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Vážení spoluobčané,
současná situace je pro nás
všechny nesmírně složitá a vyčerpávající. Extrémně pak zejména
pro zdravotníky. Covid ovlivňuje
nějakou měrou životy všech lidí.
Ruší se akce, zpřísňují protiepidemická opatření, situace se mění
prakticky denně. Hovoří se o možnostech povinného očkování, uzávěry nebo omezování pohybu neočkovaných. Jaká opatření jsou
aktuální v době, kdy tyto řádky
čtete, lze jen stěží tušit. Chtěli bychom vám tímto popřát vše dobré
v čase vánočním, zároveň ale také
apelovat na to, abyste nepodceňovali současnou situaci, která je
velmi vážná.
Pokud nejste očkovaní a očkování vám váš zdravotní stav dovo-

luje, nechte se očkovat. Právě očkování, jak se ukazuje v posledních
měsících a týdnech, je dosud jedinou cestou k větší ochraně organismu před těžkým průběhem nemoci, s čímž souvisí snížení počtu
zemřelých, kterých je nyní v Česku
každý den kvůli koronaviru více
než sto. Většinu pacientů, kteří bojují o život, přitom tvoří právě neočkovaní. Čísla z nemocnic hovoří
jasně. Nejedná se zdaleka jen o seniory. O život často bojují bohužel
i třicátníci či čtyřicátnici. Právě pacienti v život ohrožujícím stavu přitom vytváří enormní tlak na nemocnice a zdravotníky. Ti už jsou
často na pokraji vyčerpání a klidné
Vánoce jim zejména kvůli nezodpovědným lidem budou letos nejspíš zapovězeny.

Zatímco před rokem a půl se veřejně oslavovalo hrdinství zdravotníků, sociálních pracovníků, ale
třeba také prodavačů, složek IZS
apod., dnes jsme často svědky
zcela odlišného chování. Zdravotníci přitom stále jedou na doraz,
s tím rozdílem, že dnes bohužel až
přespříliš často musí zachraňovat
život těm, kteří se do jeho ohrožení
dostali vlastní nezodpovědností,
což je pro zdravotní personál
značně frustrující.
Děkujeme vyčerpaným zdravotníkům za práci, kterou odvádí. Pro
nás jsou pravými hrdiny!
Všechny ostatní žádáme o dodržování protiepidemických opatření. Dodržujte základní hygienu,
nepokoušejte se „vyzrát“ na opatření, jejichž cílem je zmírnění stá-

vající vážné situace. Noste prosím
zodpovědně ochranu dýchacích
cest a nechoďte nezodpovědným
chováním koronaviru naproti. Myslete na své blízké, na své děti, rodiče, prarodiče, ale také na sebe.
Máme na to, abychom nad koronavirem společně zvítězili. Ale musíme chtít všichni.
Závěrem nám dovolte popřát
vám všem co možná nejklidnější
Vánoce v kruhu rodinném a zároveň mnoho úspěchů a zejména
pevné zdraví v roce 2022.

Bc. Svatopluk Pěček,
starosta Břeclavi
Bc. Jakub Matuška,
místostarosta Břeclavi
Mgr. Richard Zemánek,
místostarosta Břeclavi
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Silnice na Kuffnerově nábřeží má nový povrch

Před
Během několika dní stihli pracovníci opravit nevyhovující povrch silnice na Kuffnerově nábřeží. Po vyfrézování povrchu
komunikace položili nový asfalt.
Rozdrolený a popraskaný povrch
cesty je tak už minulostí. "Tuto
komunikaci využívají každý den
stovky lidí, proto jsme rádi, že

Po
jsme stihli výměnu povrchu
a vytvořili tak rovnou cestu pro
kočárky, kola, brusle nebo skateboardy. Do jara doděláme
zbylé drobnosti a doplníme zeleň," řekl místostarosta Jakub
Matuška.
(dav)

Městský úřad je přívětivý

Příští rok začne rekonstrukce
Komenského nábřeží
Po třech letech společné přípravy začne příští rok rekonstrukce
vytížené komunikace na Komenského nábřeží, po které jezdí
denně mnoho vozidel, včetně autobusů MHD. V poslední době zde
bylo již několik havárií na kanalizaci a vozovka je místy zvlněná od
vyhnívajících kořenů usychajících
stromů.
V první etapě zde provede Povodí Moravy Brno rekonstrukci již
nevyhovující, protipovodňové
zídky z kovových larsenů, následovat bude výměna asi 90 let staré
kanalizace, kterou provedou Vodovody a kanalizace Břeclav a poté
Město zakončí rekonstrukci nábřeží novou vozovkou, chodníky

a veřejným osvětlením. V období
vegetačního klidu nyní Povodí Moravy Brno provedlo kácení stromů
na hrázi na základě vydaného povolení oddělení životního prostředí
Městského úřadu Břeclav s podmínkou nové výsadby stromů po
provedení rekonstrukce protipovodňové zídky.
„Od zahájení přípravy této akce
Město Břeclav po celou dobu
trvalo na podmínce výsadby nových stromů, neboť stromy vždy
na nábřeží patřily, obdobně, jak je
tomu na druhé straně řeky Dyje na
Smetanově nábřeží,“ uvedl starosta.
(jp)

V šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností získalo město
Břeclav pomyslný bronz v Jihomoravském kraji. Za Břeclav cenu převzal v Olomouci z rukou náměstka
ministra vnitrastarosta Svatopluk
Pěček společně s tajemníkem
úřadu Ivanem Kejíkem. Soutěž je
postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Přes sedmdesát
kritérií
hodnotí
přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí
veřejných, kroky ke zvýšení udrži-

telnosti a v neposlední řadě také
opatření přijatá během pandemie
covidu-19.
Oceněná města tedy mohou
být považována za nejpřívětivější
právě pro svůj ucelený přístup při
přemýšlení o zvyšování kvality
služeb (od délky úředních hodin
přes vývoj mobilních aplikací a přívětivost a rychlost komunikace až
po participační plánování nebo
aktivity v boji proti šíření nákazy
covidu-19). K soutěži vyšla i tradiční sbírka příkladů dobré praxe,
která má sloužit dalším městům
jako inspirace.
(dav)

RADNICE / 3

Slovo starosty
Ochrana Břeclavanů před velkou vodou a vrby
Vá že n í
o by va t e lé
Břeclavi,
můj prosincový příspěvek měl
původně
být o přání
vánoční pohody navzdory pandemické situaci, které
nyní musíme všichni čelit. Nicméně je potřeba se vyjádřit k věci,

která byla poslední měsíc snad
hlavním tématem dění v Břeclavi.
Zejména pak na sociálních sítích.
Když Povodí Moravy před lety
začalo v Břeclavi s protipovodňovými opatřeními kolem řeky Dyje,
Břeclavanům se značně ulevilo.
Mnozí Poštorané a Starobřeclavané bohužel dobře vědí, jak dramatický občas život u Dyje umí
být. Dobře si pamatuji povodně
v roce 2006, kdy by obyvatelé
města dali vše za to, aby hráze vydržely. Nové Mlýny ukázaly, že nejsou všemocné a na mnoha místech se tak muselo pytlovat jako
o závod, hráze leckde prosakovaly
a nebyly stabilní. Chyběl opravdu
kousek od toho, aby se hráze protrhly a způsobily v centru Břeclavi
pohromu. Prosakující hráze nakonec se štěstím vydržely a zaplavení
centra tak Břeclav unikla o pověstný fous. Některá místa Břeclavska i dalších částí země bohužel
takové štěstí neměla. Nicméně
díky této události se zjistily nedostatky v protipovodňové ochraně
města a tyto byly postupně napravovány. To se týkalo zejména zpevňování či zvyšování hrází.
Pro kompletní ochranu Břeclavi
ještě Povodí Moravy musí rekonstruovat stávající, již nevyhovující
protipovodňovou zídku na Komenského nábřeží. To vyvolalo řadu

emocí na sociálních sítích. Investor
totiž musel před zahájením vlastní
akce pokácet staré vzrostlé stromy
podél Dyje. Abych pravdu řekl, tak
mi bylo také líto, když jsem uviděl
pokácené stromy. Jsem břeclavský
patriot a tyto vrby byly jakýmsi pomyslným symbolem této části
města. Nicméně investor se na základě našeho požadavku, na kterém jsme trvali od počátku přípravy investiční akce, zavázal
v místě vysadit opět vrby a také

duby. Části starých vrb navíc budou dále užitečné - budou sloužit
jako broukoviště.
Vrátím se ale ještě k emocím,
které odstranění stromů vyvolalo.
Sociální sítě jsou bohužel schopny
za přičinění některých jedinců
ovlivnit vnímání mnohého. Nejinak
tomu bylo v tomto případě. Proto
mohu jen konstatovat, že Město
Břeclav nemělo na odstranění vrb
žádný vliv. Odborníci Povodí Moravy určili tento krok jako nezbytnou nutnost proto, aby hráz
mohla být účelně opravena
a účinně chránila obyvatele města
před velkou vodou. Pravdou navíc
je, že kořeny starých vrb prorůstaly
do kanalizace (viz. foto) a způsobovaly problémy i na přetížené přilehlé komunikaci. Mnohé z vrb už
navíc byly v naprosto nevyhovujícím stavu, což ukazují přiložené fotografie z místa. Hrozilo tak, že by
mohutné ztrouchnivělé větvě
stromů mohly zranit třeba okolo
projíždějící cyklisty.
Jak jsem už uváděl, investor vysází v místě nové stromy. Ano, těm
nějaký čas potrvá, než budou
vzrostlé, nicméně nebudou ohrožovat kanalizaci, vozovku, ani stabilitu hrází.
Na sociálních sítích jsem četl
někdy opravdu nehezké vzkazy
směrem k břeclavské radnici. Ně-

kteří lidé zkrátka na radnici "hodí
vše", aniž by se zajímali o to, kdo
je za kterou akci zodpovědný nebo
jak se věci mají celkově. A vlastně
by mě ani nepřekvapilo, kdyby
stejní lidé, kteří nyní kritizují radnici
za to, že Povodí Moravy při potřebných protipovodňových úpravách
nechalo odstranit stromy, kritizovali radnici, pokud by do Břeclavi
vtrhla velká voda, před kterou by
obyvatele neopravené hráze neuchránily.
Za sebe proto mohu říct, že
jsem velmi rád za to, že nyní budou
domovy Břeclavanů před velkou
vodou chráněny mnohem lépe,
než tomu bylo v nedávné minulosti. Liché jsou podle mě vyjádření
o tom, jak v posledních letech korytem Dyje proudí málo vody
a proto není nic takového zapotřebí. S tím absolutně nesouhlasím. Vzhledem k extrémním výkyvům počasí v posledních měsících
a letech, když pominu kroupy
a pustošivé tornádo, které nepamatují ani století občané, se jedná
zejména o sucha střídající bleskové povodně. V německých říčkách a řekách byl před letošními
bleskovými povodněmi také klid.

Navíc predikce odborníků napovídají, že výkyvů počasí, kdy právě
extrémní sucha vystřídají bleskové
povodně, bude přibývat.
I přesto, že chci věřit, že se Břeclavi "stoletá" či více letá voda bude
vyhýbat obloukem, nejsem věštec
a na živly jsme všichni krátcí. Při
heslu "Kdo je připraven, není překvapen" proto kvituji s povděkem
fakt, že se Povodí Moravy podařilo
zabezpečit hráze tak, že by při podobné nebo snad i vyšší intenzitě
povodně, jako byla ta v roce 2006,
zkrátka měly vodě odolat a domovy Břeclavanů efektivně ochránit.
Závěrem vám všem tedy ještě
jednou přeji klidné Vánoce a co
nejlepší vykročení do roku 2022.
Bc. Svatopluk Pěček,
starosta Břeclavi
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Priority občanů: obchvat a rekonstrukce
krytého bazénu a koupaliště
Veřejné fórum občanů s názvem „Město, které tvoříme
s vámi“ se v září sešlo v Břeclavi. Lidé zde mohli vybrat témata, jejichž řešení jim připadá
pro lepší fungování města důležité. Občané si vyměnili své
názory na priority a jednotlivým
tématům dali své hlasy.
Výsledky hlasování a priority
toho, co by se mělo ve městě zlepšit, mohl změnit hlas každého
z vás v následné veřejné anketě
pro všechny občany, která se konala v říjnu 2021 prostřednictvím
Mobilního Rozhlasu.
Výsledky veřejného fóra
Letos diskutovalo o různých
problémech u devíti stolů, kde občané hledali klíčová témata a náměty pro jednotlivé oblasti života
ve městě. Nejvíce hlasů přítomných letos získala rekonstrukce
krytého bazénu a koupaliště
nebo výstavba sociálního bydlení, a přáním občanů je také sál
pro konání větších akcí ve městě.
Výsledky ankety
Do ankety se zapojilo 215 respondentů a bezkonkurenčně
nejvíc nás všechny trápí obchvat.
Stavbu obchvatu města si přeje
196 hlasujících. Více stromů ve
městě chce 38 odpovídajících a rekonstrukci krytého bazénu
a koupaliště si přeje 36 účastníků
ankety. Se 30 hlasy se na dalších

místech umístila revitalizace
areálu cukrovaru, zřízení cyklostezky k lanovému centru +
chodník do Valtic, který by byl
souběžný se současnou silnicí. Pokračování rekonstrukce zámku
získala 29 hlasů. Méně než
20 hlasů dostaly projekty vzdělávací centrum pro rodiny s dětmi
se speciálními poruchami řeči,
čtení a vývoje, možnost vyřizovat
více služeb úřadu z domova, sociální bydlení nebo odlehčovací
služba pro děti se zdravotním postižením. Respondenti také zmínili
potřebu sálu pro společenské
akce a lepší péči o městský bytový fond.
„Dlouhodobou prioritou je pochopitelně stavba obchvatu kolem
Břeclavi, od kterého všichni čekáme úlevu v podobě snížení dopravní zátěže ve městě. Když dáme
dohromady hlasování lidí, kteří přišli diskutovat v září a hlasování
těch, kteří se zúčastnili vyhlášené
ankety, jednoznačně se potkali na
potřebě rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště. Uvědomujeme
si, že oproti okolním městům tady
máme opravdu dluh a připravujeme podklady pro dotační tituly,
které by nám rekonstrukci umožnily, protože to bude finančně náročná záležitost,“ shoduje se vedení města. „Také další zmíněná
témata nejsou žádnými novinkami, na některých už pracujeme
– například příprava na revitalizaci

Břeclavané se vyjádřili ve veřejném fóru a následné anketě. Z hlasování
mimo jiné vyplynulo, že chtějí rekonstrukci krytého bazénu a koupaliště.
areálu bývalého cukrovaru probíhá
průběžně. Více stromů a zeleně ve
městě přinesou projekty, které
jsou v realizaci. Příkladem je ozelenění celé Staré Břeclavi, které
bude dokončeno do konce letošního roku, nebo plán na vznik veřejných ovocných sadů v různých
městských částech,“ doplňují
představitelé města. I s dalšími tématy, která se objevila v rámci diskuzí i ankety, bude město v budoucnosti pracovat.
Letošní Fórum Zdravého města

se výjimečně konalo po dvou letech zaviněných koronavirovou
přestávkou, jinak se diskutující
scházejí každý rok.
Asociace Zdravých měst se zaměřuje na kvalitu života, zdraví,
udržitelný rozvoj a snaží se zapojovat občany do rozhodování o tématech, která jsou pro ně důležitá.
V současné době má 131 členů,
což je 53 % obyvatel České republiky, kteří chtějí žít dlouhodobě,
kvalitně, spokojeně a zdravě.
(jp, foto dav)

Pozvánka na opakované veřejné projednání
Změny č. 1 Územního plánu Břeclav
Městský úřad Břeclav oznamuje, že v pondělí 20.12.2021
v 16.00 hodin proběhne v zasedací místnosti č. 112 Městského
úřadu Břeclav, Nám. T. G. Masaryka
3, 690 81 Břeclav opakované veřejné projednání upraveného
a posouzeného Návrhu změny
č. 1 Územního plánu Břeclav
(§ 53 odst. 2 a § 52 stavebního zákona) včetně vyhodnocení vlivů
návrhu změny č. 1 územního
plánu Břeclav na udržitelný rozvoj
území jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále
jen „Návrh změny č. 1 ÚP Břeclav“).

Dokumentace projednávaného
Návrhu změny č. 1 ÚP Břeclav je
vystavena k veřejnému nahlédnutí
na MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu
územního plánování, 2. patro, dveře
č. 226, zejména v úřední dny (pondělí 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00,
středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00),
jinak podle telefonické dohody (tel.
519 311 357). Dále je zveřejněna
na webových stránkách města
www.breclav.eu (Úřad a radnice Þ
Územní plánování Þ Rozpracovaná
územně plánovací dokumentace Þ
rozpracovaná dokumentace – Břeclav Þ Návrh změny č. 1 ÚP Břeclav

pro opakované veřejné projednání)
nebo přímo na webové adrese
https://breclav.eu/folder/3114/
Námitky proti Návrhu změny
č. 1 ÚP Břeclav mohou dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen
dotčené osoby).
Ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání (tj. do 27.12.2021,
včetně) uplatnit své připomínky
a dotčené osoby námitky, ve kte-

rých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dle ustanovení § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně.
Připomínky nebo námitky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele: Městský úřad Břeclav, odbor
stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování,
Nám. T. G. Masaryka 3,
690 81 Břeclav.
(pol)
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Břeclav rozdělila další darované peníze

Rada města poslala další darované finanční prostředky do postižených obcí. Na transparentní
účet přispěli dárci celkovou částkou 8.749.224,42 Kč. V předchozích platbách bylo rozhodnutím
Rady města již odesláno na účty
obcí postižených tornádem
5.450.000,00 Kč. Zbývající částka
byla rozdělena na zasedání Rady
dne 25. října 2021 a sbírka byla
ukončena.
Celkem odešlo z transparentního

účtu Města Břeclavi 3.960.000 Kč
do obce Hrušky, 3.960.000 Kč do
městyse Moravská Nová Ves. Někteří dárci si přáli odeslat svoji finanční podporu adresně do konkrétních obcí, takže částka
60.000 Kč byla poslána obci Lužice,
deset tisíc korun odešlo do Mikulčic a 11.000 Kč do Hodonína.
Město Břeclav obdrželo z účtu
podporu 748.244 Kč na škody, které
způsobilo na městském majetku
krupobití těsně před tornádem.

Ptačí chřipka komplikuje
život chovatelům v Břeclavi
Na základě potvrzení výskytu nebezpečné
nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
(ptačí chřipky) v k.ú. Lednice na Moravě nařídila Krajská veterinární správa mimořádná
veterinární opatření. Ve stanoveném
ochranném pásmu (do 3 km) je také celé
katastrální území Charvátské Nové Vsi. Zbytek Břeclavi se nachází v pásmu dozoru. Nařízení bylo vyhlášeno 29. listopadu na dobu
30 dnů. Pro místní chovatele drůbeže
a ptactva z toho plyne několik povinností.
Bližší informace najdete na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz,
plné znění mimořádných opatření pro chovatele v ochranném pásmu a pásmu dozoru
najdete i na webu města www.breclav.eu.

„Rychlá pomoc byla ve chvíli
těsně po tornádu nejcennější a my
jsme rádi, že se nám rychle podařilo zřídit transparentní účet, na
který mohli posílat své příspěvky
všichni, kteří chtěli zasaženým obcím pomoci. Prostředky byly postupně uvolňovány podle potřeb
a domluvy,“ říká vedení města.
„Děkujeme
všem
dárcům
a chceme poděkovat také našim
partnerským městům, která poslala finanční i materiální pomoc.

Velká podpora a solidarita ze
všech koutů republiky i ze světa
byly v těžkých chvílích pro
všechny oporou a nadějí.“

Dne 24. 6. 2021 byly některé obce
na Břeclavsku a Hodonínsku zasaženy tornádem, které způsobilo
velké materiální škody. Následující
den zřídilo město Břeclav sbírkový
transparentní účet na pomoc obcím postiženým touto katastrofou.
(jp, foto dav)
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Milostivé léto pomůže dlužníkům i v Břeclavi
Přestože je v plném proudu podzim
a blíží se Vánoce, je v běhu také akce
jménem Milostivé léto, která má významný sociální rozměr atýká se také
velkého množství občanů Břeclavi.
Ke konci října bylo v ČR přes 4,5
milionu exekucí a počet povinných
činil bezmála 712 tisíc. Za cíl pomoci
občanům v takové situaci si dala iniciativa poslanců Patrika Nachera
a Marka Výborného. Akce probíhá

od 28. října 2021 do 28. ledna 2022
a její princip je jednoduchý – kdo
dluží státu, kraji, obci, jejich organizacím anebo jimi vlastněným společnostem, má možnost v tomto období uhradit jistinu pohledávky
a paušál na náklady exekuce ve výši
750 Kč bez DPH, čímž bude zproštěn
povinnosti zaplatit příslušenství pohledávky, tj. úroky, které mnohdy
převyšují samotnou jistinu. Pokud

tak učiní v určeném časovém období, bude exekuce zastavena.
Do okruhu do akce zapojených
organizací patří také zdravotní pojišťovny, veřejnoprávní média, na dobrovolné bázi se připojily finanční instituce jako Česká spořitelna, Komerční
banka, Air Bank nebo Home Credit.
Bližší informace o akci lze získat
na webu nebo v dluhové poradně
provozované společností IQ Roma

Servis na náměstí TGM č. 9A v Břeclavi, v sousedství bývalé radnice.
Vzhledem k rozsáhlému sociálnímu
rozměru tohoto problému, který dopadá na velké množství rodin nejen
v našem městě, je tato akce velmi
dobrým počinem a v dohledné době
se nemusí znovu opakovat, proto by
jí neměli váhat využít všichni, kterých se týká. Milan Vojta, MBA, M.A.,
zastupitel za ANO

Břeclavi na stromech nezáleží
Se zděšením a slzami v očích
jsem v sobotu 6.11. sledoval, jak
se kácí a nenávratně mizí alej téměř dvaceti historickych a převážně zdravych vrb na nábřeží Komenského. Břeclav tím nenávratně
přišla o jednu z mála typickych dominant. Dle sdělení radnice údajně
kvůli protipovodňovym opatřením
a na pozemku Povodí Moravy,

takže s tím vedení města pry nemohlo nic dělat. Nevěřím tomuto
alibismu a ptám se: „Co jste všichni
vy milovníci přírody ze zastupitelstva udělali pro to, abyste tomu zabránili? Kdo z referátu životního
prostředí měl tu „odvahu“ se pod
toto podepsat? Proč jste neinformovali občany v předstihu nebo
neudělali anketu? A znamená to,

že na svém pozemku si tedy můžu
kácet co chci a jak chci a město
k tomu nemá co říct? Nebo je to
tak, že vedení města jde nejjednodušší cestou, bez zájmu bojovat za
Břeclav?“ Vždyť to za posledních
několik let není zdaleka jediny takovyto případ. Byla vykácena alej
zdravych vzrostlych stromů mezi
tzv. Vídeňskym a Bratislavskym

mostem. V roce 2018 padly krásné
jehličnany kvůli Památníku Svornosti na Smetanově nábřeží, dodnes bez náhradní vysadby. Ne,
upřímně nemám pocit, že by vedení města šlo o to, aby se nám
tady lépe žilo. Spíše mi to připomíná rčení: Po nás potopa!
Vít Jonáš,
předseda ODS Břeclav

Politická kultura v úpadku?!
Bohužel, člověk si už pomalu začíná zvykat na negativní trend, jakým se ubírá politická kultura v ČR
– od osobních útoků, hádek, osočování na sociálních sítích až po výtržnosti a fyzické útoky v poslanecké sněmovně. Smutné je, když
se podobný trend projeví i v komunální politice.
Narážím na facebookový příspěvek místostarosty Matušky zveřejněný den po konání 23. zastupitelstva, v kterém stihl zaprvé zcela
mylně a zavádějícím způsobem interpretovat připomínky zastupitelek
Dědové (KSČM) a Kelemenové (Pro
Region) k prodeji pozemků na Lanžotské (článek H. Dědové, Radnice
11/2021) a bez známky byť jen minimálního respektu pourážet obě

opoziční zastupitelky formou, která
neměla daleko k sexismu. Zadruhé
zašel tak daleko, že napadl legitimnost podnikání zastupitelky Kelemenové a v grandiózním závěru se
dopustil zcela zavádějícího tvrzení,
když uvedl, že “…uvedená sestava
nepodpořila darování pozemku Jihomoravskému kraji pro výstavbu
Zdravotnické záchranné služby…zatímco zbytek zastupitelstva byl názoru, že záchranku potřebujeme…”.
Za klub KSČM uvedu: vyvodit závěr, že když se v některém bodě zastupitel zdrží, je automaticky proti
projednávanému bodu – zdravotnické záchranné službě (dále jen
ZZS) - je zcela absurdní a směšné.
Výsledek hlasování k bodu týkající
se ZSS byl v září: 19 PRO, 1 PROTI, 2

ZDRŽEL SE (bod 33, 1:43:24 min.).
O to zajímavější je, že se terčem kritiky staly pouze dotčené zastupitelky. Zastupitelka Dědová k tomuto
bodu v rozsáhlé debatě na zastupitelstvu vůbec nevystoupila, natož
kriticky! Status “zdržet se” znamená,
že dotčená osoba má určitou výhradu či pochybnost k projednávanému bodu, zabraňující hlasovat
jednoznačně “pro”, ale nechce se
v bodě vyhradit “proti”a proces
úplně blokovat. K plánované směně
pozemků mezi městem Břeclav a Jihomoravským krajem za účelem využití pro výstavbu výjezdové základny ZZS se v diskusi na
zastupitelstvech v září i v listopadu
(bod 24, 52:11 min.) vyjádřili zastupitelé napříč politickým spektrem,

nikdo je tímto způsobem nenapadl.
KSČM dlouhodobě prosazuje zachování dobré kvality a dostupnosti
zdravotní péče pro všechny občany.
S tím souvisí i podpora poskytování
služeb ZZS. Napříč ČR poslanci a zastupitelé KSČM vystupovali proti
uzavírání nemocnic, podpořili převod některých městských nemocnic pod krajskou správu a podpořili
vybudování nových stanovišť ZZS.
V Jihomoravském kraji tomu nebylo
jinak.
Ostatně, jak říká stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa
Marková: “Zdravotnictví nemá být
ani pravicové, ani levicové. Musí
hlavně sloužit lidem.”
Dagmar Švendová, BA, LLM,
zastupitelka za KSČM

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 G Čtvrtek - 8:00 – 17:00 G Sobota - 8:00 – 17:00
Sběrné místo Hájová má otevřeno ve stejné dny, jen v sobotu
zavírá už v 12:00 h.
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Investice na sídlišti Na Valtické
Sídliště Na Valtické bylo
dlouho opomíjenou částí
města, a to téměř za všech vedení, která se v minulosti střídala na břeclavské radnici. Já
sám jsem to pozoroval téměř
30 let, kdy jsem na sídlišti žil.
Přinést zásadní změnu do této
části města pro mě bylo jednou
z motivací pro vstup do komunální politiky.
V minulém volebním období
byly na sídlišti realizovány
pouze investice, které souvisely
s běžnou údržbou, jako jsou
chodníky, dešťové vpusti apod.
Případně se jednalo o instalaci
bezpečnostních kamer či ra-

daru na ulici Na Valtické. Jedinou investicí, která měla potenciál rozšířit možnosti volnočasového vyžití obyvatel sídliště,
byl malý skatepark.
Po našem nástupu do vedení
města jsme považovali za zásadní zaměřit se i na tuto část
města a směřovat tam adekvátní část investičních prostředků, protože se jedná o sídliště, kde žije přes 5 tisíc lidí
a zaslouží si stejnou pozornost
jako další části města.
V roce 2019 proběhla výměna svítidel na celém sídlišti
a přilehlé komunikaci. Druhou
velmi očekávanou investicí bylo

rozšíření parkování. Vybrali jsme
místo u mateřské školy. Muselo
sice ustoupit několik stromů,
ale vzniklo 44 nových parkovacích stání a podstatná část zeleně zůstala zachována. Nových hřišť u točny jste si určitě
všimli. Díky této opravě můžou
lidi ze sídliště zase sportovat na
kvalitním povrchu. V návaznosti
na sportoviště ještě Technické
služby v příštím roce provedou
opravu dětského hřiště u točny
a jeho rozšíření.
A tím se dostáváme k největší investici, kterou bychom
chtěli realizovat v příštím roce,
a tou je celková rekonstrukce

hřiště u základní školy Na Valtické, které je v havarijním
stavu dlouhá léta. V rozpočtu
města pro příští rok chceme zajistit dostatek finančních prostředků, aby mohla být provedena a poskytla zázemí jak
žákům místní školy, tak i obyvatelům sídliště.
Tyto investice jsou nápravou
stavu, kdy bylo sídliště dlouhá
léta zanedbávané, a já pevně
věřím, že tímto přispějeme
k tomu, aby se zde jeho obyvatelům žilo o kousek líp.
Mgr. Ondřej Ďuriš,
zastupitel za Mladé
a Neklidné

Jak se zhasíná a rozsvěcí Moravská hvězda
Na zářijovém zastupitelstvu
jsem se dotázal vedení města,
proč vlastně rada města odmítla zapůjčit Slováckému
krúžku ve Staré Břeclavi Moravskou hvězdu. Jde o poměrně
novou tradici spojenou s předvánoční dobou, doplněnou kulturním programem. A proč
jsem položil starostovi Bc. Pěčkovi tento dotaz? Nezdála se
mi informace, že by Rada
města vydala zákaz Technickým službám zapůjčit Moravskou hvězdu do Staré Břeclavi

za účelem jejího zavěšení
a rozsvícení. Chápu, že antipatie některého radního se vyskytnout může, ale antipatie
celé rady? Proti komu? Proti
Staré Břeclavi? Proti autorovi
nápadu rozsvěcení Moravské
hvězdy? Zarazila mě odpověď
Bc. Pěčka : „…protože jsme tak
rozhodli!“ Neptal jsem se, jak
kdo hlasoval, protože vím, že
se Rada města s poukazem na
neveřejnost svého zasedání
zveřejnění této informace
brání. Chtěl jsem pouze uve-

dení důvodu zamítnutí v souladu s programovým prohlášení Rady města, které uvádí:
„…Budeme dbát na zpětnou
vazbu občanů a spolků a zlepšíme komunikaci města s občany. …“Takhle tedy vypadá komunikace s občany podle
prohlášení zveřejněném na
webových stránkách města?
Kde není vůle, musí si občané
pomoci sami. Vyzval jsem kolegy zastupitele, aby se ti, kteří
chtějí pomoci, také připojili k finanční sbírce na pořízení Mo-

ravské hvězdy. Sbírka byla
úspěšná a Moravská hvězda
byla pořízena. Dne 30. 11.
2021 byla hvězda rozsvícena.
Doba adventní a s ní spojené
kulturní aktivity mají být prosty
antipatií a nenávisti. Věřím, že
občané zamezí tomu, aby se
v příštím roce tato nepříjemná
situace opakovala. Příležitost
budou mít. Přeji všem Břeclavákům hodně zdraví, hezké Vánoce a šťastný Nový rok.
Ing. Jaroslav Válka,
zastupitel za ČSSD

Reakce na příspěvek p. zastupitele Války
Vážený pane zastupiteli
Válko,
jelikož jste mě ve svém příspěvku opět vzpomenul, nezbývá mi než krátce zareagovat,
i když doba vánoční by neměla
být o tahanicích a politice, ale
spíše o tom, abychom se na
chvíli pozastavili, dali se do pohody, trávili čas s našimi blízkými.
Nevytrhujte prosím mou odpověď na dotaz na zastupitelstvu z kontextu, uvedl jsem
především to, že neschválení
žádosti o zapůjčení hvězdy bylo
rozhodnutím rady města jako
kolektivního orgánu. A uvedu
jen, že Moravská hvězda není
evidována v majetku města ani

jeho příspěvkové organizaci Tereza. Když se totiž za éry předešlého vedení pořizovala, jaksi
tuto důležitou věc, tedy zavedení výzdoby do majetku
města, někdo opomněl. Rada
nemůže svým usnesením k oficiální žádostí zapůjčit něco, co
oficiálně neexistuje (i když fyzicky ano) – to musí chápat
každý, natož zastupitel města.
Nemůžeme za šlendrián jiných.
Nikdo by neměl do pěkné vánoční akce tahat politiku, snahu
o získání politických bodů a
vést žabomyší válku, do které
podle mého názoru byly nevědomky vtaženy některé další
osoby, které se na akci podílejí

a tento umělý a zbytečný rozruch kolem jedné žádosti sami
vnímají negativně. To osobně
považuji za krajně nešťastné. A
názor na věc si ostatně může
udělat každý sám.
K vaší poznámce, kdy zmiňujete, že koalice bude dbát na
zpětnou vazbu občanů a spolků
a zlepší komunikaci města s občany, mohu jen doplnit, že jsem
přesvědčen, že současná radniční koalice dělá vše proto, aby
právě komunikace města s občany byla na lepší úrovni než
kdykoliv předtím. Stejně tak
díky zpětné vazbě občanů v
rámci četných anket, diskusí,
fór, ale i připomínkování např.

na sociálních sítích získáváme
od obyvatel Břeclavi cenné
podněty, které poté často
uplatňujeme v plánovaných investicích a dalších akcích.
Co se týká vánočních akcí,
břeclavská radnice tento rok započala s novou tradicí, která zahrnuje všechny městské části.
Na konci listopadu (26. 11.) tak
děti ve všech částech Břeclavi,
tedy ve Staré Břeclavi, Poštorné
a Charvátské Nové Vsi rozsvítily
nazdobené vánoční stromečky
s tím, že o 2 dny později byl už
tradičně slavnostně rozsvícen
velký vánoční strom v parku u
nádraží. Bc. Svatopluk Pěček,
starosta města
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Nová technika pomůže břeclavským hasičům v akci

Automobilový žebřík AZ 40 Magirus se zalamovacím ramenem
a natáčecí zadní nápravou, nosič
kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem, chemický kontejner k likvidaci chemických havárií
včetně těch na vodní hladině
a kombinovaný hasící kontejner
s moderním hasícím systémem
Kobra, se čtvrt tunou prášku,
480 kg CO2, 1100 litry pěnidla.
Břeclavští hasiči slavnostně převzali novou moderní hasičskou
techniku financovanou státem
a Fondem zábrany škod. Novou
a moderní výbavu ocenil také břeclavský starosta Svatopluk Pěček,
který u břeclavských hasičů desítky let sloužil. "Břeclavští hasiči
se zrovna vraceli ze zásahu a tak
techniku přebírali v ´plné polní´.
Moderní automobilový žebřík dosáhne i do nejvyšších pater výškových obytných domů v Břeclavi,
což jeho předchůdce nezvládal.
Právě to může být rozhodující při
záchraně lidských životů. Také hasící kontejner a chemický kontejner je ve spolupráci s nosičem neocenitelnou výbavou k záchraně
životů a majetku," vyjádřil se k moderní technice za desítky milionů
hasič tělem i duší a břeclavský starosta Svatopluk Pěček. Nové technice břeclavských hasičů požehnal
břeclavský farář Pavel Römer. (dav)

Spolek pro Břeclavský zámek
Cílem Spolku pro břeclavský zámek je přinášet široké veřejnosti
informace k zámku a okolí, které
budou podložené na odborném
základu. Odborné texty připravují
PhDr. Miroslav Geršic, Mgr. Jaroslav
Čech, PhDr. Emil Kordiovský,
PhDr. Evženie Klanicová, PhDr. Ludislava Šuláková, PhDr. Alena Káňová, Ing. arch. Libor Foukal a další.

V rámci práce spolku je obsahově naplněný web www.srdcebreclavi.cz. Aktuálně připravujeme „průvodce“ v tištěné
podobě, kde budou ucelené informace k zámku s ohledem na nejdůležitější události a historická
fakta. Zveme vás 12. 12. 2021
v 15:00 na „Zámecké Vánoce“. Přijďte na zámecký čaj, nazdobit

stromeček a dozvědět se něco
o zámku.
Dále spolek ve spolupráci s Městem Břeclav, Lužánkem a Nadací
proměny Karla Komárka obnovuje
zámeckou zahradu tak, aby na ni
byli místní právem hrdí. Chceme zároveň, aby místo přilákalo návštěvníky odjinud. V nově upravené zahradě proto vznikne venkovní

galerie, která pomocí umělecky
zpracovaných portrétů osobností
spjatých se zámkem připomene historii místa. Portréty vytvoří královna
českého komiksu a slavná česká ilustrátorka známá pod pseudonymem Toybox. Pokud se Vám náš záměr líbí, můžete jej podpořit v rámci
sbírky https://1url.cz/@sbirkabv.
(spbz)
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Břeclavané vzpomněli na válečné veterány

Ani letos nezapomněli Břeclavané v čele s vedením města uctít
památku padlých ve válkách a také
veterány z válečných konfliktů. Čestnou stráž a salvu zajistili členové

Klubu vojenské historie Břeclav.
Ještě před samotným pietním aktem u žluté školy pozval břeclavský
starosta Svatopluk Pěček už tradičně
veterány na břeclavskou radnici.

11. listopad byl vybrán symbolicky, protože toho dne roku 1918
bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města
Compiègne podepsáno příměří

Oslavy vzniku Československa
a sté výročí založení skautu

103. výročí vzniku československého státu a stoleté výročí založení
břeclavského skautu a Československé obce legionářské. Letos oslavili
Břeclavané tyto události ve velkém.
Po tiché vzpomínce u Památníku
svornosti se lidé za vydatné podpory
místních skautů přesunuli k soše T.
G. Masaryka, kde pronesli projev k výročí vzniku Československa břeclav-

ský starosta Svatopluk Pěček a ministryně financí ČR Alena Schillerová.
Desítky rozzářených lampionů se
houpaly v průvodu ke kinu, kde byli
oceněni významní břeclavští skauti
a další osobnosti. Vrcholem programu, který doprovázela cimbálová
muzika, bylo zapálení vatry republiky.
(dav)

mezi Spojenci a Německem, jímž
byly na západní frontě ukončeny
boje 1. světové války.
(dav)
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Břeclavané si připomněli 17. listopad
Vedení města si společně s dalšími Břeclavany připomnělo u Památníku obětí komunistického režimu 17. listopad 1989. Po
připomínce sametové revoluce zamířil dlouhý had lampionů z pěší
zóny na Kuffnerovo nábřeží. Lampionová část byla samozřejmě určena hlavně pro děti. Na příchozí čekalo pořádné překvapení, které si
opět užili hlavně ti nejmenší. Kromě

tradičního ohňostroje totiž letos
s průvodem šly svítící roztodivné obří
loutky. "Těší mě, že jsme společně
opět mohli vzpomenout, ale také
oslavit tento den. Svoboda není samozřejmost. Je potřeba si to připomínat," pronesl břeclavský starosta
Svatopluk Pěček předtím, než na zaplněném Kuffnerově nábřeží odstartoval ohňostroj.
(dav)
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Střední školy z Břeclavi a slovenské Trnavy
se dohodly na vzájemné spolupráci

Na konci listopadu ředitelé středních škol z Trnavy a Břeclavi stvrdili
spolupráci podpisem společného
memoranda. Na půdě radnice města
Břeclavi pod dohledem starosty Svatopluka Pěčka podepsali ředitel
Střední průmyslové školy dopravní
Trnava Peter Papík a ředitel Střední
průmyslové školy Edvarda Beneše
a obchodní akademie Břeclav Jiří

Uher memorandum o vzájemné
spolupráci v rámci vzdělávání, participace a vzájemné součinnosti při
realizaci programů, projektů a aktivit.
Delegace z partnerské školy si
prohlédla odborné učebny a byla seznámena s výukou a žákovskými
projekty. Zástupci obou škol si vzájemně vyměnili poznatky, probrali
některá témata a úskalí současné

výuky. Břeclavský starosta spojil setkání také s návštěvou zámecké
věže, kde zúčastněným krátce přednesl bohatou historii Břeclavi. „Věřím,
že spolupráce mezi školami přinese
užitek oběma subjektům, zejména
pak žákům a samozřejmě i kantorskému kolektivu. Výměna zkušeností je určitě žádoucí. Těší mě navíc,
že nový ředitel břeclavské průmys-

lovky Jiří Uher ví, že je důležité více
spolupracovat jak s dalšími středními
i základními školami, tak s místními
firmami, které se mohou stát potenciálními zaměstnavateli absolventů
školy. Ukázkou je třeba skvělá spolupráce s Fosfou. Břeclavská radnice
spolupráci škol a podniků vždy plně
podpoří,“ vysvětlil starosta Svatopluk
Pěček.
(dav)

Průmyslovka úspěšná
na VUT Brno – Merkur Challenge 2021

Studenti břeclavské Střední průmyslové školy oboru elektrotechnika - informační technologie získali
na soutěži VUT Brno - Merkur Challenge 2021 skvělé první místo s postupem do superfinále a dvakrát
bronz. Díky úspěšnému splnění zadání tak nemusí dělat přijímací
zkoušky na Fakultu elektrotechniky
a komunikačních technologií VUT

Brno. Prvenství získali studenti v kategorii Autonomní dopravní prostředek ve složení Jana Pilátová, David Knésl a Matyáš Knedlík (High
Voltage tým). Jejich robotické vozítko projelo stanovenou dráhu
v nejkratším čase (1 min a 45 s).
Rovněž zpracování a design vozítka
byl porotou nejlépe hodnocen.
Ve stejné kategorii získal tým

s názvem "Matlab" třetí místo ve
složení Filip Lehotský, Adam Vlachovský, Roman Vlachovský a František Hromek, když jejich robotické
vozítko projelo také stanovenou
dráhu, ale v delším čase (cca 3 min).
Další bronz získal tým Společenstvo
Trychtýřku v kategorii Závod se
sluncem ve složení Lukáš Uher, Daniel Petr a David Vavřík. Jejich so-

lární energií poháněné vozítko ujelo
v pořadí třetí nejdelší úsek. Při
kresbě obrázku pomocí robotické
ruky se tým ve složení Martin Grůza,
Radek Prajka, Erik Holub a Marek
Štěpnička umístil na čtvrtém místě.
Blahopřejeme vítězům a těšíme se
na superfinále. Celé akce se zúčastnilo 47 týmů v 9 kategoriích.
(spš)
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Malovaný kraj v zimě
V listopadovo-prosincovém vydání dvouměsíčníku, majícího již
několik desetiletí sídlo v Břeclavi,
je opět celá řada článků zaměřena
na naše město na Dyji.
Petr Dresler píše o nedávném
unikátním archeologickém nálezu
germánských run na staroslovanském sídlišti v Břeclavi-Lánech.
Emil Kordiovský připojuje pojednání o situaci na nové hranici, která
po mnichovské okupaci v r. 1938
vedla kousek za Břeclaví. Karel Kober osvětluje okolnosti, jež vyústily
v zabití dvou mužů při volbě stárků
v Charvátské Nové Vsi v roce 1918.
Opomenuta není ani další městská
část, Poštorná, a to textem Františka Schulze, v němž připomíná
100 let od narození lidového vy-

Poslední kalendáře na TIC

pravěče
a muzikanta
Jožky Horčičky – Šífara. K Břeclavi
se
samozřejmě
váže rovněž
vzpomínka
na 75. výročí existence Malovaného kraje; jejím autorem je někdejší redaktor tohoto periodika
Jaroslav Kovářík. A v samotném závěru aktuálního čísla si lze přečíst
i pár řádků o knize Zdeňka Hubálka
Ptactvo Břeclavi a blízkého okolí.
Více se o obsahu časopisu
a jeho zaměření dozvíte na webových stránkách www.malovanykraj.cz.

Galerie 99 Břeclav

V sobotu 20. listopadu jsme se
sešli na letošní poslední akci Galerie 99 v Kině Koruna, abychom pokřtili nový a zároveň poslední 20.
kalendář s obrazy Antonína Vojtka
Malířův rok. Během tohoto setkání byl také představen nový projekt Poselství naděje. Samozřejmostí byl tradiční bohatý kulturní
program. Děkujeme za podporu
a spolupráci týmu Kina Koruna,
dále účinkujícím umělcům, mezi
které patřil P. Hoďa, T. Drobysh a Vl.
Bláha a také legendární Břeclavan,
na přípravě kalendáře s námi spolupracoval J. Minařík.

S ohledem na komplikovanou
a zhoršujícíse situaci musíme i nadále omezovat aktivity galerie.
Nicméně stálá výstavní kolekce je
pravidelně doplňována. Můžete se
přijít podívat na zajímavá výtvarná
díla a případně vybrat drobný
umělecký dárek. Nový autorský
kalendář je nyní v prodeji právě
v Galerii 99.
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.

Poslední desítky nástěnných
a stolních kalendářů s tématem
Břeclav a okolí 2022 jsou v prodeji v Turistickém informačním
centru v Lichtenštejnském domě.
Nástěnný A3 kalendář pořídíte za
129,- Kč a stolní čtrnáctidenní za
99,- Kč. Také letos snímky do ka-

lendářů zhotovil břeclavský fotograf David Mahovský. Už příští rok
se můžete těšit na kalendář tematický, jehož námětem budou
mosty a lávky v Břeclavi a bezprostředním okolí ve všech ročních obdobích.
(tic)
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Cyklorikša jezdila i na podzim Podzimní jablko podvacáté

Letos zřejmě posledního výletu cyklorikšou se dostalo panu
Josefovi, který si tak mohl užít
hody ve Staré Břeclavi se vším
všudy. Děkujeme organizaci
ADRA a dobrovolníkovi Miloši Ru-

ferovi. Břeclavská cyklorikša jezdí
v ulicích města od letošního léta.
Proškolení dobrovolníci v ní vozí
klienty domova seniorů.
(dav, foto M. Rufer)

Jubilejního dvacátého ročníku
oblíbené výtvarné soutěže, kterou pořádala Základní škola Kupkova a Městská knihovna Břeclav,
se v letošním roce zúčastnil rekordní počet 248 dětí.
Ve svých kategoriích zvítězily

Štěpánka Hřebačková, Dorota Těšitelová, Adéla Denemarková
a Veronika Izáková. Cenu ředitele
městské knihovny pak získali Patrik Jakubík, Eva Vasová a Ema Hasilová.
(ds)

Městská knihovna Břeclav informuje
Upozornění na uzavření
knihovny
Kvůli epidemické situaci
knihovna omezuje některé své
služby. Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihovny
www.knihovnabreclav.cz a její profily na sociálních sítích.
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že v období vánočních svátků budou v termínu
od 23. prosince 2021 do 3. ledna
2022 včetně všechny provozy
knihovny včetně poboček uzavřeny. Výpůjční lhůty se u všech
výpůjček automaticky prodlužují.
Dárkové vánoční poukázky

Hledáte vhodný vánoční dárek
pro své bližní? Kupte mu dárkový
poukaz na členství v břeclavské
knihovně a umožněte mu tak přístup k tisícům knih, CD, deskových
her a bohaté nabídce dalších služeb, které knihovna svým čtenářům poskytuje.
Milada Holánková:
výstava výšivek
Až do 22. 12. probíhá v knihovnické Galerii na schodech 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.
Přednáškový cyklus Břeclav na
cestě mezi Prahou a Vídní
(1848–1914)
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:
1. 12. Daniel Lyčka: Břeclavský odkaz rodu Lichtenštejnů
8. 12. Alena Káňová: Břeclavská židovská obec a rodina Kuffnerů

Začátkem příštího roku 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).
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Přes deset tisíc na dobrou věc

Po celý den proudili 21. 11. břeclavskou synagogou lidé, kteří chtěli
okusit kousek předvánoční nálady.
K té přispěla nejen nabídka tradičních výrobků, ale zejména kulturní
vystoupení místních mateřinek

a dětských folklorních souborů. Děkujeme návštěvníkům Adventní inspirace v synagoze, kteří přispěli dobrovolným vstupným přes 10 tisíc
korun. Peníze poputují na charitativní
účely.
(dav)
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Dernisáž VII. Břeclavského uměleckého salonu
z mateřské školy z Moravské Nové
Vsi. Výtvarné skupiny studentů
a pětiletých dětí společně tvořily
velkoformátová díla inspirovaná
vystavenými obrazy, fotografiemi,
skulpturami a grafikami. Cílem
dílny bylo ukázat dětem zábavnou formou práci výtvarníků. Originály vytvořené na zmíněné akci
budou umístěny v interiéru mateřské školy, břeclavského gymnázia a Městského úřadu Břeclav.
Mgr. Božena Uhrová

VII. Břeclavský umělecký salon
zhlédla během pěti týdnů téměř
tisícovka návštěvníků a byl zakončen 24. října komornější dernisáží,
kde byl předán výtěžek z dobrovolného vstupné na výtvarné pomůcky dětem z mateřské školy
v Moravské Nové Vsi postižené
červnovým tornádem. Finanční
dar převzala z rukou břeclavských

výtvarnic Boženy Uhrové a Jaroslavy Garšicové za dohledu místostarosty Jakuba Matušky ředitelka
MŠ Vladislava Časná.
V průběhu výstavy proběhlo
několik výtvarných aktivit. Jednou
z nich byla výtvarná komunikace
mezi vystavenými uměleckými
artefakty, úžasnými studenty 5.A
břeclavského gymnázia a dětmi
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Na velodrom už lidé přispěli téměř půl milionu

Na podzim se na místě budoucího velodromu na Valtické sešli
nejen příznivci cyklistiky, kteří usilují o výstavbu tohoto sportoviště
pro cyklisty i pro širokou veřejnost.
„Momentálně probíhá sbírka na
tento velodrom a i v těžké době
po tornádu se prozatím podařilo

vybrat 420 000 Kč. Na sbírku je
možno nahlédnout na stránkách
www.sportcomplex.cz. Děkujeme
tímto městu Břeclav, jednání se vyvíjejí správným směrem,“ uvedl
prezident cyklistického oddílu
Sportcomplex Břeclav Petr Beneš.
(dav, foto Sportcomplex)

Stříbrná Eliška Klimešová
Břeclavské bruslařské naděje
se v listopadu předvedly na Orlovské piruetce.
Eliška Klimešová předvedla
v nováčcích svou volnou jízdu
s jistotou a v silné konkurenci obsadila v Orlové druhou příčku.
Laura Kadlecová zajela svou jízdu
také bez chyb a skončila těsně za
stupni vítězů. V kategorii žaček
mladších měl břeclavský oddíl
KRASO čtyři zástupkyně. Nejlépe
se závod vydařil Anně Kočibové,
která předvedla bezchybnou
jízdu. V silné konkurenci to bohužel na medaili nestačilo. Anna obsadila šesté místo.
Ještě předtím zkusili mladí
břeclavští krasobruslaři štěstí na
závodech v Uherském Brodě, kde
nakonec brali čtyři cenné kovy.
Vašek Košulič s Martinem Klimešem si i přes drobné zaváhání vy-

jeli krásná umístění, kdy Vašek
skončil bronzový a Martin pátý.
Hned v další kategorii se představily naše nejmladší závodnice
a zase to cinklo. V kategorii
mladší nováčci se na svůj úplně
první závod vydala Laura Kadlecová, která při své premiéře vystoupala na bronzový stupínek.
Eliška Klimešová předvedla krásnou jízdu a získala za ni zlato.
Celkem 4 závodnice nás reprezentovaly v kategorii mladší žačky. Ani zde nebyla nouze
o skvělé výsledky. Nejlépe svou
volnou jízdu zvládla Anna Kočíbová, která získala stříbro. Jana
Klimešová obsadila 5. místo,
Aneta Valová osmé a Radka Kučerová byla dvacátá druhá. Timea
Patáková si v kategorii žačky
i přes obrovskou trému vyjela desáté místo.
(mm)

Stolní tenistky
ZŠ Kupkova druhé v kraji
Vítězky okresního kola, stolní
tenistky ZŠ Kupkova, se zúčastnily v nedalekém Hodoníně
krajského finále ve stolním tenise. V něm postupně porazily
družstvo Vyškova i Jedovnice.
To jim otevřelo dveře do finále, ve kterém i přes výborný
výkon těsně podlehly reprezentantkám ZŠ Brno, Novolíšeňská.
(ds)
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