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Nádražní budova odkazuje na své kořeny

Téměř 70 milionů stály opravy a úpravy výpravní budovy
břeclavského nádraží, které se svým vnějším vzhledem vrací ke
kořenům z roku 1889. Útroby budovy jsou však moderní. Kromě výrazných úprav interiéru přibyla také přístavba spojovacího koridoru mezi odbavovací halou a autobusovým nádražím.
Rozsáhlé opravy začaly v únoru 2018 a skončily v závěru loňského roku. Kromě provozních míst pro cestující, jako jsou třeba
pokladny a čekárny, bude mít v budově prostor i služebna ostrahy a policie, nové muzeum železniční historie nebo posudkoví
lékaři České správy sociálního zabezpečení. 
(dav)

Chcete vědět, kam v Břeclavi za zábavou?
Rádi byste si zašli v Břeclavi do kina, na koncert, výstavu nebo
na sportovní utkání, ale nechce se vám neustále surfovat po internetu, případně hledat, kam jste založili poslední vydání Radnice?
Pomoc je jednoduchá. Přihlaste se k bezplatnému odběr
Kalendáře akcí a každý čtvrtek dostanete na svůj mail přehlednou tabulku s břeclavskými akcemi na nadcházejících 10 dnů.
Pokud máte zájem, stačí jen napsat na mailovou adresu jiri.
holobradek@breclav.eu a potvrdit svůj zájem o zasílání Kalendáře akcí.

Výpisy usnesení
OLEJE • MAZIVA • AUTOSERVIS
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
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www.alcaplast.cz/kariera

ze zasedání zastupitelstva
města Břeclavi naleznete na
https://breclav.eu/urad/
zastupitelstvo
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V Břeclavi bojují
proti jmelí
Tradiční vánoční ozdoba je
také parazitem, který likviduje
hostitelské stromy. Vědci z Mendelovy univerzity proto nyní vyvíjí přípravek, který by měl šíření
jmelí na jižní Moravě, ale také
v dalších krajích zastavit. Do
projektu se zapojili i Břeclavští.
„Technické služby města (TS) postříkaly vyvíjenou látkou jeden
ze stromů v areálu kasáren a následně budou ve spolupráci s odborníky vyhodnocovat účinek
postřiku. Pokud se látka osvědčí,

Járek prohlédl. Díky
technickým službám

jsou pracovníci TS připraveni postřik parazita aplikovat na dalších
stromech,“ vysvětlil břeclavský
starosta Svatopluk Pěček. Účinná látka v postřiku by přitom na
strom samotný neměla mít žádný vliv. Postřik se provádí v době,
kdy jsou stromy bez listí. Díky růstovému stimulátoru v postřiku se
spustí fyziologické procesy jmelí,
a protože parazit od hostitelského stromu nemá v zimě dostatek
vody a dalších látek, postupně
odumře. 
(dav, foto TS)

Zanesený járek mezi společnostmi Moraviapress a Otis zrevitalizovaly v lednu Technické
služby města Břeclavi (TS). To zahrnovalo úklid odpadků, ale i prohloubení koryta toku. Pracovníci
TS také zpevnili břeh járku a vyhověli tak žádostem lidí, kterým
právě nezpevněný břeh poškozoval oplocení zahrádek. „Pomocí
jednoduchých opatření tak při-

spíváme k zadržení vody v krajině,
a to bez dotací, za což patří pracovníkům TS mé díky,“ komentoval revitalizaci místostarosta
Břeclavi Jakub Matuška s tím, že
chce město Břeclav obnovit také
pivovarský járek za zimním stadionem. V nejbližší době bude
lokalita čerstvě revitalizovaného járku doplněna také lavičkami
a odpadkovými koši. ( dav, foto TS)

Cyklotrialová dráha u bývalého cukrovaru
Technické služby měs ta
Břeclavi (TS) v lednu vybudovaly v areálu bývalého cukrovaru
novou cyklotrialovou dráhu pro
menší děti. Stávající terén už totiž pro tyto účely nebyl nevyhovující. Následně zbudují TS také
cyklotrialovou dráhu pro náctileté. Součástí terénních úprav
byl i rozsáhlý úklid odpadků celého areálu a také úprava zeleně.
V létě ještě TS čeká úprava přilehlé komunikace a parkoviště.

(dav, foto TS)
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Zájemci se mohou zapsat do historie Břeclavi
Vá že n í
obyvatelé
Břeclavi,
v lednu jsme
s l av nos tně otevřeli
nově zrekonstruovanou výpravní budovu. Jak
trefně podotkl generální ředitel
Správy železnic Jiří Svoboda - Nádraží svými úpravami získává podobu, kterou si zaslouží. Kromě
zrekonstruované nádražní budovy čekají úpravy také trať Břeclav
– Brno, kde by se už za několik let
mohly vlaky prohánět dvousetkilometrovou rychlostí.
Břeclavská radnice navíc plánuje upravit přednádraží, které tak
výrazně prohlédne. Celá plánovaná plocha je koncipována jako
oddychová zóna s vodními prvky
a zelení. Práce na obnově přednádraží začnou už letos a vstupní
brána do města tak bude Břeclav
důstojně reprezentovat.

V loňském roce rovněž uplynulo 180 let od příjezdu prvního
vlaku do Břeclavi. Při této příležitosti vznikl na konci roku 2019
z podnětu zastupitelů města návrh vytvořit pamětní desku, která bude toto významné datum
připomínat.
V minulém i předminulém
století často vznikaly pamětní
desky za přispění dárců, jejichž
jména byla u pamětních desek
trvale umístěna. Obdobně chce
nyní město Břeclav nechat zhotovit pamětní desku k příjezdu
prvního vlaku. Břeclavská radnice tak nyní dává možnost přispět
nejen železničním nadšencům
a břeclavským patriotům. Jméno
dárce bude s jeho souhlasem na
desce trvale zobrazeno. Minimální výše příspěvku je stanovena na
3 000 Kč a maximální počet dárců je omezen na sto lidí.
Deska bude znázorňovat historický výjev události příjezdu
prvního vlaku do Břeclavi, který je
zároveň prvním příjezdem vlaku

do českých zemí. Pamětní deska
bude umístěna na budově nově
opraveného nádraží v Břeclavi.
Svým umístěním bude uvádět
prostor nového muzea železnice
v budově nádraží, jehož otevření
se plánuje na jaro roku 2020.
Dary budou použity na krytí
nákladů spojených s pořízením
desky. V případě, že výše darů
převýší cenu pamětní desky,
bude tento přebytek použit na
úhradu nákladů spojených se zřízením expozice muzea železnice.

V případě, že budete chtít přispět na pamětní desku, kontaktujte prosím Lucii Losovou (lucie.
losova@breclav.eu, tel. 519 311
222), se kterou se domluvíte na
podrobnostech. Přispívat můžete do 31. 3. 2020 nebo do naplnění kapacity 100 přispěvatelů.
O případném dosažení stovky
přispívajících před uvedeným
datem budeme veřejnost informovat.
Bc. Svatopluk Pěček,
starosta Břeclavi

Dotační program na obnovu památek
Město Břeclav již od roku
2008 spolupracuje s ministerstvem kultury na průběhu
dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. V roce 2019
vyplatilo ministerstvo kultury následující částky:
Město Velké Bílovice získalo
částku 150 tis. Kč na restaurování
sochy svatého Floriána.
Římskokatolická farnost Rakvice obdržela částku 200 tis. Kč
na opravu střechy kostela v Rakvicích.
Dotačním program Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pokračuje i v roce 2020.
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování
a obnovu nemovitých kulturních
památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České
republiky, popř. na obnovu movité
kulturní památky pevně spojené
se stavbou, jako jsou např. oltáře
nebo varhany v kostelech, pokud
je tato stavba kulturní památkou,

a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova
kolejových vozidel, strojů apod.).
Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.
Minimální výše příspěvku je
50 tis. Kč. Plátci DPH vypočítávají procenta příspěvku k ceně prací
bez daně z přidané hodnoty. Termín pro podání žádosti na úřad
ORP je 28. únor 2020. Minimální
podíl žadatele činí 20 %.
Změny v roce 2020:
- žádost se předkládá na dvou
předepsaných formulářích a to:
Žádost o zařazení akce obnovy
kulturní památky do programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020
a Žádost o státní dotaci v roce
2020. Žadatel odevzdává originály vyplněných a podepsaných
formulářů.
Žádosti nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby!!!
Formuláře k dotačnímu programu jsou ke stažení na stránkách
ministerstva kultury:

h t t p s : // w w w . m k c r . c z /
podpora-obnov y-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-ob-

ci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.
html
(vh, foto P. Šimon)
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Zaměstnankyně domova
Ředitelka Alcaplastu
seniorů „oslavila čtyřicítku“ podnikatelkou roku
Už 40 let pečuje o seniory jako
zdravotní sestra v Domově seniorů Břeclav. V lednu za to vitální Boženu Piskatou, které v týmu nikdo
neřekne jinak než Bobina, ocenil místostarosta Břeclavi Jakub
Matuška. „Čtyřicet let strávených
v sociálních službách péčí o seniory je opravdu chvályhodné. Paní
Piskaté, tedy Bobině, přeji do dalších let mnoho energie a sil,“ popřál místostarosta a k "jubileu" přidal
dárkový koš plný pochutin. 
(dav)

Nová mluvčí břeclavské radnice
Novou mluvčí Městského
úřadu Břeclav
se stala PhDr.
Jana Pelcová.
Specialistka
na komunikaci, marketing a vztahy s veřejností pracovala v minulosti například
jako ředitelka marketingu ZFP akademie, tisková mluvčí Ústavního
soudu nebo mediální expertka obchodních komor zemí EU. Vyučovala komunikaci a vztahy s veřejností

na Vysoké škole mezinárodních
a veřejných vztahů Praha a v minulosti působila jako mediální poradkyně několika ministrů vlády.
Je absolventkou Filozofické fakulty
UK Praha a London School of PR.
S vedením města spolupracuje
od loňského roku jako externí manažerka pro vnější komunikaci a na
pozici střídá dosavadního tiskového mluvčího Ing. Jiřího Holobrádka,
který se nově stal referentem bezpečnosti státu Městského úřadu
Břeclav. 
(dav)

Prvenství patnáctého ročníku
prestižní ankety TOP ženy Česka 2019
patří v kategorii Podnikatelka výkonné ředitelce břeclavského Alcaplastu
Radce Prokopové. V prostorách pražského Fora Karlín, kde cenu převzala,
ji doprovodil manžel František Fabičovic. Mezi hodnotící kritéria poroty
přitom patřil vliv, výkon, podnikatelský příběh a také společenský přínos.
Společnost Alcaplast rychle expanduje, o což se zasloužily zejména kvalitní a designově zajímavé produkty, které si i sama navrhuje. Tyto produkty vyváží Alcaplast aktuálně
do 70 zemí po celém světě. Společnost má ve světě již 8 poboček
a k dnešnímu dni eviduje téměř 660 zaměstnanců. Obrat společnosti dosáhl v roce 2019 úctyhodných 1,7 miliardy. 
(dav, alcaplast)

Podle schváleného harmonogramu se
zasedání zastupitelstva města v roce
2020 uskuteční v těchto termínech:
5. února
25. března
20. května

24. června
23. září

4. listopadu
16. prosince

Zasedání zastupitelstva začíná vždy v 17 hodin. Zastupitelstvo si
vyhrazuje možnost změny termínů uvedených v harmonogramu.

Základní principy stavebního práva

Dělení pozemků, scelování pozemků
Někdo by si možná řekl, co může být na dělení pozemků složité, přesto některá úskalí tu jsou.
Každý z oddělených částí pozemku musí být přístupný z veřejně přístupné komunikace.
Nemělo by se stát, že některý
z pozemků bude ležet v obklíčení
pozemků patřících různým soukromým osobám a nedalo by se
na něj dostat bez komplikací s těmito osobami.
Proto pokud budete chtít na
stavební úřad podat žádost o rozhodnutí dělení nebo scelování pozemků, je třeba k žádosti doložit
grafickou přílohu situace v měřítku katastrální mapy s určením
nových hranic pozemků a s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý
nově vytvořený pozemek. Ve většině případů žadatelé předkládají
k žádosti rovnou geometrické plány s vyznačením rozdělení nebo
scelení pozemků, což není správné, protože stavební zákon nevyžaduje předložení geometrického

plánu. Žadatele pak musíme vyzývat, aby doplnili grafickou přílohu
s vyznačením přístupu k odděleným pozemkům.
V žádosti o vydání rozhodnutí
o dělení a scelování pozemků je
nutno vypsat důvod požadovaného dělení nebo scelování pozemků. Na to žadatelé velmi často
zapomínají.
Pokud chce žadatel pozemky scelovat, pak nesmí zapomenout, že všechny pozemky musí
být stejného druhu. To znamená,
že nelze scelit pozemek vedený
jako orná půda a pozemek vedený
jako zastavěná plocha a nádvoří.
Pokud má pozemek, který
chceme dělit, více vlastníků, pak
žádost musí podat všichni vlastníci pozemku, což znamená, že na
žádosti musí být všichni uvedeni
(jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého bydliště) a žádost
musí být všemi také podepsána.

Tyto vlastníky může zastupovat
pověřená osoba, pak musí být k žádosti přiložena plná moc k zastupování.
V případech, kdy jeden soused
chce odprodat kousek svého pozemku druhému sousedovi a není
na tento oddělený pozemek přístup z veřejně přístupné komunikace, pak musí vlastník pozemku,
i jeho budoucí nabyvatel, předložit stavebnímu úřadu prohlášení
(kupní smlouvu), kde se zaváže,
že inkriminovaný pozemek bude
předmětem prodeje, a že oddělený pozemek nebude odprodán
třetí osobě.
Ještě jedno důležité upozornění k dělení pozemků v zastavěném území obce: Pokud je vedeno
územní řízení o dělení nebo scelování pozemků, pak k tomuto dělení vydává závazné stanovisko
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování.
Jedinou žádostí pro dělení
nebo scelování pozemků je žádost

o vydání rozhodnutí o dělení nebo
scelování pozemků. Tuto žádost
podává žadatel vždy.
V případech, kdy není nutno
stanovovat další podmínky, lze
dělení nebo scelování pozemků provést jednodušeji. Stavební
úřad vydá sdělení, kterým dělení nebo scelení pozemků odsouhlasí. Tento dokument je stěžejní
a předkládá se katastrálnímu úřadu. Pak ale musí stavební úřad
řízení, které na podanou žádost
zahájil, zákonným způsobem
ukončit. Mnohokrát na stavební
úřad přiběhli vyděšení žadatelé,
že jsme jim jedním dokumentem
dělení povolili a vzápětí jsme jim
usnesením dělení zamítli. To není
samozřejmě pravda. Pokud by si
žadatelé celé usnesení v klidu
přečetli, zjistili by, že usnesením
řízení pouze zastavujeme, protože jsme již pozemky rozdělili
nebo scelili jiným dokumentem,
a proto nemusíme pokračovat ve
zdlouhavém řízení.
Ing. Alena Ťoková
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Příklady třídění odpadu z praxe
Ekologicky smýšlející rodina
Přemýšlí nad svojí spotřebou
a omezuje tvorbu odpadů tím, že
značnou část potravin nakupuje
v bezobalovém obchodě, za což
získá body za ekologické nakupování BN. Jelikož se vše nedá nakoupit bez obalů, má i odpad, který
vytřídí, a získá za něj nějaké body
za třídění odpadů BT, kterých je
sotva polovina. To jí ale žíly netrhá, ba naopak ji to těší, protože
díky tomu získá plný počet bodů
za snižování produkce odpadů BS.
Bioodpad je jednou z hlavních
složek, které bohužel běžně končí v popelnici. To ale u této rodiny
neplatí, protože všechny rostlinné
zbytky jak z kuchyně, tak ze zahrady kompostuje. Tím si vyslouží
maximum bodů za kompostování
BK. Důsledkem kvalitního třídění
a kompostování bývá prázdná popelnice. Díky tomu, že chce ušetřit práci popelářům a přistavuje
popelnici ke svozu jen tehdy, až
je plná, což je přibližně 1x za šest
neděl, získá za efektivní využívání
nádoby plný počet bodů BV. Kdo
žije EKO stylem, je člověk přemýšlivý, který se zajímá, takže tady
nelze jinak než přičíst další body
za zájem BZ.
Aktivní důchodce
Je to člověk, který leccos pamatuje a váží si věcí. Proto důsledně třídí odpady, díky čemuž
získá víc jak polovinu bodů BT. Jako
většina důchodců má i on méně
odpadů. Nebyl líný, zašel do techniček vyplnit odpadový dotazník
a do odpadového účtu mu nateklo
maximum bodů za snižování produkce odpadů BS. Z dob, kdy lidé
ještě jedli kvalitní domácí maso,
mu zbylo na dvorku hnojiště, kam
ze zvyku vyhazuje všechny rostlinné zbytky. Připisuje si tak plný
počet bodů za kompostování BK.

I on má problém popelnici naplnit. Tahat se mu s ní chce jen minimálně, takže ji přistaví ke svozu
jen občas, a to až je zcela plná.
Tím si zajistí maximum bodů za
efektivní využívání nádoby BV.
Sedět u televize a sjíždět nekonečné seriály je pro něj ubíjející
a tak se zajímá, čímž získá body za
zájem BZ. Občas zajde i provětrat
kartičku Precyklátora do bezobalového obchůdku, kde si ze zvědavosti koupí nějaké to RAW cukroví
a moštík jako od maminky, za což
získá i nějaký bodík za ekologické
nakupování BN.
Kvalitně třídící rodina
Kdo šetří má za tři, platí i pro
tuto rodinu. Jelikož se má tato rodina dobře, má i dostatek odpadů
ke třídění a nemá problém vytřídit maximální možnou slevu za
třídění BT. To se samozřejmě trošičku projeví na straně bonusu za
snižování produkce odpadů BS.
Ruku v ruce s vyšší spotřebou roste i produkce netříditelného odpadu, který mírně navýší objem
odpadu v popelnici, a to se projeví
v bonusu za efektivní využívání nádoby BV. Ne však nijak dramaticky,
protože hlavní složka – bioodpad
– končí na dvorku u slepic. Tím si
připíše pěkné body za kompostování BK. Aby se člověk měl dobře, musí se o věci zajímat. To platí
v každém oboru a především pak
v motivačním systému. Tato rodina se zajímá, a to jí přineslo body
za zájem BZ.
Průměrně třídící rodina
Dobře třídí odpad a získává
pěkné body za třídění BT. Díky
tomu, že minimálně kupuje balené vody, získá i nějaký bonus za
snižování produkce odpadů BS. Na
zahradě má sice z dotací pořízený
kompostér, který plní trávou a lis-

Zajímá vás třídění?
Přijďte na přednášku
Přednáška Radka Staňky,
autora motivačního a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství MESOH, proběhla
21. ledna v Domě školství. Diskutovat o adresném třídění odpadů v Břeclavi přišla téměř stovka
občanů a na jejich otázky odpovídal také místostarosta Jakub

Matuška a zástupce Technických
služeb města. Děkujeme všem,
kteří si přišli pro informace, a pro
zájemce plánujeme další dvě setkání. Přijďte se na zeptat na
všechno, co chcete vědět o novém systému třídění odpadů
v Břeclavi v úterý 11. a 25. února do Domu školství. 
(jp)

Zkratka EKO bodů
(maximum EKO bodů)

BT BV BS BK
(24) (24) (30) (18)

BN
(18)

BZ
(6)

Součet
(120)

Ekologicky smýšlející rodina

11

24

30

18

12

6

101

Aktivní důchodce

18

24

30

18

2

6

98

Kvalitně třídící rodina

24

21

22

18

0

6

91

Průměrně třídící rodina

20

6

9

6

0

3

44

Extrémně třídící rodina

24

0

0

0

0

0

24

Mladá zhýčkaná rodina

5

-5

0

0

0

0

0

tím, ale bohužel rostlinné zbytky
z kuchyně končí v popelnici, což se
negativně promítá do bonusu za
kompostování BK a také do bonusu za efektivně využitou nádobu
BV. U nádoby, ve které jsou rostlinné zbytky z kuchyně, se nedá
mluvit o efektivním využití nádoby. Jelikož se zajímá tzv. bazálním
způsobem, do odpadového účtu
se podívali při zavedení systému
a pak na konci roku, aby se podívali na slevu, je bonus za zájem
BZ poloviční.
Extrémně třídící rodina
Řídí se heslem čím víc, tím líp.
To bohužel v systému MESOH není
pravdou. Aby získala slevu za třídění odpadů, vozí odpad od známých
z nedaleké vesnice. Díky tomu získala maximální počet bodů za třídění BT. Velký objem tříděného
odpadu se ale negativně promítl
do bonusu za snižování produkce
odpadů BS. Kdyby se občas podívala do svého odpadového účtu,
mohla získat body za zájem BZ. Ale
to hlavní, zjistila by, že v rámci MESOH se vyplatí věnovat pozornost
i své popelnici na SKO a přistavovat ji ke svozu, až ve chvíli, kdy je
zcela naplněna. Poloprázdná popelnice totiž negativně ovlivňuje
bonus BV a bonus za kompostování BK. Ten samozřejmě ani nemoh-

la získat, protože nemá vyplněný
odpadový dotazník.
Mladá zhýčkaná rodina
Na nic nemá čas a všechno si
může koupit. Odpad třídí jen na
oko, aby je sousedi nemohli pomluvit. Občas vytřídí pytel PET
lahví a je splněno. Popelnice, která stojí před domem, a je obsluhována každý svoz, je příčinou
toho, že ani pár bodů získaných
za třídění odpadů BT nezůstane
v odpadovém účtu této rodiny. Obsloužený objem a náklady na svoz
popelnic jsou tak vysoké, že není
možné této rodině, dávat jakoukoli slevu. Ba naopak díky těmto rodinám je třeba zvyšovat poplatek
za odpady.
Zkratka

Vysvětlení

BT

EKO body za třídění
odpadů

BV

EKO body za efektivní
využívání nádob a pytlů

BS

EKO body za snižování
produkce odpadů

BK

EKO body za
kompostování

BN

EKO body za eko
nakupování

BZ

EKO body za zájem

Radek Staňka, mojeodpadky.cz

Filmová soutěž Antifetfest
Město Břeclav pořádá obvodní kolo celorepublikové amatérské filmové soutěže Antifetfest. Přihlásit lze filmový snímek
s námětem rizikového chování, např. drogovou závislostí, kriminalitou, šikanou, rasismem, záškoláctvím, gamblingem, domácím násilím atd.
Do soutěže se mohou přihlásit:
a) žáci II. stupně ZŠ a studenti odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií,
b) studenti SŠ a odborných učilišť.
Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do
soutěže přihlásit jednotlivce nebo skupiny maximálně pěti tvůrců
v uvedených dvou kategoriích. Soutěžní snímky budou přijímány
do 30. března 2020 na Městském úřadě v Břeclavi.
Více informací podá Jana Fadrná, tel. 731 428 261, e-mail: jana.
fadrna@breclav.eu
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Boří les už vydal tisíce kusů munice
savadních výsledků se zdá, že by
tato náročná akce mohla být hotova i dříve.
„Znovu apeluji na naše občany, aby respektovali nejen obecně
platný zákaz vjezdu motorových
vozidel do lesa, ale také pokyny

policistů, lesníků a pracovníků
firmy provádějící pyrotechnický průzkum. Válečná munice je
i 75 let po skončení druhé světové války smrtelně nebezpečná,“
varuje starosta Břeclavi Svatopluk
Pěček. 
(juh)

Chcete točit pro město?
Přihlaste se

V listopadu 2015 začal pyrotechnický průzkum Bořího lesa
jehož cílem je odstranit smrtelně nebezpečnou munici z II. světové války, která se zde stále nachází. Na pyrotechniky čekalo
prozkoumání 500 hektarů lesních porostů.
„Je to naprosto unikátní akce
v rámci České republiky vzhledem k tomu, že munice byla do
okolí rozmetána při neodborné
likvidaci muničních skladů na
konci II. světové války. Nebezpečí hrozí při manipulaci a mechanickém poškození munice,“
uvedl při zahájení průzkumu Miloslav Žán, náměstek ředitele
Pyrotechnické služby Policie ČR.
V současné době již Lesy ČR
převzaly necelých 300 hektarů vyčištěných porostů. A počty

nálezů ukazují, že pyrotechnici
nechodí po lese zbytečně. Během dosavadního průzkumu
nalezli například více než 6 tisíc kusů dělostřelecké munice
ráže větší než 30 mm, 440 kusů
munice ráže od 12,8 do 30 mm,
téměř 73 kilogramů malorážného střeliva, 14 granátů, 42 raket
a protitankových střel, dvě ženijní pumy a další smrtonosné
připomínky válečných událostí.
Celá lesní plocha by měla být
vyčištěna v roce 2025, podle do-

Město Břeclav vyhlásilo veřejnou zakázku na zajištění
pořizování záznamů ze Zastupitelstva města Břeclav, sestřih těchto záznamů do krátkého shrnutí jednání a zhotovování video pozvánek na akce města. Přihlásit se můžete
do 21. února do 9:00 h.
Dodavatel musí ve své nabídce doložit seznam významných
zakázek realizovaných v posledních 3 letech týkajících se obdobného předmětu plnění, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že
dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 3 významné
dodávky spočívající v zajištění pořizování záznamů ze zastupitelstva obce nebo města nebo ve zhotovování video pozvánek na
akce obce nebo města nebo na jiné významné akce.
Dodavatel musí ve své nabídce doložit čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona, viz příloha č. 3 této
výzvy, výpis z OR, pokud je v něm zapsán a prokázání oprávnění
k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Nabídky budou posouzeny a hodnoceny komisí, přičemž hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem s vahou
uvedenou v hodnotících kritériích. Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejvyšším bodovým hodnocením. Nabídky posouzené jako
úplné dle podmínek výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání
nabídek budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě uvedených kritérií. (jp)
Hodnotící kritéria a všechny podrobnosti k veřejné zakázce
najdete zde:

https://zakazky.breclav.eu/contract_display_33.html

Příspěvky zastupitelských klubů
Kdy radnice vyřeší parkování před nádražím?
Pan zastupitel Ing. Krátký v minulé Radnici (1/2020) píše, že
nechápe proč se kvůli třiceti rušeným parkovacím místům před
nádražím ukrajuje část parku. Situace je daleko horší! Nově projektovaná parkovací místa v místech
plánovaného „ukrojení“ nahrazují
ztrátu parkovacích míst na protější straně ulice Sady 28. října, kde
se šikmé stání vozidel změní na
podélné z důvodu realizace cyklostezky. Vozidla z přednádraží nebudou mít vůbec kde zaparkovat.
Nesouhlasím s jakýmkoliv
„odkrajováním“ městského par-

ku! Řada spoluobčanů je stejného mínění. Na druhou stranu si
myslet, že ponecháním stávajících parkovacích míst před nádražím se situace vyřeší, též není to
„pravé ořechové“. Dalších 60 vozidel, které by již nyní parkovaly
před nádražím, je dnes rozptýleno v ulicích v okolí pošty. Obyvatelé přilehlých ulic si stěžují, že
nemohou zaparkovat před svým
domem. Na tuto kritickou situaci jsem upozorňoval v radnici
7-8/2019 . Příčinou je ucpávající
se dálnice a zkvalitňování železniční dopravy.

Musíme počítat s nárůstem
železnicí cestujících Břeclaváků
a obyvatel okolních obcí, kteří
přijedou na břeclavské nádraží
a za třicet minut jsou v Brně. Jejich vozidla zůstanou stát někde
poblíž břeclavského nádraží. Situaci vyřeší parkovací dům na místě
starého autobusového nádraží.
Půdorysně nezabere víc než stávající parkoviště, a dvě patra po
70 stáních plus stávající parkoviště, kde bychom o cca 10 míst
přišli, naplní potřebu 220 parkovacích míst této lokality. Cena
60-80 milionů korun. Doporuču-

ji, aby odpovědní vyjednali dotaci
na úrovni ministerstva. Důkazem
toho, že to jde, je MČ Brno- Královo Pole (přibližně 23 000 obyvatel) , která chce letos zahájit
a příští rok dokončit parkovací
dům o 530 místech za 150 milionů korun ( viz. Právo, 8. 1. 2020).
Nebo břeclavská nemocnice, kde
jsem léta neřešené parkování vyřešil za dva roky. Je potřeba pracovat a nepřešlapovat na místě!

Ing. Jaroslav Válka,
zastupitel města za ČSSD a člen
sociálně-zdravotního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje
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Problematika kanalizačních přípojek
Dne 23. 5. 2018 jsme se písemně obrátili na MěÚ v Břeclavi s žádostí o pomoc při řešení
havarijního stavu propadající
se kanalizace na části ulice
Lanžhotská. Kanalizace v délce
přibližně 150 m vede téměř souběžně s asfaltovou silnicí a je na
pozemku města. Je na ni napojeno přípojkami 9 bytových jednotek. Vede areálem bývalého
n.p. PILA, od kterého tuto část
město převzalo. Pátráním, kdo
je vlastně majitelem této kanalizace, jsme zjistili, že není nikde
vedena, že vlastně neexistuje.
Proto jsme se obrátili s žádostí
o pomoc na MěÚ.
Po 3 měsících bez odezvy
jsme zjistili na podatelně města,
že se naše žádost ztratila. Proto
byla znovu předána osobně panu
Ing. Zugárkovi. Ten problém bez-

výsledně s VaKem řešil do února
2019, aby nám následně sdělil,
že tohle není v jeho kompetenci
a předává záležitost na majetkový odbor. S vedoucím majetkového odboru Ing. Blažkem jsem
se sešel se závěrem, že nám
chce pomoci, ale že bude třeba
zorganizovat schůzku na „vyšší“
úrovni. Od té doby opět nic.
V květnu 2019 jsme se tedy
obrátili na tajemníka pana Mgr.
Opálku. Kopie e-mailu zaslána
i panu starostovi. Pan tajemník
se omlouval, že provádí strukturální změny na úřadě také právě
proto, aby se nic podobného
nestávalo a slíbil, že stanovisko města padne během měsíce
června. Ve funkci skončil a zase
se nic nedělo.
Následovalo několik e-mailových žádostí a dne 30. 8. 2019

i písemná žádost o schůzku adresovaná panu starostovi – bez
odezvy. Proto jsem navštívil kancelář pana starosty bez ohlášení
a podařilo se mně s ním setkat.
Do týdne svolal schůzku za
účasti tajemníka, místostarostů
a vedoucího majetkového odboru. Padl příslib, že do měsíce
budeme znát stanovisko města
a to i z důvodu, že se mění ředitel
VaKu, a že očekávají lepší spolupráci.
Po šesti týdnech mně volal
vedoucí majetkového odboru,
že ředitel Vaku přislíbil prověřit
vlastnictví kanalizace z historického hlediska, a že budeme
informováni.
Při náhodném setkání se
starostou a místostarostou ve
vestibulu Domu školství v listopadu 2019 mně bylo řečeno,

že problém je složitý, dle VaKu
kanalizace opravdu neexistuje.
Takže jen potvrdil to, co jsme my
věděli již od začátku a právě proto jsme žádali město o pomoc.
A zase žádné písemné stanovisko, žádná odpověď.
Shrnutí - od května 2018 do
dnešního dne se záležitost kolem kanalizace vůbec nepohnula a jsme vlastně zase na začátku. Co si o tom myslet? Nezájem?
Nekompetentnost? Obava rozhodnout? Dočkáme se po téměř
2 letech nějakého písemného
stanoviska ohledně havarijního
stavu kanalizace, případně způsobu jeho řešení?
V Břeclavi dne 14. 1. 2020

Na město se pravidelně obracejí uživatelé kanalizací, u nichž
dochází k havarijním poruchám
nebo celkové degradaci kanalizace v důsledku jejího stáří. Tyto
opravy často nemohou být jen
dílčí, ale někdy je nutno vyměnit
podstatnou část kanalizačního
vedení, což bývá velmi nákladné.
Splašková kanalizační soustava se
v podstatě skládá z kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek,
které napojují jednotlivé nemovitosti. Samotný kanalizační řád
provozuje, spravuje a většinou
i vlastní společnost Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen
VaK) a kanalizační přípojky jsou
dle zákona majetkem jednotlivých vlastníků nemovitostí,
které připojují ke kanalizačnímu řádu. A zde je jádro problému.
U uvedené kanalizace na ulici
Lanžhotská se jedná o přípojku
(přípojky) k sedmi nemovitostem
vlastníků, za které jedná pan Ing.
Miroslav Podveský. Jmenovaný
se obrátil na město s uvedenou
žádostí a město se po prověření
situace, kdy jednáním se společností VaK zjistilo, že se jedná
o přípojky, snažilo najít cestu, jak
provést opravu těchto kanalizačních přípojek. K tomuto se radnice přiklonila z důvodu, že bylo
zřejmé, že v tomto případě bude
nutné vyměnit pravděpodobně

celé kanalizační přípojky, protože
část vedení je již propadlá a jeho
výměna bude značně nákladná.
Bohužel po jednáních se spol.
VaK jsme dospěli k názoru, že
společnost nemůže realizovat
předmětnou opravu kanalizace,
protože není jejím vlastníkem. Situaci město následně konzultovalo i se zástupci některých měst
obdobné velikosti, se zástupcem
spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Jak tyto konzultace, tak
posouzení situace právním oddělením bohužel vyzněly negativně.
Zástupce vlastníků, který komunikuje s městem v této věci, byl
v průběhu těchto jednáních ústně
o problému informován, konkrétně o tom, že z pohledu města se
jedná o přípojky kanalizace, a že
s největší pravděpodobností nebude možné, aby proběhla oprava
na náklady nebo se spoluúčastí
města nebo spol. VaK Břeclav.
V této souvislosti je nutno
uvést, že město se potýká s tímto
problémem i v jiných částech města, např. ve vnitrobloku ulice Denisova. V tomto a dalších případech
se jedná o přípojky kanalizace
k jednotlivým domům a vzhledem
k tomu, že tyto kanalizační přípojky nejsou ve vlastnictví města, jejich oprava na náklady města není
taktéž možná, protože město musí
vynakládat své prostředky s péčí

řádného hospodáře, a tudíž nemůže investovat do obnovy majetku,
který je v cizím vlastnictví. Mimo
to by provedení opravy kanalizace, která není v majetku města
(nebo spoluúčast na její opravě),
mohlo způsobit vlnu dalších požadavků obdobného charakteru,
které by pak bylo problematické
odmítnout, což by bylo pro město
nepřijatelné.
I tak přes snahu města vyjít
vstříc požadavku vlastníků v čás-

ti ulice Lanžhotská, resp. najít řešení této složité situace, je zřejmé, že kompletní rekonstrukci
uvedené části kanalizace není
možné realizovat z prostředků
města a dle vyjádření spol. VaK
Břeclav ani na náklady této společnosti. Jedinou cestou je tak
realizace investice vlastními prostředky majitelů kanalizačních
přípojek.
Ing. Čestmír Blažek,
vedoucí odboru majetkového

Za obyvatele části
ul. Lanžhotské v Břeclavi
Ing. Miroslav Podveský

Domácnosti
navštíví statistici
Výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2019 navazuje na
předchozí šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ). Terénní
pracovníci úřadu budou přímo
u vybraných domácností získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické
situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Cílem je také
získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Na základě náhodného výběru provedeného počítačem
mohou v termínu od 1. února do
24. května 2020 navštívit také

vaši domácnost speciálně vyškolení terénní pracovníci ČSÚ.
Budou vybaveni průkazem tazatele, průkazem zaměstnance
ČSÚ a dokladem totožnosti.
Šetření se uskuteční na území celé ČR a ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná
data jsou důsledně chráněna.
ČSÚ plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a je pro něj
velmi důležitá ochota a aktivní
účast občanů. Právě tak bude
možné získat důležité informace o sociální situaci domácností
v České republice. 
(jp)
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Místní poplatky města Břeclavi v roce 2020
Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů je zaveden obecně závaznou vyhláškou
města Břeclavi č. 7/2019, o místním poplatku ze psů.
Poplatek ze psů platí fyzická
nebo právnická osoba, která je přiPoplatek ze psů
Poplatník:

hlášená nebo má sídlo na území
České republiky
Sazby poplatků zůstávají nezměněny. Poplatky jsou splatné
bez vyměření, čili občané neobdrží poštou žádné upozornění či
složenku.

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)
Za 2. a každého
Za 1 psa
dalšího psa
500,- Kč
700,- Kč
1 000,- Kč
1 500,- Kč

Rodinný dům
Ostatní domy
Občané nad 65 let věku,
a to od počátku kalendářního
200,- Kč
300,- Kč
roku, ve kterém poplatník
dovrší uvedený věk
Splatnost:
Nejpozději do 31. května 2020
Bezhotovostně na účet města č.
526651/0100,
Způsob placení:
přes SIPO nebo přímo v pokladně města
Variabilní symbol: přidělen při
přihlášení psa.

Poplatek za komunální odpady
Místní poplatek za provoz systému komunálních odpadů je zaveden obecně závaznou vyhláškou
města Břeclavi č. 8/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Poplatek za komunální odpady
platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, na území města
Břeclavi, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
Sazby poplatků zůstávají nezměněny. Poplatky jsou splatné
bez vyměření, čili občané neobdrží poštou žádné upozornění či
složenku.

Poplatek za komunální odpady
Poplatník:
Fyzické osoby uvedené ve vyhlášce
Poplatek:
600,- Kč
Občané nad 65 let
400,- Kč
a děti do 6 let věku
Splatnost:
Nejpozději do 31. května 2020
Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,
Způsob placení:
přes SIPO nebo přímo v pokladně města
Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka

Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství v roce 2020
je zaveden obecně závaznou vyhláškou města Břeclavi č. 6/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Vyhláška řeší výběr poplatku za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění skládek, vyhrazení trva-

lého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Nová vyhláška mění sazbu
některých poplatků.
Poplatek z pobytu
Na základě novely zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích zanikl ke dni 31.12.2019
místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt a novela zavedla jediný poplatek, a sice poplatek z pobytu. Místní poplatek
z pobytu je zaveden s účinností
od 1.1.2020 obecně závaznou vy-

hláškou města Břeclavi č. 9/2019
o místním poplatku z pobytu.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele
pobytu. Poplatníkem poplatku
je osoba, která v obci není přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu,
který je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Aby bylo
možné zpětně prověřit správnost odvedení poplatku, je
poskytovatel pobytu povinen
vést evidenční knihu, do které
zapisuje údaje o pobývajících,
kterým byl poskytnut pobyt
za úplatu. Sazba poplatku činí
21 Kč za každý započatý den

pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.
Vyhlášky jsou zveřejněny na
internetu www.breclav.eu → úřad
a radnice → vyhlášky a nařízení →
místní poplatky.
Doplňující informace jsou
zveřejněny na internetu www.
breclav.eu → kontakty → hledat
odbor → Odbor ekonomický →
oddělení rozpočtu a místních poplatků.
Rychlé informace lze získat
na telefonních číslech 519 311
369 (poplatky ze psů), 519 311
248 (poplatky za odpady),
519 311 400 (poplatek za zábor
veřejného prostranství a poplatek
z ubytování)
Ing. Martin Černý
vedoucí odboru ekonomického

Pomáhají potřebným
REMEDIA PLUS zapsaný ústav
Společnost poskytuje sociální služby v Břeclavi a jeho okolí.
Nabízí šest registrovaných sociálních služeb osobám s postižením, seniorům a dětem s postižením, sídlo společnosti je Břeclav,
U nemocnice 3066/1.
Remedia poskytuje terénní služby v domácím prostředí
klienta, jde o Pečovatelskou
službu a Osobní asistenci. Tuto
péčí poskytuje dle individuálních
potřeb jednotlivých uživatelů,
pomoc a podpora v péči o vlastní osobu, ( hygiena, podávání
jídla..), zajištění stravy, péče
o domácnost,...
Osobní asistenci poskytuje
Remedia nepřetržitě, pečovatelskou službu denně, včetně svátků a víkendů od 6.00 - 20.00 hod..
Cílové skupiny těchto terénních služeb jsou zejména potřební senioři, osoby s postižením,
rodiny s trojčaty či čtyřčaty.
Ke klientům se dopravujeme
auty, pěšky i na kolech.
Nedílnou součástí naší organizace jsou ambulantní zařízení
- Denní stacionář UTILIS a Integrační centrum, zde poskytujeme péči dětem a osobám se specifickými potřebami. Pomáháme
a podporujeme klienty v péči
o vlastní osobu, v sociálně terapeutických činnostech (nácvik
sebeobsluhy, rozvoj komunikace
a sociálních vazeb, dramaterapie,

muzikoterapie, canisterapie, hipoježdění ...), výtvarné a tvůrčí
dílny. 1x měsíčně nabízíme setkávání seniorů s různým zaměřením (tvorba svíček, výzdoby ke
svátkům, posezení u čaje...).
Provoz služeb je pondělí - pátek, fakultativně lze zajistit dopravu do zařízení.
Cílové skupiny tvoří děti
a osoby s mentálním a kombinovaným postižením, autismem,
senioři.
Pobytovou péči zajišťujeme
v Domovince Remedia (domov
se zvláštním režimem, odlehčovací služby), kde pečujeme
o osoby s poruchami paměti.
Uživatelům poskytujeme ubytování, stravování, péči o vlastní
osobu, sociálně terapeutické
a aktivizační činnosti (nácvik
sebeobsluhy, dramaterapie, canisterapie, podpora schopností
..). v rámci odlehčovací služby je
možný denní pobyt. Provoz zařízení je nepřetržitý.
Cílovou skupinou jsou osoby
s poruchami paměti.
Všechny sociální služby se poskytují na základě zájmu žadatele či jeho oprávněného zástupce
a provedeného sociálního šetření. Úhrady za péči jsou stanoveny
dle vyhlášky č. 505/2006 Sb..
Bližší informace naleznete na
webu společnosti: www.remediaplus.cz.
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Tříkrálová sbírka: Břeclavané Padesát tisíc
pro Modrou vážku
přispěli rekordní sumou
Vedení břeclavské radnice v lednu
předalo zástupkyním spolku Modrá
vážka šek s výtěžkem ze Starostova
svařáku a Místostarostov y polévky,
který lidé darovali
v rámci akce Břecl a v s k é Vá n o c e .
Modrá vážka sdružuje rodiče autistů z Břeclavi a okolí, děti s autismem a lidi, kteří se o autismus zajímají. Finance budou použity na
volnočasové aktivity dětí s autismem.
Aktivity Modré vážky můžete podpořit třeba zakoupením kalendáře na rok 2021 (více informací pro zakoupení kalendáře získáte na
modra.vazka@seznam.cz). 
(dav)
Více než čtvrt milionu korun přispěli obyvatelé Břeclavi na Tříkrálovou sbírku pod hlavičkou Oblastní charity Břeclav. V lednu částku
spočítali pracovníci charity, městského úřadu a dobrovolníci v budově MěÚ Břeclav.
Tříkráloví koledníci tak letos vybrali o 50 tisíc korun více než v loňském roce. Celková částka, kterou lidé darovali na Břeclavsku, bude
známa během několika dnů. Charita děkuje všem, kteří přispěli. Výtěžek ze Tříkrálové sbírky bude použit na rozvoj domácí hospicové
péče, dále na rozvoj charitního projektu, který pomáhá lidem v nouzi,
ale také na rozvoj dobrovolnických farních charit a práci s dobrovolníky, v neposlední řadě pak na rozvoj krizového dobrovolnického centra
a podporu programů Primární prevence ve školách. 
(dav)

Navrhněte nejlepší osobnost
sportu města Břeclavi 2019
Město Břeclav vyhlašuje anketu Nejlepší osobnosti sportu města
Břeclavi 2019. Pokud ve svém okolí nebo oddílu znáte osobnosti,
které v roce 2019 dosáhly mimořádných sportovních výsledků
nebo se významně zapsaly do sportovních dějin našeho města,
navrhněte je do některé z následujících kategorií:
•

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
2019“ 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 28. 2.2020.

Třídění odpadu krok za krokem
1) Dostali jste v obálce vlastní přihlašovací kód
Pokud z nějakého důvodu kód nemáte, kontaktujte Technické
služby města Breclav, adresa Kupkova 3 – areál mezi Městskou
policií a ZŠ Kupkova, tel: 519 311 311 nebo pošlete mail s Vaším
jménem a adresou na infots@breclav.eu - kód Vám bude vygenerován.
2) Přihlaste se do svého odpadového účtu na webu www.mojeodpadky.cz - v právem horním rohu. V případě problému najdete videonávod pro vyplnění dotazníku na odkazu https://
tsbreclav.cz/mesoh/
3 a) Bydlíte v činžáku
Třídíte stejně jako dosud a do stejných kontejnerů, kam jste nosili
tříděný odpad. Jediná změna je v tom, že kontejnery byly označeny kódy a čísly - takže čísla z vašich kontejnerů zadejte do svého
odpadového účtu - a dál je vše automatické, jen se Vám začnou
načítat body za třídění do Vašeho odpadového účtu.
3 b) Bydlíte v rodinném domě
Dostali jste spolu s přihlašovacím kódem také vytištěné čárové
kódy a průhledné pytle na třídění. Plast a papír budete třídit přímo
ke svozu od Vašeho domu. Vytištěné čárové kódy nalepíte přímo
na pytel nebo na libovolný kartón, který privažte k naplněnému
pytli s papírem (sudý týden) nebo s plastem (lichý týden) a pytel
dejte ve svozový den před dům. Pytle se vyvážejí zhruba od 7 hodin ráno (plán svozových dnů najdete zde: https://tsbreclav.cz/
mesoh/ nebo přímo ve Vašem odpadovém účtu. 
(jp)

Do obchodu se spodním prádlem
OC BRECLOVE - SHOPPING

HLEDÁM PRODAVAČKU
Praxe v oboru výhodou.
Práce je vhodná i pro důchodkyni.
Podrobnosti při osobním jednání
p. Žilková, tel. 728 605 777
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Muzeum železnice v Břeclavi
Práce na nově zrekonstruované výpravní budově břeclavského nádraží skončily na konci loňského roku. Už od jarních měsíců
by zde přitom mělo sídlit nové muzeum železnice. Nejen o tom
jsme si povídali s ředitelem břeclavského muzea Petrem Dlouhým.
Jak hodnotíte „kulturní rok“
2019?
Loňský rok na poli kultury pod
křídly břeclavského muzea hodnotím jako vydařený a věřím, že
podobný názor mají i návštěvníci, kteří se akcí pod naší hlavičkou účastnili. Snad jen v letech
minulých nám mnohdy bylo počasí nakloněno lépe než v roce
2019, s tím ale člověk nic nenadělá. Ohlasy lidí na akce, které jsem
zaznamenal, byly ve většině pozitivní. S návštěvností jednotlivých
akcí jsme také nadmíru spokojeni.
Určitě vítáme konstruktivní připomínky, protože jsou to pro nás impulsy zájmu návštěvníků. Často
právě také na základě připomínek
občanů upravujeme dílčí věci tak,
aby byl příští ročník té které akce
opět o kousek blíže k pověstné
dokonalosti.
Těší mě, že se nám v roce 2019
podařilo otevřít pro veřejnost pavilon v parku. Břeclavané si na objekt
zaplněný zajímavými výstavními
projekty a otevřený do pozdní
sezony, zvykli poměrně rychle.
Protože se nám tento netradiční
otevřený prostor v parku osvědčil,
už je vše připraveno na následující sezónu a věřím, že si zajímavé
výstavy i akce, které oživí pavilon
v roce 2020, opět získají popularitu

ze strany veřejnosti, škol či zájmových skupin.
Jaké novinky chystá břeclavské muzeum a galerie na sezonu 2020?
Největší novinkou pro letošek
je určitě připravované muzeum
železnice v nově zrekonstruované výpravní budově Českých drah,
jehož otevření předpokládáme na
jaře. Rekonstrukce budovy sice
nabrala menší zpoždění, na jarní
otevření muzea by to ale nemělo mít vliv. V prostorách nového
muzea si budou cestovatelé moci
zkrátit čas při čekání na vlak či
autobus. Návštěvníci se dozvědí
mnohé z historie břeclavské železnice, součástí budou zajímavé,
tematicky laděné exponáty, ale
také interaktivní zábava. V období
hlavní turistické sezóny by měl být
v muzeu železnice pracovník turistického informačního centra, který tak bude podávat cestovatelům
potřebné informace přímo na nádraží, což samozřejmě maximálně
zvýší informační komfort turistů,
kteří do Břeclavi přijedou vlakem.
Neuvažuje muzeum o větším
využití potenciálu Pohanska?
V poslední době si tuto otázku klademe stále častěji. Při plánování mnohých akcí bohužel
narážíme na fakt, že zámeček Po-

Besídka v kočárku zdarma
Každé pondělní dopoledne je v břeclavské Bethsedě (v kostele ČCE na náměstí Svobody) vyhrazeno pro děti v kočárcích. A to
zcela zdarma. Už od půl deváté si mohou hrát spolu navzájem i se
svými maminkami (nebo tatínky, babičkami, dědečky nebo jiným
doprovodem) v bezpečném a příjemném prostředí s tvořivými
hračkami nebo prozkoumávat taje interiérového hřiště.
V deset hodin začíná program, při kterém se zpívá a hraje na
rytmické hudební nástroje, tolik oblíbené už i u těch nejmenších
dětí. Na zpívání navazuje interaktivní vyprávění přizpůsobené pro
nejmenší, a celý blok končí kreativním vyráběním, malováním
a tvořením, připravovaným tak, aby se mohli zapojit mladší i nejmladší účastníci. Program je veden v křesťanském duchu, ale je
natolik otevřený, svobodný a tolerantní, že i ten, kdo nemá s křesťanstvím třeba nic společného, se při něm bude cítit dobře. Každý
se může na programu podílet do takové míry, jaká mu vyhovuje.
Pokud máte menší a nejmenší děti a hledáte zajímavě strávené pondělní dopoledne spolu s dalšími rodinami s malými dětmi,
přijďte se podívat. Na hraní, na program, na kafe s těmi, se kterými
si budete mít co říci. Aktuální program a případné změny najdete
na facebooku Bethsedy nebo na www.bethseda.cz. 
(čce)

„Cestující, kteří přijedou na první „perón“ břeclavského nádraží, budou mít nové muzeum železnice přímo před nosem,“ vysvětlil ředitel břeclavského muzea Petr Dlouhý.
hansko a jeho bezprostřední okolí
se nachází v oboře, kde je omezený přístup motorovými vozidly.
Trápí nás zde bohužel i jiné problémy. Kvůli dramaticky klesající spodní vodě často nemůžeme
uvést do provozu sociální zařízení pro veřejnost. Nicméně rádi
bychom i přesto u zámečku pořádali více akcí. Přístup vozidlem
je zde sice velice omezený, nicméně v posledních letech zažívá
renesanci cykloturistika a zámeček Pohansko je oblíbeným cílem cyklistů. V návaznosti na to
sem nejen cyklisty každoročně
lákáme třeba na dobový život Pohanů, který je obohacený souboji
a šarvátkami. V současnosti navíc
začínáme jednat s Masarykovou
univerzitou a budeme hledat do-

tační prostředky na obnovu expozice v zámečku Pohansko tak,
aby odpovídala potřebám 21. století. Rádi bychom dali do pořádku
také zemnici, která na louce u zámečku odkazuje na způsob života
našich předků.
Na jaké výstavy se Břeclavané mohou v roce 2020 těšit?
Rád bych místní i přespolní pozval na „děsivou“ výstavu Dracula
a ti druzí, která je v břeclavském
muzeu pod vodárnou k vidění od
začátku února. Na léto připravujeme retro návrat za legendárním Igráčkem, který je součástí
dětských her v naší zemi už více
než čtyřicet let. Závěr roku v muzeu zpříjemní další legenda, tentokrát si na své přijdou příznivci
Pata a Mata. 
(dav)

Břeclavan na čínské ambasádě
Za prvenství v soutěži Cena čínského velvyslanectví se student
břeclavské Soukromé SOŠ manažerské
a zdravotnické Michal
Punčochář setkal v Praze s velvyslancem Číny
Zhang Jianminem.
Břeclavák ocenění získal za literární počin
o své první cestě do
Říše středu nazvaný
Můj čínský sen. První
cenou v soutěži přitom
byla zpáteční letenka
do Pekingu od společnosti Hainan Airlines. Na velvyslanectví student
ochutnal speciality čínské kuchyně, čekala na něj a na další účastníky
soutěže také ukázka kung-fu Čínské školy bojových umění, skladby na
nástroj guzheng (podobný citeře) nebo zhlédnutí tvorby autorů čínské
kaligrafie.
Milan Zachodil
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ZÁŽITKOVÁ RESTAURACE
KAVÁRNA - VINÁRNA
VINOTÉKA s víny ze Šlechtitelky
v klidové zóně v Břeclavi

tým Pohody a její šéfkuchař Martin Čavara zve na

24. - 26. 1. 2020
7. - 9. 2. 2020
14. - 16. 2. 2020
28. 2. 2020
13. - 22. 3. 2020

Zabijačkové speciality
Zvěřinové speciality
Valentýnské menu
Večerní degustační menu
Ryby, plody moře

při útratě nad 1.000 Kč dostanete od nás láhev vína ze Šlechtitelky

Restaurace Pohoda Břeclav, Na Řádku 9

provozovatel: Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

100
95

www.restauracepohoda.cz
tel: 519 325 384
aktuálně info na FB:
www.facebook.com/restauracepohoda.cz

75

25
5
0

disco deti 2020 TISK
21. ledna 2020 8:59:42

TÝDNY 55+
V THERME LAA

Až do 28.02.2020 jsou pro hosty starší
55ti let od pondělí do pátku připraveny
následující výhody:

20 % sleva v termální restauraci
1 jednotka v infračervené sauně nebo
v soláriu zdarma
zlevněné vstupné

Vstupné na osobu € 24,–
místo € 29,–

Sleva platí po předložení osobního dokladu na pokladně Therme Laa.
Nabídka platí od 7.1. do 28.2.2020 /kromě 3.2.-7.2./ Tato nabídka není
kombinovatelná s jinými slevami či akcemi.

Copyright: TBL Therme Laa a.d. Thaya Betriebsgesellschaft m.b.H., Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
Autor: Studio Ideenladen, Krems; Foto: Thomas Smetana

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
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Městská knihovna Břeclav připravuje na únor 2020
Listování.cz:
Jak se stát diktátorem
Ve čtvrtek 13. února od 18
hodin je ve velkém sále knihovny připraveno další scénické
čtení z cyklu Listování.cz , tentokrát na motivy knihy Mikala
Hema Jak se stát diktátorem.
Tato nekorektní příručka skvěle
kombinující černý humor s politickým nadhledem vám může
pomoci splnit sen vládnout neomezeně vlastní zemi. Účinkují
Alan Novotný (alt. Jiří Ressler)
a Patrik Bořecký. Vstupné 100 Kč.
v předprodeji 80 Kč, předprodej
v oddělení naučné literatury.

Jarní prázdniny
v dětském oddělení
• pondělí 17. února 10-12 hodin:
Dovádění s Kinectem
• úterý 18. února 10-18 hodin:
Knihovnická Harry Potterovská
bojovka
• středa 19. února 10-12 a 13-16
hodin: Klub deskových her – vyzkoušíme a naučíme Vás nové
deskové hry!
• čtvrtek 20. února 10-12 hodin:
Dovádění s Kinectem
• pátek 21. února 10-12 hodin:
Klub deskových her, 15 -17 hodin: Kino v knihovně (pro starší
děti)

Ples Soukromé SOŠ manažerské
a zdravotnické Břeclav
termín: 28. 2. 2020
začátek: 19.30 hod
místo konání: Dělnický dům, Žerotínova 2 Břeclav
info: 519 326 067

Ve středu 26. února je od 14 do
18 hodin připraveno druhé setkání Klubu videoher. Jedná se
o novou akci, kde si děti mohou
přijít s kamarády zahrát videohry.
Akce pro děti
na pobočce ve Staré Břeclavi
V úterý 11. a v pátek
14. února bude na pobočce ve
Staré Břeclavi probíhat Valentýnská dílnička, v rámci které
budeme tvořit přáníčka.
Kurz úpravy obrázků
a fotografií
Srdečně zveme všechny zájemce na rozšířenou řadu kurzu
Úprava obrázků a digitálních
fotografií v počítači I., který začíná ve středu 4. března v 9 hodin. Mimo jiné se naučíte jak obrázky upravit, oříznout, retušovat,
jak odstranit z fotografií červené
oči, jak si sestavit z fotek obrázkové video… a spoustu dalšího.
Kurz má šest lekcí a bude
probíhat vždy ve středu a pátek

od 9 do 11 hodin v počítačové
učebně knihovny. Cena celého
dvanáctihodinového kurzu je
400 Kč. Výuka probíhá na noteboocích s volně dostupnými
programy Xnview, Picasa a Zoner
Photo Studio Free.
Marek Slobodník:
Afrikou na pionýru
Srdečně zveme na besedu se
slovenským cestovatelem Markem Slobodníkem o jeho cestě
napříč Afrikou na motocyklu
Jawa Pionýr. Čeká vás video prezentace a vyprávění o pěti cestovatelích, pěti měsících a 15 000
kilometrech na jednom z nejhorších jednostopých dopravních
prostředků.
Beseda se uskuteční v pátek
6. března v 19 hodin ve velkém
sále knihovny. Vstupné 200,- Kč,
v předprodeji 170 Kč. Předprodej
online vstupenek v síti ticketlive.
cz, odkaz najdete na stránkách
knihovny. Neváhejte, kapacita
sálu je omezená. 
(jč)
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Sdružení břeclavských výtvarníků
zdobí zámek Wolkersdorf
Slavnostní vernisáží v pátek 17. ledna byla zahájena
prestižní v ýstava „Cesty“
Sdružení břeclavských výtvarníků v dolnorakouském
zámku Wolkersdorf. Exkluzivní prostory naplnila díla všech
17 členů SBV a nutno říct, že
interiér již tak nádherného
zámku doslova rozkvetl!
Vernisáž provázela slova
chvály na adresu našich výtvarníků a také hostitelské kulturní
iniciativy Forumschlosswolkersdorf. Za Wolkersdorf promluvil starosta, pan Dominik Litzka,
vedení Břeclavi zastoupil místostarosta Richard Zemánek,
proslov y tlumočila za Česko
Martina Sanollová a za Rakušany
Dagmar Kunert. Do posledního
místa naplněný velký slavnostní sál prosytily tóny příčných
fléten v rukou mladých umělců
zdejší hudební školy a slova dalších kulturních činitelů na téma
důležitosti přeshraniční spolu-

práce a propojení uměleckých
i lidských osudů a cest.
Dle ohlasů odborné veřejnosti se město Břeclav může pyšnit výtvarným spolkem, který
je na vysoké umělecké úrovni.
Dokládá to reprezentativní výběr z tvorby těchto stávajících

členů: Milan Bruchter, Vlastimil
Cigáň, Eva Černohorská, Pavel
Doležal, Jaroslava Garšicová,
Ivan Hodonský, Jiří Holásek, Oldřich Hutter, Pavla Chládková,
Libor Juřena, Karel Křivánek, Miroslav M. Mráz, Lenka Neuhauserová, Marie Maryen Němcová,

František Schulz, František Šulák a Božena Uhrová.
O všem se můžete přesvědčit sami až do 16. 2, přičemž je
expozice otevřena vždy v sobotu a neděli 14-18 hod. Krásný tip
na zimní výlet, že?
(viactrix)

Poštorenský fašank

22. února 2020
Od 14 hod obchůzka masek po dědině
Sraz u poštorenského kostela

Do 18 hod zábava v kulturním domě Poštorná
Hraje DH Pivoňka

!!! POZOR !!!

Nově od září 2019

kurzy pro žáky a studenty
základních škol a středoškoláky - pouze 8 + 8 studentů

tel.: +420 777 318 677 | www.nemcinabreclav.cz
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Kabát opět v Břeclavi
Skupina Kabát připravila halové Turné 2020, které proběhne
v 17 městech po celé ČR. Turné se bude konat na zimních stadionech a ve víceúčelových arénách. Začátek šnůry je naplánovaný
na začátek října 2020 a skončí 26. 11. 2020 v pražské O2 Areně.
Po několika letech se populární Kabáti vrátí také na zimní stadion do Břeclavi, a to v sobotu 7. listopadu
Koncertní podium bude koncipováno doprostřed stadionů.
V případě Kabátu to není poprvé a rozhodně ani naposledy. Kapelu tato varianta baví, i když sami s nadsázkou říkají: „Mizí možnost
se o pauze „zašít“ u aparátu a vydechnout si.“ Všichni návštěvníci koncertu budou tak mít blíže k jevišti, je to dlouhodobě asi
nejatraktivnější varianta z pohledu diváka.
Kabát Turné 2020 by se mělo repertoárem zásadně lišit v tom,
že se budou hrát nové věci z chystané desky. Kapela doufá, že ji
do Turné 2020 stihne celou dodělat a pokud možno také vydat.
Vstupenky jsou již v předprodeji v sítích Ticketportal,Ticketlive, Ticketmaster a Sazkaticket. Ceny se pohybují od 420 do
790 korun. 
(juh)

Nyní akce pro Vás

jete
Pracuden
ý
cel
eláři
v kancí tače?
u poč

40%

na

PRACOVNÍ
SKLA
(vzdálenost na čtení
+ počítač v jednom)

Do akce jsou použity čočky německé výroby akce platí
od 1. 1. do 29. 2. 2020 na vybrané čočky

DR. OPTIK Moravia

Shopping centrum BŘECLOVE,
J. Palacha 3197/13, BŘECLAV,
tel.: 777 700 536

LEVNĚJŠÍ TO NEBUDE!
www.doctoroptic.cz

Pozvánka
na Výroční členskou schůzi Svazu těl. postižených MO Břeclav,
která se koná dne 16. 3. 2020 v 14.00 hod.
ve Velkém sálu Domu školství Břeclav.
Povinnost placení příspěvků.
Prosíme o dochvilnost! Srdečně zve všechny své členy
Výbor STP MO Břeclav

TO JSTE JEŠTĚ
NEVIDĚLI - výstava
v Galerii 99 byla zahájena. Zveme vás na
novinky a odhalujeme tajemství.
1.V Galerii 99 uvidíte obrazy A. Vojtka
z roku 2019, tedy novinky, které nebyly
v galerii ještě vystaveny.
2. Galerie vystavuje ojedinělé a limitované saténové šátky
s motivy z olejomaleb malíře
A. Vojtka, vybrat si můžete z abstraktní i krajinářské tvorby.
3. Galerie nabízí sklenice
s uměleckým motivem kresby
A. Vojtka. Jde o limitovanou kolekci ve dvou variantách.
Výstava představuje to nejlepší z výtvarné tvorby, kterou
malíř vytvořil ke svým 86. narozeninám. Je doplněná také
novými originálními dřevěným
šperky.
VÝZVA! Připravujeme výstavu obrazů, které vytvořili naši
výtvarníci na svých cestách do

zahraničí. Mohou se
jí účastnit tvůrci ze
širokého okolí. Protože výstava je prodejní, je podmínkou
dokonalá adjustace
všech prací (kresby,
akvarely, malby). Výstava bude otevřená
začátkem července.
Přihlásit se můžete do konce
května 2020. Těšíme se na spolupráci s novými výtvarníky, které
srdečně zveme do galerie k návštěvě a ke konzultaci.
Galerie nabízí: stálou expozici šperků ze dřeva, více než sto
grafických děl, veškeré služby
související s poradenstvím a výtvarným uměním, oceňování obrazů, restaurování atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně
po telefonické domluvě kdykoliv- 519 372118, 723 930 015, 723
887 977. Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.
Novinky sledujte na www.vojtek-av.com nebo na facebooku.

První letošní
Malovaný kraj
Lednovo-únorový výtisk časopisu vycházejícího od roku
1946 v Břeclavi se městu i jeho
nejbližšímu okolí věnuje vpravdě
mimořádně. Zadní stranu obálky
vyplňuje foto kostela sv. Václava,
o němž je v dvouměsíčníku v rámci seriálu o moderních sakrálních
stavbách na jihovýchodní Moravě
i krátké pojednání. Titulní stranu obálky pak zdobí fotografie
z podlužáckého verbuňku.
V časopise se našlo místo na
dvoustranu zaměřenou na popis práce prvorepublikové četnictva v soudním okrese Břeclav
a na další dvoustranu o ptačích
druzích, které jsou v zimě k vidění na břeclavské Dyji. První částí zde začíná i šestidílný cyklus
o archeologických výzkumech na
Pohansku. Nechybí ani medailon
skautského vedoucího a ctitele
folkloru Ing. Jana Stöhra, CSc.,
z Břeclavi nebo nekrolog břeclavského rodáka, člena bronzové olympijské osmiveslice z roku

1960 Václava Pavkoviče. A z pera
Františka Schulze z Poštorné se
na příkladě členů souboru Koňárek můžete dozvědět, co si dříve
děti na Podluží oblékaly v zimě
a jak lze dnes tyto oděvy nahradit v souborové praxi.
Více se o obsahu časopisu
a jeho zaměření dozvíte na webových stránkách www.malovanykraj.cz.
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1.2.

17:00 CESTA ZA ŽIVOU VODOU

sobota Pohádka, Norsko, 2019, DAB., přístupný, 99 min., 130,- Kč

20:00 MALÉ ŽENY

Drama, romantický, USA, 2019, titulky, příst., 135 min., 130,- Kč
___________________________________________________

2.2.

10:00 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

4.2.

20:00 DALEKO OD REYKJAVÍKU

5.2.

17:00 DARIA

Animovaný, USA, 2020, DABING, přístupný, 65min., 120,-Kč
neděle
___________________________________________________

úterý Komedie, drama, Island, 2019, tit., od 12 let, 92 min., 130,- Kč
___________________________________________________
středa Romantický, drama, ČR, 2020, od 12 let, 90 min., 130,- Kč

20:00 REBELKY

Komedie, Fr., tit., 2019, od 15 let, 87 min., 130,- Kč
___________________________________________________

6.2.

17:00 MODELÁŘ

čtvrtek Psychologický, thriler, ČR, 2020, od 12 let, 109 min., 130,- Kč

20:00 VLASTNÍCI

Komedie ČR, 2019, od 12 let, 96 min., 130,- Kč

___________________________________________________

8.2.

17:00 MODELÁŘ

sobota Psychologický, thriler, ČR, 2020, od 12 let, 109 min., 130,- Kč

20:00 BIRDS OF PREY

Akční, dobrodružný, krimi, USA, 2020, od 15 let, 130,- Kč
___________________________________________________

9.2.

15:00 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

neděle Animovaný, USA, 2020, DABING, přístupný, 65min., 120,-Kč

17:00 VLASTNÍCI

Komedie ČR, 2019, od 12 let, 96 min., 130,- Kč

20:00 BIRDS OF PREY

Akční, dobrodružný, krimi, USA, 2020, od 15 let, 130,- Kč
___________________________________________________

11.2.

20:00 PÍSEŇ JMEN

12.2.

17:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

úterý Thriller, Kanada,2020, titulky, od 12 let, 113 min., 130,- Kč
___________________________________________________
středa Romantický, ČR/SK, 2020, od 15 let, 107 min., 130,- Kč

20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

25.2.

20:00 PSI NENOSÍ KALHOTY

21.5.

26.2.

17:00 KRÁL PETR I.

19:00

úterý Drama, komedie, Fin.,2020, tit., od 15 let, 105 min., 130,-Kč
___________________________________________________
středa Histor., Srbsko/Řecko, 2018, tit., od 12 let, 127 min., 130,-Kč

20:00 SVIŇA

27.2.

20:00 1917

DIVADELNÍ SÁL Domu kultury Břeclav

___________________________________________________

Drama, USA/VB, 2020, tit., od 15 let, 119 min., 130,- Kč.
___________________________________________________

17:00 DOLITTLE

29.2.

sobota Dobrodružný, USA, 2020, DAB., přístupný, 106 min., 130,- Kč

20:00 FANTASY ISLAND

Horor, dobrodr., USA, tit., 2020, od 15 let, 109 min., 130,- Kč
___________________________________________________

14.2.
pátek

17:00 SUPER MAZLÍČCI

Animovaný, Něm./Čína, 2019, DAB., příst., 89 min., 130,-Kč

20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

1.3.

20:00 V SÍTI

19:00
ABO

Dokumentární, ČR, 2019, od 12 let, 100 min., 130,- Kč

Dokumentární, ČR, 2019, od 12 let, 100 min., 130,- Kč
___________________________________________________

17:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

5.3.

6.3.

pátek

7.3.

20:00 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

___________________________________________________

20:00 MIZEROVÉ NAVŽDY

20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

KONCERTY

pátek

16.4.

20:00 MŮJ PŘÍBĚH

19:00

vstupné: 300,-/350,- Kč
___________________________________________________

čtvrtek

17:00 JEŽEK SONIC

20:00 BÍDNÍCI

Drama, Francie, 2020, titulky, od 12 let, 102 min., 130,-Kč

Psychologický, thriler, ČR, 2020, od 12 let, 109 min., 130,- Kč
___________________________________________________

22.2.

17:00 JEŽEK SONIC

DIVADLO PRO DĚTI
2.2.

KRYSÁCI

CO TAKHLE

KE ZPOVĚDI

19:00
ABO Petr NÁROŽNÝ a další

Anglická komedie s Petrem Nárožným v hlavní roli...
vstupné: 580,-/530,- Kč

___________________________________________________

8.4.

středa

19:00

CAVEMAN
ONE MAN SHOW

vstupné: 380/350,- Kč
___________________________________________________

19:00
ABO

LAKOMEC

divadlo RADKA BRZOBOHATÉHO
vstupné: 350,-/300,- Kč

___________________________________________________

13.5.
středa

19:00

Lukáš PAVLÁSEK

KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH

vstupné: 250/200,- Kč

___________________________________________________

23.5. TŘETÍ PRST NA LEVÉ
sobota

RUCE

20:00 BIRDS OF PREY

15:00 a ZTRACENÝ LUDVÍK
vstupné: 150,- Kč
___________________________________________________

19:00
ABO

15:00 MOSLEY

26.4.

___________________________________________________

18:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

15:00

sobota Akční, USA/Jap., 2020, DABING, přístupný, 99 min., 130,- Kč
Akční, krimi, USA, 2020, tit., od 15 let, 109 min., 130,- Kč
___________________________________________________

23.2.

LIPA
&

___________________________________________________

Animovaný, NZ/Čína, 2020, DAB., příst., 97 min., 130,- Kč

pátek

středa

vstupné: 350,- Kč

20:00 MODELÁŘ

vstupné: 330,-/300,- Kč

6.5.

band

čtvrtek Akční, USA/Jap., 2020, DABING, přístupný, 99 min., 130,- Kč

pátek

Peter

ŽENA OBECNÁ

___________________________________________________

3.4.

NEREZ&
LUCIA

vstupné: 330,-/300,- Kč

Žena obecná je one woman show Ivany Jirešové, které se
odehrává v její hlavě. Jaká by byla definice ženy dnes?
Není žena dnes tak trochu muž? Kdy se to stalo a jak
z toho ven. Otevřená komediální zpověď, kterou byste si
v reálném životě nedovolili. Ale když jde o meditaci?

neděle Animovaný, USA, 2020, DABING, přístupný, 130,- Kč

17:00 BÍDNÍCI

17:00 MOSLEY

19:00

17:00 FRČÍME

19.2.

21.2.

středa

___________________________________________________

Komedie, romantický, ČR, 2020, od 12 let, 112 min., 130,- Kč

CHUŤ DO ŽIVOTA

18.3. IVANA JIREŠOVÁ

Akční, komedie, USA, 2020, tit., od 12 let, 124 min., 130,- Kč

8.3.

PAWLOWSKÁ

19:00

17:00 FRČÍME

20:00 KRÁLÍČEK JOJO

___________________________________________________

14.3. ONE WOMAN SHOV

17:00 FRČÍME

Animovaný, USA, 2020, DABING, přístupný, 130,- Kč

18.2.

20.2.

Drama o pronikání do společenských bariér.

sobota

20:00 NEVIDITELNÝ

Komedie, romantický, ČR, 2020, od 12 let, 112 min., 130,- Kč
___________________________________________________

Romantický, drama, ČR, 2020, od 12 let, 90 min., 130,- Kč
___________________________________________________

Jan RÉVAI - Františka STROPNICKÁ
Lucia JAGERČÍKOVÁ

Thriller, horor, USA, 2020, titulky, od 15 let, 125min., 130,- Kč
___________________________________________________

19:00

středa Drama, krimi, Francie, 2020, titulky, od 12 let, 102 min., 130,-Kč

SLEČNA JULIE

vstupné: 430,-/380,- Kč
___________________________________________________

neděle Animovaný, Něm./Čína, 2019, DABING, příst, 89 min., 130,- Kč

úterý Komedie, NZ/ČR, 2019, přístupný, titulky, 108 min., 130,- Kč
___________________________________________________

neděle

čtvrtek Romantický, ČR/SK, 2020, od 15 let, 107 min., 130,- Kč

7.2.

18:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

Milena STEINMASSLOVÁ - Jakub ZINDULKA
Aneta KREJČIŘÍKOVÁ - Dana HOMOLOVÁ

17:00 V SÍTI

středa

Komedie, romantický, ČR, 2020, od 12 let, 112 min., 130,- Kč
___________________________________________________

15:00 SUPER MAZLÍČCI

VZHŮRU DOLŮ

4.3.

sobota Komedie, romantický, ČR, 2020, od 12 let, 112 min., 130,- KčK-

16.2.

19:00
ABO

Komedie s filmového prostředí
vstupné: 400,-/350,- Kč
___________________________________________________

17:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

pondělí

20:00 VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI

úterý Drama, Dánsko, 2019, titulky, od 15 let, 135 min., 130,- Kč
___________________________________________________

Komedie, romantický, ČR, 2020, od 12 let, 112 min., 130,- KčK
___________________________________________________

15.2.

10.2.

3.3.

sobota Animovaný, USA, 2020, DABING, přístupný, 160,- Kč

20:00 JUDY

DIVADLO

Dobrodružný, USA, 2020, titulky, příst., 104 min., 130,- Kč

20:00 1917

čtvrtek Komedie, romantický, ČR, 2020, od 12 let, 112 min., 130,- Kč
Životopisný, hud., VB, 2020, titulky, od 12 let, 118 min, 130,-Kč
___________________________________________________

vstupné: 550,-/450,-/400,-/300,- Kč

17:00 VOLÁNÍ DIVOČINY

Dobrodružný, USA, 2019, DAB., příst., 123 min., 130,- Kč
____________________________________________

17:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

básní Jana SKÁCELA a lidové poezie

Drama, USA/VB, 2020, tit., od 15 let, 119 min., 130,- Kč

pátek

SLUNOVRATU

17:00 1917

čtvrtek Drama, USA/VB, 2020, tit., od 15 let, 119 min., 130,- Kč

28.2.

HRADIŠŤAN
... o tom co bývalo a znovu kdysi bude
hudebně - taneční pásmo na motivy

Thriller, SK/ČR, 2020, slov. verze, od 15 let, 98 min., 130,- Kč
___________________________________________________

Romantický, ČR/SK, 2020, od 15 let, 107 min., 130,- Kč
___________________________________________________

13.2.

čtvrtek

neděle Animovaný, Něm./Čína, 2019, DAB., příst., 89 min., 130,- Kč
Romantický, ČR/SK, 2020, od 15 let, 107 min., 130,- Kč

neděle

neděle

ČTYŘLÍSTEK

a TALISMAN MOCI

vstupné: 150,- Kč

INFORMACE K PŘEDPRODEJI VSTUPENEK NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY:
Předprodej zahájen většinou třetí PONDĚLÍ v měsíci v 16:00 na pokladně kina. On-line prodej a rezervace je spuštěna stejný den v 18:00.
U představeních zařazených do ABONENTNÍ ŘADY dáváme do volného prodeje zbylé vstupenky. U ostatních cca 50 procent kapacity sálu.
V den zahájení předprodeje nebereme telefonické ani emailové rezervace vstupenek.
V případě zájmu o hromadnou objednávku nás kontaktujte na email ihned po uveřejnění termínu akce.

REZERVACE NA FILM KONČÍ - 30 MIN. PŘED PŘEDSTAVENÍM, NA OSTATNÍ AKCE - 5 DNŮ OD ZADÁNÍ REZERVACE

Iva PAZDERKOVÁ - Martina RANDOVÁ

Hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději...

vstupné: 400,-/350,- Kč

ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:
ww w.kinobreclav.cz

POKLADNA OTEVŘENA: ST-PÁ: 10:00 – 12:00 a 16:00 - 20:00,
SO: 16:00 – 20:00
v jiné dny 1 hodinu před představením
!! Nevyzvednuté rezervace se ruší automaticky…

KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA - DĚKUJEME
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Knötigová stříbrná na mistrovství Evropy
Břeclavská veslařka Knötigová zazářila na mistrovství
Evropy v halovém veslování,
které se konalo v Praze. ME se
účastnili závodníci ze 31 zemí.
Slovácký veslařský klub vyslal na tuto významnou sportovní akci, v jejímž rámci se jelo také
oficiální mistrovství ČR, čtyři závodníky z různých kategoriích.
Nejprve do bojů zasáhla Markéta Nedělová, která si v kategorii žen dojela na mistrovství ČR
pro 6. místo. Závod se už tolik
nepovedl jejímu bratrovi Daliborovi Nedělovi, který závodil v kategorii mužů do 23 let. Ve stejné
kategorii se umístil Aleš Pospíšil z břeclavského klubu na 14.
příčce a v rámci mistrovství ČR
to bylo 9. místo.
Poslední startující byla břeclavská Karla Knötigová, která
letos vstoupila do kategorie juniorek. Díky horšímu klimatu v hale
se Karle moc nepovedl vstup do
závodů, konkrétně v závodě na
2 km nedosáhla na svůj osobní
čas. Vše ale napravila v závodě na
500 m, který se jel pouze hodinu

po prvním startu. Nakonec vybojovala druhé místo a získala tak
na ME stříbrnou medaili. Porazila ji pouze závodnice z Maďarska.
„Hned po projetí cílem jsem
byla hrozně překvapená a šťastná, protože ještě do posledních
metrů tratě jsem byla pořád na
třetím až čtvrtém místě, ale pak
jsem si dala finiš a ono to vyšlo.
Fakt mě to dost překvapilo,“ záři-

la překvapená Knötigová po závodě.
Velkého úspěchu dosáhla odchovankyně břeclavského veslařského klubu Magdaléna Novotná,
která v současné době závodí za
Pardubice, kde také úspěšně studuje na gymnáziu. V kategorii juniorek byla na trati 2 km celkově
třetí a zároveň nejlepší zmezi
Češkami, takže si z Prahy odvez-

PŘIJĎTE SI K NÁM NATANKOVAT

PRÉMIOVOU NAFTU

MADOIL s.r.o., Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav
ZDARMA: 800 213 214 | www.madoil.cz
Držitel certifikátů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

la hned dvě medaile, a to bronzovou z ME a zlatou z mistrovství
ČR. Rovněž Lukáš Helešic, který
nyní závodí za Duklu Praha, zajel
na trati 2 km skvělý výsledek, na
ME byl celkově šestý, ale z mistroství ČR má medaili bronzovou.
Výsledky těchto bývalých závodníku břeclavského klubu jsou
velkou motivací pro mládež SVK
Břeclav. 
(sk)
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Týden hokeje na „zimáku“ posedmé

Už se stalo tradicí, že poslední lednová sobota patří v Břeclavi těm nejmenším zájemcům
o lední hokej. A také tentokrát
byli trenéři velice spokojení. Cestu do Fosfa Areny si v sobotu 20.
ledna 2020 našlo třicetdva nově
příchozích dětí. "Pořádáme bruslení školek, takže je vidět, že to
děti baví a proto je rodiče přivedli i tentokrát. Díky tomuto programu už většina uměla bruslit,
a proto si na ledě zahráli řadu her",
řekl Michal Martinčík, mladý hráč
A mužstva týmu Břeclavi. Dopoledne pro malé nedočkavce začalo
tradiční registrací, při které obdrželi dárky. Největší radost udělal
červený nebo bílý dres se znakem
Českého hokeje, na který si mohli napsat své jméno. Nejmladší
naděje se poté po skupinkách

vydaly na obhlídku rozcvičovny
a zázemí šaten. V prezentaci, která je určená hlavně pro rodiče,
bylo řečeno vše důležité o fungování klubu. Tou dobou probíhal
na ledě ukázkový trénink 3. a 4.
tříd, takže všichni mohli zhlédnout, kolik už se toho kluci a holky naučili.
Program na ledě byl plný zábavných her. Asi nejvíc se dětem
líbil bazén postavený z nových
měkkých mantinelů. "Některé děti byly odvážnější více, jiné
méně. Jeden chlapec nám třeba
rovnou řekl, že by chtěl hrát hokej,
avšak ne za Břeclav, ale za NHL",
dodal gólman Martinčík. Na konci akce proběhlo tradiční společné focení, a tak budou mít všichni
památku na den plný radosti na
ledě. 
(jv, foto M. Martiničík)

Veslař Helešic skončil
Břeclavský veslař Lukáš Helešic (na snímku s Novakem
Djokovicem na olympiádě v Riu
2016) ukončil v třiadvaceti letech kariéru. „Před pár dny jsem
udělal velké životní rozhodnutí.
Rozhodl jsem se ukončit svoji
veslařskou kariéru a otočit tak
na další životní kapitolu. Děkuji všem, kteří mě na této cestě
provázeli, ať pozitivně nebo negativně, vždy mě to dodávalo
energii," uvedl na Instagramu
Helešic. Největším zlomem, vedoucím k ukončení kariéry, bylo přitom nevydařené kvalifikační mistrovství světa v Linci. V roce 2014 se odchovanec SVK Břeclav stal
společně s Miroslavem Jechem juniorským mistrem světa na dvojce
bez kormidelníka, s kolegou Podrazilem zvítězil v roce 2018 ve Světovém poháru. Na olympiádě v Riu skončili sedmí. 
(dav)
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LIBLI se mění na Nordic Telecom
Jediná jistota v životě je změna. Ale věříme, že tahle bude k lepšímu ;)
Rádi bychom vás informovali, že 1. ledna 2020 došlo ke změně názvu společnosti
Libli s.r.o. na Nordic Telecom Regional s.r.o. a od 23. ledna 2020 vystupujeme
pod značkou Nordic Telecom.
Naše zákaznická centra jsou vám
i nadále k dispozici, stejně jako telefonní
číslo 800 80 70 60.
Věříme, že silné zázemí rodiny firem
Nordic Telecom nám umožní poskytovat
vám ty nejmodernější služby a ještě lepší
zákaznickou péči než doposud.

Děkujeme, že jste s námi!
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Softbalisty čeká druhá sezona v extralize

Softbalov ý oddíl Locos
Břeclav patří mezi ty, kteří dělají městu velmi dobrou pověst
za jeho hranicemi. V loňské sezoně se A tým mužů při své
premiéře v nejvyšší české soutěži dostal až do finále play
off, několik břeclavských hráčů obléklo reprezentační dres
a břeclavský trenér Dušan Borbély byl vyhlášen nejlepším
trenérem extraligy a osobností
roku 2019. Předsedy oddílu Tomáše Křivánka jsme se zepta-

li, jak se břeclavští softbalisté
chystají na novou sezonu.
Vloni jste dosáhli téměř na
extraligový vrchol. Co děláte
proto, aby byla úspěšná i nadcházející sezona?
Tento rok jsme se rozhodli
soustředit na útočnou stránku
naší hry a tomu podřizujeme většinu přípravy. Samozřejmě jsme
zůstali věrní rychlostní stránce
naší hry.
Jaké máte cíle po loňské finálové účasti?

Naším cílem do příští sezony
je umístit se do pátého místa po
základní části. Play off pak už je,
jak dobře víme, úplně nová soutěž
a stát se může všechno.
Změnil se nějak kádr A týmu?
Do letošní sezóny hlásíme jednu posilu, a to Jakuba Holobrádka.
Ten se vrací po několika sezonách
strávených v Havlíčkově Brodě
domů.
Jaká je situace u mládežnických týmů?
S B týmem nastoupíme do dru-

hé ligy a bereme to jako příležitost
pro mladé hráče, jako mezistupeň
před extraligou.
Zvýšil se po loňské skvělé
sezoně v Břeclavi zájem o softbal?
V letošním roce jsme registrovali 49 nových zájemců. Podařilo
se nám opět dodat několik hráčů
do mládežnických reprezentací.
Velké věci si letos slibujeme od
týmu coachballistů, kde se nám
podařilo dát dohromady dobrou
partu.
(juh)

Kupkova obhájila loňský triumf
a sedmých tříd, když zvítězilo a obhájila tak loňský triumf.
v kategorii mladších žáků před
(ds, foto L. Kucharovičová)
ZŠ Hodonín, Vančurova a ZŠ Bruntál. Ze suverénního
vítězství se radovaPořádání firemních
li osmáci a deváťáci.
Druhé místo obsadia soukromých akcí
la ZŠ Rohatec a třetí
Možnost grilování
ZŠ Hodonín, Vančurova. Vítězná ZŠ Kupa zajištění rautů
kova se stala i díky
Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
výsledkům z Drako691 41 Poštorná
bití (závodu dračích
lodí) nejúspěšnější
Tel: +420 776 280 507
školou celého klání

Cykloterasa s občerstvením

Trojího úspěchu dosáhli žáci
Kupkovy školy v Břeclavi ve školním poháru ve veslování, štafetovém závodě na veslařských
trenažérech v Hodoníně, zná-

mém také pod názvem Ergoshow
2019. Toho se zúčastnilo rekordních osm základních škol.
Prvního úspěchu dosáhlo desetičlenné družstvo žáků šestých

SERVIS
KDYŽ BANKA ŘEKNE NE

NEBANKOVNÍ
úvěry a hypotéky

Sady 28. října 17, BŘECLAV 690 02
Mobil: +420 608 887 392, www.galfin.cz

poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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KRISTUS VE
21.STOLETÍ
28. a 29. ÚNORA ⎢ 18:00
1. BŘEZNA ⎢ 10:00
Dům školství, hl. sál
17. Listopadu 2995/1a
Břeclav
HLAVNÍ HOST

PER HYLDGAARD
KAPELY:
SIBLINGS
SNOWCLEAN

180x124mm_PRAMOS_breclavsko_12_2018.ai 1 26.11.2018 12:47:09

(DÁNSKO)

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV BŘECLAV

DALŠÍ PROGRAM:
PŘÍBĚHY
MODLITBY
ZA NEMOCNÉ
KAVÁRNA

WWW.ACBRECLAV.CZ

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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