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Šonka, RAF, Gripeny. Tisíce lidí na leteckém dni

Letecký den v Břeclavi letos přilákal tisíce návštěvníků. I když špatné
počasí hrozilo, nakonec vše vyšlo na jedničku. Návštěvníkům nad hlavami
nízkým průletem zaburácely bojové Gripeny, své dovednosti ukázal vojenský cvičný stíhač Delfín. Předvedly se také historické válečné stroje,
pověstnou třešničkou bylo dechberoucí vystoupení Martina Šonky. Své
umění ukázali i piloti vrtulníku a dalších letadel. Zástupy lidí lákal tábor
RAF, v jehož středu stál legendární Spitfire.
(dav)

Kontaktujte Technické služby města Břeclavi
Přetékající koše, nepořádek kolem nich, neupravená městská
zeleň, polámané stromy, rozbité lavičky, poškozené chodníky, černé
skládky… Právě to jsou problémy, se kterými se můžete obracet na
Technické služby města Břeclavi: www.tsbreclav.cz, e-mail:
infots@breclav.eu, tel. 519 311 311, 736 166 420
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Břeclavský krizový štáb byl v akci dva měsíce
Krupobití, které před prázdninami nadělalo nepříjemnosti
mnoha Břeclavanům, ale zejména tornádo, které zdevastovalo několik vesnic mezi Břeclaví a Hodonínem, mnohým
změnilo vidinu poklidného léta.
Břeclavská radnice ihned po katastrofě zřídila pracovní skupinu krizového štábu ORP Břeclav, která
v prvních týdnech pracovala prakticky nepřetržitě. Už 24. 6. v noci
musel krizový štáb zajistit náhradní
ubytování pro 30 osob z charitní
ubytovny ve Staré Břeclavi, kterou
bouře nevratně poškodila. Pracovní skupina krizového štábu pravidelně fungovala až do ukončení
stavu nebezpečí 23. 8. 2021.
Krizový štáb pomáhal zejména
koordinovat materiální pomoc
a zřídil k tomu Centrum humanitární pomoci v hale bývalé Reny.
To lidé zaplnili prakticky okamžitě.
Důležitá tedy poté byla organizace
činnosti centra tak, aby se materiál
dostal co nejdříve na potřebná
místa. Kromě toho také břeclavská
radnice hned v prvních dnech po
katastrofě zakoupila stovky plachet. Ty byly použity na okamžité
zakrytí střech domů, které náporu

tornáda neodolaly. Radnice také
řešila a organizovala velké množství pomoci od místních i přespolních firem, ale také ze zahraničí
a od měst a obcí z celé země.
Město Břeclav rovněž založilo
transparentní účet. Více než pět
milionů korun od dobrovolných
dárců už bylo zasláno postiženým
místům a slouží k obnově poničených vesnic.
Radnice ale neopomenula ani
Břeclavany. Silné krupobití poničilo mnoho střech ve městě a tím
pádem bylo potřeba vyměnit
velké množství rozbitých střešních
tašek. Lidé si tak mohli zdarma vy-

zvednout náhradní střešní tašky
u budovy bývalé tržnice. Technické služby města Břeclavi rovněž organizovaly pravidelné svozy
poničených střešních tašek přímo

od domů obyvatel. Zároveň upozorňujeme obyvatele Břeclavi, že
tyto svozy byly ke konci léta ukončeny.
(dav)

V Poštorné vzniklo
nové sběrné místo

Bezpečnější zastávka
v centru města

Oproti původnímu termínu
(30. 8.) byla oprava frekventované
zastávky nám. TGM kostel (u Koruny) ukončena téměř o měsíc
dříve. „V zálivu nově mohou zastavit dva autobusy za sebou, což výrazně napomůže plynulosti dopravy, kdy autobusy nebudou
blokovat vozidla za nimi a umožní

tak hladký průjezd dalších automobilů. Navíc byl vyvýšen obrubník zastávky tak, aby se pohodlně
nastupovalo i lidem se sníženou
pohyblivostí nebo cestujícím s kočárky. Nově vyznačeny jsou také
cyklopruhy,“ vysvětlil břeclavský
starosta Svatopluk Pěček.
(dav)

Od začátku září otevřelo
Město Břeclav v Poštorné nové
sběrné místo pro ukládání odpadu. Občané Břeclavi budou
moci vozit na ulici Hájovou za poštorenským hřbitovem odpad z domácnosti, nábytek, textil, tříděný
i směsný odpad, bio, rostlinné
oleje, kovy nebo dřevo.
„Sběrné místo Hájová bude
sloužit pro ukládání odpadu pro
občany z Poštorné, Tovární kolonie, Habrové seči nebo Charvátské Nové Vsi. Ušetří tak čas, protože už nebudou muset vozit
odpad až do sběrného dvora
v Břeclavi, a zbytečně tak projíždět celým městem. Nedaleko nového sběrného místa jsou také
dvě velká sídliště, a i pro jejich
obyvatele bude likvidace odpadu
dostupnější,“ řekl místostarosta
Jakub Matuška.

Otevřeno zde bude zatím ve
zkušebním provozu každou
středu a pátek v čase od 8:00 do
17:00 a v sobotu od 8:00 do
12:00 hodin. Při příjezdu se musí
zájemci o uložení odpadu prokázat
občanským průkazem s trvalým
bydlištěm ve městě.
Na sběrné místo nemohou vozit
odpad podnikatelé a nebude
možné sem vozit ani stavební suť,
pneumatiky a nebezpečný odpad.
Tyto odpady je možné i nadále vozit jen do sběrného dvora AVE na
Sovadinově ulici.
Upozorňujeme rovněž občany,
že sobota 18. 9. 2021 bude poslední sobotou, kdy budou moci
využít sběrného místa na ulici Záhumní v Poštorné. Po tomto datu
mohou lidé plně využívat nového
sběrného místa na ulici Hájová.
(jp, foto dav)
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Slovo starosty
Vá že n í
o by va t e lé
Břeclavi,
letošní
léto si asi
mnozí představovali jinak.
Zatímco ještě
před začátkem letních prázdnin přišel pro
obyvatele Břeclavi a zejména okolních obcí šok v podobě tornáda,
které zpustošilo několik vesnic,
druhá část léta se nesla tak trochu
ve stínu obav, co bude na podzim.
Pracovní skupina krizového
štábu ORP Břeclav zasedala kvůli
následkům tornáda pravidelně, téměř dva měsíce, až do ukončení
stavu nebezpečí 23. 8. 2021. Pomáhali jsme organizovat potřebnou fyzickou i materiální pomoc.
Humanitární centrum v Reně bylo

naplněno až k pověstnému prasknutí. Tímto bych ještě jednou chtěl
poděkovat všem, kteří přiložili ruku
k dílu, přispěli materiálně nebo finančně či zkrátka jakkoliv pomohli.
Tedy zatímco řádění koronaviru
s nástupem léta ustalo, Břeclavané
měli co dělat s následky nevídaného krupobití, a obyvatelé vesnic
mezi Břeclaví a Hodonínem řešili
ještě o poznání větší nepříjemnosti.
Léto ale pomalu končí a nás čekám podzim. Jaký bude, těžko
předvídat. Jisté je jen, že nás začátkem října čekají volby do poslanecké sněmovny. Zdaleka tak jisté
ale není, jak se bude vyvíjet situace
ohledně koronaviru. Dění v okolních státech nám napovídá, že
ještě nemáme vyhráno. Zároveň
ale s rostoucím počtem očkovaných stoupá naděje, že se na podzim s koronavirem dokážeme popasovat lépe než v minulém roce.

Do konce srpna se nechalo
v břeclavském očkovacím centru
v Domě školství za 6 měsíců jeho
fungování naočkovat přes 52 000
lidí, což je výborná zpráva. Očkovací
centrum jelo půl roku naplno a já
děkuji všem, kteří se podíleli na
jeho provozu. Chvály na profesionální organizaci centra a lidský přístup se mi doneslo skutečně od
mnoha občanů Břeclavi. Břeclavské
centrum a jeho personál tak obstálo na jedničku. V druhé polovině
letních prázdnin už se zde mohli
očkovat i neregistrovaní příchozí.
Na konci srpna očkovací centrum
v Domě školství ukončilo svoji činnost, nově se lidé mohou nechat
naočkovat v břeclavské nemocnici.
Chtěl bych tímto proto apelovat
na všechny, kterým v tom nebrání
zdravotní omezení, očkujte se.
Vím, že částí společnosti je očkování vnímáno negativně. V sou-

časné době ale neexistuje jiná
cesta, jak se vrátit k normálnímu
životu. Nejen na léto, ale celoročně. Očkování samozřejmě není
samospásné. I očkovaný může virus chytit. Průběh nemoci u očkovaných a neočkovaných je však
v naprosté většině diametrálně odlišný. A to včetně doby, po kterou
zůstává člověk infikovaným a přenašečem. Studie ukazují, že očkovaní mají násobně vyšší šanci, že
chorobou projdou bez následků,
včetně těch fatálních. Nenechte
se ovlivňovat dezinformacemi
o vakcinaci. Očkování je bezpečné,
zatímco koronavirová mutace
Delta je zákeřnou chorobou, která
může způsobit velmi nepříjemné
zdravotní komplikace.
Chraňte sebe i druhé a společně
to určitě zvládneme.
Bc. Svatopluk Pěček,
starosta Břeclavi

Břeclavské zastávky zlepší náladu

Břeclav je zase o něco hezčí.
Novou podobu tří autobusových
zastávek ve městě navrhla studentka břeclavského gymnázia
Sára Ševčíková (na snímku). Výzdobu zastávek financovalo Město
Břeclav v rámci participativního
rozpočtu a vítězný projekt byl realizován letos v létě. Zkrášlení se
dočkaly zastávky Lesní, Domov seniorů a U nemocnice.

Sára Ševčíková vyhrála s návrhem ozdobit zastávky květinovými polepy a krátkými citáty klasiků nebo motivačními větami,
které vybírali občané. Vše doplňují květináče s živými květinami.
„Někdy stačí skutečně trocha
k tomu, aby části města výrazně
prohlédly. Zkrášlené autobusové
zastávky s motivačními citáty,

které rozhodně zlepší náladu,
jsou toho důkazem. Jsme rádi, že
Břeclavané dokáží ocenit i podobné drobné úpravy. Podobně
Břeclavany zaujalo před časem
i umění na rozvaděčích. Nápad je
to výborný. Věříme, že takových
bude více. Radnice takové myšlenky vždy ráda podpoří,“ shodlo
se vedení města Břeclavi.
Vybrané zastávky vyzdobila ví-

tězka projektu Zdravého města
s názvem Nápady pro Břeclav,
který má každoročně umožnit
občanům zapojit se do zvelebování veřejného prostranství. Máte
nápad? Pošlete svůj projekt
a zkuste vyhrát příspěvek z dalšího participativního rozpočtu
Města Břeclav.
(jp, dav, foto dav)
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Bezohlední řidiči jsou
hrozbou na vjezdech
Rychlostí přes 100 km v hodině vjelo do Břeclavi na ulici
Lednická 845 řidičů a na ulici
Bratislavská dokonce 3 565 řidičů. Neuvěřitelná čísla znovu obsahují výsledky statistického měření Městské policie Břeclav na
vjezdech do města za období od
poloviny listopadu 2019 do půlky
května 2021. V uvedeném době
vjelo do města z obou směrů téměř 3,5 milionu vozidel
a 1 650 000 z nich sem vjíždělo
rychlostí vyšší než 55 km/h.
„Tisíce řidičů vjíždí do města
rychleji, než je povolená padesátka. Měření rychlosti děláme
dlouhodobě a chování řidičů se nelepší. Naše koalice slíbila, že zvýšíme bezpečnost silničního provozu na vjezdech do města, takže
pro zlepšení dopravní situace uděláme maximum,“ zdůraznil starosta města Svatopluk Pěček. „Na
vjezdu do města ulicí Lednická překročili dokonce tři řidiči rychlost

170 km v hodině, na Bratislavské
takto jel jeden řidič. Rychleji než
140 km/h. jelo v uvedeném období 19 vozidel na Lednické a 26 řidičů na ulici Bratislavská,“ doplnil
statistiku starosta.
Z čísel například plyne, že ulicí
Bratislavská vjelo od 1. dubna do
poloviny května 2021 do Břeclavi
přes 72 tisíc automobilů, které dodržely rychlost, ale bezmála 100 tisíc dalších rychlost na vjezdu překročilo. Ve stejném období vjelo
do města ulicí Lednická téměř
78 tisíc automobilů povolenou
rychlostí, ale dalších více než 46 tisíc povolenou padesátku překročilo.
Výsledky orientačního měření
budou podkladem pro rozhodnutí
města o instalaci měřících jednotek na rizikových příjezdech do
města. Dopravní statistika vznikla
na základě orientačního měření,
takže za překračování rychlosti nebyly udělovány pokuty.
(jp)

Cyklopruhy a přechody
na Sovadinově ulici

Z důvodu zvýšení bezpečnosti
cyklistů nechala břeclavská radnice na ulici Sovadinova rozšířit cyklopruhy po celé její délce, a to
včetně obnovení vodorovného dopravního značení. „Nezapomněli
jsme ani na chodce obnovením

přechodu u Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické. Nově je zřízeno místo pro přecházení z ul.
Žižkova na sídliště Dukelských
hrdinů, kudy děti chodí do školy,“
vysvětlil břeclavský starosta Svatopluk Pěček.
(dav)

Hřiště má potřebný stín

Zastínění dětského hřiště za poštorenským kostelem je začátkem
plánovaných úprav na dětských
hřištích ve městě. V těchto místech vznikne dětské hřiště pro nejmenší, kam budou postupně přibývat lavičky a nové hrací prvky
pro děti. Pracovníci Technických
služeb opravili také prvky na sou-

časném hřišti pro děti a po zabetonování podpůrných kůlů na ně
umístili stínící plachty. „Nejde udělat všechno najednou, ale chceme
postupně zlepšovat podmínky na
všech dětských hřištích v Břeclavi,“
řekl místostarosta Jakub Matuška.
(jp, foto dav)

Nevyhovující zastávku
nahradí moderní záliv

Bezpečný přechod i přístupový
chodník zajistí v Charvátské Nové
Vsi nová autobusová zastávka.
Stavba byla zahájena ve druhé polovině srpna. Stávající autobusová
zastávka má nevyhovující parametry a nachází se na vedlejší
místní komunikaci vedoucí paralelně s průtahem. Vzhledem k častým stížnostem místních obyvatel
bude zastávka přemístěna na
hlavní komunikaci.
Předmětem stavby je tedy přemístění autobusové zastávky z přilehlé místní komunikace do hlavního dopravního prostoru průtahu
silnice III. třídy městskou částí

Charvátská Nová Ves. Součástí
nové zastávky bude nástupiště
s přístřeškem a přístupový chodník. Nový přechod pro chodce
bude nasvětlen dvěma sloupy veřejného osvětlení se světlem bílé
barvy určené speciálně k nasvětlení přechodu pro chodce. Úprava
křižovatky je nezbytná z bezpečnostních důvodů a po úpravách
přinese také zkrácení současného
přechodu na polovinu původní
délky. V dostatečně širokém zatravněném pásu bude postaven
autobusový záliv, nástupiště
s přístřeškem a přístupovým chodníkem.
(jp, foto dav)

RADNICE / 5

Bezpečnější provoz zajistí jednosměrka

Od konce srpna je další část
ulice Komenského v Poštorné
zjednosměrněna – viz. foto.
A to zejména z důvodu zlepšení
bezpečnosti v lokalitě. V ulici je
zvýšená intenzita dopravy. Kromě
osobních automobilů sem přijíždí
i značné množství dodávek, což

způsobuje při obousměrném provozu nemalé problémy. Dopravní
komise města Břeclavi proto vzala
v potaz podněty obyvatel ulice
Komenského v Poštorné a projednala změnu místní úpravy provozu v této ulici. Výsledkem je
právě zjednosměrnění části ulice

PO COVIDU OBNOVUJEME JAZYKOVÉ KURZY NA
BŘECLAVSKÉM GYMNÁZIU. KROMĚ STANDARDNÍ
NABÍDKY UPOZORŇUJEME NA NOVINKY:
Budoucí maturanti! Chcete si zjednodušit maturitu
a získat certifikát CAMBRIDGE nebo ÖSD?
Pravidla umožňují nahradit zkoušku z cizího jazyka certifikátem
o vykonané mezinárodní zkoušce pro úroveň B1 (u gymnázií B2).
Nabízíme vám přípravný kurz z anglického a německého jazyka.
Pokud následně zkoušku, která je uznávaná v zahraničí i při studiu
na více než 20 tisících vysokých škol po celém světě, složíte, nahradíte jí plnohodnotně maturitu z angličtiny nebo němčiny.
Přípravný kurz proběhne od října 2021 do května 2022. Certifikovaná zkouška se uskuteční koncem tohoto období, pro účastníky
kurzu za speciální cenu.
Cena 3 000,- Kč /2 hodiny týdně
Deváťáci! Získejte body k přijímačkám na gymnázium!
Chcete studovat na břeclavském gymnáziu? Nejen naše gymnázium, ale i jiné střední školy zohledňují znalost cizích jazyků na
určité úrovni při přijímačkách. Absolvujte u nás kurz cizího jazyka
se závěrečnou zkouškou (v případě němčiny možnost zkoušky ÖSD)
a můžete získat body navíc do přijímacího řízení.
Angličtina nebo němčina 2 hodiny týdně, pouze za 2 500,- Kč.
Kontakt: http://gbv.cz/web/index.php/jazykovka
zu@gbv.cz
+420 739 681 967

Komenského. Žádáme tímto řidiče, aby věnovali zvýšenou po-

zornost novému dopravnímu značení.
(dav)

Ostatním ceny energií
rostou, TEPLO Břeclav
ale nezdražuje
Vážení zákazníci společnosti
TEPLO Břeclav,
prázdniny jsou za námi a blíží se
podzim, což znamená také novou
topnou sezónu. I přes velký růst
cen plynu a elektřiny v posledních
měsících ceny námi dodávaného
tepla a teplé vody zůstávají stejné!
Jednak díky tomu, že se nám podařilo s předstihem výhodně nasmlouvat cenu plynu pro následující dva roky, ale také díky
neustálým investicím do obnovy
zařízení, která pracují efektivněji,
např. nový kotel v kotelně na ul.
Hájová apod. Dále doplňujeme
naše kotelny o kogenerace. Jedná
se o zdroje výroby tepla, které pro-

dukují teplo levněji a efektivněji.
Tato zařízení budou v příštím roce
umístěny do dvou lokalit. Jedna se
nachází v Poštorné, v kotelně na
ul. Hájová, další je v centru Břeclavi,
v kotelně na Sladové. Díky těmto
zařízením budeme schopni i nadále udržovat cenu tepla a teplé
vody na nízké úrovni. Přestože
vstupy se stále zvyšují, naši zákazníci to nepocítí.
Děkujeme, že jste s námi a přejeme Vám příjemné prožití babího
léta.
Jsme tu pro Vás.'
za kolektiv zaměstnanců
společnosti TEPLO Břeclav s.r.o.
Ing. Martin Marták, jednatel

Město připravuje dražbu
Město Břeclav připravuje prodej části pozemku p. č. 1140
v k. ú. Poštorná, označené
v geometrickém plánu jako pozemek p. č. 1140/1 o výměře
130 m2. Prodej bude realizován
formou veřejné dražby, která se
uskuteční dne 20. 9. 2021. Veškeré informace o nabízeném
pozemku a o průběhu dražby
jsou uvedeny v Dražební vy-

hlášce č. OM/1/2021, zveřejněné na úřední desce Městského úřadu Břeclav a na webových stránkách města (www.
breclav.eu – Úřad a radnice –
Úřední deska), případně lze informace získat na telefonních
číslech 519 311 380
a 731 428 222 – Bc. Simona Michalovičová.
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Ovlivněte svým názorem
strategii města Břeclavi
na dalších deset let
Už 16. září budete moci
svým hlasem ovlivnit další
směřování Břeclavi. Na Městském úřadě Břeclav v zasedací
místnosti č. 112 totiž od 17 hodin začne veřejné fórum pod
názvem „Město, které tvoříme
s vámi“. Máte tak opravdu jedinečnou možnost, aby se právě
váš názor promítl do chystané
strategie města na dalších deset let. „Hlavním cílem je samozřejmě získat co nejširší zpětnou vazbu od obyvatel
Břeclavi. Právě názory Břeclavanů nám nejvíce napoví, jakým směrem se dále ubírat,
které problémy lidi nejvíce
trápí, co je potřeba aktuálně,
ale také do budoucna řešit. Se
získanými poznatky budeme

nadále pracovat právě v rámci
strategie města,“ vysvětlil břeclavský starosta Svatopluk Pěček.
Diskuse proběhne formou
tematických oblastí (přehled
témat – viz přiložený leták).
Účastníci se zařadí do oblastí
dle svého výběru a zájmu. Poté
budou formulovat jednotlivé
problémy či náměty, z kterých
společně stanoví hlasováním
deset nejzásadnějších bodů.
Právě tyto body budou hlavním
výstupem veřejného fóra. Následně také budou uvedeny
v anketě, jejímž cílem je zásadní poznatky z veřejného
fóra ověřit širokou břeclavskou
veřejností.
(dav)
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Břeclavi v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
ul. Šilingrova, Denisova, K. Čapka, Fleischmannova, Smetanovo nábřeží č.or. 25 - 36, 38, BřeVolební okrsek č. 1
tislavova, Sokolovská, Sady 28. října č.or.9 - 19, Bratislavská, KPohansku, Mládežnická, Železniční,
volební místnost: Základní škola, Kpt. Nálepky 186/7, část Charvátská Nová Ves,
Lanžhotská, Březinova, Na Širokých
pro voliče s trvalým pobytem
Volební okrsek č. 12
ul. Palackého, S. K. Neumanna, SNP, Lednická č.or. 1 - 159 lichá, Kollárova, M. Kudeříkové,
volební místnost: Základní škola, Slovácká 2853/40, pro voliče s trvalým pobytem
Wolkerova, Nezvalova, Na Špitálce, Kpt. Nálepky, Tyršův sad, Františka Kňourka
ul. Husova, Libušina, Nová, B. Němcové, Sady 28. října č.or. 1 - 7, Riegrova, Svatoplukova,
Volební okrsek č. 2
Stromořadní, Slovácká č.or. 41 - 49, 50, 54, 56, 61, 73, 79, 81, 82, 83, Žižkova, nám. Svobody,
volební místnost: Základní škola, Kpt. Nálepky 186/7, část Charvátská Nová Ves,
Krátká, Na Zahradách, Hrnčířská, nám. P. Bezruče, sídl. Dukelských hrdinů č. or. 25 - 29
pro voliče s trvalým pobytem
Volební okrsek č. 13
ul. Lednická č.or. 2 - 160 sudá, Kapusty, Údolní, Chaloupky, Křivá, U Jezera, Obránců míru,
volební místnost: Základní škola, Slovácká 2853/40 pro voliče s trvalým pobytem
Revoluční, A. Kuběny, Nový Dvůr, U Apolla, Tři Grácie
ul. Slovácká č.or. 6 – 40, Na Hrůdách
Volební okrsek č. 3
Volební okrsek č. 14
volební místnost: Základní škola, Komenského 60/2, část Poštorná, (červená budova),
volební místnost: Základní škola, Sovadinova 565/1 pro voliče s trvalým pobytem
pro voliče s trvalým pobytem
sídl. Dukelských hrdinů č. or. 1 - 24, Slovácká č.or. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, Křížkovského
ul. Nádražní č.or. 1 - 43 lichá, Nádražní č.or. 2 - 54 sudá, Nádražní č.or. 45 - 83 lichá, Nádražní
Volební okrsek č. 15
č.or. 56, 58, 60, B. Šmerala, Gagarinova, Hájová č.or. 1,2,4,6,8, Dělnická Tylova, Záhumní, Sluvolební místnost: Domov seniorů, Na Pěšině 2842/13, pro voliče s trvalým pobytem
nečná
Domov seniorů, ul. Seniorů, Růžová, Nemocnice Břeclav
Volební okrsek č. 4
Volební okrsek č. 16
volební místnost: Základní škola, Na Valtické 641/31a, část Charvátská Nová Ves,
volební místnost: Dům dětí a mládeže, Lidická 506/4a, pro voliče s trvalým pobypro voliče s trvalým pobytem
tem
Tovární kolonie, Hlavní, Čs. armády
ul. J. Opletala, Na Řádku, Chodská, Kosmákova, K. H. Máchy, Kpt. Jaroše, Lidická č.or. 1 - 19
Volební okrsek č. 5
lichá, Lidická č.or. 2 - 22 sudá, Na Pěšině č.or. 1 - 11 lichá, Na Pěšině č.or. 4 - 18 sudá, Sovadinova,
volební místnost: Základní škola, Komenského 60/2, část Poštorná (červená budova),
Za Kasárnami, U Póny, Kobzíkova
pro voliče s trvalým pobytem
Volební okrsek č. 17
ul. Havlíčkova, Polní, Osvobození, Sadová, Kovářská, Rovnice, Komenského, Úzká, J. Skácela,
volební místnost: Základní škola, Herbenova 2969/4, pro voliče s trvalým pobyHraniční, Horní Luční, Dolní Luční, Prostřední, J. Fučíka, Dyjová, Lesní, tř. 1. máje (pouze část
tem
Poštorná), Celnice-středisko služeb, Věznice Poštorná
ul. Herbenova, Olbrachtova, Vančurova, Jaselská, U Jánského dvora, Hybešova, Sušilova, LiVolební okrsek č. 6
dická č.or. 21 – 33 lichá, Lidická č. or. 24 - 40 sudá, Mendlova, Družstevní
volební místnost: Základní škola, Komenského 60/2, část Poštorná (červená budova),
Volební okrsek č. 18
pro voliče s trvalým pobytem
volební místnost: Základní škola, Školní 1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým
ul. Nádražní č.or. 85 – 99, Nádražní č.or. 100-143, Okružní, Budovatelská, Hájová č.or. 3, 5, 7,
pobytem
9
ul. Mánesova, Pastevní, Na Pěšině č.or.15 - 49 lichá, Na Pěšině č.or.18a - 48 sudá, Skopalíkova,
Volební okrsek č. 7
U Zbrodku, Lidická č.or. 35 - 89 lichá, Lidická č.or. 42 - 96 sudá, Vinohradní, Přibylova, J. Moláka,
volební místnost: Základní škola, Kupkova 1020/1, pro voliče s trvalým pobytem
Lidická č.or. 91 - 149 lichá, Lidická č.or. 100 - 150 sudá, Na Zvolenci, U Padělku, Přednádraží,
ul. Kupkova, U Cukrovaru, U Splavu, Veslařská, Haškova
U Sýpek
Volební okrsek č. 8
Volební okrsek č. 19
volební místnost: Základní škola, Kupkova 1020/1, pro voliče s trvalým pobytem
volební místnost: Základní škola, Školní 1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým
ul. Fibichova, J. Černého, Mahenova, Národních hrdinů, nám. T. G. Masaryka, U Stadionu, Zápobytem
mecké náměstí, Pod Zámkem, Kančí obora, Sladová, U tržiště, 17. listopadu, Fintajslova č.or. 1
ul. Ostrov, nábř. A. Dvořáka, U Lesa, Říční, Zahradní, Rybářské uličky, gen. Šimka, Školní, Hřbi-19 lichá, Fintajslova č.or. 2 - 14 sudá, Za Bankou, Kuffnerovo nábřeží, Věznice Břeclav
tovní, U Rybníka, Na Kopci, Letiště, Široký dvůr, Bažantnice, Česká, Písníky
Volební okrsek č. 9
Volební okrsek č. 20
volební místnost: budova bývalého školského úřadu, ul. 17. listopadu 2995/1a, pro
volební místnost: Mateřská škola Duhovka, Na Valtické 727/92, část Charvátská
voliče s trvalým pobytem
Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
ul. Růžičkova, Pyskatého, Čermákova, Fintajslova č.or. 21 - 51 lichá, Fintajslova č.or. 16 - 52
ul. Na Valtické č.or. 55 - 100
sudá, nábř. Komenského, Fügnerova, Bří. Mrštíků, U Nemocnice, tř. 1. máje (pouze část BřecVolební okrsek č. 21
lav)
volební místnost: Základní škola, Na Valtické 641/31a, část Charvátská Nová Ves,
Volební okrsek č. 10
pro voliče s trvalým pobytem
volební místnost: Obchodní akademie, Smetanovo nábřeží 1224/17, pro voliče s trvaul. Na Valtické č.or. 1 – 23, č.or. 101, Habrová seč, Hájky
lým pobytem
Volební okrsek č. 22
ul. Národního odboje, Nerudova, Čechova, Jungmannova, Smetanovo nábř. č.or. 1 - 24, J.
volební místnost: Mateřská škola Duhovka, Na Valtické 727/92, část Charvátská
Palacha, Žerotínova, Jiráskova
Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem
Volební okrsek č. 11
ul. Na Valtické č.or. 24 – 54
volební místnost: Mateřská škola, Břetislavova 578/6, pro voliče s trvalým pobytem
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Břeclav 01.09.2021
Bc Svatopluk Pěček
starosta města
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Syslům se na letišti u Břeclavi daří!
Před rokem vypustili pracovníci Agentury ochrany přírody
a krajiny (AOPK) ve spolupráci
s brněnskou zoo na letišti v Břeclavi dvacet syslů. A to v rámci návratu tohoto kriticky ohroženého
druhu do volné přírody. Kolonie
syslů v Břeclavi totiž byla před
vyhynutím.
Po roce se zdá, že syslí kolonie
přečkala dlouhý a vlhký nástup
jara bez větší úhony a že se jí daří
dobře. Pracovníci letiště při kontrolách a přikrmování napočítali
mezi deseti a patnácti kousky tohoto ohroženého hlodavce, což
je velmi dobrá zpráva. O letních

prázdninách pracovníci AOPK
a Zoo Brno do kolonie přidali
další dvacítku syslů. Během roku
stav kolonie zkontrolují, a pokud
se syslům u Břeclavi bude nadále
dařit, nebude nutné ji příští rok
doplňovat.
Na letišti u Břeclavi mají sysli
ideální podmínky. Nory mají
mimo vzletovou a přistávací
dráhu a případná kolize s letadly
je tak vyloučena. Na letišti mají
díky pravidelně udržovanému
povrchu výborný rozhled a jsou
včas schopní zareagovat a schovat se před dravci.
(dav)

Příspěvky zastupitelských klubů

Sliby – chyby?
Prázdniny jsou za námi, odpočinuli jsme si a nyní s novou
energií do práce. Pohledem do
kalendáře vidím, že zbývá rok do
komunálních voleb a proto by
bylo dobré začít plnit sliby. Jsou
sliby a sliby. Jedny, které občan
nepotřebuje, naplněny nebudou
a vlastně se jeho života ani nedotknou. Slouží jako výplň programového prohlášení. Viz. „Programové prohlášení koalice
Mladí a neklidní, ANO, Společně
pro Břeclav a KDU-ČSL v Břeclavi
na období 2019 – 2022“, kde je
příkladmo uvedeno: „ ….Posílíme
potenciál Břeclavi jako centra turistického ruchu“. Jak? Čím? Ne-

konkrétní! Neměřitelné! Nekontrolovatelné! Na straně druhé
jsou sliby absolutně konkrétní
a dokonce ani ne tak finančně
náročné, které splněny být mohou. Nebo snad ne?
Jedním z těchto slibů je rekonstrukce koupelen v DPS na ulici
Seniorů ve Staré Břeclavi. (v programovém prohlášení je uvedeno: …“Dokončíme rekonstrukci
sociálních zařízení v Domě s pečovatelskou službou“.) V minulém volebním období jsem na setkáních s občany žijících v DPS
zaznamenal potřebu řešit rekonstrukci koupelen v tomto zařízení. Nic složitého. Vzhledem

ke zdravotním omezením většina
nájemníků upřednostňuje z důvodu sebeobslužnosti sprchový
kout před stávajícími hlubokými
vanami. Po zhodnocení možností
města a souhlasu koaličních
partnerů jsem slíbil každý rok rekonstruovat koupelny v jednom
patře DPS a též ihned rekonstrukci třetího patra zajistil. Po
změně koalice a vedení radnice
oceňuji, že i toto vedení vnímá
potřebu obyvatel DPS a dokončení rekonstrukce koupelen si
dalo do programového prohlášení koalice. Bohužel, prozatím
je klid a nic se neděje.
Pokud jsem tyto věci řešil, rea-

lizace koupelen třetího poschodí
započala okamžitě a dále byla
naplánována každý rok rekonstrukce dalšího ze zbývajících pater. Tento postup byl novou koalicí ukončen. Věřím, že koaliční
prohlášení nezůstane na papíře
a dojde brzkého naplnění. Stačí
koalici v plnění jejich prohlášení
pouze popostrčit? Zastupitelé
zvolení za ČSSD budou připomínat koaličnímu vedení dané sliby,
které si zaslouží dojít naplnění.
To je naše opoziční práce.
Ing. Jaroslav Válka,
zastupitel za ČSSD

Pozn. Příspěvek níže uveřejňujeme na základě žádosti Jaroslava Války o umístění doplňující informace, která nebyla uveřejněn v čísle 3/2021.
Zveřejnění doplňující informace v periodickém tisku města „Radnice“ dle § 11a zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon.

Nejprve realizovat a až potom se chlubit
Starosta Bc . Pěček (ANO) nesouhlasí s mým popisem situace
nastalé po vypovězení koaliční
smlouvy. V uveřejněné reakci na
můj článek upravil (tím, že vypustil podtržené části) své vlastní
„Stanovisko ke změně vedení
radnice“. To ve skutečnosti zní:
Nerozuměli jsme si plně v koalici,
ani při přípravě investic na nové
volební období, kdy měla jít
drtivá většina prostředků na finančně náročné akce v sociální
oblasti (přístavba Domova seniorů, dům s pečovatelskou služ-

bou v Poštorné a centrum sociálních služeb) a my jsme nebyli
v naší pozici schopni zajistit rovnoměrnější rozdělení finančních
prostředků do všech oblastí,
např. do dopravy, kultury, školství
nebo sportu.“ (Radnice 2/2019
str. 3).
Má slova o soli v očích vycházela z označení investic, u kterých jsme si dle Bc. Pěčka nerozuměli. Domov seniorů je, jak
vidíte, jednou z nich. Stejně tak
i DPS Hájová. Já nerozumím zase
tomu, že zastupitelům z ANO va-

dil jejich vlastní volební program.
A pokud jde o rovnoměrnější rozdělení financí, ve kterém jsme si
údajně také nerozuměli, znamenalo to snad snahu o snížení financování z uvedených oblastí?
Z rozklikávacího rozpočtu na
stránkách města je vidět, že stará
koalice v roce 2018 dávala do
kultury 42,7 mil. do dopravy 156,
4 mil., do školství 48,2 mil., a tělovýchovy a zájmové činnosti
56,7 mil. korun. Nová koalice
v roce 2020 (plán/skut.) dala do
kultury 47,7/45,6 mil., dopravy

96,5/59,7 mil., školství 43,1/45,1
mil., tělovýchovy a zájmové činnosti 45,2/35,9 mil. To jsou fakta.
Pokles financování uváděných
oblastí bez vlivu pandemie
o 23,5 %! Pane starosto, nešlo mi
o upírání zásluh mé osobě a celému realizačnímu týmu, i když
poděkování potěší vždy, pouze
jsem upozornil na neřešené
problémy a problémy trápící občany.
Ing. Jaroslav Válka,
zastupitel za ČSSD
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Modernější expozice Pohanska: Ve hře jsou dotace

Budoucnost expozice v zámečku Pohansko byla hlavním
tématem schůzky zástupců
města Břeclavi a Jihomoravského kraje. „Společně nyní budeme hledat způsoby a prostředky, jak expozici na Pohansku

pro návštěvníky zatraktivnit,“
shodlo se vedení Břeclavi se zástupci Jihomoravského kraje. Za
břeclavskou radnici na schůzce
jednali starosta Svatopluk Pěček
s místostarostou Jakubem Matuškou a radním Ondřejem Ďurišem,

Jihomoravský kraj zastupovali náměstci hejtmana Jiří Nantl a František Lukl. Jednání se účastnila
i archeoložka a odbornice na lokalitu Pohansko Evženie Klanicová.
Dalším krokem k přeměně stávající expozice v moderní výstavu
s použitím interaktivních prvků
bude vytvoření projektu. Na ten

poté bude možné získat finance
v rámci dotačních titulů. Ve hře
jsou přitom i dotace v rámci přeshraniční spolupráce. Zhotovení
projektu a následné podepsání
memoranda o rozvoji lokality Pohansko mezi Jihomoravským krajem a břeclavskou radnicí se plánuje už tento rok.
(dav)

Žáci břeclavské ZŠ Komenského se účastnili Letních kempů
v rámci projektu Asociace školních
sportovních klubů České republiky,
se kterou škola už několik let spolupracuje na dalších projektech
(Sportuj ve škole, Vzdělávací dny).
Za Letní kempy přitom žáci ZŠ neplatili nic, poplatky jsou totiž hrazeny v rámci projektu.

čtrnácti dnů v srpnu. První turnus
byl naplněn 20 účastníky a o druhý
turnus projevilo zájem 22 žáků,“
vysvětluje ředitelka ZŠ Komenského Yveta Polanská.
Programem letních kempů
byla dopolední činnost pojata
jako výuka hlavních vyučovacích
předmětů - český jazyk - rozvoj
slovní zásoby a práce s textem pomocí herních kartiček a obrázkových materiálů, matematika - orientace při práci s měřidly,
určování délek a rozvoj logického
myšlení při matematických rébusech, vlastivěda - podpora povědomí o historii města a historických budov v okolí, přírodověda určování druhů rostlin a vnímání
přírody jako celku.
Veškeré činnosti probíhaly formou zábavných her, pracovních
listů, exkurzí (hasičská zbrojnice,
muzeum, věž břeclavského zámku). Součástí dopoledního programu byla také estetická a technická výchova zaměřená na
kreativní tvoření a práci s různými
materiály. Odpolední činnost byla
zaměřena na rozvoj pohybových
a koordinačních schopností žáků,
kterou účastníci realizovali prostřednictvím tělovýchovných her
v družstvech a smíšených týmech.
Mgr. Polanská Yveta
ředitelka školy

Projekt Setkávání menšin
je po třech letech u konce Letní kempy
na ZŠ Komenského

Češi v Chorvatsku, Chorvaté
na Moravě, živý folklor a především společná kultura i řeč. To
všechno zkoumali v uplynulých
třech letech studenti a učitelé Gymnázia Břeclav v projektu Erasmus+
s názvem Setkávání menšin - Moravští Chorvaté a chorvatští Češi.
Partnerem jim byla Česká základní
škola Josefa Růžičky z chorvatských Končenic, které jsou zároveň
největší českou obcí v Chorvatsku.
První srpnový týden se do Končenic vydala delegace gymnázia,
aby tento projekt společně s partnery zrekapitulovala při veřejné
prezentaci v areálu Svazu Čechů.
„Byla jsem v úžasu z toho, co studenti obou zapojených škol dokázali vytvořit. Také mne příjemně
překvapilo, s jakou vervou chorvatští Češi po generace udržují českou
kulturu a tradice,“ shrnuje Eva Krutáková, ředitelka gymnázia.
Hlavním výstupem tohoto projektu byla společná výstava, jejíž
tématem byly právě tradice a kultura Moravských Chorvatů a chor-

vatských Čechů. Výstavu mohli
Břeclavané zhlédnout na pěší zóně
začátkem září 2019. “Moc mě potěšilo, že se naši studenti pustili do
výtvarného ztvárnění života Moravských Chorvatů a že jsme společně
vytvořili tuto unikátní výstavu,” dodává Božena Uhrová, učitelka výtvarné výchovy na Gymnáziu.
Cílem projektu bylo nejen zjištění poznatků o okrajové a opomíjené evropské historii, ale také
zmapování národopisných odlišností, podobností a vlivů české
a chorvatské kultury. „Chci velmi
poděkovat našim studentům
a také projektovému týmu z končenické základní školy. Spolupráce
byla naprosto výborná a jsem si
jist, že tímto projektem neskončí,“
říká koordinátor projektu Petr
Škoda.
Více o projektu naleznete na facebookovém profilu Setkávání
menšin/Susret manjina.
Projekt byl spolufinancován
z programu Evropské unie Erasmus+.
(gbv)

Cílem projektu je
S podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky
a vzájemnou spolupráci
S propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na
doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo
být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního
roku
S obnovit pracovní a studijní návyky dětí
S podpořit zájem dětí o vzdělávání
S podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
S podpořit návyky zdravého životního stylu
S podpořit pohybové aktivity dětí
Na ZŠ Komenského byl o letní
kempy zájem především z řad žáků
1. stupně, proto jsme otevřeli
možné maximum dané každé
škole – 2 turnusy během prvních
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Poradenské centrum ukončuje svou činnost
Tři roky pomáhali pracovníci Městského úřadu Břeclav
bezplatně řešit sociální a rodinné problémy související
zejména s bydlením a dluhy
občanů města Břeclavi. To vše
za pomoci odborníků z jednotlivých oblastí jako je sociální pracovník, psycholog, realitní makléř, rodinný poradce, dluhový
poradce a právník. V průběhu
projektu byla navázána dobrá
spolupráce i s dalšími organizacemi na území města Břeclav,
což bylo důležité pro úspěšné
vyhledávání nových klientů a řešení jejich problémů.
Činnost Poradenského centra
MěÚ Břeclav byla z 95 % finančně podpořena z prostředků
Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR v rámci
projektu „Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav". Účelem dotace byl rozvoj
kompetencí osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním v Břeclavi v oblasti problémových rodinných vztahů,

zadluženosti a bydlení. Hlavním
cílem bylo stabilizovat tíživé životní situace osob z cílové skupiny. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 195 osob.
V rámci dluhového poradenství se podařilo podat insolvenční návrhy, které pomohly lidem ke kompletnímu oddlužení.
Nadále se podařilo zastavit exekuce a sjednávat ve spolupráci
s věřiteli splátkové kalendáře.
V rámci podpory bydlení byly
sjednány nové nájemní smlouvy
díky sociálnímu realitnímu makléři, který klientům pomáhal na
komerčním realitním trhu.
Úspěšně byly řešeny sousedské
vztahy, prodlužovány nájemní
smlouvy, pořádány mediace
a také bylo poskytováno právní
poradenství.
V rámci sociálního poradenství bylo nalezeno klientům stabilní zaměstnání a byli zkompetentňováni v oblasti řízení
financí rodinného rozpočtu. Nastavila se kvalitní spolupráce se
základními školami v oblasti vý-

chovných a výukových problémů. K psychické podpoře klientů byla možnost využít psychologa, rodinného poradce,
terapeuta a mediátora. V rámci
složitějších případů byl zapojen
orgán sociálně-právní ochrany
dětí a v zájmu klientů se pořádaly případové konference.
Hlavní předností tohoto projektu byla zejména komplexnost
pomoci, kterou svým klientům
nabízelo. Největší komplikací
v činnosti projektu byla epidemie koronaviru a vládní opatření
kdy opakovaně docházelo
k omezení provozu poradenského centra. Nicméně i s tímto
problémem se pracovníci a spolupracující odborníci vyrovnali
a nabízeli nadále své služby jak
v terénu, kanceláři, tak i v on-line
prostředí.
K 30. září 2021 bude činnost
projektu ukončena z důvodu
uplynutí lhůty realizace projektu. Sociální poradenství bude
i nadále poskytovat odbor sociálních věcí Městského úřadu Břec-

lav, bezplatné dluhové poradenství poskytuje IQ Roma servis
z. s. se sídlem na náměstí T. G.
Masaryka 9 v Břeclavi a poradenství v oblasti práce zajišťují pracovníci Technických služeb
města Břeclavi v rámci projektu
Odstraňování bariér při vstupu
na trh práce v Břeclavi na adrese
Kupkova 3, Břeclav.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na spolupráci s Poradenským centrem MěÚ a přispěli tak
ke zmírnění tíživé situace občanů města Břeclavi
Realizační tým projektu
Odbor soc. věcí MÚ Břeclav

v případě, že by nad rámec zákonných srážek z příjmu, kterými dluh umořuje, dobrovolně hradil peníze navíc, a to
od 1500 do 6000 korun podle
výše příjmů.
S Exekutor má nově povinnost
nahrávat veškerou ústní komunikaci, kterou on nebo jeho zaměstnanci s dlužníky vedou.
Dlužník má také nově nárok na
zaslání celého exekučního
spisu na datovém nosiči.
Nemá-li dlužník přístup k in-

formacím o své exekuci, znemožňuje mu to, aby si mohl zajistit
efektivní právní pomoc nebo poradu s organizacemi, které se lidem ve finanční nouzi věnují,
tedy třeba od Dluhové poradny.
Pro více informací nebo pomoc s řešením dluhů se můžete
obrátit na bezplatnou Dluhovou poradnu na adrese: Náměstí T.G. Masaryka 9A, Břeclav,
dluhovaporadna@iqrs.cz,
tel.: 770 182 023
(kl)

Projekt: „Komplexní
podpora sociálního
začleňování města Břeclav“,
registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/
0009436. Tento projekt je
financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu ČR
a rozpočtu města Břeclav.

Novinky v dluhové oblasti
Přinášíme vám přehled několika změn, které by lidem
topících se v dluzích měly pomoci k rychlejšímu vyřešení
svízelné situace.
S Od 1. 7. 2021 je možné si zřídit
tzv. chráněný účet. Daný nástroj umožňuje volnou dispozici s takovým účtem (na rozdíl
od „normálního“ učtu, není
možné jej obstavit exekučně),
pokud si jeho majitel vyřídí potvrzení od zaměstnavatele, že
řádně provádí srážky z platu
a prostředky, které na účet přijdou, je nezabavitelná část příjmu. Postup jeho zřízení a pravidla jeho užívání lze nalézt na
webových stránkách České národní banky, mimo to informace poskytne každá banka.
S Od 1. ledna 2022 bude možné
zastavit exekuce, kde byl původní dluh maximálně 1 500
korun a které dlužník nebyl
schopen minimálně šest let
splácet. Jde velmi často o pokuty za jízdu „načerno“. Maximální délka vymáhání takového dluhu je 12 let. Opatření
bude platit se zpětnou účinností. Od ledna 2023 by se
mohly zastavit i exekuce, kde

byl původní dluh nad 1500 korun.
S Dlužník nově přednostně
splácí svůj původní dluh - jistinu. Doposud jsou splátky
dlužníků v exekuci započteny
nejdříve na příslušenství
dluhu, tedy na úroky, penále
a náklady, a až poté na samotnou jistinu.
S Zavádí se takzvané "milostivé
léto", které se týká dluhů u veřejné správy, tedy u státních
institucí, krajských, obecních,
ale také třeba u zdravotních
pojišťoven a u firem, ve kterých má stát podíl. Pokud dlužník jednorázově zaplatí dluh
a k tomu uhradí 750 korun na
náklady zastavení exekuce,
bude exekuce ukončena. Musí
to ale stihnout do půl roku ode
dne účinnosti novely exekučního zákona.
S Úpravy se dočkaly mobiliární
exekuce - tedy zabavování dlužníkova majetku exekutorem,
kdy exekutor navštíví dlužníka
a odnese si vybavení bytu. Budou se však týkat pouze občanů (tedy fyzických osob).
Podle novely by dlužník mohl
odvrátit prodej movitých věcí
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Spolek neslyšících Břeclav
Na různé handicapy existují
různé simulace, ale umíme si
představit nebo vyzkoušet na
„vlastní uši“, jaké to je neslyšet
vůbec nebo špatně? Hluchoslepá spisovatelka Helen Kellerová
vyjádřila svoji osobní zkušenost
takto: „Slepota odděluje člověka
od věcí, hluchota od lidí.“ Mateřským jazykem neslyšících je jazyk
znakový, založený na vizualizaci
slov, situací a dějů pohybem, mimikou, gestikulací a zrakovém vnímání.
SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Břeclav pomáhá neslyšícím v Břeclavi
a okolí již od roku 1996. V součas-

nosti poskytuje dvě sociální
služby:
Tlumočnické služby
Při komunikaci se slyšící osobou
bez tlumočníka znakového jazyka
hrozí riziko, že v důsledku chybného
porozumění může způsobit, zejména u neslyšícího, zdravotní či finanční problém. Tlumočník znakového jazyka je zárukou kvalitní
a přesné komunikace mezi sluchově postiženou a slyšící osobou
a nevznikají problémy z nesprávného pochopení, domněnek či domýšlení si informací. Nejvíce jsou
služby tlumočníka využívány při jed-

Den charity – ukážeme vám,
co dokážeme
Dne 24. září proběhne u příležitosti svátku
sv. Vincence z Pauly Den charity.
V tento den bude probíhat téměř ve všech službách
den otevřených dveří.
Máme pro vás připraven i „den zavřených dveří“,
a to na facebooku Oblastní charity Břeclav,
kde bude prezentace jednotlivých služeb.
Přijďte a oslavujte s námi.

nání na úřadech, v bankách, podepisování smluv, návštěvách u lékaře,
komunikaci se zaměstnavatelem,
ve škole apod.
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Pro neslyšící je navštěvování
vzdělávacích kurzů, zájmových,
sportovních a společenských aktivit,
které jsou pořádány pro slyšící
osoby, značně znevýhodňující, neefektivní a psychicky náročné z důvodu komunikační bariéry. Pořádání
vzdělávacích, společenských, kulturních a sportovních akcí, soutěží
pro neslyšící a jejich blízké z řad slyšící veřejnosti a získávání informací
formou besed a přednášek s odborníky např. z oblasti zdravotní, sociální, finanční gramotnosti apod. ve
znakovém jazyce napomáhá neslyšícím být součástí společenského
dění.
Spolek neslyšících každoročně
otevírá kurz znakového jazyka

pro veřejnost, kde se zájemci naučí
nejen základy jazyka, ale i zásady
spojené s kulturou neslyšících. Pracovnice spolku pomáhají i s pořízením a využitím kompenzačních
a komunikačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé, popř. s jejich
vyzkoušením nebo zápůjčkou na určitou dobu.
Podrobnější informace můžete
získat na www.snbreclav.cz, e-mailu.:
snbreclav@seznam.cz nebo v kanceláří na adrese Břeclav, 17. listopadu 1a (Dům školství – 2. patro).
Novou službou pro neslyšící je TICHÁ LINKA, provozovaná pobočkou
společnosti Tichý svět se sídlem
v Brně na Josefovské ulici 612/15.
Prostřednictvím Tiché linky lze využít on-line tlumočení v případě, že
se nepodaří zajistit fyzickou přítomnost tlumočníka. Nemá za cíl nahradit fyzické tlumočení, ale naopak
doplnit ho v situacích, kdy přítomnost tlumočníka není možná nebo
nutná. Další informace naleznete na
www.tichysvet.cz.

Volnočasové aktivity pod zámkem

Koláč pro hospic v Břeclavi
Již počtvrté se koná sbírka Koláč pro hospic.
Tato sbírka probíhá na celém území brněnské diecéze.
Letošní ročník se uskuteční 6. října.
Bližší informace o místech, kde nás najdete,
se dozvíte na facebooku Oblastní charity Břeclav.

Hokej, fotbal, ragby, florbal, stolní
tenis a mnohé další. V závěru srpna
jste si mohli pod zámkem vybrat
mezi šestnácti různými volnočasovými aktivitami. Zástupci spolků
a sportovních oddílů byli připraveni
odpovídat na dotazy příchozích, zejména si ale děti mohly aktivity „osahat“ a vyzkoušet. Veletrh volnoča-

sových aktivit zahájil břeclavský
místostarosta Richard Zemánek.
„Děti v Břeclavi mají velký výběr
toho, co dělat ve volném čase. Mohou si vybrat z několika desítek různých aktivit. A právě Veletrh volnočasových aktivit může mnohým
pomoci se rozhodnout,“ komentoval místostarosta.
(dav)
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Sto let dobrodružství břeclavského skautingu
Rovných sto let od založení prvního oddílu v Břeclavi si v listopadu připomenou a hlavně oslaví břeclavští skauti a skautky. Program připraví i pro obyvatele Břeclavi. Na podrobnější informace
k oslavám se čtenáři mohou těšit v říjnovém vydání měsíčníku Radnice nebo na webových stránkách breclav.skauting.cz. V tomto čísle
vám skauting představíme obecně společně s historií břeclavských
skautů a skautek.

skautů – junáků RČS Poštorná.
Oním oficiálním datem bylo 1. 11.
1921, i když kluci už skautovali rok
dříve pod Sokolem. Nedlouho poté
byly založeny v Břeclavi další chlapecké skautské oddíly a kolem
roku 1925 vznikl i oddíl dívčí.

Skautská výchova pro děti
Skauting je celosvětové mládežnické hnutí, které vzniklo na
začátku 20. století. Zakladatelem
byl britský důstojník a posléze světový skautský náčelník R. BadenPowell. Za jeho více jak stodesetiletou historii se přirozeně
proměnil, změnila se jeho náplň
i vizáž. Avšak základní idea, pilíře
a hodnoty zůstávají i nadále stejné.
Cílem skautingu je zlepšovat
okolní svět, a to hlavně skrz výchovu dětí a mladých lidí k opravdovému a pevnému kamarádství,
sebedůvěře, samostatnosti, pravdivému jednání a smýšlení a k radosti ze života. Využívá při tom
řadu praxí ověřených, jednoduchých metod, které dělají skauting
atraktivním i vysoce účinným zároveň. Skautem se ale může stát
i dospělý jedinec a kdo skauting
opravdu “pochopí”, stane se jím až
do konce života.
Skautské hnutí je rovněž postaveno na demokratických principech, což zejména pro ten náš
český znamenalo v minulosti jeho
přerušení totalitními režimy.

Velkou skautskou osobností byl
ve dvacátých a třicátých letech řídící učitel František Kňourek, přezdívkou Šedý Havran. Jako vedoucí
oddílu organizoval tábory až
u moře, v Boce Kotorské u Jaderského moře. Řada kluků a holek
tak poprvé mohla dovádět ve slané
vodě či trávit odpolední siesty ve
vavřínovém háji.
O úspěch mezinárodního rozměru se postarali skauti – hudebníci již zmíněného 1. poštorenského oddílu. Jejich dechová

Poštorenská kapela se účastnila
mezinárodního setkání skautů
(tzv. Jamboree) v Maďarsku a Nizozemí a sklidila tam ohromný
obdiv a uznání. Neznáte náhodou jejich píseň Poštorenská kapela?

Poštorenská kapela před odjezdem do Maďarska na Jamboree 1933
A i v Břeclavi byl skauting třikrát
zakázán či přerušen, ale to už trochu předbíháme, vydejme se nyní
k jeho počátku!
V krásném věku za první republiky
Přirozená chlapecká touha po
dobrodružství, objevování přírody,
její krásy a umění přežít jako Robinson Crusoe na pustém ostrově
vedla skupinu původně osmi poštorenských hochů ve věku
14–17 let k založení 1. oddílu

Ve třicátých letech minulého
století v Břeclavi pak působily krom
tzv. svazových skautů i jiné organizace – skauti dělnické tělovýchovné jednoty, katoličtí i židovští
skauti. Ti všichni však museli skončit nástupem nacismu a okupací
Břeclavi začátkem října roku 1938,
protože jak bylo napsáno výše,
skauting vylučuje totalitu – totalita
vylučuje skauting. Pokračování
v Radnici říjen 2021.
Za břeclavské skauty
Mgr. Štěpán Káňa

Jubileum historičky Luďky Šulákové
Po letošním letním období si
připomeneme životní jubileum
emeritní archivářky mikulovského archivu a regionální historičky doktorky Luďky Šulákové.
Díky svým odborným znalostem
(absolvovala filozofickou fakultu
univerzity v Brně) a jazykovým
znalostem (němčina, španělština) se stala oporou pro celou
řadu badatelů. Velmi aktivně se
podílela na řešení studijních
úkolů archivu. Její vstřícnost
v přístupu k řešení problémů přispívala k vytváření příjemné pracovní atmosféry pro zaměstnance archivu i badatele.
Jazyková vybavenost Luďky
Šulákové jí umožnila sledovat
a zajišťovat cizojazyčnou literaturu o dějinách bývalých německých obcí jižní Moravy. Ve své
přednáškové a publikační činnosti organizované archivem,

Městskou knihovnou v Břeclavi
nebo obecními úřady našeho regionu výrazně přispívá zejména
k přibližování zdejší historie. Na
svých přednáškách vytváří příjemné ovzduší pro diskusi s posluchači.
Mimořádným přínosem Luďky
Šulákové zejména pro badatele
v oblasti regionálních dějin je Bibliografie okresu Břeclav, na které
pracovala spolu s Milošem Papírníkem a již vyšla v roce 2002.
Stranou historického bádání není
ani nedávná minulost. Spolupráce na připravovaných dějinách
Hlohovce ji vedla ke studijním návštěvám Dolnorakouského zemského archivu – pracoviště v Bad
Pirawarth a Lichtenštejnského rodinného archivu ve Vídni.
V roce 2020 se Luďka Šuláková
stala zakládající členkou Společnosti pro Břeclavský zámek, je-

jímž cílem je studium archeologických a písemných pramenů
k dějinám zámku a přiblížení jeho
méně známé historie veřejnosti.
Věřme, že Luďka Šuláková
bude i nadále využívat svých od-

borných znalostí a jazykových
dovedností v badatelské práci ve
prospěch široké veřejnosti.
Přejeme naší jubilantce dobré
zdraví, rodinnou pohodu a další
stálý studijní elán.
(dk, mg)
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Břeclavské stavby se zajímavym příběhem

Jaroslav Rössler a jeho břeclavské projekty

„Forma je stejně nezbytnou
složkou každého stavebního díla,
stejně jako jeho účelovost a konstrukce.“
Architekt, urbanista a legionář Jaroslav Rössler (14. 1.
1886 Kladno (někdy uváděna
i Plzeň) - 27. 11. 1964 Praha)
vyprojektoval pro Břeclav
hned dvě reprezentativní budovy – dnešní Obchodní akademií a hlavní poštu. I přes své
vyškolení secesními tvůrci,
vždy kladl důraz na přesné
konstruktivistické vyjádření
oproštěné od přílišného dekoru.
Po středoškolských studiích J.
Rössler nastoupil na Uměleckoprůmyslovou školu do kurzu architektury slavného Jana Kotěry,
zde studoval mezi lety
1906‒1908 a posléze přešel do
Vídně na Akademii výtvarných
umění k Friedrichu Ohmannovi.
Architekt byl ve Vídni úspěšný
a získal řadu prestižních ocenění,
díky tomu se mu podařilo podniknout několik studijních cest
po Německu, Itálii, Švédsku
a Francii. Během první světové
války se Rössler dostal do zajetí.
Roku 1918 vstoupil do československých legií v ruském Omsku,
kde zůstal dva roky.
Rösslerovy prvotní práce jsou
spjaty s jeho rodištěm a ovlivněny
jeho prvním učitelem Janem Kotěrou. Vliv kotěrovské moderny
a anglického „domestic revival“
(britská venkovská architektura)
se projevil v projektech z prvního
desetiletí 20. století, například na
kladenském Městském divadle či
Státní průmyslové škole. Jako
člen pražské Jednoty výtvarných
umělců navrhl v roce 1934 vý-

stavní pavilon, dnes známý jako
„Nová síň“. Ke konci své architektonické praxe J. Rössler dospěl
k navrhování staveb v puristickém
až funkcionalistickém stylu.
Obchodní akademie a škola
ženských povolání
1924–1926
K založení české obchodní akademie došlo, i přes počáteční negativní stanovisko, až krátce před
vznikem republiky roku 1918. Nakonec se ukázalo, že díky své poloze byla Břeclav pro založení
školy ideální. Městská obchodní
škola byla otevřena v září roku
1919 a původně sídlila v budově
měšťanské školy na Komenského
nábřeží, kde měla k dispozici dvě
učebny. Následující rok se opět
stěhovala do větších prostor,
které získala v matiční měšťanské
škole na dnešní Kupkově ulici.
Město Břeclav pro stavbu nové
školy zakoupilo pozemek na
Smetanově nábřeží od p. Steina
a z úsporných důvodů rozhodlo
postavit společnou budovu pro
školu obchodní i odbornou pro
ženská povolání. Dle Rösslerových plánů stavěly školu místní
firmy J. Macouna a J. Horsáka. Výstavba se potýkala s problematickým terénem, jelikož parcelou
kdysi procházelo řečiště řeky
Dyje. Základy musely být zpevněny vybetonováním 80 studní
a severní křídlo dodatečně podchyceno betonovou deskou.
Konstruktivistická (nikoli funkcionalistická) rovina Rösslerovy
práce se projevuje i na břeclavských projektech. Monumentální
symetrická hlavní budova školy
téměř postrádá dekor. Hlavní fasádu zdobí pouze kordonové
římsy, ostění oken a pilový vzor

po celém obvodu stavby. Bohužel
některé ze zdobných prvků
stavby zanikly během zateplování školy v roce 2019. Prolnutí
dvou různých institucí v jednom
celku, naznačuje samotná dispozice traktu vstupujícího vertikálně do hmoty stavby.
Hlavní pošta
1925‒1928
Ačkoliv výčty Rösslerovy architektonické tvorby tuto realizaci
neuvádějí, pochází z jeho rukou

také návrh hlavní pošty. Výstavba
započala roku 1925 na exponovaném místě u vlakového nádraží. Svým stylem jsou si obě realizace velmi podobné. Roh ulice
je akcentován kruhovým rizalitem s balkonem a hlavním vstupem do budovy. Po zahájení provozu 23. dubna 1928 byla pošta,
tehdy zvaná jako „zesilovací stanice, poštovní, telegrafní a vyměřovací úřad“, nejmodernější v Československu.
Bc. Kateřina Seibertová

Odhalili pamětní desku
V evangelickém
kostele na náměstí
Svobody v Břeclavi
byla v létě odhalena
pamětní deska Petra
Křivky. Člen břeclavského sboru Českobratrské církve evangelické se narodil 20. 10.
1897 v Kobylí a část
života prožil v Břeclavi. Hrdina odboje
I. a II. světové války byl
nakonec za obranu
svobody národa komunisty popraven 21. 7.
1957 v Brně – Cejlu.
Křivka je nositelem
Řádu republiky za
hrdinství in memoriam.
Detailní životopis Petra
Křivky vám přineseme
v příštím čísle Radnice.

Přesunuté představení!
Kino Koruna 27. 9. 2021 – 19:00
ŽENA OBECNÁ // Ivana Jirešová //
Zbylé vstupenky možno koupit na: www.kinobreclav.cz
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Veteráni pod zámkem

V létě žil park i podzámčí

Srdce milovníků dříve narozených vozidel ke konci srpna v Břeclavi
pod zámkem zaplesalo. Obdivované veterány doplnily vojenské a hasičské
vozy, na své si přišli i příznivci historických motocyklů. Pod zámek přijely
historické vozy vyrobené v Československu i v jiných státech.
(dav)

Hned sedm koncertů si o letních prázdninách mohli poslechnout návštěvníci akce Park žije.
Břeclavské muzeum si pro příchozí
připravilo country, cimbálku, ale i
klasiku nebo folk-rock. Koncerty
v parku přilákaly stovky lidí. Na pravidelné koncerty lákala také letní
terasa U Kapra. Kromě oblíbeného
Kaprfestu si lidé mohli poslechnout folklor, jazz, soul, acoustic
rock´n´roll, folkrock, bigbít, pop

nebo blues. Vybral si tak opravdu
každý. Kromě Kapra a parku lidé
mohli zajít i na Festival ve městě,
který s podporou města Břeclavi
pořádal místní Kulturní dům. I ten
nabídl pestrou směsici žánrů od
country, folku přes cimbálovou
muziku až po pop. Kulturní zážitek
doplnily břeclavské taneční skupiny, fotbalový žonglér nebo pohádková představení pro děti a pěnová párty.
(dav)

Bleší trhy už mají
v Břeclavi tradici

Bleší trhy už se v Břeclavi staly
tradicí. Neomezují se přitom jen na
letní sezonu. Břeclavské blešáky
pod taktovkou Petra Vlasáka tak
můžete navštívit celoročně. A také
na zajímavých místech. Jedním
z těch vizuálně nejpřitažlivějších
je bleší trh na bývalé cukrovarské

lávce. I v parném létě je totiž na
lávce díky řece Dyji příjemně. Další
blešák můžete navštívit už v pátek
24. září v podzámčí u Cyklosféry
od 15 do 18 hodin. A zrovna se
můžete podívat, jak se ručně staví
břeclavská mája.
(dav, foto L. Hrdlička)
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Městská knihovna Břeclav informuje
Břeclavská knihovna připravuje na září
Literární festival v parku
BookPark 2021
Od 13. do 17. září proběhne
v pavilonu břeclavského parku
druhý ročník literárního festivalu BookPark. Nabitý program
nabídne loutkové představení
místního Loutkového divadélka Radost, autorské čtení
spisovatelky a novinářky Markéty Pilátové, novináře a reportéra Jakuba Szántó, spisovatelky Lucie Faulerové, povídání
s básníkem a nakladatelem
Martinem Reinerem o připravovaném Dokumentačním
centru holokaustu na Moravě,
setkání s břeclavským rodákem, novinářem Tonym Havlíkem nad jeho knihou Homeless Guide o tématu
bezdomovectví a divadelní
představení Země žen místního Divadelního souboru
Břetislav. V rámci festivalu proběhne také odhalení břeclavského Poesiomatu na pěší
zóně před Gymnáziem. Celý
program BookParku najdete na
přiloženém plakátu, na oficiálním Facebooku festivalu a na
webových stránkách knihovny.
Kurzy němčiny a španělštiny
V září bude možné se v břeclavské knihovně přihlásit do
nově spuštěných jazykových
kurzů němčiny a španělštiny
pro začátečníky i mírně pokročilé. Výuka by probíhala dle do-

mluvy v odpoledních hodinách,
v menších skupinách pod vedením zkušené lektorky
PhDr. Ludislavy Šulákové.
Máte-li o účast v některém
z nabízených kurzů zájem, přihlaste se do 20. září na tel.
725 107 305 nebo na mail
cech@knihovnabreclav.cz.
Týden knihoven (4. – 8. října
2021)

Petr Slinták: Slovácko ve
filmu I. (1896–1969)
V úterý 5. října v 18 hodin
srdečně zveme všechny zájemce o regionální historii do
malého sálu na přednášku s filmovou tematikou Slovácko ve
filmu I. (1896–1969). Zasvěcený výklad redaktora a dokumentaristy PhDr. Petra Slintáka
střídají filmové ukázky nebo
projekce fotografií z filmů natočených na Slovácku od počátku kinematografie do roku
1969. Akci knihovna pořádá ve
spolupráci s vlastivědným časopisem Malovaný kraj. Vstup
volný.
Tomáš Ondrejka: Německá
Břeclav
V letošním roce plánuje
knihovna vydat publikaci To-

máše Ondrejky Břeclav na
cestě mezi Prahou a Vídní
(1848–1914). Autorovi se podařilo shromáždit velké množství dosud nepublikovaného
materiálu vycházejícího především z původních německy
psaných pramenů. Vydání
knihy doprovází stejnojmenný
přednáškový cyklus. Úvodní
přednáška Tomáše Ondrejky
ponese název Německá Břeclav, a uskuteční se ve středu
6. října v 18 hodin v malém
sále knihovny. Na přednášce
bude možné si zakoupit voucher, kterým vydání chystané
knihy můžete podpořit. Vstup
volný.

Na Týden knihoven si oddělení pro dospělé čtenáře přichystalo soutěž s knižní tematikou. Zúčastnit se mohou
nejen čtenáři knihovny, ale i široká veřejnost. Soutěž bude
probíhat v průběhu celého
týdne – od pondělí do neděle.
Každý den bude zveřejněna
jedna ukázka z knihy, kterou je
možné najít v knihovně. Úkolem bude zjistit, z jaké knihy
úryvek pochází a kdo je jeho
autorem. Více podrobností
o pravidlech soutěže naleznete
na plakátech, na webových
stránkách knihovny a sociálních sítích (Facebook, Instagram).

Tomáš Kruták: 16 let za mřížemi
Srdečně zveme všechny zájemce na zajímavé povídání
s Tomášem Krutákem nazvané
16 let za mřížemi. Takovou
dobu v kriminále v jednom
kuse stráví nanejvýš vrah. Ten
je tam ale nedobrovolně. Spolu
s ním je naopak ve vězení dobrovolně další spousta lidí, která
nějakým způsobem naplňuje
jeho práva a vyžaduje po něm
plnění jeho povinností. Kdo
všechno to je, a jak to ve vězení
funguje, přijďte zjistit ve
čtvrtek 7. října v 18 hodin do
malého sálu knihovny. Vstup
volný.

Týden knihoven v dětském
oddělení
V Týdnu knihoven je v dětském oddělení pro malé i velké
čtenáře připravena v čase vždy
od 13.00 do 17.30 celá škála
nejrůznějších zajímavých akcí:
pondělí 4. října – PODZIMNÍ JABLKO – výtvarná soutěž ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Kupkova Břeclav
úterý 5. října – KNIHOVNICKÁ DÍLNA PRO DĚTI
středa 6. října – DESKOHERNÍ MARATON – odpoledne pro malé i velké příznivce
deskových her
čtvrtek 7. října – KNIHOVNICKÁ BOJOVKA – soutěžní
odpoledne pro děti
pátek 8. října – ÚSVIT ROBOTŮ – přijďte přivítat roboty
(jč)
do knihovny

Soutěžte s knihovnou
o knihy i registraci na rok
zdarma
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Výtvarnice Jaroslava
Garšicová v synagoze
Jednou z prvních
podzimních výstav
v Městském muzeu
a galerii Břeclav bude
výstava známé výtvarnice Jaroslavy Garšicové. Tato výrazná autorka se ve výstavní síni
Pod vodárnou bude
prezentovat vybranou
kolekcí obrazů a kreseb z rozmezí posledních pěti let. Nejde
tedy o žádné bilancování, ale o ukázku její
současné tvorby. Soubor vystavených obrazů rozvíjí malířčina základní témata zakletá v předivu barevných
ploch. Jejím prostřednictvím nás
vpouští do svých poetických
světů. Jistým protipólem barevných pláten je pestrá řada kreseb.
Jemné předivo brilantně vede-

ných čar nám otvírá další mikrosvěty. Perokresby jsou doplněny
kolorovanými suchými jehlami.
Vernisáž výstavy je ve čtvrtek
23. září 2021 v 17 hodin. Výstava
bude otevřena od 24. září do
22. října.
(tz)

Břeclavský umělecký salon
Sdružení břeclavských výtvarníků připravuje na 17. 9. v 17 hodin vernisáž již VII. ročníku (bienále) Břeclavského uměleckého
salonu (BUS) s mezinárodním přesahem. Obrazy, skulptury, fotografie a jiné umělecké artefakty budou instalovány v areálu bývalého
cukrovaru. I díky unikátnímu prostoru, který nám k tomuto účelu
poskytlo město Břeclav.
Na pětadvacet výtvarníků zde
představí až 150 prací, aktuální
tvorbu za poslední dva roky.
Průvodními aktivitami salonu
budou výtvarné dílny pro děti
a studenty břeclavských mateřských, základních a středních
škol. Lektory aktivit se stanou
sami vystavující autoři a hotová

výtvarná dílka budou nabídnuta
např. domovům pro seniory či nemocnici jakou originální nástěnné
dekorace. Dernisáž, novinka pro
rok 2021, která uzavře salon,
představí i práce dětí a mladých
výtvarníků, vystoupí také mladí
hudebníci a budou předána díla
mladých výtvarníků osloveným
subjektům.
Cílem akce je otevřít a oživit
dlouhodobě prostory bývalé Reny
a přiblížit aktuální výtvarné dění
nejen stálým návštěvníkům výstav,
ale zejména mladým lidem. Pro ně
to může být inspirativní pro různé
aktivity, nejen z oblasti výtvarného
umění. Díla si můžete prohlédnout
až do 24. října.
Mgr. Božena Uhrová

Setkání s uměním jinak
Výtvarná aktivita Setkání
s uměním dlouhé roky patří
k břeclavskému gymnázium
a většinou se odehrávalo na pěší
zóně před budovou školy nebo
v přilehlém parku. Poněvadž
obyčejný život je v poslední
době jiný i Setkání s uměním jinak pro letošní rok bude mít odlišnou podobu. Studenti ve spo-

lupráci s některými učiteli spustí
1. října elektronickou aukci studentských výtvarných prací. Výtěžek bude věnován ZŠ v Moravské Nové Vsi těžce poničené
červnovým tornádem. První
krok k projektu bylo soucítění
s lidmi postižných obcí a hledání adresné a adekvátní formy
pomoci.

Září v Galerii 99

Galerie 99 v letních měsících
spolupracovala s Muzeem v Kobylí,
s Horními Bojanovicemi a uspořádala dvě výstavy v Brně. Antonín
Vojtek přijal pozvání na Brněnskou
muzejní noc a jeho obrazy zaujaly
návštěvníky v budově Krajského
úřadu JMK.
Těšíme se na návštěvníky v galerii na Slovácké ul., jsme připraveni se vám věnovat. Stále jsme
omezeni pracovními možnostmi
s ohledem na covidová opatření,
přestože bychom se rádi vrátili
k tradičním akcím.
V sobotu 25. září můžete v čase
14-18 hodin navštívit ateliér Anto-

nína Vojtka v rámci Dnů otevřených ateliérů 2021.
Galerie nabízí: stálou expozici
šperků ze dřeva, více než sto grafických děl, veškeré služby související s poradenstvím a výtvarným
uměním, oceňování obrazů, restaurování atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně po
telefonické domluvě kdykoliv519 372 118, 723 930 015,
723 887 977. Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.
Novinky sledujte na www.vojtekav.com nebo na Facebooku.
(jv)
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Slavnostem rajčat už ulička u synagogy nestačí
vyšel na úporná letní vedra, ulička
v centru Břeclavi byla zaplněná.
Výborné jídlo a pití na "rajčatech"
už tradičně doplnil bohatý kulturní program. „Přes rostoucí popularitu akce si rajčata pořád drží
sousedskou atmosféru, což je
skvělé! Díky za báječné prodejce
i návštěvníky! Letos navíc k rajské
zmrzlině přibyly červené langoše,
rajský burčák i desítky litrů rajča-

tového piva. Vše od Břeclaváků,“
pochvaluje si duchovní otec akce
Petr Vlasák, který oslavy rajského
jablíčka zahájil společně s břeclavským místostarostou Richardem Zemánkem. Letošní Slavnosti rajčat navštívila také
ministryně financí a místopředsedkyně vlády České republiky
Alena Schillerová.
(dav)

Pohár pro řezníky z Lužic

Rajčata vyzrála! Jsou tady
s námi už 8 let! Rajčatová chobotnice se v uličkách kolem sy-

nagogy rozrůstá a láká stále více
stánkařů a návštěvníků. Přesto,
že termín Slavností rajčat i letos

Taneční
pro dospělé
www.ts-dagmar.cz , tel.: 736 727 007
Kurz v Břeclavi obsahuje 7 lekcí + závěrečný ples.
Cena 1 300,- Kč
Kurz zahájíme 7. října 2021.
Přihlásit se můžete pomocí e-přihlášky na webu TŠ
nebo telefonicky.

Už posedmnácté uspořádali
břeclavští rybáři své Klobáskobraní.
Tentokrát mohli návštěvníci areálu
na Včelíně ochutnat 26 druhů klobás a 12 pomazánek. Ještě před
začátkem akce všechny dobroty
pečlivě prozkoumala laická porota,
kterou letos tvořili starobřeclavští
hasiči. Ti si jen nakrátko odskočili
z nedalekých Hrušek, kde pomáhali s obnovou zničených domů
a po splnění porotcovských povinností se tam opět vrátili.
Jejich chuťové pohárky nejvíc
okouzlila libová klobása z lužického Řeznictví u Marka a Roberta.

Na druhém místě skončila klobása
s celým pepřem Rudolfa Vidláře
mladšího z Poštorné, pohár za třetí
místo putoval do Řeznictví Žůrek
za loveckou klobásu. Z pomazánek
se porotě nejvíc líbila škvarková od
Jaromíra Floruse. V letošním roce
mohli poprvé nejlepší pochutinu
vybírat i návštěvníci. Cenu veřejnosti získala klobáska Gurmán
z Řeznictví Hakalík z Lanžhota
a tvarůžková pomazánka od Lucie
Tesaříkové. O dobrou náladu se po
celý večer již tradičně starala břeclavská country skupina Čtyřlístek.
(juh)
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Břeclavská stopa ve vrcholovém beachvolejbale
Na Mistrovství Evropy do
18 let v beachvolejbale si začátkem září zahrají odchovanci volejbalové Lokomotivy Břeclav. Účast na turnaji
v Lublani si vybojovala dvojice Daniel Fabikovič a Richard Struška ziskem titulu
na Mistrovství ČR U18. Příslibem je také letošní 3. místo na
Mistrovství ČR kategorie do
20 let v beachvolejbale, ke kterému přidali v srpnu dvě vítězství na Letním poháru mužů ve
Vratislavicích a v Praze. Věříme,
že jim forma do Lublaně vydrží
a držíme palce.
Daniel Fabikovič a Richard
Struška (oba ročník 2004) uviděli poprvé míč jako kluci
v předškolním věku prý asi společně, protože byli sousedé.
Oba parťáci za sebou mají celou
řadu úspěchů v atletice, kde závodili v žákovských kategoriích
v bězích, hodech nebo skocích
do výšky pod hlavičkou ZŠ Slovácká Břeclav. Jejich společná
cesta vedla ale k volejbalu.
Úspěchy začali sbírat u v roce

2019 v „šestkovém“ volejbale
se spoluhráči ve svém mateřském klubu Lokomotiva Břeclav, kdy vyhráli Mistrovství ČR
žáků a Český pohár žáků, stejně
jako Olympiádu dětí a mládeže
v Liberci, kde reprezentovali Jihomoravský kraj.
„O rok později jsme vyhráli
Mistrovství ČR do 17 let v beachvolejbale a kvalifikovali jsme
se společně také do finálových
bojů v kategorii o rok vyšší, kde
jsme skončili na Mistrovství ČR
U18 let v beachvolejbale druzí.
Ve stejném roce jsme skončili
druzí i na ME U18 v Itálii v šestkovém volejbale,“ připomínají
loňské úspěchy oba hráči. „Paradoxně se nám díky koronaviru
daří skloubit sezónu šestkového volejbalu a beachevolejbalu, protože se všechny termíny posouvají,“ doplnili
studenti Sportovního gymnázia
D. a E. Zátopkových v Ostravě,
kde hrají nyní za klub Blue Volley Ostrava.
(jp, foto archiv)
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Neděla: Cílem je Paříž
„Naším cílem je Paříž,“ řekl hned na úvod
setkání s vedením
města držitel zlaté medaile z Mistrovství světa
ve veslování do 23 let
Dalibor Neděla. Odchovanec SVK Břeclav je jedním ze členů vítězné párové čtyřky, která si dojela
pro zlato v červenci na MS
v Račicích. Druhým břeclavským zástupcem na MS
do 23 let byl Aleš Pospíšil.
Ten vybojoval se svými parťáky
z nepárové čtyřky skvělé 12. místo.
Oběma veslařům chtěli za reprezentaci Břeclavi poděkovat starosta Svatopluk Pěček s místostarostou Richardem Zemánkem.
„Nestává se denně, aby se člověk
potkal s mistrem světa,“ přivítali
představitelé města Dalibora Nedělu. Aleš Pospíšil se bohužel setkání nemohl zúčastnit, protože
odjel na další sportovní soustředění.
„Chceme navázat na stříbrný
úspěch párové čtyřky na OH v Aténách 2004 a všechno podřídíme

tomu, abychom se dostali na
olympiádu v Paříži v roce 2024,“
upřesnil své plány břeclavský veslař. Od září bude Dalibor Neděla
oblékat dres Dukly Praha, kde se
budou členové posádky připravovat u trenéra Jana Navrátila. V kategorii do 23 let může Dalibor vyhrávat ještě celý rok.
„Hlavně, ať se všechno sejde, jak
je potřeba. Správní parťáci, dobré
zdraví, sportovní výkony i kousek
toho pověstného štěstí, které
chodí připraveným naproti,“ popřáli veslaři starosta s místostarostou.
(jp, foto dav)
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Češi letos do bojů o medaile nezasáhli

Po dvou letech se do Břeclavi
vrátil prestižní turnaj hokejistů
do 18 let Hlinka Gretzky Cup
(2.–7. srpna). Čeští reprezentanti pod vedením trenéra Jakuba Petra tentokrát do bojů
o medaile nezasáhli. Po úvodní
výhře nad Švýcarskem 3:0 zaváhali
v souboji s Finy, který prohráli po
samostatných nájezdech 3:4. V posledním zápase skupiny nestačili
na favorizované Rusko (3:7) ani na
Američany v boji o 5. místo (4:6).

Ve finále Rusové přehráli Slováky,
kteří byli překvapením turnaje, jednoznačně 7:2. V severském derby
o bronz porazili Švédové Finy 4:3.
Na turnaji tentokrát kvůli obavám
z koronaviru nestartovala Kanada,
kterou nahradil tým Německa.
Hlavní hvězdou turnaje byl ruský
supertalent Matvej Mičkov, který
na turnaji získal nejvíce kanadských bodů v historii turnaje (9 branek a 4 asistence).
Zástupci zemí, které letos hrály

v Břeclavi, navštívili také břeclavskou radnici. Setkání s vedením
města už se stalo tradicí. „Velmi si
vážíme toho, že se zde turnaj může
konat i v takto těžké době. Do
Břeclavi se vždy těšíme. Břeclavský
zimní stadion hodnotíme pozitivně, má skvělou atmosféru. Hráči
i funkcionáři jsou spokojení s organizací i přístupem. Fanoušci
v Břeclavi jsou výborní,“ chválili si
zástupci týmů Ruska, Finska, Švýcarska a České republiky.

„Pro mnohé Břeclavany, ale také
obyvatele okolních obcí je Hlinka
Gretzky Cup oprávněně sportovním svátkem. Mají tu možnost
spatřit budoucí celosvětové hokejové hvězdy. Zápasy mají vysokou
úroveň a je to skvělá podívaná.
Břeclavská radnice bude turnaj určitě podporovat i v dalších letech,“
shoduje se starosta města Svatopluk Pěček s místostarostou Richardem Zemánkem.
(dav, juh)

Břeclavský triatlon prověřil kondičku
600 m plavání, 30 km kolo, 5 km běh. Šedesátka účastníků břeclavského Construct mana
se o prázdninách pořádně zapotila. Kromě jednotlivců se oblíbeného triatlonu v areálu Slováckého veslařského klubu účastnilo i 6 štafet.
Ženy ovládla Hana Rosebreyerová časem
1:24:51 (ročník 1966!), stříbrná skončila Markéta
Nedělová (1:25:12, 1996) a bronz brala Lenka

Filipová (1:28:10, 1991). Mezi muži zlato vybojoval Boris Maxian časem 1:07:46 (1991), stříbro
získal Martin Vintrlík (1:07,53, 1977) a třetí místo
patřilo Miroslavu Mrázovi (1:07:59, 1988). Mezi

štafetami zvítězil tým ALURO (1:00:19), druzí
byli Amatéři (1:07:56), bronz bral A Technology
(1:10:47).
(dav)
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