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Věž břeclavského zámku po letech prohlédla

Jako z pohádky. Věž břeclavského zámku, která byla v havarijním stavu a hrozilo její zřícení
do prostor, kde se pohybují lidé,
teď výrazně prohlédla.
Po nedávné rekonstrukci vyhlídkové věže tak v listopadu pracovníci sundali lešení okolo další
zámecké věže. "Letošní rekonstrukcí jižní věže jsme zahájili tolik potřebné opravy zámku. Těm
předcházel archeologický prů-

zkum, který ukázal bohatou historii místa," říká starosta Břeclavi
Svatopluk Pěček s tím, že unikátní
objev hradeb ze začátku 12. století pod břeclavským zámkem dostal dokonce prestižní ocenění
Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2020
v kategorii objev/nález roku.
Z celkové investice cca 5,5 milionu získala břeclavská radnice
450 tisíc od Ministerstva kultury.

"V lednu 2021 budou vyhlášeny Norské fondy, kde se budeme
ucházet o dotaci na obnovu části
jižního křídla," pokračuje starosta. Na jaře ještě budou do nově
rekonstruované věže doplněna
okna. "Jižní věž po opravě opravdu velmi prohlédla.
Rekonstrukci přitom provázely
četné problémy, které se bohužel
u takových oprav vyskytují vcelku
běžně. Musely se například sun-

dat věžice, které byly v dezolátním
stavu, a které proto bylo potřeba
znovu odlít," doplňuje. Břeclavská radnice chce zámek opravit
postupně. Vše bude záležet na
úspěšnosti dotačních titulů. "Koronavirová situace bohužel ovlivnila veškeré dění v zemi. Přesto
věřím, že se nám bude jako doposud dařit po dílčích částech uvádět
zámek do stavu, na který budou
Břeclavané hrdí," dodává.  (dav)

Výpisy usnesení
OLEJE • MAZIVA • AUTOSERVIS
Sovadinova 3552/10a, Břeclav

ZDARMA: 800 213 214
www.madoil.cz

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

PŘIDEJTE SE K NÁM
www.alcaplast.cz/kariera

ze zasedání zastupitelstva
města Břeclavi naleznete na
https://breclav.eu/urad/
zastupitelstvo
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Rozšířená křižovatka
i bezpečné přechody

Na tři části je rozdělena úprava komunikace I/55 na tř. 1. máje
v Poštorné. V polovině prosince
pracovníci ukončí druhou etapu.
Už v druhé polovině listopadu
se přitom otevřely odbočky na ulice J. Skácela a J. Fučíka. Poslední
etapu zahájí investor, kterým je
Ředitelství silnic a dálnic, na jaře
příštího roku. „Naší podmínkou
bylo, aby při všech etapách rekonstrukce mohla auta jezdit v obou
směrech bez omezení semaforem. Na základě podnětu břeclavské radnice investor při opravách
rozšíří stávající vozovku na křižovatce s ulicí J. Skácela, kde auta
často odbočují ve směru na hypermarket Albert a Reintal. Vozovka

tam byla příliš úzká a doprava se
na místě často blokovala. Po opravách tak vznikne nový odbočovací
pruh, který zvýší i bezpečnost cyklistů. V souvislosti se zlepšením
plynulosti a bezpečnosti dopravy
se z ulice J. Fučíka bude nově smět
odbočovat pouze vpravo, tedy ve
směru na centrum města,“ vysvětlil břeclavský starosta Svatopluk
Pěček.
Součástí rekonstrukce budou
také dva nové a nasvětlené přechody pro chodce, které navíc
přijíždějící řidiče upozorní na přechod zřetelnou a z dálky viditelnou konstrukcí nad přechodem
a přispějí tak i ke zvýšení bezpečnosti chodců. 
(dav)

Centrum Břeclavi je průjezdné

Prvního prosince se po čtyřech měsících otevřelo centrum města pro motoristy.
Práce byly před zimou přerušeny, takže se jezdí po provizorně
upraveném povrchu, který umožní průjezd městem v nadcházejících měsících.
Zprovozněním komunikace
vyšel investor stavby – Vodovody a kanalizace Břeclav – vstříc
požadavku města, aby byl provoz
obnoven co nejdříve. Finální povrchové úpravy provede investor
na jaře, až nastanou optimální

povětrnostní podmínky. Tak bude
zajištěna odpovídající kvalita povrchu, která bude zárukou, že řešení je dlouhodobé.
Práce se před zimní přestávkou blíží do finiše a zbývá jen dokončit opravu před Městským
úřadem. Tato etapa oprav historické kanalizace by měla skončit
12. 12. 2020. S tímto datem skončí také jednosměrka před Městským úřadem a poslední omezení
dopravy ve městě. Občanům děkujeme za pochopení a za trpělivost. 
(jp, foto dav)

Obchvat Břeclavi: Na jaře se začne s průzkumem v terénu

Břeclavský starosta Svatopluk Pěček v listopadu jednal
o aktuálním stavu příprav stavby obchvatu s brněnským Ředitelstvím silnic a dálnic.
Po dokončení kompenzačních
opatření ŘSD připravuje pyrotechnický a archeologický průzkum
v lokalitě. Ten by měl být zahájen

už na jaře. Do dvou let by se pak
mělo začít stavět. „Informoval jsem
se na ŘSD o aktuálním stavu příprav
stavby obchvatu Břeclavi a možnostech využití novely zákona 416
o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Těší mě, že se práce
na obchvatu po dokončení kompenzačních opatření dál hýbou

a záležitost, která už se za dlouhé
roky stala nechtěným břeclavským
evergreenem, tak získává další reálné obrysy. Mimo plánovaného
zahájení terénních průzkumů lokality ŘSD také stále sleduje nástup
účinků kompenzačních opatření.
Obchvat by se tak mohl začít stavět
už v roce 2023,“ vysvětlil starosta.

Silniční obchvat na silnici I/55
kolem Břeclavi odvede z centra
města tranzitní dopravu. Zároveň
bude vymístěna doprava ve směru na Lanžhot a Valtice z centra
na novou přeložku. Obchvat také
umožní přímou obsluhu jihovýchodní průmyslové části Břeclavi.

(dav)
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Slovo starosty
Vá že n í
obyvatelé
Břeclavi,
konec
roku jsme si
asi všichni
představovali trochu
jinak. Nicméně rok se dvěma dvacítkami je
už u konce a já pevně věřím, že rok
2021 nám přinese nové příležitosti,
ale také poučení z událostí roku letošního. Je třeba dívat se dopředu.
Proto se těším, že vám příští
rok touto dobou opět budu nabízet teplý charitativní svařák na pěší
zóně, a že spolu při tom probereme
různá témata. Lidé se budou mísit
mezi stánky provoněnými pochutinami a punčem, přát si krásné Vánoce a šťastný nový rok. K tomu
všemu příchozí zhlédnou krásná
vánoční pásma našich mateřinek
a základních škol. Ještě předtím, na
začátku prosince, se Břeclaví opět
proženou čerti v rámci Mikulášské
metelice, a za pohledů mnoha stovek nedočkavých nejen dětských
očí společně rozsvítíme majestátní
břeclavský vánoční strom v parku.
Přesto, že letos kvůli současné situaci není pořádání velkých

hromadných
akcí možné ani
bezpečné, rozhodli jsme se,
že nám koronavirus Vánoce ve veřejných
prostorách nevezme. Vánoční strom jsme
proto rozsvítili
online. Rovněž
jsme tradičně
vyzdobili přilehlý park, který tak
teď na Břeclavany dýchne tou
pravou vánoční atmosférou.
Vezměte proto
své ratolesti a projděte se za zvuků vánočních koled parkem, kde
se mohou nechat odfotit s andělskými křídly, ukažte jim rozměrný
dřevěný betlém, ozdobený vánoční strom a další bohatou světelnou
výzdobu, která navodí kouzlo Vánoc. A kdyby nám k tomu všemu
ještě trochu zasněžilo!
S pokorou a úctou v závěru letošního roku děkuji všem, kteří se na jaře i na podzim zapojili
do dobrovolnických akcí či jinak

pomáhali těm, kteří to potřebovali. Děkuji také vám všem, kteří
akceptujete a respektujete vyhlášená opatření ve spojitosti
s koronavirem, jakkoliv to pro vás
je těžké, složité a nekomfortní.
Závěrem bych vám všem rád
popřál krásné Vánoce plné pohody. Prožijte, pokud je to možné, konec letošního roku v úzkém
kruhu rodinném bez zbytečného
spěchu a shonu. Tatínkům přeji,
aby se jim podařilo dobře usadit

vánoční stromeček, maminkám
ať se podaří výborná štědrovečerní večeře a těm nejmenším samozřejmě spoustu hezkých dárků
pod stromečkem.
Přeji všem také co nejlepší vykročení do nového roku 2021. Věřím a jsem přesvědčen, že bude
pro Břeclav a její obyvatele rokem výrazně lepším, než byl ten
letošní.
Bc. Svatopluk Pěček,
starosta Břeclavi

Změna úředních hodin
Městského úřadu Břeclav
Od pondělí 30. listopadu se rozšiřují úřední hodiny Městského
úřadu Břeclav následovně
PONDĚLÍ – ČTVRTEK
8.00 – 11.00 hodin,
PONDĚLÍ a STŘEDA navíc
13.00 – 17.00 hodin.

Přejeme vám příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšný rok 2021
Město Břeclav

Pro případné změny úředních
hodin sledujte prosím web
www.breclav.eu

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Břeclav oznamuje, že Tříkrálová sbírka
proběhne za zvýšených hygienických opatření na území ČR
i v roce 2021.
Z důvodu epidemie COVID-19 se termín protáhne o několik dní, a to od 1. do 24. ledna 2021. V těchto dnech mohou
vaše domácnosti v Břeclavi a okolí navštívit tříkráloví koledníci s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi.
Děkujeme Vám.

Kontaktujte Technické služby
města Břeclavi
Přetékající odpadkové koše, nepořádek kolem nich, neupravená
městská zeleň, suché a polámané stromy, rozbité lavičky, poškozené komunikace a chodníky, četné černé skládky, počmárané
fasády. Právě to jsou problémy, se kterými se přes níže uvedené
kontakty nově obracejte na Technické služby města Břeclavi.
www.tsbreclav.cz • infots@breclav.eu
tel. 519 311 311 • mob. 736 166 420
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Co umí aplikace Břeclav v mobilu?
Drobné už k placení parkování nepotřebujete
Už platíte za parkování mobilem? Nehledejte po kapsách drobné a udělejte si parkovací automat z mobilu. Pár kliknutí a je zaplaceno.
Komfortní a bezpečný způsob bezhotovostního placení za parkování přes aplikaci Břeclav v mobilu. Vyhledá za Vás i kolony v Břeclavi
nebo informace o dopravní situaci ve městě.
Stačí pár kliknutí a parkovací automat máte v mobilu, tabletu nebo počítači. V oddílu Doprava najdete návod, jak zaplatit za parkování mobilem. Nastavte si vše předem z pohodlí domova nebo z kanceláře. Před první platbou zadáte informace, které se uloží do vašeho
prohlížeče, a při dalším použití už není potřeba nic zadávat – zaplatíte parkovné jednoduše na tři kliknutí. Po stažení aplikace Břeclav
v mobilu nebo MPLA si můžete taky parkovací dobu pohodlně prodloužit.

Pohodlné objednání na úřad

Zábava, pomoc i historie

Rezervujte si volné termíny na úřadě přes novou
aplikaci Břeclav v mobilu. Z mobilu se pak objednáte na konkrétní termín pro registraci vozidel, řidičák,
změnu bydliště nebo občanský průkaz i cestovní pas.
Objednat se můžete i na ověření podpisu přes službu
CzechPOINT. Stáhněte si aplikaci Břeclav v mobilu pro
aktuální informace z radnice, kalendář akcí ve městě nebo podrobnosti k odpadovému hospodářství.

Nechybí tu skvělá šifrovací hra pro celou rodinu
Ztracená Břeclav, průvodce městem s informacemi
o zajímavých budovách, památkách i historii.
Ztráty a nálezy s fotkami jízdních kol, mobilů
nebo peněženek a ztracených klíčů a nechybí v ní
ani fotky nalezených psů a koťat.
Samozřejmostí jsou SOS čísla na záchranku, policii, hasiče, městskou policii nebo havárii plynu.  (jp)

android: https://1url.cz/@appand

iOS: https://1url.cz/@bvios

Břeclavské nemocnici pomohla armáda
Přestože čísla pozitivně testovaných v druhé polovině listopadu
v celé republice klesala, v nemocnicích to pociťovali jen pozvolna
a to zvláště v potřebě intenzivní
péče. I Nemocnice Břeclav proto
uvítala možnost výpomoci od Armády České republiky. "Jsem rád,
že nám v nemocnici kromě studentů středních zdravotnických
škol a mediků nově vypomůžou
i vojáci. Umístěni budou na ARO
a interní kardiologické JIPce, kde
pomohou lékařům a sestrám při
ošetřování těch nejtěžších případů vyžadujících intenzivní péči,"
uvedl ředitel Nemocnice Břeclav
Petr Baťka. Ten také příslušníky
armády oficiálně přivítal a poděkoval jim za pomoc. 
(tz)

Radnice rozdala tisíce dezinfekcí zdarma
Lahvičky se 300 ml dezinfekce mohli dostat v listopadu
senioři i další občané na ulici
v centru města od dobrovolníků,
od pokladních v deseti prodejnách potravin ve všech městských částech nebo ve výdejnách
obědů Domova seniorů. Dobrovolníci z ADRY pomohli rozdat
lahvičky s dezinfekcí i ve svém
charitativním obchůdku.
„Jde sice o drobnost, ale chceme občanům pomoct aspoň tímto způsobem. Očista rukou je

jedním z nejúčinnějších způsobů, jak předejít nákaze. Opatření
už trvají dlouho, někdy je třeba
zatnout zuby, ale věřím, že to
zvládneme,“ říká místostarosta
Jakub Matuška.
O dezinfekci byl velký zájem,
dobrovolníci ji aktivně nabízeli seniorům, ale neodmítli ani
zájemce z řad mladší generace. Město Břeclav ve spolupráci
s Technickými službami věnovalo
občanům zhruba 3 000 lahviček
dezinfekcí. (jp)

Ve v ýdejně
obědů v Poštorné
rozdávala s úsměvem dezinfekci
svým klientům
jejich „dobrá duše“ paní Hana
Strouhalová. Potěšila tak i pana
Jakuba Doležala, který si spolu
s obědem odnesl domů lahvičku
dezinfekce.
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Odešel muž, díky kterému stojí kostel sv. Václava

Osmnáctého listopadu nás
nečekaně a náhle opustil farář
Josef Ondráček.
Muž, díky kterému v Břeclavi
stojí kostel sv. Václava, a kterého
znali Břeclavané více než 40 let.
Letos přesně na Štědrý den by
oslavil 79 let. Jako výpomocný
duchovní přitom v Břeclavi sloužil až do své smrti.
„Zpráva o náhlém úmrtí otce
Ondráčka nás velmi zasáhla. Práce,
kterou pro naše město vykonal, si
neskutečně vážíme. Bez jeho snahy by Břeclav neměla překrásný
kostel sv. Václava. Byl to člověk sečtělý a moudrý. Pro naše město je

to velká ztráta. Nechť tento velký,
srdečný a obětavý muž odpočívá
v pokoji,“ vyjádřil se starosta Břeclavi Svatopluk Pěček krátce poté,
co se o úmrtí dozvěděl. V létě letošního roku přitom vedení města pozvalo otce Ondráčka, aby mu
vyjádřilo svůj vděk za to, co vše pro
město během jeho dlouhodobého
působení v Břeclavi udělal.

Do historie města se zapsal
zejména svým neutuchajícím elánem a nekonečnou energií při
shánění peněz na výstavbu kostela sv. Václava. Stavbu, která tehdy stála přes 30 milionů korun,
pomáhali významně financovat
také věřící z Itálie, Rakouska a Německa. Největší ze tří kostelních
zvonů věnovali Italové ze Soave,

další zvon manželé Dohnalovi
z USA. Třetí zvon je od břeclavských farníků.
Stovky Břeclavanů zapálily
k uctění památky otce Ondráčka svíčku na pietním místě před
břeclavským kostelem. Velké
množství lidí se s ním ke kostelu
přišlo rozloučit také na jeho poslední cestě. 
(dav)

Vznikl spolek pro zámek Podzimní listí výsadbu jistí
V Břeclavi
v znikl Spolek
pro břeclavský
zámek, kterému
dali do začátku
každý tisíc korun z vlastní kapsy starosta a oba
místostarostové.
Cílem Spolku je
přinášet široké veřejnosti informace
o zámku a okolí,
které budou postaveny na odborných základech. Spolek se chce
zaměřit na aktivity okolo zámku
a zámeckého areálu, věnovat se
místu z pohledu historického, aktuálního, ale i s ohledem na budoucí rozvoj, a pomoci tak hledat
nové zdroje financování pro záchranu zámku i podzámčí.
„Vážíme si toho, že ve městě vznikla skupina nadšenců
a odborníků, která chce pečovat
o břeclavský zámek a podzámčí.
Jednoznačně chceme tuto aktivitu podpořit. Proto jsme se všichni
tři domluvili na tom, že do začát-

ků dáme spolku každý 1.000 korun z vlastních peněz. Chceme
tím přispět na rozjezd činnosti
spolku, protože nám na rozvoji
zámku záleží,“ řekli starosta Svatopluk Pěček a místostarostové
Jakub Matuška a Richard Zemánek.
Jménem Spolku převzal soukromé příspěvky od členů vedení města místopředseda Spolku
Jaroslav Čech. Podrobnější informace o Spolku najdete na webu
https://www.srdce-breclavi.
cz/ nebo na FB Srdce-Břeclavi-Zámek Břeclav. 
(jp)

Desítky stromů vysadili také
letos na podzim pracovníci AVE
Břeclav společně se zaměstnanci Technických služeb.
Každoročně se nové stromy na
území Břeclavi sadí hned z několika důvodů: „Stromy vysazujeme
jako náhradní výsadbu za kusy,
které musely být odstraněny třeba z důvodu špatné kondice nebo
havarijního stavu, kdy hrozilo nebezpečí újmy na zdraví či majetku, ale také na podnět občanů
samotných. Část tvoří také výsadba za kusy, které se neuchytily ve
výsadbě loňské,“ vysvětluje Ja-

kub Hrubý z Technických služeb
města Břeclavi.
Letošní podzim byly vysazeny stromy například na sídlištích
U Splavu, Na Valtické, v ulicích
Hájová, Generála Šimka, Riegrova
nebo Slovácká. Jednalo se o například o platan, javor, lípu, hloch
nebo pawlovnii. Další desítky
stromů plánují pracovníci vysadit
v městských částech také na jaře.
Podzimní výsadba rostlin pokračuje i na dalších místech, kde
se Technické služby pustily do
osévání ploch nebo květináčů.

(dav)
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Příspěvky zastupitelských klubů

O zachování odkazu cukrovaru
Líbí se mi jedna stará kresba, pod níž je vznešeně napsáno
„Kuffnerova cukrovarská akciová společnost Cukrovar Břeclav“.
Z ptačí perspektivy je na ní vyobrazen celý původní cukrovarský areál. Chybí zde ještě mladší
stavby u řeky, ale dnešní RACIO,
Renu, oba bytové domy a obě tržnice zde najdete.
Cukrovar mám rád. Jako kluka
mě fascinovala lanovka s výklopnými vozíky, jako student jsem
při kampani pomáhal skladovat
pytle s cukrem a jako stavař jsem
mnoho let pomáhal firmě RACIO
s přestavbou hlavní budovy. Byl
jsem u toho, když se cukrovar-

ský most stal kulturní památkou
a jako místostarosta jsem dosáhl
toho, že kolem řeky se už nejezdí po staré panelce a zmizely hromady sutě.
V areálu je jedno polozapomenuté místo. Za původní cukrovarskou zdí v ulici Národních hrdinů
se ukrývá opuštěný bytový dům
č. p. 2010, který Kuffnerův cukrovar postavil pro své úředníky.
Místo není přímo na očích, takže
není na první pohled zřejmé jeho
kouzlo. I když se po zdech domu
vine přísavník, hlavní konstrukce jsou v dobrém stavu a budova
může po rekonstrukci sloužit novému účelu.

Právě probíhající urbanistická soutěž má dát areálu jasný
směr. Bohudíky již neplatí „celé
to prodejme, ať se tady postaví
něco moderního“. Přesto mám
obavy. Zadavatel totiž nechrání všechny původní budovy tak,
jak by si zasloužily. Zachování
existence malé tržnice a domu
č. p. 2010 není závazné. Pokud
budovy zmizí, zanikne část našeho dědictví, které dává místu jeho kouzlo, kterému se říká
genius loci.
Doufám, že i po revitalizaci
areálu budeme moci na obraze
s názvem „Kuffnerova cukrovarská akciová společnost Cukrovar

Břeclav“ vnukům ukazovat, které to jsou stavby, kde jsme dnes
byli na procházce. Proto s napětím čekám na návrhy architektů – jak citlivě k areálu přistoupí
a zda se podaří zachránit historickou linku.

a množství směsného komunálního odpadu (SKO) zůstalo naprosto
stejné jako v roce 2019. Část obyvatel rodinných domů místo do
kontejnerů na plast a papír sype
plast a papír do plastových pytlů.
A co se zvýšilo? Náklady. Důvodem
je skutečnost, že svážení pytlů od
jednotlivých rodinných domů je
velice drahé.
Každé zastupitelstvo požaduji
zastavení nesmyslného plýtvání
penězi. Vedení města absolutně nereaguje. Alespoň, že byla
dokončena přístavba kuchyně
Domova seniorů. Akce, kterou
připravila a započala minulá koalice a to včetně zajištění 44 mi-

lionové dotace! Jinak letošní rok
hodnotím jako drahé přešlapování na místě.
Blíží se konec roku 2020. Tento
rok se opravdu nevyvedl po všech
stránkách. Nepříjemná je probíhající pandemie. To však není důvodem pro omlouvání neschopnosti.
Život běží dál a ekonomické potíže
budou jistě překonány. Přeji všem
Břeclavákům nejprve hodně zdraví a následně klidné Vánoce. Do
nového roku si přejme úspěchy
ve zdolání pandemie, pevné zdraví
a ať je rok 2021 lepší než ten právě uplynulý.
Ing. Jaroslav Válka,
zastupitel města za ČSSD

Pozn:
V římské mytologii byl genius
loci duch či bůžek, ochraňující
určité místo. V dnešním slovníku
má tento obrat spíš význam specifické atmosféry dané oblasti.
Tolik pan Google.
Ing. Luboš Krátký,
zastupitel za Naši Břeclav

Jaký byl rok 2020?
Chcete cestovat zpětně časem? Není nic jednoduššího, než
si pustit záznam minulých jednání zastupitelstva Břeclavi. Na
stránkách TV Fénix jsem si našel (i vy můžete) své vystoupení při projednávání rozpočtu na
rok 2020 (11. 12. 2019 začátek
56:52 min). Na tomto jednání zastupitelstva jsem vyjádřil podporu rozpočtu 2020 z důvodu
akceptace sociálního projektu
DPS Hájová, který v případě získání dotace měl pokračovat. Bc. Matuška mi na můj dotaz odpověděl,
že bude podána žádost o dotaci.
Pokud DPS Hájová získá dotaci,
postaví se.

Žádost o dotaci však podána
nebyla. Břeclav tím přišla o 16 milionů. Zastupitelům bylo tvrzeno,
že projekt je drahý. Ani nejmenší
snaha o vypsání soutěže na zhotovitele DPS. Tak se často uspoří
30–40 % ceny.
Druhá část mého vystoupení
při jednání o rozpočtu 2020 varovala před projektem MESOH. Vyslovil jsem obavu, že na odměnu
občanům za třídění odpadu nebudou prostředky. Na internetových stránkách města ze dne
14. 5. 2020 je uvedeno, že úspora zavedením tohoto systému
může být až 2,9 milionu korun.
A skutečnost? Ztráta cca 3 miliony

Moje brigáda v Domově seniorů
Sloužit a pomáhat lidem
v dobrých i zlých dobách bylo
heslo všech mých předků. Proto
i v této době bylo pro mě absolutně samozřejmé, že v momentě,
kdy mě pan ředitel Domova seniorů požádal o pomoc, tak jsem
ihned nastoupila. V Domově bylo
potřeba všech činností.
Moje práce obnášela povlékání povlečení, převážení jídla
z kuchyně, mytí nádobí na oddělení i krmení seniorů a někdy
i tu poslední službu. Rozdíl mezi
nemocnicí je asi ten, že z nemocnice většinou pacienti odchází

po krátké době zdraví, v Domově
jsou lidé většinou dlouhá léta až
do smrti a jejich stav se spíš postupně horší. V Domově seniorů
byla dvě patra s COVID-19 ležících seniorů často s částečnou
demencí, což znamená, že nejenže nechodí, ale také si často
neumí říct, jsou dezorientovaní
a musí se s nimi jednat jako s malými dětmi. Takže celý den se točil
kolem jídla a hygieny. Jen se nají,
už se přebaluje, jen se přebalí, tak
se pije a jí a tak to jde celý den.
Ve skafandrech v nejhorším období byly 3 pečovatelky na patro

až s 36 seniory. Staroušci byli tak
vděční, holky i přes max. náročnost a únavu veselé a příjemné
a já jako v Jiříkově vidění. Ve skafandrech propotily holky několik
oděvů denně, babičkám při krmení přes respirátor a štít nemůžete
ani pofoukat jídlo, tak se dělá vše
opatrně přes dvoje rukavice, ale
hlavně pečlivě, takže déle, protože pití a jídlo je pro nemocné seniory velmi důležité. Trpělivost a po
delším pobytu vzájemný vztah pečovatelek se staroušky dělá divy.
Pokaždé, když některý senior bohužel nezvládne svůj boj, celé od-

dělení posmutní. Pro holky jsou to
jejich babičky a dědečci, se kterými sdílí dobré i zlé. Znají jejich
rodinné historie, příbuzné. Je to
prostě taková druhá rodina.
Děkuji moc za příležitost, že
jsem mohla pomoci. S velkou
úctou děkuji za práci personálu
v Domově seniorů v Břeclavi. Zároveň děkuji i lidem v mé firmě,
kteří v tomto velmi náročném období odvádí profesionální práci
i když jsou neviditelní a zastali
mě, abych mohla pomáhat.
Olga Kelemenová,
zastupitelka za Pro Region
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O roce nula
Ke konci se blíží rok, který
jsme si asi všichni představovali
jinak. Na jeho začátku by asi nikdo
neřekl, že to bude rok plný nejistoty, úplně nových situací a zkoušek. Začal hromadným uzavřením
země v březnu, první vlnou a řešením jejích následků. Zažili jsme
ukázku solidarity, kterou nepamatuji. Volali jste s nabídkami pomoci, jedni šili roušky, druzí tiskli
štíty, dobrovolníci plnili lahvičky
dezinfekce a roznášeli je seniorům, tiskly se letáky. Město a jeho

organizace dostávaly dary, všichni pomáhali. Chtěl bych vám za
to všem moc poděkovat, protože jste to byli vy – občané města – kdo jste v krizových časech
největším pomocníkem při jejich
zvládání.
V létě jsme si odpočinuli, trochu se zotavili a – alespoň my na
radnici – se připravovali na podzim. Bohužel, když dorazila druhá
vlna, už bylo jasné, že se z toho
jen tak nevyhrabeme. Návrat do
časů předkoronavirového blaho-

bytu nebude tak hladký, jak jsme
asi všichni doufali. A už teď je jasné, že trpí hlavně ti nejslabší.
Naše město nebylo v úplně
dobré kondici před krizí, námi
vloni přijatá opatření ani nestihla mít pořádný efekt. Jsem si naprosto vědom toho, že je úkolem
zvolené politické reprezentace
tuto situaci řešit. Jsem si taky
vědom toho, že vás zajímají hlavně výsledky, a ne strukturální
problémy rozpočtu, ani to, že
jsme přebírali úřad v rozkladu.

Přestože jsem si představoval,
že letošní rok bude o příjemnějších úkolech, tak mi nezbývá,
než tuto novou výzvu akceptovat a postavit se k ní. Na jaře
se ukázalo, že se dají překonat
všechny problémy. Těším se, až
zase budeme moct zajít normálně na pivo, k holiči nebo do kina.
Aby to tak bylo, tak musíme ten
nultý rok zkousnout až na dno
a pořádně se odrazit.
Bc. Jakub Matuška,
zastupitel za Mladé a Neklidné

Tři významné dny během tří týdnů

Hned tři významné dny v našich dějinách si během tří týdnů připomněli zástupci města
a další Břeclavané.
Symbolickým položením
věnců k nohám zakladatele Československa T. G. Masaryka si
28. října před žlutou školou připomněli 102. výročí založení
republiky zástupci břeclavské
radnice, starosta Svatopluk Pěček a místostarostové Jakub Matuška a Richard Zemánek. "I když
teď řešíme závažnější věci, na historii naší země nesmíme zapomínat ani a právě v těžkých časech,"
zaznělo před sochou prvního prezidenta Českloslovenska z úst
břeclavského starosty.
Jedenáctého listopadu uctili
Břeclavané památku padlých ve
válkách a také veterány z válečných konfliktů. U památníku svornosti tak postupně položili věnce
představitelé břeclavské radnice,
zástupci Klubu vojenské historie
Břeclav, Československé obce le-

gionářské a břeclavského muzea.
„Tak jako založení Československa nebo Den boje za svobodu
a demokracii je potřeba si v této
nelehké době připomenout také
statečnost těch, kteří bojovali,
a také těch, kteří padli ve světových konfliktech,“ řekl starosta.
Sedmnáctý listopad zná většina lidí jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní
den studentstva v souvislosti
s revolucí v roce 1989. Neméně
podstatným byl však 17. listopad roku 1939, kdy se němečtí
nacisté v reakci na demonstrace
z 28. října rozhodli uzavřít české
vysoké školy. V noci na 17. listopadu provedli nacisté razii ve
třech českých městech, při které zatkli přes tisíc studenů. Devět představitelů studentského
odporu bylo popraveno, zbytek
byl převezen do koncentračního
tábora. Několik desítek studentů
následný pobyt v koncentračním
táboře nepřežilo. Právě 17. lis-

topadu 1989 si studenti v Praze
připomínali 50. výročí nacistické represe. Tato připomínka nakonec přerostla v demonstraci
proti komunismu, kterou tehdy
násilně potlačila komunistická
policie. Tentýž den však také odstartoval "sametovou" revoluci,
která vedla k pádu komunistické-

ho režimu. U památníku občanů
republiky zastřelených, ubitých
a umučených na cestě ke svobodě v letech 1948–1989 si připomněli 17. listopad také starosta
Břeclavi Svatopluk Pěček společně s místostarosty Jakubem
Matuškou a Richardem Zemánkem. 
(dav)

Nové stánky pro vánoční
zboží nebo místní produkty
Chcete mít stánek na pěší zóně? Prodávat tu můžete pečivo, cukroví, klobásy, uzené, jmelí, zeleninu nebo
jiné produkty.
Stánky na potraviny a sezónní zboží (kromě oděvů a obuvi) mohou stát už v tomto adventním čase v prostoru mezi mostem a OC
Břeclove (Shopping centrum). Změnu v centru města umožňuje
nová úprava tržního řádu, kterou schválila Rada města. "Podle výsledků architektonické studie je toto místo vhodné právě pro prodejní stánky. Doufám, že se nám tady podaří vytvořit zónu, kde si
koupíte kvalitní věci a rozšíříme tím nabídku nákupních možností
v centru města,“ říká místostarosta Jakub Matuška.
Pro podrobné informace kontaktujte Mgr. Šárku Mutinovou
z ekonomického odboru na Městském úřadu na mailu: sarka.
mutinova@breclav.eu. 
(jp)
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Sezóna ohňostrojů začíná. Zkusme být
ohleduplní k ostatním i k životnímu prostředí
Blíží se konec roku, tedy období spojené mimo jiné i s provozováním zábavní pyrotechniky.
Oheň člověka přitahuje odnepaměti, takže se nelze divit, že
jsou tyto radovánky stále populární. Bohužel ale mají i svou stinnou stránku. Hluk explozí je pro
mnohé spoluobčany velmi nepříjemný, což je problém hlavně
u déle trvajících pyrotechnických produkcí. Exploze, ale i světelné efekty mohou děsit domácí
i divoká zvířata, přičemž pro ně-

které to může mít i velké následky.
Podobně jako v jiných českých a evropských městech jsme
i v Břeclavi letos vedli diskuzi nad
různými aspekty zábavní pyrotechniky a zvažovali i její regulaci.
Dokonce jsme byli osloveni iniciativou občanů, která navrhovala
její používání omezit. Chápeme,
že příliš intenzivní pyrotechnické zážitky mohou být nepříjemné. Na druhou stranu, nechceme,
zvlášť v dnešní obtížné době, za-

kazovat věci, které mnoha lidem
zjevně činí radost.
Chtěli bychom raději apelovat
na Vaši ohleduplnost k ostatním
i k životnímu prostředí. Zkuste si
pro letošní silvestrovskou noc pořídit třeba tichou pyrotechniku.
Mnoho zajímavých efektů může
předvést i nelétavá pyrotechnika
jako jsou třeba bengálské ohně,
která vám bude blíž a tím pádem
si to třeba i víc užijete.
Z iniciativy města jsme začali omezovat používání zábav-

ní pyrotechniky při pronájmech
městských objektů. Ohňostroje
na městských akcích se budeme
snažit skládat z efektů, které nevykazují nadměrnou hlučnost.
Zároveň bychom zde rádi upozornili, že hluk produkovaný zábavní
pyrotechnikou během nočních
hodin je přestupkem – rušení
nočního klidu.

Mgr. Milan Klim
a doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.
za komisi životního prostředí

Pomozte nám najít hrdiny Posunutá lhůta pro uhrazení
Vážení čtenáři,
hledáme potomky, příbuzné,
rodinu nebo známé 22 železničářů, kteří působili v železničním
uzlu Břeclav za druhé světové
války v letech 1938 – 1945, a položili své životy za naši svobodu.
„Vedení města Břeclav chce
těmto hrdinům vzdát hold a poděkovat. V nové nádražní budově
chceme najít čestné místo pro pamětní desku s jejich jmény. Zároveň bychom ale chtěli oslovit ty,
kteří je znali, aby se s námi podělili o jejich příběh. I ty by mohly
být výjimečnou motivací pro nás
všechny,“ vysvětlil záměr města
místostarosta Richard Zemánek.
V případě, že se Vás naše výzva týká, kontaktujte nás prosím
na mailu hrdinove@breclav.eu
V knize historika PhDr. Emila Kordiovského Válečné škody
na teritoriu okresu Břeclav v letech 1938–1945 je uveden tento
seznam obětí z řad železničního
uzlu Břeclav:
Z celkového počtu 109 břeclavských obětí, jimž bylo souzeno
odejít násilnou smrtí v tomto válečném běsnění, položili životy za
velkou myšlenku lidství a svobody i tito příslušníci armády okřídleného kola:

Bystřický Cyril, pom. zaměstnanec
Helešic Štěpán, traťový pomocník
Hlavenka Štěpán, traťový pomocník
Holobrádek Šimon, str. topič
Kalina Ladislav, prov. dozorce
Kölbl Čeněk, strojvedoucí
Krejčiřík František, stroj, topič
(z Vranovic)
Kuriál Jan, dílenský
Kudílek František, dílenský
Levák Josef, str. topič
Macejka Frant., prův. vlaků v. v.
Mrázek Rudolf, v. adj. st. drah
Pyskatý Josef, kanc. pomocník
Pyskatý Michal, trať. řemeslník
Svačina Josef, nádražní
Škoda Raimund, strojvedoucí
Šulák František, hradlař
Šulák Jan, stroj. topič
Uher Vojtěch, pom. zaměstnanec
Vacek Václav, strojvedoucí (z Vranovic)
Vysloužil František, dílenský
Žižka Arnošt, insp. st. Drah
Čest jejich památce

poplatků skončila!

Městský úřad Břeclav jako správce místních poplatků upozorňuje, že vypršel náhradní termín splatnosti pro místní poplatky za komunální odpad a za psy, který byl stanoven do 31. října
2020. Platbu proto proveďte co nejdříve. Připomínáme základní
informace:
Poplatek za komunální odpady
Poplatník:

Fyzické osoby uvedené ve vyhlášce

Poplatek:

600,- Kč

Občané nad 65 let a děti do
6 let věku

400,- Kč

Splatnost:

nejpozději do 31. října 2020

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100, přes SIPO
nebo přímo v pokladně města.
Variabilní symbol: rodné číslo
poplatníka

Poplatek ze psů
Poplatník:

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)
Za 1 psa

Za 2. a každého
dalšího psa

Rodinný dům

500,- Kč

700,- Kč

Ostatní domy

1 000,- Kč

1500,- Kč

200,- Kč

300,- Kč

Občané nad 65 let věku,
a to od počátku kalendářního roku, ve kterém poplatník
dovrší uvedený věk
Splatnost:

Nejpozději do 31. října 2020

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100, přes SIPO
nebo přímo v pokladně města
Variabilní symbol: přidělen
při přihlášení psa.
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Kdo má žádat orgán územního
plánování o závazné stanovisko?
Od 1. ledna 2018 bylo novelou stavebního zákona rozšířeno významně portfolio činností,
které vykonává úřad územního plánování. Jednalo se především o vydávání závazných
stanovisek k záměrům z pohledu souladu (či nesouladu)
s platnou územně-plánovací dokumentací a s cíli a úkoly
územního plánování dle stavebního zákona.
Během dvou uplynulých let
stavebníci i projektanti hledali optimální způsob spolupráce
s úřadem územního plánování.
Ukázalo se, že spoléhat na automatismy, zaužívané do konce
roku 2017, není správnou cestou.
Proces vyřizování jednotlivých žádostí o závazné stanovisko se významně zpomaloval, aniž by byly
analyzovány reálné příčiny tohoto
nežádoucího stavu.
Ze stavebního zákona vyplývá,
že závazné stanovisko úřadu
územního plánování si obstará břeclavský stavební úřad,
nikoliv jednotlivec – žadatel.
Stavební úřad na základě podané
žádosti stavebníka posoudí obsah
a rozsah projektové dokumentace

a vyhodnotí potřebu závazného
stanoviska.
Tímto organizačním a zároveň
zákonným opatřením by se snížilo
množství podaných žádostí o závazné stanovisko u úřadu územního plánování a rovněž by došlo
k úspoře času, pokud bude projektantem předložena úplná projektová dokumentace pro příslušný
typ řízení. (Pozor, v případě žádosti
o koordinované závazné stanovisko výše uvedené neplatí!)
Metodika k závazným stanoviskům je k dispozici na webu
ministerstva pro místní rozvoj:
https://1url.cz/@metod
Úřad územního plánování
Břeclav ctí především základní
smysl územního plánu: komplexně vnímat a řešit funkční využití území a vytvářet předpoklady
k zabezpečení trvalého souladu
všech hodnot území ve vzájemné proporcionalitě. S ohledem
na stále narůstající tlak na správné vyvážení zájmů privátních se
zájmy veřejnými, považuje úřad
územního plánování řešení současné situace v oblasti vydávání
závazných stanovisek za smysluplné. 
(OSŽP)

Veřejná sbírka na obnovu
sousoší v Poštorné
Město Břeclav založilo transparentní účet, kam mohou občané posílat své finanční příspěvky
na obnovu sousoší s křížem
v Poštorné na křižovatce ulic
Osvobození, Hraniční a J. Skácela.
Název účtu:
Město Břeclav – obnova sousoší
Číslo: 123-1910750227/0100
„Občané v anketě rozhodli, že
chtějí umístit nový objekt na stejném místě a zároveň jsou ochotni
se podílet na nákladech na obnovu sousoší. Proto město vyhlašuje
slíbenou sbírku. Obnovu chceme
zaplatit společně,“ říká místostarosta města Richard Zemánek.
"Už nyní v adventní době mohou
naši spoluobčané přispět na slíbený transparentní účet. Plánujeme také pokladničky, kde by se
vybíraly příspěvky a k vybraným částkám přispěje ze svých finančních
prostředků také město. Naším cílem je tento artefakt obnovit," dodal
Zemánek. 
(jp)

Participativní rozpočet:
Město zkrášlí zastávky

Gratulujeme Sáře Ševčíkové
z břeclavského gymnázia k vítězství mezi projekty pro participativní rozpočet města Břeclavi. Ve
finále se přitom utkaly tři návrhy.
Cílem vítězného projektu, který
nasbíral nejvíce hlasů, je zkrášlení
autobusových zastávek ve městě designovými polepy a živými
rostlinami (viz. foto). Součástí budou také motivační citáty, které
lidem zlepší náladu. Dalším finalistou byl projekt Oživení Zámec-

kého náměstí od Ardea Břeclav
Základní článek Hnutí Brontosaurus. MAS LVA se stala třetím finalistou, když navrhla Dětské hřiště
Fintajslova. Radnice na projekt
v rámci participativního rozpočtu navýšila v letošním roce rozpočet z 10 na 100 tisíc korun. Ve
spolupráci s předkladatelkou vítězného návrhu se tedy v příštím
roce začnou autobusové zastávky v Břeclavi měnit k lepšímu. 
(dav)

Nejrychlejší novinky z Břeclavi. Události, zprávy, uzavírky,
výluky MHD a další informace. To vše najdete ve vysílání
záznamu infokanálu kabelové televize města BV1,
která je pro vás k dispozici také na internetu:

https://1url.cz/@bvtv
Pro odebírání nejnovějšího obsahu se přihlaste
k odběru městského YouTube kanálu.
Tak budete mít jistotu, že Vám nic neuteče.

Linka pro seniory
Připomínáme, že pokud si potřebují senioři v této době třeba
popovídat nebo zjistit informace, zřídilo pro ně město speciální telefonní linku, kde je na dotazy připravena odpovídat paní Jarmila Šmídová z oddělení sociálních služeb. Volat
můžete ve všední den na tel.: 519 311 322 (v pracovní době).

Pozor! Od 1. 11. do 31. 3.
je sběrný dvůr na ul. Sovadinova otevřen
v úterý, čtvrtek a sobotu od 8 do 17 h.
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Poutavé čtivo zdarma v nových knihobudkách

Téměř jako houby po dešti
vyrostlo v Břeclavi hned pět knihobudek. Ty jsou aktuálně plné
rozmanitých žánrů a najdete je
ve všech městských částech.
Na podzim je v Břeclavi instalovaly pod dohledem Zdravého
města Břeclavi místní Technic-

ké služby. S myšlenkou dostat
do Břeclavi knihobudky přišel
už před časem knihomol a břeclavský radní Petr Vlasák. „Jsem
opravdu nadšený z toho, že se
celá věc zrealizovala. Velké díky
Zdravému městu Břeclav, Technickým službám, břeclavské

100 let od tragické události

knihovně a vůbec všem dárcům
knih a lidem, kteří se na akci podíleli,“ neskrýval nadšení duchovní otec knihobudek v Břeclavi.
„Vzhledem k situaci, která v Česku panuje, bych všechny poprosil,
aby si mezi knihami vybírali zejména očima, a předtím, než sáhnou po titulu, který budou chtít, si
vydezinfikovali ruce nebo si knihy
brali v rukavicích. Stejný postup
prosím dodržte, i pokud budete
do knihobudek knihy umisťovat,“
vysvětluje Vlasák. Pokud máte
doma větší množství knih, které
byste rádi darovali, kontaktujte

přímo Petra Vlasáka, tel. 731 428
257. Pokud byste zjistili poškození knihobudek, kontaktujte Technické služby města, tel. 736 166
420, e-mail infots@breclav.eu.
A kde vlastně knihobudky najdete? U vstupu do parku kousek
od gymnázia, u Cyklosféry, před
Domem seniorů, u poštorenského kostela a u ZŠ Kpt. Nálepky
v Charvátské Nové Vsi. Knihy jsou
všem přístupné zdarma. Knihu si
z knihobudky můžete vzít a po
přečtení ji vrátit zpět nebo tam
místo ní přinést jinou. Vše je na
bázi dobrovolnosti. (dav)

Plicní ventilátor
pro nemocnici

Při vstupu na břeclavský hřbitov si nelze nevšimnout velkého
pomníku připomínajícího tragické neštěstí, od kterého v letošním roce uplynulo sto let.
Na VII. všesokolský slet v roce
1920 v Praze, který byl zároveň prvním v samostatné republice, odjeli s nadšením břeclavští sokolové.
Bohužel část z nich nedorazila. Do
vlaku plného účastníků sletu z jižní Moravy narazil u Českého Brodu
nebržděný nákladní vlak. Bilance
tohoto železničního neštěstí byla
hrozivá. Pět mrtvých a na třicet těžce zraněných se nedočkalo tolik
očekávaného sletu. Mezi oběťmi
byly tři Břeclavanky C. Křivánková, R. Totušková a T. Štěpánová.
Mezi vážně zraněnými například

byl i MUDr. F. Sovadina, významná
osobnost prvorepublikové Břeclavi a pozdější starosta, u něhož
se následky zranění projevily ještě v pozdějším věku. Na jejich památku nechal břeclavský Sokol
v roce 1922 postavit pomník vysoký 2,5 m a široký 3,6 m se jmény
obětí, datem události 27. 6. 1920
a nápisem „Před konečnou metou
morana divá ovanula perutě sester“, aby připomínal návštěvníkům
hřbitova tuto tragickou událost.
V roce 1996 nechala znovuobnovená sokolská jednota pomník za
finanční účasti městského úřadu
restaurovat. Po dokončení opravy se v den státního svátku 28. 10.
1996 konal u pomníku vzpomínkový akt. 
Lubomír Janek

Břeclavští zastupitelé na
svém listopadovém jednání
odhlasovali finanční dar na zakoupení plicního ventilátoru do
břeclavské nemocnice za bezmála čtvrt milionu korun.
S žádostí o poskytnutí dotace
na ventilátor se na břeclavského
starostu Svatopluka Pěčka obrátil ředitel břeclavské nemocnice,
Petr Baťka. „Situace ohledně covidu-19 je vypjatá v mnoha nemocnicích a Břeclav není výjimkou.
Zatímco do začátku epidemie
měla nemocnice ventilátorů do-

statek, teď se situace rapidně
změnila. Podle posledních informací asi třináct pacientů z téměř
stovky aktuálně hospitalizovaných covid-19 pozitivních v břeclavské nemocnici bojuje s těžším
průběhem nemoci na JIP lůžkách.
Někteří z nich přitom potřebují
ke své rekonvalescenci a návratu do běžného života právě plicní ventilátor. Jsem proto opravdu
velmi rád, že zastupitelé souhlasili s okamžitou finanční pomocí
břeclavské nemocnici,“ vyjádřil
se břeclavský starosta. 
(dav)

Odhady nemovitostí
pro dědictví, prodej, majetkové vypořádání,
daně, účetnictví.
Tel.: 739 089 092
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Luční a stepní byliny
obohatí zeleň v Břeclavi

Máte zájem o vlastní
nádobu na bioodpad?

V létě a na podzim letošního roku proběhly
na několika místech ve
městě výsevy původních bylinných druhů,
jejichž cílem je založit
bohatě kvetoucí luční
záhony.
Výsev organizoval člen
komise životního prostředí Jakub Těšitel, profesí
botanik Ústavu botaniky
a zoologie Masarykovy univerzity
v Brně (https://www.facebook.
com/botzool).
Cílem výsevů je vytvoření ekologicky stabilních, na údržbu nenáročných a zároveň esteticky
hodnotných porostů. Pilotní výsevy najdeme třeba na křižovatce
Mládežnické a Bratislavské ulice
nebo na nedávno vzniklé holé ploše mezi zámkem a Green Parkem.
Nejodvážnější je ovšem snaha
o osetí stěrkového pásu mezi silnicí a chodníkem spojující Starou
Břeclav a Tesco. Tento pás působí

Na podzim se vedení města
věnuje odpadovému hospodářství a chce nastavit další kroky
tak, aby bylo třídění co nejúspěšnější. Už víme, že až polovina
popelnic na komunální odpad
v Břeclavi se plní bioodpadem.
Na základě rozboru namátkově
vybraných popelnic se chce vedení města zaměřit právě na lepší
vytřídění bioodpadu.
„Zkušenosti z jiných měst ukázaly podobné výsledky, takže
i pro nás je to cesta, jak efektivně
třídit. Když vytřídíme bioodpad,
ušetříme peníze za drahé sklád-

značně neesteticky a je problematický i z hlediska údržby. Držme
proto rostlinkám palce, aby se zde
úspěšně uchytily, a toto neútěšné místo trochu pozvedly svými
květy. Pokud se výsevy osvědčí,
plánuje se jejich rozšíření i v dalších městech a obcích v Jihomoravském kraji. Vzhledem k tomu,
že jde o výzkumnou aktivitu, která
má ověřit uchycování jednotlivých
druhů v městském prostředí, byly
náklady na pořízení semen a provedení vlastního výsevu plně hrazeny z univerzitních zdrojů.  (jp)

kování,“ říká místostarosta Jakub
Matuška. „Chceme zvýšit počet
kontejnerů na bioodpad na sídlištích a občanům v rodinných domech nabídnout do budoucna
vlastní nádoby na bioodpad.“
Chceme zjistit, jaký by byl
v budoucnu mezi občany zájem
o nádobu na bioodpad. Kontaktujte nás mailem nebo telefonicky s Vaším názorem pro interní
průzkum města.
Mail: posta@breclav.eu nebo
můžete v úředních hodinách volat na podatelnu městského úřadu na tel.: 519 311 111.

Jak nakládat s odpadem
v době koronavirové pandemie
s Domácnosti s nenakaženými

osobami bez nařízených
karanténních opatření:

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů
(pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých kontejnerů (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy
je ale předtím vložte do plastového obalu
a následně ještě do dalšího plastového obalu,
který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé
kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé
umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou
nebo použijte dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

s Domácnosti s minimálně jeDnou osobou

v povinné nařízené karanténě:

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly
zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte
tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

s Domácnosti s potvrzenou

nákazou nemocí coviD-19:

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů,
rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným
onemocněním COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však
do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu,
je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel
proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním
prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte
do černého kontejneru na směsný komunální
odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou
nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé
pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou
nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz
odpadu a jeho konečné odstranění by
však mělo vycházet z lokálních možností
bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika
pro pracovníky, kteří nakládají s odpady,
ale i rizika pro ostatní občany.
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Město Břeclav a okolí
Nálezem roku hradby
pod břeclavským zámkem v roce 2021

Prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2020
v kategorii objev/nález roku
získal nález hradby z počátku
12. století pod břeclavským
zámkem. Nález v podobném
rozsahu v českých zemích nemá
obdoby. Odborná porota ocenila
moderně vedený archeologický
výzkum společností Archaia, který byl řádně zpracován a vědecky
vyhodnocen.
Mimořádný objev pozůstatků
hradby z počátku 12. století v prostoru břeclavského zámku navazuje na záchranný archeologický
výzkum, při němž byly na stejném místě v letech 2009 a 2018
zjištěny mohutné destrukce vypálených mazanic. Tehdy ale pro
nevelký rozsah nebylo možné objev interpretovat. Nyní bylo v nižší

vrstvě odkryto množství ohořelého dřeva a potvrdilo se, že jde
o součásti tělesa hradby, rozsahem i stářím unikátní nález sahající do doby hradištní.  (dav)

Přesto, že
vládní opatření v souvislosti
s COVIDem-19
nabourala v závěru letošního
roku mnohé
služby, i tentokrát si můžete
pořídit exkluzivní kalendáře
Břeclav a okolí
pro rok 2021! K dostání je stolní
plánovací týdenní kalendář a nástěnný A3 kalendář. Snímky do
kalendářů i tentokrát zhotovil
břeclavský fotograf David Mahovský. Nástěnný kalendář pořídíte
za 129,- Kč, stolní za 99,- Kč. Obojí lze objednat na e-mailu tic@
ticbreclav.cz nebo na tel. 519 326
900 a 731 428 235. Ve čtvrtek

3. 12. se uvolnila vládní opatření, která umožnila také otevření
TIC. Kalendáře si proto můžete na
břeclavském TIC v Lichtenštejnském domě u synagogy koupit
také osobně. Kalendáře jsou vytištěny v limitované sérii, doporučujeme proto v případě zájmu
provést předobjednávku co nejdříve. 
(juh)

PROSINEC 2020
2020
VÁŽENÍ
NÁVŠTĚVNÍCI,
VÁŽENÍ
NÁVŠTĚVNÍCI,
PROVOZ
KINĚ
KORUNA
PROVOZ
VV
KINĚ
KORUNA
DO
ODVOLÁNÍ
JEJE
AŽAŽ
DO
ODVOLÁNÍ

INFORMACEKKJIŽ
JIŽZAKOUPENÝM
ZAKOUPENÝM
INFORMACE
VSTUPENKÁMNA
NAKONCETY
KONCETY
VSTUPENKÁM
DIVADELNÍPŘEDSTAVENÍ:
PŘEDSTAVENÍ:
AADIVADELNÍ

PŘERUŠEN
PŘERUŠEN

VSTUPENKYZŮSTÁVAJÍ
ZŮSTÁVAJÍVVPLATNOSTI
PLATNOSTI
VSTUPENKY
- SLEDUJTE TERMÍNY
- SLEDUJTE TERMÍNY
PŘESUNUTÝCH PŘEDSTAVENÍ
PŘESUNUTÝCH PŘEDSTAVENÍ
PŘI
PŘI
ZRUŠENÍ, nebo NEVYHOVUJÍCÍM TERMÍNU
ZRUŠENÍ,
NEVYHOVUJÍCÍM
TERMÍNU
vám nebo
po obnovení
provozu vydáme
vám ponaobnovení
vydáme
pokladněprovozu
VOUCHER,
na pokladně
kterým můžete
zaplatitVOUCHER,
jakékoliv představení.
kterým můžete zaplatit jakékoliv představení.

Děkujeme vám za trpělivost

Děkujeme vám za trpělivost
a těšíme se na vaši návštěvu.
aPřejeme
těšíme se
vaši návštěvu.
vámnahezké
a zdravé dny.
Přejeme vám hezké a zdravé dny.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZMĚNA
PROGRAMU
VYHRAZENA
SLEDUJTE
AKTUÁLNÍ
INFORMACE
SLEDUJTE
AKTUÁLNÍ
INFORMACE
na www.kinobreclav.cz
na
www.kinobreclav.cz
a FB
- kino koruna breclav
a FB - kino koruna breclav

KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO
ZAKINO
FINANČNÍ
PODPORY
MĚSTA BŘECLAV
KORUNA
JE PROVOZOVÁNO

ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV

14.12. LAKOMEC
LAKOMEC
22.12. PETER LIPA
LIPA
28.12.
SHIRLEY
28.12. SHIRLEY VALENTINE
VALENTINE
15.1.
DVA
HAHATÝ
15.1. DVA HAHATÝ CHLAPI
CHLAPI
19.1. SEX PRO POKROČILÉ
19.1.
SEX PRO POKROČILÉ
30.1.
PRST NA LEVÉ RUCE
30.1. TŘETÍ
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
7.3.
KŘESŤAN A DRUHÁ
7.3. ROBERT
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ
24.3. CAVEMAN
24.3. CAVEMAN
15.4. BRATŘI EBENOVÉ
15.4.
EBENOVÉ
jaro 2021BRATŘI
HRADIŠŤAN
- SLUNOVRAT
jaro
jaro 2021
2021 HRADIŠŤAN
SVĚTÁCI- SLUNOVRAT
jaro
SVĚTÁCI
jaro 2021
2021
LUKÁŠ
PAVLÁSEK
jaro 2021
LUKÁŠ PAVLÁSEK
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Adventní nálada v parku a na pěší zóně

Až do Tří králů si můžete vychutnat adventní atmosféru břeclavského parku a přilehlé pěší zóny. Vezměte děti a prohlédněte si velký vánoční
strom, rozměrný betlém nebo nasvícenou fontánu a další výzdobu parku vč. vánočních stromečků, které nazdobily děti z mateřinek a základních
škol. Odpoledne a v podvečer navíc s hudebním podkresem v podobě známých koled. 
(dav)

Studenti pomáhali v nemocnicích Koláč pro hospic v Břeclavi
Zdravotníci si nestihli během
letních prázdnin odpočinout a nemocniční lůžka se na podzim začala rychle plnit novými pacienty
s koronavirem. Rapidně se začala zhoršovat situace v domovech
seniorů. Zatímco na jaře někteří
žáci a učitelé Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické z Břeclavi
pomáhali jako dobrovolníci, nyní
žákům maturitního ročníku oboru
Zdravotnický asistent tato povinnost vznikla na základě nařízení
hejtmana Jihomoravského kraje.
Žáci SSOŠ ale nečekali, až jim přijde
pracovní příkaz, a sami se hlásili, aby co nejdříve pomohli na místě, kde
jich bylo potřeba. Asi dvacítka žáků čtvrtých ročníků oboru Zdravotnický
asistent pracovala v první linii několik týdnů. Jejich řady navíc dobrovolně
rozšířilo 5 žáků třetích ročníků oboru Praktická sestra.
Studenti SSOŠ pracovali v Nemocnici Břeclav, Nemocnici Hodonín, Fakultní nemocnici Brno, LDN Valtice i v Domově Seniorů Břeclav. Jako dobrovolný zdravotnický personál zde pracují i některé učitelky odborných
zdravotnických předmětů. „Jsem na naše žáky a vyučující velice pyšná.
Pomáhají v místě, kde je jich potřeba. Přesto, že jejich práce je psychicky i fyzicky náročná, zvládají i školní přípravu, zejména žáci 4. ročníků si
vždy najdou čas na přípravu na nadcházející maturitní zkoušku. Všichni
si zaslouží poděkování, obdiv a respekt za obětavost.“, říká ředitelka školy
Šárka Kamenská. 
(zám)

M+B Daně, s.r.o.
Vedení účetnictví,
daňové evidence a mezd
Vančurova 2193/2, 690 03 Břeclav
IČ: 06053297
Telefon: +420 607 746 731
E-mail: mbl@centrum.cz

Vůně koláčů se 7. října nesla Břeclaví. Už popáté se totiž konala
charitativní sbírková akce Koláč pro hospic pořádaná Oblastní charitou Břeclav. Lidé zakoupením koláčů, které věnovaly regionální pekárny, podpořili realizaci Domácího hospice sv. Martina v Břeclavi, který
pomáhá rodinám pečovat o jejich blízké, nevyléčitelně nemocné. Do
sbírky se zapojily také dobrovolnice ze Soukromé SOŠ manažerské
a zdravotnické Břeclav. Poděkování patří i městu Břeclav za podporu.
Koláče a online podpora letos vydělaly domácí hospicové péči v Břeclavi 51 304,- Kč. Děkujeme. 
(luk)

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

KDYŽ BANKA ŘEKNE NE

NEBANKOVNÍ
úvěry a hypotéky

Sady 28. října 17, BŘECLAV 690 02
Mobil: +420 608 887 392, www.galfin.cz
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PRAVIDLA PRO PŮJČOVÁNÍ A VRACENÍ KNIH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ BŘECLAV
OD 3. 12. 2020
KRIZOVÁ OPATŘENÍ PODLE SYSTÉMU PES, STUPEŇ 3: OMEZENÍ
POČTU OSOB, ROZESTUPY, REŽIMOVÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
PROVOZNÍ DOBA
hlavní budova
dětské oddělení
pobočka Poštorná
pobočka Ch. N. Ves
pobočka St. Břeclav

PO-PÁ
10.00-12.00 h.
PO-PÁ		
PO, ÚT, PÁ		
ČT
10.00-12.00 h.
PO
10.00-12.00 h.
ST
10.00-12.00 h.
ÚT
10.00-12.00 h.
PÁ
10.00-15.00 h.

13.00-18.00 h.
13.00-18.00 h.
13.00-18.00 h.
13.00-18.00 h.
13.00-15.00 h.
13.00-18.00 h.
13.00-18.00 h.

VRACENÍ A PŮJČOVÁNÍ KNIHOVNÍCH DOKUMENTŮ
• vracení a půjčování knihovních dokumentů probíhá na daném oddělení či pobočce

Poutavé
přednášky online
Parašutisté z Břeclavi,
život v protektorátu, přechod fronty
přes Břeclavsko nebo břeclavští váleční letci.
Podívejte se na poutavá vyprávění,
která pro vás připravila břeclavská knihovna.
Zhlédnout je můžete
na https://1url.cz/@knbv

DALŠÍ SLUŽBY
• volný výběr knihovních dokumentů, prezenční, studijní a reprografické služby
a veřejný internet jsou k dispozici za dodržení níže uvedených pravidel
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
• před vstupem do knihovny je návštěvník povinen použít připravenou dezinfekci
• během pobytu v knihovně platí povinnost mít nasazenou ochranu dýchacích
cest a dodržování bezpečných rozestupů 2 m
• omezení počtu osob: hlavní budova
10 (na jedno oddělení)
		
pobočka Poštorná
10
		pobočka Ch. N. Ves
6
		
pobočka St. Břeclav
3
BLIŽŠÍ INFORMACE
hlavní budova:
dětské oddělení:
pobočka Poštorná:
pobočka Ch. N. Ves:
pobočka St. Břeclav:

515 518 020
515 518 024
515 518 060
515 518 050
515 518 040

info@knihovnabreclav.cz
detske@knihovnabreclav.cz
postorna@knihovnabreclav.cz
charvatska@knihovnabreclav.cz
stbreclav@knihovnabreclav.cz

Podzimní Malovaný kraj
Galerie 99 má
za sebou velmi
složitý a náročný rok. Protiepidemická opatření
opakovaně narušují naši práci
a výrazně limitují naše možnosti.
V tyto dny můžeme jen čekat na
další vývoj a je téměř nemožné předvídat, co budeme moci zajistit pro následující
měsíce. Nyní je stále nainstalovaná výstava Něha akvarelu
a určitě ji necháme návštěvníkům k prohlédnutí po znovuotevření galerií.
Přejeme všem našim návštěvníkům příjemné Vánoce, a hlavně zdraví a štěstí do
nového roku 2021. Máme zajímavé plány, které budeme chtít
uskutečnit. Věříme, že se opět
budeme scházet při různých příležitostech. Přestože máme nyní
obavy, těšíme se na další výstavy.
Následující rok nebude pro exis-

tenci galerie snadný. Přijďte se
podívat, podpořit nás. Děkujeme.
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.

Hned několik článků
v aktuálním vydání tohoto
národopisného a vlastivědného časopisu, vycházejícího v Břeclavi již několik
desetiletí, se věnuje našemu městu a jeho nejbližšímu okolí.
Místního rodáka Johanna Padevita, vedoucího
námořní sekce rakousko-uherského ministerstva
války na konci 19. století,
představuje ve svém příspěvku Tomáš Ondrejka.
Medailon malíře Cyrila Urbana, jehož život i dílo bylo
rovněž spjato s Břeclaví, napsal František Schulz. Autorem rozsáhlého pojednání Návrat vody do lužního lesa, týkajícího se
mj. rovněž Břeclavi, je Petr Čupa. Podobně je tomu s článkem Podluží
v hudbě, tanci, kroji a nářečí, který je dílem Františka Kašníka. A zapomenout nelze ani na závěrečný díl seriálu Petra Dreslera Šest ohlédnutí za
archeologickými výzkumy na Pohansku, jenž má název Léta nedávna.
Časopis o 32 stranách, do něhož rovným dílem přispívají odborníci i laikové, lze zakoupit v některých novinových stáncích a knihkupectvích nebo objednat přímo na adrese redakce Malovaného kraje,
17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, tel.: 602 575 463, 724 965 609, e-mail:
malovanykraj@seznam.cz.
Více se o obsahu periodika a jeho zaměření dozvíte na webových
stránkách www.malovanykraj.cz. 
(mk)
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Jezdíme spolu už 125 let.

VÝPRODEJ

Vyberte si model ŠKODA KAROQ 125 let – 1,5 TSI, 110 kW, 6stup.
mech. převodovka. K nadstandardní výbavě vám navíc nabízíme
i celou řadu vzájemně kombinovatelných benefitů. Využijte
například pojištění schopnosti splácet nebo prodloužené záruky
na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Při výměně starého modelu
za mladší dostanete za svůj vůz výkupní bonus ve výši 25 000 Kč
plus výkupní cenu, kterou navrhne náš autobazar. Bližší informace
k nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství
www.agrotecauto.cz. Platnost akce do 31. 12. 2020.

SKLADŮ

* Zvýhodněná cena vozu platí při využití financování od ŠKODA Financial Services a při výkupu
vašeho stávajícího vozu. Cena při platbě v hotovosti bez odkupu stávajícího vozu je 649 900
Kč s DPH. Uvedená nabídka je pouze indikativní a není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Produktový
bonus 26 000 Kč

Výkupní bonus
25 000 Kč

Mobilita
Plus

Pojištění schopnosti
splácet

Michal ČECH
Tel.: 725 940 795
 michal.cech@agrotec.cz

Marta KVINTOVÁ
Tel.: 606 726 922
 kvintova@agrotec.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a. s.
Lidická 123
690 02 Břeclav
Tel.: 519 326 500
www.agrotecauto.cz

Cena již od 599 900* Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km
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PŘEJEME VÁM
KRÁSNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ
DO NOVÉHO ROKU

Pf

2021
lav

Tým OHK Břec
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Hodnocení atletické sezóny 2020
Letošní velmi netradiční
sezónu mohou hodnotit atleti břeclavské Lokomotivy jako
vydařenou.
Halová část proběhla ještě
tradičním způsobem. O největší
úspěch se v této části sezóny postaral junior Tomáš Oberndorfer,
který na MČR vybojoval bronzovou medaili v běhu na 60 m překážek.
Hlavní venkovní část sezóny
byla poznamenaná epidemickou
situací v České republice. Především omezené možnosti tréninku, praktický rozpad především
mladších tréninkových skupin byl
hlavním limitujícím faktorem, se
kterým se musel oddíl vypořádat.
Velká část závodů byla přesunuta
do prázdninových a podzimních
termínů.
Z jednotlivců prokázal nejlepší výkonnost opět junior Tomáš
Oberndorfer, který zvítězil na MČR
na své hlavní trati 110 m překážek.
Atleti a atletky zaznamenali spoustu dalších finálových umístění
na MČR (Jakub Petrjanoš, Leona

Mihalíková, Jana
Piškulová, Eliška
Grzybová, štafety) i medailových
na mistrovstvích
Moravy a Slezska.
V soutěžích
družstev obsadili
muži v moravské
skupině 1. Národní ligy páté místo,
ženy svoji skupinu II. Národní
ligy vyhrály, bohužel letos díky
covidové sezóně
bez nároku na
postup do vyšší
soutěže. Z mládežnických družstev si výborně
vedlo družstvo starších dívek. Po
vítězství v přeboru JMK obsadila
děvčata druhé místo ve finále Mistrovství Moravy a Slezska, a na MČR
se družstvo umístilo na 7. pozici.
Družstvo mladších žáků po stříbru
v přeboru JMK obsadilo ve finále
MMS 8. místo.

Jaborníková bojovala
proti evropské elitě

Devatenáctiletá odchovankyně břeclavské cyklistiky Veronika
Jaborníková má za sebou úspěšný
debut na seniorském mistrovství
Evropy v dráhové cyklistice, který
se konal v bulharském Plovdivu.
Při své premiéře mezi nejlepšími Evropankami se Břeclavanka
rozhodně neztratila. Nejlepší výkon předvedla v keirinu. Ve finále
B se po skvělém výkonu dokázala
prosadit proti zkušenějším a slav-

nějším soupeřkám a po taktickém
výkonu obsadila druhé místo. Celkově tak skončila osmá v Evropě.
Až za ní zůstaly závodnice, které
mají medaile z mistrovství světa
či olympiády.
V Plovdivu startovala Veronika
Jaborníková ještě v dalších třech
disciplínách. Ve sprintu skončila
třináctá, v závodu na 500 metrů
s pevným startem sedmá a v tý(juh)
movém sprintu čtvrtá. 

Překvapením jistě byla úroda okresních rekordů. Celkem
čtyřicetkrát se měnila listina rekordních zápisů. Nejvíce zářezů si
připsala starší žákyně Jana Piškulová, která se podílela na osmnácti zápisech jak v individuálních
(100 m př., 200 m př., oštěp), tak
i štafetových disciplínách. Podob-

ně úspěšní byli také junior Tomáš Oberndorfer a žákyně Eliška
Grzybová.
Nezbývá než věřit, že nadcházející sezóna, ve které budou
břeclavští atleti slavit 100 let od
založení královny sportu, proběhne již bez epidemiologických
omezení. 
Jiří Petrjanoš
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Vila Elux

PRODEJ

VÁNOČNÍCH STROMKŮ
POD ZÁMKEM
Zahájení od 30. listopadu 2020
OTEVŘENO DENNĚ
od 900 do 1800 hod
Výběr čerstvě nařezaných stromků:
jedle, smrky, borovice - jen z českých plantáží.

ZDARMA KE STROMEČKU
VĚTVIČKY A JMELÍ
Elux, spol. s.r.o.
Pod Zámkem 650/10
690 02 Břeclav

10% SLEVA

POUZE
S TÍMTO LETÁČKEM

PŘIJÍMÁME

Maropyll

OBJEDNÁVKY

e

Dyj

SADBOVÝCH
BRAMBOR

h
dníc

o
Nár

inů

hrd

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

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

po - pá 8:00 - 17:00
so
8:00 - 11:30

519 321 235
vp.maropyll@email.cz
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Sovadinova, Břeclav | www.MADOIL.cz

VESELÉ
VÁNOCE A
ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK
PŘEJE
MADOIL s.r.o.

VYUŽIJTE VÝROČNÍ SLEVY
NA MÍRU VAŠEMU BYDLENÍ

V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 25 LET POŘÍDÍTE OKNA
A DVEŘE PRAMOS ZA VÝHODNĚJŠÍ CENY
POPTEJTE JIŽ DNES, AKCE PLATÍ DO 31. 12. 2020

Okna, dveře, fasády, PVC, hliník. Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH
PRAMOS, pobočka Břeclav, Lidická 50, tel: 519 374 444
mobil: 777 035 925, e-mail: breclav@pramos.cz
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