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Lesníci ošetřili tůně v Kančí oboře proti komárům

V dubnu hygienici zaznamenali v Kančí oboře mezi Lednicí
a Břeclaví vyšší počet komářích larev. „Břeclavská radnice
ve snaze zabránit komáří kalamitě požádala Krajský úřad Jihomoravského kraje o poskytnutí
přípravku VectoBac z jeho zásob.
Tento přípravek pak město předalo pracovníkům Lesů ČR, kteří
ošetřili tůně a vodní plochy podle
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doporučení Krajské hygienické
stanice,“ uvedl břeclavský starosta Svatopluk Pěček.
Na jaře se v lužních lesích na
Břeclavsku rozlévá voda z řek
a menších vodních toků. Mnohé
tůně zaplní až po kraj a rozlévá
se i do lesů. K lužnímu lesu voda
patří a svědčí mu. V tomto období se však také začínají líhnout
komáři a v některých lokalitách

hrozí jejich lokální přemnožení.
Proto Lesy ČR vodní plochy ošetřily osvědčeným přípravkem Vectobac, který účinkuje jen na larvy
komárů, na ostatní organizmy nepůsobí. Jeho účinná složka, půdní bakterie Bacillus thuringiensis,
se přirozeně vyskytuje i v lesních
ekosystémech. „Zásah ale musí
být proveden v pravý čas, v období,
kdy se larvy komárů nacházejí ve
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3. až 4. vývojovém stádiu. Pozdější aplikace už nebývá účinná a na
dospělé komáry nepůsobí vůbec,“
vysvětlil Jan Dovrtěl z Lesů ČR.
V okolí Pohanska zatím nebyl
odborníky z Krajské hygienické
stanice zvýšený výskyt komářích
larev zaznamenán. Pokud by se
tak stalo, byl by přípravek samozřejmě bezodkladně aplikován
i v této lokalitě. 
(juh, dav)
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Nová technika zefektivnila blokové čištění
V pr ůběhu března , dub na a května vyčistí pracovníci
Technických služeb Břeclav (TS)
místní komunikace v místech,
kde pro odstavená vozidla není
možné zajistit údržbu vozovek
v pravidelných intervalech. „Průběžně nasloucháme podnětům
od občanů a upravujeme bloky
tak, aby lépe pokrývaly město
a vyhovovaly obyvatelům,“ vysvětluje Jakub Hrubý z TS s tím,
že letos se čistí 29 jednotlivých
bloků.
Pracovníci TS při čištění od
letošního roku používají nové
kartáčové stroje, které práci výrazně zefektivní (viz. foto). „Mís-

to sedmi lidí, kteří na některých
blocích pracovali celý den, tak
teď stejnou lokalitu zvládne polovina pracovní síly za dopoledne. Ostatní pracovníci se proto
mohou věnovat dalším potřebným úpravám města,“ doplňuje Hrubý.
TS rychle reagují také na aktuální změny na komunikacích
města z důvodu oprav a úprav.
Značení s informací o blokovém
čištění je v lokalitě umístěno
vždy minimálně 7 dní před samotnými pracemi. Pracovníci TS
vyzývají řidiče k ohleduplnosti
a dodržování zákazu zastavení
v době blokového čištění. Nere-

Uzavírka ul. 17. listopadu
ve dvou etapách
Od poloviny dubna je uzavřena ulice
17. listopadu a částečně uzavřena ulice
nám. T. G. Masaryka
na straně městského úřadu. V místě
uzavírek probíhají
dokončovací práce
– úprava kanálových
vpustí a pokládka finálního asfaltového povrchu, které nemohly být
kvůli počasí dokončeny v loňském roce.
Uzavírka probíhá ve dvou etapách: I. etapa: Od 13. 4. do 21. 5. je
zcela uzavřena ulice 17. listopadu od ulice nábř. Komenského po nám.
T. G. Masaryka a částečně uzavřena komunikace na nám. T. G. Masaryka před městským úřadem. II. etapa: Od 3. 5. do 21. 5. je částečně
uzavřena křižovatka ulice 17. listopadu a nábř. Komenského. Zde je
provoz řízen semafory, průjezdný je jeden jízdní pruh.
Objízdné trasy naleznete zde: https://1url.cz/@uzavirka17
listopadu. Se změnami v MHD se můžete seznámit zde: https://1url.
cz/@VylukoveRadyMHD

Modré pruhy informují řidiče
o rezidentním parkování
Určitě jste si už všimli nových
modrých pruhů u některých parkovacích ploch v Břeclavi (např.
ul. Jungmannova, Čechova, Za
bankou a další). Nátěr modrých
pruhů se bude v celém městě provádět průběžně společně s blokovým čištěním. „Obdobně jako
v jiných českých městech a v zahraničí budou modré pruhy v Břeclavi
sloužit lidem pro lepší orientaci ohledně parkování v případě, že by přehlédli svislé dopravní značení,“ vysvětlil břeclavský starosta Svatopluk
Pěček. Modré pruhy označují tzv. rezidentní parkování. Bez omezení
mohou v modré zóně parkovat pouze lidé s platnou parkovací kartou.
Ostatní parkující se musí orientovat podle informací na svislém dopravním značení, které je na příslušném parkovišti umístěno. 
(dav)

spektující řidiči totiž komplikují
TS práci při čištění, kdy navíc za-

městnají také břeclavské strážníky. 
(dav)

Odbočovací pruh zlepšil
bezpečnost a průjezdnost

V dubnu byly ukončeny práce v rámci poslední etapy úprav komunikace na tř. 1. máje v Poštorné u odbočky na ul. J. Skácela. Cílem
úprav komunikace bylo rozšíření vozovky tak, aby vznikl odbočovací
pruh ve směru z centra na ul. J. Skácela (směr na Reintal). „Vozovka
byla v tomto místě příliš úzká a doprava se zde často blokovala. Nový
odbočovací pruh tedy výrazně zlepšil průjezdnost místa a bezpečnost
projíždějících cyklistů“, vysvětlil břeclavský starosta Svatopluk Pěček.
V souvislosti se zlepšením plynulosti a bezpečnosti dopravy se z ulice
J. Fučíka nově smí odbočovat pouze vpravo (směr do centra města).
Investorem oprav je Ředitelství silnic a dálnic. 
(dav)

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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Slovo starosty

Obchvat: Do země se kopne už v létě.
Začne archeologický průzkum
Vážení
oby vatelé
Břeclavi,
velmi
mě těší, že
Vám mohu
opět sdě lit pozitivní novinky
a informace týkající se plánované výstavby obchvatu Břeclavi. Poté, co
se podařilo zkolaudovat poslední z 25 kompenzačních opatření, které požadovali ekologové
jako náhradu za dopad stavby na
území v soustavě Natura 2000,
je nyní na řadě archeologický
průzkum trasy obchvatu. Ten by
měl v terénu pod plánovaným obchvatem začít už letos!
S investorem, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, komunikuji
každý měsíc s tím, že pravidelně
apeluji na důležitost stavby obchvatu pro Břeclavany a co možná
nejbližší termín zahájení výstavby. ŘSD důležitosti investice plně
rozumí a snaží se, aby byla stavba
obchvatu zahájena co nejdříve.
Archeologický průzkum, který by
mohl začít už letos v létě, je proto

určitě skvělou zprávou pro všechny Břeclavany.
Pokud vše půjde podle předpokladu, už v polovině příštího
roku bude moci investor požádat o stavební povolení. Nutná
bude samozřejmě aktualizace
stávajícího územního rozhodnutí z roku 2007. Díky novele zákona
č.416/2009 O urychlení výstavby dopravní infrastruktury bude
možné tuto aktualizaci sloučit se
stavebním řízením, což by mělo
celý proces umožnit bez zbytečného zdržení.
Za poslední roky se tak mnohaletý sen o obchvatu Břeclavi
přiblížil mílovými kroky a troufám
si říci, že stavba samotná bude
zahájena do dvou let. Věřím ale,
že „kopnout do země“ by se po
archeologickém průzkumu a získání stavebního povolení možná mohlo už příští rok. I nadále
samozřejmě povedu s investorem břeclavského obchvatu intenzivní jednání, která budou mít
za úkol zajistit co možná nejbližší
termín zahájení výstavby dlouho
očekávaného obchvatu.
Bc. Svatopluk Pěček,
starosta Břeclavi

Břeclavský farář na radnici
Oprava kaple
u nádraží, výstava o historii kostelů v Břeclavi nebo
otevření farní zahrady veřejnosti.
Břeclavský starosta Svatopluk Pěček
společně s místostarosty Jakubem
Matuškou a Richardem Zemánkem pozval na radnici
břeclavského faráře Pavla Römera
v doprovodu radní Marcely Pardovské. Církev chce na základě projektu kapli sv. Cyrila a Metoděje
zrekonstruovat tak, aby reprezentovala železniční bránu do Břeclavi a vkusně doplnila chystanou
úpravu přednádraží. Společným
cílem církve i vedení radnice je oživení kaple pořádáním kulturních
akcí. S vedením města farář probí-

ral také chystané opravy budovy
fary na náměstí, ale i zpřístupnění
farní zahrady veřejnosti. A to nejen
při Svatováclavských slavnostech.
Letos v létě navíc Římskokatolická farnost Břeclav ve spolupráci
s břeclavským muzeem plánuje
zajímavou výstavu v útrobách břeclavského kostela sv. Václava. A to
právě o historii kostelů v Břeclavi,
ale také o historii náboženství na
(dav)
území města. 

Pojmenujte novou ulici v Břeclavi
Do 31. 5. můžete na e-mailovou adresu
petra.hroudna@
breclav.eu posílat návrhy na
pojme nování
nové ulice, která
se v brzké době
objeví v Břeclavi. Nová ulice vzniká výstavbou bytových domů v katastrálním území Charvátská Nová Ves a jedná se o lokalitu mezi
sídlištěm Na Valtické a železniční tratí Břeclav-Lednice historicky nazývanou „Hájky“. Právě takto také pojmenoval
investor lokalitu v rámci pracovního názvu. Pojmenování
lokality můžete svým návrhem potvrdit nebo samozřejmě
navrhnout název vlastní.
Tvorba názvu ulic musí splňovat podmínky uvedené v článku 4.
Zásad tvorby uličního názvosloví, označování ulic, veřejných prostranství a číslování.
Veřejné prostranství nebo ulici lze pojmenovat zejména po:
a) starých místních historicky doložených názvech,
b) zeměpisných názvech států, zemí, měst, hor, pohoří, řek aj.,
c) směru, poloze, vzhledu a charakteru veřejného prostranství,
d) živé i neživé přírodě,
e) názvech profesí a prospěšných lidských činnostech,
f) zemřelých osobnostech veřejného života, zejména těch, které
měly přímý nebo velmi blízký vztah k městu a staly se pro Břeclav významnými,
g) významných místních právnických osobách (institucích, organizacích, spolcích aj.),
h) významných historických událostech, zejména těch, které se
týkaly města.
Návrhy je možné zasílat pouze e-mailem na adresu petra.
hroudna@breclav.eu, do předmětu zprávy napište Anketa ulice.
Bližší informace v případě potřeby poskytne Mgr. Petra Hroudná,
tel.: 519 311 394, e-mail: petra.hroudna@breclav.eu. 
(ph)
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Břeclav podpoří separaci bioodpadu,
od září upustí od slevy pro občany
Některá města výrazně zdražují poplatky za odpady, zejména
kvůli rostoucím nákladům. Město Břeclav pro letošní rok poplatek
občanům nezdražilo a vedení radnice deklaruje, že i příští rok hodlá poplatek udržet ve stávající výši. Břeclav navíc poskytuje slevu
z ročního poplatku těm, kteří adresně třídili plast a papír. Slevu za
adresné třídění ale v Břeclavi k poslednímu září udělí naposled.
“Zavedení motivačního a evidenčního systému je součástí
našeho koaličního programu. Možností slevy za adresné třídění jsme
chtěli občanům téma odpadů ještě
více přiblížit a pozitivně je motivovat k dalšímu zlepšování v třídění
odpadů,” zní v oficiálním tiskovém
prohlášení města. Město Břeclav
občanům poplatky za odpady dotuje, občané platí 600 korun ročně, náklady města jsou 770 korun.
Břeclav tak chtěla s ročním
předstihem reagovat na novou zákonnou povinnost, a to zdvojnásobit separaci odpadu z 30 % na 60 %
v roce 2025. Břeclav je podle dat za
rok 2020 na úrovni 27 %. Do systému adresného třídění je v Břeclavi v tuto chvíli zapojeno kolem
8 000 lidí, což nesplnilo hranici, kterou jsme si před rokem a půl dali,
a kterou bylo zapojení poloviny občanů během prvního roku. Břeclav
má 24 000 obyvatel.
Systém adresných slev je
v Břeclavi pouze jedním z dílů odpadové skládačky. “Začali jsme loni
inventurami a systémem adresné

slevy. Od příštího roku chceme
primárně zavést svoz bioodpadu
od rodinných domů v celém městě,” nastiňují další postup zástupci
břeclavské radnice.
V rámci zavádění nového systému odpadového hospodářství
byla provedena kompletní inventura všech odpadových nádob ve
městě. Zářijovým zrušením systému slev se nic nemění na tom, že
Břeclav bude implementovat nové
technologie při evidenci odpadů.
“Provádíme rozbory popelnic, analyzujeme a upravujeme jednotlivá sběrná místa, a v nejbližší době
otevřeme nový sběrný dvůr, který
v Břeclavi dlouhé roky chyběl.”
Co vedení Břeclavi vedlo ke
zrušení systému adresných slev?
“Zapojilo se méně lidí, než jsme
očekávali, ale při konstantních
nákladech. Druhým zásadním
faktorem jsou dopady nového odpadového zákona, který má vliv na
vývoj trhu s plastovým odpadem,
který byl ještě před dvěma lety obchodovatelný, ale dnes už – snad
s výjimkou PET lahví – není. Ko-

ronavirová krize nás samozřejmě
nutí mnohem více počítat náklady a má také obrovský vliv na cenu
ropy. Plasty je pak mnohem levnější vyrobit z ropy, než je recyklovat, a podle toho se odpadový trh
samozřejmě chová,” shrnuje důvody rozhodnutí místostarosta Jakub Matuška, který je za odpadové
hospodářství ve městě odpovědný,
a doplňuje: “O všech změnách se
bavíme průběžně s opozicí, protože
chceme dlouhodobě udržitelnou
a široce akceptovanou dohodu. Nechceme to tlačit silově. Faktem je,
že naprostá většina opozičních zastupitelů nás už půl roku přesvědčuje, ať slevy neudělujeme s tím, že
občané jsou motivováni dost,” říká
místostarosta Matuška.
Břeclav v roce 2020 zaznamenala nárůst celkového množství

Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí pro Břeclav

MĚSTO BŘECLAV

Máte zájem o kompostér nebo
svoz bioodpadu? Napište nám
V průběhu letošního roku bude mezi občany Břeclavi rozděleno
1 500 kusů kompostérů tří velikostí (0,5, 1 a 2 m³). Nárok na ně budou mít osoby s trvalým bydlištěm v Břeclavi. Chceme také zavést
svoz bioodpadu z rodinné zástavby v celém městě. Pokud máte zájem o kompostér nebo svoz odpadu (umístění biopopelnice u vašeho
domu), kontaktujte podatelnu Městského úřadu telefonicky na tel.:
519 311 111 nebo e-mailem: posta@breclav.eu Do předmětu emailu napište BIO. (Více informací jsme uveřejnili v dubnové Radnici).

Pizzeria&Ristorante Di Mare
Poysdorf, Zistersdorf
hledáme posily do našeho týmu na pozice:

* kuchař

* pizzakuchař

Němčina není potřeba. Směny krátký/dlouhý týden.
20 km od Břeclavi v rakouském Poysdorfu a Zistersdorfu.
Tel.: +43 699 150 999 98

odpadu o zhruba 23 %. “Nechceme se vymlouvat na COVID, občané většinově tuto změnu za svou
nepřijali. To určitě neznamená, že
se přestaneme odpadům věnovat. Je to jedno ze zásadních témat naší doby a současné vedení
města má ambici tyto věci řešit.
Budeme řešit bio, budeme řešit
odpady, které ve městě odkládají
podnikatelé, budeme řešit černé
skládky. To jsou povinnosti města, a z těch nemůžeme ustoupit.
Už letos chceme například lidem
rozdat 1500 kompostérů. Pořád
jsme si vědomi toho, že nejlepší
je ten odpad, který vůbec nevznikne,” doplňuje Matuška.
Do konce září 2021 bude zajištěn pytlový svoz plastu a papíru od
rodinných domů podle současných
svozových kalendářů.
(tz)
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210 469

Díky svým obyvatelům se
může Město Břeclav v roce
2020
Ing. Roman
Tvrzník
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 58,31 tun.
Na každého obyvatele tak připadá
2,36 kg vysloužilých spotřebičů.
Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba

1 462,49
97 500

ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčís12.03.2021
luje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. 
(jp)

předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
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Břeclav má architektonickou studii
na novou polyfunkční čtvrť

Cukrovar Břeclav - harmonogram
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CUKROVAR BŘECLAV
Architektonicko-urbanistická soutěž
Přípravná fáze - výběrové řízení na dodavatele dokumentace sítí
Přípravná fáze - zpracování dokumentace
Přípravná fáze - územní/stavební řízení
Přípravná fáze - Přeparcelace
Prodej pozemku pro výstavbu polyfunkčních domů
Hala - architektonická soutěž
Hala - projektová dokumentace
Hala - dotace
Hala - územní/stavební řízení
Hala - stavební povolení
Hala - výběrové řízení na dodavatele stavby
Hala - realizace stavby
Knihovna - architektonická soutěž
Knihovna - projektová dokumentace
Knihovna - dotace
Knihovna - územní/stavební řízení
Knihovna - stavební povolení
Knihovna - výběrové řízení na dodavatele stavby
Knihovna - realizace

Břeclav zná vítěze urbanistické soutěže na revitalizaci areálu bývalého cukrovaru.
Rada města schválila rozhodnutí odborné poroty ideově
otevřené urbanistické soutěže, kde získala první místo
v soutěži studie ateliéru Neuhäusl Hunal.
„Cukrovar je pro nás jedním
z hlavních témat, ne všude mají
k dispozici 5 hektarů rozvojové
plochy v centru města. Chceme
tento potenciál využít a chceme to udělat pořádně,“ řekl
místostarosta Jakub Matuška.
Podle vítězné studie by v cukrovaru měla vzniknout nová čtvrť
pro zhruba tisíc lidí, polyfunkční
domy pro obchody a bydlení budou doplněny novou knihovnu
a sportovní halou. „Důležité pro
nás bylo, aby alespoň část historických budov zůstala zachována, což vítězný návrh splňuje.

Chceme sem umístit knihovnu.
Na řadě je teď pořízení územní studie a příprava projektu
k zasíťování areálu,“ dodal Matuška.
Studie je výsledkem spolupráce s Českou komorou architektů, kde pracovala porota
složená z nezávislých i tzv. závislých členů. Předsedkyní poroty
byla městská architektka Litomyšle a poštorenská rodačka Zdeňka Vydrová, a architekti Radko
Květ a Václav Mencl (oba z Brna).
Závislými členy poroty byl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška a zástupce břeclavské opozice
Luboš Krátký. Soutěžní týmy pracovaly na budoucí podobě rozvojového areálu tzv. brownfieldu
v centru města půl roku. Dalším
krokem bude příprava územního
řízení, jednání s majiteli okolních
pozemků a dopracování vítězné
urbanistické studie.

Q3

Q4

První tři návrhy v soutěži:
1) Návrh účastníků Ing. arch. Ing. David Neuhäusl, Ing. arch. Matěj
Hunal, Ing. arch. Ivan Březina
2) Návrh účastníka Ing. arch. Jiří Vojtěšek
3) Návrh účastníků Ing. arch. Tomáš Havlíček, Ing. arch. Víťa Nový
Realizované návrhy vítězného studia můžete najít zde:
https://neuhauslhunal.cz/projekty/

(jp)
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Vedení města Na Valtické, na „Dílech“ a v centru:
Nové parkoviště, opravy hřišť i revitalizace sídliště
Břeclavský starosta Svatopluk Pěček prošel společně
s místostarosty Jakubem Matuškou a Richardem Zemánkem
největší břeclavské sídliště Na
Valtické, zajímali se také o poštorenské „Díly“, tedy sídliště Čs.
Armády. Asistoval jim při tom radní
Ondřej Ďuriš a vedoucí technických
služeb Karel Osička. Sídliště Na Valtické dlouhodobě trápí parkování.
Proto město Břeclav v současnosti
buduje parkoviště, které nabídne
obyvatelům přes 40 nových parkovacích míst. Vedení břeclavské
radnice se možnostmi dalšího rozšíření parkovacích míst na sídlišti
bude zabývat i nadále.
Kromě toho se vedení města zaměřilo na stav hřišť. „Po opravách
volají některé herní prvky, sítě, la-

vičky, koše, oplocení. Vše jsme si
poznamenali a bude opraveno co
možná nejdříve,“ shoduje se vedení města, které na obchůzce zaznamenalo i několik vozidel s mnoha
roky propadlou STK, která na první
pohled působila jako vraky. „Necháme vozy prověřit městskou policií. V případě, že se bude jednat
o autovraky, budeme iniciovat jejich odstranění tak, aby nezabíraly
parkovací stání jiným autům,“ doplňuje vedení radnice.
Na „Dílech“ se vedení města
zajímalo o řešení problematického parkování, průjezdností úzkých
uliček i úpravu malých parkových
ploch. Kromě toho vyzdvihl starosta s místostarosty revitalizaci okolí
hřiště „U Macha“, kterou provedly
Technické služby Břeclav.

Revitalizované sídliště J. Palacha brzy nabídne multifunkční veřejné
prostranství, nové chodníky i veřejné osvětlení.

Family Point na radnici
Potřebujete nakrmit/
nakojit dítě?
Přebalit ho?
Odpočinout
si? Využijte
Family Point
na břeclavské
radnici. Koutek pro rodiče
a děti najdete
ve vestibulu
v 1. patře na
Městském úřadu. Jedná se o veřejný bezplatný prostor přátelský
rodině, který poskytuje praktickou
možnost, kde dítě přebalit, nakrmit
nebo nakojit. Dětem tady můžete
přihřát i jídlo v mikrovlnné troubě.
Břeclavský Family Point je v dnešní
době i hracím koutkem pro dětské

návštěvníky městského úřadu. Na
místě je Návštěvní kniha pro spokojené klienty, ale i pro ty, kteří mají
nějaký podnět ke zlepšení nabízené služby. Jak se do Family pointu
dostanete? Krátké video s ukázkou
cesty naleznete zde: https://1url.
cz/@FamilyPoint.  (jp, foto dav)

Na sídlišti Na Valtické se právě buduje několik desítek nových parkovacích míst.
Při další obchůzce vedení
města zamířilo do centra Břeclavi, kde je doplnili opoziční zastupitelé Dagmar Švendová a Karel
Kříž společně s vedoucím Technických služeb a zástupcem oddělení investic.
Na podzim letošního roku se
počítá s vysazením nového ovocného sadu s lavičkami, který bude
navazovat na současnou meditační
zahradu za obřadní síní městského
hřbitova. V plánu je také pokračování cyklostezky Bratislavská kolem
Gumotexu.
„Na nejmenším břeclavském
sídlišti Bratislavská zvážíme možnost stavby parkovacích míst, protože i tady je vidět, že počet aut
výrazně převyšuje možnosti parkování,“ shoduje se vedení města.
Stavební úpravy začaly tento měsíc na sídlišti Jana Palacha,
kde probíhá závěrečná etapa revitalizace sídliště. Do června tady
vyroste mezi věžáky nové multifunkční veřejné prostranství, nové

chodníky i veřejné osvětlení. Vybudovány budou také velkokapacitní polozapuštěné odpadové
kontejnery pro snadnější udržování pořádku.
Další zastávkou bylo nábřeží
Komenského, kde se plánuje kompletní rekonstrukce za více než
30 milionů korun, která by mohla
proběhnout v roce 2023. Na této
straně nábřeží bude ve spolupráci Povodí Moravy a Vodovodů a kanalizací vybudována nová opěrná
zeď, kanalizace i veřejné osvětlení.
Zástupci radnice zakončili své
putování pod zámkem u Pivovarského járku, kde se plánuje jeho
revitalizace. V prostoru před Cyklosférou narazili na tzv. pikniková
odpočívadla s grily, která jsou po
zimě v dezolátním stavu. Stávající
podoba těchto míst je v současnosti pro veřejnost nebezpečná, proto
vedení města rozhodlo o jejich dočasném uzavření a opravě všech
prvků. V plánu je ještě návštěva
druhé části centra města. (jp, dav)

Pivovarský járek město nechá vyčistit. V dezolátním stavu jsou i pikniková odpočívadla u Cyklosféry, která radnice postupně opraví.
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Označování domů v Břeclavi
Říká se že, nejlepší paměť
mají japonští taxikáři, protože
jejich města nemají názvy ulic,
natož čísla domů. Dostat se tak
na určitou adresu je pro cizince
pořádným oříškem. K orientaci jim slouží pouze parcely (na
jedné parcele může stát i pět
činžáků), rok, kdy byla budova
postavena nebo její název.
U nás se naštěstí zorientujeme poměrně snadno a to pomocí označování ulic a domů, které
upravuje zákon o obcích. Dům se
označuje buď číslem popisným

(jde-li o stavbu trvalého charakteru), nebo číslem evidenčním (jde-li
o stavbu dočasnou nebo rekreační). Číslo popisné a číslo evidenční přiděluje městský úřad, odbor
správních věcí a dopravy a vlastník budovy je povinen umístit je
na své náklady a je také povinen
strpět i označení ulice.
Zákon také umožňuje obcím žádat vlastníky, aby své domy označili
i čísly orientačními. Tato povinnost
je zavedena i v našem městě.
Může se stát, že si někdo tyto
povinnosti neuvědomí nebo se

Číslování budov detailněji
S účinností od 15. 3. 2021 byly
zpracovány „Zásady tvorby uličního názvosloví, označování
ulic, veřejných prostranství
a číslování budov v městě Břeclavi“.
Ze zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích přidělením čísla popisného nebo evidenčního a orientačního vzniká pro vlastníky
nemovitostí povinnost na svůj
náklad neprodleně opatřit budovu stanovenými čísly v provedení
podle ustanovení článku 8 těchto zásad a udržovat je v řádném
stavu. Městský úřad v Břeclavi
stanovil barvu a provedení domovních tabulek s číslem popisným nebo evidenčním, případně
orientačním. Domovní tabulky
je z orientačních důvodů vhodné umístit u hlavního vchodu do
budovy tak, aby byla viditelná
z veřejného prostranství. Číslo
orientační musí být umístěno
tak, aby se nacházelo pod tabulkou s číslem popisným. V platnosti zůstávají všechny domovní
tabulky, jejichž provedení bylo
v souladu s předchozím označením a nesou správné popisné
nebo evidenční a orientační číslo, přičemž je u staršího technického provedení přípustné jejich
umístění na budově v obráce-

ném pořadí. Povinnost označit
budovu tabulkami se stanovenými čísly a udržovat je v řádném
stavu platí pro všechny vlastníky
budovy, kterým bylo číslo domovní případně orientační přiděleno v minulosti.
V případě umístění tabulky
s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na budově je vlastník nemovitosti povinen strpět bezúplatné připevnění
této tabulky na své nemovitosti,
v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí
být poškozeno, odstraněno nebo
zakryto.
Dodržování uvedených povinností fyzickými a právnickými osobami nebo podnikajícími
fyzickým osobami jsou oprávněni
kontrolovat strážníci Městské policie Břeclav a případné přestupky
řeší pracovníci odboru správních
činností Městského úřadu Břeclav.
Bližší informace týkající se
číslování budov na území města
Břeclavi poskytne vedoucí oddělení dokladů evidence obyvatel
a matriky odboru správních činností Městského úřadu Břeclav
Ing. Jitka Zháňalová, telefon 519
311 221, email: jitka.zhanalova@
breclav.eu.

Sběrný dvůr Břeclav – změna
otvíracích hodin
Pozor! Od 1. 4. do 31. 10.
je sběrný dvůr na ul. Sovadinova otevřen

od pondělí do soboty od 8 do 17 hodin.
V neděli je sběrný dvůr uzavřen.

Číslo evidenční

Číslo popisné

v záplavě dalších ztratí. V rámci kontrol jsou tito vlastníci na
nedostatky upozorněni. Správné
označení domů je nezbytné pro
složky Integrovaného záchranného systému. Při zásahu mnohdy záleží na vteřinách, a právě
správně označený dům napomůže složkám IZS k rychlé orientaci
na místě. 
(lr)

Číslo orientační

Místní poplatky za psy a odpady
města Břeclavi v roce 2021
Odbor ekonomický, jako správce místních poplatků eviduje
k 31. prosinci 2020 celkový nedoplatek za komunální odpad
ve výši téměř 8 mil. Kč při počtu 2 144 dlužníků.
Nedoplatky lze řešit sjednáním splátkového kalendáře, složením hotovosti na pokladně nebo převodem na bankovní účet města.
K vymáhání nedoplatků se i nadále bude přistupovat formou
exekuce, a to přikázáním pohledávky ze mzdy nebo účtu, předáním
externímu exekutorovi nebo přihlášením do insolvenčního řízení.
Upozornění: splatnost místního poplatku za komunální
odpad a ze psů je do 31. května 2021.
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. května 2021

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

1 500,- 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. května 2021

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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Uplynulo 76 let
od osvobození Břeclavi
V dubnu
uplynulo 76 let
od okamžiku,
kdy se sovětské armádě
podařilo zlomit
odpor německých vojenských oddílů
na pravém břehu řeky Dyje
v Břeclavi, čímž
bylo dokončeno osvobození
města od německých nacistických vojsk. Významné výročí si položením
věnců k soše rudoarmějce v břeclavském parku připomnělo vedení města
Břeclavi společně s atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně,
zástupci břeclavského muzea a Klubu vojenské historie Břeclav. Společně
poté navštívili také břeclavské hřbitovy, kde položením kytic uctili hrdiny
druhé světové války a osvoboditele Břeclavi. 
(dav)

Cyklisté na Bratislavské mohou
dočasně jezdit po chodníku

Do doby než bude realizována II. etapa cyklostezky v ulici Bratislavská, bude cyklistům v zájmu jejich bezpečnosti umožněna jízda po chodníku. Instalace svislého dopravního značení povolující vjezd cyklistům
bude v lokalitě umístěna na přelomu dubna a května. Vzhledem k tomu,
že chodník budou užívat chodci i cyklisté, je obzvláště důležité chovat
se obezřetně, ohleduplně a dbát na bezpečnost svou i ostatních.  (lr)

Příspěvky zastupitelských klubů
Očkovací centrum na jedničku
V břeclavském Domě školství
zahájilo 8. března provoz očkovací
centrum, jehož vznik je společnou
aktivitou Jihomoravského kraje,
Nemocnice Břeclav a Města Břeclav. Město Břeclav poskytuje sál
Domu školství a zázemí, které pro
tyto účely upravilo a vybavilo, mj.
výkonnou klimatizací. Dostupné je
parkoviště a bezbariérový přístup.
Očkuje se vakcínou Comirnaty od
výrobce Pfizer/BioNTech, která
se vyznačuje vysokou účinností
a velmi nízkým podílem vedlejších účinků.

Tempo očkování se zrychluje úměrně zvyšujícímu se počtu
vakcín, které jsou do republiky dodávány, a na řadu přicházejí postupně stále mladší věkové kategorie
a chronicky nemocní pacienti.
Po dvou měsících provozu můžeme konstatovat, že centrum velmi dobře plni svůj účel, avšak nejen
to. Z řad klientů očkovacího centra,
kteří dostali první, nebo obě dávky,
jsou slyšet pochvalné, velmi spokojené reakce na organizaci celého
procesu očkování, od vstupu do
budovy po její opuštění, ale přede-

vším pak na profesionální a příjemný přístup pracovníků centra. V této
době jde o zprávu dvojnásob potěšující. Dík za to patří všem organizacím, které se na zřízení a provozu
centra podílejí, především však
zdravotnickým i nezdravotnickým
pracovníkům očkovacího centra,
kteří svým přístupem tvoří největší část pozitivního obrazu centra.
Další velkokapacitní očkovací
centra jsou zřízena ve všech okresních městech Jihomoravského
kraje, ale také v nedalekých Hustopečích a v Kyjově. Vakcinaci za-

jišťují také někteří praktičtí lékaři
a ambulantní specialisté. Všichni
si přejeme, aby se na všechny zájemce o očkování dostalo co nejdříve, a společnost se tak mohla
vrátit k normálnímu fungování,
jak jsme jej znali ještě počátkem
minulého roku.
Břeclavané mají tu výhodu, že
díky spolupráci města, kraje a nemocnice mají fungující a dobře
organizované očkovací centrum
přímo ve svém městě.
Milan Vojta MBA, M.A.,
zastupitel města za ANO

Reakce zastupitele Jaroslava Války na článek Odpady v Břeclavi v roce 2021
Je příjemné číst, že nebude
zvýšen poplatek za odpady v roce
2021. Už není nikde v článku napsáno, že špatnou prací koaličního vedení došlo k nesmyslnému
navýšení nákladů o 3,8 mil. korun.
Bývalá koalice vyhodnotila prioritu
řešení odpadového hospodářství
jako potřebu zaměření se na třídění
bioodpadu. Jednoduše řečeno na
zavedení hnědých popelnic, které měly být v celé Břeclavi. Pilotně
bylo zahájeno v části Staré Břeclavi.
Každý rok se počítalo s rozšířením
o další části města. Výsledkem by
bylo snížení množství směsného
komunálního odpadu (v černých

popelnicích) až o 50 %. Toto řešení
bylo plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství Břeclavi
na léta 2017–2026.
V čem spočívá to „nesmyslné“? Po převratu na radnici vedení přišlo s nápadem, že se situace
zlepší, budeme-li dávat plastový
a papírový odpad místo do nádob
k tomu určených do plastových
pytlů a evidovat jej. Soudný člověk
řekne, že tím se množství odpadu
nemůže změnit! Hloubavý člověk
řekne, ano, ale k horšímu právě o ty
zbytečné plastové pytle! Praktický člověk se zeptá: a bude to levnější? Nebude! Město platí vývozy

tříděných odpadů z určených stanovišť paušální cenou bez ohledu
na jejich množství. Odvozy pytlů
od rodinných domů musí ale hradit zvlášť. Dále musí kupovat navíc
pytle. A za tuto ekonomickou pohromu ještě uplácí obyvatele. Kdo
se zapojíte, dostanete odměnu. My
vás finančně motivujeme, abyste
vytříděný odpad místo do nádob
na určených stanovištích dávali do
plastových pytlů a z vašich daní si
to celé zaplatíte.
Zvláštní je, že nikdo z odpovědných nenapíše, jak dopadla Břeclav
v soutěži v třídění odpadů. Z dlouhodobě prvního místa jsme se po

tomto experimentu propadli na
6. místo!! Po dvou letech se zase
vrátíme na začátek a budeme se
věnovat bioodpadům. Ale pozor!
„Podmínkou pro přidělení kompostéru nebo biopopelnice bude
zapojení v evidenčním systému.
Přihlášeným bude zřízen odpadový účet, díky kterému budou moci
získat kompostér, biopopelnici i finanční odměnu v podobě slevy na
místním poplatku za odpady, pokud třídí plast a papír,“ říká Bc. Jakub
Matuška, 1. místostarosta Břeclavi.
Že bychom se oklikou vrátili zase
na konec?
Ing. Jaroslav Válka,
zastupitel města za ČSSD

RADNICE / 9
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Seniorská obálka doplněna o kolonku pro očkování
Také letos pokračuje projekt pro seniory, jehož smyslem je, aby byly informace o zdravotním stavu člověka k dispozici záchranářům pro případ
poskytnutí neodkladné péče. Lidé mají obálku obvykle doma na dveřích nebo na lednici. Nová tzv. seniorská obálka je doplněná o kolonku pro očkování. Projekt funguje už tři roky a letos je novinkou kapesní forma zdravotní karty, kde budou mít senioři informace o svém zdraví přímo v kapse
kabátu nebo peněžence. Kapesní zdravotní kartu pro seniory otiskneme v příštím čísle.

I.C.E. KARTA

ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI
V SITUACI TÍSNĚ A OHROŽENÍ
ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

JMÉNO, PŘÍJMENÍ
(titul)

JINÉ DŮLEŽITÉ

DATUM NAROZENÍ

(alergie, diabetes, epilepsie, poruchy chování a paměti...)

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

DATUM VYPLNĚNÍ

CHRONICKÉ NEMOCI

OD KDY

KONTAKT A ÚDAJE O BLÍZKÉ OSOBĚ

(např. Jan Novák | syn)

(např. hypertenze, ICHS, astma... )

(např. od 2013)
(např. od 2013)

KONTAKT,
RAZÍTKO
PRAKT.
LÉKAŘE
Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS
v případě mého
ošetření.

PODPIS

LÉKY

DÁVKA

(např. Prestance)

(např. 5 mg)

DÁVKOVÁNÍ

(např. 1-0-0)

MOBIL

OČKOVÁNÍ

(chřipka, covid, tetanus atd.)

Datum

Vakcína

Přeočkování
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Anketa – břeclavské koupaliště a krytý bazén
V roce 2020 odpovídali obyvatelé Břeclavi na rozsáhlý dotazník, který zjišťoval jejich spokojenost se životem ve městě. Z průzkumu názorů vyplynulo
mnoho cenných informací o tom, jak by se mělo město podle občanů vyvíjet,
a co je třeba zlepšit. Když měli lidé vybrat, co je pro ně důležité, bezmála 10 %
si vybralo rekonstrukci krytého bazénu a venkovního koupaliště. Současný stav
břeclavského koupaliště, stav venkovních bazénů, střechy krytého bazénu nebo
tobogánu a krytého bazénu je podle odborných posudků opravdu nevyhovující.
Chceme připravit projekt, který by měl šanci získat dotaci na lepší technologie
i energetická řešení pro budoucnost. Abychom mohli postoupit dál, chtěli bychom Vás požádat o upřesnění toho, co by podle Vás nemělo na koupališti chybět, jak by měl vypadat areál, který byste rádi navštěvovali a trávili tady volný čas.
Děkujeme za Váš čas pro odpovědi na naše otázky. Anketa je anonymní. Anketu můžete vyplnit buďto elektronicky (načtěte si přiložený QR kód)
nebo vyplňte anketu na této stránce, vytrhněte list a přineste anketu na podatelnu Městského úřadu nejpozději do 31. 5. 2021.
1. Žijete v Břeclavi?

£ ANO £ NE, ale pravidelně sem dojíždím za prací i zábavou

Pokud navštěvujete krytý bazén jinde, kde konkrétně, a proč
se Vám líbí zrovna tam?
..........................................................................................................................

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

10. Jak jste spokojeni s podobou krytého bazénu?

2. Kdy jste naposledy byli na koupališti?

£ loni £ před více než dvěma roky £ dříve £ nikdy
Pokud nikdy, proč?

£ není to atraktivní £ neumím plavat £ neláká mě to
£ navštěvuji koupaliště/bazén v (blízkém) okolí

Velmi nespokojen/a

1

2

3

4

5

Velmi spokojen/a

11. Jak jste spokojeni s kvalitou atrakcí? (skluzavky, tobogán, dětský bazén apod.)?

Velmi nespokojen/a

1

2

3

4

5

Velmi spokojen/a

Jiné: ..................................................................................................................
Pokud navštěvujete koupaliště jinde, kde konkrétně, a proč se
Vám líbí zrovna tam?

12. Jak jste spokojeni s kvalitou odpočinkových prostor a zázemí
(občerstvení, šatny, sprchy, toalety)?

............................................................................................................................

13. Jak jste spokojeni s nabídkou služeb v rámci krytého bazénu?

Škála 1–5 bodů (5 bodů je nejvyšší spokojenost)
3. Jak jste spokojeni s podobou venkovního koupaliště?

Velmi nespokojen/a

1

2

3

4

5

Velmi spokojen/a

4. Jak jste spokojeni s kvalitou atrakcí (skluzavky, tobogán apod.)?

Velmi nespokojen/a

1

2

3

4

5

Velmi spokojen/a

5. Jak jste spokojeni s kvalitou odpočinkových prostor a zázemí
(trávníky, lehátka, šatny, sprchy, toalety)?

Velmi nespokojen/a

1

2

3

4

5

Velmi spokojen/a

6. Jak jste spokojeni s kvalitou hřišť?

Velmi nespokojen/a

1

2

3

4

5

Velmi spokojen/a

7. Jaké volnočasové aktivity byste na venkovním koupališti uvítali?

£ plážový fotbal £ plážový volejbal £ minigolf
£ fotbalgolf £ discgolf £ Jiné: .....................................................

KRYTÝ BAZÉN
8. Navštěvujete krytý bazén? Pokud ano, tak:

£ sami, chodím plavat individuálně £ s dětmi
£ v rámci kroužku, spolku apod. £ NE
9. Kdy jste naposledy byli v krytém bazénu?

£ loni £ před více než dvěma roky £ dříve £ nikdy
Pokud nikdy, proč?

Velmi nespokojen/a

Velmi nespokojen/a

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Velmi spokojen/a

Velmi spokojen/a

14. Uvítali byste přístavbu jednoho nového bazénu s dětskými
atrakcemi v rámci krytého bazénu?

£ ANO £ NE £ NEVÍM
15. Uvítali byste další napojené aktivity?

£ wellness £ sauny £ solária £ masáže £ vířivka
£ protiproud £ Jiné: ...........................................................................
16. Kolik jste ochotni utratit za den s rodinou na koupališti?

£ do 500 Kč £ do 1000 Kč £ do 2000 Kč
£ více než 2000 Kč

KRÁTCE O VÁS
17. Jste

£ muž £ žena

18. Vyberte prosím, do které věkové skupiny patříte

£ do 18 let £ 18–30 let £ 31–50 let £ 51–65 let
£ více než 65 let
19. Místo pro Vaše nápady nebo návrhy:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

£ není to atraktivní £ neumím plavat £ neláká mě to

..........................................................................................................................

£ Jiné: ............................................................................................................

..........................................................................................................................
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Dobrovolníci přináší seniorům radost místo samoty
Již od roku 2018 se v rámci dobrovolnického centra ADRA
spojují lidé, kteří chtějí pomáhat, s lidmi, kteří pomoc potřebují.
V současné době v Břeclavi pomáhá 32 dobrovolníků, kteří dochází k seniorům a doučují děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí.
I přes složitou situaci v loňském roce, darovali dobrovolníci
celkem 285 hodin. Dobrovolnické
centrum ADRA spolupracuje s těmito zařízeními: Domov seniorů
Břeclav, Nemocnice Valtice a G-centrum Mikulov.
Novou výzvou je dobrovolnictví u seniorů a seniorek v domácnostech. Pandemie COVID-19 se
dotýká nás všech, ale pro seniory může být o něco těžší. Mnoho
z nich se nemohlo vídat se svými
blízkými a nadále pokračují opatření, které omezují jejich kontakt
s okolím. Někdo ze seniorů se
může nacházet v úplné izolaci.
Nemá si s kým promluvit, komu

se svěřit nebo s kým společně
trávit volný čas. Program dobrovolnictví v domácnostech vznikl
pro seniory, kteří by uvítali společníka a také pro dobrovolníky,
kteří chtějí věnovat chvíli svého
volného času a rozšířit tím dobro
v našem městě.
Pár slov od našich dobrovolnic
v Břeclavi:
Hanka: „Dobrovolnictví u seniorů mi dává smysl, protože
mám možnost být člověkem, na
kterého se senior těší. Můžu přispívat k tomu dobrému, co senior v životě zažívá: aktivita, dobrá
nálada, humor a zdraví.“

Dobrovolnice Hanka na procházce se seniorkou
Martina: „Dobrovolnict ví
u seniorů mě naplňuje, jelikož je
super dělat radost jak tomu druhému, tak i sobě a přesně tohle
dobrovolnictví nabízí.“
Pokud i vás láká možnost trávit
čas smysluplně, dobrovolnický
svět vám je otevřen. Nabízí spous-

tu zážitků, které vytvoří na tváři
úsměv nejen vám, ale i člověku,
kterému se rozhodnete svůj čas
darovat. 
(Adra)
Kontakt na koordinátorku
dobrovolníků:
dominika.svobodova@adra.cz,
tel. 739 204 370

Projekt Obědy pro děti pokračuje
Také v příštím školním roce
dostanou děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin díky podpůrným programům ve školních
jídelnách najíst zdarma.
Jihomoravský kraj nabídl městu Břeclav pomoc při zajištění
pravidelně kvalitní stravy ve školních jídelnách pro děti ze sociálně
a ekonomicky slabých rodin. Jedná se o děti ve věku 3–15 let, takže do projektu se mohou zapojit
školní jídelny mateřských i základních škol. Letos se propojily dvě
nabídky pomoci. Společnost WOMEN FOR WOMEN nabídla v rámci
projektu „Obědy pro děti“ pomoc
dětem, jejichž rodiče si nemohou
dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.
Konkrétně budou stravu zdarma poskytovat Mateřská škola
Břetislavova, Základní škola a Ma-

teřská škola kpt. Nálepky, Základní škola a Mateřská škola Kupkova
a Základní škola Slovácká a Základní škola a Mateřská škola Na
Valtické.
„Chceme tímto krokem pomoci
rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz
na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Jedná se o dlouhodobou snahu, takže
jsme rádi, že podpora bude pokračovat i v dalším školním roce,“ řekl
místostarosta Richard Zemánek.
"Rodiče, kteří chtějí zapojit své děti
do těchto programů, mohou kontaktovat školu nebo školku, kam
děti chodí. O podporu na následující školní rok mohou rodiče požádat
na Úřadu práce," doplnil místostarosta Zemánek.
Členové Rady města odsouhlasili obě nabídky, takže stravování

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.

pro děti bude zajištěno i v příštím
školním roce. Také v minulých letech se Břeclav zapojila do projektu, který dětem zajišťoval stravu

zdarma. Podíl na financování není
požadován, takže všechny obědy
jsou plně hrazeny z uvedených
(jp)
projektů. 

Digitální odyssea pro seniory
SeniorPoint Břeclav se zapojil do programu Digitální odyssea (vzdělávání v oblasti chytrých telefonů a digitálních
technologií) od nadace Vodafone. Program nabízí zvyšování
digitální gramotnosti u starších lidí 65+ formou odstranění
bariér a motivací k učení jak plnohodnotně a bezpečně využívat informační technologie. Zapojit se mohou i ti, kteří
nemají vlastní chytré zařízení, konektivitu a ani žádné zkušenosti s internetem. V případě zájmu neváhejte kontaktovat paní Helenu Šestákovou – tel.: 722 933 057. 
(jp)
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Domov svaté Agáty Břeclav
Je velmi snadné ztratit střechu nad hlavou a zůstat na ulici. Je však velmi těžké se opět
vrátit k běžnému životu. Bez pomoci druhých to zpravidla není
možné.
Téměř dvacet let poskytuje
Domov svaté Agáty Břeclav střechu nad hlavou těhotným ženám
a dospělým osobám s dětmi, které
z různých důvodů musely opustit
domov nebo o něj přišly. V tomto
těžkém období jim podává pomocnou ruku při řešení životních situacích tým šesti pracovníků.
Domov svaté Agáty není ubytovna, ale azylový dům, který má
nastavená pravidla pro práci s uživateli služby a také pravidla pro
soužití v tomto zařízení. S každým
zájemcem o službu se vedeme
osobní rozhovor o jeho životní situaci a možnostech jejího řešení.
Následně je při poskytnutí služby
s uživatelem sestaven individuální plán, prostřednictvím kterého dosahuje změn ve svojí situaci.
Zpravidla se smlouva o poskytnutí služby uzavírá na tři měsíce
s možností prodloužení. Maximální délka pobytu v tomto zařízení
zpravidla nepřevyšuje jeden rok.

Po tuto omezenou dobu si uživatelé s podporou pracovníků zvyšují
své kompetence například v oblastech výchovy a péče o děti, vedení
domácnosti, hledání zaměstnání
nebo při řešení svých osobních záležitostí. Všichni uživatelé dostávají podporu při hledání bydlení, do
které mohou odejít po ukončení
služby. Smyslem pobytu v azylovém domě je posílení soběstačnosti a samostatnosti uživatelů tak, aby
mohli sobě i svým dětem zajistit
běžný život mimo sociální službu.
Domov svaté Agáty je v okrese
Břeclav jediná pobytová sociální
služba pro osoby s dětmi. Každý
rok využije službu více než 30 dospělých osob a přes 70 dětí.
Azylový dům se nachází v klidné
části Břeclavi, na ulici Komenského
6. Jedná se o třípodlažní budovu,
která je tomuto účelu přizpůsobená. Uživatelé s dětmi využívají třináct samostatných bytových
jednotek různých velikostí s celkovou kapacitou 40 lůžek. Všechny bytové jednotky jsou vybaveny
základním nábytkem, kuchyňským
koutem a sociálním zařízením.
Domov svaté Agáty Břeclav
není zařízení s bezplatnou služ-

Talentové zkoušky ZUŠ Břeclav
31. května – 4. června
Základní umělecká škola Břeclav zve všechny zájemce o studium hudebního, tanečního, výtvarného a dramatického oboru
k talentovým zkouškám, které se uskuteční ve dnech 31. května
– 4. června 2021 v době od 14.00 do 16.30 hod. v budově ZUŠ na
ulici Křížkovského 4.
Pro přihlášení k talentové zkoušce se registrujte v rezervačním systému na webu školy www.zusbreclav.cz v odkazu „Talentové zkoušky 2021“.
Hudební obor – výuka na všechny hudební nástroje, sólový
zpěv, příprava ke studiu na konzervatořích a vysokých školách.
Taneční obor – taneční průprava, výuka lidových, klasických
a soudobých tanců, příprava ke studiu taneční konzervatoře.
Výtvarný obor – kresba, malba, grafika, modelování, práce
s materiály, dekorativní činnosti, příprava ke studiu na středních
a vysokých uměleckých školách.
Literárně dramatický obor – dramatická průprava, dramatika a slovesnost, pohybová průprava, umělecký přednes, základy
dramatické tvorby, příprava ke studiu dramatické konzervatoře.
K talentové zkoušce není nutná žádná příprava, jedná se pouze o zjištění základní míry talentu ke studiu zvoleného oboru.
Uchazeči budou následně vybráni na základě výsledku talentové zkoušky a dle dostupných kapacit školy.
Další informace o talentových zkouškách získáte na webu
školy, ředitelství školy, tel. 519 371 545, e-mail zusbreclav@
zusbreclav.cz
Pokud Vám uvedený termín zkoušek nevyhovuje, kontaktujte
nás prosím pro domluvu individuálního termínu. 
(zuš)

bou. Za poskytnutou službu uživatelé platí. V případě nedostatku
finančních prostředků jim pomáháme při vyřizování dávek státní
sociální podpory a dávek hmotné nouze.
Možná jste zrovna v situaci, kdy
ztrácíte střechu nad hlavou nebo
znáte někoho, kdo službu v Domově svaté Agáty potřebuje. Neváhejte se se svými dotazy obrátit na

pracovníky azylového domu. Telefonní spojení: 519 331 455 Mobil:
605 233 401, 605 233 404. Více
informací o službě získáte na webových stránkách Oblastní charity
Břeclav www.breclav.charita.cz.
Číslo účtu pro případ, že by se
mezi čtenáři našel vstřícný sponzor 1380210329/0800 – VS 312.
Leona Balgová,
vedoucí Domova sv. Agáty

Jan Šulák a Josef Levák:
Další z hrdinů železnice
Našli se další hrdinové železnice. Život jednoho z nich a události,
které konec dvou hrdinů doprovázely, nám krátce popsala dcera
Jana Šuláka, Jana Gajdová z Lanžhota:
Můj otec Jan Šulák (na snímku)
se narodil 6. 10. 1915 v Lanžhotě, kde žil i se svojí rodinou. Jeho
maminka brzo zemřela, a proto
ho vychovávala stařenka. Vyučil
se řezníkem, ale když se oženil
s mojí matkou Marií, začal pracovat na dráze, kde měl dobrý výdělek a mohl uživit rodinu.
Já si ho nemohu pamatovat,
protože jsem se narodila 26. 6.
1942 a on zahynul 1. 3. 1945. Už
jako dítě jsem mu nosila na hrob
kytičky. Znala jsem otce prakticky jenom z fotografií.
Ten osudný den 1. 3. 1945 zastupoval svého kolegu a jel s nákladním vlakem z Břeclavi směr
Znojmo. Společně s ním jel i Josef
Levák, který je rovněž na seznamu
hledaných hrdinů. Syn pana Leváka
se přiženil do Lanžhota a vyprávěl
mi o neštěstí, které se tehdy událo.
Byl starší než já, tak si toho víc pamatoval. Syn pana Leváka už nežije,

Nové pracoviště v Hodoníně,
Cihlářská čtvrť 19.
Osvědčený personál
v čele s MUDr. Liborem Polákem
a sestřičkou Gabrielou Bílkovou.
Kompletní spektrum výkonů
včetně operace víček,
prsou a liposukce.
Pro objednávky a konzultace volejte:
+420 607 115 715
www.lekarinacihlarske.cz

ale jeho vnuci ano. Pokud si z vyprávění syna pana Leváka pamatuji,
tak při jízdě ve směru na Znojmo
poblíž obce Březí shazovali bomby
Američané. Vlak, který místem projížděl, vezl německé vojáky i zboží
pro Němce. Bombardování Američanů nikdo nepřežil. Jméno mého
otce je zapsáno na pamětní desce
v parčíku před školou v Lanžhotě.
Vždy mi bylo líto, že jsem ho
neznala a kdykoliv jsem se dívala na válečné filmy, tak jsem byla
nešťastná z bojových scén, kde
bombardovali vlaky. Byl tak mladý
Jana Gajdová
a musel zemřít. 
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Studenti „obchodky“ první v celostátním kole
Studenti břeclavské „obchodky“ vyhráli v dubnu celostátní kolo soutěže Finanční
gramotnost.
Studenti 3. ročníku oboru
Obchodní akademie ze Střední
průmyslové školy E. Beneše a obchodní akademie Břeclav Karolína
Tomková, Veronika Zapletalová
a David Pardovský zakončili svoji
vítěznou jízdu letošním ročníkem
soutěže. K vítězství jim na půdě
břeclavské radnice pogratuloval
také místostarosta Richard Zemánek.
Po vítězství v okresním kole
postoupili do krajského kola, které bylo spíš kolem moravským,
protože museli porazit soupeře z 15 středních škol z Jihomoravského, Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského kraje.
Otázky směřovaly na práva spotřebitele, rodinný rozpočet, investování, úvěry, existenční a životní
minimum nebo roli finančního
arbitra. Letošní ročník soutěže
byl o to náročnější, že se žáci nemohli osobně setkávat s vyučujícími ani mezi sebou a připravovali
se pouze na dálku.

Studenti „obchodky“ excelovali i na mezinárodním veletrhu
fiktivních firem v Ostravě, kde získali David Koutný, Vít Osička a Leona Zonygová prvenství za slogan
v soutěži Nejlepší firma očima studentů. Metu nejvyšší se podařilo
obsadit i v okresním kole olympiády v zeměpise. Vybojovala ji
mezi konkurenty žákyně druhého

ročníku Glorie Götzová. Organizátorem olympiády byla brněnská
Masarykova univerzita. Soutěžní
test se skládal ze tří částí – z prá-

ce s atlasem, písemného testu geografických znalostí a praktické
části. Götzová tak postoupila do
(jp, foto dav)
krajského kola. 

Sestra roku na radnici

Duhovka darovala
zdravotníkům pomlázku

Darovat břeclavským zdravotníkům velikonoční pomlázku. Na
nápadu Soni Hoškové z břeclavské Duhovky, která ve spolupráci
s Dagmar Malinovou nachystala velikonoční pomlázku, kde nechyběly čerstvé perníčky nebo velikonoční vajíčka, se podílely také děti,
které navštěvují kroužky na Duhovce. „Chceme říct touto cestou našim zdravotníkům, kteří jsou často na pokraji vyčerpání, že si jejich
práce nesmírně vážíme a děkujeme jim za obětavost, se kterou pečují o pacienty, na kterých se podepsala koronavirová pandemie,“
vysvětlil ředitel břeclavské Duhovky Zdeněk Petr, který společně
s dalšími kolegy předal velikonoční výslužku pro zdravotníky čítající několik set vajíček a perníčků zástupcům vedení břeclavské nemocnice. 
(dav)

Bronislavu Kunovou, která v loňském roce získala titul Sestra roku,
přijal na břeclavské radnici starosta Břeclavi Svatopluk Pěček společně s místostarosty Jakubem Matuškou a Richardem Zemánkem, aby
jí poděkovali za dlouholetou obětavou práci i za propagaci města v celorepublikové soutěži.
Bronislava Kunová pracuje jako staniční sestra v sociálních službách v břeclavském Domově seniorů, který je jejím zaměstnavatelem už dlouhých 35 let.
Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou
a odpovědnou práci. Vydavatelství Mladá fronta při této příležitosti
tradičně uděluje také čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství a právě toto ocenění převzala z rukou Dagmar Havlové Bronislava Kunová.
V předchozím roce získala pro změnu titul Pečovatelka roku vedoucí sociálního úseku Domova seniorů Břeclav Vendula Baťková. Obě
ocenění jsou dokladem kvalitní práce, kterou toto důležité městské
zařízení dlouhodobě odvádí. 
(juh)

16 / RADNICE

Obrazy Antonína Vojtka vyrazily
v měsíci dubnu do ulic Břeclavi a do
přírody. Můžete se těšit na výstavu
obrazů CESTOU neCESTOU v alternativním výstavním prostoru.
Vzhledem k aktuálním opatřením
je galerijní činnost do odvolání přerušená. Tento projekt najdete na
www.vojtek-av.com.

Konzultace posky tujeme
v této době telefonicky nebo
elektronicky.
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.

KVĚTEN 2021
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY
NA KONCETY
A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
PŘI NEVYHOVUJÍCÍM TERMÍNU
vám po obnovení provozu vydáme
na pokladně VOUCHER, kterým můžete
zaplatit jakékoliv představení.

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

AKCE U KTERÝCH ZVEŘEJNÍME NÁHRADNÍ
TERMÍN JAK BUDE MOŽNÉ
PŘEDSTAVENÍ ODEHRÁT:

koncerty:
PETER LIPA
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
BRATŘI EBENOVÉ
HRADIŠŤAN - SLUNOVRAT
KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV

divadelní představení:
LAKOMEC
SHIRLEY VALENTINE
DVA HAHATÝ CHLAPI
SEX PRO POKROČILÉ
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
CAVEMAN
SVĚTÁCI
LUKÁŠ PAVLÁSEK

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.shsrot.cz

recyklace
odpadů
© 2BRAND.CZ

© 2BRAND.CZ

kovy, papír, plasty, sklo, pneu, stavební odpady
recyklace odpadů, přistavení kontejnerů
BŘECLAV Na Hrůdách 3363
tel.: 602 702 999
breclav@shsrot.cz

MIKULOV Jiráskova 13
tel.: 602 702 999
mikulov@shsrot.cz

…už nejsme jen na šrot
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Městská knihovna Břeclav informuje
Od 14. dubna mohou čtenáři
opět vstoupit do prostor knihovny,
procházet se mezi regály a vybírat
si sami svou oblíbenou četbu. Provozní doba se nezměnila s jedinou
výjimkou, na pobočce v Poštorné
bude prozatím v pátek zavřeno.
Vracení a půjčování knihovních
dokumentů tedy probíhá na daném oddělení či pobočce, k dispozici je volný výběr knihovních
dokumentů a reprografické služby
(tisk, kopírování, skenování, vazba
dokumentů).
Nadále platí známá hygienická
opatření: před vstupem do knihovny je návštěvník povinen použít
připravenou dezinfekci, během
pobytu platí povinnost mít nasazený respirátor minimálně třídy FFP2
a dodržovat bezpečné rozestupy
dva metry.
Rovněž je omezen počet
současně přítomných osob, na
hlavní budově na 10 návštěvníků
na jedno oddělení, rovněž tak na
pobočce v Poštorné. Na pobočce
Charvátská Nová Ves jde o šest
osob, ve St. Břeclavi tři osoby. Zá-

roveň žádáme čtenáře, aby pobyt
v knihovně omezili na dobu nezbytně nutnou.
Upozorňujeme, že služba ODLOŽ KNIHU (rezervace dostupných knih) je opět zpoplatněna
částkou 10 Kč/3 ks.
Uvedená opatření se mohou
nadále měnit podle současné
epidemiologické situace, sledujte
proto prosím naše webové stránky
a sociální sítě. Pro další informace
volejte nebo pište:
hlavní budova:
515 518 020		
info@knihovnabreclav.cz
oddělení pro dospělé:
515 518 017		
dospele@knihovnabreclav.cz
dětské oddělení:
515 518 024
detske@knihovnabreclav.cz
oddělení ISS:
515 518 026
studovna@knihovnabreclav.cz

pobočka Poštorná:
515 518 060
postorna@knihovnabreclav.cz
pobočka Ch N. Ves:
515 518 050		
charvatska@knihovnabreclav.cz
pobočka St. Břeclav:
515 518 040
stbreclav@knihovnabreclav.cz
Nebojte se za námi do knihovny přijít, máme pro Vás připravenou celou řadu nových knižních
i hudebních titulů, moc se na vás
po tak dlouhé době těšíme.
Bezplatný přístup do Databáze
děl nedostupných na trhu
Dlouho sháníte nějakou knihu,
která je ale beznadějně vyprodaná,

a nedá se sehnat ani v antikvariátech? Pokud Vám stačí její digitalizovaná podoba, využijte novou
službu břeclavské knihovny, bezplatný přístup do Databáze děl nedostupných na trhu (DNNT). Ta obsahuje knihy vydané u nás do roku
2000 a noviny a časopisy do roku
2010. Databáze DNNT k dnešku
čítá na 150 000 svazků. Registrovaní čtenáři mohou této služby
využít kdykoliv a kdekoliv ze svých
počítačů, tabletů, chytrých telefonů apod., stačí se přihlásit stejnými údaji jako do svého knihovnického konta. Podrobný návod
najdete na stránkách knihovny
www.knihovnabreclav.cz, další informace poskytne Mgr. Jaroslav Čech, tel. 515 518 011,
mob. 725 107 305, e-mail: cech@
knihovnabreclav.cz. 
(jč)

Slavnosti
Břeclavského piva
přeloženy na příští rok
Kvůli pandemické situaci se musely SBP překládat už loni.
Pořadatelé se kvůli přetrvávající pandemii rozhodli přeložit
SBP z letošního června na červen 2022.
Program se nemění a tak se příští rok 10. a 11. června
můžete těšit na stejné interprety.
V platnosti zůstávají také vstupenky (není třeba je měnit).
Více informací na
bit.ly/otazky_odpovedi_SBP2022.
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Loutkové divadlo Radost
Z mnoha loutkových divadel v Břeclavi a nejbližším okolí, jejichž historii velmi podrobně zpracoval Jaroslav Zika (viz Historie
a současnost loutkářství v Břeclavi: M. Matoušek, M. Kotrčová,
J. Zika, Břeclav 1983), získalo nejširší věhlas loutkové divadlo
Radost. Po nesmělých začátcích zahájilo pro veřejnost svou činnost 25. září 1927 uvedením výpravné pohádky Josefa Kopence
(1881 – 1957) Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Hrálo se na malém
rodinném divadélku s tzv. Alšovými loutkami.
Zakladatel divadla učitel Vladimír Matoušek (1900 Hrubá Vrba
u Hodonína – 1977 Hradec Králové) se nespokojil pouze s navázáním na předchozí amatérské
pokusy, ale pod vlivem divadelní
avantgardy usiloval o nové možnosti, jak tlumočit lyrické a poetické texty způsobem detailně
propracovaných z vukov ých
a světelných efektů. Zapojil mužský a ženský sbor k recitaci, hudební doprovod doplnil jazzem,
celkové jevištní vyznění pak dotvářel barevností a intenzitou světelných efektů.
Ovlivněn Josefem Skupou připravil V. Matoušek v r. 1929 loutkovou revue pro dospělé Kde je
ta naše písnička česká. Zhruba
v té době byl v Břeclavi ustaven
„Spolek na podporu loutkového
divadla“, mezi jehož členy patřil např. starosta města, učitelé,
studenti, podnikatelé, městská
spořitelna nebo akciový pivovar.
Za jejich finanční podpory byla
roku 1930 vybudována velká scéna a pořízeny nové loutky, které
zhotovil Bohumil Tichý, dlouholetý Matouškův spolupracovník.
Jako první se na nové scéně hrál
Kašpárkův výlet do XXX. století Bedřicha Wunderlicha. Principál plně využil technické, trikové,
osvětlovací a akustické možnosti
moderního jeviště. Úspěchy divadla podněcovaly V. Matouška ke

koncipování rozmanitějšího repertoáru a zapojení dalších osobností. Blízko měl k hudebnímu
skladateli Vladimíru Ambrosovi
(1890–1956), žáku Leoše Janáčka, který komponoval scénickou
hudbu pro loutkové divadlo, řídil
jeho malý orchestr a spolupracoval také s divadelním souborem
Břetislav.
Z nejúspěšnějších inscenovaných her vzpomeňme např. Rohovím čtyřrohý V. K. Klicpery,
Princezna Pampeliška J. Kvapila,
Svatební košile K. J. Erbena nebo
Poštovní úřad R. Thákura. Od února 1938 působil soubor na nové
stálé scéně v pasáži banky Slavie
a do konce sezony zde uvedl tři
pohádkové hry a aktualizovanou
verzi kabaretu Byli jsme a budem,
reagující na válečné nebezpečí.
Obsazení Břeclavi po Mnichovské
dohodě vedlo k ukončení činnosti. Vladimír Matoušek pak pokračoval ve Zlíně, kde založil divadlo
a pojmenoval ho rovněž Radost,
později působil v Brně a Hradci
Králové.
„Radost“ se pod vedením Vladimíra Matouška vydala na přelomu 20. a 30. let 20. století na
náročnou a novátorskou cestou,
která postupně přinesla své plody. Jak uvádí Encyklopedie divadelních souborů z roku 2000
(redakce Alice Dubská), překonala břeclavská Radost popis-

Pokračovatelé Vladimíra Matouška
ně iluzivní styl a stala se jednou
z nejprůbojnějších loutkových
scén třicátých let, které ověřovaly a rozvíjely symbolické a metaforické možnosti loutkového
divadla.
„Loutkářství na Slovensku
a v Česku“ bylo 1. prosince 2016
v Addis Abebě zapsáno do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva
UNESCO. V odůvodnění se můžeme dočíst, že… „České loutkářství
představuje nehmotný kulturní
statek – v národním jazyce provozované loutkové divadlo ve
všech svých historických podobách a rozmanitých projevech...“.
Na seznamu je také např. slovác-

ký verbuňk, sokolnictví, masopust, Jízda králů nebo modrotisk.
Na tomto místě bychom rádi
obyvatele našeho města informovali o iniciativě Ing. Luboše
Krátkého a Ing. Jaroslava Ziky,
komise cestovního ruchu a kulturní komise, připravit stálou
prezentaci břeclavské Radosti,
i když o detailním umístění ještě
není jednoznačně rozhodnuto.
Byli bychom vděční všem, kdo by
nám poskytli informace a obrazový materiál, případně se s námi
podělili o příběhy, které se váží
k divadlu Radost i obecně k loutkářství v Břeclavi. Děkujeme a budeme se těšit.
PhDr. Evženie Klanicová

Výstava CULTUS 3
letos venku!
Zevnitř – ven nebo izolace
spojuje... Tak nazvali studentky a studenti Střední soukromé průmyslové školy CULTUS
v Břeclavi svou již třetí každoroční výstavu. Obrazy, plakáty,
bannery, skulptury, fotografie
a jiná umělecká díla zkrášlí od
10. května do 4. června prostory
našeho města.
Vedoucí a kurátor projektu, učitel školy Pavel Doležal, se rozhodl
umístit výstavní artefakty různě
po městě. Škola tak pozitivně reflektuje nepříznivou pandemickou situaci a nemožnost setkávání
s uměním. Město Břeclav se stalo hlavním partnerem výstavy. Po
vzájemné dohodě se umělecké artefakty ocitnou na 21 místech –
v parku, na náměstí, v okolí zámku,
na zastávce autobusu nebo u ná-

draží. Studentské výtvory obmění
také výlohy některých obchodů
nebo vnitřní prostory městského
úřadu. Právě tak bude pro mladou
generaci možné vést dialog se širokou veřejností. „Bude to 21 zastavení pro 21. století, taková hezky
stejná čísla se hodí“, komentoval
leitmotiv výstavy Doležal.
Součástí výstavy bude veřejná soutěž. Její znění je uvedeno
níže. Výstava i soutěž je uvedena
na webu školy a sociální síti Facebook (Událost Cultus 3). Výherci
obdrží krásné věcné ceny!
Znění soutěže: Najdi všech 21
stanovišť se studentskými pracemi a zašli jejich seznam na adresu:
dolezal@sspscultus.cz. Uzávěrka
odpovědí: 31. května 2021, slosování: 3. června 2021, vyhlášení: face(via)
book a web školy. 
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Ženy MSK se utkají s týmem Marie Hrachové
Dohrávanými utkáními byla
uzavřena základní část extraligy stolních tenistek. Ženy MSK
Gumotex Břeclav ZFP Group
již měly dříve jisté první místo,
dohrávky určily pořadí na dalších místech tabulky a stanovily
čtvrtfinálové dvojice nadstavbového play off, které je mistrovstvím ČR družstev žen pro rok
2021. Soupeřem Břeclavi bude tým
HM Stolní tenis Ostrava, který vede
dlouholetá úspěšná reprezentantka ČR Marie Hrachová. Aktuální
jedničkou jejího celku je Kristýna
Mikulcová, která před několika lety
oblékala dres MSK. Pravidelně boduje i Barbora Kapounová, trojkou
družstva je aktuálně Simona Šle-

hobrová. V základní části vyhrály ženy MSK v Ostravě až po boji
6:4, a tak je třeba tohoto soupeře
brát vážně. Čtvrtfinále mezi oběma celky začalo v Břeclavi 1. 5. od
15 hod, odveta v Ostravě se bude
hrát 8. 5., případné třetí utkání, kdyby po prvních dvou byl stav 1:1, 9. 5.
opět v Břeclavi. Další čtvrtfinálové
dvojice tvoří Hodonín A-Havířov,
Dobré-Moravský Krumlov a KST
Ostrava-Hradec Králové A.
Po základní části extraligy má
nejlepší individuální úspěšnost
Solomya Bratejko (Hodonín A)
s bilancí 26:2. Obě porážky inkasovala v Břeclavi, 2:3 s Danou Čechovou a 2:3 s Karin Adámkovou.
Těsně za Bratejko figuruje právě

Karin Adámková (30:3), silnou trojku uzavírá Zdena Blašková (Dobré,
26:3). Všechny tři odehrály všech
dvanáct utkání svého družstva.
Následují Tamara Tomanová (KST
Ostrava, 27:4, 11 utkání), Aneta
Širůčková (MSK, 16:4, 10), Hana
Kubátová (Hradec Králové A, 27:7,
12) a Kristýna Mikulcová (HM Ostrava, 25:8, 12). Třetí z hráček MSK
Dana Čechová je na jedenáctém
místě (15:8, 11), extraligu si v dresu MSK zahrály i Dominika Wiltschková (8:4, 4) a Lucie Masopustová
(1:4, 2), které jsou hodnoceny mezi
hráčkami s menším počtem odehraných utkání.
Dohrávky: El Niňo Praha-Dobré 1:6, Hradec Králové A-Hodonín

A 1:6 a Hodonín B 3:6, Hradec Králové B-Hodonín B 1:6, Hodonín A 0:6
a Dobré 0:6, Hodonín C-MH Ostrava
0:6 a Havířov 0:6, KST Ostrava-Havířov 6:4 a MH Ostrava 6:3.
Tabulka: 1.MSK Gumotex
Břeclav ZFP Group – 35 bodů,
2.SKST Hodonín Stavoimpex A –
33, 3.SK Dobré – 32, 4.KST Ostrava
– 30, 5.SVS Hradec Králové A –
25, 6.TT Moravský Krumlov – 25,
7.SKST Havířov – 25, 8.MH Stolní
tenis Ostrava – 24, 9.SKST Hodonín Stavoimpex B – 23, 10.SKST
Vlašim – 18, 11.SF SKK El Niňo
Praha – 16, 12.SKST Hodonín Stavoimpex C – 14, 13.SVS Hradec
Králové B – 12.
Jaroslav Hýbner

Kocman senzačně mistrem ČR v přespolním běhu
Výborný výkon předvedl na
I přes přísný protikoronavirový lockdown uspořádal Český at- mistrovství České republiky
letický svaz v neděli 11. 4. 2021 v Ostřešanech v půlmaratonu
mistrovství České republiky v přes- běžec Lokomotivy Pavel Hrdina.
polním běhu mládežnických ka- Časem 1:13:35 obsadil v mistrovtegorií v jihočeském Táboře. Mezi ském závodě 26. místo a zároveň
70 mladšími žáky se na startu ob- překonal již notně vousatý nejlepjevil také závodník Lokomotivy ší okresní výkon na této distanci.
Břeclav Matyáš Kocman. Ten se Ten držel již od roku 1996 Frantisouboje s většinou o rok staršími šek Kolínek, který v Blansku běžel
soupeři vůbec nezalekl a v prv- 1:13:39. Pavel Hrdina běžel tedy
ním kole se držel ve vedoucí sku- o 4 sekundy rychleji a zařadil se
pině. K velkému překvapení ovšem do čela historických tabulek. (jip)
pouze Matyáš dokázal udržet rychlé tempo i ve druhém kole.
V cíli z toho byl suvePořádání firemních
rénní náskok 11s před
druhým Jiřím Milerem
a soukromých akcí
z AC Mladá Boleslav.
Možnost grilování
Vítězství a zlato z mistrovského závodu
a zajištění rautů
pro atleta břeclavské
Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
Lokomotivy! Pro Ma691 41 Poštorná
tyáše to byl první mistrovský závod a hned
Tel: +420 776 280 507
zlatá medaile.

Cykloterasa s občerstvením

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

ZASKLENÍ LODŽIÍ
www.vnsklo.webnode.cz

PLASTOVÉ PLOTY
www.plastploty.webnode.cz

Vladimír Nečesaný
Tel: 605 933 956
e-mail: vnsklo@seznam.cz

KDYŽ BANKA ŘEKNE NE

NEBANKOVNÍ
úvěry a hypotéky

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

20 / RADNICE

CO NAKOUPÍŠ, TO VYHRAJEŠ!
FOTOGRAFIE JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ.

DŘEVĚNÉ

BRIKETYOD

4,80
Kč / kg

DŘEVĚNÉ

PELETY OD

4,86
Kč / kg

AKCE PLATÍ OD 1.4.2021 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.
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BŘECLAV
prodejna.breclav@biomac.cz
+420 731 512 903

Poptejte nyní okna a dveře
za výhodné ceny
Akce platí ještě do 31. 5. 2021
Díky naší slevě si prvotřídní okna i dveře
může pořídit každý.
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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