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Největší investice volebního období je zkolaudovaná

V prosinci byla slavnostně zkolaudována
největší investice Města Břeclav v tomto volebním období. Nová přístavba Domova seniorů v hodnotě přes 114,5 milionu korun. Město
Břeclav vložilo téměř 71 milionů, získaná dotace
z ministerstva práce a sociálních věcí byla bezmála 44 milionů korun (43.905.340 Kč).
"Díky těmto financím se nám podařilo v Břeclavi
vybudovat špičkové zázemí pro stravování téměř
tisícovky občanů. Jsem rád, že můžu poděkovat
všem, kteří nám s tím pomohli," uvedl starosta Svatopluk Pěček. 
Pokračování na str. 2

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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Největší investice volebního období je zkolaudovaná

Pokračování ze str. 1
„Otevíráme budovu, která
bude sloužit Břeclavákům po další desetiletí. Nová kuchyně a další
příslušenství byly postaveny za
přispění dotace ministerstva práce a sociálních věcí a je asi největší investicí v Břeclavi nejméně za
poslední dekádu,“ řekl místostarosta Jakub Matuška. „Ne každý
den se realizují investice v takovém rozsahu a my jsme rádi, že se
nám projekt podařilo dotáhnout
do úspěšného konce," dodal místostarosta.

Součástí přístavby jsou také
sklady, garáže, nájezdové rampy
pro zásobování, moderní vzduchotechnika i parkovací místa.
„V naší moderní kuchyni chystáme denně 200 snídaní a večeří
a každý den vaříme asi 700 obědů. Obědy připravujeme nejen
pro klienty Domova seniorů,
ale také pro Remedii a Charitu. Jídla rozvážíme do výdejen
pro seniory v Břeclavi, Poštorné
i Charvátské Nové Vsi, a vozíme
obědy také seniorům domů. O tuto
službu je velký zájem a denně

takto rozvezeme asi 200 obědů,“ uvedla zástupkyně ředitele
Domova seniorů Marcela Pardovská.

Držíme palce, aby nový provoz
ulehčil práci všem, kteří se o naše
seniory starají, a moc jim děkujeme. 
(jp, foto dav)

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí: 43.905.340 Kč.
Identifikační číslo EDS: 013D31300 6401.
Název akce: „Přístavba kuchyně
Domova seniorů Břeclav – první etapa“.
Cíl: Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

110 let starou kanalizaci nahradila nová

Střed Břeclavi si v polovině prosince oddechl. Skončila totiž
uzavírka části komunikace na náměstí v rámci poslední etapy
oprav havarijního stavu více než stoleté kanalizační stoky na
ulici 17. listopadu.
Břeclavská kanalizační stoka byla vybudována v roce 1910.
Po všech těch letech však nastal
čas ji vyměnit. Vlivem extrémní
zátěže ze silniční dopravy a také
vlivem značné koroze hrozilo
zhroucení a propad vozovky. Proto se investor stavby Vodovody

a kanalizace Břeclav, a. s., (VaK)
v zájmu bezpečnosti rozhodl kanalizaci opravit. Náročné opravy
byly rozloženy do pěti etap, které si vyžádaly uzavírky různých
částí ulice 17. listopadu a shovívavost nejen řidičů, ale také obyvatel ulice.

Práce začaly 4. srpna a skončily 12. prosince loňského roku.
Nejrušnější část města se tak
opět vrátila do běžného provozu. Vydechnout si mohli kromě řidičů a obyvatel ulice také
cestující městskou hromadnou
dopravou. Na finální asfaltovou
vrstvu si však budeme muset
ještě chvíli počkat. Pracovníci
ji položí na jaře letošního roku,
kdy bude pro pokládku vhodnější počasí.

Chceme poděkovat všem občanům za shovívavost a značnou
dávku trpělivosti, která byla při
této vyčerpávající opravě třeba.
Doufáme, že nám nová kanalizace
vydrží zase aspoň dalších 100 let.
Při této příležitosti si dovolíme
uveřejnit také archivní snímek
břeclavského náměstí z 30. let
20. století, kdy došlo k vyplavení
kanalizace. Vedle je přiložený snímek z úprav vozovky před otevře(jp, foto dav, archiv)
ním. 
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Slovo starosty
Vá že n í
spoluobčané,
před několika dny
jsme vkročili do nového roku
2021. Přesto, že byl vstup do letošního roku
doprovázen omezujícími opatřeními, věřím, že pro Břeclav a její
obyvatele bude tento rok lepší
a úspěšný.
Dobrou zprávou je fakt, že rozpočet města, který jsme původně
museli o desítky milionů seškrtat,
bude rozhodnutím poslanecké
sněmovny v závěru roku částečně
navýšen. Věřím, že se nám právě
a nejen díky tomu podaří zrealizovat některé investiční akce, které
se právě kvůli nastalé situaci ocitly v ohrožení. Jedná se např. o rekonstrukci přednádraží, instalaci
semaforů na nepřehledné křižo-

vatce v Poštorné u kostela, prodloužení cyklostezky na ul.Bratislavská,
propojení cyklostezek na hrázích
v Poštorné, rekonstrukci jižního křídla zámku, opravu chodníku na ul.
Lednická, zřízení sběrného dvora
v Poštorné nebo revitalizaci náměstíčka ve Staré Břeclavi. Část financování některých investic by přitom
mohly pokrýt dotace. Z pohledu investičních záměrů tak teď rok 2021,
potažmo i rok 2022 vypadá oproti
původní předpovědi nadějněji a určitě uděláme vše proto, abychom
i v této nelehké době dokázali zvýšit kvalitu života nás Břeclaváků.
Druhou část pravidelného slova
starosty budu věnovat právě stávající, nelehké situaci a velké naději, která se s ní pojí. Protože je
třeba dívat se v těžkých časech dopředu, věřím, že se letos potkáme
na Svatováclavských slavnostech
a dalších akcích, a že svět zase bude
v pořádku. K tomu nám dopomůže
spolehlivá vakcína, která se v těch-

to dnech začíná ve světě aplikovat,
a kterou vyvíjely špičky ve svém
oboru. Kolem koronaviru a vakcíny na něj bohužel panuje velké
množství dezinformací. V těch nejextrémnějších případech se můžeme dočíst fámy o tom, že COVID je
mocenským nástrojem k nastolení
diktatury, nebo že jsou ve vakcíně
mikročipy, které z lidí udělají ovládané loutky a podobné nesmysly.
Informací ve spojistosti s koronavirem a vakcínou se na lidstvo
valí nespočet a rozumím tomu,
že pro mnohé je komplikované se
v nich orientovat. Faktem ale je, že
dostatečné proočkování populace spolehlivou vakcínou zásadně
sníží šíření koronaviru mezi lidmi
a je také možné, že vakcinace dostatečného množství populace zamezí šíření viru úplně. To se ukáže
už v následujících měsících. O téma
vakcinace proti koronaviru se intenzivně zajímám. Načetl jsem mnoho materiálů, hovořil s odborníky,

a podle mých informací se opravdu není čeho obávat. Koronaviry
jsou tady s námi už desítky let. Pro
odborníky tedy nejsou ničím novým. Vakcína schválená Evropskou
komisí prošla všemi třemi fázemi
testování, má až 95 % účinnost a je
bezpečná. Očkovat se určitě nechám ihned, jakmile to bude možné. Právě bezpečná vakcína proti
koronaviru je totiž tím zásadním
krokem k tomu, aby byl život ve
světě zase normální.
Je jasné, že roušky tady s námi
ještě nějakou dobu budou, proto
vás všechny žádám, dodržujte základní hygienická opatření, myjte
či dezinfikujte si často ruce, noste
roušky v místech s vyšším pohybem lidí a nezapomeňte pravidelně větrat místnosti. A pokud chcete
výrazněji pomoci proti šíření koronaviru, můžete se nechat naočkovat. Záleží na každém z nás. 
Bc. Svatopluk Pěček,
starosta Břeclavi

Potravinová sbírka pro potřebné

Vlastní potravinovou sbírku pro potřebné uspořádali zaměstnanci Města Břeclav
a jeho příspěvkových organizací s Technickými službami
a Městskou policií.

Sbírku vyhlásil odbor sociálních věcí společně s místostarostou Jakubem Matuškou
a potraviny zamířily ke klientům
Oblastní charity Břeclav a Diakonie Apoštolské církve.

Upozorňujeme žadatele,
že příjem žádostí o dotační tituly pro sociální oblast
bude probíhat v termínu 18. – 29. ledna 2021.
Jedná se o dotační tituly P5 – nájem v zařízeních města
a P6 – Fond malých sociálních projektů.
Podrobnosti k žádostem najdete na webu města:
https://breclav.eu/urad/sluzby/dotace-pro-socialni-oblast

Celkem 16 velkých krabic
s těstovinami, dětskými výživami, piškoty, dětskými pitíčky nebo
paštikami a konzervami si společně převzali ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš a ředitel
Diakonie Apoštolské církve Petr
Bartoš. V krabicích nechyběly ani
sladkosti, sunary, medy, marmelády, čaje nebo oleje a mléka.
„Koronavirový rok postihl
spoustu lidí a my chceme pomoci
hlavně těm nejslabším. Vybrané

potraviny jsme předali břeclavské
Charitě a Diakonii. Děkuji všem,
kteří i drobným darem pomohli.
Převážná část potravin by měla
skončit u klientů azylového domu
pro matky s dětmi v Poštorné,“ řekl
při předávání místostarosta města
Jakub Matuška.
Pracovníci odboru sociálních
věcí děkují všem dobrým lidem,
kteří umí pomoci i druhým potřebným, a není jim lhostejný lidský život. 
(jp, foto dav)

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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Rozpočet města pro rok 2021:
Do rozvojových investic půjde přes 100 milionů
Město Břeclav má rozpočet na rok 2021. Rozpočet počítá
s příjmy ve výši 530.316.000 Kč a výdaji ve výši 600.998.000 Kč,
takže počítá se schodkem ve výši 70.682.000 Kč. Splátky úvěrů
budou ve výši 12 milionů korun. Do rozvojových investic bude
směřovat 101.049.000 Kč.
Mezi hlavní skutečnosti, které
ovlivnily sestavování rozpočtu,
je nejistota ohledně pandemie
covid-19 a tzv. „daňový balíček
2021“, který schválila poslanecká sněmovna.
„Kvůli stávajícímu stavu a návrhům parlamentu jsme rozpočet několikrát předělávali.
Protože jsme nechtěli rozpočtové provizorium, rozhodli jsme
se návrh rozpočtu zastupitelstvu
v závěru loňského roku předložit.
Vnímali jsme to jako povinnost
řádného hospodáře, “ shodlo se
vedení radnice s tím, že rozpočet města, který byl původně seškrtaný o desítky milionů, bude
rozhodnutím poslanecké sněmovny částečně navýšen. Právě
to dává šanci zrealizovat investiční akce, které se kvůli nastalé
situaci ocitly v ohrožení.

Mezi hlavní investiční akce
v roce 2021 patří například velká rekonstrukce ZŠ Komenského – bílá škola, kde se budují
s podporou dotací EU speciální
učebny (přes 20 mil.), revitalizace Zámku Břeclav (přes 9 mil.),
druhá etapa revitalizace sídliště
Jana Palacha, která by měla být
dokončena za 6 milionů nebo
5,4 mil. korun na rekonstrukci
veřejného osvětlení v Poštorné.
Na úpravu náměstíčka před ZŠ
Komenského v Poštorné má jít
4,5 mil., investovat bude město
také do cyklostezek. Bezmála
tři miliony korun vloží do další
etapy cyklostezky Bratislavská
(zadní brána Gumotex – Alcaplast), další etapa cyklostezky
v Poštorné od ulice Hlavní ke
Včelínku vyjde zhruba na další
tři miliony (etapa po stavidlo).

Předzahrádky:
Část roku bez poplatku
Každoročně v období od
1. října do 31. března budou
poplatníci osvobozeni od poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění posezení
a předzahrádky, které jsou používány pro účely poskytování
občerstvení. Rozhodli o tom zastupitelé města schválením obecně závazné vyhlášky.
„Jedná se období, kdy poplatníci posezení a předzahrádky zpravidla neprovozují, ale na
veřejném prostranství zůstává zařízení umístěné například
z důvodu finančně náročné demontáže a znovu nainstalování
zahrádky. Osvobozením od poplatku v období, kdy není posezení provozováno, poskytuje Město
Břeclav ekonomickou úlevu provozovatelům. Prostor není využíván a zahrádka přes zimu nikomu
nepřekáží,“ řekl místostarosta Richard Zemánek.

Obecně závaznou vyhlášku
města Břeclavi č. 8/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Zastupitelstvo
města schválilo na svém 8. zasedání dne 11. 9. 2019 obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2019,
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství s odloženou účinností od 1. 1. 2020. Předmětem schválení vyhlášky byla
úprava sazeb. Poplatek za umístění posezení a předzahrádky byl
jedním z poplatků, u kterého byla
sazba navýšena.
Z důvodu novelizace zákona
se tato vyhláška ještě před nabytím účinnosti nahradila vyhláškou č. 6/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného
prostranství. Změny ve schválené
vyhlášce č. 2/2019 zůstaly v nové
vyhlášce č. 6/2019 zachovány
a nově byly upraveny ještě další
sazby poplatku. 
(jp)

Zhruba 51 mil. je naplánováno
na investice v roce 2022, kde se
počítá například s rekonstrukcí
školního hřiště ZŠ Kupkova (areál Sovadinova) ve výši 2,3 mil.,
s podélným parkováním na ulici
Břetislavova ve výši 2 mil., nebo
s například také s pokračováním
rekonstrukce Domova seniorů za
9,3 mil. korun na opravy pavilonu
D. Právě přístavba Domova seniorů za 114,5 mil. korun byla letos
největší investicí města.  (jp)

Komunikace a přilehlé parkovací plochy včetně veřejného
osvětlení na Slovácké budou stát
přes 3,3 mil., rozšíření parkoviště na sídlišti Na Valtické bude
stát asi 2,4 mil., příprava generální rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště vyjde zhruba
za tři miliony. Asi 2,4 mil. půjde
v roce 2021 na úpravy prostoru
před výpravní budovou Českých
drah, kde se v roce 2022 počítá s investicí 20 milionů korun.
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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.
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Břeclav rozdělila na dotacích
přes 24 milionů korun
Zastupitelstvo Města Břeclavi schválilo rozdělení dotací ve výši
24.180.000 korun. Dotační programy z rozpočtu města pro sport,
kulturu a sociální oblasti byly vyhlášeny na podzim loňského roku
a také tentokrát byly žádostí přijímány a vyhodnoceny ještě před
koncem roku. Smyslem tohoto kroku je urychlit vyplácení dotací.
Vedení města zachovalo objem finančních prostředků i přes
současnou vážnou situaci spojenou s pandemií covid-19, kdy
došlo k razantnímu snížení daňových příjmů města.
„O dotacích jsme rozhodovali
v září loňského roku, kdy nebyla situace tak dramatická jako je
nyní. Proto jsme rozhodli, že zachováme dotace v plné výši. Navíc jsme v příštím roce otevřeli
i nový dotační titul Investice do
sportovního prostředí,“ vysvětluje situaci místostarosta Richard
Zemánek. „Kdybychom o finančních prostředcích v jednotlivých

dotačních programech rozhodovali dnes, určitě by objemy peněz
vypadaly jinak. Už nyní počítáme
s tím, že pro rok 2022 budeme
hledat prostředky opravdu těžko
a budeme muset hodně krátit,“
upozornil místostarosta Richard
Zemánek.
Celkem je v rozpočtu na rok
2021 na městské dotace vyčleněno 24.180.000 Kč, které byly
rozděleny do devíti vyhlášených
dotačních programů:
Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2021.
Alokace = 12.500.000 Kč.

Podpora rozvoje v oblasti kultury
v roce 2021.
Alokace = 2.700.000 Kč.
Podpora činnosti v sociální oblasti poskytovaná občanům města
Břeclavi v roce 2021.
Alokace = 700.000 Kč.
Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb
v oblasti poskytování sociálních
služeb občanům ORP Břeclav na
rok 2021.
1. kolo – alokace = 3.600.000 Kč.
2. kolo – alokace = 2.230.000 Kč.
Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb
na rok 2021.
Alokace = 800.000 Kč.
Fond malých sociálních projektů
Alokace = 350.000 Kč.

V lednu 2021 budou ještě vyhlášeny dotační programy:
Individuální dotace pro rok 2021
– 500.000 Kč.
Podpora rozvoje cestovního ruchu pro rok 2021 – 300.000 Kč.
Investiční dotace pro rok 2021 –
500.000 Kč.
Už druhým rokem se v Břeclavi rozdělují dotace hned začátkem
dalšího kalendářního roku a letos
se při přidělování dotací postupovalo také podle nového systému
podávání žádostí. Podmínkou získání dotace je vždy uzavření vyúčtování dotací předešlých, ke
kterému dochází v průběhu podzimu. Tento postup umožňuje městu začít vyplácet dotace hned na
(jp)
začátku roku. 

Účet vám ukáže, kolik jste ušetřili
Kolik jste ušetřili za třídění?
Vaši odměnu za adresné třídění najdete na svých odpadových
účtech. Ti z vás, kteří se zapojili do adresného třídění odpadů
v Břeclavi, už vědí, kolik ušetří na
poplatku za odpad v roce 2021.
Do systému se zapojilo v Břeclavi přes 60 % domácností. Za-

stupitelstvo v prosinci schválilo
hodnotu tzv. ekobodu ve výši
5,- Kč a občanům zapojeným do
systému tak poskytlo slevu z poplatku za odpad.
Jak slevu uplatnit? Odpověď najdete ve svých odpadových účtech
a odečíst ji můžete z poplatku za
odpady na rok 2021. Nemusíte dál

nic dokládat. Tento poplatek je třeba uhradit do 31. května 2021.
„Břeclaváci dlouhodobě odpovědně třídí a letos za to budou
poprvé odměněni. Předložil jsem
zastupitelstvu návrh na udělení slevy za jeden tzv. ekobod ve výši pět
korun. Návrh byl schválen, takže ti
nejlepší ´třídiči´ mohou získat slevu

až 200 korun z ročního poplatku,“
řekl místostarosta Jakub Matuška.
Ročně platí občané Břeclavi za
svoz odpadu 600 korun. Body a výši
své slevy najdete ve Vašem účtu na
webu https://odpady.breclav.eu
V případě problémů s přihlášením
do odpadového účtu pište na mail:
infots@breclav.eu. 
(jp)
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Knihy můžete vracet do biblioschránek
V Břeclavi byl v prosinci
slavnostně zahájen provoz nových biblioschránek. Do těchto
boxů můžete vracet knížky půjčené z břeclavské knihovny, která
tak rozšířila svoji nabídku právě
v době, kdy se kvůli epidemickým
opatřením knihovna pro čtenáře
znovu uzavřela, a její provoz je
možný jen přes okénko.
"Knihovna tímto způsobem
vychází vstříc svým čtenářům
a já věřím, že se služba osvědčí. Asi budu mluvit za všechny,
když řeknu, že ideální by samozřejmě bylo, kdybychom se mohli v knihovně setkávat, účastnit
se kvalitních přednášek nebo se

tu potkávat na vzdělávacích kurzech," řekl místostarosta Richard
Zemánek. "Osobní kontakt byl do
letošního roku jakousi samozřejmostí. Rok 2020 změnil hodně
věcí. Určitě ale všichni stojíme
o návrat k tomu, co máme rádi.
Rozumné používání nových technologií nám může pomoci ušetřit
čas, který strávíme se svými blízkými. A právě to je to nejcennější, co bychom měli chránit," dodal
Richard Zemánek.
Břeclavská knihovna umístila biblioschránky na dvou místech. Jeden box stojí před Domem
školství a druhý v Poštorné před
pobočkou knihovny. Díky spe-

Nový biotejner na sídlišti

ciálnímu mechanismu do nich
můžete bezpečně vkládat zapůjčené knihy, které si zaměstnanci
knihovny vyzvednou.
"Jsme rádi, že můžeme tuto
změnu nabídnout právě teď, pro-

tože to v této době pomůže nám,
stejně jako čtenářům. Jedná se
o moderní službu, kterou chceme v budoucnu ještě rozšiřovat,"
řekl ředitel břeclavské knihovny
Marek Uhlíř. 
(jp, foto J. Čech)

Lidé už na obnovu sousoší
přispěli přes 35 tisíc

Nový biotejner na kuchyňské zbytky instalovali pracovníci Technických služeb na sídlišti Na Valtické. Obyvatelé mohou do biotejneru
opět nosit zbytky z kuchyně a pomáhat tak oddělit bioodpad od komunálního odpadu. V plánu je instalace nového biotejneru i na dalším
břeclavském sídlišti. Biotejnery a kompostéry chce město poskytnout
obyvatelům, protože snížení produkce směsného komunálního odpadu ušetří peníze za jeho likvidaci. 
(jp)

Více než 35 tisíc už lidé přispěli do veřejné sbírky na obnovu sousoší v Poštorné, které zničil
vandal. Sousoší není v majetku
města, vedení radnice však rozhodlo o zřízení veřejné sbírky, aby
se sousoší mohlo zrekonstruovat
a vrátit na původní místo.
„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 vyhlásilo
slíbenou sbírku. Obnovu chceme
zaplatit společně,“ říká místostarosta města Richard Zemánek.
"Lidé mohou přispět na trans-

parentní 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.
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: 1231910750227/0100
(jp, dav)

Příspěvky zastupitelských klubů
Co mi vadí neboli jak je to s rozvratem městského úřadu skutečně?
V radnici 12/2020 jsem se
v článku Bc. Matušky dočetl, že
stávající koalice převzala Městský
úřad Břeclav v rozkladu. Musím reagovat a uvést věci na pravou míru.
Když otevřete radnici 6/2019
(cca 4 měsíce po převratu), tak na
straně 3 je fotografie tajemníka
Zdeňka Opálky a nového starosty
města, jak přebírají Cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2018,
udělenou Ministerstvem vnitra za
zavedení managementu kvality

podle normy ISO 9001:2015. Článek je nazván „Břeclav má cenu
za kvalitu ve veřejné správě“.
Spíše než omluvu za lživé tvrzení, zpochybňující dobré výsledky dosažené předchozí koalicí,
očekávám oznámení o dalším zvýšení úrovně kvality práce úřadu
podložené příslušnými certifikáty. Dočkám se? Cílem schopného
vedení města nemají být pomluvy
předchozího vedení a hledání „objektivních“ příčin, proč to či ono

nejde, ale předstižení předchozí koalice dosažením ještě
lepších výsledků.
V tom je tajemství
úspěchu. Pamatujme, že pomluv y
jsou argumentem
neschopných. Nebo
schopných všeho?
Ing. Jaroslav Válka,
zastupitel města
za ČSSD

RADNICE / 7

Magnetická rezonance ve zkušebním provozu
Magnetická rezonance v závěru loňského doputovala do
Nemocnice Břeclav. Během
několika týdnů se dokončovala
instalace a stavební úpravy a od
začátku ledna už by měla být ve
zkušebním provozu.
„Jsem moc rád, že jsme ve finále. Cesta byla trnitá, ale díky
Jihomoravskému kraji a skvělé
spolupráci budou moci naši pacienti magnetickou rezonanci už
brzo využívat,“ uvedl ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka.
„Nemocnice Břeclav patří k páteřním v Jihomoravském
kraji. Dosud byla bez magnetické

rezonance a těší mě, že od roku
2021 už nebudou muset pacienti z Břeclavska dojíždět do Brna
či Kyjova. Výrazně se tak zlepší
jejich péče," sdělil radní pro zdravotnictví Jihomoravského kraje
Jiří Kasala.
Dodavatelem magnetické rezonance je firma EDOMED. „Celkové náklady jsou ve výši přes
66 milionů korun. Téměř 39 milionů stojí samotný přístroj, přes
13 milionů jsme dali za stavební úpravy a zbytek je servis na
dalších 7 let. Práce jsme zahájili
v srpnu roku 2020,“ prozradil ře(tz, dav)
ditel nemocnice. 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje je vyčištěná
V závěru loňského roku se
čistila kaple svatého Cyrila
a Metoděje u nádraží v Břeclavi.
Specializovaná firma odsávala
s pomocí odsávací hadice z místa
nečistoty a holubí trus. Na opravu
kaple poskytlo Město Břeclav dotaci 200 tisíc korun, dotaci kaple
získala také od Jihomoravského

kraje. Záchrana objektu je v zájmu vedení města, které s kaplí
počítá také v novém konceptu
řešení prostoru před břeclavským
nádražím. Kaple by se měla v budoucnosti také znovu otevřít veřejnosti například pro koncerty
a prezentaci umělecké školy.
(jp, foto dav)

Linka pro seniory

Parkování v Břeclavi:
Změny od 1. 2. 2021
S přibývajícím počtem aut
roste i potřeba parkovacích
míst. Proto město přistoupilo k rozšíření a modernizaci
parkovacích ploch. To však znamená i zvýšení nákladů na jejich
provoz jako je údržba, osvětlení
atd. Proto se od 1. 2. 2021 navyšuje cena parkovného na parkovištích a v rezidentních zónách.
Mimo to budou upraveny provozní hodiny parkovacích automatů. Nově bude zpoplatněno stání
v ulici Veslařská.
Kromě toho byly rozšířeny
stávající parkovací plochy s možností stání 30 minut zdarma s parkovacími hodinami. Servisní karty
už nebudou vázány registrační
značkou. Nově budou vystaveny
na IČO organizace a jsou přenosné. Od 1. 11. 2020 je v provozu

i mobilní platební aplikace úhrady parkovného pomocí služby
MPLA.
Zájemci, kteří parkoviště využívají téměř denně, si mohou
zakoupit i roční předplatní parkovací kartu, se kterou mohou
parkovat na všech placených parkovištích města Břeclavi.
Změnu schválila Rada města
Břeclavi 25. 11. 2020 vydáním Nařízení města Břeclavi č. 6/2020,
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou
cenu. Ceník vejde v platnost 1. 2.
2021 a bude vložen na webové
stránky www.breclav.eu a www.
mpbv.cz.
(rigó, dav)

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).

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 apliNechybí tu skvělá šifrovací hra pro celou rodinu
kaci Břeclav v mobilu. Z mobilu se pak objednáte na
Ztracená Břeclav, průvodce městem s informacemi
konkrétní termín pro registraci vozidel, řidičák, změnu
o zajímavých budovách, památkách i historii.
bydliště nebo občanský průkaz i cestovní pas. Objednat
Ztráty a nálezy s fotkami jízdních kol, mobilů nebo
se můžete i na ověření podpisu přes službu CzechPOINT.
peněženek a ztracených klíčů a nechybí v ní ani fotky
Stáhněte si aplikaci Břeclav v mobilu pro aktuální infornalezených psů a koťat. Samozřejmostí jsou SOS čísla
mace z radnice, kalendář akcí ve městě nebo
na záchranku, policii, hasiče, městskou poandroid: https://1url.cz/@appand
podrobnosti k odpadovému hospodářství.
licii nebo havárii plynu.
iOS: https://1url.cz/@bvios

Posunutá lhůta pro uhrazení
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
400,- Kč
6 let věku
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 2. a každého
Za 1 psa
dalšího psa
500,- Kč
700,- Kč
1 000,- Kč
1500,- Kč

Rodinný dům
Ostatní domy
Občané nad 65 let věku,
a to od počátku kalendářní200,- Kč
300,- Kč
ho 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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Betlémské světlo přijelo vlakem a přineslo naději

Také vloni v prosinci zastavil na břeclavském nádraží vlak, ze kterého vystoupili skauti se světlem z Betléma. Na místě už je čekali břeclavští
kolegové, kteří od nich světlo převzali. Lidé si poté mohli pro světlo přijít k dřevěnému betlému ve Staré Břeclavi nebo do kostelů. Betlémský
plamen přitom před téměř tisícem let (r. 1099) poprvé doputoval podle legendy díky křižákům z Betléma až do Florencie. 
(dav)

Darujte seniorům
Břeclavské Vánoce:
Koledy a nasvícený park funkční tablet
Přesto, že se kvůli přísným
epidemiologickým opatřením
v prosinci nemohly konat oblíbené vánoční trhy spojené
s bohatým kulturním programem, krásně vyzdobený park
přilákal stovky či spíše tisíce
Břeclavanů i přespolních. Každou noc se přišli na kouzelné vánoční nasvícení za zvuků
koled podívat mnozí lidé. Na
tak velkém prostranství přitom nebyl s dodržováním
bezpečné vzdálenosti žádný
problém. Věřme, že příští rok už budou Vánoce v Břeclavi opět vonět pochutinami a teplými nápoji, a že si k příjemnému setkání v závěru roku
budeme moci poslechnout živá vystoupení našich nejmenších.  (dav)

Máte doma staré, zánovní nebo nepoužívané tablety,
které jsou funkční? Darujte je
seniorům v sociálních zařízeních pomocí sbírky „Tablety ze
šuplíku“.
Dárcovská akce slouží na pomoc seniorům, kteří žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Nezanedbatelná část našich spoluobčanů ve více než 750 těchto zařízeních v ČR je v současné
době snad nejvíce zasažena omezeními souvisejícími s pandemií
Covid-19. Tito lidé nejsou ohroženi pouze nemocí samotnou,
ale hlavně nedostatkem kontak-

tu se svým okolím. Pocit odloučení může být pro mnohé velmi
stresující, stejně jako vidina osamělého prožití vánočních svátků.
Nápad dostali členové spolku učitelů, filmařů a výtvarníků
s názvem Metaculture. Dárci mohou volat koordinátorovi projektu Martinovi Adamovi na telefon
737 947 663 nebo psát na e-mail
martin.adam@metaculture.cz.
S ním domluví způsob předání
a další detaily.
Tato dárcovská akce je ve spolupráci s hejtmanem JMK Janem
Grolichem a dalšími spolky v Jihomoravském kraji. 
(jp)

LEDEN 2021
KINO KORUNA
JE AŽ DO
ODVOLÁNÍ

UZAVŘENO
VSTUPENKY
ZŮSTÁVAJÍ
V PLATNOSTI

Vážení návštěvníci,
děkujeme vám za pochopení a trpělivost v roce minulém a přejeme vše dobré v novém roce 2021.
Těšíme se na vaši návštěvu a potlesk pro naše první hosty, až hloupé dny pominou...
Věříme, že to bude brzy. Šťastné a zdravé dny vám přejeme...
Vaše Koruna

INFORMACE na: www.kinobreclav.cz a FB - kino koruna breclav

?

TERMÍNY PLÁNOVANÝCH AKCÍ BUDEME
PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVAT:

LAKOMEC
PETER LIPA
SHIRLEY VALENTINE
DVA HAHATÝ CHLAPI
SEX PRO POKROČILÉ
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
ROBERT KŘESŤAN A DRUCAVEMAN
BRATŘI EBENOVÉ
HRADIŠŤAN - SLUNOVRAT
SVĚTÁCI
LUKÁŠ PAVLÁSEK

KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV
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Městská knihovna Břeclav informuje
Slovo ředitele
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, s rokem 2020 neskončil pouze
rok plný zvratů, zkoušek a testů,
skončilo také celé jedno desetiletí.
Skončil čas starých příběhů a rodí
se nová průzračná a čirá předsevzetí. Chci vám popřát mnoho
správných kroků. Přišel čas obrátit list nejen ve starém kalendáři.
Zavřeli jsme starou knihu a do ruky
bereme čistý nepopsaný list papíru a tužku.
Věřím, že i přes ne příliš pozitivní konec roku předchozího, budou
příběhy roku 2021 mnohem veselejší. Přeji vám všem, abyste na ten
svůj nepopsaný list mohli napsat
spoustu příjemných řádků, plných
úspěchů a štěstí. Chci vám také
poděkovat za dosavadní přízeň.
Těším se na co nejbližší možnost
setkávání s vámi.
Mgr. Marek Uhlíř
Omezení provozu
v novém roce
Ani v novém roce se bohužel
nevyhneme omezením, která vyplývají z aktuální epidemiologické
situace. Obecně platí, že pokud
bude protiepidemický systém

Vážení návštěvníci Galerie 99,
přejeme si, abychom se mohli i nadále setkávat a věříme, že
se pandemická situace bude postupně zlepšovat. V roce 2021
bychom se rádi věnovali pravidelné výstavní aktivitě, se kterou jsme začali již v roce 1999.
Máme v depozitáři zajímavá díla
od různých tvůrců, kterým bychom se v letošním roce rádi věnovali. Připravujeme tematické
výstavy umělců z Břeclavi a okolí. Dlouhodobě plánový celoroční projekt s umělci ze Slovenska

MZV ČR PES ve stupni 4 nebo 5,
bude fungovat knihovna formou
výdejního okénka (kontaktně či
bezkontaktně).
Od stupně 3 níže pak budou
provozy knihovny otevřeny s tím,
že budou platit už obecně známá
hygienická opatření – dezinfekce,
roušky, rozestupy, případně omezení počtu osob na oddělení. Pro
aktuální informace sledujte stránky a sociální sítě knihovny.
Novinky v knihovně:
biblioschránky
Každým rokem se snaží břeclavská knihovna přijít s novinkou,
která by čtenářům knihovny
usnadnila a zpříjemnila poskytované služby. I s ohledem na výše
uvedená protiepidemická opatření věříme, že přivítáte možnost
vracet knihy půjčené z knihovny
do biblioschránek, které vám jsou
k dispozici 24 hodin a sedm dní
v týdnu.
Protože prostorové podmínky
neumožňují umístit návratový
box přímo před hlavní budovu
knihovny, rozhodli jsme se jednu
biblioschránku umístit před Dům
školství, ve kterém sídlí detašo-

musíme z pochopitelných důvodů odložit. Prodloužíme výstavu Něha akvarelu po celý měsíc
leden.
Přejeme všem š ťastný
a zdravý nový rok 2021! Máme
ve stálé nabídce různorodá výtvarná díla, sochy, obrazy, ale
také drobné umělecké předměty.
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.

vané pracoviště knihovny – Útvar
regionálních služeb. Druhou pak
naleznete v parčíku před pobočkou v Poštorné.
Do obou biblioschránek je
možné vracet knihy za všech
oddělení a poboček břeclavské
knihovny. Slouží však výhradně
k vracení knih. CD, časopisy, zvukové knihy, deskové hry nebo
Kouzelné čtení prosíme vracet
výhradně v knihovně.
Knihy se do biblioschránek
vkládají hřbetem napřed, ze čtenářského konta budou čtenářům
odepsány následující pracovní
den. V případě problémů s vracením knih prosím volejte na číslo:
515 518 020 nebo pište na mail
info@knihovnabreclav.cz.
Nová telefonní čísla knihovny
S přechodem knihovny do
městské Metropolitní sítě Břeclav je
spojeno i přečíslování telefonních
čísel knihovny. Nově nebude nutné
volat přes ústřednu, ale můžete se
telefonicky spojit přímo s daným
oddělením či pracovníkem knihovny. Seznam nových čísel naleznete na stránkách knihovny www.
knihovnabreclav.cz. Dosavadní

telefonní čísla zůstávají prozatím
v platnosti. 
(jč)
Mgr. Marek Uhlíř
(ředitel)

515 518 022

Mgr. Jaroslav Čech
(zástupce ředitele) 515 518 011
Iveta Klučková
(ekonom)

515 518 020

Emil Hrubý
(sekretariát)

515 518 021

Oddělení beletrie
pro dospělé

515 518 028

Oddělení naučné
literatury

515 518 027

Oddělení pro děti

515 518 024

Oddělení speciálních a informačních služeb
515 518 025
(studovna, čítárna,
zvuková knihovna) 515 518 026
Nákup a zpracování
fondu
515 518 023
Útvar regionálních
služeb

515 518 030

Pobočka
Stará Břeclav

515 518 040

Pobočka Charvátská 515 518 050
Pobočka Poštorná 515 518 060

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
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Břeclavská cyklistika má novou královnu
V tradičním hodnocení nejlepších břeclavských cyklistů
zvítězila Veronika Jadrná těsně před Annou Jaborníkovou.
Obě dívky mají za sebou mimořádnou sezonu – vloni ve svých
kategoriích nasbíraly shodně
9 titulů mistryň republiky. Zatím
co Anna, byť kadetkou, se již pokoušela i o úspěchy v juniorské
kategorii, Veronika sbírala úspěchy v kategorii starších žákyň.
Cyklistický oddíl Sportcomplex prožil i v době komplikované koronavirem velmi úspěšnou
sezonu. Mistrovské tituly získali kromě Veroniky Jadrné a Anny
Jaborníkové také Šimon Vaníček, Michaela Poulová, Barbora
Němcová a Veronika Zoubková.
Na republikové medaile dosáhli
i Beáta Hermanová, Jakub Vajbar,
Natálie Mikšaníková, Sára Hrůzová a Adéla Hermanová. Celkem
břeclavský oddíl získal 41 medailí na mistrovství republiky, z toho
22 titulů mistra České republiky
a navíc dva národní rekordy. Radost příznivcům cyklistiky udě-

lala i břeclavská odchovankyně
ve službách brněnské Dukly Veronika Jaborníková, která se stala
v ženách mistryní ve sprintu a keirinu, nebo dosáhla již podruhé
na 4. místo při mistrovství Evropy.
Poprvé také změřila síly na elitním
ME žen a keirinu obsadila vynikající osmé místo.
Krásné sportovní úspěchy jsou
ale vždy nezbytně podloženy tvrdou dřinou a v cyklistice to platí

Dyje lákala k osvěžení

dvojnásob. Potvrzuje to pohled
do oddílových statistik. Šest členů oddílu zvládlo v průběhu roku
2020 více než 200 tréninků a závodů – Barbara Němcová (222),
Veronika Jadrná (221,5), Beáta
Hermanová (215,5), Adéla Hermanová (210), Jakub Vajbar (205,5)
a Šimon Vaníček (204,5). Více než
12.000 kilometrů za rok najezdili Jakub Vajbar (12.902) a Šimon
Vaníček (15.158). Také dívky spolykaly vydatné tréninkové dávky
– Michaela Poulová 9.459 km, Barbora Němcová 8.898 km, Michaela
Hřebačková 8.839 km
Tréninkové a závodní skupiny
v roce 2020 pracovaly díky podpo-

ře trenérů, rodičů, závodníků i škol
pravidelně. Cyklistická sezona
byla nahuštěna do kratšího období, účast na šesti desítkách závodů byla velmi náročná. V Břeclavi
oddíl rozšířil svou aktivitu o nový
cyklokroužek při ZŠ Na Valtické.
Zájem dětí ve věku 7–12 let je velký, protože cyklokroužek nabízí
hlavně zábavu a pobyt na čerstvém vzduchu. V roce 2020 ho navštěvovalo zhruba 30 dětí.
Velké poděkování míří také
k podporovatelům klubu, městu
Břeclav i firmám, bez jejichž pomoci by nebylo možné zajistit kvalitní přípravu mladých sportovců.
(juh, foto Sportcomplex)


Ledovou řeku si na Štěpána ani tentokrát nenechali uniknout otužilci, kteří do ní s radostí skočí každý rok. Tentokrát se však sešli kvůli
přísným protiepidemiologickým opatřením neoficiálně a vlastně čirou
náhodou. Ve vodě byl každý sám za sebe a udržet bezpečné rozestupy
bylo jednoduché. 
(dav)

PRODEJ
PALIVOVÉHO
DŘEVA
VČETNĚ DOPRAVY
Tel.: 603 103 874

Cykloterasa s občerstvením
Pořádání firemních
a soukromých akcí
Možnost grilování
a zajištění rautů
Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
691 41 Poštorná
Tel: +420 776 280 507

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

180x124mm_PRAMOS_breclavsko_01_2021.ai 1 9.12.2020 8:55:49

VYUŽIJTE NAŠE
ZIMNÍ SLEVY
NA MÍRU VAŠEMU
BYDLENÍ

PRÁVĚ V ZIMĚ
POŘÍDÍTE
OKNA
POPTEJTE
JIŽ DNES,
AKCE PLATÍ
DO 30. 1. 2021
A DVEŘE
DVEŘ
ŘE PRAMOS ZA VÝ
VÝHODNĚJŠÍ
ÝHODNĚĚJŠ
ŠÍ CENY

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