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V posledních desetiletích se do zchátralého zámku, který má po-
tenciál být přirozenou dominantou Břeclavi, příliš neinvestovalo. 
Aby se zastavilo bezprostřední chátrání budovy, bylo však potřeba 
v minulých letech udělat udržovací práce, které stály desítky mili-
onů a zahrnovaly třeba novou střechu. Špatný stav zámku si vyža-
doval také úkony vedoucí k jeho statickému zajištění. Nic z toho ale 
nevedlo k celkovému řešení neutěšeného stavu objektu a zejména 
zpřístupnění zámku veřejnosti. Teď to ale vypadá, že břeclavský zá-
mek čeká příjemnější období.  (dav) Více na str. 3
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se uskuteční ve středu 27. března v 17 hodin

v zasedací místnosti č. 112 (I. patro) břeclavské radnice.
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Novým ředitelem městské pří-
spěvkové organizace Tereza se od 
1. března stal Ing. Radek Hrdina. 
O jeho jmenování do funkce roz-
hodla v pondělí 18. února měst-
ská rada.

Poté co se před koncem minu-
lého roku vzdal funkce ředitele 
Terezy Břeclav Dymo Piškula, bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na ob-
sazení tohoto místa. V prvním kole 
se výběrové komisi představilo 16 
kandidátů, z nichž pět bylo vybrá-
no do kola druhého. Dva kandidáti 
se z druhého kola omluvili, tak-
že se nakonec rozhodovalo mezi 
trojicí uchazečů. "Bylo to náročné 
výběrové řízení, součástí druhého 
kola byly i osobnostní testy, prová-
děné odbornou firmou a uchazeči 

museli vytvořit projekt delimita-
ce střediska technických služeb. 
Všichni tři kandidáti byli velmi kva-
litní a určitě by pro město byli pří-
nosem," popsal výběrové řízení 
místostarosta Richard Zemánek. 

Výběrová komise nakonec do-
poručila radě města jmenování 
Radka Hrdiny. Letos pětačtyřice-
tiletý Radek Hrdina z Hustopečí 
je absolventem strojní fakulty VUT 
Brno, v minulosti pracoval v něko-
lika firmách jako konstruktér, pra-
covník obchodního oddělení nebo 
vedoucí investic. Od roku 2016 
působil v břeclavském Gumote-
xu jako vedoucí odboru investiční 
výstavby a později jako technický 
ředitel a člen vedení společnosti. 
 (juh, foto archiv R. Hrdiny)

Nezbytným předpokladem 
úspěšné práce je přesné stano-
vení úkolů a také odpovědnosti 
za jejich plnění. Tímto úkolem se 
zabývala také nově zvolená rada 
města.

Starosta Břeclavi Svatopluk Pě-
ček (ANO) má ve své gesci měst-
skou policii, Technické služby 
města, dopravu a krizové řízení. 
První místostarosta Jakub Matuš-
ka (Mladí a Neklidní) zodpovídá 
za majetek města, investice, soci-
ální oblast a vnitřní správu úřadu. 
Místostarosta Richard Zemánek 
(KDU-ČSL) má ve své gesci pří-
spěvkové organizace města, eko-
nomiku, školství, kulturu a sport.

"Vzhledem k tomu, že jsme se 
rozhodli zrušit post třetího mís-
tostarosty, převzali odpovědnost 
za konkrétní oblasti i jednotliví ne-
uvolnění městští radní," uvedl mís-
tostarosta Jakub Matuška s tím, 
že některé oblasti budou sdíle-

né a bude za ně odpovídat radní 
i některý z uvolených představi-
telů města. Radní Ondřej Ďuriš tak 
bude zodpovídat za rozvoj města, 
Petr Dlouhý za kulturu, Milan Klim 
za životní prostředí a školství, Petr 
Vlasák za cestovní ruch, Marcela 
Pardovská za ekonomiku a Franti-
šek Zugar za vnitřní správu.

Dílčích změn doznalo také 
složení komisí a výborů města. 
"Nechtěli jsme do složení těch-
to orgánů příliš zasahovat, aby-
chom nenarušili kontinuitu jejich 
práce. Některé změny byly vy-
nucené z důvodu neslučitelnos-
ti funkcí u nových představitelů 
města. Ke změnám ale došlo na 
pozicích předsedů komisí i výbo-
rů, tak aby to odráželo nové rozlo-
žení sil v zastupitelstvu. I nadále 
ctíme nepsané pravidlo, že post 
předsedy kontrolního výboru zů-
stává opozici, sdělil místostarosta 
Matuška.  (juh)

Od loňského roku mají Břecla-
vané možnost ohlásit závady na 
městském majetku pomocí apli-
kace pro chytré telefony. Přispí-
vají tak k rychlejšímu odstranění 
nejrůznějších problémů, jako jsou 
například poškozené komunika-
ce, vyvrácené dopravní značky, 
rozbité lavičky nebo nefunkční ve-
řejné osvětlení.

Postup, jak si aplikaci stáhnout 
do mobilního telefonu, najdou 
občané na webu města v sekci 
Úřad a radnice/Evidence závad. 
Zde je také zobrazen přehled na-
hlášených závad, včetně stavu 
jejich odstraňování. O tom, že se 
tato novinka ujala, jednoznačně 
svědčí statistika. "Během roku 
2018 bylo občany nahlášeno více 
než tisíc závad, za což bych jim 
rád poděkoval. Je potřeba, aby-
chom nebyli lhostejní k našemu 
městu, ve kterém žijeme. Věřím, 
že k rychlému odstraňování zá-
vad od letošního roku přispěje 
i zřízení Technických služeb měs-
ta. Cílem této nové organizační 
složky je zefektivnit údržbu měs-
ta a pružněji reagovat na vzniklé 
problémy v oblasti veřejného po-
řádku," říká místostarosta Svato-
pluk Pěček. 

Na novou organizační složku 
se ze zrušeného odboru rozvoje 
a správy městského úřadu přesu-
nula údržba místních komunikací 
včetně jejich čištění, údržba a za-
kládání veřejné zeleně, sběr a svoz 
komunálního odpadu, údržba 
a opravy veřejného osvětlení, pro-
voz a správa veřejných WC a dět-
ských hřišť. Od 1. dubna 2018 bude 
na tuto organizační složku také 
přesunuta celé agenda střediska 
služeb z příspěvkové organizace 
města Tereza Břeclav. Smyslem 
této změny je spojit dané činnosti 
pod jeden subjekt, aby byla zajiště-
na jak lepší provázanost, tak komu-
nikace a zefektivnění provozních 
činností při provádění oprav a údrž-
by. Vedoucím Technických služeb 
je Ing. Milan Uher, na kterého se 
mohou občané rovněž obracet se 
svými požadavky a podněty (tel.: 
731 428 258, e-mail: milan.uher@
breclav.eu).  (juh, foto dav)

Novým ředitelem 
Terezy je Radek Hrdina

Radní si rozdělili kompetence

Hlášení závad přes 
mobil se osvědčilo

SVOZ BIOODPADU Z KONTEJNERŮ 
VE STARÉ BŘECLAVI

Rozpis svozu BIO odpadu na rok 2019
Svoz bioodpadu začíná v pátek 11. ledna 2019. Následovně bude 
bioodpad vyvážen každých 14 dní a to v sudý pátek.

Měsíc Dny svozu

Leden 11. 1. 25. 1.

Únor 8. 2. 22. 2.

Březen 8. 3. 22. 3.

Duben 5. 4. 19. 4.

Květen 3. 5. 17. 5. 31. 5.

Červen 14. 6. 28. 6.

Červenec 12. 7. 26. 7.

Srpen 9. 8. 23. 8.

Září 6. 9. 20. 9.

Říjen 4. 10. 18. 10.

Listopad 1. 11. 15. 11. 29. 11.

Prosinec 13. 12. 27. 12.
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Břeclavský zámek má po le-
tech konečně našlápnuto k lep-
ším zítřkům. Pokud půjde vše 
podle plánu, práce na opravách 
břeclavského zámku by moh-
ly začít ještě letos. „Na zámek 
budou Břeclavané po letech 
konečně hrdí,“ říká v rozhovo-
ru starosta Břeclavi Svatopluk 
Pěček.  

Má již město vypracovaný pro-
jekt na rekonstrukci? Kolik peněz 
bude oprava břeclavského zám-
ku stát?

Projekt na rekonstrukci zám-
ku i přilehlého areálu má měs-
to vypracovaný už od roku 2009. 
Vydáno je také platné stavební 
povolení. Náklady na celkovou 
rekonstrukci by ale zcela jistě pře-
sáhly hranici 200 milionů korun, 
což je mimo jednorázové mož-
nosti rozpočtu města. Rozhodli 
jsme se tedy realizovat náročnou 
akci v několika etapách. Ta první 

by měla odstartovat, pokud vše 
půjde podle plánu, ještě letos. 

Co by se mělo v rámci první 
etapy opravit? 

V dubnu by měl na zámku za-
čít archeologický průzkum. Zhru-
ba v polovině roku by mělo být 
vypsáno výběrové řízení na do-
davatele. Ještě v letošním roce by 
pak mohlo začít budování potřeb-
ných inženýrských sítí. Ty by byly 
dokončeny v příštím roce a začaly 
by práce na opravě jižní věže a na 
opravě přízemí jižního křídla. Tam 
vznikne sociální zařízení a zázemí 
pro obsluhu i návštěvníky vyhlíd-
kové věže, detašované pracoviště 
TIC a malý víceúčelový sál. 

Kolik budou opravy stát? Ja-
kými prostředky budou hrazeny?

První etapa rekonstrukce byla 
vyčíslena cca na 29 milionů ko-
run, inženýrské sítě na dalších 
10. Město se samozřejmě snaží 
získat potřebné finance také z ji-
ných zdrojů. V únoru byly podány 
žádosti o dotace na ministerstvo 
pro místní rozvoj (rekonstrukce 
brownfieldů) a na Jihomoravský 
kraj. Zároveň byla zadáno zpra-
cování prováděcí dokumentace. 

S projektem jste podrobně se-
známili i břeclavské zastupitele

Ano, chtěli jsme, aby zastu-
pitelé měli co nejvíce informa-
cí o chystané investici. V únoru 
jsme pro ně proto připravili pro-
hlídku prostor zámku. Na násled-

ném workshopu zastupitelům 
architekt Libor Foukal představil 
projekt na rekonstrukci zámku 
a archeolog Libor Kalčík je sezná-
mil s dosavadními výsledky ar-
cheologického průzkumu.

Zajímavostí určitě je, že se 
v prostorách zámku podařil ar-
cheologům při nedávném prů-
zkumu uskutečnit významný 
objev. Pracovníci tam totiž našli 
dřevěné trámy více než tisíc let 
staré, což naznačuje, že zde moh-
lo být město ještě před knížetem 
Břetislavem I., podle kterého do-
stala Břeclav své jméno. Archeo-
logové navíc objevili i pozůstatky 
paláce z 12. století.  

Co si od oprav zámku slibu-
jete? 

Zámek a jeho okolí se poma-
lu stává zónou, kam míří za od-
počinkem stále více Břeclavanů. 

Radnice instalovala do podzám-
čí herní prvky, celkově prostory 
zkulturnila, příjemnou atmosfé-
ru doplňuje i areál Cyklosféra. 
Břeclavský zámek potřebuje zá-
jem a péči dlouhodobě a proto 
mu je nyní chceme dát. Od po-
stupné rekonstrukce objektu si 
slibuji především zvýšení sebe-
vědomí města a jeho obyvatel. 
Břeclavané budou na zámek po 
letech konečně hrdí. Nebudou se 
muset stydět za chátrající objekt, 
svým přátelům a známým budou 
moci ukázat krásný zámek, přiro-
zenou dominantu města. V násle-
dujících letech nás určitě nemine 
ještě řešení přilehlé ruiny Vrano-
va mlýna. Ač to bude možná znít 
jako klišé, je to běh na dlouhou 
trať, ale věřím, že do cíle určitě 
doběhneme. Důležité je začít. 
 (dav) 

Prostranství na Rovnici má pro Poštorany mimořádný význam. 
Vždyť je místem, kde se pořádají hody, hodky nebo vánoční jarmarky. 
Město v loňském roce proto provedlo nákladnou rekonstrukci tohoto 
prostranství, aby se významné kulturní a společenské akce mohly ko-
nat v odpovídajícím a důstojném prostředí. Ne všichni si toho ale váží. 
V poslední době se Rovnice stala terčem vandalů, kteří ničí omítky, 
jezdí autem přes prostranství, čímž mimo jiné poškodili vodovodní 
šachtu, a zanechávají po sobě množství nedopalků a jiných odpadků. 
Město proto apeluje především na Poštorany v nejbližším okolí - po-
kud uvidíte, že někdo poškozuje prostranství na Rovnici, oznamte to 
městské policii na tel. čísle 156.  (juh)

Vandalové řádí na Rovnici

Starosta Pěček: Na zámek budou Břeclavané hrdí

Nabídka práce
Hledáme pracovníka do dílny na HPP pro kompletaci dílů na stroje.

Požadujeme pečlivost a smysl pro kvalitu, znalost elektro vítána.
Vhodné i pro věkové kategorie 50+.

Lokalita Poštorná. Plat od 18 000 Kč. Tel. 604 558 602
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Prestižní titul EY Podnikatel 
roku 2018 Jihomoravského kraje 
letos získali zakladatelé a majitelé 
společnosti Alca plast, s.r.o., Radka 
Prokopová a František Fabičovic.

Společnost EY pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kraje 
Bohumila Šimka a ve spolupráci 
s Jihomoravským inovačním cen-
trem (JIC) vyhlásila vítěze sou-
těže EY Podnikatel roku 2018 
Jihomoravského kraje, jímž se 
stali manželé a partneři v byz-
nysu, majitelé společnosti Alca 
plast, s.r.o., Radka Prokopová 
a František Fabičovic. Alca plast je 
úspěšnou rodinnou firmou a nej-
větším výrobcem sanitární tech-
niky ve střední a východní Evropě, 
jehož výrobky se exportují do více 
než 70 zemí světa.

Nezávislá porota ocenila u maji-
telů Alca plastu nejen skvělé týmové 
vedení společnosti, angažovanost 
manželů v regionu a zvelebování ve-
řejného prostoru v Jihomoravském 
kraji, ale především úspěchy jejich 
firmy doma i ve světě.

„To, že jsme byli oceněni v této 
prestižní soutěži, která má spra-
vedlivá kritéria pro všechny, je 
pro nás ctí. Firma Alca plast, kte-
rou jsme začali budovat před 20 
lety, má dnes 600 zaměstnanců, 
téměř dvě miliardy obrat a my in-
tenzivně pracujeme na tom, aby 
se z ní stala firma s globálním vý-
znamem. Jako břeclavský patriot 
jsem rovněž hrdý na to, že se nám 
ji podařilo vybudovat právě v kra-
ji, ze kterého pocházím,“ uvedl 
František Fabičovic.  (tz EY) Již řadu let je Městský úřad 

Břeclav zapojen do projektu Dob-
rý úřad. Hlavním cílem tohoto 
projektu je snaha o zlepšení ko-
munikace mezi městem a jeho ob-
čany, o zlepšení poskytovaných 
služeb a také o získání pozitivní 
zpětné vazby od občanů.

Již v minulých letech byly vý-
sledky břeclavské radnice pozitiv-
ní, skvěle si vede také v současné 
době. V průběžném hodnocení 34 
městských úřadů má zatím břec-
lavská radnice nejlepší hodnocení 
4,87 (5 je maximum). Na dalších 
"medailových" pozicích jsou měst-
ské úřady Studénka (4,85) a Nové 
Město nad Metují (4,82).

"Projekt Dobrý úřad nám po-
skytuje konkrétní zpětnou vazbu 
od našich klientů, bez které by-
chom nemohli naplňovat vizi měs-
ta a úřadu. Tato zpětná vazba je pro 
nás i měřítkem kvality práce na-
šich úředníků a není vždy jenom 
pozitivní. Ale i ty negativní ohlasy 

nás posouvají dále v profesionál-
ním přístupu směrem k vyřizování 
záležitostí v kvalitě, kterou občan 
požaduje. Výsledky potvrzují, že 
jdeme správným směrem a to mě 
samozřejmě těší," uvedl tajemník 
Městského úřadu Břeclav Zdeněk 
Opálka.

Fungování projektu je jedno-
duché a občana zatěžuje jen mi-
nimálně. Během jednání na úřadě 
si může ze stojánku vzít formulář, 
v němž vyplní svou e-mailovou 
adresu a odbor, na kterém jednání 
probíhalo. Vyplněný formulář pak 
vhodí do boxu u hlavního vchodu 
do radnice. Následně je e-mailem 
požádán, aby zhodnotil svou zku-
šenost s úřadem a městem. Hod-
nocení je anonymní - jakmile je 
e-mail od občana zadán do systé-
mu, je mu přiděleno číslo, a proto 
není možné zjistit, kdo hodnotil. 
Průběžné výsledky mohou obča-
né sledovat na http://www.dobry-
-urad.cz.  (juh)

Město se rozhodlo na zákla-
dě podnětu komise životního 
prostředí nabílit mladé stromky, 
především lípy, které podle zku-
šeností trpí poškozením od slunce 
a mrazu nejvíce. Bíleny jsou v těch-
to dnech např. lípy na ulici Na Val-
tické, Smetanově nábřeží, Gen. 
Šimka a také některé lípy v Eng-
lické aleji.

Jednoduchým a levným způso-
bem jak ochránit stromy je použi-
tí bílé barvy. Především v předjaří, 
ale i v zimě, kdy dochází k velkým 
výkyvům teplot, hrozí poškození 
kmene mladých stromků mrazo-
vými trhlinami (na snímku). Tako-
vé poškození je pak místem pro 
napadení dřevokaznými houbami 
a hmyzem a takto oslabený strom 
se s poškozením může vyrovná-

vat i několik desítek let. Bílá barva 
všeobecně lépe odráží sluneční 
paprsky a nevznikají tak výraz-
né rozdíly v teplotách na kůře na 
straně odvrácené od slunce a plně 
osluněné. Bílení tak chrání strom 
i v létě proti vysokým teplotám. 

Ing. et. Ing. Filip Šálek

Podnikateli roku jsou majitelé Alcaplastu

Projekt Dobrý úřad 
- Břeclavi se daří

Město bílí některé stromy jako 
ochranu proti mrazu a slunci

IQOS KAVÁRNA
Od 4. 2. 2019 jsme pro Vás otevřeli  

novou prodejnu IQOS spolu s kavárnou.
Přijďte na naši prodejnu a vyberte si z široké nabídky  

zařízení IQOS spolu s různým příslušenstvím.
Najdete nás na adrese Jana Palacha 121/8, dále nás můžete 

kontaktovat na telefonním čísle 773 786 343.
Otevřeno pro Vás máme každý pondělí až pátek  

od 7.00 do 19.00, v sobotu od 9.00 do 12.00.
Novinky sledujte na stránkách Facebooku a Instagramu 

IQOS KAVÁRNA BŘECLAV.

Budeme se na Vás těšit, Vaše IQOS KAVÁRNA
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V roce 2018 se odbor eko-
nomický, jako správce místních 
poplatků, intenzivně zaměřil na 
řešení výrazných nedoplatků 
za komunální odpad. K 1. led-
nu 2018 bylo evidováno celkem 
2 173 dlužníků s celkovým ne-
doplatkem ve výši 7,6 milionu 
korun.

Úsek místních poplatků zvý-
šil meziročně počet exekucí při-
kázáním pohledávky srážkou ze 
mzdy nebo z účtu o 814 na cel-
kových 1 000. Výtěžek za toto 
období vzrostl na pětinásobek 
roku 2017, což v absolutní hod-
notě činí přes 1,2 milionu korun. 

I přes to všechno je k 31. pro-
sinci 2018 evidováno ještě dva 
tisíce dlužníků s celkovým nedo-
platkem ve výši téměř 7,3 milio-

nu korun. Jen za rok 2018 dluží 
obyvatelé města 380 tisíc korun.

V osvědčené praxi vymáhání 
bude odbor ekonomický urči-
tě pokračovat i v roce 2019 a to 
nejen u nedoplatků za komunál-
ní odpad, ale u všech místních 
poplatků.

Upozornění: Poplatníci , 
kteří nezaplatí místní popla-
tek včas, se vystavují situaci, 
kdy může, dle § 11, odst. 3, zá-
kona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, obecní úřad 
zvýšit nezaplacené poplatky 
až na trojnásobek. K exekuč-
nímu příkazu se poté přidává 
ještě příslušenství v podobě 
nákladů exekuce.

Ing. Martin Černý
vedoucí odboru ekonomického

Před 29 lety (22. února 1990) 
byla ve Velké Británii podepsaná 
Charta práv obětí, jejímž cílem je 
zvýšit podvědomí o možné po-
moci a podpoře obětí i jejich blíz-
kým. Tento den si připomíná také 
Probační a mediační služba (PMS), 
která pomáhá všem obětem trest-
ných činů.

PMS zřizuje síť 55 poraden, 
kde oběti najdou diskrétní přístup 
a bezplatnou komplexní pomoc. 
„Přes výrazný pokrok v posled-
ních letech je pomoc často lokál-
ně špatně dostupná. Proto bylo 
naší snahou nabídnout obětem 
komplexní a dostupnou pomoc 
a zřídit poradny v co nejvíce lo-
kalitách tak, aby oběť za pomocí 
nemusela dlouze cestovat,“ uvedl 
Tomáš Kellner, odborný regionál-
ní konzultant.

Poradna pomáhá také v Břecla-
vi. Na poradnu se v poslední době 
obrací nejčastěji oběti domácího 
násilí. PMS obětem pomáhá již 
několik let, zejména pak od přijetí 

zákona o obětech trestných činů 
v roce 2013. Díky tomuto zákonu 
mají oběti širší možnosti pomo-
ci, mohou dosáhnout na peně-
žitou pomoc nebo na bezplatné 
zastupování zmocněncem. „Na 
oběti nehledíme jen optikou způ-
sobené újmy, ale zejména násled-
ku. I malá újma totiž může podle 
našich zkušeností zanechat vel-
ké následky“, připomíná Roman 
Tuček, lokální konzultant.

Poradny pro oběti fungu-
jí v rámci projektu „Proč zrovna 
já? II“. Projekt je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR. Poradna 
funguje v Břeclavi na ulici Národ-
ních hrdinů, v prvním patře bu-
dovy č. p. 1336/10. Poradna je 
bez nutnosti objednání otevře-
na v pondělí od 14 do 17 hodin 
a v úterý od 9 do 12 hodin. Porad-
ce lze zkontaktovat také telefo-
nicky na telefonu 727 873 218 či 
přes mail tucek.pms@gmail.com. 
 Roman Tuček

Počet neplatičů za komunální 
odpad se podařilo snížit

Poradna pomáhá v Břeclavi
obětem domácího násilí Místní poplatky za provoz 

systému komunálních odpadů 
a ze psů v roce 2019 jsou zave-
deny obecně závaznou vyhláš-
kou města Břeclavi č. 8/2018, 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, tř ídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 
odpadů a obecně závaznou vy-

hláškou č. 8/2017, o místním 
poplatku ze psů.

Sazby poplatků zůstáva-
jí nezměněny. Poplatky jsou 
splatné bez vyměření, čili ob-
čané neobdrží poštou žádné 
upozornění či složenku.

Poplatek ze psů platí jejich 
držitel obci příslušné podle místa 
jeho trvalého pobytu nebo sídla.

Poplatek za komunální odpady 
platí fyzická osoba:
 která má v Břeclavi trvalý pobyt,
 která má ve vlastnictví stavbu 

určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, nachá-
zející se na území města Břec-
lavi, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, 
a to ve výši odpovídající poplat-
ku za jednu fyzickou osobu,

 které byl podle zákona upravu-
jícího pobyt cizinců na území 

ČR povolen trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt v Břeclavi na 
dobu delší 90 dnů,

 která podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území ČR po-
bývá na území ČR v Břeclavi pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců,

 pobývající na území města Břec-
lavi, které byla udělena mezi-
národní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravují-
cího dočasnou ochranu cizinců

Vyhlášky jsou zveřejněny na in-
ternetu www.breclav.eu → úřad 
a radnice → vyhlášky a nařízení  
→ místní poplatky. 

Doplňující informace jsou zve-
řejněny na internetu www.brec-
lav.eu →  kontakty →  hledat 
odbor → Odbor ekonomický → 

oddělení rozpočtu a místních po-
platků. 

Rychlé informace lze získat na 
telefonních číslech 519 311 369 
(poplatky ze psů) a 519 311 248 
(poplatky za odpady).

Ing. Martin Černý
vedoucí odboru ekonomického

Poplatky za psy a odpady

Poplatek ze psů

Poplatník: Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)

Za 1 psa
Za 2. a každého  

dalšího psa

Rodinný dům 500,- Kč 700,- Kč

Ostatní domy 1 000,- Kč 1 500,- Kč

Občané pobírající invalidní, sta-
robní, vdovský nebo vdovecký 
důchod, který je jediným zdro-
jem jejich příjmů a občané po-
bírající sirotčí důchod

200,- Kč 300,- Kč

Splatnost: Nejpozději do 31. března 2019

Způsob placení:
Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100, 
přes SIPO nebo přímo v pokladně města 
Variabilní symbol:  1341 + číslo poplatníka

Poplatek za komunální odpady

Poplatník: Fyzické osoby uvedené ve vyhlášce

Poplatek: 600,- Kč

Občané nad 65 let 
a děti do 6 let věku

400,- Kč

Splatnost: Nejpozději do 31. května 2019

Způsob placení:
Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100, 
přes SIPO nebo přímo v pokladně města 
Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
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V únorovém vydání Radnice 
jsem se dočetl o dlouhodobé ne-
spokojenosti členů ANO 2011 se 
stylem práce staronové radnice. 
Dále i o ukvapeném jednání při 
podpisu předchozí koaliční smlou-
vy ze dne 31.10. 2018 zastupiteli za 
ANO 2011 a i o tom, že sněm čle-
nů ANO 2011 (10 či 20 lidí?) uložil 
zvoleným zastupitelům vypovědět 
koaliční smlouvu. Zákon o obcích 
v § 69 požaduje, aby zastupitel byl 
věrný České republice a svou práci 
vykonával svědomitě v zájmu měs-
ta a jeho občanů přičemž mandát 

vykonává osobně a není vázán žád-
nými příkazy. V Radnici starosta Pě-
ček uvádí, že jednání zastupitelů za 
ANO 2011 v rozporu se zákonem, 
podléhá rozhodování sněmu místní 
organizace ANO 2011. Přiznat tuto 
skutečnost ve veřejných médiích 
vyžaduje velkou dávku odvahy, po-
kud toto není způsobeno neznalostí 
zákona! Problém je spatřován v in-
vesticích do sociální oblasti, přístav-
ba Domova seniorů (120 mil. Kč), 
dům s pečovatelskou službou Há-
jová (cca 40 mil. Kč). Uváděné „Cen-
trum sociálních služeb“ je asi chyba 

v psaní, protože nebylo v aktuálních 
akcích. Přístavba domova má roz-
hodnutí na dotaci 44 mil. Kč a DPS 
Hájová dosáhne automaticky dotaci 
16,25 mil. Kč. Akce byly připravová-
ny již v minulém volebním období 
a logicky měly být realizovány v le-
tech 2019-2022. Jako zastupitelé 
jsme nepracovali pro stranu či hnu-
tí, ale pro občany města.  Občané mi 
osobně sdělovali, že nejsou schop-
ni udržet veliký byt po úmrtí svého 
manžela/ky či nejsou schopni pe-
čovat o rodiče buď ze zdravotních 
důvodů nebo pro pracovní vytížení. 

A to jsou investiční priority zastupi-
telů za ČSSD v sociální oblasti. Pa-
matuje si někdo z občanů, pominu-li 
zateplení Domova seniorů, kdy na-
posledy město realizovalo význam-
né investiční akce v sociální oblasti? 
Budou potřeby obyčejných břecla-
váků prioritami nových koaličních 
subjektů ? Nebo, jak bylo předvede-
no, budou koaliční zastupitelé plnit 
stranické pokyny. Chystané masivní 
investice do oprav zámku problémy 
občanů města nevyřeší. 

Jaroslav Válka
zastupitel města za ČSSD

Pan Grbavčic alias Faťa dostal 
výpověď z prostor tzv. prezentač-
ního pavilonu v parku. Zájem dří-
vějšího i nynějšího vedení města je 
původní Pavilon miniatur věnovat 
jiným účelům. Hlavním tématem 
jejich projektu je oživení parku. Jak 
jsem se zatím dozvěděl, pavilon má 
sloužit jako podium pro koncerty, 
jako šatna pro účinkující, jako sklad 
laviček a stolů, pro výtvarnou vý-
chovu škol, pro farmářské trhy, pro 
bleší trhy apod. Myslím si, že pro 
tato využití není pavilon zrovna op-
timální stavbou, ale o tom psát ne-
chci. Jde mi o udržení cyklomuzea.

V roce 2011 projekt Cyklopa-
vilon reagoval na skutečnost, že 
v parku vznikl nový Pavilon mini-
atur, stavebně naprosto nevhod-
ný pro vlastní miniatury staveb 

LVA, které musely být přemístě-
ny do uzavřené budovy. Najdete je 
v Lichtenštejnském domě. S div-
nou „chalupou v parku“ si nikdo ne-
věděl rady, a tak jsem tehdy oslovil 
pana „Faťu“, zda by neměl zájem do 
pavilonu umístit svoji celoživotní 
sbírku historických kol a historie 
břeclavské cyklistiky. 

Stalo se a vzniklo největší břec-
lavské soukromé muzeum, které 
se objevuje v nabídce různých turi-
stických webů. Iniciativa pana „Fati“ 
nám svého času vyřešila problém, 
co si počít s konstrukčně velmi pro-
blematickým objektem a prakticky 
bez městských provozních nákladů 
vznikl zajímavý návštěvní bod, který 
si našel místo na mapě města. I když 
"muzeum" fungovalo, jako každé 
jiné soukromé muzeum, na telefon, 

pan "Faťa" byl k návštěvníkům, kteří 
projevili zájem, velmi sdílný.

Přiznám se, že, nejen jako inici-
átor vzniku tohoto projektu, jsem 
zklamán, že je existence "cyklomu-
zea“ ohrožena. Největší soukromé 
muzeum v Břeclavi a iniciativa pana 
Grbavčice si zaslouží obdiv a po-
moc. Vždyť Břeclav je městem kol 
a cyklistiky. Rád bych, aby se mezi 

městem a panem „Faťou“ našel způ-
sob a vůle, jak expozici zachránit. 
Její konec bez náhrady by byla vel-
ká chyba a škoda. Doufám, že to noví 
vedoucí politici města pochopí.

A pokud jste v ještě v cyklopa-
vilonu nebyli, doporučuji vám jeho 
návštěvu. 
Ing. Luboš Krátký, zastupitel města 
za politické uskupení Naše Břeclav

Když jsem četla Radnici 2/2019 
článek „O parkování a udavačích“, 
zůstala mi pusa dokořán. Jsem tak-
též obyvatel z části města modrých 
zón a článek se mě velmi dotkl. Pů-
sobil velmi jednostranně a pochopila 
jsem, že od pana zastupitele Kříže to 
byl cílený útok proti někomu. Ovšem 
slova v článku se dotýkají všech tako-
vých občanů, jako jsem já. Za dobu, 
co vlastníme auto a řádně si platíme 
parkovné (cca 8 let), jsme taktéž ně-
kolikrát volali městskou policii (MP) 
kvůli špatnému parkování. A v tom-
to případě jsme podle článku a slov 
pana Kříže „zahořklí lidé, kteří niče-

ho v životě nedosáhli a mstíme se za 
to, že jiní lidé mají spokojenější život 
a až umřeme, tak málokomu po nás 
bude smutno!“

Může mi někdo vysvětlit, jak se 
tímto podle mě nevybíravým a ne-
morálním způsobem může o obča-
nech vyjadřovat zastupitel města 
Břeclavi v Radnici? Někteří občané si 
z volání MP a následného umísťová-
ní botiček možná dělají novou spor-
tovní a volnočasovou disciplínu, to 
ovšem v článku mělo být zmíněno. 
Místo toho text vyzněl ve smyslu, 
že téměř každý, kdo zavolá MP kvůli 
parkování, je udavač!

Představte si situaci, člověk večer 
přijede domů s autem plným věcí, 
dvěma malými dětmi, a ejhle, na uli-
ci, kde má zaplaceno právo parkovat, 
není volné místo, a třeba i protože 
tam stojí auta, která tam oprávnění 
parkovat nemají. No tak se z toho ne-
zblázním, zaparkuji na vedlejší ulici, 
pro jednou se nic neděje, že? Ovšem 
do chvíle, kdy ráno přijdete k autu 
a zjistíte, že vaše auto je zabloková-
no botičkou MP. Na otázku „Co jsem 
měla dělat, když nebylo, kde zapar-
kovat?“, mi bylo odpovězeno, že jsem 
MĚLA volat MP nebo si dát auto na 
placené parkoviště. Takže za porušo-

vání předpisů druhých mám platit já? 
No paráda, není divu, že lidem v těch-
to zónách dochází trpělivost, když 
se jejich každodenní příjezd z práce 
mění v boj o poslední parkovací mís-
ta. A to se už vůbec nebavím o tom, 
že jsou to stále opakující se stejná 
auta, která blokují tato místa.   

Článek byl urážlivý pro všechny, 
kteří si dovolí hájit své právo na par-
kování zavoláním městské policie. 
Uvítala bych objektivní příspěvek 
o problematice parkování a možnos-
tech řešení, ale takto opravdu ne. Rada 
na závěr? Buďme ohleduplnější a dodr-
žujme předpisy.     Monika Gajdušková

Slovo chlapa

Přežije Faťovo cyklomuzeum rok 2019?

Parkování aneb každá mince má dvě strany

Příspěvky zastupitelských klubů

Příspěvky občanů

Redakční pozn.: Pan Grbavčic alias Faťa výpověď z prostor tzv. prezentač-
ního pavilonu v parku nedostal, jak je v příspěvku pana Luboše Krátkého 
mylně uvedeno. S panem Grbavčicem byla uzavřena smlouva o pronájmu 
pavilonu na dobu určitou s tím, že se poté bude řešit další koncepční vyu-
žití areálu parku vč. pavilonu. Není tedy pravdou, že panu Grbavčicovi byla 
dána výpověď. Pouze skončila smlouva o pronájmu a nyní se skutečně in-
tenzivně řeší další využitelnost prostor a areálu tak, aby mimo jiné oslovila 
větší skupinu potenciálních návštěvníků místa (přesunutí Kulturního léta 
do parku a další, které jsou v textu pana Krátkého uvedeny) a aby se park 
stal bezpečnou kulturní zónou pro Břeclavany i návštěvníky města. 
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V rámci projektu Místní akční 
plán vzdělávání v ORP Břeclav II 
se v závěru roku 2018 uskutečnilo 
další jednání řídícího výboru a pra-
covních skupin pro financování, 
rovné příležitosti, rozvoj matema-
tické gramotnosti, rozvoj čtenář-
ské gramotnosti a polytechniku 
a kariérové poradenství.

V rámci naplňování ročního 
akčního plánu proběhlo pět tema-
tických setkání pracovníků mateř-
ských a základních škol a školních 
družin na témata, která zúčastně-
né pracovníky zajímala. Konkrét-
ně šlo o sdílení dobré praxe na 
témata nezralých dětí v mateřské 
škole, podpůrných opatření a po-
můcek pro speciální vzdělávání, di-
daktických pomůcek a zkušeností 
týkajících se posledního ročníku 
předškolního vzdělávání. 

Lednový workshop pro učitele 
mateřských škol vedený PhDr. Re-
nátou Jurčíkovou představil téma 
Pohled na dnešní děti v MŠ, iden-
tifikace a podpora vývojově osla-
bených dětí. V únoru, se za účasti 
zástupců OSPOD Břeclav, základ-
ních a mateřských škol z území, 
Agentury pro sociální začleňování 
a Pedagogicko-psychologické po-
radny, uskutečnil Kulatý stůl k so-

ciálně právní ochraně dětí na téma 
Zanedbávání dětí z pohledu sociál-
ně právní ochrany dětí. 

V dalších měsících se plánují 
zajímavá tematická setkání a celá 
řada dalších aktivit . Konkrét-
ně se dne 18. 3. 2019 uskuteční 
workshop na téma Možnosti identi-
fikace a individualizace práce s na-
daným žákem určený pedagogům 
prvního stupně základních škol. 
V dubnu proběhnou workshopy 
zaměřené na specifika vzdělávání 
žáků s autismem v základní ško-
le a workshopy pro učitele mateř-
ských škol zaměřené na oblast 
dramatické a výtvarné výchovy. 
Proběhnou také další setkání pra-
covních skupin a řídícího výboru. 
Pro bližší informace sledujte webo-
vé stránky www.map-breclavsko.cz 
nebo facebookový profil (MAP 
v ORP Břeclav).

Projekt je financován prostřed-
nictvím Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání, který je 
víceletým tematickým programem 
v gesci Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, v jehož rámci 
je možné v programovém období 
2014 - 2020 čerpat finanční pro-
středky z Evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESIF).   (neš)

MAP vzdělávání v ORP Břeclav II

Zápisy do prvních tříd základních škol

www.zspostorna.cz

Přijďte na Den otevřených dveří,  
který bude ve středu 27. 3. 2019 od 8.00 do 13.30 hodin. 

Zápis do první třídy se uskuteční  
ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13.30 do 17.30 hodin  

v budově Komenského 14 (bílá škola).

Zákonný zástupce je povinen pro školní rok 2019/2020 přihlásit 
dítě, které je narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti 
s odkladem školní docházky z loňského školního roku. U zápisu 

předloží rodiče svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Těšíme se na společnou práci při vzdělávání Vašeho dítěte.

Další informace na tel.: 519 372 155; 

e-mail: reditelka@zspostorna.cz; www.zspostorna.cz

ZŠ Komenského

www.zsherbenova.cz

Zápis dětí do 1. ročníku

KDY:  11. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin

KDE: Budova školy Herbenova 4, Břeclav 3

Přijímáme děti s doporučením školského

poradenského zařízení (SPC, PPP) a lékaře.

Rodiče, nezapomeňte rodný list dítěte a Váš průkaz totožnosti.

MŠ a ZŠ Herbenova

www.slovacka.cz

Zápis ZŠ Břeclav, Slovácká
Škola se zaměřením na výuku tělesné výchovy a cizích jazyků

Zápis proběhne ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

NĚCO NAVÍC už od první třídy

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v pondělí 1. 4. 2019 
od 14:00 do 17:00 hodin.

Těší se na Vás vedení školy a pedagogové ZŠ Slovácká

ZŠ Slovácká

www.kptnalepky.cz

Zápis do 1. třídy se koná ve čtvrtek 11. 4. 2019  od 14.00 do 17.00 hodin.

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří  
dne 20. 3. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin.

e-mail: info@kptnalepky.cz, tel: 519 333 339

ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky

www.zsjananohace.cz

Zápis do první třídy – ZŠ Jana Noháče, Břeclav, Školní 16

Srdečně Vás zveme na zápis do první třídy školního roku 2019/2020, 
který proběhne v úterý 2. 4. 2019 od 14.00 do 18.00 hodin.

Naši školu si můžete prohlédnout osobně nebo je možné využít 
virtuální prohlídku na Google Maps. V případě dotazů nás můžete 

kontaktovat na tel. čísle 777 104 959.

ZŠ Jana Noháče

www.zsvalticka.cz

Zápis do 1. třídy ZŠ Břeclav Na Valtické 31A se uskuteční

ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13.00 do 16.00 hodin.

Zákonný zástupce u zápisu předloží  
rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

Neváhejte a přijďte se k nám podívat. Naši školu Vám ochotně kdykoliv 
ukážeme a všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme. Těšíme se na Vás.

Bližší informace získáte na tel. čísle 519 334 211 

nebo na webových stránkách školy www.zsvalticka.cz.

ZŠ Na Valtické

www.kupkova.cz

Zápis dětí do 1. ročníku

se koná v úterý 2. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin.

Proběhne v budově 1. stupně na ulici Sovadinova 1.

Jedná se o děti narozené v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Zákonný zástupce u zápisu je povinen předložit občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na sekretariátu Sovadinova, 
tel. č. 519 370 785, ředitelství školy, tel.č. 519 326 543.

Těší se na Vás kolektiv pracovníků školy

ZŠ a MŠ Kupkova



8 / RADNICE

Nedávný požár bytu ve výško-
vém domě na ulici Jana Palacha 
opět připomněl, že oheň je vskut-
ku zlý pán a často stačí jen velmi 
málo k tomu, aby se náš domov 
stal dějištěm tragédie. Proto je po-
třeba mít na paměti několik zá-
kladních pravidel.

Pozor při manipulaci 
s otevřeným ohněm!

Pamatujte, že hořící svíčka 
(nebo prskavka) je otevřený oheň 
a s jako takovým by se s ní mělo za-
cházet. Ještě ve vzdálenosti 8 - 10 
cm od plamene svíčky teplota do-
sahuje 200 °C, což stačí k zapále-
ní papíru, plastů, textilií a dalších 
předmětů, které ponecháte v blíz-
kosti hořící svíčky. Zapálená svíčka 
proto musí být umístěna na stabilní 
nehořlavé podložce. Svíčky umis-
ťujte v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů, rozhodně je 
nedávejte k oknům do průvanu, 
blízko záclon, do těsné blízkosti 
textilií, nenechávejte je na poličce 
ani na skříni, neboť se oheň může 
rychle přenést na nábytek a ostat-
ní zařízení bytu. Zapálené svíčky 
nesmíte nechat během jejich ho-
ření bez dozoru. Zhasněte je vždy, 
když opouštíte domov, nebo jdete 
spát. Pod stálou kontrolou by měla 
být i zapálená vonná aromalampa. 

Dávejte pozor na děti, aby si bez 
dozoru nehrály se zápalkami, svíč-
kou nebo prskavkou!

Také vaření a vytápění
může být nebezpečné

Během vaření a pečení nene-
chávejte bez dozoru otevřený pla-
men plynového sporáku, zapnuté 
varné desky ani rychlovarné konvi-
ce. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby 
nedocházelo k vznícení připravo-
vaných potravin. Pamatujte, že na-
příklad horký olej na pánvi a jiné 
hořlavé kapaliny se nesmí hasit 
vodou, jinak může dojít k popá-
lení nebo opaření nezkušeného 
„hasiče". Pokud se vám na pánvi 
vznítí potraviny, zakryjte pánev po-
kličkou a oheň uduste, posloužit 
k tomu může mokrý hadr nebo ha-
sící rouška. Elektrické varné konvice 
vypínejte po použití ze zásuvky. Vý-
borným pomocníkem je při těchto 
bytových požárech univerzální ha-
sicí přístroj ve spreji, kterým požár 
uhasíte v zárodku, než se stačí roz-
šířit a napáchat velké škody.

Mnoho požárů v domácnos-
tech v zimním období vzniká také 
kvůli neopatrnému zacházení s to-
pidly a nedbalosti v péči o komíny. 
Neumisťujte do blízkosti topidel 
žádné hořlavé látky. Komíny nech-
te pravidelně kontrolovat.

Jak předcházet požárům
• S otevřeným ohněm zbytečně ne-

riskujte. Zdroj otevřeného ohně 
(např. svíčky) nenechávejte hořet 
bez dozoru, umístěte je tak, aby 
nemohly zapálit materiály v okolí.

• Zamezte přístupu dětí k možným 
zdrojům otevřeného ohně, zápal-
kám, zapalovačům, apod. Poučte 
své děti o nebezpečí vzniku požáru.

• Vybavte si svou domácnost au-
tonomními hlásiči požáru, kte-
ré vás na hrozící nebezpečí včas 
upozorní.

• Buďte vybaveni funkčními jed-
noduchými prostředky k ha-
šení (přenosný hasící přístroj, 
hasící sprej).

• Znejte umístění a použití přenos-
ných hasicích přístrojů a nástěn-
ných hydrantů.

• Skladujte hořlavé, výbušné a to-
xické látky pouze v určených 
množstvích a prostorách, mimo 
společné prostory obytných 
domů. Opatrně nakládejte s hoř-
lavými kapalinami (benzín, nafta, 
barvy apod.).

• Když opouštíte domov, nezapo-
meňte zhasnout světla, vypnout 
elektrické spotřebiče, vypnout 
elektrický nebo plynový sporák, 
uhasit otevřený oheň (krb), za-
stavit vodu. Ujistěte se, že jsou 
zavřená okna a dveře.

por. Ing. Tomáš Komosný

REVOKOVALO usnesení ze dne 
10. 9. 2018, kterým schválilo zá-
měr prodeje částí pozemků p. č. 
st. 526 o výměře cca 22 m² a p. č. 
5721/1 o výměře cca 7 m², v k. ú.  
Břeclav.

SCHVÁLILO záměr prodeje 
části pozemku p. č. 5721/1 v k. ú. 
Břeclav, v geometrickém plánu 
č. 6813-117/2017 označené jako 
pozemek p. č. 5721/4 o výměře 
25 m².

REVOKOVALO usnesení ze dne 
10. 9. 2018, kterým schválilo zá-
měr prodeje pozemku p. č. st. 64/2 
o výměře 74 m² v k. ú. Břeclav.

SCHVÁLILO záměr prodeje čás-
ti pozemku p. č. st. 64/2 o výměře 
cca 50 m² v k. ú. Břeclav.

SCHVÁLILO záměr prodeje čás-
ti pozemku p. č. st. 64/2 o výměře 
cca 35 m² v k. ú. Břeclav.

SCHVÁLILO záměr prodeje po-
zemku p. č. st. 6341 o výměře 7 m² 
v k. ú. Břeclav.

SCHVÁLILO prodej části po-
zemku p. č. 223/2 v k. ú. Břeclav, 

označené v geometrickém plánu 
č. 6807-146/2018 jako pozemek 
p. č. 223/9 o výměře 120 m².

SCHVÁLILO prodej části po-
zemku p. č. 1755/1 v k. ú. Poštorná, 
označené v geometrickém plánu 
č. 2566-024/2018 jako pozemek 
p. č. 1755/24 o výměře 24 m².

SCHVÁLILO prodej části po-
zemku p. č. 1755/1 v k. ú. Poštor-
ná, označené v geometrickém 
plánu č. 2566-024/2018 jako po-
zemek p. č. 1755/25 o výměře 23 
m².

SCHVÁLILO prodej pozemku 
p. č. 1168/24 o výměře 383 m² 
v k. ú. Charvátská Nová Ves for-
mou dražby, s vyvolávací cenou 
135 790 Kč, odpovídající nejvyš-
ší nabídce, s tím, že dražební vy-
hláškou bude stanoveno, že cenu 
dosaženou vydražením bude vy-
dražitel povinen uhradit do 60 dnů 
od skončení dražby.

SCHVÁLILO prodej pozemku 
p. č. 2344/10 o výměře 41 m² v k. 
ú. Poštorná.

SCHVÁLILO prodej pozemku p. 
č. 1859 v k. ú. Charvátská Nová Ves 
o výměře 119 m².

SCHVÁLILO záměr města bez-
úplatně, případně úplatně převést 
pozemek p. č. 3097/67 o výměře 
10 m² v k. ú. Břeclav, z vlastnictví 
ČR–Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do majet-
ku města Břeclav.

NESCHVÁLILO převod pozem-
ku p. č. 4174/1 o výměře 419 m² v k. 
ú. Břeclav, z vlastnictví ČR–Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do majetku města 
Břeclav.

SCHVÁLILO uzavření darovací 
smlouvy s Jihomoravským krajem 
na darování pozemků p. č. 3251/3 
o výměře 431 m², p. č. 3626/7 
o výměře 1 783 m², p. č. 3730/4 
o výměře 20 m², p. č. 3730/5 o vý-
měře 24 m², p. č. 3730/7 o výmě-
ře 23 m² a p. č. 3730/15 o výměře 
15 m², vše v k. ú. Břeclav, včetně 
stavby ochranného ostrůvku pro 
zabezpečení přechodu pro chod-

ce na silnici č. II/425, realizované 
v rámci akce Břeclav – výstavba cy-
klostezky ul. Bratislavská – ul. Na 
Zahradách – II. úsek“, na pozemku 
p. č. 3626/7 v k. ú. Břeclav.

SCHVÁLILO výkup pozemku 
p. č. 309/12 o výměře 33 m² v k. 
ú. Břeclav, odděleného geomet-
rickým plánem č. 6774-117/2018 
z pozemku p. č. 309/2 v k. ú. Břec-
lav, a pozemku p. č. 3750/97 
o výměře 39 m² v k. ú. Břeclav, 
odděleného geometrickým plá-
nem č. 6774-117/2018 z pozem-
ku p. č. 3750/77 v k. ú. Břeclav od 
společnosti České dráhy.

SCHVÁLILO uzavření darovací 
smlouvy s Povodí Moravy, s. p. na 
pozemek p. č. 3750/89 o výměře 
4 m² v k. ú. BřeclaV.

SCHVÁLILO uzavření smlou-
vy s Povodím Moravy, s. p. o bez-
úplatném převodu části pozemku 
p. č. 3750/50 v k. ú. Břeclav, ozna-
čené v geometrickém plánu 
č. 6774-117/2018 jako pozemek 
p. č. 3750/96 o výměře 88 m².   (juh)

Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání 20. února:

Poděkování hasičům
Chtěl bych poděkovat hasičům, kteří 22. ledna před sedmnác-

tou hodinou vyrazili likvidovat požár maringotky v areálu pískovny 
nedaleko Fosfy. Je zásluhou jejich včasného příjezdu, že zůstalo jen 
u poškození jedné maringotky a požár neponičil další zařízení pískov-
ny. Poděkování patří Josefu Gajdošovi z jednotky ve Staré Břeclavi, 
který na místo dorazil vlastním autem jako první a postaral se o vše, 
co v tu chvíli mohl sám dokázat. Další hasiči, ať už to byli profesionální 
hasiči z Břeclavi, dobrovolní hasiči z Poštorné a Gajdošovi kolegové 
ze Staré Břeclavi, byli rovněž brzy na místě a postarali se o likvidaci 
požáru. I když oheň maringotku zničil, jejich zásluhou problém, způ-
sobený vadnou varnou konvicí, nedostal prostor k znásobení škody. 
 Díky vám hasiči, Jaroslav Činčala   

Předcházejte vzniku požáru v domácnostech 
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až 4 000 Kč pro 
4člennou rodinu třeba 
na sportovní aktivity

 je u 211 a ví proč 

chytrá

rodina
Přestupní termín pro změnu 
zdravotní pojišťovny platí  
od 1. ledna do 31. března

Pomáháme plnit vaše předsevzetí

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod
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Pořádá spolek

Výzva pro 
nový druh z doby šlapací

DO PRÁCE NA KOLE 2019

Registrace do 30. 4
. 

PŘIDEJ SE K NÁM!

Na kole, pěšky či poklusem 
Soutěž o ceny v květnu 

Registrace do 30. 4. 2019
www.dopracenakole.cz 

Srdečně Vás zveme na Veřejné 
Fórum Zdravého města v Břecla-
vi, které se uskuteční 8. 4. 2019 
v 17:00 hodin na Domě školství 
Břeclav.

Jedná se o veřejné projednání 
k celkovému rozvoji města Břec-
lavi a cílem je získat co nejširší 
zpětnou vazbu od našich občanů. 
Akce se zúčastní nejen zástupci 
veřejné správy, ale tímto zveme 
především Vás, širokou veřejnost.

Diskuse bude probíhat formou 
tematických oblastí, přičemž se 
účastníci řadí do oblastí dle svého 
výběru a zájmu a poté formulují 

jednotlivé problémy či náměty.
Tematické oblasti pro Veřejné 

fórum Zdravého města Břeclav:
1. Občan a úřad, ekonomika
2. Zdravý životní styl, prevence, 

zdravotnické služby, bezpeč-
nost občanů

3. Životní prostředí, údržba
4. Sociální problematika, socio-

-patologické jevy, sociální služ-
by

5. Vzdělání, volný čas, sport
6. Kultura, památková péče a spo-

lečenský život, cestovní ruch
7. Doprava
8. Stůl Mladých

Z předložených problémů 
účastníci fóra společně stanoví 
svým hlasováním deset největ-
ších problémů – 10 P, které jsou 
nejzásadnější z pohledu obyva-
tel a jsou hlavním společným 

výstupem Veřejného fóra Zdra-
vého města. Výstupy akce bu-
dou následně uvedeny ve veřejné 
anketě, jejímž cílem je ověřit for-
mulované problémy s co nejšir-
ším okruhem veřejnosti.  (čer)

Přijďte říct svůj názor na veřejné fórum

Město Břeclav, Gumotex a.s., 
a Otis a. s., a další zaměstnavatelé 
v Břeclavi se společně zapojí do 
akce Do práce na kole 2019. Hlav-
ním cílem této kampaně je hravou 
formou přivést více lidí k pravidel-
nému používání kola, jako hlav-

ního dopravního prostředku po 
městě. Pojeďte s námi ukázat ce-
lému Česku, že jsme městská cy-
klovelmoc. Registrovat se můžete 
od 1. 3. do 30. 4. 2019. Soutěžně se 
pojede celý květen. Více informaci 
na www.dopracenakole.cz.  (čer)

Pojeďte i letos Do práce na kole 

poèítaèù, 
notebookù,
tiskáren, 
tabletù, ...

SERVIS
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Několik stovek návštěvníků si v únoru udělalo cestu na Velkou šmoulí diskotéku v Domě školství, kterou pro malé šmouly a šmoulinky 
uspořádalo břeclavské muzeum. Děti si mohly namíchat šmoulí elixír, pořádně si zařádit při zumbě, čekalo na ně množství her, odměn a kon-
fetové překvapení na závěr. Své malířské dovednosti si malí šmoulové vyzkoušeli ve výtvarných dílničkách, se Šmoulinkou a Taťkou Šmoulou 
se děti mohly odfotit ve šmoulím fotokoutku.  (dav)

Dům školství zaplavili šmoulové

Nadupaný hudební program, 
výběr amatérských kapel díky hla-
sování veřejnosti, dobré jídlo a pití. 
A opět po roce areál břeclavského 
zámku, kam se sjedou tisíce mi-
lovníků domácích i slovenských 
kapel. Těšíte se? My rozhodně. Už 
8. června to opět rozjedeme a vy 
buďte u toho s námi.

„Jsem moc rád, že se do Břecla-
vi vracíme se Slavnostmi břeclav-
ského piva už posedmé. Areál pod 
zámkem se nám osvědčil a spolu-
práce s městem je skvělá. I na le-
tošní rok jsme pro milovníky dobré 
hudby připravili zajímavý a pes-
trý program, takže doufám, že si 
opravdu každý vybere,“ usmívá 
se za organizátory Jan Svoboda 
s tím, že se ladí poslední novinky, 
aby vše klapalo na jedničku stejně 
jako v minulých ročnících a případ-
ně se vychytaly drobné chybky.

A jaký nás letos čeká program? 
„Poslední kapelu, kterou chceme 
našim fanouškům představit, je le-

gendární 
Visací Zá-

mek, který potěší asi nemalé pro-
cento lidí,“ je si vědom Jan Svoboda. 

Ale i další skupiny rozhodně 
stojí za to. Na hlavním i vedlejším 
pódiu se představí Jelen, Divokej 
Bill, Harlej, Iné Kafe, Monkey Bussi-
nes, Vypsaná Fixa, Marek Ztrace-
ný, Hentai Corporation, Poletíme? 
a Fast Food Orchestra.

Samozřejmostí je soutěž ama-
térských kapel, díky níž se na 
Slavnostech představí vítězové 
fanouškovského hlasování. Přihlá-
silo se 40 zájemců, porota vybrala 
šest a do 24. února hlasovali o po-
stupujících lidé. Kdo zvítězil a po-
těší nás na Slavnostech, se už teď 
dozvíte na www.slavnostibreclav-
skehopiva.cz.

Na webu se také dočtete vše 
o vstupenkách, jejichž třetí vlna 
předprodeje za 440 Kč vyvrcholí 
na konci března, a další zajímavé 
novinky, abyste se na 8. června 
stihli řádně připravit. Sledujte nás 
také na Facebooku nebo Instagra-
mu. Můžete s námi třeba soutěžit 
o vstupenky.  (ewi)

Slavnosti břeclavského piva 
přidávají Visací Zámek

Sto let břeclavského gymnázia
Břeclavské gymnázium letos oslaví sto let. Kromě tradičních kaž-

doročních akcí, na kterých budeme naše jubileum připomínat (např. 
Ples gymnázia nebo Setkání s uměním a Setkání s vědou), se chceme 
soustředit na tři vrcholy oslav, 
jeden v jarním a dva v podzim-
ním termínu.

PÁTEK 21. ČERVNA 2019:
JUNIÁLES – ZROZENÍ (studentský happening)
Akce je připomínkou stého výročí Výnosu Ministerstva školství 
a národní osvěty ze dne 21. června 1919, kterým byl zřízen ústav 
nazvaný „Státní reformní reálné gymnasium v Břeclavě“.

PÁTEK 15. LISTOPADU 2019: 
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ PEDAGOGICKÉ RADY
Oficiální zahájení oslav pro stávající a bývalé učitele a profesory 
školy.
GYMPLBEAT – STUDENTSKÉ KAPELY NAPŘÍČ MINULOSTÍ
GYMPLKOŠT – PŘEHLÍDKA VÍN NAŠICH ABSOLVENTŮ

SOBOTA 16. LISTOPADU 2019:
ŠKOLA DOKOŘÁN – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro známé i nezná-
mé přátele školy.
JEDNOU ZA STO LET – UČITELÉ V JINÉ ROLI pobaví sebe i diváky 
v Domě kultury.  

Martin Přibáň
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V únoru ve dvou večerních ča-
sech sehráli herci z divadelního 
souboru Břetislav autorskou hru 
Na viděnou, sbohem a to v ne-
tradičním prostředí kavárny Café 
Hostina. Diváci tak měli možnost 
se herců téměř dotknout nebo se 
herci přímo dotkli jich. Díky ne-
tradičnímu pojetí hry, velmi se 
lišící od standardního hraní na je-
višti, mohli diváci vidět sebemen-
ší pohyb těla či grimasu, a téměř 
se stali samotnými postavami 
komorního dramatu. 

Pro soubor Břetislav to byla 
již třetí zastávka ve městě v za-

jímavých prostorách. Předtím 
tuto hru odehráli v Café Piksla 
a v prostorách baru Dělnického 
domu. Jako součást tříkrálového 
průvodu si v lednu také zahráli 
před Kulturním domem Břeclav. 
Soubor tak s novými hrami a he-
reckou energií doslova putuje 
městem. Navíc diváci měli (po 
uzávěrce zpravodaje) možnost 
vidět Břetislav na začátku břez-
na v břeclavské synagoze, kde 
herci představili hru Romeo a Ju-
lie, zasazenou do místní obce 
Hlohovec. 

 (šef, foto A. Průdek)

Herci putují městem

SPOLEČENSKÝ DŮM BESEDA HODONÍN
ŠTEFÁNIKOVA 3a

+420 702 153 275
hristebambino.cz

RODINNÁ
RESTAURACE

DĚTSKÉ
OSLAVY

SALONEK
PRO 40 OSOB

OBLOŽENÉ MÍSY
A RAUTYD

Pozvánka na setkání s léčitelem
Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (dům DOMUS), dv. č. 17
středa 13. 3. 2019 od 18 do 20 hod.

Téma: únavový syndrom, nespavost, tinitus, 
migrény, bolesti hlavy

Vstup zdarma, nutná rezervace! SMS s příjmením 732 613 853.

Břeclavský pivní 
košt je zpět!

Břeclavské muzeum zve na Břeclavský pivní košt. 

V pátek 22. března od 18 h do půlnoci  
a sobotu 23. března od 14 h do půlnoci 

se v hale bývalého cukrovaru odehraje  

výstava široké palety piv z blízkého  

i vzdáleného okolí našeho města. 

Degustace piv proběhne formou koštu. 

Před halou i na vnitřním baru bude připraveno občerstvení. 

Oba dva dny doprovodí hudební program. 

V pátek se můžete těšit na kapelu  

ZVA 12-28 Band a CM Podluží Břeclav,  

v sobotu zahrají Band of Heysek a The Teachers.

Vstupné: Jeden den - 100 Kč, dva dny - 150 Kč

Více informací podá Petr Vlasak - 731 428 257,  

email - mgr.petr.vlasak@gmail.com

Košt je zároveň pozvánkou na tradiční Festival minipivovarů 

pod zámkem, který se letos termínově přesune na 

13. července, aby nekolidoval s dalšími akcemi na konci června.
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VZDĚLÁVACÍ AKCE OHK BŘECLAV   LEDEN – BŘEZEN 2019 
 

22. 1. 
(9:00 – 15:00) 

Pracovní právo aktuálně v roce 2019 
 JUDr. Miloš Hejmala - advokát 
 1 100,- (členové) / 1 500,- (nečlenové) 

23. 1.  
(9:00 – 14:30) 
 

Jak by měl prezentovat podnikatel? 
 PhDr. Zdeňka Kárná – osobní a firemní kouč 
 Zdarma (členové) / 600,- (nečlenové) 

24. 1.  
(9:00 – 13:30) 

Nemocenské a důchodové pojištění – změny 
pro rok 2019 

 Ing. Taťána Maňková – vedoucí oddělení OSVČ 
 400,- (členové) / 700,- (nečlenové) 

28. 1. 
(9:00 – 15:00) 

Jak říkat „ne“ – a jak si vymezit hranice 
 Hana Ondrušková – lektorka v oblasti soft skills 
 700,- (členové) / 1 100,- (nečlenové) 

29. 1.  
(9:00 – 14:00) 
 

Novela daně z příjmů právnických osob 
 Ing. Eva Nedorostková – vedoucí pracovnice 

daňové správy v Brně, přední odborník na daň 
z příjmů právnických osob 

 900,- (členové) / 1 400,- (nečlenové) 
31. 1. 
(9:00 – 15:30) 

Kreativita – dovednost pro 21. Století 
 Mgr. Dana Hrbáčová – vedoucí kouč a lektor 
 900,- (členové) / 1 400,- (nečlenové) 

5. 2., 6.2., 
11.2., 13.2., 
18.2., 20.2. 
(17:00 – 18:45) 

Kurzy německého jazyka 
 Orange Academy s.r.o. 
 690,- (členové) / 990,- (nečlenové) 

7. 2.  
(9:00 – 14:30) 

Velká novela vodního zákona 
 Jaroslava Nietscheová, prom. práv. – specialistka 

na vodní právo 
 1 100,- (členové) / 1 500,- (nečlenové) 
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VZDĚLÁVACÍ AKCE OHK BŘECLAV   BŘEZEN – KVĚTEN 2019 
 

4. 3.  
(9:30 – 14:00) 

Daňové a účetní aktuality 2019 
 Ing. Jiří Klíma – daňový poradce 
 890,- (členové) / 1 390,- (nečlenové) 

4. 3.  
(17:00 – 18:45)  

Kurz německého jazyka 
 Orange Academy s.r.o. 
 690,- (členové) / 990,- (nečlenové) 

5. 3.  
(16:00 – 18:30) 

FENG SHUI – CESTA K ÚSPĚCHU A HARMONII 
 Iva Matyášová – lektorka a poradkyně Feng Shui 
 ZDARMA 

7. 3.  
(9:00 – 15:30) 

Jak získat a vybrat ty správné zaměstnance 
 Mgr. Dana Hrbáčová – vedoucí kouč a lektor 
 900,- (členové) / 1 400,- (nečlenové) 

13. 3.  
(9:00 – 14:00) 

Novela daně z příjmů pro právnické osoby 
 Ing. Eva Nedorostková 
 900,- (členové) / 1 400,- (nečlenové) 

14. 3.  
(15:00 – 19:00) 

Jak budovat moudrý šatník a lépe se oblékat? 
(workshop) 

 Daniel Šmíd – odborník na styl oblékání a etiketu 
 700,- (členové) / 1 00,- (nečlenové) 

20. 3.  
(9:00 – 12:00) 

Kurz první pomoci 
 První pomoc s.r.o. 
 600,- (členové) / 900,- (nečlenové) 

28. 3. 
Shromáždění delegátů a Podnikatelské setkání 

2. 4.  
(9:00 – 14:00) 

Kontrola ze strany inspektorátu práce – Buďte 
připraveni! 

 JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát 
 JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka 
 1 100,- (členové) / 1 500,- (nečlenové) 

3. 4.  
(9:00 – 15:00) 

Fakturace od A do Z v praxi roku 2019 
 Květoslava Novotná – daňová poradkyně 
 1 000,- (členové) / 1 500,- (nečlenové) 

9. 4.  
(14:00 – 17:00) 

Kurz první pomoci 
 První pomoc s.r.o. 
 600,- (členové) / 900,- (nečlenové) 
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10. 4.  
(9:00 – 13:30) 

Jak knock-outovat manipulátora 
 Přemysl Doležal – trenér, konzultant a lektor 
 900,- (členové) / 1 290,- (nečlenové) 

10. 4.  
(16:00 – 18:30) 

Zrcadla a jejich význam v oblasti Feng Shui 
 Iva Matyášová – lektorka a poradkyně v oblasti Feng Shui 
 ZDARMA (členové) / 250,- (nečlenové 

18. 4.  
(9:00 – 13:00) 

Mistrovský spánek pro manažery a podnikatele (a taky 
pro rodiče a kohokoliv, kdo si potřebuje odpočinout) 

 Doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA – prorektor vysoké školy 
Newton College 

 1 100,- (členové) / 1 550,- (nečlenové) 
23. 4.  
(9:00 – 15:00) 

Zvládání emocí a náročných komunikačních situací 
 Hana Ondrušková 
 1 200,- (členové) / 1 700,- (nečlenové) 

2. 5.  
(15:00 – 19:00) 

Proč být „ksakru“ zdvořilý? 
 Daniel Šmíd – odborník na styl oblékání a etiketu 
 800,- (členové) / 1 400,- (nečlenové) 

14. 5.  
(9:00 – 15:30) 

Chybí mi sebevědomí v komunikaci 
 Mgr. Dana Hrbáčová – vedoucí kouč a lektor 
 900,- (členové) / 1 400,- (nečlenové) 

15. 5. 
(9:00 – 13:30) 

Mindfullness a relaxační techniky proti stresu 
 Přemysl Doležal – trenér, konzultant a lektor 
 900,- (členové) / 1 290,- (nečlenové) 

16. 5. 
(9:00 – 14:00) 

Základy práva nejen pro podnikatele 
 JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát 
 JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka 
 1 000,- (členové) / 1 500,- (nečlenové) 

29. 5. 
(9:00 – 13:00) 

Cestovní náhrady aktuálně v roce 2019 
 RNDr. Ivan Brychta – daňový poradce 
 1 150,- (členové) / 1 500,- (nečlenové) 

 
DALŠÍ SEMINÁŘE BUDOU POSTUPNĚ DOPLŇOVÁNY. 

 
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:  

Romana Podlahová, tel. č.: +420 519 326 145, email: romana.podlahova@ohkbreclav.cz 
Přihlásit se můžete online na www.ohkbreclav.cz  
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23. 4.  
(9:00 – 15:00) 

Zvládání emocí a náročných komunikačních situací 
 Hana Ondrušková 
 1 200,- (členové) / 1 700,- (nečlenové) 

2. 5.  
(15:00 – 19:00) 

Proč být „ksakru“ zdvořilý? 
 Daniel Šmíd – odborník na styl oblékání a etiketu 
 800,- (členové) / 1 400,- (nečlenové) 

14. 5.  
(9:00 – 15:30) 

Chybí mi sebevědomí v komunikaci 
 Mgr. Dana Hrbáčová – vedoucí kouč a lektor 
 900,- (členové) / 1 400,- (nečlenové) 

15. 5. 
(9:00 – 13:30) 

Mindfullness a relaxační techniky proti stresu 
 Přemysl Doležal – trenér, konzultant a lektor 
 900,- (členové) / 1 290,- (nečlenové) 

16. 5. 
(9:00 – 14:00) 

Základy práva nejen pro podnikatele 
 JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát 
 JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka 
 1 000,- (členové) / 1 500,- (nečlenové) 

29. 5. 
(9:00 – 13:00) 

Cestovní náhrady aktuálně v roce 2019 
 RNDr. Ivan Brychta – daňový poradce 
 1 150,- (členové) / 1 500,- (nečlenové) 

 
DALŠÍ SEMINÁŘE BUDOU POSTUPNĚ DOPLŇOVÁNY. 

 
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:  

Romana Podlahová, tel. č.: +420 519 326 145, email: romana.podlahova@ohkbreclav.cz 
Přihlásit se můžete online na www.ohkbreclav.cz  
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Na březen – měsíc čtenářů jsme 
pro vás připravili tolik akcí, že 
se nám sem do Radnice ani 
všechny nevešly. Sledujte pro-
to náš Facebook a internetové 
stránky www.knihovnabreclav.
cz.

Peru – země paradoxů
Srdečně zveme příznivce zají-

mavého cestovatelského vyprá-
vění na přednášku Vojty Talíře 
a Kristýny Novotné o jejich 
třítýdenní cestě po Peru, která 
proběhne v úterý 12. března od 
18 hodin v malém sále knihovny. 
Vstupné dobrovolné.

Festival Pro Tibet 2019
v Břeclavi

Festival Pro Tibet 2019 v Břec-
lavi bude zahájen ve středu 
13. března v 18 hodin v ma-
lém sále knihovny.  Po úvodním 
krátkém koncertu na tradiční 
tibetské hudební nástroje bude 
promítnut životopisný snímek 
Pawo z roku 2016, který vypráví 
příběh mladého tibetského Dor-
jeeho, který odletěl z Tibetu do 
exilu v Indii, kde si musí vybrat 
mezi novým životem nebo bo-
jem za svobodu.

Festival bude pokračovat 
ve středu 20. března od 18 ho-
din opět v malém sále knihovny. 
Po úvodním krátkém koncertu 
budete moci zhlédnout nejprve 
rozhovor s premiérem tibetské 
exilové vlády Lobsangem San-
gayem. Následovat bude ame-
rický dokumentární fi lm State of 
Control z roku 2016. Dva američtí 
fi lmaři cestují v Číně a Tibetu a je-
jich cílem je setkat se s předními 
tibetskými aktivisty, kteří riskují 

svůj život, aby protestovali proti 
útlaku čínské vlády

Vstupné 50 Kč, výtěžek letoš-
ního ročníku festivalu podpoří 
tibetské seniory prostřednictvím 
nadace The Dalailama Trust.

David Korda 
– sportovní fotografi e

V knihovnické Galerii na scho-
dech bude tentokrát k vidění vý-
stava sportovních fotografi í břec-
lavského fotografa Davida Kordy. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 
v pátek 15. března v 17 hodin 
v malém sále knihovny.

Autorské čtení 
s Alenou Mornštajnovou

Srdečně zveme na setkání 
s jednou z nejčtenějších českých 
autorek současnosti, spisovatel-
kou Alenou Mornštajnovou, au-
torkou takových bestsellerů jako 
jsou knihy Hana, Hotýlek nebo 
Slepá mapa. Autorské čtení se 
uskuteční v úterý 26. března od 
18 hodin ve velkém sále knihov-
ny. Vstupné dobrovolné.

LiStOVáNí.cz: Svatá Barbora 
(Šindelka, Mašek, Pokorný)

Ve středu 27. března se 
bude od 17 hodin ve velkém sále 
knihovny konat další scénické čte-
ní z cyklu LiStOVáNí.cz, nazvané 
Svatá Barbora, které se týká ni-
kdy neobjasněné kuřimské kauzy, 
kterou před několika lety žila celá 
republika. Účinkují Petra Bučková 
a Alan Novotný, následovat bude 
prodej knihy a autogramiáda. 
Vstupné 100 Kč, 80 Kč v předpro-
deji, předprodej v oddělení naučné 
literatury.

300. výročí vzniku samostat-
ného Lichtenštejnska: Zaniklé 
obce na Valticku

Další přednáška z cyklu vě-
novaného 300. výročí vzniku sa-

mostatného lichtenštejnského 
státu je věnována Zaniklým ob-
cím na Valticku. Přednáška PhDr. 
Miroslava Geršice se uskuteční 
ve čtvrtek 28. března v 18 hodin 
v malém sále knihovny. 

Dluhy jako nemoc naší doby 
Víte, jak je snadné dostat se 

do dluhové spirály a jaké nekalé 
praktiky na nás poskytovatelé 
úvěrů používají? Odpovědi na tyto 
otázky, ale i informace o možném 
řešení těžkých situací souvisejí-
cích se zadlužením, se dozvíte na 
přednášce pořádané ve spoluprá-
ci s Dluhovou poradnou Břeclav, 
která se uskuteční v pondělí 
1. dubna od 17 hodin v malém 
sále knihovny.

Free Film Fest: Zločinci 
podle zákona

Posledním snímkem promí-
taným v jarní části naší přehlídky 
nekomerčních snímků Free Film 
Fest bude fi lm režiséra Alexandra 
Genteleva z roku 2010 nazvaný 
Zločinci podle zákona. Roušku 
tajemství zahalující ruské krimi-

nální podsvětí nám ve strhujícím 
dokumentu pomohou poodhalit 
lidé, kteří ve světě zločinu udě-
lali závratnou kariéru. Promítání 
proběhne v úterý 2. dubna od 
18 hodin v malém sále knihovny, 
vstupné dobrovolné.

Zbigniew Czendlik: 
Postel hospoda kostel

Břeclavská knihovna srdeč-
ně zve všechny zájemce na talk 
show se Zbigniewem Czendli-
kem nazvanou Postel hospo-
da kostel, která se uskuteční 
ve čtvrtek 4. dubna v 18 hodin 
v Kině Koruna Břeclav. Čeká vás 
vyprávění, skládající se z příběhů 
z jeho života osobního i jiného, 
podané humorem jemu vlastním. 
Součástí pořadu bude autogrami-
áda, vstupné činí 250 Kč, před-
prodej vstupenek v Kině Koruna 
Břeclav.

Mgr. Jaroslav Čech

Městská knihovna Břeclav připravuje na Březen – měsíc čtenářů

P o z v á n k a
na Výroční členskou schůzi

Svazu těl. postižených MO Břeclav, 

která se koná dne 11. 3. 2019 v 14.00 hod. 

ve Velkém sálu Domu školství Břeclav.

Povinnost placení příspěvků.

Prosíme o dochvilnost! Srdečně zve všechny své členy

Výbor STP MO Břeclav
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ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:          
www.kinobreclav.cz
POKLADNA OTEVŘENA: 

ST-PÁ: 10:00 – 12:00 a 15:00 - 20:00, SO: 16:00 – 20:00
REZERVACE NA FILM KONČÍ: 30 min. před filmem

NA OSTATNÍ AKCE: 5 DNŮ OD REZERVACE

GRINCH 17:00
Animovaný, USA, DAB., přístup., 90 min., 120,- Kč

1.3.
pátek

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ 20:00
Drama, USA, 2018, tit., od 12 let, 111 min., 120,- Kč

GRINCH 17:00
Animovaný, USA, DAB., přístup., 90 min., 120,- Kč

2.3.
sobota

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ 20:00
Drama, USA, 2018, tit., od 12 let, 111 min., 120,- Kč

___________________________________________________

ŽENY V BĚHU17:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 93 min., 130,- Kč

6.3.
středa

VŠECHNO NEJHORŠÍ 220:00
Horor, USA, 2019, titulky, od 15 let, 100 min., 130,- Kč

___________________________________________________

VŠECHNO NEJHORŠÍ 217:00
Horor, USA, 2019, titulky, od 15 let, 100 min., 130,- Kč

7.3.
čtvrtek

ŽENY V BĚHU20:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 93 min., 130,- Kč

___________________________________________________

PSÍ VELIČENSTVO17:00
Anim., Belgie, 2019, DAB., příst., 90 min., 120,- Kč

8.3.
pátek

CAPTAN MARVEL 20:00
Akční, USA, DAB., od 12 let, 128 min., 130,- Kč

___________________________________________________

CAPTAIN MARVEL 17:00
Akční, USA, DAB., od 12 let, 128 min., 130,- Kč

9.3.

CAPTAIN MARVEL 20:00
Akční, USA, DAB., od 12 let, 128 min., 150,-Kč

___________________________________________________

PSÍ VELIČENSTVO15:00
Anim., Belgie, 2019, DAB., příst., 90 min., 120,- Kč

10.3.
neděle

LÉTO S GENTLEMANEM18:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 98 min., 120,-Kč 

___________________________________________________

ZELENÁ KNIHA17:00
Komedie, USA, 2018, tit., od 12 let, 130 min., 120,- Kč

13.3. středa

ZELENÁ KNIHA20:00
Komedie, USA, 2018, tit., od 12 let, 130 min., 120,- Kč___________________________________________________

KOUZELNÝ PARK17:00
Animovaný, USA, DAB., příst, 85 min., 150,- Kč

15.3. 
pátek

SKLENĚNÝ POKOJ 20:00
Drama, ČR, 2019, od 12 let, 104 min., 120,- Kč

___________________________________________________

KOUZELNÝ PARK15:00
Animovaný, USA, DAB., příst, 85 min., 130,- Kč

17.3. 
neděle

SKLENĚNÝ POKOJ 18:00
Drama, ČR, 2019, od 12 let, 104 min., 120,- Kč

EXPEDIČNÍ KAMERA16:30
MARATON CESTOVATELSKÝCH FILMŮ, 100,- Kč

19.3. 
úterý 

ŽENY V BĚHU20:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 93 min., 130,- Kč

___________________________________________________

BOHEMIAN RHAPSODY17:00
Hudební, VB, 2018, tit., od 12 let, 134 min., 120,- Kč

20.3. 
středa

BOHEMIAN RHAPSODY20:00
Hudební, VB, 2018, tit., od 12 let, 134 min., 120,- Kč

___________________________________________________

LOVEní17:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 100 min., 120,- Kč

21.3. 
čtvrtek 

PAŠERÁK20:00
Drama, USA, 2018, tit., od 12 let, 116 min., 120,- Kč

LOVEní17:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 100 min., 120,- Kč

LOVEní20:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 100 min., 120,- Kč

___________________________________________________

JAK VYCVIČIT DRAKA 315:00
Animovaný, USA, 2019, DAB., přís, 104 min., 120,- Kč

24.3. 
neděle 

LOVEní18:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 100 min., 120,- Kč

___________________________________________________

ŽENY V BĚHU17:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 93 min., 130,- Kč

26.3. 
úterý 

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI ?20:00
Komedie, 2019, Francie, tit., od 12 let, 98 min,. 120,- 

___________________________________________________

ŽENY V BĚHU17:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 93 min., 130,- Kč

27.3. 
středa

ZRODILA SE HVĚZDA 20:00
Hudební, USA, 2018, tit., od 12 let, 136 min., 110,- Kč

___________________________________________________

DUMBO17:00
Fantasy, USA, 2019, DAB., přístupný, 114 min., 120,-Kč 

28.3. 
čtvrtek

MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE20:00
Dokumentární, ČR, 2019, přístupný, 91 min., 110,- Kč

___________________________________________________

DUMBO17:00
Fantasy, USA, 2019, DAB., přístupný, 114 min., 120,-Kč 

30.3. 
sobota

ŽENY V BĚHU20:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 93 min., 130,- Kč

___________________________________________________

JAK VYCVIČIT DRAKA 317:30
Animovaný, USA, 2019, DAB., přís, 104 min., 120,- Kč

31.3. 
neděle 

ŽENY V BĚHU20:00
Komedie, Česko, 2019, přístupný, 93 min., 130,- Kč

___________________________________________________

ZRODILA SE HVĚZDA17:00
Hudební, USA, 2018, tit., od 12 let, 136 min., 110,- Kč

2.4.
úterý 

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO20:00
Drama, Island, 2018, tit., od 12 let, 97 min., 120,- Kč___________________________________________________

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO17:00
Drama, Island, 2018, tit., od 12 let, 97 min., 120,- Kč

3.4.
středa

MY20:00
Horor, USA, 2019, titulky, od 15 let, 121 min., 120,- Kč___________________________________________________
17:00

Animovaný, Česko, 2019, přístupný, 72 min., 130,- Kč

5.4.
pátek

TERORISTKA20:00
Komedie, drama, Česko, 2019, od 12 let, 130,- Kč___________________________________________________

17:00

Animovaný, Česko, 2019, přístupný, 72 min., 130,- Kč

6.4.
sobota 

TERORISTKA20:00
Komedie, drama, Česko, 2019, od 12 let, 130,- Kč___________________________________________________
15:00

Animovaný, Česko, 2019, přístupný, 72 min., 130,- Kč

7.4.
neděle 

TERORISTKA18:00
Komedie, drama, Česko, 2019, od 12 let, 130,- Kč

       DIVADLO 

  PRO DĚTI 

  KONCERTY 

              FILM PLEJTVÁK
19:00

DS SVATOPLUK Hodonín
5.3.
úterý

vstupné: 120,- Kč

HVĚZDA - Eva HOLUBOVÁ
19:00 Eva HOLUBOVÁ
14.3. 
čtvrtek

VYPRODÁNO!                                vstupné: 460,-/420,- Kč

MŮŽEM I S MUŽEM
16:00

16.3.
sobota

VYPRODÁNO!                                vstupné: 420,-/370,- Kč

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
19:00 Eliška BALZEROVÁ
8.4.
pondělí

VYPRODÁNO!                                         vstupné: 250,- Kč

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
19:00

3.5.
pátek

PŘEDPRODEJ OD: 18.3. v 16:00  vstupné: 460/420,- Kč

PETR A LUCIE
19:00

9.5. 
čtvrtek

                                                      vstupné: 280,-/260,- Kč

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
19:00

23.5.
čtvrtek

LInda RYBOVÁ - Igor CHMELA - Igor CHMELA - Igor - Matouš RUML
David MATÁSEK 

- Igor
 MATÁSEK 

- Igor
- Jana JANĚKOVÁ

divadlo RADKA BRZOBOHATÉHO

Geraldine
ARON

Eric 
ASSOUS

Milan
ŠOTEK
Milan

ŠOTEK
Milan

Vlastimil
VENCLÍK
Vlastimil
VENCLÍK
Vlastimil

Romain
ROLLAND

Patrik
HARTL

K. Kaira HRACHOVCOVÁ - Vanda HRACHOVCOVÁ - Vanda HRACHOVCOVÁ  HYBNEROVÁ
Jitka SEDLÁCKOVÁ - Dáša ZÁZVŮRKOVÁ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

BALALAJKA
18:00

3.3.
neděle

vstupné: 250,- Kč

Autentické kozácké a ruské písně
sólisti Donského kozáckého sboru - Rostov na Doně

___________________________________________________

Nová komedie DIVADLA VERZE. Pět lidí, jedna večeře  
a houstnoucí atmosféra poté, co blízká přítelkyně představí 
svého šťastného vyvoleného, který je tak trochu jiný...

___________________________________________________

___________________________________________________

Karel PLÍHAL
19:00

12.3.
úterý

vstupné: 350,- Kč
Koncert kytaristy, písníčkáře a vyjímečného textaře.

___________________________________________________

PONK
18:00

29.3.
pátek

vstupné: 160,- Kč

Housle - cimbál - kontrabass a nový folklor - postfolklor... 
držitelé ceny ANDĚL za CD POSTFOLKLOR. 
První kapela, která prezentovala ČR na prestižním festivalu 
WOMEX. Připravte se na nečekanou hudební lahůdku 
a mimořádný /nejen hudební/ zážitek...

___________________________________________________

Lubomír BRABEC
19:00

7.5.
úterý

vstupné: 250,- Kč

Jeden z nejvýznamnějším českých kytaristů současnosti. 
Kritika jej řadí ke špičce českého interpretačního umění. 

NOSÁČKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
15:00

31.3.
neděle

vstupné: 150,- KčDivadelní neděle pro děti.
___________________________________________________

KUK A CUK
15:00

28.4.
neděle

vstupné: 160,- KčKlauniáda pro děti.
___________________________________________________

PŘEDPRODEJ OD: 18.3. v 16:00  vstupné: 350/320,- Kč___________________________________________________

19:00

Divadelní adaptace jednoho z nejslavnějších protiválečných 
děl 20. století. 

Ivana JIREŠOVÁ - Zdeněk PODHŮRSKÝ 
Milostná dvojice ve čtyřech životních etapách, kde se mění 
věk hlavních hrdinů a postoje a přístup k lásce, sexualitě 
a vztahům. Zatímco ovšem v reálném životě hrdinové 
postupně stárnou, v našem příběhu je to opačně, aktéři 
jsou vždy mladší, jakoby se život odehrával pozpátku..

sobota

23.3. 
sobota

JAK VYCVIČIT DRAKA 317:00
Animovaný, USA, 2019, DAB., přís, 104 min., 120,- Kč

PAŠERÁK20:00
Drama, USA, 2018, titulky, od 12 let, 116 min., 120,- 

22.3. 
pátek

___________________________________________________

      BŘEZEN 2019

INFORMACE K PŘEDPRODEJI VSTUPENEK NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY:
Předprodej vstupenek je zahájen vždy třetí PONDĚLÍ v měsíci v 16:00  na pokladně kina. 

On-line prodej a rezervace je spuštěna stejný den v 18:00. V den zahájení předprodeje nebereme telefonické ani emailové rezervace vstupenek. 
Představení s tímto předprodeje jsou označeny na měsíčním programu.. Vstupenky na ostatní představení jsou v prodeji ihned po zveřejnění. 

V případě zájmu o hromadnou objednávku nás kontaktujte na email ihned po uveřejnění termínu akce.

  KINO  KORUNA JE PROVOZOVÁNO 
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV

______________________________________________________________________________________________________
  KINO  KORUNA JE PROVOZOVÁNO 

___________________________________________________
  KINO  KORUNA JE PROVOZOVÁNO 

___________________________________________________

___________________________________________________

ZBIGNIEW CZENDLIK
18:00

4.4.
čtvrtek

vstupné: 250,- Kč
POSTEL - HOSPODA - KOSTEL.

   TALK SHOW s autogramiádou 

___________________________________________________

VELK Á DOBRODRUŽST VÍ 
ČT YŘLÍSTKU

VELK Á DOBRODRUŽST VÍ 
ČT YŘLÍSTKU

VELK Á DOBRODRUŽST VÍ 
ČT YŘLÍSTKU

OSKAR 2019 NEJLEPŠÍ
FILM
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Galerii 99 na ul. Slovácká jste 
za posledních 20 let poznali. Víte, 
jakým se ubírá směrem, víte, co 
zde můžete vidět, případně co 
zde můžete získat k dozdobení 
svého bytu nebo domu. Gale-
rie za ta léta představila stovky 
výtvarných umělců, uspořádala 
bezpočet velkých samostatných 
výstav malířů, grafiků, keramiků.

Pozor! Galerie 99 chce před-
stavit zcela jinou uměleckou 
tvorbu, tvorbu výtvarných uměl-
ců z jiné oblasti republiky – spo-
lek ROZUMĚNÍ. Jde o výtvarnou 
skupinu z města Otrokovice, 
která sdružuje více než dvacet 
umělců, kteří si skutečně rozu-
mí.  A rozumí si i s městem Otro-
kovice, které sdružení podporuje. 

Tato skupina má obrovskou tra-
dici a navazuje na odkaz Tomáše 
Bati. Je tedy na co se těšit. To, co 
spatříte, bude pro nás v Břeclavi 
nové. Obrazy, grafiky, sochy, kera-
mika. Vernisáž se koná v Galerii 99 
v úterý 12. března 2019 v 17 ho-
din. My, organizátoři této výstavy, 
se nesmírně těšíme, neboť nové 
je vždy poutavé a zajímavé. Sr-
dečně vás zveme. Kdo přijde včas, 
bude mít místo k sezení. Jsme si 
jistí, že si s výtvarníky ze skupiny 
Rozumění budeme rozumět.

V MMG Břeclav je do 10. břez-
na ke shlédnutí výstava obrazů A. 
Vojtka HLEDÁNÍ LÁSKY K ROD-
NÉMU KRAJI. 

Poř ádáme kur z y ŠPE R K 
Z CÍNU, zájemci informujte se na 
webu, telefonu 723887977.

Galerie nabízí: stálou expo-
zici šperků ze dřeva, více než sto 
grafických děl, veškeré služby 
související s poradenstvím a vý-
tvarným uměním, oceňování ob-
razů, restaurování, atd.

Otevřeno:  úterý až pátek od 
14.00 do 17.00 hodin, případně 
po telefonické domluvě kdyko-
liv- 519 372 118, 723 930 015, 723 
887 977. Galerie AV na ul. J. Molá-
ka na zazvonění nebo na telefon. 

Novinky sledujte na www.voj-
tek-av.com nebo na facebooku.
 (voj)

Městské muzeum a galerie Břeclav

vyhlašuje v termínu 1. února – 24. května 2019 
výtvarnou soutěž pro děti na téma 

ŽELEZNIČNÍ STANICE BŘECLAV 
180 let s vlaky.

Obrázky na zadní straně označte 
jménem a příjmením autora, třídou a adresou školy. 

Těšíme se na vaše výtvory,  
které prosím doručte osobně či poštou na adresu:  

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace, 

Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02 Břeclav. 
Nejhezčí díla budou oceněna na muzejní noci  

a prezentována na výstavě v Lichtenštejnském domě.

Další z osobností, po níž je pojmenována jedna z břeclavských 
ulic, je neodmyslitelně spjata s českým školstvím. 

Josef Kupka se narodil 30. čer-
vence 1872. Vystudoval na učitel-
ském ústavu v Brně. Prvá léta své 
učitelské praxe strávil na obecné 
škole v Rajhradě a poté na měš-
ťanské škole v Podivíně. V roce 
1910 se přesunul do Břeclavi, kde 
se ujal pozice ředitele nově zří-
zené české měšťanské školy, fi-
nancované z prostředků Matice 
břeclavské. 

Zpočátku byla jedna z tříd 
umístěna v domě Ústřední matice 
školské a další v mateřské školce 
Matice břeclavské na Nové ulici. 
Ve školním roce 1911/1912 pro-
bíhala výuka ve dvou učebnách 

v ulici Za plotem (dnes Svato-
plukova). Tyto provizorní prosto-
ry však brzy přestaly dostačovat 
stále se zvětšujícímu počtu žáků, 
čehož si byli jak členové výboru 
Matice břeclavské, tak samotný 
ředitel Josef Kupka od počátku 
dobře vědomi.

K získání vhodného pozem-
ku dopomohl JUDr. Josef Pyskatý 
a tehdejší správce knížecího stat-
ku JUDr. Jan Musil. V roce 1910 tak 
byl položen základní kámen nové 
budovy české měšťanské školy 
v zahradě správy knížecího vel-
kostatku, na místě zvaném „Špi-
tálka“, které bylo pro tyto účely 

získáno od Jana II. z Lichtenštej-
na výměnou za louku v Lanžhotě, 
kterou Matice břeclavská odkou-
pila od manželů Pyskatých. 

I přes odmítavý postoj ně-
mecké radnice v čele se staros-
tou Eduardem Kafkou  se podařilo 
novou budovu školy dne 18. srpna 
1912 uvést do provozu. Nedošlo 
by k tomu však bez podpory a fi-
nanční pomoci českých obyvatel 
města a okolí. 

Díky Josefu Kupkovi fungova-
la česká matiční měšťanská ško-
la i za 1. světové války, i když byl 
nucen učinit mnohá nepopulární 
opatření a snížit učitelům platy. 

Ani po válce se Kupka nepře-
stal angažovat ve veřejném životě 
a hlavně v Matici břeclavské, v níž 
působil od roku 1924 jako staros-
ta. Byl také předsedou okresního 
osvětového sboru, náměstkem 
starosty a referentem pro zále-
žitosti školské a sociální. Působil 
v organizacích Národní jednota 
pro jihozápadní Moravu, Okresní 
péče o mládež či kuratoriu měst-
ské hudební školy. Patřil k zakla-
datelům týdeníku Břeclavský kraj, 
do něhož pravidelně přispíval svý-

mi články zejména k tématice 
školství a historie města. 

Díky svým zkušenostem a pře-
hledu o hospodářských záleži-
tostech byl v roce 1910 zvolen 
předsedou dozorčí rady nově 
ustavené Akciové společnosti pro 
převzetí pivovaru. Tuto funkci za-
stával až do své smrti. 

Po více jak čtyřicetileté usi-
lovné práci se však důchodového 
odpočinku již nedočkal. Z tohoto 
světa odešel v brněnské nemoc-
nici 27. srpna 1933 ve věku 61 let. 
Jeho nástupcem na pozici ředitele 
školy se stal J. Holásek. 

Zdroj:  Břeclavský kraj, roč. VII, čís. 
34, 2. 9. 1933 
Školl, Jaroslav: Představitelé čes-
kého národního hnutí v Břecla-
vi od poloviny 19. do počátku 
20. století v době I. ČSR, Břeclav 
1998, s. 17-18.
Šuláková, Ladislava: Matice břec-
lavská a první česká měšťanská 
škola v Břeclavi. In: RegioM: sbor-
ník RMM v Mikulově, Mikulov 
2012, s.62-82. 
Dle uvedených zdrojů zpracovala 
Mgr. Jana Kyšová

Josef Kupka 

Po kom se jmenují břeclavské ulice
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ZÁMECKÝ AREÁL BŘECLAV
08–06–2019

Partneři akce:

Do 31. 3. jen za

440 Kč

DIVOKEJ BILL/JELEN/HARLEJ
VISACÍ ZÁMEK/INÉ KAFE/MONKEY BUSINESS

MAREK ZTRACENÝ/HENTAI CORPORATION 
VYPSANÁ FIXA/POLETÍME?/FAST FOOD ORCHESTRA

HERNÍ 
ZÓNA

STREET 
FOOD

2× VÍCE 
SPECIÁLŮ

12275 JACKIE PRO UNOR SBP_2019 inzerce (180x131) - 01 - sk.indd   1 18.02.2019   12:50:36

Pro stavební a dokončovací práce v silničním stavitelství.
Práce po celé ČR a SR, hrubá mzda 30 - 45 tisíc Kč.

DĚLNÍK, STROJNÍK

Rozšiřujeme výrobu,
a proto HLEDÁME nové
spolupracovníky na pozice 

REKMA spol. s r.o.

NABÍZÍME
•stabilní zkušený kolektiv 
•osobní přístup
• jistotu dlouhodobého zaměstnání
•kariérní růst, zvýšení kvalifikace
•mimořádné a výkonnostní odměny

POŽADUJEME
•trestní bezúhonnost
•fyzickou a zdravotní

způsobilost

 519 324 085 • rekma@rekma.net
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Transcendence zdobí 
smuteční síň 

Na přelomu roku v tichosti při-
bylo do veřejných prostor našeho 
města nové umělecké dílo. S výš-
kou téměř 3,5 metru zdobí umělec-
ký objekt Transcendence z ručně 
leptaného skla hlavní prostor nové 
smuteční síně městského hřbitova. 
Jeho autorem je břeclavský výtvar-
ník Pavel Doležal.

Transcedence je trojrozměrný 
skleněný objekt, který tematicky 
vychází z křesťanského pojetí Boží 
trojjedinosti: Otec-Syn-Duch svatý. 
Skládá se ze tří osmimilimetrových 
ručně leptaných skel, která jsou sa-
monosně uchycena v dřevěném, 
polychromovaném podstavci. Ten 
je ve vrchní části potažen zrcadlo-
vou plochou, která pomyslně spo-
juje nebe a zemi, tedy interiér síně.

V objektu se objevuje motiv 
vzrostlých stromů bez zjevné-
ho olistění. Větve se už dotýkají 
nebe – volného prostoru. Jednot-
livá skla jsou zabroušena do vý-
seče oválu. Ve svém vzájemném 
překrytí tak jednoznačně definují 
jak kříž, tak i oblouk židovského 

náhrobku. Zde je patrný odkaz na 
křesťansko-židovský základ naší 
evropské civilizace. 

V protnutí kříže je umístěn sta-
roslověnský nápis v hlaholici: Otče 
náš, jenž si na nebesích. Nad tímto 
nápisem se v samém vrcholu nej-
vyššího skla vznáší holubice (Duch 
svatý) v slunečním svitu (kolorova-
ný červeně a oranžově). Mezi dru-
hým a třetím sklem je diagonálně 
umístěna pomyslná nit života (čer-
vená kolorace), která pod výjevem 
holubice končí.

(viactrix, foto M. Bruchter)

Městská knihovna Břeclav a Jihomoravská komunitní nadace  
srdečně zvou všechny zájemce na sedmý ročník konference 
 

 
Program: 
 
 

10.00  Registrace účastníků 
10.30  Zahájení – uvítání účastníků          
 
 

1. blok – Architektura, bydlení, design 
10.40  Jan Kruml – Měnící se tvář Slovácka       
10.50  Lenka Durďáková – Den památkových domků  
11.00 Pavlína Blahotová, Jana Hradecká – Folklórní motivy v současném interiéru  
11.20  Hanuš Lamr – Folklór ožije!  
11.30  DISKUSE  
 

11.50  Přestávka, občerstvení 
 
 

2. blok – Odívání, móda – prezentace oděvních značek inspirujících se ve folklóru   
12.20  Ladislav Matuška – FolklorStyl  – Folklór – nová výzva pro náš byznys 
12.40  Zuzana Osako – TRADICE – Folklór a naše identita 
13.00  Vendula Pucharová Kramářová – Pecka – Obrazy, které se dají nosit 
13.20  Eva Marečková – Roduslava – Slovanské kořeny 
13.40  DISKUSE 
 

14.00  Přestávka, občerstvení 
 
 

3. Blok – Modrotisk – hodnota hodná ochrany UNESCO 
14.20  Alena Macmillan – Modrotisk ve střední Evropě 
14.40  Klára Binderová – Strážnický modrotisk – tradice, která neumírá 
15.00  Petra Gupta Valentová, Hanele Poislová – Tiskařův sen, současné intervence v modrotisku a dřevotisku 
15.20  DISKUSE 
 

15.40  Přestávka, občerstvení 
 
 

4. blok – film 
16.10  Jan Kruml – Přestavba vesnic jihu Moravy 
17.00  Diskuse k filmu 
 

17.30  Přestávka, občerstvení 
 
 

5. blok – koncert 
18.00  postfolklórní kapela PONK 

 
 

pátek 29. března od 10.30 hodin  
v Kině Koruna Břeclav 

 
Během celé konference bude ve foyer kina probíhat jarmark výrobků  
inspirovaných folklórem a výstava s folklórní tématikou. 
 
 

Vstupné: folklórní jarmark – 10 Kč, konference s promítáním filmu – 200 Kč,  
celá konference s koncertem – 500 Kč, samostatný koncert – 180 Kč.  
 
 

Předprodej vstupenek na mailu zlata@jmkn.cz 
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Zlatá jízda Štollové

Běhej lesy v okolí Břeclavi 

Stolní tenistky potvrdily pozici v extralize

Na únorovém mistrovství České republiky v synchronizovaném 
bruslení v Příbrami zazářila Aneta Štollová (třetí zleva), Břeclavská 
krasobruslařka, hostující v týmu Big Bang VSK Technika Brno. Děvča-
ta v týmu se Štollovou předvedla skvělou jízdu a v konkurenci 4 týmů 
vybojovala zlatou medaili v kategorii Basic Novice.  (dš)

Největší běžecká akce na Břec-
lavsku se blíží a dvoutisícová kapa-
cita závodu je už teď ze tří čtvrtin 
vyprodaná. Jeden z nejoblíbeněj-
ších českých seriálů Běhej Lesy 
odstartuje letošní ročník posled-
ní dubnovou sobotu 27. 4. přímo 
ze zámeckého parku v Lednici 
a jako každý rok se i letos poběží 
lesy v okolí Břeclavi. Pro originální 
dřevěnou medaili a zážitek z běhu 
v přírodě si můžete doběhnout na 
tratích 13 nebo 21 km. Je to na Vás. 

Pro jubilejní 5. roč-
ník chystají organizá-
toři několik změn. 
St ar tov ní  záze mí 
bude letos přímo v zá-
meckém parku s vý-
hledem na minaret, 
mírně se díky tomu 
změní i trasy závodu. 
O proběhnutí kolem 
památek Lednicko-
-valtického areálu 
jako Chrám Tří Grácií, 
Rendez-vous, kap-

le Sv. Huberta, Nový Dvůr nebo 
Apollo ale nepřijdete. Naopak, tra-
sa letos nově povede navíc kolem 
Janohradu. 

Odpolednímu startu obou do-
spělých kategorií předchází také 
závody pro děti a mládež. Regis-
trovat se můžete jako jednotlivci, 
dvojice nebo celé týmy na webu 
www.behejlesy.com, startovné je 
možné dát i jako dárek. Na místě již 
registraci neseženete, závod bývá 
dopředu vyprodaný.  (dan)

Pro stolní tenistky MSK Gu-
motex Břeclav skončila v so-
botu 23. února základní část 
nejvyšší domácí soutěže, extra-
ligy. V plánovaném programu 
17. a 18. kola soutěže porazi-
ly v domácím prostředí nebez-
pečný Moravský Krumlov 6:0 
a snadnou záležitostí pro ně 
bylo utkání s posledním cel-
kem tabulky SKST Vlašim (6:1). 
Kvůli uvolnění termínu pro start 
Karin Adámkové na MS akade-
miků v čínské Šanghaji přede-

hrály své utkání 19. kola v Hluku 
s výsledkem 6:2. 

Všechna tři utkání absolvova-
ly bez ztráty bodu Dana Čecho-
vá a Karin Adámková, výsledek 
s Moravským Krumlovem jisti-
la Vivien Ellö. Tu v Hluku a proti 
Vlašimi nahradila Helenka So-
mmerová, která má v Břeclavi po-
volený střídavý start. Jen na její 
konto získali soupeři MSK dílčí 
body. V Hluku to byly juniorská 
reprezentantka ČR Linda Zádě-
rová a Slovenka Monika Uriko-

vá, s Vlašimí její nejlepší hráčka 
Anna Matějovská. I to dává obraz 
o vysoké úrovni sportovní vý-
konnosti celku žen Břeclavi. V ta-
bulce drží dočasně první místo, 
o které je po dohrávkách posled-
ního dvoukola zřejmě připraví 
největší favorit extraligy, SKST 
Mart Hodonín A Stavoimpex. Pro 
oba tyto celky to znamená přímý 
postup do semifinále mistrovství 
ČR 2019. Semifinálovým soupe-
řem žen MSK bude lepší z dvojice 
družstev, která po základní části 

soutěže skončí na třetím a šes-
tém místě.

Domácí stolně-tenisová scéna 
tak nedoznává žádnou výraznější 
změnu. Již řadu let se o titul mi-
stra ČR střetávají reprezentant-
ky dvou jihomoravských měst, 
Hodonína a Břeclavi. Jen v roce 
2017 se do finále po těžkém boji 
na úkor MSK probojoval Morav-
ský Krumlov. I když je tento celek 
plný hráček ze zahraničí, v tomto 
extraligovém ročníku hraje druhé 
housle.  (hýb)

Cykloterasa s občerstvením
Pořádání fi remních 
a soukromých akcí
Možnost grilování 
a zajištění rautů

Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy), 
691 41 Poštorná

Tel: +420 776 280 507

Racio běh kolem Dyje 
Termín: sobota 13. 4. 2019 v 9.30 hodin
Pořadatel: Atletický oddíl TJ Lokomotiva Břeclav
Místo: parkoviště u Racia, Národních hrdinů
Závodní kancelář: bude otevřena od 8.30 v místě startu
Přihlášky: 18. 3. bude spuštěno přihlašování na webu: www.atletikabv.
cz v sekci Racio běh kolem Dyje, nebo 30 minut před startem kategorie
Startovné: 50 Kč běh na 5 km, ostatní kategorie zdarma
Tratě: mládežnické kategorie budou probíhat v areálu Racia /bý-
valý cukrovar/, závod na 5 km se poběží na okruhu kolem Dyje 
/3 okruhy/. Kategorie dorostu a žactva se běží současně, ale hod-
nocena bude zvlášť.

Časový rozpis, kategorie a délka tratí

09.30 Dorostenci /2002 a 2003/ a starší žáci /2004 a 2005/ 1500 m
09.40 Dorostenky /2002 a 2003/ a starší žákyně /2004 a 2005/ 1000 m
09.50 Mladší žáci /2006 a 2007/ 1000 m
10.00 Mladší žákyně /2006 a 2007/ 500 m
10.10 Přípravka chlapci /2008 a 2009/ 500 m
10.20 Přípravka dívky /2008 a 2009/ 500 m
10.30 Mladší přípravka chlapci /2010 a 2011/ 500 m
10.40 Mladší přípravky dívky /2010 a 2011/ 200 m
10.50 Mladší chlapci /2012 a 2013/ 200 m
11.00 Mladší dívky /2012 a 2013/ 200 m
11.10 Nejmladší chlapci /2014 a mladší/ 100 m
11.20 Nejmladší dívky /2014 a mladší/ 100 m
11.30 Muži a ženy /2001 a starší/ 5000 m
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Poptejte okna a dveře PRAMOS

s jarní slevou!

Okna, dveře, fasády, PVC, hliník
Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH

PRAMOS, pobočka Břeclav, Lidická 50, tel: 519 374 444
mobil: 777 035 925, e-mail: breclav@pramos.cz

Pořiďte si opravdu česká okna s výbornými
izolačními vlastnostmi a zárukou 7 let

Akce platí do 31.3.2019

TRADICE
od roku 1995

ČESKÁ OKNA
OPRAVDU

180x124mm_PRAMOS_breclavsko_01_2019.ai   1   20.2.2019   11:07:46
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