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Nová velvyslankyně Izraele přijela do Břeclavi

Nová velvyslankyně Izraele
v České republice Anna Azari
(na malém snímku uprostřed)
navštívila Břeclav. Doprovod jí
dělali břeclavský starosta Svatopluk Pěček, historička Alena Káňová a poslanec Parlamentu ČR
a předseda meziparlamentní skupiny ČR - Izrael Miloslav Janulík.
Velvyslankyně v Břeclavi obdivovala místní synagogu, nevynechala však ani návštěvu židov-

ského hřbitova. "Paní Azari bude
Břeclavi nápomocna při získávání
financí na opravu unikátní obřadní
síně na židovském hřbitově," vyjádřil se starosta Svatopluk Pěček.
Součástí programu v rámci Dne
pro Izrael byly také hebrejské písně
v podání souboru Nachamu Ami.
„Paní velvyslankyně se velmi zajímala o historii břeclavských Židů
a byla nadšená z obou dochovaných židovských památek.

V areálu židovského hřbitova jsme
strávili více než hodinu a živě diskutovali o rozdílech v rituálech pohřbívání ve střední Evropě a Izraeli.
Součástí návštěvy byl totiž i manžel paní velvyslankyně pan Meir
Azari, starší rabín reformovaného
judaismu v Tel Avivu. Novogotická
obřadní síň je okouzlila a ocenili
hodnotu výrobků poštorenské lichtenštejnské keramičky z konce
19. století. Uvnitř je zaujal unikátně

stavěný strop a pan Azari si dokumentoval původní hebrejské a německé nápisy. Dostali jsme poklonu za nádhernou výzdobu
synagogy v maursko-orientálním
stylu, a manželé Azariovi břeclavskou synogogu označili s nadsázkou za takovou menší španělskou
synagogu na Moravě (dle výstavní
Španělské synagogy v Praze), “ vysvětlila Alena Káňová.
(dav)
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Radnice opravila hřiště Na Valtické. Následovat
budou renovace dalších sportovišť

Opravy dětských a sportovních hřišť jsou pro břeclavskou
radnici jednou z priorit. „V létě
dětským hřištím pomůže zastínění.
Důležité jsou pro nás ale dílčí a zejména kompletní renovace a opravy.
Přes léto jsme takto zrenovovali
hřiště na fotbal, basket a další
sporty, které už využívají obyvatelé

sídliště Na Valtické, kde mimo jiné
chystáme rozsáhlou rekonstrukci
velkého víceúčelového hřiště pro
školu, veřejnost i dobrovolné hasiče,“ vysvětluje břeclavský starosta
Svatopluk Pěček. Podnět k opravě
hřišť Na Valtické přitom dal břeclavský radní Ondřej Ďuriš, který také
na celou rekonstrukci hřišť dohlížel.

Práce na cyklostezkách finišují

„Sportoviště už nutně opravu potřebovala, a proto mě těší, že se
nám podařilo celou renovaci během krátké doby dotáhnout do
konce,“ potvrzuje Ondřej Ďuriš.
Následovat budou opravy
a úpravy hřišť v dalších městských
částech. „Jako příklad bych uvedl
rekonstrukci sportovního hřiště

u "žluté" školy v centru (ZŠ Kupkova). Samozřejmostí je pro nás
pravidelná údržba dětských i sportovních hřišť,“ doplňuje starosta.
Pokud zjistíte nedostatky, kontaktujte Technické služby města Břeclavi, které zajistí nápravu.
https://tsbreclav.cz/kontakt/.
(dav)

Dotační programy vyhlášeny
Rada města vyhlásila dotační programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi pro rok
2022 a stanovila lhůty pro podávání žádostí. Dotační programy jsou zveřejněny na úřední desce.
Všechny potřebné formuláře najdou zájemci na
webu města www.breclav.eu v sekci služby úřadu –
rozpočet a dotace.

Výstavba cyklostezek se pomalu chýlí ke konci. Právě se intenzivně pracuje na další části cyklostezky v Poštorné, kde se po
uzávěrce Radnice už pokládal asfalt. Hotovo by mělo být ke konci
listopadu. Stejně tak by měly být
v listopadu ukončeny práce na
části cyklostezky ul. Bratislavská
a to včetně potřebných parkova-

cích míst pro kamiony. „Břeclav
bude zase o kus dál k tomu, aby
cyklostezky propojily městské
části a zvýšily tak komfort a zejména bezpečnost cyklodopravy,“
vysvětlil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček. Více aktuálních informací přineseme v příštím čísle
Radnice.
(dav)

!!!Upozornění!!!
Konání akcí v Břeclavi je závislé na
aktuálních podmínkách
a protiepidemických opatřeních
platných v den konání akce!
Pro aktuální informace sledujte
celostátní média, aktuální informace
o případném zrušení akce z důvodu
nastalých opatřeních
naleznete také na FB: Město Břeclav.
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Slovo starosty
Vá že n í
o by va t e lé
Břeclavi,
poslední
měsíce
a roky jsou
plné změn.
S životy lidí
zamíchal
koronavirus
a nyní i energetická krize. Živelní
katastrofa, která v létě postihla
Břeclav, ale zejména okolní obce,
ukázala, jak velký je nedostatek řemeslníků. Na pracovní trh doléhá
krize, která některé obory vyvažuje
dokonce téměř zlatem.

Jsem proto velmi rád, že se
v Břeclavi daří dělat mnohé proto,
aby byl v dalších letech pracovníků
v technických a především řemeslných oborech dostatek. Už roky
tak k technickým oborům láká absolventy základních a středních
škol veletrh Břeclavský fortel. Díky
za to, že se na této akci můžeme
jako město podílet.
Teď však dostává reálnější obrysy i další forma spolupráce. Ta
ještě důležitější. Základní školy totiž začínají spolupracovat s břeclavskou „průmyslovkou“. Z nedávných diskusí s novou ředitelkou ZŠ
Kupkova Helenou Ondrejkovou

Dobrovolní hasiči převzali
na radnici finanční dary

a ředitelem SPŠ E. Beneše a OA
v Břeclavi Jiřím Uhrem vyplynula
nutnost pokračování pracovního
vyučování – tedy tzv. dílen a jejich
zintenzivnění. Oba ředitelé totiž
dobře rozumí tomu, že je potřeba
žáky poutavou formou přitáhnout
k oborům, které se starými mistry
pomalu mizí a kterých začíná být
v Česku kritický nedostatek. Průmyslovka navíc dobře spolupracuje s břeclavskou Fosfou a věřím,
že i další významné podniky začnou brzy více spolupracovat jak
se středními tak se základními školami v Břeclavi a okolí. Právě taková
kooperace je totiž podle mě zá-

kladním kamenem úspěchu
k tomu, aby pracovní trh doplnili
pracovníci v potřebných oborech.
Podle mých informací se do spolupráce s břeclavskou průmyslovkou chtějí zapojit i další břeclavské
základní školy, což rozhodně vítám!
Břeclavská radnice vždy bude aktivně podporovat spolupráci mezi
základními a středními školami,
stejně jako mezi školami a podniky.
Není nic lepšího, než zaujmout
a prakticky si částečně i vychovat
zájemce a budoucí pracovníky
v oboru už v době studií.
Bc. Svatopluk Pěček,
starosta Břeclavi

V Břeclavi přišlo
k volbám 61,49 % voličů
Volební účast v Břeclavi byla v říjnových volbách do
poslanecké sněmovny 61,49 %, což je asi o 5 % více
než v roce 2017, kdy k volebním urnám přišlo 56,52 %
oprávněných voličů. Ve městě Břeclav zvítězilo hnutí
ANO - 28,94 %, koalice SPOLU dostala 25,08 %, PIRÁTI
a STAROSTOVÉ získali 12,63 %, SPD 10,71 %.

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

Ve středu 6. října dopoledne se
v zasedací místnosti břeclavské
radnice sešli zástupci devíti obcí,
jejichž jednotky dobrovolných hasičů pomáhaly v obcích postižených ničivým tornádem. Komora
velitelů dobrovolných hasičů se
rozhodla každému zřizovateli těchto jednotek poskytnout finanční
dary ve výši 18.000 korun.
Finanční příspěvek je účelově
určen na pořízení nebo opravu
věcných prostředků požární
ochrany. Před slavnostním podpisem darovacích smluv představil
viceprezident Komory velitelů
dobrovolných hasičů Ján Chlebo

aktivity této dobrovolné profesní
organizace, jejímž cílem je pomáhat jednotkám dobrovolných hasičů a jejich zřizovatelům pro vytváření podmínek při plnění úkolů
na úseku požární ochrany. Mimo
jiné upozornil, že za posledních
22 let ubylo v České republice 40
tisíc dobrovolných hasičů, kteří
jsou schopni vyjíždět k zásahům.
Starosta Břeclavi Svatopluk Pěček
při této příležitosti zdůraznil, že
tornádo opět ukázalo nezastupitelnou úlohu dobrovolných hasičů při zdolávání krizových situací.
(juh)

Zájemci o kompostéry
a biopopelnice zdarma
se stále mohou hlásit
na podatelně města,
písemně na mailu
posta@breclav.eu
nebo telefonicky
na čísle 519 311 111.
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Bezpečnost na silnicích v Břeclavi zvýší nový radar

Opakované stížnosti místních
obyvatel a žádosti občanů o vyřešení nebezpečné situace kolem páteřní komunikace v městské části Charvátská Nová Ves
a výsledky dlouhodobých statistických měření vedly vedení
města Břeclavi k rozhodnutí nainstalovat pro obousměrné úsekové měření na ulici Lednická
radar.
Ze statistik Městské policie
Břeclav plyne, že za období od poloviny listopadu 2019 do konce
září 2021 vjelo do města z obou
směrů (ulice Lednická a ulice Bratislavská) celkem 4 783 143 au-

tomobilů a 2 272 321 z nich sem
vjíždělo rychlostí vyšší než
55 km/h.
V letošním roce byla posunuta
značka označení obce až k začátku
obytné zástavby, aby byla rychlost
automobilů měřena opravdu až při
vjezdu do obce. Podstatou nového
úsekového měření je, že radar bude
měřit průměrnou rychlost vozidla
na obou úsecích. Řidiči se tak nemusejí obávat výkyvů rychlosti například při potřebě předjíždění.
„Podněty občanů a výsledky
měření byly podkladem pro rozhodnutí města o instalaci detekčních bodů na dvou měřených úse-

cích v městské části Charvátská
Nová Ves. Věříme, že radar pomůže celkovému zklidnění dynamiky a plynulosti provozu, protože
frekventovaná komunikace vede
středem městské části,“ uvedl starosta Svatopluk Pěček. „Měření
rychlosti děláme dlouhodobě
a výsledky se nelepší. Kamery jsou
umístěny na viditelných místech,
takže by mohly mít také preventivní dopad na chování řidičů,“ doplnil starosta.
Instalací radaru na ulici Lednická
končí orientační měření, u kterého
nebyli řidiči pokutováni. Nově se
bude měřit v celé délce komuni-

kace ve dvou úsecích – první měří
360 a druhý 580 metrů. Měření
úsekové rychlosti pomocí detekčních bodů bude po krátkém zkušebním provozu uvedeno do ostrého provozu v průběhu listopadu.
Členové koalice vedení města slíbili ve svém programovém prohlášení občanům, že zvýší bezpečnost
silničního provozu na vjezdech do
města. Orientační měření na ulici
Bratislavská bude pokračovat, shromažďovat potřebné údaje z provozu v místě, a výsledky budou průběžně vyhodnocovány v úzké
součinnosti s dopravní policií.
(jp, foto: dav)

Zimní provozní doba odpadových míst sjednocena
Připomínáme novinku, kterou je sjednocení zimní provozní
doby odpadového dvora společnosti AVE a odpadového místa
Technických služeb na ulici Hájová v Poštorné.
Zimní provozní doba sběrného dvora AVE je
od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022:
Úterý - 8:00 – 17:00
Čtvrtek - 8:00 – 17:00
Sobota - 8:00 – 17:00
Sběrné místo Hájová má otevřeno ve stejné dny, jen
v sobotu zavírá už v 12:00 h.

RADNICE / 5

6 / RADNICE

Příspěvky zastupitelských klubů

O čí zájem jde, táže se zastupitel Válka
Místostarosta Matuška tvrdí, že
o veřejný. Posuďte sami. Město
Břeclav v roce 2018 postavilo
vedle nemocnice nové parkoviště.
Důvodem byla katastrofální situace s parkováním osobních vozidel pacientů a zaměstnanců nemocnice na ulici Fintajslova na
úkor možnosti parkování obyvatel
dané lokality. Pro získání pozemků
situovaných vedle nemocnice od
Jihomoravského kraje (JMK) potřebných pro vznik nového parkoviště bylo požadováno JMK recipročně darovat vybrané městské
pozemky a věnovat 70 nově pos-

tavených parkovacích míst JMK.
K výstavbě nového parkoviště vyžila Břeclav polovinu takto získaných pozemků. Zbytek, 6 708 m2
pozemků, zůstal jako rezerva pro
možné rozšíření parkoviště.
Když jsem se dozvěděl, že chce
stávající vedení města zpětně darovat JMK pozemky, které město
draze pořídilo právě od JMK (náklady na pořízení pozemků 5 milionů a jejich dnešní cena je 23 milionů korun), pro výstavbu
výjezdové základny, nechápal
jsem. Výjezdová základna má max.
600 m2 zastavěné plochy a my da-

rujeme JMK o 6 108 m2 pozemků
(za 21 milionů) víc! Jaký je to veřejný zájem? Snad výstavba základny na těch 600 m2 ano. Ale
zbytek? Jde snad o úmysl vyvedení
majetku města ze sféry vlivu zastupitelstva města? Pro JMK nemá
zbytek pozemku o velikosti fotbalového hřiště využití. Již nyní nemocnice Břeclav trpí svou nevyužitelnou,
naddimenzovanou
kapacitou. Tyto nevyužitelné pozemky budou nejpravděpodobněji
na prodej, protože vedení města si
nedalo do darovací smlouvy blokační podmínku tak, jak původně

učinil JMK – jestliže pozemek bude
nabízen k prodeji či stavba se do
dvou let na pozemku nepostaví,
jde o porušení smlouvy a pozemek
se musí dárci vrátit zpět a navíc
uhradit smluvní pokuta v hodnotě
nabízených pozemků! Proto bych
rád věděl, čí je to zájem? Obyvatelé
ulice U Nemocnice, ve které probíhá výstavba dalšího bytového
domu, budou mít v blízké době
problémy s nedostatkem parkovacích míst, ale toto vedení města to
již trápit nebude.
Ing. Jaroslav Válka,
zastupitel za ĆSSD

Kauza výjezdové základny záchranky
Dovolím si krátce reagovat na příspěvek pana zastupitele Války vztahujícího se ke „kauze výjezdové základny záchranky“. Plánovanou
výstavbu nové základny zdravotnické záchranné služby (ZZS) jsem
podrobně projednal s paní ředitelkou MUDr. Albrechtovou a utvrdil
jsem se jenom v přesvědčení, že
vzájemným darováním pozemků
město učiní správný krok, aby
mohlo být zajištěno financování plánované výstavby z dotačního programu IROP 2021-2027, a to i s cílem prohlubování přeshraniční
spolupráce v poskytování ZZS v Dolním Rakousku a na Slovensku.
Umístění výjezdové základny u páteřní krajské nemocnice předpokládá i přímé propojení s areálem

nemocnice pro případ potřeby rychlého zásahu v areálu nemocnice
a také pro snadný návrat výjezdových skupin po předání pacientů
v nemocnici. Také bych chtěl zdůraznit, že po realizaci nové základny
ZZS bude v uvolněných prostorách
u vjezdu do nemocnice moci vzniknout nový urgentní příjem odpovídající trendům 21. století.
Ještě doplňuji, že kdyby chtěl
kraj zbývající část pozemku dále
prodat, bude toto v darovací
smlouvě ošetřeno pojistkou se
smluvní pokutou.
Pro lepší pochopení jako přílohu
doplňuji situační plánek nové výjezdové základny ZZS.
Bc. Svatopluk Pěček,
starosta Břeclavi

Chceme kvalitní základnu pro záchranku?
Zářijové jednání zastupitelstva
schválilo vzájemné darování pozemků s Jihomoravským krajem,
včetně pozemku u nemocnice, za
který má město od kraje získat jiné
pozemky. Následovat má ještě definitivní potvrzení. Kraj o pozemek
u nemocnice požádal pro plánovanou výstavbu nové výjezdové
základny Zdravotnické záchranné
služby JMK. Na vzniku tohoto záměru jsem se podílel v minulém
volebním období z pozice krajského radního pro zdravotnictví
a rád vysvětlím, proč je pro občany
Břeclavi tak důležitý.
V novém areálu má vzniknout
stanoviště pro čtyři výjezdové
skupiny (v současnosti jsou tři),

odpovídající zázemí pro pracovníky a techniku, prostory pro vedení územního odboru, zasedací
místnost, parkoviště a obslužné
komunikace pro napojení do nemocnice i na veřejnou komunikaci. Náklady na výstavbu pravděpodobně, a možná výrazně,
přesáhnou 100 mil. Kč. Financována bude mj. z dotačního programu IROP 2021-27. Podobnou
novou budovu, v menším provedení, můžeme vidět v nedalekých
Hustopečích, velikostně pak bude
srovnatelná se základnou ZZS ve
Znojmě.
Stávající zázemí záchranářů je
umístěno na několika místech
areálu Nemocnice Břeclav a neod-

povídá nárokům na výkon tohoto
náročného povolání.
Je správné, že město pro záměr
poskytne pozemky, stejně tak to
nedávno učinila jiná města v kraji,
která o nové stanice záchranky usilovala. Veřejný zájem je zcela nezpochybnitelný a stěží lze podezírat
Kraj, že bude s pozemky následně
jakkoliv spekulovat. Z celkové výměry darovaného pozemku
o ploše 6708 m2 jde v nezanedbatelné míře o úzké cípy, jejichž případné využití Městem Břeclav či
kýmkoliv jiným je velmi omezené.
Velkou plochu pak u nového
areálu zabírá nejen samotná budova, ale především obslužné komunikace a parkoviště.

Zpochybňování a oddalování
darování pozemků přibližuje možnost, že kraj od příprav upustí a přesune aktivitu i prostředky k záměru
jinému, mimo Břeclav i mimo zdravotní či sociální oblast. Zároveň by
v nemocnici nemohl vzniknout
nový urgentní příjem, pro který se
počítá s prostorami po přemístění
stávající základny ZZS. Význam nového urgentu dle mě ještě převyšuje důležitost nové základny ZZS
a zpoždění v jeho přípravě by znamenalo definitivní stopku i pro něj,
protože kraj a nemocnice přijde
o možnost financovat jej z dotace.
A to bychom neměli dopustit.
Milan Vojta, MBA, M.A.
zastupitel za ANO
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Za peníze v Praze dům?
Vážení občané,
po jednání Zastupitelstva města
Břeclavi jsme byly se zastupitelkou
paní Kelemenovou na facebooku
místostarosty Matušky osočeny, že
jsme navrhly prodej pozemků na
Lanžhotské za cenu nižší, než byla
nabídnuta jedním ze zájemců, s poznámkou, že se může jenom domnívat, co nás k tomu vedlo; my,

že tvrdíme, že pouhá lidská dobrota.
Proč taková nepravda? Nejlepší
obrana je útok? O dobrotě jsme
nikdy nemluvily. Návrh prodat pozemek řádnému účastníku nabídkového řízení jsme podaly s tím, že
je nutno postupovat transparentně,
v souladu s dobrými mravy a principem slušnosti, aby se nevytvořil
nežádoucí precedens pro spekula-

tivní podávání nabídek po lhůtě.
Pan místostarosta jaksi opomněl
uvést, že druhý žadatel nepodal nabídku v zalepené obálce a ve lhůtě
stanovené ve zveřejněném záměru
prodeje, nýbrž nabídku s navýšením
ceny podvakrát podal až poté, co si
na internetu přečetl, za kolik se má
pozemek prodávat, a to vždy až
v den konání zastupitelstva.

Opravdu chceme podporovat
mafiánské praktiky – pravidla nepravidla „za peníze v Praze dům“?
Doporučuji všem občanům Břeclavi, aby se podívali na video z jednání zastupitelstva ze dne 22. září
a úsudek o celé záležitosti si udělali
sami. (bod 28, od min. 0:55:59)
JUDr. Hana Dědová,
zastupitelka za KSČM

Reakce na text „Za peníze v Praze dům?“
Nemám moc ve zvyku takto
reagovat, v tomto případě je ale
třeba uvést některé věci na pravou
míru. Máme s některými kolegy
stále častěji rozdílné názory na to,
jakým způsobem má město postupovat při nakládání s majetkem.
Jde o výklad zákona 128/2000 Sb.,
takzvaného zákona o obcích. Ten
zjednodušeně říká, že se máme
o svěřený majetek starat řádně
a při jeho prodeji se chovat hospodárně. No a na různé vnímání hospodárnosti jsme ve dvou případech
narazili na posledním zastupitelstvu.
První z nich je plocha výroby na
Lanžhotské o velikosti 636 m2. Pozemek byl dán do prodeje jako
zbytný, protože tam město nemá
další zájmy. Aukce obálkovou metodou měla svého vítěze, nicméně
těsně před zastupitelstvem jsme

obdrželi nabídku vyšší, než byla ta,
která vyšla jako vítězná z obálkové
metody. Toto není úplně vzácný
jev, jedná se tak trochu o využití
díry v zákoně, který říká, že se musíme zabývat každou nabídkou.
Přirovnal bych to k tomu, když
prodáváte dům. Dáte to realitce, ta
to vyvěsí, sejdou se nabídky a vy si
vyberete tu nejvhodnější. Dovolím
si tvrdit, že se rozhodnete podle
ceny. Za týden pak přijde někdo,
kdo vám nabídne třeba o 20 % víc.
Komu ten dům prodáte?
Jako soukromá osoba se můžete rozhodnout, že upřednostníte
někoho, kdo je vám sympatický,
nebo někoho kdo je třeba v nouzi.
Je to váš dům, takže vy se rozhodnete, komu to prodáte, i kdybyste
měli vydělat míň peněz.
Podstata příběhu je v tom vlastnictví. Jako zastupitelé nerozho-

dujeme o majetku, který je náš. Zastupujeme občany města, společný majetek, z jehož prodeje plynou společné příjmy, které se pak
dále použijí na jiné věci, které má
město na starost. Pokud se tedy
máme rozhodovat hospodárně, jediným objektivním kritériem je
suma peněz, které město za prodej
pozemku dostane. Alternativou je,
když existuje okolnost, které se
říká veřejný zájem. Ten lze hodnotit množstvím lidí, kterým dané řešení přinese užitek.
O pozemek pro výrobu na Lanžhotské usilují dva podnikatelské
subjekty. Navrhuji, aby svůj zájem
mohly projevit v dražbě. Čestně
a tváří v tvář se rozhodne, kdo pozemek získá.
Co se týče díry v zákoně, v těchto dnech předkládám Radě a Zastupitelstvu návrh řešení, kterým

bychom podobným situacím v budoucnu předešli.
Druhým případem je pozemek
u nemocnice. Ten nám kdysi daroval kraj. Teď nás kraj požádal o to,
zda bychom jej darovali zpátky pro
výstavbu nové moderní základny
pro Zdravotnickou záchrannou
službu. Tady vidím právě ten veřejný zájem. Záchranka bude sloužit lidem v Břeclavi i v regionu.
Bude sloužit všem, kteří budou potřebovat rychlou pomoc. Proto většina zastupitelů rozhodla, že pozemek kraji darujeme zpátky.
A kdyby snad měl záměr padnout
a kraj by chtěl pozemek prodat, tak
jako smluvní pokutu zaplatí městu
celou kupní cenu, kterou by za něj
dostal. Na takové pojistky totiž
myslíme.
Bc. Jakub Matuška,
místostarosta Břeclavi

Recept na dlouhověkost? Práce Novou ředitelkou ZŠ Kupkova

se stala Helena Ondrejková

101 let oslavila Štěpánka Petříková ze Staré Břeclavi. Jedna z nejstarších obyvatelek Břeclavi se má
přitom čile k světu i po pokoření
prvního století života. Jak sama
říká „už to sice není jak za mlada,“
ale po první stovce už lze nějaké
ty neduhy tolerovat.
Břeclavský starosta Svatopluk
Pěček paní Štěpánce popřál za

břeclavskou radnici pevné zdraví
do dalších let, což doprovodil
i hmotnými a finančními dary.
A jaký je její recept na dlouhověkost? „Pořád jsem pracovala rukama, pořád něco dělala. S jídlem
jsem to nikdy nepřeháněla. Byla
jsem dřív hubená jako lunt,“ usmívá se 101 letá Břeclavanka.
(dav)

Novou ředitelkou Základní
školy a mateřské školy Kupkova
se stala Helena Ondrejková. Budoucnost ZŠ a MŠ s paní Ondrejkovou na břeclavské radnici probíral
břeclavský
starosta
Svatopluk Pěček a místostarosta
Richard Zemánek. Helena Ondrejková učila v Charvátské Nové Vsi
a na břeclavské ZŠ Slovácká. Má

za sebou také několikaletou praxi
školní inspektorky. Zástupcem
pro druhý stupeň se stal David
Starnovský. Jedním z hlavních aktuálních cílů ZŠ a MŠ Kupkova
pod vedením Heleny Ondrejkové
je nastavení intenzivní spolupráce s břeclavskou SPŠ E. Beneše a OA. (
dav)
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Spolupráce DSO LVA a MAS LVA je pro region klíčová
Dobrovolný svazek obcí LVA (dále jen DSO) sdružující 10 obcí
a měst našeho regionu má za sebou téměř patnáctiletou historii.
Stojí za celou řadou úspěšných projektů. Portfolio aktivit svazku
se významně rozšířilo v roce 2015, kdy byla založena Místní akční
skupina Lednicko-valtický areál (dále jen MAS). Prostřednictvím
MAS lze nejenže cíleně distribuovat dotační prostředky obcím, podnikatelům i neziskové sféře (rozděleno bylo již více než 80 mil. Kč),
ale díky odborným kapacitám kanceláře MAS je možné přicházet
také s vlastními projekty, které přispějí ke komplexnímu rozvoji regionu. Naše aktuální projekty vám představíme trochu blíže.
Obě organizace od poloviny
roku 2018 spolupracují na realizaci
Místního akčního plánu vzdělávání
v ORP Břeclav II (dále jen „MAP“).
Tento finančně náročný projekt
v hodnotě přibližně 10 mil. Kč byl
podpořen z výzvy Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Jeho prioritou je rozvíjet kvalitní
a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků
do 15 let. Díky němu se podařilo
vybudovat efektivní a udržitelný
systém spolupráce mezi zřizova-

teli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími organizacemi, které
ovlivňují vzdělávání na Břeclavsku.
V posledních dvou letech jsme
navázali spolupráci s rakouskými
partnery, s nimiž se soustředíme
na mapování historie a současnosti
folklorního života v našich obcích
a v Dolním Rakousku. První ze
dvou projektů byl nedávno ukončen a jedním z jeho výstupů jsou
aktualizované webové stránky provozované pod atraktivní doménou
www.lva.cz. V současnosti pokračujeme druhým projektem, který

téma folkloru dále rozvede a vzniknou popularizační brožury zaměřené na lidový oděv a lidové zvyky.
Na přelom jara a léta 2022 máme
v plánu dva minifestivaly lidové
kultury, jeden v Lednici a druhý
u našeho rakouského partnera
Volkskultur Niederösterreich na
venkovském statku Brandlhof.
V oblasti projektů dopravní infrastruktury připravil DSO v loňském roce projekt zaměřený na řešení nebezpečných míst na
silničních komunikacích II. a III. tříd
na území celého regionu. Každá
obec měla možnost vytipovat kolizní místa na svém katastru a ve
spolupráci s odborníkem na dopravní stavby bylo poté navrženo
řešení, které povede ke zvýšení
bezpečnosti dopravy. Důraz je kladen především na bezpečnost pěších a cyklistů. S projektem jsme
se ucházeli o dotaci v rámci dotačního programu Jihomoravského
kraje. Byli jsme úspěšní a získali

podporu téměř 1 mil. Kč. Realizace
všech opatření bude ukončena do
poloviny příštího roku.
A na závěr projekt nejmenší
a pro ty nejmenší. Děti v mateřských školách a žáci prvního
stupně základních škol jsou hlavní
cílovou skupinou projektu „Putování za vodou po Lednicko-valtickém areálu“. Vzniknou pracovní
listy do škol, omalovánky a vycházková trasa po vodních prvcích
v krajině. Tímto materiálem
chceme přes děti edukovat i přivést je k enviromentální problematice s důrazem na význam vody
v krajině.
Fungující spolupráce dvou hlavních aktérů regionálního rozvoje
působících na celém území Lednicko-valtického areálu je pro budoucnost klíčová, proto v ji hodláme i nadále prohlubovat.
Mgr. Lukáš Hlavinka
manažer MAS
Lednicko-valtický areál

Žáci ZŠ Na Valtické uklízeli sídliště

Ve dnech 14. a 15. října 2021 se
žáci Základní školy Břeclav, Na Valtické již tradičně zúčastnili celostátního dobrovolnického projektu
„72 hodin“.
V České republice pořádá 72 hodin Česká rada dětí a mládeže. Projekt dlouhodobě finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Je určen dětem, rodičům, mladým lidem, neziskovým
organizacím, ale i neformálním
skupinám a jednotlivcům. Po celé
České republice se do projektu zapojují všichni, kteří podporují myš-

lenku dobrovolnictví, a není jim cizí
nezištná pomoc druhým.
A jak se zapojili do projektu žáci
ZŠ Na Valtické? Rozhlédli se kolem
sebe a rozhodli se změnit věci,
které se jim nelíbí. Zvukem píšťalek
odstartovali různé aktivity směřující ke zlepšení prostředí školy
a okolního sídliště. Pomáhali
především místu, kde žijí. Jejich
dobré skutky byly určeny lidem,
přírodě i zvířatům. Žáci 9. ročníku
čistili chodníky na sídlišti, mladší
děti vysbíraly odpadky na dětském
hřišti i v okolí školy, sedmáci po-

mohli s úpravou zeleně ve školním
atriu. Šesťáci připravili zajímavé do-

poledne plné her a zábavy pro
prvňáčky, žáci VII. B upekli malým
dětem perníčky, třeťáci adoptovali
tygra ussurijského ze ZOO Hodonín.
Zapojením do dobrovolnických
aktivit vedou vyučující školy své
žáky ke vnímání světa kolem sebe,
učí je spolupracovat a nezištně pomáhat. Nápadů bylo letos opravdu
hodně a další ročník projektu se
opět vydařil. Výsledkem bylo
hodně radosti a velké uspokojení
z dobře vykonané práce. „Velké
uznání vyučujícím i žákům, kteří
se do akce zapojili. Je potřeba, aby
se děti už v útlém věku vedly
k tomu, že jim bude na místě, kde
žijí, záležet,“ poděkovali dětem
a vyučujícím za záslužnou činnost
přímo v terénu starosta Svatopluk
Pěček s místostarostou Jakubem
Matuškou.
(zaj, foto dav)
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Studenti břeclavské průmyslovky ve stratosféře

Úžasný počin se podařil studentům břeclavské SPŠ E. Beneše a OA. S vlastní sondou totiž vystoupali až do stratosféry!
Z výšky neuvěřitelných 33 km, kde
se nachází ozonová vrstva chránící
planetu před slunečním UV zářením, přitom pomocí sondy zachytili vskutku nadpozemské záběry.
Posádka ve složení Martin Grůza,
Radek Prajka, Viktorie Kodlová, Josef Slavík, Matyáš Knedlík, David
Knésl, Adam Gajdůšek a Jana Pilátová vypustila sondu z Hydrometeorologického ústavu v Praze. Garantem byl jejich učitel Vilém
Závodný.
Po prasknutí balónu dopadla
sonda v blízkosti Nové Paky. Po celou dobu přitom vysílala informace
o své poloze a průběžně fotografovala. A to i v téměř - 60 °C!

„Sondu vypouštělo více týmů
z České republiky. Na Břeclavsku
ale nevíme o žádném. Ne každému se navíc podařilo zhotovit
podobné snímky,“ vysvětlují studenti z týmu. „Zhotovení dobrého
snímku bylo trochu o štěstí. Velmi
vysoko totiž docházelo k rotaci. Ve
stratosféře vlivem tlaku prasknul
meteorologický balón, který
sondu vynesl a ta začala klesat
k zemi. Podle docela přesných
predikcí jsme jeli k místu předpokládaného dopadu a díky tomu, že
sonda vysílala signál, jsme ji rychle
našli. Výsledný snímek ze stratosféry zhotovený kamerou za 3 dolary nás velice mile překvapil.
Příště zainvestujeme do dražší kamery,“ shoduje se tým z břeclavské školy.
(dav)
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Vedení města se setkalo
se seniory v Domě školství

Vedení břeclavské radnice se v říjnu v Domě školství setkalo s břeclavskými seniory na tradiční členské schůzi. Starosta a místostarostové
probrali s příchozími některá témata, která břeclavské seniory trápí a popřáli všem dobrou ruku u volebních uren.
(dav)

Nejlépe střílel úředník

Při tradiční střelecké soutěži
memoriálu 2. praporu 10. pěšího
pluku J. Sladkého Koziny o putovní pohár družstev starosty
města Břeclavi bral prvenství v jednotlivcích Josef Darmovzal z Městského úřadu v Břeclavi, který přestřílel i vojáky a policisty. Druhý
skončil Libor Dlouhý a bronz bral

Michal Madro. Do soutěže na břeclavské střelnici se zapojilo
51 osob. Kromě jednotlivců se
soutěžilo i v tříčlenných družstvech. Nejlépe si vedla Armáda
jižní Moravy, druhé bylo družstvo
ČSOL 2 a třetí skončila Městská
policie 3.
(dav)

40. MČR záchranářských psů
se konalo v Břeclavi

40. mistrovství ČR záchranářských psů hostila letos Břeclav.
S náročným terénem si psi společně s psovody poradili na výbornou. "Práce záchranářských
psů a jejich psovodů si nesmírně
vážím. Ročně pomohou zachránit
nespočet životů. Jejich záslužná
činnost spočívající mimo jiné
v nebezpečném vyhledávání zraněných mezi sutinami, si zasluhuje velký respekt a úctu. Psi
a psovodi se musí orientovat

a pohybovat v naprosto nepředvídatelném a rozmanitém terénu,
musí operativně reagovat na stresové situace. Díky za práci, kterou
vykonáváte, a jsem poctěn, že
jsem se jako zástupce břeclavské
radnice zúčastnil jubilejního
40. mistrovství ČR záchranářských psů, které se konalo v Břeclavi," uvedl břeclavský starosta
Svatopluk Pěček.
(dav, foto archiv
40. MČR záchr. psů)

Co říká bible o
• svém autorovi, i důvodech vzniku
• počátcích planety Země
• smyslu života
• manželství, rodině a výchově dětí
• Bohu Otci, Ježíši Kristu, Duchu svatém a o andělích
• zdravém životním stylu
• církvi, víře a křtu
• původu zla
• budoucnosti lidstva a proroctvích
• o stavu člověka po smrti
Přednášky a navazující rozhovory
KDY: od 13. 10. 2021 každou následující středu v 18.00 hod.
KDE: společenský sál Bílého kostela Církve adventistů s.d. na ul. Jiráskova 2 v Břeclavi
Zájemci o individuální seznámení se s obsahem bible, o přímluvné
modlitby nebo duchovní rozhovor s povzbuzením ve složitých situacích života, si mohou domluvit jiný termín a čas na níže uvedeném kontaktu přednášejícího.
Jiří Gomola, B.Th., gomolaj@centrum.cz, +420 775 789 003
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Lednicko-valtický hudební festival rozezněl LVA

Také letos mohli příznivci klasické hudby pohladit svůj sluch,
ale také zrak hudebními skvosty
v překrásných kulisách staveb Lednicko-valtického areálu. Mezi
místy, kde se koncerty konaly, nechyběla tradičně ani Břeclav. „Lednicko-valtický hudební festival je
špičkou ve svém žánru. A já jsem
nesmírně rád, že jej břeclavská radnice už roky podporuje. V podpoře

tohoto nevšedního hudebního zážitku, který si už získal věhlas po
celé zemi, ale i v zahraničí, budeme
určitě pokračovat i nadále! Jsem
hrdý na to, že jeden z koncertů
v rámci LVHF se každý rok koná
také v Břeclavi. Díky za to Jiřímu
Partykovi a jeho týmu,“ komentoval břeclavský starosta Svatopluk
Pěček.
(dav, foto archiv LVHF)

Galerie 99 v listopadu

Připravujeme dvacátý kalendář
s obrazy Antonína Vojtka a zveme
všechny přátele a obdivovatele
jižní Moravy na setkání do břeclavského kina Koruna. Uvidíme se
v sobotu 20. listopadu 2021
v 15 hodin a čeká nás zajímavý
kulturní program. Představíme nejen nový a zároveň poslední kalendář, ale také projekt Poselství
naděje. Pozvání přijal a kalendář
pokřtí novinář, reportér, zahraniční zpravodaj a nyní ředitel

České televize Ostrava PhDr. Miroslav Karas. Těšíme se na setkání
s Vámi.
V Galerii 99 na Slovácké ulici
najdete stálou nabídku výtvarných
děl umělců z celé České republiky.
V současné době jsme dočasně
omezili autorské výstavy, protože
kapacita galerie neumožňuje větší
setkávání návštěvníků.
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 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.

Patchworkový klub Břeclav, z.s. a MMG Břeclav
srdečně zve do břeclavské synagogy od 30. 11. 2021
do 5. 12. 2021 (denně od 9:00 do 17:00)
na tradiční výstavu patchworku.
Výtěžek z prodeje drobných předmětů bude věnován dětem
do tornádem poškozené MŠ Hrušky.
Akce se koná za podpory Města Břeclav.
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Břeclavské stavby se zajímavým příběhem

Břeclavský brutalismus – Kulturní dům DELTA
Brutalismus – architektonický styl populární zejména
mezi lety 1954‒1970, ale i jistá
„rebelie“ mladých architektů.
Vzpoura autorů desátého kongresu CIAM (Mezinárodní kongres moderní architektury)
v Dubrovníku roku 1959 byla silným vystoupením proti starší
generaci velikánů architektury,
a to hlavně proti Le Corbusierovi a Walteru Gropiovi. Tato
snaha o opětovné hledání
ideálů moderní architektury
později zapříčinila rozpad CIAM
a zároveň možnost pro nové
moderní styly.
Již samotný název vycházející
z francouzského spojení béton
brut, tedy drsný beton, napovídá
hlavní stavební materiál a rozpoznávací prvek tohoto stylu. Brutalistní stavby jsou solitérní, monumentální a velice často
nepochopené svými diváky. Odlévaný pohledový beton se často
střídá s velkými skleněnými plochami v jisté drsné poezii. Tvůrci
českého brutalismu si našli svou
vlastní cestu a stavěli stavby
subtilnější, lépe zapadající do
prostředí českých měst. Nejznámějším smutným příkladem českého brutalismu byla budova
Transgas autorů Václava Aulického, Jiřího Eisenreicha, Iva
Loose a Jindřicha Malátka. Budova přezdívaná „mordor“ nebyla opakovaně prohlášena za
památku. V roce 2019 byla nařízená její demolice.
Kulturní dům, Břeclav
Milan Steinhauser
Stavoprojekt Brno, 1982

Moravský rodák z Vyškova Milan
Steinhauser (1923–2005) absolvoval na pražské ČVUT. Svou hlavní
stopu však zanechal v Brně. Zde
v rámci širší skupiny architektů
z krajského projektového ústavu
Stavoprojekt pomohl vypracovat
v letech 1956–1957 zásadní urbanistický generel výstavního areálu,
který předurčil budoucí podobu výstaviště a připravil prostor pro mohutnou výstavbu před konáním
prvního mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Díky tomuto
veletrhu vznikla jedna z nejpozoruhodnějších staveb výstaviště pavilon Z, mezi jehož autory se řadí
také Steinhauser.
Se svou unikátní ocelovou trubkovou konstrukcí a kupolí s rozpětím 90 m je dnes pavilon památ-

kově chráněn. Kromě Brna byl Steinhauser činný také ve Znojmě a je
autorem jeho územního plánu
z roku 1962.
Snahou Sovětského svazu bylo
zvýšit duchovně kulturní úroveň
lidí, proto investice do kulturněvzdělávacích staveb měla vést
k rozvoji aktivní účasti pracujících
na kulturním pokroku. Ony „kulturáky“ díky tomu najdeme i v každé
větší vesnici. Na architektonické
stránce břeclavského kulturního
domu se podepsal jak právě doznívající brutalismus, tak i zásady socialistického realismu.
Monumentální budova bohatá
tvarem i výrazností je z vnější strany
kombinací tmavých kachliček a rozsáhlých ploch z Boletických panelů
v různém zabarvení. Právě keramika

nebo Boletické panely patří, jako
surové prvky taktéž mezi typické
prvky brutalistní architektury.
Čtyřpodlažní kulturní dům se sestává z velkého sálu pro kino a divadlo (400 míst), estrádního sálu
(600 míst), klubovny, učeben, kanceláří, zkušeben a restaurace.
Hlavní vstup se nachází na severní
podélné straně. Zde je vpravo od
hmoty schodištního kubusu terasa
napojená na restaurační prostory.
Nalevo od něj se nachází krátké
schodiště a prosklený vchod s markýzou. Bohužel dnešní vyznění
domu zaniká nevhodnou přístavbou a přemírou reklamních poutačů.
Bc. Kateřina Seibertová
(foto K. Čepera)
Městské muzeum a galerie Břeclav
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Městská knihovna Břeclav informuje
Břeclavská knihovna připravuje
na listopad 2021
Milada Holánková:
výstava výšivek
V pátek 5. listopadu v 17 hodin se v knihovnické Galerii na
schodech uskuteční vernisáž výstavy vyšívaných obrazů bývalé
břeclavské knihovnice Milady Holánkové. Výstava je prodejní a můžete ji zhlédnout během otevírací
doby ve vstupních prostorách
nové i historické budovy knihovny
do konce roku 2021.
Břeclavská diskuzní štafeta:
Jindřich Šídlo
V pátek 12. listopadu v 17 hodin v malém sále pokračuje besedou s novinářem Jindřichem Šídlem cyklus akcí pro veřejnost
nazvaný Břeclavská diskuzní štafeta. Řeč bude o současné politické situaci a o všem, co s tím souvisí. Jindřich Šídlo je znám jako
politický komentátor a moderátor
a rovněž jako tvůrce satirického
pořadu Šťastné pondělí. Vstup
volný.
Petr Slinták: Slovácko ve filmu
II. / 1956–1969 / Cesta k nové
vlně
V úterý 16. listopadu v 17 hodin srdečně zveme všechny zájemce o regionální historii do malého sálu na pokračovaní
přednášky s filmovou tematikou
Slovácko ve filmu II. / 1956–
1969 / Cesta k nové vlně. Zasvěcený výklad redaktora a dokumentaristy PhDr. Petra Slintáka budou
opět střídat filmové ukázky nebo
projekce fotografií z filmů natočených na Slovácku do roku 1969.
Akci knihovna pořádá ve spolupráci s vlastivědným časopisem
Malovaný kraj. Vstup volný.
Ivo Sobotka:
Krásy východní Gruzie
Na čtvrtek 18. listopadu na

18 hodin zveme do malého sálu
příznivce turistiky a cestování na
pokračování úspěšné přednášky
MVDr. Iva Sobotky o jeho cestě
po Gruzii. Tentokrát se vydáme
na východ této kavkazské země
na pomezí Evropy a Asie. Opět
budeme obdivovat krásy panenské přírody stejně jako cenné historické památky včetně návštěvy
hlavního města Tbilisi. Vyprávění
bude doplněno bohatým obrazovým doprovodem. Vstup volný,
těšíme se na vaši účast.
Přednáškový cyklus Břeclav
na cestě mezi Prahou a Vídní
Pokračuje také cyklus historických přednášek věnovaný dějinám Břeclavi v druhé polovině
19. století, které probíhají vždy
ve středu od 18 hodin v malé
sále knihovny. Můžete se těšit
ještě na následující témata:
3. 11. Alena Káňová: Břeclavská židovská obec a rodina
Kuffnerů
10. 11. Tomáš Ondrejka: Boj
o českou školu
25. 11. Michal Uher: Četnictvo v Břeclavi do roku 1918
(POZOR!
Výjimečně
ve
čtvrtek!)
1. 12. Daniel Lyčka: Břeclavský odkaz rodu Lichtenštejnů
8. 12. Tomáš Ondrejka: Řeka
Dyje v proměnách času
V brzké době plánuje knihovna
vydat publikaci Tomáše 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 publikace můžete podpořit zakoupením poukazů, které budou k dostání na přednáškách a dále ve
studovně městské knihovny.

Cena jednoho voucheru je
350 Kč (cena publikace je stanovena na 400 Kč, pořízením voucheru tedy 50 Kč ušetříte).
Herní klub, roboti,
virtuální realita a 3D tisk
Od listopadu spouštíme
v knihovně nové aktivity spojené
s moderními technologiemi. Začínáme v pondělí 8. listopadu,
kde proběhne ve velkém sále
úvodní představení technologie
virtuální reality, konkrétně
půjde o brýle pro virtuální 3D realitu Oculus Quest 2. Ve čtvrtek
11. listopadu se v malém sále
knihovny bude konat úvodní setkání nadšenců do programovatelných robotů pro všechny věkové kategorie. V pondělí 15.
listopadu proběhne v počítačové učebně další setkání Klubu
videoher, vítáni jsou stávající
i noví členové.
Ve čtvrtek 19. listopadu
bude ve studovně zahájen provoz nově zřízeného makerspace
knihovny, kde budou pro zájemce zdarma k dispozici 3D tiskárny, řezací plotr, multifunkční
termotransferový lis nebo ultrazvuková čistička. Makerspace je
otevřená tvůrčí dílna, ve které je
umožněn přístup k moderním
přístrojům a inovativním metodám každému, kdo o ně má zájem.
Všechny tyto akce budou probíhat v pravidelném čtrnáctidenním cyklu, vždy v pondělí a ve
čtvrtek v čase od 14.30 do 17.30.
Bližší informace u Mgr. Jaroslava
Čecha na tel.: 725 107 305 nebo
na e-mailu cech@knihovnabreclav.cz.
Štěpán Kaňa:
100 let břeclavského skautingu
V pondělí 22. listopadu se ve

velkém sále knihovny od 18 hodin uskuteční přednáška Štěpána Kani 100 let břeclavského
skautingu, která bude věnována
skautskému hnutí a dějinám
břeclavského skautingu od roku
1921 po současnost. Zvána je veřejnost a bývalí i současní skauti
a skautky. Vstup volný.
Josef Formánek:
Cesty okolo duše a světa
Břeclavská knihovna zve
všechny zájemce na autorské
čtení spisovatele Josefa Formánka Cesty okolo duše
a světa, spojené s promítáním
filmů a diapozitivů a povídáním
o pralese, šamanech, pití i nepití,
okamžiku rozhodnutí, víře a laskavosti. Autor nás zavede do indonéského pralesa za přírodními
lidmi, do léčebny mezi alkoholiky, za tichem afrických plání,
k tajemství víry či za magickou
polární září. Jako host večera vystoupí písničkář Tadeáš Jezbera.
Akce se uskuteční v Kině Koruna Břeclav (!) ve středu
24. listopadu od 18 hodin.
Vstupné 180 Kč.
Adventní akce
v dětském oddělení
Na blížící se adventní období
je v dětském oddělení pro malé
i velké čtenáře připraveno několik zajímavých akcí. Ve čtvrtek 2.
prosince je pro děti od 14.30 hodin připraveno Zdobení Pohádkovníku a vánočního stromečku v dětském oddělení.
V pondělí 6. prosince bude dětské oddělení pro maminky
s dětmi otevřeno také dopoledne
od 9 do 12 hodin. V úterý 14.
prosince je pro děti od 13 do
17.30 hodin připraveno Adventní tvoření, výroba dřevěných ozdůbek na stromeček.
(jč)
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Stovka nadšenců zavřela cyklostezky

Více než stovka cyklistů přijela
v říjnu k zimnímu stadionu, kde ředitel břeclavského muzea Petr
Dlouhý za asistence vedoucí TIC,
kultury a cestovní ruchu Edity Rišicové symbolicky odstartoval hromadný výjezd po lesích Lednickovaltického areálu. Po absolvování

Krásy Břeclavi a okolí

vyjížďky, kterou doprovodilo slunečné počasí, se cyklisté v rámci
akce Zavírání Lichtenštejnských
cyklostezek vrátili pod zámek mezi
13. a 15. hodinou, kdy pohodovou
atmosféru u zimáku dotvořila břeclavská country skupina MLHA revival.
(dav)

Slovácký krúžek Stará Břeclav pořádá
v kulturním domě „Na obecní“ ve Staré Břeclavi

XXXVII. ročník Hudeckých dnů
Program:
Pátek, 26. 11. 2021, 20.00 hod
Společné vystoupení Národopisného souboru Břeclavan
a Folklorního souboru Dolina ze Starého Města

Kalendáře na rok 2022 jsou k dostání v Lichtenštejnském domě Břeclav.
Nástěnný A3 kalendář pořídíte za 129,- Kč a stolní čtrnáctidenní za 99,- Kč.
Také letos snímky do kalendářů zhotovil břeclavský fotograf David Mahovský. Už příští rok se přitom můžete těšit na kalendář tematický, jehož
námětem budou mosty a lávky v Břeclavi a bezprostředním okolí ve
všech ročních obdobích.
(juh)

Sobota, 27. 11. 2021, 19.30 hod
Přehlídka cimbálových muzik Slovácka
CM Zádruha, Dolní Bojanovice
CM Širúch, Kyjov
HCM Marka Potěšila, Lipov
CM Pavla Múčky, Strážnice
CM Skaličan
CM Jaroslava Čecha, Uherské Hradiště
Po pátečním i sobotním programu
bude následovat beseda u cimbálu se zúčastněnými muzikami.

Autocentrum BORA s.r.o.
E-mail: autocentrumbora@seznam.cz
Nabízí:
ekologickou likvidaci autovraků,
osobních a nákladních vozidel,
traktorů a motorek.
Odtah + protokol o likvidaci zdarma.
Platí stále.
Tel: 777 225 960, 603 103 874
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Břeclavští lvi: Hokejová sezóna je v plném proudu
Břeclavský zimní stadion
rozhodně nespí. Mistrovské zápasy našich hokejistů se již rozběhly a Lvi tak každý den tráví
na ledě.
Také tuto hokejovou sezónu
město Břeclav na ledovém poli reprezentují všechny mládežnické
kategorie, A tým mužů a také seniorský oddíl žen. Nejmenší děti
lákala k hokeji náborová akce
„Pojď hrát hokej“, která proběhla
poslední sobotu v září. Více než
30 nových malých hokejistů obulo
brusle a zkusilo první krůčky na
ledě. Nutno podotknout, že
v klubu Lvů mají děti výborné vyhlídky. Každý ročník má svoji kategorii, od 6. až do 9. třídy hrají

Miniolympiáda Na Valtické

Na podzim se v MŠ Na Valtické
uskutečnil již 7. ročník miniolympiády břeclavských mateřských
škol. Kolektiv MŠ připravil předškolním dětem nabídku oblíbených disciplín - skok přes překážku, do dálky, skákání panáka,
skákání po plastových kamenech
a v textilním pytli, střelbu na
branku hokejkou, hod míče do
koše, přitahování se na lavičce,
chůzi na plastových chůdách,

jízdu na koloběžce mezi překážkami. Miniolympiády se zúčastnily
skupiny z mateřských škol i přípravná třída blízké základní školy.
Po uvítání si děti daly nejdříve rozcvičku při hudbě, která je patřičně
naladila, a po úspěšném absolvování všech disciplín na ně čekaly
při slavnostním zakončení opravdové medaile i zasloužená sladkost.
(mš)

malí hokejisté dokonce nejvyšší
žákovské soutěže, kterými se
na jižní Moravě pyšní kluby jako
například Kometa Brno.
Oproti blízkým hokejovým oddílům v okolí mají dospívající hokejisté také návaznost díky kategorii dorostu a juniorů. „Mít
všechny hokejové kategorie byl
před 10 lety náš tajný sen,“ přiznal předseda klubu Jakub Klimovič v rozhovoru pro klubový
web.
Dobrou práci trenérů dokazují
břeclavští odchovanci, kteří se prosadí v tzv. velkém hokeji. Naposledy například Adam Veselský,
kterého si minulý rok vyhlédla Jihlava do extraligy dorostu. Adam
mimo úspěchy v týmu s hrdostí
obléká také reprezentační dres.
Velkou novinkou je první ročník

hokejového plesu, který je určen
nejen pro členy klubu, ale také pro
všechny hokejové příznivce z řad
veřejnosti. Iniciátor Filip Hrbatý
věří, že se akce bude těšit úspěchu. Právě Filip Hrbatý připravuje
k dalšímu ročníku ve 3. lize A tým
Lvů. Sezóna mužů se již rozjela
a můžeme se nově těšit na dvě
derby s Hodonínem, ale také na
nového soupeře z Brna - tým Technika Brno.
Břeclavské Lvice opět bojují
o čelní příčky v 1. lize žen.
V prvních dvou utkáních sezony
vstřelily úctyhodných 33 branek.
Veškeré informace najdete na
zcela novém webu našich modrožlutých hokejistů www.hclvibreclav.cz. Děkujeme městu Břeclav a všem našim partnerům za
podporu.
(Břeclavští Lvi)

Mezinárodní fotbal v Břeclavi

Angličané, Ukrajinci, Vietnamci a Romové. Břeclavské hřiště Slovanu
v říjnu hostilo Mezinárodní fotbalový Amatér cup. Akci v rámci projektu
„Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2“ odstartovali břeclavští místostarostové Jakub Matuška a Richard Zemánek. Navíc se na vedlejším
hřišti mohly děti vyřádit v rámci dětského dne.
(dav)
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Softbalisté získali bronz

V říjnu se rozhodovalo o konečném pořadí softbalové extraligy
mužů. Břeclavští Locos nakonec
v nejvyšší české soutěži vybojovali
bronzové medaile.
V semifinále se Břeclavané utkali s týmem Beavers Chomutov.
Doma vyhráli první zápas série 4:0,
ale na hřišti soupeřů se jim neda-

řilo a po dvou nejtěsnějších prohrách 2:3, 5:6 jim postup do extraligového finále unikl.
V souboji o 3. místo zdolali břeclavští Locos tým Painbusters Most
3:1 a 11:1 a kromě bronzových medailí získali i právo účasti na prestižním turnaji na Men´s European Super Cup 2022. (juh, foto Locos)

Racio běh ovládl „Keňan“ Paulík

Břeclavský Racio Běh kolem Dyje přilákal desítky malých i velkých
běžců. O slunečném říjnovém víkendu se u Racia sešli běžečtí nadšenci.
Po kategoriích těch mladších a nejmladších následoval běh na 5 km,
kde mezi muži jednoznačně ovládl trať Roman Paulík, mezi ženami zvítězila Lenka Hrabovská.
(dav)

Hájenka RUN vynesl přes 17 tisíc na dobrou věc
Druhý ročník charitativního běžeckého závodu Hájenka RUN nezklamal. Po roční pauze zaviněné
koronavirem se sešlo v Lanovém
centru H-Park celkem 114 běžců

a za slunného počasí se vydali
sprintem i poklusem do lesů mezi
Poštornou a Valticemi. Přesně polovina jich zvolila snadnější 6 km
trasu, ti zkušenější běželi 11 km
kros. Na všechny v cíli
čekaly účastnické
medaile, které pro ně
Odběrové centrum na Covid 19 Lanžhot – Šlajsa
vytvořili odsouzení
(umístěné v areálu Šlajsa naproti restaurace)
v poštorenské věznici.
Díky výtěžku ze starprovádí odběry
tovného a darům
na Covid 19 – antigen mohli organizátoři
z tréninkové skupiny
i PCR test
Rozběháme Břeclav
bezplatně na pojišťovnu, i pro samoplátce
předat skrze Nadační
Otevřeno: PO-NE od 7.00 do 19.00
fond Zdeňky FrýberInfo na tel: 723 804 147
tové postiženému
chlapci a jeho matce
E-mail: odberovka.lanzhot@gmail.com
celkem 17 404 Kč.

Oproti prvnímu ročníku přišlo
na start asi o třetinu více běžců.
„Jsme rádi, že k nám přijeli i závodníci až z Hané nebo ze Slovenska, kde jsou už běžecké závody
rušené. Počasí nám vyšlo nádherně a ve finále jsme určitě potěšili paní Konečnou a jejího syna
Jirku, který si díky našemu příspěvku bude moci užít o něco více
času ve stacionáři s kamarády
nebo si po třech letech konečně
užít alespoň nějakou kratší dovolenou,“ zmínil hlavní účel závodu
organizátor Martin Daneš.
Absolutní vítězství mezi ženami
patřilo domácí Ivetě Brachtlové,
která 6 km uběhla za 26:49 minut.
Na stejné trase si absolutní prvenství mezi muži odnesl Tomáš Batrla

z Kunína s časem 21:33 minut. Na
delší trati dlouhé 11 km kraloval
brněnský Lukáš Synek (45:10 minut), nejrychlejší ženou se stala
Klára Toulová (47:31 minut).
Na startu ovšem nebyli jen zkušení borci, ale do podzimních lesů
vyběhlo i mnoho „hobíků“ nebo
úplných začátečníků. Jako třeba
Jaromíra Nováková. „Na závod
jsem přijela s manželem, dětmi
i rodiči. A perfektně jsem si ho
užila. Nikde jsem nezabloudila
a nikdy bych nevěřila, že bych
mohla už po třetím závodě v životě stát na bedně. Úžasné,“ potvrdila začínající běžkyně, která na
6 km trase porazila o dvě minuty
i svého jinak neběhajícího manžela.
(rozbv)
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