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Novoroční ohňostroj ozářil celou Břeclav

Letos počasí Novoročnímu ohňostroji v Břeclavi přálo. Tisícům lidí, kteří se na něj přišli na Kuffnerovo nábřeží podívat, se roztodivné tvary a barvy
ukázaly v plné kráse. Vrcholem úžasného barevného divadla byla závěrečná světlice, jejíž ramena obepnula vysoko na obloze celou Břeclav.  (dav)

Změny v organizační struktuře městského úřadu
S příchodem nového roku
došlo na Městském úřadě Břeclav k vytvoření nové organizační struktury. Ta by měla lépe
akcentovat nejen zaměření
výkonu agend, ale i aktuální personální možnosti organizace.
Smyslem těchto změn je efektivnější výkon agend a využití

lidského potenciálu tak, aby se
zvýšila kvalita výstupů úřadu.
Změny jsou součástí dlouhodobého směřování organizace
k naplňování vize městského
úřadu.
Původních devět odborů bylo
zredukováno na nových pět. Počet tabulkových míst na měst-

ském úřadě se po organizačních
změnách snížil o 13 na 180.
"Pro občany, kteří přicházejí
na úřad, se v zásadě nic nemění.
Někteří úředníci a jejich agendy jsou pouze zařazeni pod jiný
odbor. Hlavním cílem změn je
efektivnější řízení úřadu a úspora
provozních výdajů. Ruku v ruce

s tím očekávám i pružnější fungování úředníků ve vztahu k našim klientům," uvedl tajemník
městského úřadu Zdeněk Opálka. Součástí těchto změn jsou
také opatření, která umožní
komplexní přístup k řešení strategických cílů města.
Pokračování na str. 2
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Domov seniorů bude mít novou kuchyni

V závěru loňského roku mohli
lidé spatřit poměrně rozsáhlou demolici starších technických budov
a garáží u břeclavského domova
seniorů. Město Břeclav tak připravilo plochu na výstavbu nové kuchyně a zázemí pro zaměstnance
domova. Stávající kuchyně je totiž
v nevyhovujícím stavu.
Zastupitelstvo města Břeclavi
se v roce 2017 zavázalo, že začne

řešit špatný stav domova seniorů,
což se také stalo. Od té doby už
bylo v domově seniorů provedeno
mnoho dílčích úprav. V loňském
roce doznala výrazných změn odpočinková zóna u domova seniorů.
Tím však práce na revitalizaci domova a jeho okolí zdaleka nekončí.
"Všechny práce se samozřejmě musí dělat za provozu, zejména z toho důvodu je nastaven

časový plán stavebních úprav domova seniorů tak, aby opravy klienti pocítili co možná nejméně,"
vysvětlil místostarosta Břeclavi
Jaroslav Válka.
V současné době bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební
práce v předpokládané hodnotě
98 milionů korun s tím, že dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bude činit 44 milionů.
V této fázi se bude přistavovat právě nová kuchyně, vznikne také

zázemí pro zaměstnance, nové
technické zázemí pro domov seniorů a nové prostory pro ekonomický úsek domova. Hotovo s pracemi
by mělo být do 30. září 2020.
V letech 2020-2021 město počítá se stavebními úpravami pavilonu D, v roce 2020 bude podána
žádost o dotaci na rekonstrukci pavilonu A a C – lůžkovou část a v září
roku 2024 by měly být stavební
úpravy a celková rekonstrukce domova seniorů ukončeny.  (dav)

Břeclavané počtvrté v řadě
obhájili jihomoravské prvenství
v soutěži My třídíme nejlépe v kategorii měst nad 10.000 obyvatel.
Na slavnostním vyhlášení výsledků na brněnském Špilberku
převzal za město Břeclav ocenění
a šek na 30 tisíc korun místostarosta Jaroslav Válka. „Pro tuto
částku určitě najdeme využití
v environmentální výchově mladé
generace. Je potřeba, aby se děti
už ve škole naučily odpovědnému
přístupu k našemu životnímu prostředí," uvedl místostarosta.
Soutěž My třídíme nejlépe
pořádá společnost EKO-KOM ve
spolupráci s Jihomoravským krajem. Do soutěže bylo zapojeno

665 obcí a měst Jihomoravského
kraje. Hodnotila se vykazovaná
data v systému EKO-KOM, především množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet
tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota
sběrné sítě nebo sběr nápojových
kartonů či kovových odpadů.
V kategorii obcí do 500 obyvatel vyhrálo Podhradí nad Dyjí,
kategorii obcí s 501 – 2 000 obyvateli ovládl Pavlov, v kategorii
2 001 – 10 000 obyvatel byla nejlepší Hovorany a vítězem mezi
městy s více než 10 000 obyvateli
se stala Břeclav. Za ní následovaly
Kyjov a Kuřim. 
(juh)

Změny v organizační
struktuře městského úřadu Břeclavané opět třídili nejlépe
Pokračování ze str. 1
Nově vznikl odbor správních
činností, pod kterým je agenda
živnostenského úřadu, sociálních věcí a dopravně správních
agend (přestupky, matrika, doklady, evidence obyvatel a vozidel). Dalším novým odborem je
odbor stavební a životního prostředí, který zahrnuje oblast životního prostředí, stavebního
úřadu a územního plánování.
Pod odbor majetkový jsou převedeny investice města a místní
komunikace, odbor ekonomický má nově na starosti agendu
sportovních a kulturních dotací, včetně správy příspěvkových
organizací města a pod odbor
kanceláře tajemníka je převede-

na agenda dotací a rozvoje. Pro
více informací sledujte webové
stránky města.
V rámci priorit vedení města je nově vytvořena organizační složka „Technické služby“. Ta
má na starosti primárně péči
o veřejná prostranství ve městě,
veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, údržbu a úklid komunikací
a chodníků a úklid městských
hřbitovů. Vyčleněním těchto činností ze struktury úřadu se očekává pružnější a rychlejší zásah
v terénu.
Očekávání od změn jsou velká. Věříme, že už letošní rok
naprosto jasně ukáže, že tyto
změny jsou krokem správným
směrem. 
(juh)

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
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
Novo ročním ohň os t r oj e m ,
kterého se
účastnily tisíce z vás, jsme
symbolicky odstartovali rok 2019.
Věřím, že bude pro všechny rokem úspěšným, že se vám bude
dařit v osobním i pracovním životě. Rovněž všem přeji pevné zdraví a zdravou rodinu.
V letošním roce Břeclav čekají rozsáhlé investiční akce. V pl-

ném proudu jsou nyní práce na
rekonstrukci nádražní budovy. Na
tuto akci SŽDC naváže břeclavská
radnice úpravou prostoru před
nádražím. Město Břeclav rovněž
bude pokračovat v rekonstrukci domova seniorů. Už v závěru
loňského roku jste si mohli všimnout demoličních prací. Plocha je
tak nyní připravena na vybudování přístavby, ve které bude nová
kuchyně i zázemí zaměstnanců
domova.
Z dlouhého výčtu dalších důležitých věcí, které nás v následujících letech čekají, uvedu další
rozšíření cyklostezek, zefektiv-

nění systému parkování a rozšíření parkovacích ploch, zřízení
pracoviště městské policie na
pěší zóně, rozšíření klidové zóny
v podzámčí, vybudování nového
domu s pečovatelskou službou,
chceme dále začít s postupnou
rekonstrukci zámku, vytvořit koncepci zeleně, spolupracovat na
vybudování lesoparku za zimním
stadionem, oživit areál bývalého
cukrovaru, postupně modernizovat koupaliště, revitalizovat sídliště. Záležet bude samozřejmě také
na tom, jaké finanční částky se
nám podaří získat z dotací. Protože však máme na radnici schopný

tým pracovníků, věřím, že z dotací získáme pro projekty a investiční akce města Břeclavi maximum.
Výčet stěžejních bodů, kterými
se současná koalice bude v následujících letech zabývat, je dlouhý.
V Programovém prohlášení rady
města Břeclavi, které naleznete
v lednovém zpravodaji, jsme s kolegy shrnuli body, které jsou pro
koalici zásadní, a které tedy v následujících 4 letech budeme prosazovat. Věřím, že se nám v dalších
letech Břeclav podaří v mnoha směrech posunout zase o kousek dál.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Ocenili dobrovolné dárce

Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) ocenil v závěru loňského roku na půdě břeclavské radnice na 150 dobrovolných dárců
krve. Dárci převzali za bezplatné odběry v břeclavské nemocnici zlaté a stříbrné plakety Prof. MUDr. Jana Janského z rukou zástupců hematologicko-transfuzního oddělení (HTO) a OS ČČK. "Lidé sice už vynalezli umělou krev, ale ta je velmi drahá na výrobu a ještě mnoho let nebude
moci tu lidskou plnohodnotně nahradit. Dnes je velkou vzácností vidět lidi pomáhat druhým. Všichni dárci krve si zaslouží velký respekt. Právě
díky vám má břeclavská nemocnice dostatek krve, která pomáhá denně léčit a zachraňovat lidské životy," řekla přítomným primářka HTO Renata Kelnarová, která společně se zástupci OS ČČK ocenila obětavost a vysoký morální kredit všech bezpříspěvkových dárců krve. 
(dav)
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SOS hodinky v praxi: Čtyřicet ostrých výjezdů
Už třetím rokem funguje
v Břeclavi program Pager pro seniory, tzv. SOS hodinky. S nápadem
poskytnout tuto formu pomoci samostatně žijícím seniorům a zdravotně hendikepovaným občanům
přišel tehdy velitel městské policie v Břeclavi Stanislav Hrdlička.
Podařilo se najít vhodné řešení,
které uživatele nijak nezatěžuje a neomezuje, a přitom splňuje všechny potřebné požadavky.
„Prvních 30 pagerů ve formě SOS
náramkových hodinek jsme rozdali začátkem roku 2016 a vzápětí jsme měli i první ostrý výjezd.
Během tří let už bylo mezi naše
seniory rozdáno 90 hodinek,“ komentuje Lenka Rigó z Městské
policie Břeclav úspěch dotačního
programu, vypsaného Jihomoravským krajem.
Od té doby už strážníci absolvovali téměř 40 ostrých výjezdů.
Ať už to bylo přivolání záchranky
při náhlém zhoršení zdravotního
stavu, nebo jen pomoc strážníků

postavit seniora po pádu na nohy.
„Proto si také břeclavští strážníci zvyšují svou odbornost každoročními stážemi na zdravotnické
záchranné službě v Břeclavi. Stane
se, že ze strany seniorů dojde ke
spuštění alarmu i omylem. Proto
všechny signály z SOS hodinek ještě operátor telefonicky prověřuje
a nedochází tak ke zbytečným výjezdům,“ pokračuje.
Zájem o SOS hodinky je přitom značný. „Společně se zapůjčenými pagery měníme i zámek
u vstupních dveří. Strážníci vlastní generální klíč, kterým se pak
mohou k seniorovi v nouzi bez
problému dostat. Vše je zdarma,“
vysvětluje Rigó.
Další dotační program na nové
pagery zatím vypsaný není. Kromě
SOS hodinek však břeclavští strážníci podnikají další bezpečnostní
akce, přednášky a programy určené seniorům. „V minulých letech
to byly třeba Senior akademie bezpečí (SAB). Cílem tohoto projektu

Strážníci testovali elektromobil

bylo zvýšení informovanosti seniorů a starších, o samotě žijících
osob, v oblasti prevence kriminality a dalších druhů protiprávního jednání. SAB mimo jiné zvýšily
i povědomí seniorů o předcházení
požárům a jiným havarijním stavům a událostem, pomohly zlepšit
orientaci seniorů v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy, zvýšily finanční gramotnost
uvedené skupiny obyvatel zvláště
se zaměřením na nabídku služeb
a finančních produktů realizovaných především mimo bankovní
sektor nebo mimo tzv. kamenné
prodejny, včetně poskytnutí základního vzdělání v oblasti problematiky ochrany spotřebitele.

O tyto kurzy byl velký zájem a určitě počítáme s realizací podobných
akcí i v dalších letech,“ doplňuje.
Strážníci se také účastní velkého množství preventivních akcí
v rámci města a při těchto příležitostech jsou se seniory v neustálém kontaktu. „Můžeme jim tak
průběžně předávat nové informace, které se týkají všech oblastí, ve
kterých se mohou cítit ohroženi.
V případě potřeby jsme schopni
věnovat se seniorům i individuálně a v mnoha případech řešit jejich
problém hned na místě. Na příští
rok připravujeme v rámci prevence a ve spolupráci s PČR několik
akcí zacílených přímo na seniory,“
dodává Rigó. 
(dav)

Vyhlášení dotačních programů:
Rada města Břeclavi na své 4. schůzi konané 19. 12. 2018 vyhlásila:
- dotační program – Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy
a sportu v roce 2019. Žádosti se podávají nejpozději do 31. ledna 2019
- dotační program – Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce
2019. Žádosti se podávají nejpozději do 31. ledna 2019

Jízdní vlastnosti, provozní náklady a možnosti budoucího využití prověřovali v závěru prosince
městští strážníci v Břeclavi u elektromobilu, který bezplatně zapůjčil městské policii prodejce
a zástupce importéra KIA, společnost AGROTEC.
Výhodou elektromobilů jsou
především nízké náklady na provoz, spolehlivost a bezhlučný
chod. Nelze pominout také skutečnost, že šetří životní prostředí
a nezamořují vzduch škodlivými spalinami. Není vyloučeno,
že strážníci budou elektromobily
časem více využívat. Vůz je plně
elektrický, na jedno nabití ujede
cca 180 km, dobíjí se z obyčejné
elektro zásuvky na 230V, kdy jed-

no nabití vozidla stojí okolo 40 Kč.
Strážníci vyzkoušeli ekonomiku
provozu a testovali vhodnost
pro práci hlídek. Vozidlo využívali hlavně k zajištění technickohospodářské činnosti (údržba
a servis parkovacích automatů,
závorového systému, cyklověže
apod.), sloužil i strážníkům okrskářům v přidělených okrscích. Pokud městská policie vyhodnotí
ekovozidlo jako vhodné pro práci,
tak se i městští strážníci při obnově svého vozového parku zapojí
do projektu Smart City pořízením
vozidla na elektrický pohon. Na
případný nákup by také rádi využili téměř čtvrt milionovou dotaci od Státního fondu životního
prostředí. 
(rigó, foto dav)

- dotační program - Podpora rozvoje v oblasti sociální péče
mimo poskytovatelů sociálních služeb na základě registrace příslušné služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti se podávají
nejpozději do 31. ledna 2019
- dotační program – Individuální dotace pro rok 2019. Žádosti
se podávají od 1. února do 15. listopadu 2019
- dotační program – Individuální dotace v oblasti sociální péče
– na nájem v zařízeních města Břeclavi. Žádosti se podávají
nejpozději do 31. ledna 2019
- dotační program – Podpora základních činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2019 – na nájem v zařízeních města
Břeclavi. Žádosti se podávají nejpozději do 31. ledna 2019
- dotační program – Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Břeclavi a občanům obcí správního obvodu ORP Břeclav pro rok 2019. Žádosti
se podávají nejpozději do 31. ledna 2019
Veškeré dokumenty nutné pro podání žádostí o dotace jsou vystaveny na webových stránkách města a na úřední desce města
Břeclavi. 
(dav)
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Na Břeclav dohlíží
nové kamery
V posledních měsících
loňského roku byly v Břeclavi vybudovány dva nové
kamerové body. Stávající
počet tak rozšířila nová kamera u hlavní pošty v ulici
Břetislavova a další kamera
byla instalována nedaleko
kostela v ulici Osvobození
v městské části Poštorná.
Na základě analýzy pocitových map bylo cílem tohoto rozšíření zvýšit pocit
bezpečí nejen obyvatel
města, ale i návštěvníků.
Tvorba pocitové mapy probíhala v rámci akce Fórum
Zdravého města. Město
Břeclav na tento projekt
získalo finanční podporu
z Programu prevence kriminality na místní úrovni
2018, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, která
činila 339 500 Kč.
(rigó, foto dav)

Pozor! Od 1. 1. 2019 dochází ke změně provozní doby a organizace zpoplatněného stání
na parkovišti u hlavní pošty, kdy
zpoplatněná doba je stanovena
totožně s provozní dobou hlavní
pošty, dále pak maximální doba
užití parkoviště ke stání vozidel je stanovena na 2 hod. Tímto opatřením dojde k zamezení
zneužívání parkoviště řidiči vozidel, které zde stojí dlouhodo-

Strážníci pokračují
v kontrolách osob bez domova

V závěru loňského roku provedli strážníci společně se zástupci Odboru sociálních věcí
a školství další fázi akce Karel
(tuto zimu třetí v pořadí). Cílem opatření bylo aktualizovat
početní stav bezdomovců přečkávajících zimu v provizorních
podmínkách, zkontrolovat zdravotní stav těchto osob a místa,
kde se bezdomovecká zimoviště
nacházejí. V rámci první kontroly
byly evidovány lokality, v nichž

Mění se provozní doba
a organizace parkoviště u pošty

se lidé s bezdomoveckým způsobem života dosud obvykle
zdržovali, při druhé kontrole následovalo vyhledávání nových
úkrytů a přístřešků sloužících
k přečkání zimy v Břeclavi. Sociálními pracovnicemi jim také
byla nabídnuta pomoc např. ve
formě teplého oblečení či přikrývek, ale také bezplatná pomoc
s dluhovým/právním poradenstvím a řešením jejich momentální situace. 
(rigó)

bě a omezují tak klienty pošty
a klienty dalších úřadů a institucí v okolí. Změnu schválila Rada
města Břeclavi vydáním Nařízení
města Břeclavi č. 7/2018.
Ceník parkovného na parkovišti
U pošty od 1. 1. 2019:
Pondělí – pátek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00
Cena parkovného 2hod. 10 Kč
Parkovací kotouč max. 30 minut
zdarma
(mp, foto dav)

Pozvánka na jednání o Územní
studii Břeclav – Ch. N. Ves, ulice
Františka Kňourka – plocha S2“

Městský úřad Břeclav zve vlastníky dotčených pozemků na jednání,
na kterém budou seznámeni s rozpracovanou Územní studií Břeclav –
Charvátská Nová Ves, ulice Františka Kňourka – plocha S2. Územní studie bude vlastníkům představena dne 21. 1. 2019 v 16:30 hod. na MěÚ
Břeclav v zasedací místnosti č. 112. Územní studie řeší dosud nezastavěné území v Charvátské Nové Vsi za fotbalovým hřištěm při ul. Františka Kňourka a stávající zástavbou ul. SNP. V platném Územním plánu
Břeclav je tato plocha označena ve výkresu základního členění S2. (pol)
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Programové prohlášení Rady města
Rada města Břeclavi projednala a schválila Programové prohlášení rady města na
období 2018 – 2022. Toto programové prohlášení obsahuje
stěžejní programové priority
volebních programů koaličních
subjektů zastoupených v Radě
města Břeclavi, a to jak priority charakteru investičního, tak
také priority neinvestiční.

V souvislosti s vyvíjejícími se
potřebami města Břeclavi, stejně
jako s měnícími se dotačními tituly národními i evropskými, může
být toto programové prohlášení
modifikováno či doplňováno.
Pro Region, ANO, ČSSD a KDU-ČSL se na základě výsledků voleb do Zastupitelstva obcí (dále
ZO) uskutečněných ve dnech
5. a 6. října 2018 dohodly na spo-

DOPRAVA
- Intenzivně spolupracovat s investorem (ŘSD) na přípravě výstavby
obchvatu města.
- Zlepšovat průjezdnost na průtahu městem vybudováním odbočovacích pruhů a jednat se správcem komunikace (ŘSD) o úpravě kruhového
objezdu u Tesca.
- Zvýšit bezpečnost silničního provozu na vjezdech do města.
- Budovat zpomalovací bezpečnostní prvky a bezpečné, nasvícené přechody v problémových lokalitách.
- Rozšířit cyklostezky za účelem zvýšení bezpečnosti cyklistů ve městě,
včetně přípravných prací na vybudování lávky přes řeku Dyji v lokalitě
„Nad splavem“.
- Připravit podklady pro vybudování cyklostezky Břeclav – Lednice přes
kemp Apollo.
- Posoudit možnost alternativního propojení centra města s místní částí
Poštorná.
- Optimalizovat systém městské hromadné dopravy.
- Zpřehlednit a zefektivnit systém parkování a rozšiřovat parkovací plochy ve vhodných lokalitách především na sídlištích.
- Prosazovat v dopravních prostředcích MHD a na parkovištích i možnost
bezhotovostní platby.
BEZPEČNOST
- Nadále rozšiřovat kamerový systém ve městě.
- Zefektivnit práci městské policie, především se soustředit na problémové lokality.
- Zřídit pracoviště strážníků na pěší zóně u parku.
- Spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování na prevenci sociálního vyloučení (APK, domovníci).
- Trvale podporovat jednotky dobrovolných hasičů, včetně rekonstrukce
požární zbrojnice v Poštorné.
- Podporovat realizaci dalších protipovodňových opatření ve městě.

lupráci při správě města Břeclav
ve volebním období 2018 – 2022.
Smluvní strany se dále dohodly na
principech fungování samosprávy obce a jejích orgánů. Strany
jsou si vědomy odpovědnosti vůči
občanům města Břeclav a hodlají v následujících čtyřech letech
spolupracovat a všestranně rozvíjet a kultivovat město Břeclav s cílem zajištění prosperity a růstu

celého města. Strany se dohodly,
že město Břeclav budou spravovat podle zásad hospodárnosti,
transparentnosti a solidarity a budou dbát o dobré jméno města
Břeclavi v očích široké veřejnosti
a budou společně usilovat o maximální úroveň politické kultury.
V jednotlivých níže uvedených
oblastech je cílem rady města:

- Zahájit přípravy na vybudování stálé expozice o historii města Břeclavi
a národopisné oblasti Podluží.
- Zrenovovat židovskou obřadní síň za pomocí vhodného dotačního
titulu.
- Zahájit přípravy na vybudování amfiteátru a letního kina pod zámkem,
dále rozšířit klidovou zónu u Cyklosféry.
- Prioritně podporovat mládežnický sport.
- Trvale spolupracovat se sportovními oddíly ve městě.
- Podporovat sport neregistrované veřejnosti.
SOCIÁLNÍ OBLAST
- Podporovat terénní sociální služby s cílem umožnit seniorům co nejdéle setrvat v jejich přirozeném prostředí.
- Vytvořit městské „senior taxi“.
- Vybudovat nový dům s pečovatelskou službou v Poštorné.
- Zmodernizovat zázemí domova seniorů.
- Provést rekonstrukci sociálních zařízení v Domě s pečovatelskou
službou.
- Podpořit sociální bydlení nejen pro seniory, ale i pro mladé rodiny
a hendikepované.
- Podpořit občanské aktivity, které budou posilovat vzájemnou solidaritu
v rámci mezigeneračních vztahů – propojení mladé generace a seniorů.
- Využívat fungující komunitní plánování s přesahem do víceletého
financování sociálních služeb.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
- Optimalizovat strukturu městského úřadu a změnit systém jeho řízení.
- Dbát na transparentnost zadávání veřejných zakázek.
- Důsledně dbát na princip slušnosti v jednání úředníků a volených
zástupců s občany.
- Využít nových technologií tzv. Smart city ke zvýšení informovanosti
obyvatel (příklady: el. úřední deska, wi-fi signál zdarma ve vybraných
místech a budovách).
- Trvale dohlížet na důsledné odstraňování občany hlášených závad
ve městě.
- Přenášet dobrou praxi z jiných měst do Břeclavi prostřednictvím členství v Národní síti Zdravých měst ČR.
- K důležitým rozhodnutím bude radnice pořádat veřejné debaty s občany.

CESTOVNÍ RUCH
- Hledat koncepční řešení oživení zámku.
- Posílit potenciál Břeclavi jako turistického cíle především pro cykloturisty.
- Spolupracovat se všemi poskytovateli služeb v cestovním ruchu
v Břeclav.
- Posoudit možnost obnovení lodní dopravy na Dyji.
- Trvale rozvíjet přeshraniční spolupráci s partnerskými městy.
- Využít potenciálu „Železnice, jednoho ze symbolů Břeclavi“ pro turistický ruch.
EKONOMIKA
- Kontrolovat smysluplnost, účelnost a hospodárnost dotačních prostředků.
- Maximálně využít všech dostupných dotačních titulů pro rozvoj města
v návaznosti na potřebu občanů.
- Nastavit jasná a přehledná pravidla pro získávání městských dotací.
- Analyzovat nákupy služeb a zboží a tím šetřit provozní náklady města.
- Pokračovat v centrálním nákupu energií za účelem dosažení co nejnižších cen.
- Pokračovat v optimalizaci majetku města.
- Důsledně kontrolovat společnosti s majetkovou účastí města.

KULTURA A SPORT
- Podporovat lidové tradice a folklor ve městě.
- Rozvíjet program tradičních kulturních akcí – Svatováclavské slavnosti,
Slavnosti rajčat, Moravský den, Setkání přátel jižní Moravy, Břeclavské
Vánoce…
- Postupnou rekonstrukcí přeměnit kino na kulturně společenské centrum.

ŠKOLSTVÍ
- Optimalizovat kapacitu, dostupnost a rozsah služeb MŠ a ZŠ s přihlédnutím k demografickému vývoji a společenské poptávce.
- Průběžně modernizovat školská zařízení.
- Pokračovat v podpoře rozmanitosti a kvalitě škol a výuky (jazyky, kroužky, podpora účasti na soutěžích).
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Břeclavi na období 2018 – 2022
- Spolupracovat se středními školami a odbornými učilišti ve městě.
- Podpora Břeclavského fortelu a Veletrhu středních škol.
- Posoudit možnost zřízení křesťanské třídy MŠ.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- Pravidelně udržovat veřejná prostranství a plochy městské zeleně.
- Vytvořit koncepci zeleně ve městě, využívat služeb zahradního architekta.
- Přidat více kontejnerů na recyklovaný a „zelený“ odpad města, případně rozšířit nabídku o zavedení mobilního sběrného dvora.
- Nadále rozvíjet systém třídění odpadu občany.
- Spolupracovat na vybudování lesoparku za zimním stadionem.
- Revitalizovat lokalitu Pivovarského járku za Cyklosférou pouze s využitím dotačního titulu.

Schválené záměry
nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města na svém
zasedání 10. prosince
SCHVÁLILO:
• Záměr směny části pozemku p.č,
2138 o výměře cca 250 m2, a pozemků p.č, 2136/1 o výměře 40 m2
a p.č, 2137/1 o výměře 55 m2, vše
v k. ú. Poštorná, ve vlastnictví města
Břeclav, za pozemek p.č, 1985/21
o výměře 389 m2, v k. ú. Charvátská
Nová Ves, ve společném vlastnictví
manželů Karašinských.
• Záměr směny pozemků p.č.
3597/114 o výměře 68 m2, p.č.
3597/142 o výměře 83 m2, p.č.
3597/205 o výměře 265 m2,
p.č. 3597/213 o výměře 23 m2,
p.č. 3597/219 o výměře 9 m2,
p.č. 3597/241 o výměře 219 m2,
p.č. 5467 o výměře 206 m2, p.č,
5473 o výměře 122 m2, p.č, st.
4052/8 o výměře 77 m2, p.č, st.
4055 o výměře 100 m2, p.č, st.
4050/2 o výměře 49 m2, p.č, st.
4052/11 o výměře 7 m2, p.č, st.
4052/3 o výměře 159 m2, p.č, st.
4052/9 o výměře 27 m2 a p.č, st.
4053/2 o výměře 183 m2, vše v k.
ú. Břeclav, ve vlastnictví města
Břeclav, za pozemky p.č. 3636/70
o výměře 242 m2, p.č, 3664/27
o výměře 148 m2, p.č, 3664/28
o výměře 451 m2, p.č, 3664/39
o výměře 30 m2, a p.č, 3656/20
o výměře 720 m2, vše v k. ú. Břeclav, ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Břeclav.
• Záměr prodeje části pozemku
p.č. 3258/5 o výměře cca 250 m²
v k. ú. Břeclav společnosti Bytové
družstvo BCV Development, IČO:
04297181, se sídlem Břeclav, Břetislavova 3149/5.
• Záměr prodeje pozemku p.č. 1791
o výměře 115 m² v k. ú. Charvátská
Nová Ves v lokalitě Ritopeky.

• Záměr uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě s budoucí smlouvou kupní č. OMP/50/09, ze dne
30. 3. 2009, ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 3. 11. 2010, se společností REXCOM s. r. o., kterým
bude vyjmuta podmínka uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č.
3327/8 v k. ú. Břeclav nejpozději
do 60 dnů od nabytí právní moci
stavebního povolení ke stavbě
obchvatu města Břeclav, ze kterého bude zřejmé, že výstavba
obchvatu a souvisejících staveb
se nebude dotýkat předmětného
pozemku, případně se ho bude
dotýkat pouze nepodstatným
způsobem, který nebude bránit
převodu.
• Záměr prodeje části pozemku p.
č. 421/2 v k. ú. Břeclav, o výměře
cca 348 m2 a záměr města vykoupit pozemky p. č. 3100/59 o výměře 16 m2, p. č. 3102/15 o výměře
16 m2 a p. č. 3100/233 o výměře
271 m2, vše v k. ú. Břeclav.
NESCHVÁLILO
• Záměr prodeje části pozemku p.č.
45/3 o výměře cca 80 m2, v k. ú.
Břeclav.
• Záměr prodeje pozemku p.č.
1249/7 v k. ú. Charvátská Nová
Ves o výměře 398 m2.
• Záměr prodeje části pozemku p.č.
1137/1 v k. ú. Poštorná o výměře
cca 100 m2.
• Záměr prodeje části pozemku p.č.
2065 o výměře cca 42 m² v k. ú.
Poštorná v lokalitě Tovární kolonie.
• Záměr prodeje částí pozemku
p.č. 2233 v k. ú. Poštorná, o celkové výměře cca 250 m2, v zahrádkářské osadě v lokalitě Tovární
kolonie.

ROZVOJ MĚSTA
- Revitalizovat prostor před břeclavským nádražím.
- Park u nádraží využívat na kulturní a společenské akce.
- Multifunkční hala pro sport a kulturu s využitím dotačního titulu.
- Postupná modernizace koupaliště.
- Příprava obřadní síně v Charvátské Nové Vsi a revitalizace hřbitovů.
- Oživit areál bývalého cukrovaru.
- Podpora vzniku vhodných lokalit pro individuální výstavbu rodinných
a bytových domů.
- Revitalizovat sídliště za pomocí dotačních titulů.
- Za využití dotačních titulů začít s postupnou rekonstrukcí zámku.

Programové prohlášení rady města najdete také na internetových stránkách www.breclav.eu (https://breclav.eu/urad/rada-mesta-breclavi)

Dluhová poradna IQ Roma servis
Organizace IQ Roma
servis, z.s. otevřela bezplatnou Dluhovou poradnu pro
obyvatele Břeclavi. Posláním
dluhového poradenství je
poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do
problémů s dluhy. Zadlužení
se již netýká pouze těch nejchudších, do dluhové pasti
padá stále více lidí ze střední třídy.
V Břeclavi se podle údajů Exekutorské komory ČR
v prosinci 2017 nacházelo
1 970 lidí v exekuci. Ve městě se zhruba 24 000 obyvateli se jedná o 9,21 % lidí. Navíc
se toto číslo oproti loňskému
roku zvýšilo o 3,4 %.
Mezi služby, které poradna svým klientům nabízí, patří např. pomoc s vyjednáním
splátkového kalendáře, oddlužení nebo
p r áv n í p o r a dentst ví. Pro
veřejnost na-

bídne poradna osvětové přednášky na témata týkající se
dluhů a dluhového poradenství. Klientům je k dispozici
dluhová poradkyně a právník.
Poradna je otevřena v pondělí a středu od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 17:30, v úterý
a čtvrtek od 9:00 do 12:00. Po
dohodě ale mohou zaměstnanci přijet za klienty domů.
Poradnu najdete přímo na
náměstí T. G. Masaryka v přízemí domu 2957/9A. Schůzku
si můžete domluvit na e-mailu dluhovaporadna@iqrs.cz
nebo na telefonu +420 770
182 024.
Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, reg.č. projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052
/0009459. 
(IQ Roma)
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Příspěvky zastupitelských klubů

Při přípravě projektů je důležitá
spolupráce na širší základně
Aby byly projekty smysluplné,
je nutné, aby příprava probíhala
za široké spolupráce zainteresovaných osob, organizací i všech
stran zastoupených v zastupitelstvu, které o to projeví zájem. Příprava sice trvá déle, ale projekty
tak získají širší podporu a vyšší
kvalitu. Zpevnění hráze asfaltem
v lokalitě Lipky je zářným příkladem, když se tak neděje.
Projektem, na kterém jsme se
zpočátku podíleli, je cyklostezka Hlavní – Včelínek - TGM, která se má stát jednou z páteřních
tras mimo hlavní silnici. Členy

Břeclavské zácpy, kteří jsou členy
našeho uskupení, byla navržena
trasa Hlavní - stavědlo a předběžně byl s dotčenými vlastníky
(fyzickými osobami) pozemků
předjednán souhlas s prodejem. Připravila se tak půda pro
odkoupení pozemků. Přestože
jsme deklarovali zájem následné
spolupráce, přizváni jsme nebyli.
Momentálně je hotový projekt na
část od ulice Hlavní po napojení
u čerpací stanice MOL (stávající
výjezd od Včelínku).
Připomínkovali jsme jej mj.
v tom, že je třeba řešit i bez-

pečné vyústění na ulici Hlavní
- přechod (ideálně i přejezd pro
cyklisty) včetně světelné signalizace s tlačítkem a aby byla trasa
opatřena veřejným osvětlením.
Bez něj ztratí svůj smysl páteřní
cyklostezky. Dále jsme navrhli
snížení sklonů nájezdů na hráze
a posun vedení trasy k hranici
dotčených pozemků tak, aby kolem stezky byla možná výsadba
stromů. Momentálně je vedena
v jeho středu. Navrhujeme také
protažení cyklostezky pod most
u Vranova mlýna a její napojení
na ulici Sladovou. Zatím jsou jen

částečně upraveny sklony, trasa
je bez osvětlení, přechod Hlavní je bez signalizace a vyvedení cyklistů do rušné křižovatky
u benzínky MOL postrádá smysl úplně.
Upravovat již hotový projekt je
nepříjemné pro obě strany. I proto bychom byli rádi, kdyby diskuse nad projekty probíhala už při
jejich tvorbě. Doufejme, že staronové vedení města naše doporučení akceptuje.
Luboš Krátký ,
zastupitel města za politické
uskupení Naše Břeclav

Pod Lipkami bude asfalt. Proč?
Asfaltování hráze na břehu
Dyje ve Staré Břeclavi se definitivně stává skutečností. Stará
Břeclav tak přichází o jedno ze
svých nejkrásnějších zákoutí,
které prakticky plnilo funkci parku. Příští rok už bude pod Lipkami
asfaltová cesta. Pro klidné procházky a rozjímání pod stromy
moc prostoru nezbude. Asfaltová cesta navíc představuje zbytečnou zátěž pro městskou kasu
a závazek do budoucna, protože
město bude majitelem cesty na
pozemku spravovaném Povodí
Moravy. Na změnu projektu a veřejné zakázky je už ale pozdě.

Jak mohlo k něčemu takovému dojít? O záměru navýšit hráze a asfaltovat cestu
jsme se dozvěděli v podstatě náhodou před dvěma lety.
Tehdy ještě bylo v plánu vykácet i veškeré stromy, čemuž
jsme zabránili ve spolupráci
s místním hnutím Brontosaurus. Jednal jsem tehdy (léto
2017) i se zodpovědným místostarostou Jaroslavem Válkou
a upozornil ho na nevhodnost
asfaltového povrchu v dané lokalitě – odpovědí mi bylo krčení ramen. Stejné upozornění
jsem mu zaslal v lednu 2018

elektronickou poštou. Odpověď žádná. Obdobný podnět
pak místostarosta Válka obdržel ještě na začátku června od
zastupitele Luboše Krátkého.
Dost nás tedy rozladilo prohlášení J. Války pro Nový život
(2018/47) ve smyslu, že odpor
proti asfaltu pod Lipkami slouží hlavně k našemu zviditelnění a že jsme měli svůj názor
vyslovit dříve. Takové vyjádření vůdčího představitele města
směrem k opozici a občanské
společnosti považujeme za mimořádně nevhodnou výmluvu obzvláště vzhledem k naší

snaze bavit se s ním o problému včas.
Rádi bychom, aby se z tohoto zpackaného projektu staronová radniční koalice poučila.
Rada města by měla fungovat
jako tým, který bude dobře promýšlet všechny aspekty projektů ve veřejném prostoru a bude
otevřený podnětům z opozice
i veřejnosti. Všechny záměry je
proto nutné řádně a včas veřejně oznámit. Snad tak zabráníme
tomu, abychom si nedopatřením zase něco neponičili.
Jakub Těšitel,
Mladí a neklidní

Reakce na článek „Pod Lipkami bude asfalt. Proč?“
Jeden z úkolů, které jsem
v předchozím volebním období
zajišťoval, byla realizace cyklotras a to především s cílem zvýšení bezpečnosti cyklistů. Počet
zraněných a mrtvých cyklistů
potvrzuje potřebnost tohoto záměru.
Trasa zřízená na hrázích toku
Včelínek a Dyje ve směru Ch. N.
Ves - Poštorná – Břeclav – St.
Břeclav je páteří. Výstavba probíhá po částech, tak jak probíhá
stavba protipovodňových opatření. Povrch hrází musí být takový, aby odpovídal technické
normě vodního hospodářství

TVN 75 2103, ale současně byl
komfortní pro cyklisty tak, aby
dali hrázím přednost před jízdou po silnici ve stejném směru. Tímto povrchem je především
povrch asfaltov ý. Podsouvaná tvrzení, že jde o povrch nevhodný, ostře kontrastují s mou
návštěvou Rakouska (Dunaj)
a Německa (Rýn). V obou zemích
jsou nejméně desítky kilometrů
asfaltu podél obou toků. A o tom,
že v uvedených zemích je přístup
k životnímu prostředí nanejvýš
citlivý, asi nikdo nepochybuje.
Jak sám uvádíte, že budou
povrchy asfaltové, jste věděl už

dva roky. Proto mé tvrzení ve vydání Nového života (týden 19. –
23. listopadu) o zviditelnění je
určitě na místě. Pokud se domníváte, že nejde o zviditelnění
se, vzpomeňme, jak jste napadl
koaličního zastupitele formou
vystoupení na zasedání zastupitelstva o tzv. plagiátorství pana
zastupitele Pospíšila, kdy jste
velmi pravděpodobně užil srovnávacího software pro kontrolu
studentských prací. Pokud by se
tento software použil na e-maily
zasílané panu starostovi ve věci
asfaltového povrchu, asi se prokáže „jednotný zdroj názoru“ ob-

čanů. Jediné co by bylo rozdílné,
by byly adresy odesílatelů. Proto hovořit o nevhodné výmluvě není na místě. Za povšimnutí
stojí vaše nepovedené referendum z podzimu 2016 proti velkoprodejnám v oblasti areálu
Tranzy, cukrovaru a Zámeckých
luk, které mělo zavázat samosprávu k zamezení vzniku velkoprodejen. Ty ale nikdy v této
oblasti nebyly koalicí podporovány. Pro vás to byl nejspíš dobrý
marketingový projekt. Bohužel
za městské peníze.
Ing. Jaroslav Válka,
místostarosta Břeclavi za ČSSD
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Společnost Alcaplast
mezi českou špičkou
Společnost Alcaplast
pot vrdila svoji pozici
mezi stovkou nejúspěšnějších českých firem,
když v prestižní anketě
Českých 100 Nejlepších
obsadila 81. místo. Vyhlášení výsledků soutěže,
jejímž cílem je zviditelnit a ocenit české firmy
s vynikajícími výsledky,
se uskutečnilo ke konci
loňského roku ve Španělském sále Pražského
hradu. Ocenění převzali
majitelé společnosti Radka Prokopová a František
Fabičovic.
„Velmi mě potěšilo, že
jsme toto ocenění obdrželi. Opětovně jsme nejen sebe, ale především
širokou veřejnost utvrdili v tom,
že v podnikání dosahujeme trvale výborných výsledků,“ nechal se slyšet generální ředitel
Fabičovic.
Společnost Comenius, která
Českých 100 Nejlepších pořádá, vyhlásila výsledky ankety již
po třiadvacáté. První tři místa si
mezi sebou rozdělily společnosti
Škoda Auto, ČEZ a Agrofert.
Měřítkem konečného umístění firmy v anketě je četnost
nominací od vybraných odborníků. Návrhy musí splňovat tři

omezení: firma je zaregistrovaná
v tuzemsku a v Česku také platí
daně, má nejméně 20 zaměstnanců a její obrat za posledních
12 měsíců činil nejméně 30 milionů korun.
Společnost Alcaplast zaměstnává 550 lidí, kteří pracují ve čtyřech výrobních halách
na celkové ploše 60 000 metrů
čtverečních. Jako největší výrobce sanitární techniky ve střední
a východní Evropě vyváží Alcaplast na 70 % svých produktů do
zahraničí.
(hag)

Klientům Remedie Plus
pomáhá nový automobil
Zcela nový vůz
značky Dacia Dokker, k ter ý by l
zakoupen z příspěvků 27 sponzorů, využívají od
prosince pracovníci a klienti břeclavské společnosti
Remedia Plus.
Projekt Sociální
automobil zaštiťuje poděbradská reklamní agentura Kompakt,
která za 20 let předala v České
republice téměř osm set vozidel.
V Břeclavi bylo v rámci projektu
předáno už páté vozidlo. „Ve většině sociálních zařízení pečujících o hendikepované či seniory
je vozový park ve velmi špatném
technickém stavu a vozidla neodpovídají standardům pro přepravu nemocných. Tato zařízení pak
mohou získat nové auto jen prostřednictvím charity či sponzorství, což ale nepřichází každý den,
proto jsme se rozhodli vzít situaci
do svých rukou a nějak pomoci
těm, kteří to skutečně potřebují,“
uvedl Miroslav Káninský, jednatel
společnosti Kompakt.
Remedia Plus nabízí ambulantní i terénní služby, mezi které patří mj. pečovatelská služba
a osobní asistence. Jedním z poslání tohoto zařízení je umožnit
svým klientům co nejdelší a kva-

litní setrvání v domácím prostředí. „Z nového automobilu máme
velkou radost. Využijeme jej především v rámci pečovatelské terénní služby a také pro přepravu
našich klientů. Děkujeme společnosti Kompakt, která nám pomohla zajistit tento automobil,
moc si její spolupráce vážíme.
A samozřejmě i všem sponzorům, kteří se na financování vozu
podíleli,“ uvedla Jarmila Pečková,
ředitelka Remedie Plus.
Na financování vozidla se podílelo 27 subjektů napříč obory
od velkých firem až po nejmenší
jednotlivce z místních obyvatel
i přilehlého okolí. Jedním z prvních sponzorů nového vozu bylo
také město Břeclav. "Děkuji všem
dalším sponzorům, že podpořili
tento projekt a Remedii Plus přeji,
aby nový vůz co nejvíce sloužil ku
prospěchu klientů," uvedl při slavnostním předání starosta města
Pavel Dominik.  (juh, foto dav)

Zdarma pomáháme
Břeclavanům
Dluhy * Bydlení
* Rodinná situace
Poskytujeme:
Dluhové poradenství
Právní pomoc
Pomoc s hledáním bydlení
Provozní doba:
Po 8 – 17 hod
St 8 – 17 hod
Kontakt:
730 543 887, 730 545 959
poradenskecentrum.
breclav@gmail.com
Adresa: Nám. T. G. Masaryka
9, Břeclav, 1. patro
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Čerti zaplavili břeclavské ulice
Kromě těch se to na začátku prosince ve městě hemžilo také Mikuláši a anděly. Břeclavské muzeum společně s městem Břeclav navíc
u kina Koruna uspořádalo pro naše nejmenší Mikulášskou metelici,
kterou si nenechaly ujít stovky návštěvníků. 
(dav)

Strom rozsvítili obří andělé

I když meteorologové hrozili deštěm a ledovkou, vánoční strom
v břeclavském parku rozsvítili na začátku prosince obří andělé za
nadšeného jásotu dětí bez problému. Špatné počasí se chvíli zdrželo a rozsvícení stromu, ale také přilehlé výzdoby parku si vychutnaly
stovky návštěvníků. 
(dav)

RADNICE / 11

Břeclavské Vánoce na pěší zóně navštívily tisíce lidí
Několik tisíc návštěvníků zavítalo v předvánoční době na pěší zónu
v Břeclavi. Lidé si zde mohli vychutnat teplý svařák i dobré jídlo, koupit
drobnosti, ale hlavně si užít krásnou předvánoční atmosféru, kterou
pro návštěvníky připravilo břeclavské muzeum společně s městem
Břeclav. V parku si za pomoci dospělých mohli malí návštěvníci odlít pamětní vánoční minci, zhlédnout ukázky uměleckých řemesel
nebo pohladit živá zvířátka, popřípadě zvířátka dřevěná. Ta totiž společně s dalšími zdobila prostranství pod vánočním stromem v parku.
Už tradičně nechyběl bohatý kulturní program nebo Starostův svařák, v rámci kterého lidé věnovali na charitativní účely přes 37 tisíc
korun. 
(dav, foto dav a archiv MMG)
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Patchwork vynesl přes 24 tisíc

Už tradičně se v břeclavské synagoze konala před závěrem roku
výstava patchworku s charitativním podtextem. Výtěžek výstavy
šel opět na zdravotně postižené. Tentokrát se z prodeje drobných
předmětů vybralo přes 24 tisíc korun. Organizátoři děkují všem, kteří
přispěli. Uvedenou částku věnovali zástupci patchworku zdravotně
postiženému Milánkovi z Lanžhota. 
(dav)
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Po kom se jmenují břeclavské ulice

JUDr. Karel Čermák

Řadí se mezi další významné
osobnosti, jejichž jméno figuruje na některé z břeclavských ulic.
JUDr. Karel Čermák, advokát, který se na přelomu 19. a 20. století
řadil k vedoucím představitelům
národního hnutí v Břeclavi, před-

seda spolku Břetis l av a pr v ní
starosta břeclavské sokolské
jednoty.
Ka r e l Če rmák se narodil
12. února 1855
v obci Malé Kvíce u S l aného
v Čechách. Studoval na gymnáziu v Praze a poté
na universitě
Karlo-Ferdinandově právo. Po
ukončení studií
působil jako advokátní koncipient v P ísku,
v Kutné Hoře či
ve Slavkově a nakonec převzal advokátní kancelář po JUDr. Hladíkovi v Břeclavi.
Karel Čermák byl výborným
řečníkem, literárně činným a jazykově dobře vybaveným. Překládal z angličtiny, němčiny
i francouzštiny. V Břeclavi se ak-

Slavnosti břeclavského
piva už znají interprety
Své stálé místo už si v Břeclavi našly Slavnosti břeclavského piva. Další ročník nás
v areálu pod zámkem čeká
8. června 2019. Už nyní ale pořadatelé představili kapely, na
které se můžeme těšit.
Letos tak pod zámkem
v Břeclavi vystoupí skupiny, které jsme na festivalu ještě neměli možnost vidět. Na hlavním
pódiu se vystřídají velká jména z popové a rockové scény
jako Divokej Bill, Jelen, Harlej,
Iné Kafe nebo Monkey Business.
Pódium na zámeckém nádvoří
bude opět hostit klubovou scénu, kterou rozezní Vypsaná Fixa,
Poletíme?, Fast Food Orchestra nebo Hentai Corporation.
Velmi očekáváným je koncert
Marka Ztraceného, který aktuálně opanovává českou popovou scénu.

Na akci se těší i starosta Břeclavi Pavel Dominik.
„Slavnosti břeclavského piva
k našemu městu už neodmyslitelně patří. Jsem moc rád,
že si pořadatelé pro tento
stále oblíbenější festival vybrali areál pod zámkem, který nám pomáhají propagovat
nejen u Břeclavanů, ale i přespolních. Výběr kapel pro nadcházející ročník je opět velmi
pestrý, myslím, že si skutečně vybere každý. Přeji dalšímu ročníku, aby byl úspěšný,“
uvedl starosta.
A pokud i vy máte kapelu
a chcete si vedle hvězdných
jmen zahrát, máte možnost.
Více informací o vstupenkách, soutěžích a všem kolem slavností najdete na www.
slavnostibreclavskehopiva.cz.

(ewi)

tivně zapojoval do českého veřejného života. Od roku 1896
zastával funkci předsedy čtenářského spolku Břetislav, na jehož
popud vznikla ve spolku veřejná
knihovna, která byla postupně
rozšiřována a brzy čítala více než
1000 svazků. Spolek Břetislav,
pod vedení Karla Čermáka, tak
bylo právem možné považovat za
centrum českého kulturního života ve městě. Podílel se na organizaci koncertů a zábav, ale také
naučných přednášek, v nichž se
věnoval např. financím, alkoholismu či ženské otázce.
Čermák si byl vědom, že pro
aktivity národního hnutí je třeba
získat více lidí a příležitost v této
věci spatřoval v zřízení tělocvičné jednoty sokolské v Břeclavi,
kde se mohli lidé veřejně angažovat bez ohledu na své vzdělání. Tato snaha se mu vyplnila
a Karel Čermák byl v roce 1894,
na ustavující schůzi, zvolen starostou břeclavské sokolské jednoty. V prvních letech cvičenci
využívali prostoru ve dvoře hostince U Luckých (v současnosti
zde stojí Hotel Terezka). Hostinec
U Luckých byl střediskem spolků
Břetislav a Libuše a místem, kde
se scházela česká národně uvědomělá společnost.
Funkci předsedy (v letech
1900 až 1917) zastával také

v Ústřední matici školské, kde
mimo jiné podporoval také charitativní činnost, pořádal pro děti
nejrůznější výlety, naučné vycházky a besídky. Otázce českého školství se věnoval mnoho let.
Byl si vědom, že pro rozmach českého národního života je podpora českého školství ve městě více
než žádoucí. Jedním z prvních
úspěchů bylo povolení zřídit Pokračovací školu pro dívky, která
byla otevřena v roce 1903. O dva
roky později přišel Karel Čermák
s myšlenkou postavit v Břeclavi českou měšťanskou školu. Po
několik let trvajících složitých
jednání, zejména s německou
radnicí, se podařilo získat povolení k otevření 1. třídy této školy.
Přestože celý život věnoval
podpoře českého národního
hnutí, bojům za národní samostatnost a politickou emancipaci,
vyhlášení samostatného státu se
bohužel nedočkal. Zemřel 9. prosince roku 1917.
Zdroj: Vorel, Alois: Světlé památce JUDr. Karla Čermáka, Břeclavský kraj roč. VII, čís. I. 1933, s. 2.
Školl, Jaroslav: Představitelé českého národního hnutí v Břeclavi od poloviny 19. do počátku
20. století v době I. ČSR, Břeclav
1998, s. 15-16.
Podle uvedených zdrojů zpracovala Mgr. Jana Kyšová.

Stalo se v lednu
1. leden
1933 – na stadionu Sokola Břeclav I (dnes Lokomotiva) bylo zřízeno první veřejné kluziště.
1952 – došlo k vytvoření břeclavského děkanství
1974 – Poštorná a Charvátská
Nová Ves byly sloučeny s Břeclaví.
10. leden
1946 – zemřel Jan Noháč, učitel ve Staré Břeclavi, který se
významně zasloužil o české školství, napsal také několik románů
významnou vlastivědnou práci
Břeclavský okres.
14. leden
1953 – byl dán do provozu nový Mariánský most přes Mlýnský náhon

15. leden
1763 – podle prvního sčítání lidu
žilo v Břeclavi 1031 osob, ve Staré
Břeclavi 556 osob.
17. leden
2004 – obyvatelé Ladné se v referendu rozhodli pro odtržení od
Břeclavi, pro samostatnost hlasovalo 76,5 %.
24. leden
1945 – vojáci SS postříleli na
břeclavském nádraží 35 vězňů,
kteří byli transportováni z osvětimského koncentračního tábora.
27. leden
1895 – vznikl Sokol Břeclav

14 / RADNICE

Městská knihovna Břeclav připravuje na leden 2019
V roce 2019 si břeclavská
knihovna připomíná 120. výročí otevření první české veřejné
knihovny v Břeclavi. Po celý rok
se můžete těšit na celou řadu
akcí, které jsme pro Vás jako připomínku tohoto výročí připravili.
Tyto akce budou označeny následujícím logem:

Free Film Fest: Dál nic
V úterý 8. ledna 2019 v 18 hodin v malém sále knihovny zahájíme další ročník cyklu Free Film Fest
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 ode-

Galerie 99 má v měsíci lednu
dvě priority. Spolu s MMG Břeclav připravuje 215. samostatnou
výstavu břeclavského malíře Antonína Vojtka k jeho 85. narozeninám. Srdečně zveme na zahájení
24. ledna 2019 v 17 hodin do výstavních prostor MMG v Břeclavi
pod vodárnou. Výstava potrvá
do 10. března 2019. Během vernisáže bude představena nová
výpravná publikace A. Vojtka
Hledání lásky k rodnému kraji. Tato kniha je nejen vyznáním
malíře Antonína Vojtka, ale také
spisovatele Jana Kostrhuna, ke
krajině pod Pálavou.
Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se
v den svých narozenin již po patnácté tradičně A. Vojtek setkává
se svými přáteli v Galerii 99. Bude
se na vás těšit od 14-17 hodin.
Letos se rozhodl v měsíci lednu
a únoru 2018 vystavit své prvotiny, které jsou staré 60 i více let.
Nejde jen o nostalgické vzpomínání, ale také o to, aby všichni, zejména začínající výtvarníci
nebo žáci škol, mohli nahléd-

jít konečně do důchodu, třetí chrání
živočichy i rostliny a žaluje dálnici
u soudu. Sedm let stavby, šestnáct
kilometrů dálnice a zablokovaná
společnost. Film byl uveden také
na festivalu Jeden svět, vstupné
dobrovolné.
Premiéra představení Pohádky
a MALÉhRY
Srdečně zveme všechny zájemce na celostátní premiéru literárního salónu divadla MALÉhRY nazvaného Pohádky a MALÉhRY. Čekají Vás čtyři veselé pohádky, plné
podivných pohádkových bytostí,
spousta barevných obrázků z dílny
ilustrátorky Karolíny Strykové a samozřejmě voňavý čaj. Představení,
v němž se představí i herečka Bára
Seidlová, se uskuteční v neděli
13. ledna v 15 hodin ve velkém
sále knihovny. Pořad je vhodný pro
děti od 4 do 7 let, délka cca 60 minut. Vstupné 100 Kč, v předprodeji
80 Kč, předprodej v oddělení naučné literatury.

nout na počátek tvorby úspěšného umělce.
Pořádáme kurzy ŠPERK
Z CÍNU, zájemci informujte se
na webu, telefonu 723887977.
Galerie nabízí: stálou expozici šperků ze dřeva, více než sto
grafických děl, veškeré služby
související s poradenstvím a výtvarným uměním, oceňování obrazů, restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně
po telefonické domluvě kdykoliv519 372 118, 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)

Počítačové kurzy jsou zpět!
Po podzimní přestávce způsobené rekonstrukcí prostor počítačové učebny Vás opět zveme na
další řadu počítačového kurzu pro
úplné začátečníky, Seznámení
s počítačem, který začíná ve středu 16. ledna v 9 hodin. Kurz má
čtyři lekce a bude probíhat každou
středu a pátek od 9 do 11 hodin
v počítačové učebně v prvním patře
historické budovy knihovny. Výuka
probíhá na počítačích s operačním
systémem Windows 10 a kancelářským balíkem Office 2016. Cena
celého osmihodinového kurzu je
300,- Kč, zájemci mohou pokračovat přímo navazujícím kurzem pro
mírně pokročilé, který začne ve
středu 30. ledna.
Vyčítání v knihovně
Zbrusu novou akcí připravenou
u příležitosti 120. výročí založení
knihovny bude pořad nazvaný Vyčítání – jedná se o autorské čtení převážně studentského rázu,
a to jak poezie, tak prózy, spojené
s fenoménem tzv. slam poetry.
Program uvádí Martin Schweitzer.
První pořad připravovaného cyklu
se uskuteční v pondělí 21. ledna
v 18 hodin v malém sále knihovny.
LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem:
Doppler
I v novém roce pokračujeme
v seriálu scénických čtení LiStOVáNí.cz. V pondělí 28. ledna
v 18 hodin je ve velkém sále
knihovny pro zájemce připraveno
představení podle knihy Erlenda
Loeho Doppler.
Doppler, hlavní hrdina knihy,
spadne v lese z kola a začne přemýšlet o svém životě. Svou hlubokou osobní krizi řeší tím, že opustí
ženu a děti a přestěhuje se do lesa.
Tato akční groteska patří k nejoblíbenějším titulům seriálu LiStOVáNí,
účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová. Vstupné 100 Kč, v předprodeji
80 Kč, předprodej v oddělení naučné literatury.
VU3V - Klenoty barokního
sochařství v českých zemích
Pro letní semestr Virtuální
univerzity třetího věku si studenti
vybrali téma Klenoty barokního
sochařství v českých zemích.
Přednášky představují nejvýznamnější díla barokního sochařství v Čechách i na Moravě. Společně blíže

poznáme například sochařskou výzdobu Květné zahrady a saly terreny zámecké rezidence v Kroměříži,
barokní sochy na Karlově mostě
v Praze nebo sochařskou výzdobu
hospitalu v Kuksu. Garantem kurzu
je doc. Mgr. Martin Pavlíček, PhD.
První přednáška začíná v úterý
29. ledna v 14.30 hodin ve velkém sále knihovny, přihlašování
a prezence bude pobíhat už od
13.30 hodin. Ke studiu je stále možné se připojit i v tomto semestru,
školné činí pro čtenáře knihovny
300 Kč, pro ostatní zájemce 420 Kč
za celý semestr.
VU3V mohou studovat osoby se
statutem důchodce a invalidní důchodci bez rozdílu věku. Další informace u tutora kurzu Mgr. Jaroslava
Čecha, tel. č. 725 107 305, e-mail
cech@knihovnabreclav.cz nebo na
stránkách www.e-senior.cz.
Akce pro děti
Od nového roku bude v dětském oddělení každé první pondělí v měsíci otevřeno pro maminky s nejmenšími čtenáři dopoledne
od 10 do 12 hodin. Rovněž každé
první pondělí v měsíci se od 13 do
16 bude pokračovat Klub deskových her.
V pátek 1. února zveme všechny děti na Pololetní prázdniny
v knihovně, od 10 do 12 je čeká
dopolední dovádění s Kinectem
a od 13 do 18 knihovnická soutěž.
Free Film Fest:
Za hranicemi možností
Festival nekomerčních snímků
Free Film Fest pokračuje v úterý
5. února v 18 hodin v malém sále
polsko-německo-finským sportovním dokumentárním snímkem Za
hranicemi možností z roku 2017.
Intimní portrét odvrácených stránek sportu odhaluje ruský tréninkový systém, který v honbě
za dokonalostí překračuje všechny meze. Dvacetiletá moderní
gymnastka Rita se připravuje na
olympiádu v Riu, která by měla
být vyvrcholením celé její kariéry.
Nekončící fyzické úsilí je vyčerpávající, ale mnohem náročnější je
psychický nátlak, kterému je vystavena ze strany svých trenérek.
Kolik ponížení musí člověk snést,
aby vyhrál? Film byl uveden také
v rámci festivalu Jeden svět, vstupné dobrovolné.
Mgr. Jaroslav Čech
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LEDEN 2019
Pátek 4.1. ve 20:00

Úterý 22.1. v 19:00

Jedinečný koncert na plátně kin.
Hudební, dokument, USA, 2012, 75 min., 180,-Kč

Hluboce šokující, nemilosrdné drama o noční můře holocaustu,
založené na skutečných událostech. Režie: Steven Spielberg.
Hrají: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes.
Drama, USA, 1993, DAB., od 12 let, 195 min., 110,- Kč

THE DOORS:LIVE AT THE BOWL ´68
Sobota 5.1. ve 20:00

ZNOVU VE HŘE

Režie: Peter Segal. Hrají: Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, V. Hudgens.
Komedie, USA, 2018, titulky, od 12 let, 98 min., 120,-Kč

Sobota 5.1. v 17:00 a neděle 6.1. v 15:00

GRINCH

Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny
a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil.
Animovaný, USA, 2018, přístup., DAB., 86 min., 120,- Kč

Pátek 4.1. v 17:00 a neděle 6.1. v 18:00

MARY POPPINS SE VRACÍ

Režie: Rob Marshall. Hrají: Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth.
Muzikál, USA, 2018, DAB., přístupný, 120,- Kč

Úterý 8.1. ve 20:00

BEAUTIFUL BOY
Emotivní snímek o síle závislosti a ještě větší síle lásky byl natočený
podle skutečného příběhu Nica a Davida Sheffových
Režie: Felix Van Groeningen. Hrají: Steve Carell, Timothée Chalamet,
Drama, USA, 2018, titulky, od 12 let, 112 min., 110 ,- Kč

7.1.2019 v 19:00 - beseda

LADISLAV ZIBURA

SCHINDLERŮV SEZNAM

Vstupné: 160,- Kč
.

18.1.2019 v 19:00 - koncert

Středa 23.1. v 17:00 a ve 20:00

HOT SERENADERS

ZRODILA SE HVĚZDA

Režie: Bradley Cooper. Hrají: Lady Gaga, Bradley Cooper.
Hudební, USA, 2018, od 12 let, 136 min., 110,- Kč

host: Milan LASICA
Vstupné: 490,-/460,-Kč

Pátek 25.1. a sobota 26.1. ve 20:00

.

NARUŠITEL

20.1.2019 v 15:30 - divadlo pro děti

Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i
bezbřehou lásku k létání. Režie: David Balda.
Hrají: Pavel Neškudla, Jiří Dvořák, Petr Kostka.
Drama, Česko, 2019, přístupný, 90 min., 120,- Kč

DIVADLO NA CUCKY - Olomouc

TUČŇÁCI NA ARŠE
Vstupné: 100,-Kč

Pátek 25.1. v a sobota 26.1. v 17:00

.

6.2.2019 v 19:00 - divadlo

PSÍ DOMOV

Režie: Charles Martin Smith. Hrají: Ashley Judd, Alexandra Shipp,
Edward James Olmos.
Dobrodružný, USA, 2019, DAB., příst., 92 min., 120.- Kč

ČARODĚJKY V KUCHYNI

Animovaný, Česko, 2018, přístupný, 60 min., 110,- Kč

Soupeřky v kuchyni i v životě - dokáží se nezabít?
Veronika ŽILKOVÁ - Michaela DOLINOVÁ
Vincent NAVRÁTIL / Ladislav ONDŘEJ
Vstupné: 380,-/350,- Kč

VE SPÁRECH ĎÁBLA

Úterý 29.1. ve 20:00

Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život
mladé ženy… Režie: Diederik van Rooijen. Hrají: Shay Mitchell,
Stana Katic, Grey Damon.
Horor, USA, 2018, titulky, od 15 let, 89 min., 120,- Kč

24.2.2019 v 15:00 - divadlo pro děti

Mrazivý detektivní příběh založený na skutečné kapitole dánských
dějin. Režie: Christoffer Boe. Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares,.
Thriller, Dánsko, 2018, tit., od 15 let, 100 min., 110,- Kč

Středa 9.1. v 17:00 a čtvrtek 10.1. ve 20:00

Středa 30.1. v 17:00 a ve 20:00 a čtvrtek 31.1. ve 20:00

Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer.
Komedie, Česko, 2018, přístupný, 95 min., 110,- Kč

Vrchol absurdní opulence a opulentní absurdity.
Režie: Yorgos Lanthimos. Hrají: Olivia Colman, Rachel Weisz,
Emma Stone.
Komedie, Irsko, VB, tit., od 15 let, 119 min., 120,- Kč

Středa 9.1. ve 20:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Čtvrtek 10.1. a pátek 11.1. v 17:00

SPIDER – MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Režie: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman
Animovaný, USA, 2018, DAB., přístupný, 117 min., 120,-Kč

Sobota 12.1. v 17:00 a neděle 13.1. v 15:00

RAUBÍŘ RALF A INTERNET

Režie: Phil Johnston, Rich Moore
Animovaný, USA, 2018, DAB., přístupný, 113 min., 120,- Kč

Neděle 27.1. v 15:00

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
SLOŽKA 64

FAVORITKA

Čtvrtek 31.1. v 17:00

CESTA VEDE DO TIBETU
Unikátní, mezinárodními cenami ověnčený dokument z roku 1954
zachycuje architektonické památky, život Tibeťanů i setkání s
dalajlámou. Režie: Vladimír Sís. Hrají: Karel Höger.
Dokumentární, ČR, Čína, 1954, příst., 60 min., 110,- Kč

Pátek 1.2. v 17:00 a neděle 3.2. v 15:00

.

KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
.

Vstupné: 150,- Kč
.

3.3.2019 v 18:00 - koncert

BALALAJKA 2019
autentické kozácké písně
sólisti Donského kozáckého sboru - Rostov na Doně
Vstupné: 250,- Kč
.

5.3.2019 v 19:00 - divadlo

PLEJTVÁK
DS SVATOPLUK Hodonín
Vstupné: 120,- Kč

Pátek 11.1. ve 20:00
Středa 16.1. v 17:00 a ve 20:00
Čtvrtek 24.1. v 17:00 a ve 20:00
Neděle 27.1. v 18:00

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Pohádka pro celou rodinu.
Animovaný, USA, 2018, DAB., příst., 90 min., 120,- Kč

12.3.2019 v 19:00 - koncert

Hudební, VB, 2018, od 12 let, 134 min., 120,- Kč

Pátek 1.2. ve 20:00 a sobota 2.2. v 17:00 a ve 20:00
Neděle 3.2. v 18:00

KAREL PLÍHAL

ŽENY V BĚHU

BOHEMIAN RHAPSODY

Sobota 12.1. ve 20:00 a neděle 13.1. v 18:00

CENA ZA ŠTĚSTÍ

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Režie: O. Dabrowská.
Hrají: Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák.
Drama, komedie, Česko, 2018, od 12 let, 92 min., 120,- Kč

Úterý 15.1. ve 20:00

SVĚDKOVÉ PUTINOVI

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit
jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Režie: Martin Horský.
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková,

Veronika Kubařová.

Komedie, Česko, 2019, přístupný, 93 min., 130,- Kč

Úterý 5.2. ve 20:00

TICHO PŘED BOUŘÍ

Režie Vitalij Manskij, který se jako dvorní prezidentský kameraman
dostal do nitra kremelské politiky a přináší svědectví...
Dokumentární, titulky, přístupný, 112 min., 110 ,- Kč

Režie: Steven Knight. Hrají: Matthew McConaughey,
Anne Hathaway.
Drama, USA, 2019, tit., od 12 let, 91 min., 120,- Kč

Čtvrtek 17.1. v 17:00

Čtvrtek 7.2. v 17:00 a ve 20:00 a pátek 8.2. ve 20:00

Film je moderní vzrušující akční podívaná plná zběsilých bojů, epické
válečné choreografie i nadčasové romantiky.
Režie: Otto Bathurst. Hrají: Taron Egerton, Jamie Foxx.
Akční, USA, 2018, titulky, od 12 let, 117 min., 120,- Kč

Režie: Adam Robitel. Hrají: Taylor Russell, Deborah Ann Woll,
Horor, akční, USA, 2019, tit., od 15 let, 100 min, 120,- Kč

ROBIN HOOD

Čtvrtek 17.1. a sobota 19.1. ve 20:00

SKLENĚNÝ

Režisér M. Night Shyamalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný
komiksem, nazvaný Skleněný. Hrají: Samuel L. Jackson, Bruce Willis,
Thriller, horor, 2019, USA, tit., od 12 let, 100 min., 120,- Kč

Sobota 19.1. v 17:00 a neděle 20.1. v 18:00

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Režie: Ari Sandel. Hrají: Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor.
Dobrodružný, USA, 2018, DAB., přístup., 90 min., 120,- Kč

ÚNIKOVÁ HRA

Pátek 8.2. v 17:00 ve 3D a sobota 9.2. v 17:00
Neděle 10.2. v 15:00

LEGO PŘÍBĚH 2

Pohádka pro celou rodinu.
Animovaný, USA, 2019, DAB., přístupný, 150,-/130,- Kč

Sobota 9.2. ve 20:00 a neděle 10.2. v 18:00

.

Vstupné: 350,- Kč
.

14.3.2019 v 19:00 - divadlo
PŘEDPRODEJ zahájen 15.1. - 16:00

HVĚZDA
Eva HOLUBOVÁ
Vstupné: 460,-/420,- Kč
.

16.3.2019 v 16:00 a 19:00 - divadlo

MŮŽEM I S MUŽEM
K. Kaira HRACHOVCOVÁ,
Vanda HYBNEROVÁ,
Jitka SEDLÁČKOVÁ, Dáša ZÁZVŮKOVÁ
Vstupné: 420,-/370,- Kč
.

ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:

www.kinobreclav.cz

NA STŘEŠE

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK NA POKLADNĚ:

Adrian Jastraban.

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

Režie: Jiří Mádl. Hrají: Alois Švehlík, Vojtěch Dyk,
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 100 min., 120,- Kč

INFORMACE K PŘEDPRODEJI VSTUPENEK NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY:
Předprodej vstupenek je zahájen vždy třetí úterý v měsíci v 16:00 na pokladně kina. On-line prodej a rezervace je spuštěna stejný den v 18:00.
V den zahájení předprodeje nebereme telefonické ani emailové rezervace vstupenek. Představení s tímto režimem předprodeje jsou označeny na měsíčním programu..
Vstupenky na ostatní představení jsou v prodeji ihned po zveřejnění. V případě zájmu o hromadnou objednávku nás kontaktujte na email ihned po uveřejnění.

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

!! Nevyzvednuté rezervace se ruší automaticky…
KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV
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Stolní tenistky v závěru roku na výbornou

Vynikající druhou polovinu
roku 2018 mají za sebou stolní
tenistky MSK Gumotex Břeclav.
V extralize dokázaly vyhrát na
půdě největšího favorita SKST
Mart Hodonín A 6:4 (Čechová

a Ellö 2, Adámková 1 a čtyřhra
Čechová-Adámková) a dostaly se
do čela nejvyšší domácí soutěže.
Byl to dramatický boj, v němž favorizované domácí hráčky (Vacenovská, Partyka a Bratejko) vedly

před koncem 4:3 a byly blízko
minimálně remíze. Čechová ale
ve svém nejlepším zápasu zdolala dlouhodobě nejlepší českou
hráčku Vacenovskou a Vivien Ellö
se dokázala vypořádat s vysokou
herní jistotou Ukrajinky Solomie
Bratejko. O všem rozhodla závěrečná čtyřhra, v níž dvojice MSK
Adámková-Čechová za stavu 1:2
na sety a 5:7 vybojovala dvě těžké
úderové výměny proti Vacenovské s Partykou. Do konce setu se
již hodonínské hráčky nevzpamatovaly (prohrály 7:11) a v závěrečném dějství již byly tak psychicky
rozloženy, že získaly jen dva dílčí body (2:11). Morální síla celku
MSK se plně projevila v posledních třech vítězných pětisetových

duelech v utkání dvou nejlepších
celků ČR posledních patnácti let.
V mezinárodní superlize vyhrál celek MSK Gumotex Břeclav
bez porážky svou semifinálovou skupinu. Ženy Břeclavi tak
postoupily přímo do semifinále
soutěže. Zlatou tečku za zdařilými výkony stolních tenistek MSK
udělalo finále Českého poháru,
které se hrálo v prosinci v Havlíčkově Brodu. Reprezentantky
Břeclavi zde získaly svůj desátý
triumf ve druhé nejvyšší domácí
soutěži, a to po fantastickém výkonu, když v semifinále porazily
Ostravu 5:0 a ve finále po ještě
hladším průběhu SK Dobré rovněž 5:0.
(hýb, foto archiv MSK Břeclav)

Břeclavští hokejoví odchovanci se neztratí ani ve světě
V současné době je nejlepším
z břeclavských odchovanců devatenáctiletý Dalimil Mikyska (1999),
který odešel z Břeclavi do Komety
Brno, když si jej v deseti letech vyhlédl Libor Zábranský. Dalimil už
od 16 let působí v mládežnických
reprezentačních výběrech. V roce
2016 získal s reprezentačním týmem U18 zlaté medaile na Memoriálu Ivana Hlinky v Břeclavi (na
snímku). Ke konci loňského roku
se Dalimil představil s reprezentační dvacítkou v sousedním Hodoníně v rámci turnaje čtyř U20,
poté se ukázal v reprezentačním
výběru na mistrovství světa.
Břeclavští odchovanci se neztrácí ani v mládežnických extraligových soutěžích. V nejvyšší
soutěži juniorů působí šestice
hráčů. Nejstarší z nich brankář
Jan Javůrek (2000) nejprve odešel v deváté třídě na hostování do
Vsetína, aby se kvůli nedostatku
prostoru po půl roce vrátil zpět do
Břeclavi. V sezoně 20015/16 odešel opět na hostování, tentokrát
do Jihlavy, kde působí doposud.
Dalším extraligovým hráčem je
David Rosecký (2001), který působí
již třetí sezonu na hostování v HC
Olomouc. David byl v minulosti zařazen do výběru Jihomoravského
kraje U15 a zúčastnil se také Olympiády dětí a mládeže za Jihomoravský kraj. Už třetí sezonu je hráčem
Pirátů v Chomutově spolehlivý bek
Dominik Vaněk (2002), který figuroval ve výběru Ústeckého kraje
U15. Další obránce Dominik Koubek (2002), který je na hostování

v AZ Residomo Havířov, byl také
zařazen do výběru U15, tentokrát
za Moravskoslezský kraj. Jeho kolega, další bek, který je rovněž na
hostování v Havířově, Lukáš Topolanský (2002), zde působí teprve
druhou sezonu a v minulosti byl
rovněž ve výběru U15, to ovšem
ještě ZA svého působení na Moravě. Další hráč ročníku 2002, opět
výběrový (U15 Jihomoravský kraj)
útočník Albert Schweitzer, který
hostuje ve Warrior Brno, je momentálně zraněný a do soutěže v této
sezoně zatím nezasáhl.
Štaci mezi extraligovými kluby
má za sebou sedmnáctiletý David Dobša (2001), který z Břeclavi
odcházel ve dvanácti letech. Sezonu 2015/16 zakončoval David
v Přerově s 24 kanadskými body
za 13 gólů a 11 asistencí. V Mladé
Boleslavi se Davidovi dařilo ještě
lépe a v 34 utkání extraligy mlad-

šího dorostu získal 45 kanadských
bodů za 26 branek a 19 asistencí.
V tomto roce, kdy Davidova forma
gradovala, se zúčastnil reprezentačního srazu U16. V Boleslavi hrál
David kromě extraligy mladšího
i extraligu dorostu staršího a v témže roce tak stihl ještě 13 utkání
se staršími kolegy. Letos se David
vrátil do Přerova, který rovněž působí v extralize, a kde odehrál svůj
první zápas sezony po operaci. Za
svým bratrem do Přerova přestoupil v této sezoně také Denis Dobša (2006), který zde hraje za tým
starších žáků.
Dalším výborným bekem, který si zahrál za výběr Jihomoravského kraje U15 i na Olympiádě dětí
a mládeže je Matěj Chlubna (2001).
Tento hráč strávil nejprve dvě sezony ve Warrioru Brno a nyní působí druhým rokem ve Znojmě, které
nastupuje v rakousko-maďarské
soutěži Erste Bank Juniors League.
Až za oceán se vydal Jakub Zapletal (2002), který o své americké misi prozradil toto: „Působím
v týmu South Florida Hockey Academy. Je to akademie, takže to
máme spojené se školou, která je
velice důležitá. Když nemáme výsledky, nemůžeme hrát. Ve škole
i bydlím. Hrajeme ligu U16 AAA,
což je nejvyšší liga pod juniorskými ligami jako jsou USHL nebo
OHL. Na zápasy cestujeme letecky po celé Americe. Tým máme
složený hlavně z Evropanů. Máme
tady dost Finů a Čechů. Našimi
trenéry jsou Olli Jokinen a Tomáš
Vokoun, bývalé hvězdy NHL. Tak-

že se učíme od těch nejlepších,“.
Minulou sezonou působil Jakub
na hostování v Havířově.
Dokonce osm hráčů působí v extralize dorostu. Nejvíce se
daří v Havířově Martinu Pavlačkovi (2003), který je momentálně na
druhém místě kanadského bodování soutěže, když v 16 zápasech
nasbíral 39 bodů za osmnáct gólů
a 21 asistencí. Dříve reprezentoval
Martin Jihomoravský kraj na Olympiádě dětí a mládeže. Další z hráčů útočník Jakub Masař (2003),
který strávil předchozí dvě sezony v týmu Komety Brno, nyní
působí u týmu Bílí Tygři Liberec.
V této sezoně nasbíral v patnácti
zápasech 14 kanadských bodů za
4 góly a 10 asistencí.
Hned čtveřice hráčů působí
v extralize dorostu týmu Warrior
Brno, a to útočník Tomáš Havelka
(2003), který má v šestnácti zápasech 19 kanadských bodů, útočník Zdeněk Ambrož (2003) s osmi
kanadskými body. Dobře se daří
obránci Ondřeji Hyklovi (2004),
který má na svém kontě ve třinácti zápasech 7 gólů a 4 asistence.
Dalším hráčem, který hostuje ve
Warrioru Brno, je Adam Boltvan
(2004). Začátkem ledna 2017
odešel do Přerova Šimon Juřička
(2004). Společně se Šimonem působí v Přerově i brankář Petr Žurek
(2004). Adam Boltvan z Warrioru
i Petr Žurek z Přerova mají v této
sezoně vyřízené střídavé starty
a tudíž v některých zápasech pomáhají břeclavskému klubu.
J. Vališová
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Řeka Dyje na Štěpána patřila otužilcům
"Jaká je?" křičí diváci. "Horúca, div som sa nepopálil," odpovídá
jeden z otužilců, kteří se na Štěpána protáhli v ledové Dyji na tratích 100 až 1 000 m. Voda měla krásné dva stupně a vzduch ještě
o stupeň víc. Na 44. ročník tradičního závodu Vánoční kilometr 2018
v prosinci do areálu SVK Břeclav zavítaly desítky otužilců a stovky
diváků.
(dav)

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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Břeclavané mistry republiky v netradiční disciplíně
O tom, že mladí Břeclavané
patří mezi špičku v billiard hokeji
neboli šprtci nejen u nás, ale i ve
světě, už několikrát přesvědčili.
Teď se k tomu přidaly úspěchy
v další netradiční disciplíně, kterou je air hockey. Břeclavané Simon Kaňa a Jan Doležal přitom air
hockey mají spíše jako odreagování. Jen tak mimochodem si odskočili na mistrovství republiky,
odkud oba ve svých kategoriích
přivezli zlato.
Osmnáctiletý Kaňa kraloval
mezi muži, třináctiletý Doležal
v juniorech. „Na mistrovství republiky v Brně se sjely české špičky. Konkurence byla veliká. Když
soupeříte s mnohanásobným mistrem republiky nebo mistrem
Evropy, je tam určitý respekt,“ vysvětluje Kaňa, který stejně jako
Doležal začínal s netradičními
sporty na ZŠ Slovácká pod křídly
učitele Jana Kocába.
Oba břeclavští hráči byli z prvenství překvapení. „Natrénováno jsme měli, nicméně protihráči
byli silní. Kromě tréninku je tady
zapotřebí notná dávka štěstí. Čím

více člověk trénuje, tím se lépe
orientuje, má větší postřeh a tak
jde štěstí lépe naproti,“ shodují se
mistři republiky.
Přesto, že se Kaňa s Doležalem stali mistry republiky, měli
vlastně tak trochu smůlu. Kdyby
totiž zvítězili o rok později, nominovali by se na mistrovství světa.
„V této disciplíně jsou nominační
pouze liché roky. My jsme zvítězili
v sudém. Určitě se pokusíme obhájit prvenství i v letošním roce.
Mistrovství světa se možná bude
konat ve Švédsku a tam bychom
se určitě rádi podívali. Nechci ale
nic zakřiknout, obhájit titul mistra světa bude složité,“ netají se
letošními ambicemi Kaňa.
Vzdušný hokej nebo air hockey
je společenská hra, která se vyvinula ze stolního hokeje. Je však
mnohem rychlejší. Vynalezl ji
roku 1972 Bob Lemieux, pracovník americké firmy na kulečníkové stoly Brunswick Bowling &
Billiards. Je určena pro dva hráče,
cílem je dostat kotouč pomocí
speciální „pálky“ do soupeřovy
branky. Hrací plochu tvoří des-

ka vyrobená z nerezu a opatřená množstvím drobných otvorů.
Těmi proudí vzduch z ventilátoru
umístěného pod deskou a vytváří polštář, po kterém může puk

klouzat bez zpomalujícího tření.
Na kratších koncích hrací desky
se nacházejí otvory sloužící jako
branky, okraje stolu jsou opatřeny mantinely. 
(dav)

LIBLI, VÁŠ INTERNET, VÁM BUDE NABLÍZKU
Naše filozofie se nemění, budeme fungovat pod novou značkou
Libli
Společnosti regionálního a místního charakteru nemají takové
rozpočty do rozvíjení svých služeb jako velcí, nadnárodní operátoři.
Tuto slabinu chceme odstranit právě spoluprací a provázáním
s ostatními vybranými partnery, poskytovateli internetu. Tak
vznikla značka Libli.

Vstupte s námi do roku 2019 s novou značkou. Společnosti Redikom
s.r.o. a OXID Networks s.r.o. nadále rostou a do našeho regionu
přináší novinky pro své zákazníky i spoluobčany.
Rok 2019 slibuje spoustu novinek
V tomto roce bude společnost modernější a hlavně bude blíže
k vám, k našim zákazníkům.
Jak to? Proč ta změna?
Společnost se spojila s dalšími lokálními poskytovateli internetu
na Moravě, aby společně vytvořili silnou značku s tou
nejmodernější technologii velkých hráčů. Přitom si chtějí udržet i
nadále svou místní, sousedskou přívětivost a dostupnost, jak jste
byli dosud zvyklí.

Libli vyjadřuje LIdskost a BLÍzkost, kterou k vám zákazníkům
cítíme
Libli se stává naší součástí a díky této značce k vám můžeme přivést
technologii schopnou zkvalitnit a zrychlit internetové připojení
postupně v našich lokalitách. Věříme, že místní firma zná svého
zákazníka osobně a nejlépe. Jsme v dosahu, a pokud s námi budete
potřebovat cokoliv řešit, můžete nás osobně kontaktovat.
Žijeme tu s vámi a jsme tu pro vás
Do nového roku 2019 vám i vašim blízkým přejeme hodně zdraví,
elánu, rychlého připojení, a abyste do nové etapy vkročili pravou
nohou.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci v novém, barevnějším a
technologicky vyspělejším kabátě. Věříme, že si společně budeme
moci říct, že to má smysl a že se nám to Libli!
Vaše společnosti Redikom s.r.o. a OXID Networks s.r.o.
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Jihomoravský pohár začal cyklokrosem v Poštorné

Od prosince 2018 do září 2019 probíhá první ročník nové soutěže pro mladé cyklisty. Jihomoravský pohár prověří jejich schopnosti na silnici,
na horských kolech, na dráze i v cyklokrosu. Celoroční soutěž je vypsána pro mladší a starší žactvo, kadetskou a juniorskou kategorii. Soutěž se
skládá celkem ze 17 závodů, z každého odvětví po čtyřech, navíc se do hodnocení budou započítávat výsledky všeobecných testů. Prvním závodem nové soutěže byl Mikulášský cyklokros, který uspořádal oddíl Sportcomplex Břeclav v prosinci v lese za Poštornou. Z břeclavských závodníků získal prvenství V. Doležal v juniorech, B. Němcová v kadetkách a V. Rohrek v kategorii muži II. 
(her, foto archiv Sportkomplex Břeclav)

Královnou opět Jaborníková

Vyhlášení nejlepších osobností
sportu města Břeclavi 2018
Město Břeclav vyhlašuje anketu „Nejlepší osobnosti sportu
města Břeclavi 2018“. Pokud ve svém okolí nebo oddílu znáte
osobnosti, které v roce 2018 dosáhly mimořádných sportovních
výsledků nebo se významně zapsaly do sportovních dějin našeho
města, navrhněte je do některé z následujících kategorií:

Při prosincovém vyhlášení Krále okresní cyklistiky za rok 2018
v kině Koruna pozval hlavní trenér
Petr Herman postupně na podium
všechny členy cyklistického oddílu Sportkomplex Břeclav. Podle
oddílového bodování titul Královny cyklistiky s drtivou převahou
obhájila Anna Jaborníková, letos
pětinásobná mistryně České republiky. Zlaté medaile získala na
silnici v časovce, na dráze ve vylučovacím a bodovacím závodě,

sprintu a keirinu, stříbro přidala
v týmovém sprintu a časovce dvojic, bronz pak v prestižním silničním závodě jednotlivců, na dráze
ve scratchi a v závodě na 500 metrů s pevným startem. Slavnostního
vyhlášení se zúčastnit nemohla,
protože měla reprezentační premiéru při závodech v Holandsku.
Královskou korunu a žezlo proto
za ni převzala babička. Na dalších
místech skončili Miroslav Peňáček
a Barbora Němcová.
(juh)

DɀWVNpKĺLãWɀ

SPOLEČENSKÝ DŮM BESEDA HODONÍN
ŠTEFÁNIKOVA 3a

•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotlivci – žáci (do 15 let)
Jednotlivci – dorost, junioři (od 15 do19 let)
Jednotlivci – dospělí (od 19 let)
Kolektiv – žactvo
Kolektiv – dorost, junioři
Kolektiv – dospělí
Trenéři a funkcionáři
Slavní odchovanci, osobnosti břeclavského sportu

Formulář „Návrh na nejlepší osobnosti sportu města Břeclavi
2018“ je k dispozici na podatelně Městského úřadu Břeclav a na
webu města. Elektronicky si jej můžete vyžádat na níže uvedené mailové adrese.
Vaše návrhy předkládejte elektronicky na adresu marketa.
sykorova@breclav.eu nebo písemnou formou na Městský úřad
Břeclav k rukám Ing. Markéty Sýkorové, odbor ekonomický,
do 31. 1. 2019.

RODINNÁ
RESTAURACE

DĚTSKÉ
OSLAVY

OBLOŽENÉ MÍSY
A RAUTY

SALONEK
PRO 40 OSOB

+420 702 153 275
hristebambino.cz
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MÁŠ RÁD VÝZVY?

TAK HLEDÁME
PRÁVĚ TEBE!

O B CH O DNÍ MANAŽER /KA
Budování nových obchodních vztahů
Dobré komunikační dovednosti
Orientace na výsledek
Samostatnost, zodpovědnost a ﬂexibilita
Vysoké pracovní nasazení
Řidičský průkaz sk.B
Plat od 25 000Kč + prémie
a další beneﬁty

Své životopisy zasílejte na email:
zdenek.dvorak@madoil.cz
Sovadinova 3552/10a, Břeclav •

TEL.:

180x124mm_PRAMOS_breclavsko_12_2018.ai 1 26.11.2018 12:47:09

www.MADOIL.cz •

E-SHOP:

519 321 573

www.OLEJECZ.cz
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Sledujte náš facebook
fb.com/madoilsro

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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