohladil fenku, dal mi
ruku, na procházce se uklidnil,“
popisuje maminka.
A kdo je vlastně Lessie? Speciálně vycvičený asistenční pes,
který patří organizaci Helppes.
Ta cvičí čtyřnohé asistenty právě
proto, aby mohli pomáhat v rodinách, jako je ta paní Pazderové.
Kromě Kryštofa bude Lessie pomáhat ještě dvojčeti Jakubovi,
který trpí ADHD, poruchou pozornosti, aktivity a řeči. Hůře se
orientuje v prostoru a kvůli hyperaktivitě mu hrozí i riziko častých úrazů.
Fenka Lessie přinesla do rodiny více pohody a klidu. „Už dříve
se zjistilo, že autisté velmi dobře reagují na psy a skrze ně poté
dokáží mnohem lépe reagovat
i na své okolí,“ vysvětluje trenér asistenčních psů organizace Helppes Radek Fuksa.
Vycvičení psa přitom není
levnou záležitostí, zhruba roční výcvik vyjde na 250 tisíc korun. Organizaci na něj přispívají
lidé z celé země i mnohé společnosti. „K výcviku vybíráme
nejčastěji roční zvířata, to proto,
že zde už dokážeme velmi dobře odhadnout, jaké má pes povahové rysy. Psy k výcviku máme
z útulků nebo od soukromých
osob, které např. pro psa nemají vhodné podmínky. Asistenční
psi se cvičí na míru konkrétnímu uživateli. Z došlých žádostí
vybereme žadatele, který nejlépe splňuje naše parametry, a pozveme jej na pohovor. Na základě
toho začneme s výcvikem. Nejčastěji cvičíme labradory, zlaté
retrívry, ovčáky, kolie. Lessie je

kříženec ovčáka a kolie. Ročně
vycvičíme asi 15-18 psů, projekt
je cílen na celou republiku,“ vysvětluje Fuksa.
Vycvičení asistenční psi se
nesmí hladit, protože by je to
rozrušovalo z jejich soustředění, z jejich práce. „Je potřeba, aby lidé respektovali pohyb
asistenčního psa v uzavřených
prostorách, jako jsou obchodní
domy, veřejné budovy apod. Jedná se totiž o kompenzační pomůcku. Ne vždy se právě pohyb
asistenčního psa setkává s pochopením ať už prodavačů, bezpečnostních pracovníků nebo
i nakupujících lidí či návštěvníků
institucí. Psi mají speciální výcvik, nehrozí proto, že budou jíst
zboží, že bude zboží oslintáno,
nebo že se v prodejně pes vykálí, jsou naprosto bezproblémoví,“
doplňuje. Mnozí lidé mají asistenční psy spojeny pouze s nevidomými. Stále více jsou však
asistenční psi používáni právě
jako pomocníci pro rodiny, které
mají děti postižené autismem či
jinou poruchou.
A jak vůbec Pazderovi napadlo
pořídit synům asistenčního psa?

„My jsme uvažovali o pejskovi pro
kluky už déle, shodou okolností
jsme v televizi viděli psa Sunnyho
organizace Helppes, takže jsme
v létě loňského roku poslali žádost, která byla hned kladně vyřízena, a dnes už tu Lessie máme.
Syn se celkově zklidnil, nezavírá
se tolik do pokoje jako dříve, místo toho se soustředí na společné
prostory, kde je i Lessie. Už během prvního dne s Lessie jsme
zaznamenali obrovský pokrok,“
dodává maminka.

Lessie tak bude pomáhat
oběma bratrům i jejich mamince. Jakubovi pomůže s rozvojem
řečových schopností, orientací
v prostoru, a když bude potřeba,
zabrání mu třeba vběhnout do
vozovky. Pro Kryštofa je zklidňujícím prvkem a pomůže zmírnit
jeho nadměrnou fixaci na maminku. Ta se bude moci věnovat
i jiným záležitostem a odpočinout si od neustálé péče o děti
s vážným zdravotním postiže(dav)
ním.
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Tříkrálový průvod vyrazí
do ulic města 4. 1. 2019
Svátek Křest Páně (neděle
6. ledna) bude uzavírat celý vánoční liturgický cyklus. V prostředí západního křesťanství
je tento den spojený se svátkem sv. Tří králů, kdy se píšou
svěcenou křídou na dveře či
okenní rám k ochraně a požehnání domácnosti velká písmena
K + M + B a příslušný letopočet. Od 16. století je se svátkem
spjata i tradice tříkrálových divadelních představení, z nichž se
časem vyvinul zvyk posledního
vánočního koledování.
V pátek 4. ledna 2019 v 15.30
hod se opět od břeclavského
gymnázia vydá tradiční průvod
tří králů, organizovaný Oblastní
charitou Břeclav. V podání divadelního souboru Břetislav se
přeneseme do města Betléma
na počátek našeho letopočtu
a půjdeme za hvězdou hledat
právě narozené nemluvňátko.
Že vzácnému průvodu nebude
hrozit žádné nebezpečí od krále
Heroda, zaručí přítomnost nejvyššího představitele města –
pana starosty i vedení radnice.

V exotickém průvodu nebude
chybět známý velbloud Šajtan
a možná si do Břeclavi přiveze
i mladšího kolegu. Průvod doprovázený dechovou muzikou
Lanžhotčanka bude ukončený
u Kulturního domu Delta, kde
koledníky čeká tříkrálový živý
betlém, soubor Old Stars, požehnání tříkrálové sbírce a dětská
vystoupení DNS Charvatčánek
a mateřských škol. Zajištěno je
i charitní občerstvení pro malé
i velké a sladké odměny pro děti
s tříkrálovými korunkami.
Přijďte v co nejhojnějším počtu ukončit dobu vánoční.
Stejně jako tři králové obdarovali narozeného Ježíška, můžete i Vy přinášet dary potřebným
formou příspěvků do Tříkrálové
sbírky, která je na území ČR vyhlášena ve dnech 1. až 14. ledna
2019. V tuto dobu mohou Vaše
domácnosti navštívit tříkráloví
koledníci s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi. Pracovníci
Oblastní charity Břeclav velmi
děkují.
PhDr. Alena Káňová

Virtuální prohlídka úřadu

100 let od konce 1. světové války

V neděli 11. 11. jsme si připomněli ukončení prvního válečného konfliktu, který dostal přídomek světový. Památku padlých uctili představitelé města, Čsl. obce legionářské, Klubu vojenské historie i obyvatelé
Břeclavi. 
(juh)

Zasadili lípu, postavili máju

V listopadu se uskutečnilo tradiční utkání výběru fotbalistů Staré
Břeclavi a hostů. Tomu předcházelo postavení májky. Kromě toho zasadili členové Olympie společně s místostarostou Richardem Zemánkem lípu ke sto letem od založení republiky. Pro všechny zúčastněné
a návštěvníky bylo po celou dobu připraveno občerstvení a po zápase
i posezení s hudbou, dobrým jídlem a pitím. Hosté při hodovém utkání
deklasovali Starobřeclaváky 1:7, což ale hodovníkům nelze vyčítat. (dav)

Břeclav – technologicky na špici

Studenti gymnázia Břeclav vytvořili virtuální prohlídku úřadu,
která je dostupná na webu města. V Břeclavi jsou šikovní a aktivní studenti, kteří mají zájem být svému městu přínosem. Na jaře
roku 2018 Dominik Petrjanoš a Martin Kováč – studenti 4. ročníku gymnázia Břeclav – zpracovali pod vedením svého profesora
Hyčky virtuální prohlídku městského úřadu.
Prostřednictvím virtuální prohlídky si může každý projít prostory
městského úřadu, podívat se do zasedací místnosti zastupitelstva, vstoupit do obřadní síně, rozhlédnout se ze střechy úřadu
nebo navštívit kancelář starosty či tajemníka.
Virtuální prohlídka je dostupná ze stránek úřadu http://www.
breclav.eu, odkaz Úřad a radnice, nebo pomocí přímého odkazu: https://breclav.eu/vtour/mu9.html. 
(kom)

Geografické informační technologie neboli webové mapy jsou
v Břeclavi jako doma. Odborná
veřejnost z celé České republiky
čerpá zkušenosti našeho města.
Před rokem město začalo
budovat své vlastní a jedinečné
webové mapy, které slouží jak
občanům, tak úředníkům a vedení města. Už po roce webové
mapy pomáhají při správě majetku, stavebním řízení, územním
plánování a prezentování informací občanům. Na webu http://
mapy.breclav.eu je celá škála mapových informací pro širokou veřejnost.
Naše břeclavské webové mapy
jsou natolik propracované, že byly
prezentovné na celorepublikové
konferenci ESRI v Kongresovém

centru Praha, Přednášce tleskalo
téměř tisíc odborníků z celé České
republiky a okolních zemí. O unikátním řešení vyšel článek v odborném časopise ArcRevue, který
vychází v nákladu dva tisíce kusů.
Na konferenci byl také velký zájem o představenou aplikaci evidence závad.
„Jsem hrdý, že Břeclav je na
špici i v tak náročné disciplíně,
jako jsou geografické informační
technologie“, řekl tajemník úřadu
Mgr. Zdeněk Opálka.
Neusneme na vavřínech, v nastolené cestě hodláme pokračovat a nadále budeme zkvalitňovat
informace poskytované občanům. Občané se mohou v nejbližších dnech těšit např. na virtuální
prohlídku úřadu. 
(kom)
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Listopad u strážníků: Agresoři,
opilci, rok 1984, i SOS hodinky v akci
Listopad byl pro břeclavské
strážníky „výživným“ měsícem.
O zásahy nebyla nouze. Přinášíme výčet těch nejzajímavějších.
Muže, dobývajícího se v noci násilím do azylového domu, museli
strážníci řešit na konci listopadu.
Šestatřicetiletý muž se dožadoval vstupu, přestože se mu pracovnice azylového domu snažila
vysvětlit v jakém čase a stavu
se na návštěvy chodí. Bohužel
se vše míjelo účinkem, a navíc
se nezvaný návštěvník začal domáhat vstupu i kopanci do dveří.
Strážníci muže na místě zklidnili
a provedli u něj dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem téměř
dvou promile. Jelikož si výtečník
tvrdohlavě stál za svým a i nadále odmítal místo opustit, musel
být hlídkou předveden na PČR

a své chování bude vysvětlovat
ve správním řízení.
Ke konci listopadu v yjeli městští strážníci na nouzové
volání z S.O.S. hodinek. O pomoc
volala pětašedesátiletá seniorka,
které se náhle přitížilo. K jejímu
už tak špatnému zdravotnímu
stavu se přidaly dýchací potíže
a velká nevolnost. Hlídka byla
u ženy do několika minut a do
příjezdu záchranky jí poskytovala nezbytnou pomoc.
V polovině listopadu ve večerních pátečních hodinách proběhl
výjezd městských strážníků na
žádost operátora ZZS JmK. Tentokrát vyjeli strážníci na kontrolu břeclavského terminálu, kam
už také mířil vůz ZZS, jelikož se
zde měla nacházet osoba v bezvědomí. Na místě se nacházela

Vítězové v opozici
Milí občané Břeclavi, chtěl bych vám popsat, čemu se budeme
v následující době věnovat. Stali jsme se,
pro mnohé nečekaně, vítězi komunálních voleb v našem
městě. To zakládá nejen důvody k oslavám,
ale především k další práci. Jak už
jste asi četli, na Radnici zůstává
staronová koalice Pro Regionu,
ČSSD, ANO, ke kterým se přidává
KDU – ČSL a tichá podpora komunistů. Tato “pětikoalice” teď bude
zodpovědná za naše město. Naše
pozice se víceméně nemění, zůstáváme opoziční stranou. Budeme koalici diskusním partnerem,
myšlenkovým protivníkem, ale
i pomocníkem. Budeme jí takovým přísným rodičem, nejspíš budeme kárat, ale i chválit. Budeme
ji kontrolovat, kdy se nám vrátí
z diskotéky a v duchu hesla večer
šohaj – ráno šohaj, budeme kontrolovat i to, jakým způsobem se
na úřadě tzv. “maká”. Naší cílem
je zlepšit kvalitu života ve městě, a to pro všechny. Nechceme
upřednostňovat jednu skupinu
na úkor jiných. Nechceme, aby se
vyhazovaly peníze za zbytečnosti. Chceme být otevření, chceme

být partnerem občanů při rozhodování,
ne nějakou “vrchností”. To, že naši kolegové upřednostňují
koalici bez nás je jejich rozhodnutí. My
se na chodu města
budeme podílet nadále, budeme otevření rozumným návrhům a rádi je
podpoříme. Jsme mladí lidé, kteří nabízejí vám i městu své služby. Proto se neváhejte na naše
zástupce obrátit, když budou
umět, rádi vám pomůžou, nebo
aspoň poradí, kdo by vám pomoct
mohl. Právě se věnujeme nové
podobě měsíčníku Radnice, z kterého chceme mít kvalitní a objektivní informační kanál. Čeká
nás schvalování rozpočtu, který
zdá se, bude mimořádně napjatý. Nebude moc peněz na investice, o to více bude třeba zvažovat,
kam peníze poslat. Čeká nás reorganizace městského úřadu, která se dotkne zejména těch, kteří
pravidelně vyřizují věci na úřadě.
Práce je hodně a my do ní jdeme
posíleni a s chutí. Děkujeme za
vaši důvěru a budeme se snažit
ji nezklamat.
Bc. Jakub Matuška
Zastupitel Břeclavi

mladistvá dívka, která viditelně
jevila známky silné podnapilosti, opakovaně zvracela a nebyla
schopna komunikace. Hlídka jí
zajistila základní ošetření a poté
byla záchrankou převezena do
břeclavské nemocnice.
Zpočátku listopadu měli
v noci strážníci co do činění
s mužem, který chodil svlečený
do půl pasu po jednom z břeclavských sídlišť. Chování muže
se nezdálo jedné z obyvatelek,
a proto přivolala strážníky. Hlíd-

ka muže zastihla před jedním
z domů držícího víko nádoby
na odpad. Na dotaz strážníků
proč je polonahý a co zde dělá,
jim jedenapadesátiletý muž
tvrdil, že drží holicí strojek, je
na Slovensku a že je červenec
1984. Vzhledem k tomu, že byla
u muže provedena zkouška na
alkohol s negativním výsledkem,
byla přivolána ZZS, která podchlazeného muže převezla do
nemocnice k dalšímu vyšetření.

(rigó)

Zavádějící informace v rámci
vyváženosti periodika?
Když přišel Jakub
Matuška s nápadem
vytvořit status Radnice jako obecního
periodika, nadšeně
jsem souhlasil. Nejsem zastáncem myšlenky, aby městské
zpravodaje byly hlásnými troubami vládnoucích koalic. Obecní media
by měla sloužit jen občanům
k jejich informovanosti. Stalo
se však to, čeho jsem se obával. V době, kdy se snažíme vyjít opozici vstříc ohledně návrhů
na vyváženost zpravodaje, pošle
opoziční zastupitel Jakub Matuška kampaňovitý příspěvek.
Jak jinak si totiž vysvětlit článek
Jakuba Matušky se zavádějícími

informacemi o údajné „pětikoalici“, která nyní městu vládne.
KDU-ČSL má podepsanou koalici s Pro
Regionem, ČSSD
a hnutím ANO 2011.
S nikým jiným nic jiného nepodepsala
a ani s nikým dalším
nejednala. To je fakt, který je potřeba vzít v úvahu. Pokud opravdu Jakub Matuška chce měnit
věci k lepšímu, musí začít sám
u sebe. V opačném případě se
může stát, že začne vykopávat
velmi hluboké příkopy, které by
se mu nemuselo podařit zakopat
ani do příštích voleb.
Mgr. Richard Zemánek
místostarosta Břeclavi

Nová vázaná živnost
Dnem 1. 12. 2018 vstoupil
v platnost zákon č. 171/2018 Sb.,
kterým se mění živnostenský zákon. Vznikla nová vázaná živnost
Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí.
Z přechodných ustanovení
uvedeného zákona vyplývá, že
ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti zákona (tj. do 1. 12.
2018) oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora
pojistných událostí, může provozovat tuto činnost v souladu se
zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a li-

kvidátorech pojistných událostí,
ve znění účinném přede dnem
nabytí účinností tohoto zákona,
do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle však po dobu 3 měsíců, tedy do 1. 3. 2019.
K získání živnostenského
oprávnění je potřeba splnit podmínku odborné způsobilosti, tedy
doložit doklad prokazující střední
vzdělání s maturitní zkouškou. Po
1. 3. 2019 nelze vykonávat činnost samostatného likvidátora
pojistných událostí bez platného živnostenského oprávnění.

(mich)
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Studenti břeclavské SPŠ a OA budou
reprezentovat v celostátní soutěži

Studenti SPŠ a OA Břeclav zazářili v Blansku v krajském kole soutěže Ekonomický tým 2018. SPŠ a OA Břeclav zastupovali žáci 4. ročníku
oboru obchodní akademie Dominika Spěváková, Andrea Malhocká a Radek Šauer. Soutěž měla dvě části. Nejdříve si účastníci museli připravit
a následně předvést prezentaci na téma V zajetí informačních technologií. Poté všechna družstva absolvovala vědomostní test z ekonomiky,
účetnictví a informatiky.
Břeclavští žáci se zadaných úkolů zhostili velmi dobře. Při prezentaci
zvolili formu scénky představující dialog důchodkyně, studentky vysoké školy a moderátora a průběžně byli druzí. Test zvládli na výbornou.
Celkově v tvrdé konkurenci sedmi škol Jihomoravského kraje obsadili
se ziskem 80 bodů 1. místo a postoupili do celostátního kola. Prokázali
tak velmi dobrý rozhled v oblasti sociálně-ekonomické a politické. (neš)

MAP vzdělávání v ORP Břeclav II
Ve 2. pololetí roku 2018 byly
uskutečněny první aktivity v rámci realizace projektu „Místní akční
plán vzdělávání v ORP Břeclav II“,
který plynule navazuje na již ukončený „Místní akční plán vzdělávání
v ORP Břeclav“.
Na konci září proběhlo první
ustavující jednání řídícího výboru,
na kterém se členové výboru seznámili s aktuálními informacemi, náplní a průběhem realizace projektu.
Před ustavujícím jednáním proběhl
kulatý stůl na téma „Zvyšování připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu na vzdělávání žáků
s potřebou podpůrných opatření“.
První společné jednání pracovních skupin (PS) se uskutečnilo 17. října. Konkrétně se jedná
o PS pro Financování, PS pro Rovné příležitosti, PS pro Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj
potenciálu každého žáka, PS pro
Rozvoj čtenářské gramotnosti
a rozvoj potenciálu každého žáka
a PS pro Polytechniku a kariérové
poradenství.

Zahájeny byly také aktivity
implementace ročního akčního
plánu, kdy dne 31. 10. proběhl
seminář pro ředitele základních
i mateřských škol vedený lektorem
Miloslavem Hubatkou na téma
Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči. Do konce letošního roku
jsou dále připravována tematická
setkávání a sdílení dobré praxe pedagogů MŠ, výchovných poradců
ZŠ a pedagogů 1. stupně ZŠ. Plánováno je také další setkání pracovních skupin a řídícího výboru.
Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je
víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, v jehož
rámci je možné v programovém
období 2014 - 2020 čerpat finanční
prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
Bližší informace o projektu naleznete na www.map-breclavsko.cz
nebo facebookovém profilu (MAP
v ORP Břeclav). 
(MAS LVA)

Osvěžili si pamět. Ke stému
výročí vzniku republiky
Břeclavské základní školy se
v listopadu utkaly v literárně dějepisné soutěži Znáš své dějiny?
Na půdě ZŠ Na Valtické změřili
žáci své síly ve znalostech z naší
historie a literatury. Soutěž patří k sériím akcí konaných ve
škole k letošnímu výročí vzniku republiky. Proti žákům ZŠ Na
Valtické se postavili školáci ze ZŠ
Slovácká a ZŠ Kpt. Nálepky. Tří-

členná družstva zápolila ve znalostech státních symbolů nebo
našich sportovců. Podle literárních ukázek soutěžící poznávali
díla významných českých autorů, prokazovali znalost filmů
vztahujících se k válečným událostem nebo týkajících se roku
1968 apod. Největší znalosti nakonec prokázali žáci ZŠ Na Valtické. 
(hem)
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Svatohubertská mše přilákala stovky lidí
Svatohubertská mše v lesích mezi Břeclaví a Valticemi se letos mimořádně vyvedla. Přálo jí totiž počasí. Mimo to organizátoři z Okrašlovacího spolku Lednice letos celou akci vyladili do detailů. Cestu ke
kapli sv. Huberta si udělalo mnoho set návštěvníků. Kromě mše samotné doprovázené sborem slováckého krůžku Charvatčané a jízdy
sv. Huberta a jeho družiny na příchozí čekala přednáška lednických
Zayferů, kteří s sebou letos přivezli vzácné kousky, ale také výborný
zvěřinový guláš a ukázky vábení nebo umění rakouských hudebníků
na dechové nástroje. 
(dav)

Gynekologie Břeclav, s.r.o.
Bří. Mrštíků 38
690 02 Břeclav
 naše ordinace má uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními
pojišťovnami
 ordinujeme bez přerušení, v provozu jsou denně
2 ambulance, v případě nepřítomnosti lékaře není potřeba
hledat zastupující ordinaci
 v pondělí a ve středu máme prodlouženou ordinační dobu
do 18 hodin
 poskytujeme preventivní, diagnostickou a léčebnou péči
v rámci gynekologicko-porodnického oboru pro všechny
věkové kategorie.
Ordinují zde nové lékařky:
MUDr. Alexandra Turčanová: lékařka zaměřující se na léčbu
neplodnosti
MUDr. Eva Fančovičová: lékařka z gynekologicko-porodního
oddělení břeclavské nemocnice zaměřující se na dětskou
gynekologii

Naše gynekologická ambulance se nachází
na poliklinice v Břeclavi, ve 3. patře
telefon: 519 303 231
www. poliklinika breclav/odborni lekari
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Inspirovali se v synagoze Lampiony zahltily Břeclav

Oblíbená Adventní inspirace v synagoze letos přilákala tisícovku
návštěvníků, což je podle pořadatelů rekordní počet. Letošní výtěžek inspirace ve výši 21.321,- Kč bude použit na nákup chodítek pro
pacienty v rámci ošetřovatelské rehabilitace. Poděkování patří všem
dárcům, návštěvníkům, obětavým prodejcům, pořadatelům a v neposlední řadě rovněž charitativních dobrovolnicím. 
(dav)
TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s.
pořádá 31. 12. 2018 od 20 hodin

Silvestrovskou zábavu v místní sokolovně
Hraje DJ Ital pro střední i starší generaci
Předprodej od 5. 12. vždy ve středu a v pátek od 19h do 20h
v restauraci Gól v Charvátské Nové Vsi nebo na tel. 728 061 211

Jeden velký světélkující had se táhl od břeclavského domu kultury
až k Rákosníčkovu hřišti. Břeclavské muzeum ve spolupráci s městem
Břeclav totiž v listopadu pro děti připravilo velký lampionový průvod zakončený ohňostrojem. Pracovníci muzea a dobrovolníci rozdali přímo
na místě přes šest stovek světélkujících brýlí.
Ředitel muzea Petr Dlouhý odhadl návštěvnost k patnácti stům lidí.
"Je skvělé, že lampionový průvod láká každým rokem více účastníků. Lidi
neodradí ani ledový vzduch, děti jsou nadšené, rodiče se setkají s kamarády. Letos navíc vyšlo počasí a závěrečný ohňostroj si tak lidé užili naplno," je s akcí spokojený Dlouhý. Ještě předtím si Břeclavané za projevu
místostarosty Břeclavi Svatopluka Pěčka u sochy T. G. Masaryka připomenuli 29 let od sametové revoluce. 
(dav)

Najít práci a zvládat třeba i víno problém není.
A šanci mají nejen ženy
Příběh paní Lenky ukazuje, že
i když je dnešní doba náročná
a uspěchaná, žena v produktivním věku může vydělávat slušné peníze i mít dost času na své
koníčky. V jejím případě zejména pomáhat manželovi na vinici.
Práce vám prostě musí sednout,
jde jen o to odhodlat se ke změně.
Je dnes pro ženu z naší oblasti problém sehnat odpovídající a hlavně dobře zaplacenou práci?
Já si nemyslím, že jsem měla nějaké velké štěstí. Tu šanci má vlastně skoro každý zájemce s maturitou, stačí to zkusit.
A co tedy děláte v současnosti?
Pomáhám lidem s financováním. Vlastně to znamená, že když si budete
chtít něco koupit bez dostatku peněz, vytvoříme spolu plán, kolik a kdy
budete později nákup splácet.
Takže určitě příjemná práce s lidmi. Obor finančnictví máte vystudovaný?
Kdepak, na tuto pozici opravdu stačí jen maturita. Žádné noční směny, v půl
šesté už jedu domů a můžu se věnovat svým koníčkům a hlavně rodině.
Takže nejraději pomáhám manželovi na naší vinici.
Kolik se dá ve vašem zaměstnání vydělat?
Mám pevnou složku 24 tisíc korun měsíčně a odměny jsou podle lidí, průměrně tak 10.000 Kč navíc.
Jak snadné je takovou dobrou práci najít?
U nás se tým zaměstnanců rozšiřuje téměř neustále. Teď akorát vím, že
Tesco Břeclav má volné pozice ve finančních službách, je to ve spolupráci se splátkovou společností Home Credit. Tohle zaměstnání je asi spíše
vhodné pro ženy, ale žádná podmínka to určitě není.
A my ještě pro úplnost dodáme, že kdo by měl o zaměstnání zájem,
může svůj životopis odeslat na e-mail: petr.lavicky@homecredit.cz.
Zájemce by měl mít maturitu a čistý trestní rejstřík i bankovní minulost. A samozřejmě také chuť pracovat s lidmi!
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Otevíráme
pro Vás novou
lékárnu Dr.Max
v Břeclavi
Lidická ul.
(u hypermarketu TESCO)
Otevírací doba
pondělí–pátek

8.00–19.00

sobota–neděle

8.00–19.00

Sleva až
polovina
z doplatku
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků
dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení.
Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

533_Břeclav_inzerce_180x131.indd 1
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Široký výběr skladových vozidel ŠKODA Fabia.
IHNED k odběru a bez čekání.
Původní cena 292 000 Kč.

SKLADEM
Akční
cena

209 900* Kč

AGROTEC a.s.
Lidická 123, Břeclav 690 02
Tel.: 725 940 795

OA_inz180x131_skladovky_fabia_břeclav.indd 1

www.agrotecauto.cz
* Při ﬁnancování Škoﬁn. Cena je platná do vyprodání zásob.
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V Charvátské Nové Vsi malovali lidové ornamenty

Dalším pokračováním dílny v rámci Výtvarné folklorní akademie Břeclav bylo malování "žudra" v Charvátské Nové Vsi. Pod vedením lidové malérečky
Marie Švirgové se sešli „žudrachtiví“ adepti z řad veřejnosti, ale také malérečky. V dílně pro veřejnost lidová malérečka všechny zasvětila do malování
lidových ornamentů na zeď. Příchozí si vyzkoušeli míchání barev, přípravu návrhu i samotný přenos na zeď. I přes sedmihodinovou práci mnoha šikovných rukou zbývá práce na šestimetrovém pruhu lidových ornamentů ještě pořád dost.
(ben, foto D. Benešová)

Klidná žena, bez jiných závazků,
MĚSTO
BŘECLAV

se schopností pečovat o domácnost

Slovácký krúžek Poštorná a Město Břeclav vás srdečně zvou na

Jarmark sv. Lucie Vánoční zpívání
7. a 8. prosince
16. prosince
Na Rovnici
KD Poštorná
17.00 hod
Páteční program
14.00 – Začátek jarmarku
16.30 – MŠ Okružní
17.00 – MŠ Osvobození
17.30 – Ženy a muži z Kútů
Sobotní program

Koňárci
Ženský sbor z Kostic
Ženský a mužský sbor z Poštorné
RMM – Rozladění mladí muži
Cimbálová muzika Matěje Kůrečky

10.00 – Začátek jarmarku
16.30 – Koňárci
17.00 – Sbor Věra
17.30 – Ženy z Dolních Bojanovic

DɀWVNpKĺLãWɀ

SPOLEČENSKÝ DŮM BESEDA HODONÍN
ŠTEFÁNIKOVA 3a

se zdravotně postiženým synem
má možnost stát se
dědičkou rodinného majetku.
Při vážném zájmu
volejte 519 334 064

RODINNÁ
RESTAURACE

DĚTSKÉ
OSLAVY

OBLOŽENÉ MÍSY
A RAUTY

SALONEK
PRO 40 OSOB

+420 702 153 275
hristebambino.cz
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Po kom se jmenují břeclavské ulice

Jan Noháč (1867-1946)

V cyklu osobností, po nichž
jsou pojmenovány břeclavské
ulice, tentokrát učiníme malou
výjimku. I když v Břeclavi ulici nesoucí jméno řídícího učitele a vlastivědného pracovníka
Jana Noháče nenajdeme, mezi
osobnostmi, které se zasloužily
o povznesení českého národního hnutí v Břeclavi, mu patří místo
z nejčestnějších.
Jan Noháč se narodil 22. června 1867 v dnešní pražské městské části Butovice. Vystudoval
reálné gymnasium v Praze III a už
v roce 1887 přišel jako výpomocný učitel do Staré Břeclavi. V dalších letech působil na břeclavské
obecné škole a posléze na školách v Tvrdonicích, Dolních Bojanovicích nebo Mikulčicích. Od
1. září 1911 byl jmenován řídícím
učitelem ve Staré Břeclavi.

Brzy si jižní Moravu zamiloval,
a to nejen pro krásu zdejších krojů. Ve své odborné práci věnoval
zvláštní pozornost otázce národopisné a vlastivědné, obdivoval
ale také svéráznou povahu slováckého lidu a měl pochopení i pro
jeho chyby.
Jan Noháč se velmi aktivně zúčastnil práce na poli učitelském,
byl prvním předsedou kulturního
odboru Ústředního spolku učitelských jednot na Moravě. Stal se
také jedním ze zakladatelů školského spolku Matice břeclavské.
I díky němu se v roce 1910 podařilo dosáhnout zřízení soukromé
české měšťanské školy v Břeclavi,
která byla slavnostně otevřena
18. srpna 1912.
Během 1. světové války několikrát prokázal svůj neohrožený vlastenecký postoj. Když byla
v roce 1915 rakouskými úřady
uzavřena česká obecná škola Komenského v Poštorné, přijal i přes
protesty tehdejšího starobřeclavského starosty poštorenské žáky
na školu ve Staré Břeclavi a pro
nejmenší děti zřídil v domě učitele Urbana Baláče útulnu. Dne
14. října 1918 vystoupil na veřejné schůzi českého lidu na náměstí před Národním domem, a svůj
projev nebojácně zakončil známým Komenského citátem „…
vláda věcí tvých k tobě se zase
navrátí, ó lide český!“

Tradice a zvyky města
Sveti Ivan Zelina

Plným právem se proto 29. října 1918 stal členem revolučního
Národního výboru v Břeclavi a později členem správní komise města
Břeclavi. Následně byl jmenován
okresním školním inspektorem
českých škol pro Mikulovsko a Valticko, kde se mu podařilo v relativně krátké době vybudovat 18
nových českých obecných škol
a čtyři měšťanské školy.
Jan Noháč byl činný také
v hospodářských spolcích, pracoval v Sokole, ve spolku Komenský
nebo Národní jednotě. Byl členem
Umělecké besedy a Národopisné společnosti v Praze a Spolku
výtvarných umělců moravských
v Hodoníně. Podobně jako bratři
Mrštíkové navázal Jan Noháč přátelství s významnými slováckými
malíři, do Břeclavi za ním často
přijížděli ti nejslavnější – Joža Uprka, Cyril Mandel a Arnošt Frolka.
Noháčova literární činnost
na poli vlastivědy a národopisu
směřovala především k zobrazení národní povahy a upevnění národního vědomí a sebevědomí.
Věnoval se především místopisu
a vlastivědě Břeclavska, zdejšímu
lidovému umění, tradicím a lidové
písni, což dokládá řada jeho povídek a národopisných prací. Výborně zpracovaná práce Břeclavský
okres byla vydána v roce 1911 ve
Vlastivědě moravské. Napsal mnoho studií, statí, povídek a črt ze Slovácka, které uveřejňoval v různých
časopisech. Psal bez nároku na honorář, obyčejně v noci.
První román A ona zapomněla
vydal vlastním nákladem v roce

1905. Ještě před první světovou
válkou vyšly ve vídeňském Slovanu jeho povídkové cykly Černé obrázky a Figurky. V roce 1932 vyšel
tiskem břeclavské tiskárny Vladimíra Chlandy jeho druhý román
Pasák Václav. Na dvacet podlužáckých písní obsahuje jeho národopisná studie Slovácká svatba od
Břeclavě, která vyšla v roce 1930
nákladem Musejního a vlastivědného spolku v Břeclavi s obálkou
akademického malíře Bedřicha
Hosera.
V říjnu roku 1938 po Mnichovské dohodě Jan Noháč marně
žádal v protestní petici, zaslané
16. října 1938 Čs. národní radě,
aby byla Břeclav se Starou Břeclaví s velkou převahou slováckého obyvatelstva vyňata ze záboru.
Po obsazení německými vojsky musel Starou Břeclav opustit,
během války žil v Hruškách, později v Lužicích. V té době napsal
Vzpomínky na válečná léta a román Od břehů řeky Dyje. Obě tato
díla zůstala pouze v rukopisech.
Po osvobození se opět do
Břeclavi vrátil, ale už 10. ledna
1946 v nemocnici na Žlutém kopci v Brně zemřel a dne 15. ledna
1946 byl zpopelněn v brněnském
krematoriu.
Ač vzpomínka na Jana Noháče hlavně u lidí ze Staré Břeclavi
dlouhá léta přetrvávala, jeho jméno nenesla žádná ulice, nepřipomínala jej ani pamětní deska. Až
v lednu 1995 byl udělen základní
škole ve Staré Břeclavi čestný název Základní škola Jana Noháče.
Mgr. Jaroslav Čech

Schulz vystavuje Na schodech

Muzeum Sveti Ivan Zelina uvedlo v Břeclavi výstavu prezentující lidové kroje, lidové výšivky a předměty každodenní potřeby dokládající tradice a zvyky související s městem Sveti Ivan Zelina a Záhřebskou župou.
Výstava představila každodenní život ve venkovských domácnostech na
konci 19. a počátku 20. století. 
(dav, foto archiv MMG)

Galerie Na schodech, která se nachází na schodištích
obou budov Městské knihovny Břeclav, nabízí od konce
listopadu novou výstavu. Pod
názvem Ukryto v linu zde
představuje své grafiky poštorenský výtvarník František
Schulz. O hudební doprovod
vernisáže se postarala skupina Sklerotik kvintet, složená
z muzikantů impozantních hudebních schopností i neméně impozantního věkového průměru. Výstava bude ke zhlédnutí v prostorách knihovny
do 21. prosince letošního roku. 
(juh)
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Městská knihovna Břeclav připravuje na prosinec 2018
Slovo ředitele
Milé čtenářky, vážení čtenáři, Vánoce a konec roku se nezadržitelně blíží. Jistě již cítíte
ve vzduchu tu sváteční atmosféru a přemýšlíte, co je ještě
nutné udělat pro tu správnou
vánoční pohodu. Věřím, že na
vašem seznamu bude i návštěva břeclavské knihovny a my
vám tak budeme moci přispět
k příjemnému prožití adventu.
Všem našim čtenářům, návštěvníkům a studentům děkuji za přízeň v roce 2018 a přeji
vám klidné Vánoce a úspěšný
Mgr. Marek Uhlíř
rok 2019.
Cyklus přednášek
Břeclavsko za první
republiky
Cyklus přednášek Břeclavsko za první republiky, který
břeclavská knihovna připravila
k 100. výročí založení Československé republiky, bude za-

V neděli 18. listopadu 2018
Galerie 99 uspořádala křest kalendáře pro rok 2019 s obrazy
A. Vojtka Můj rodný kraj. Děkujeme všem za pomoc a spolupráci. Kalendář pokřtil známý
klavírista a skladatel Petr Malásek. Sběratelé, příznivci jižní
Moravy ho mohou získat v Galerii 99 v Břeclavi.
Stalo se již tradicí, že galerie
pořádá od 28. listopadu 2018
vánoční výstavu s nabídkou
uměleckých děl, které mohou
být hodnotným dárkem pod
stromeček. Tato kolekce bude
ke shlédnutí do konce ledna
2019.
Galerie 99 přeje všem přátelům galerie a všem lidem
dobré vůle, kteří potřebují umění ke svému životu,
úspěšný a dobrý rok 2019.
Galerie nabízí: stálou expozici šperků ze dřeva, více
než sto grafických děl, veškeré služby související s poradenstvím a výtvarným uměním,

končen závěrečným seminářem, který se koná ve středu
12. prosince od 18 hodin
ve velkém sále knihovny. Jak
už bylo avizováno, knihovna
se rozhodla vydat také sborník přednášek proslovených
v rámci celého cyklu. Na úvod
semináře bude promítnut film
28. říjen 1918 na Moravě, následovat bude krátké představení sborníku jeho autory, dále
případné dotazy a diskuze a závěrečný křest knihy. Všichni
jste srdečně zváni, vstup volný.
Adventní akce pro děti
Další adventní knihovnická dílna Vyrábění hvězdičky
z korálků s obrázkem podle
vlastního výběru se bude konat
ve čtvrtek 13. prosince, kdy
si mohou děti od 13 do 18 hodin vyrobit originální vánoční
dárek pro své blízké (příspěvek
na materiál činí 25 Kč/ks).

Adventní akce pro děti
na pobočce v Poštorné
Vánoční knihovnické dílny se budou konat ve dnech
12. až 15. prosince, příspěvek
na materiál bude činit 15 Kč.
Upozornění
na uzavření knihovny
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že v období
vánočních svátků budou v termínu od 24. prosince 2018 do
1. ledna 2019 včetně všechny
provozy knihovny uzavřeny.
Free Film Fest: Dál nic
V úterý 8. ledna 2019
v 18 hodin zahájíme nový rok

Mgr. Jaroslav Čech

Stalo se v prosinci
1. prosinec

10. prosinec

1972 – byl slavnostně zahájen provoz na nové ledové ploše břeclavského zimního stadionu.

1994 – v bývalém skladu břeclavského cukrovaru byla otevřena tržnice.

2. prosinec

1995 – zahájilo vysílání Radio Jih.

1888 – v Břeclavi byla vysvěcena
nová městská nemocnice (dnešní
ulice Sovadinova 12).

12. prosinec

1920 – zahájila činnost první česká
veřejná knihovna.
1963 – v Břeclavi bylo zaznamenáno slabé zemětřesení, mnozí obyvatelé v panice dokonce opoštěli
byty, žádné škody ale nenastaly.
3. prosinec
1999 – malíř Antonín Vojtek otevřel v Břeclavi svou Galerii 99.
4. prosinec

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.
(voj)

cyklu Free Film Fest v malém
sále knihovny promítáním českého dokumentárního snímku
Ivo Bystřičana Dál nic. Film
vypráví o tom, jak si Češi staví
dálnici do Německa. Jeden na
zahradě nosí sluchátka proti
hluku a modlí se, ať už dálnice
auta odvede, druhý se ji snaží
dostavět a odejít konečně do
důchodu, třetí chrání živočichy
i rostliny a žaluje dálnici u soudu. Sedm let stavby, šestnáct
kilometrů dálnice a zablokovaná společnost. Vstupné dobrovolné, film byl uveden také na
festivalu Jeden svět.

11. prosinec

1933 – narodil se Jiří Rufer, významný představitel skautského
hnutí v Břeclavi.
14. prosinec
2007 – zemřel Jan Švéda, slavný břeclavský veslař, mistr Evropy 1956 a bronzový z olympiády
1960 (vše na osmiveslici).
16. prosinec
1928 – byl založen Musejní a vlastivědný spolek, předsedou se stal
okresní školní inspektor Jan Noháč.

1990 – prvním starostou Břeclavi
po pádu komunismu byl zvolen lidovec Ing. Jan Stejskal.

22. prosinec

7. prosinec

1941 – narodil se Mg. Josef Ondráček, farář v Břeclavi od roku 1978,
od roku 1999 též děkan břeclavského děkanství, který se významně zasloužil o obnovení kostela
sv. Václava v Břeclavi.

1989 – několik set občanů Břeclavi
se vydalo na pochod ke státní hranici s Rakouskem u Reintalu, kde
se setkali s rakouskými občany.
1996 – Lednicko-valtický areál byl
zanesen do seznamu Světového
dědictví UNESCO.
1996 – Marcela Kovaříková z Břeclavi se stala ve Strážnici Miss Slovácko.
9. prosinec
1917 – zemřel Karel Čermák, první
starosta břeclavské sokolské jednoty.

24. prosinec

1974 – narodila se Martina Štěpánková, cyklistka, trojnásobná mistryně světa v krasojízdě.
30. prosinec
1872 – byl zahájen provoz železniční trati Břeclav - Mikulov
31. prosinec
2002 – zanikl Okresní úřad Břeclav
(juh)
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Hlava nehlava Julie Vojtkové v synagoze

V prostorách břeclavské synagogy představila Julie Vojtková soubor ilustrací ke knize profesora J. Maliny Hlava XXXI a dále cyklus SNY.
Právě sny, citové prožitky a fantazie jsou charakteristickými pro autorčinu tvorbu. O výtvarnou tvorbu se Julie zajímá spontánně od dětství.
Výtvarné řemeslo nestuduje, neučí se malovat a kreslit u odborného učitele. Jako šestiletá vyhrála známou celostátní soutěž pro nadané děti
Zlatý oříšek. S úspěchem se účastní řady dalších výtvarných soutěží. Bez výtvarného vzdělání tvoří obrazy, kolekce obrazů. Ty pak vystavuje
samostatně nebo kolektivně. Julie tvoří filigránským, pracným způsobem na základě kresby a barevného koloritu (kresba, akvarel, tempera,
pastel, tužka, lavírování). 
(mmg, foto archiv MMG)

Jan Grbavčic
postavil přes 80 májí
V úterý 6. listopadu jsme se
s ním rozloučili na poštorenském hřbitově. Veliký poštorenský patriot se narodil v Poštorné
15. února 1929. Vyučený kuchař
vařil v Transportě, později pracoval ve slévárně a nakonec v Poštorenských keramických závodech.
Byl ženatý a jeho dvě dcery jsou
už dnes babičkami. Řeknete si,
no takový docela normální život.
Jan byl totiž velmi skromný člověk a tak trochu skoupý na slovo.
Měl v sobě i něco starosvětského,
co se dnes už málo vidí. Pokoru,
klid a střídmost. Úctu k předkům,
tradicím a národopisu. Jeho otec
chodil v kroji, takže kroj mohl přejít i na syna. Jan byl poprvé v 18 letech. Tomu ovšem předcházelo
několikaleté lamentování maminky, protože neuměl tancovat. Tehdy platilo, že jestli se nenaučíš
tancovat, tak se ani neoženíš. Najednou to přišlo a maminka lamentovala zase, pořád musela
prát vyšívané košele. Verbovat se
naučil sám, doma při rádiu. Od
svých 18 let nevynechal ani jedny poštorenské hody. I když byl
na vojně a to byl u „pétépáků“.
Jednou ujel načerno a podruhé
dostal dovolenku. Několikrát stárkoval a byl i mužáckým stárkem.
Před dvaceti lety stál u zrodu našeho slováckého krúžku.
Symbolem slováckých hodů
je mája. Její vyhledání, dovoz
i postavení je kus chlapské práce

a fortelu. Jan stavěl máje 40 let
a postavil jich na 80. Před časem
tuto „funkci“ předal, ale dál pomáhal radou a zkušeností. Na stavitele májí vzpomíná i dcera Božena
Zemková s rodinou „V úterý 6. listopadu jsme se na poštorenském
hřbitově rozloučili s tatínkem, panem Janem Grbavčicem. Chtěla
bych ze srdce poděkovat řediteli
Domova seniorů Davidu Malinkovičovi za přijetí a srdečný přístup,
dále celému vedení a obětavému
personálu 3. patra za péči. Děkuji také mužákům, kteří tatínkovi
zazpívali v kostele i na hřbitově
a ujali se spouštění rakve. Jako
vzpomínku na šťastně prožité
chvíle mezi mužáky jsem mu vložila na poslední cestu vyšívanou
krojovanou košili. Děkuji všem,
kteří tatínka přišli na poslední cestě doprovodit“.  František Schulz

Zima na Slovácku
Městské muzeum a galerie
Břeclav, příspěvková organizace spolu se Slováckým muzeem
v Uherském Hradišti zvou na výstavu s názvem Zima na Slovácku, prezentující adventní a vánoční
období, nejen ve zvycích, ale především v pracovních činnostech.

Na výstavě si můžete prohlédnout předměty ze sbírky břeclavského muzea, Slováckého muzea
v Uherském Hradišti a také krásné
dobové fotografie z Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea nebo Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.  (mmg)
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Vzdali hold Broukům

Zcela zaplněné kino Koruna si na konci listopadu užilo výjimečný
koncert. Síly na něm spojila rocková skupina The Teachers a Břeclavský
komorní orchestr. Jednotícím prvkem večera byly písně nejslavnější
hudební skupiny všech dob The Beatles. Břeclavský komorní orchestr
pod taktovkou své umělecké vedoucí Markéty Melkusové zahrál pět
slavných písní The Beatles v úpravách slovenského skladatele a klavíristy Petera Breinera, Teachers nechali zaznít desítku hitů v klasickém rockovém provedení. Koncertu pak vyvrcholil závěrečnou sérií
písní Yesterday, Eleonor Rigby, Imagine, Help a Let it Be, které zahráli
všichni muzikanti společně. 
(juh)

Přijďte v sobotu 19. 1. do KD Stará Břeclav na

1. JUDO PLES,
který začíná v 19 h
Předtančení, příjemná hudba, ukázka judo, tombola
Předprodej na 777 567 375, 602 211 720
Zvou trenéři oddílu judo Břeclav
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Uzavřeli cyklostezky

Otužilci okusí ledovou Dyji
Na 44. ročník závodu v distančním ploutvovém plavání Vánoční kilometr 2018 na řece Dyji v Břeclavi zvou pořadatelé z Klubu sportovního potápění NAUTILUS Břeclav. Program závodů se bude tradičně
odehrávat v areálu Slováckého veslařského klubu Břeclav Nad Splavem. Závody odstartují v 10:30 hod. Nejdříve se veřejnosti představí otužilci a tzv. "neregistrovaní příchozí" v závodě na 100 metrů,
poté budou následovat závody zimních plavců na vzdálenosti 250,
500 a 750 metrů. Start hlavního závodu na 1 000 metrů "O Putovní
pohár", ve kterém budou spolu soupeřit ploutvoví plavci, potápěči,
freediveři a možná taky i zimní plavci, je naplánován na 11:30 hod.
O občerstvení diváků bude dobře postaráno.
(mv)

Stovky cyklistů uzavřely 11. 11 v 11.11 hodin Lichtenštejnské stezky. Součástí bylo i slavnostní otevření Svatomartinského vína. Na trasu
25 km od zimního stadionu přes Pohansko až k zámečku Lány se vydaly
všechny generace. U zimního stadionu byla kromě Svatomartinských
vín připravena pro účastníky tombola a živá hudba. (dav, foto P. Uher)

Veslaři úspěšní v Basileji

Cyklistky bodovaly na republice

Závodnice cyklistického klubu
Sportcomplex Břeclav startovaly
v listopadu na pražském velodromu v Motole, kde se utkaly o mistrovské medaile ve vylučovacím
závodu. V kategorii žákyň vybojovala na MČR 3. místo Veronika
Jadrná a 6. místo Veronika Zoubková. Ostatní holky již postoupily do kategorie kadetek a vedly
si stejně dobře. Anna Jaborníková si dosprintovala pro stříbrnou
medaili, 13. místo obsadila Barbora Němcová a 16. místo Michaela
Hřebačková. O den později se jel

Český pohár mládeže v Olympijském omniu, které se skládá ze
čtyř disciplín. A opět se holkám
dařilo. V kategorii žákyň obsadila
Veronika Jaborníková 5. místo, Veronika Zoubková místo 9. a Beáta
Hermanová byla jedenáctá. V kategorii Kadetek si Anna Jaborníková odvezla opět 2. místo, Barbora
Němcová místo 12. a Michaela
Hrebačková byla osmnáctá. Vrcholem byl bodovací závod dvojí
VC Junek-Velodromes, kde dvojice Barbora Němcová a Anna
Jaborníková získala stříbro. (ben)

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

Břeclav zanechala nesmazatelnou stopu na Evropském poháru v dlouhé trati (6,4km) v centru
Basileje. Startuje se zde pouze na
osmiveslicích a letos se zúčastnilo sto týmů z Čech, Švýcarska, Německa, Francie, Holandska, Belgie
a Itálie. Polovina trati se zde jede
proti proudu řeky Rýn, zbytek po
proudu a dvakrát se podjíždí pod
čtyřmi mosty. Po měsíc starém
úspěchu našich juniorů v Praze se
očekávala velká odveta z řad konkurence. Proti proudu se junioři
drželi na druhém místě ale zvládli bravurně otočku a po proudu již
nedali soupeřům šanci.
Zvítězili o 19 vteřin. V této posádce z důvodu nemoci nestartoval Dalibor Neděla, kterého
nahradil veslař z Prahy a vítězství
si tedy plnými doušky užil pou-

ze Aleš Pospíšil. V elitním závodě mužů si dobře vedl břeclavský
odchovanec Lukáš Helešic v dresu
Dukly, když jeho posádku porazil
pouze Německý národní tým, který letos obhájil titul mistrů světa
v této disciplíně.
Dalším zástupcem na "bedně"
byla naše odchovankyně startující v dresu Pardubic, Magdaléna
Novotná. Ta skončila v kategorii juniorek bronzová. V kategorii
žen se závod naopak nepovedl
posádce Bohemians Praha, kde
startovala Anežka Buzrlová a tato
osmiveslice skončila v druhé polovině startovního pole. Tímto evropským pohárem letos skončila
závodní veslařská sezóna na vodě
a nyní se veslaři připravují na trenažérové soutěže a testování reprezentace.
(aka)

POSLEDNÍ KILOMETR
Klub českých turistů Slovan Břeclav
pořádá 26. prosince 2018
Tradiční pochod pro širokou veřejnost
START: 9 hod u zimního stadionu
CÍL: JANOHRAD
Předpokládaný návrat v 15 hod
Startovné: dobrá nálada
Odměna: GLEJT za účast a setkání
s přáteli SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

RADNICE / 19

Vlastník médií: Therme Laa – Hotel & Silent Spa, Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
Grafický: Studio Ideenladen, Krems

DARUJTE ZÁŽITEK
TERMÁLNÍ LÁZNĚ I SILENT SPA I DÁRKOVÉ KARTY
Dárkové vouchery a poukazy můžete zakoupit na pokladně
Therme Laa, v SILENT SPA nebo online.
Therme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
+43 (0) 2522 / 84 700 570
therme@therme-laa.at

WWW.THERME-LAA.AT

NEJRADĚJI OBDAROVÁVÁM SVÉ BLÍZKÉ ZÁŽITKY, ŘÍKÁ
MODERÁTORKA GABRIELA PARTYŠOVÁ, TVÁŘ RESORTU
THERME LAA HOTEL & SILENT SPA.
GABRIELO, MÁTE TIP NA TAJNÁ MÍSTA, KAM SCHOVAT
VÁNOČNÍ DÁRKY PŘED NETRPĚLIVÝMI DĚTMI?
Vzhledem k tomu, že pořizuju dárky s předstihem, jsou má tajná místa již pár
týdnů obsazená. Nemohu Vám samozřejmě vyzradit „své“ úkryty, ale vyplatilo se mi řídit se starým dobrým příslovím „Pod lampou je největší tma, ...“
JAKÝ DÁREK VÁS NEJVÍC POTĚŠÍ? JAKÉ DÁRKY VYBÍRÁTE VY?
Své blízké nejraději obdarovávám zážitky. Voucher na masáž, ubytování
ve wellness hotelu, vstupenka na koncert. Takové dárky udělají opravdu
velkou radost i mně. I když u mě už několik let vyhrávají dárky od mého
syna Kristiána.

PRACUJETE A ŽIJETE V PRAZE, ALE TADY NA JIHU VÁS
MŮŽEME TAKÉ ČASTO POTKAT.
Ano, jihomoravskou krev prostě nezapřu. Narodila jsem se a vyrůstala
v Brně. Jižní Moravu miluji a každou volnou chvíli se sem vracím, mám
zde příbuzné a pár dobrých přátel. Mám ráda zdejší atmosféru, malebné vesničky, Pálavu, vinohrady. Na jihu Moravy je tolik zajímavých
a nádherných míst. Pravda, spoluprací s termálními lázněmi Laa jsem
posunula hranice ještě trochu níž, ale já už to tak ani nevnímám.
Česky se v Therme Laa také bez obtíží domluvím a na služby a kvalitu
nedám dopustit. Do Therme Laa si jezdím odpočinout,vypnout, relaxovat. Jejich úžasné prémiové lázně SILENT SPA jsou rájem pro tělo i
ducha. Moc doporučuji.
MÁTE PRO ČTENÁŘE BŘECLAVSKÉ RADNICE TIP NA PĚKNÝ
VÁNOČNÍ DÁREK?
Darujte zážitek, společný čas, krásné vzpomínky.
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9002:1009 OSI

ISO 9001:2009

5102:10041 OSI a 5102:1009 OSI utnemnorivne a

a environmentu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

OPRAVDU

ČESKÁ OKNA

TRADICE
od roku 1995

VAŠE NOVÁ PRÉMIOVÁ OKNA
...a se ZIMNÍ SLEVOU navíc!
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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