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Okresní očkovací centrum v Břeclavi, které vzniklo díky Jiho-
moravskému kraji, břeclavské nemocnici a městu Břeclav, bylo 
začátkem března připraveno. Podle informací těsně před vydá-
ním březnové Radnice mělo zahájit provoz 8. března. 

Na okresní očkovací centrum 
se přitom v uplynulém měsíci 
změnil břeclavský Dům školství. 
Detaily spuštění očkování při kon-
trolním dnu na začátku března la-
dil břeclavský starosta Svatopluk 
Pěček společně s ředitelem břec-
lavské nemocnice Petrem Baťkou 
a krajským radním pro zdravot-
nictví Jiřím Kasalou. „Břeclavská 
radnice s Jihomoravským krajem 

i břeclavskou nemocnicí po celou 
dobu příprav výborně kooperova-
la. Nemocnici, která je garantem 
očkování v břeclavském centru, 
samozřejmě i nadále poskytne-
me veškerou potřebnou podpo-
ru,“ chválí si spolupráci města, 
nemocnice a kraje břeclavský sta-
rosta Svatopluk Pěček. 

„Po otestování a následném 
ostrém spuštění provozu cent-

ra v první polovině března bude 
dále okresní očkovací centrum 
v provozu podle toho, kolik k nám 
bude od Jihomoravského kraje 
proudit dodávek vakcín,“ vysvět-
lil ředitel břeclavské nemocnice 
Petr Baťka. 

Ke konci února přitom rada 
Jihomoravského kraje schválila 
Strategii očkování. „Cílem strate-
gie je proočkovat 70 % populace 
v kraji nad 15 let do konce letoš-
ního srpna. Klíčovou roli přitom 
v této strategii hrají právě okres-
ní očkovací centra, která by měla 
proočkovat až 60 % ze všech oč-

kovaných. Jihomoravský kraj je 
tak na očkování ve velkých po-
čtech plně připraven,“ doplnil sta-
rostu města a ředitele nemocnice 
krajský radní Jiří Kasala. 

Hlavní roli při strategii bude 
samozřejmě hrát včasná dodáv-
ka dostatečného počtu vakcín.    

V současné době je spuštěn 
Centrální rezervační systém pro 
osoby starší 70 let. Pro více in-
formací o tom, jak se registro-
vat, navštivte následující web: 
https://registrace.mzcr.cz/

(dav)
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V březnu bude zahájeno několik investičních akcí, které při-
nesou do různých městských částí výrazné změny a zlepšení 
života občanů. Počítá se dokončením rekonstrukce sídliště Jana 
Palacha, s novým parkovištěm na sídlišti Na Valtické a vzniknou 
nové cyklopruhy a přechody na ulici Sovadinova.

Úpravy na sídlišti Jana Palacha 
V plánu je další etapa revitali-

zace sídliště Jana Palacha v cen-
tru města, kde vyroste mezi 
věžáky nově upravené multifukč-
ní veřejné prostranství. Důležité 
je vybudování velkokapacitních 
polozapuštěných odpadových 
kontejnerů, které pomohou 
v udržování pořádku.

„I když je peněz málo, chceme 
investovat do věcí, které lidem 
usnadní život. Na opravu už dlou-
ho čekají komunikace a chodní-
ky. Vyměníme osvětlení, lavičky 
a sídlišti dáme k 50. narozeninám 
nový kabát. Odstraněny budou 
staré klepače, vyšlapané zkratky 
dostanou novou terénní úpravu,“ 
přiblížil projekt místostarosta Ja-
kub Matuška. 

Práce budou zahájeny kon-
cem března, potrvají zhruba tři 
měsíce a předpokládaná investi-
ce je 6 milionů korun.

Sídliště Na Valtické bude mít 
nová parkovací místa

V březnu bude zahájena dal-
ší významná investiční akce – 
stavba parkoviště Na Valtické 
v prostoru před mateřskou ško-
lou, kde v město vybuduje cel-
kem 71 nových parkovacích míst. 
Parkoviště v okrajové části sídli-
ště nabídne 44 nových šikmých 
a 27 kolmých parkovacích míst. 
Mezi šikmými plochami k parko-
vání budou ponechány stávají-
cí stromy, část míst je umístěna 
na stávající asfaltové komunikaci 

a část bude nově zbudována z be-
tonové zatravňovací dlažby. „Vní-
máme potřebu parkovacích ploch 
na největším břeclavském sídliš-
ti a věříme, že více než sedmde-
sát nových parkovacích míst jeho 
obyvatelé ocení. Zaparkovat by 
na nich lidé mohli už v průběhu 
června, kdy je plánován konec 
stavebních prací. Problematikou 
parkování Na Valtické se budeme 
zabývat i nadále,“ vysvětlil břec-
lavský starosta Svatopluk Pěček.   

Změny na ulici Sovadinova 
a křižovatce Sovadinova  
– Lidická

Nový pruh pro cyklisty, samo-
statný odbočovací pruh i přechod 
na ulici Sovadinova vzniknou 
v rámci další investiční akce měs-
ta. O cyklopruh se rozšíří vozov-
ka na ulici Sovadinova, kde dojde 
i k rekonstrukci stávajícího pře-
chodu pro chodce a nového mís-
ta pro přecházení. 

Nové řešení bude mít také 
napojení na přechod novým 
chodníkem a rozšíření místní ko-
munikace v prostoru světelné kři-
žovatky. Tady vznikne samostatný 
odbočovací pruh u Domova dětí 
a mládeže na ulici Lidickou a vy-
hrazené pruhy pro cyklisty v pro-
storu křižovatky. „Nejen kvůli 
houstnoucí automobilové dopra-
vě se stále více zaměřujeme na 
bezpečnost cyklistů a chodců ve 
městě. K vyšší bezpečnosti obyva-
tel, kteří se po městě pohybují pěš-
ky nebo na kole, tak určitě přispějí 

právě změny na ulici Sovadinova 
a křižovatce Sovadinova – Lidic-
ká. Jen zmíním, že dalším nově 
budovaným bodem pro bezpeč-
nější průjezd cyklistů je také od-
bočka z tř. 1. máje na ul. J. Skácela, 

kde bude vytvořen odbočovací 
pruh pro vozidla,“ dodal starosta. 
Stavba byla vysoutěžena zhruba 
za 1,6 milionů korun a úpravy by 
měly být dokončeny do jednoho 
měsíce od zahájení.  (jp, foto dav)

Jarní investice zlepší život Břeclavanů

Mezi největší investiční akce 
roku 2021 v Břeclavi patří velká 
rekonstrukce poštorenské ZŠ 
Komenského – bílé školy. Celko-
vá investice přes 30 milionů korun 
do nástavby pro odborné učebny 
a zajištění bezbariérovosti školy 
začala po loňských prázdninách. 
Investice je spolufinancována ze 
státního rozpočtu, odkud byla 
Břeclavi přidělena dotace téměř 
22 milionů korun v rámci podpro-
gramu Podpora rozvoje a obnovy 
technické základny regionálního 
školství v působnosti obcí. Větši-
nu z investované částky ve výši 
20,8 milionů pokryje dotace z Ev-
ropské unie (Evropský fond pro re-
gionální rozvoj) a 1,2 mil. financuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Chceme, aby bylo ve školách 
prostředí, ve kterém se budou cítit 
dobře žáci, učitelé a zaměstnan-
ci. Přívětivé prostředí je motivač-
ní pro všechny, a investice se vrátí 
také podobě energetických úspor 
za provoz,“ říká místostarosta Ri-
chard Zemánek. „Ve škole se budu-
jí specializované odborné učebny, 
pod novou střechou vzniknou mo-
derní učebny informatiky nebo vý-
uky cizích jazyků. Při úpravách jsme 
mysleli také na bezbariérovost bu-
dovy a moderní zázemí školy,“ do-
plnil místostarosta Zemánek.

S dokončením této velké rekon-
strukce se počítá také v jarních mě-
sících letošního roku, kdy se budou 
moc vrátit žáci do úplně nových 
učebních prostor.  (jp, foto dav)

Úpravy školy  
v Poštorné finišují

Nevzhledná plocha mezi domy na sídlišti Jana Palacha (na snímku vlevo) letos získá novou tvář. V prostoru před MŠ Na Valtické (snímek vpravo) 
vznikne 71 nových parkovacích míst.
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V á ž e n í 
oby vatelé 
Břeclavi,

i  p ř e s 
s o u č a s n ý 
s t a v,  k d y 
naše živo-
ty stále ve 
velké míře 
o v l i v ň u j e 

pandemie koronaviru a naříze-
ní s ní spojená, břeclavská rad-
nice nepolevila a investiční akce 
ve městě jsou v plném proudu, 
jak se ostatně můžete dočíst na 
předchozí straně. Dění na radni-
ci se tak naštěstí netočí jen ko-
lem koronaviru. Vytrvale sháníme 
dotace na plánované investice, 
zaměřujeme se na problematiku 
bydlení, řešíme témata spojená 
se sociální oblastí. Jednou z dů-
ležitých věcí, která je však často 
na okraji zájmu, jsou opuštěná 
zvířata a zázemí pro ně. 

Jak jistě víte, město Břeclav 
disponuje útulkem pro opuštěná 
zvířata. Ten na základě smlouvy 
dlouhodobě provozuje jiný pro-
vozovatel. Za dlouhou dobu exi-
stence prokázalo zařízení svoji 
funkčnost a hlavně potřebnost a je 
využíváno nejen městem Břec-
lav, ale také dalšími obcemi a měs-
ty v regionu. S provozem útulku 
jsme celkově spokojeni. Opravdu 
velmi mě těší i velký zájem veřej-
nosti, která se podílí na podpoře 
provozu útulku, ať již venčením 
pejsků, nebo například dary v po-
době granulí, konzerv, nebo hra-
ček pro umístěné pejsky a kočky. 

Současná nepříznivá pande-
mická i ekonomická situace dopa-
dá i na provoz tohoto zařízení. To 
jako vlastníci objektu intenzivně 
vnímáme. Služba umístění bez-
prizorních psů a koček je v regio-
nu velmi potřebná, Je pro nás tedy 
nanejvýš žádoucí, aby městský 

útulek i v této době pokračoval 
v provozu bez jakýchkoliv výkyvů. 

Rada města tak v loňském roce 
přistoupila k odpuštění nájmu pro-
vozovatelce útulku. Aktuálně na-
víc pracujeme na úpravě modelu 
financování. Chceme změnou fi-
nančně více podpořit provozo-
vatelku v tom, aby pejsek, který 
skončí v útulku, byl rychle stabi-
lizován a po stabilizaci byl také 
rychle umístěn k novým majite-
lům. Vždy nás potěší, když se ta-
ková věc povede a chceme proto 

výrazně přispět k tomu, aby i pod-
mínky provozu útulku byly co nej-
lepší.

Samozřejmě vnímáme také 
fakt, že zařízení vzniklo už před 
nějakou dobou a zázemí útulku už 
má to nejlepší za sebou. V násle-
dujících letech se proto chceme 
zabývat právě i zlepšením zázemí 
útulku, tak aby se kvalita poskyto-
vaných služeb pro umístěná zvířa-
ta mohla i nadále zlepšovat.

Bc. Svatopluk Pěček, 
starosta Břeclavi

Slovo starosty

V Břeclavi vznikne nové mís-
to k odpočinku. Odpočinková 
zóna kolem současné Cyklo-
sféry se rozšíří o revitalizaci Pi-
vovarského járku. V plánu jsou 
stavební úpravy pro zadržení vody 
v krajině s cílem zlepšit přírodní 
rovnováhu a životní prostředí. 

„Vznikne tady celkem pět no-
vých vodních tůní, které budou 
propojeny lávkami pro pěší. Chy-
bět nebude pozorovatelna ptac-
tva, dřevěné vyhlídkové molo 
a přibude i naučná stezka. Pěk-
né místo pro zábavu a odpočinek 
v dosahu města a zároveň v příro-
dě,“ přiblížil projekt místostarosta 
Jakub Matuška. “Nechali jsme se 
inspirovat odpočinkovou zónou 
v Hrušovanech nad Jevišovkou, 

která je oblíbeným cílem prochá-
zek,“ doplnil místostarosta Ma-
tuška. 

S o u s t a v u  p r o p o j e n ý c h 
mokřadních tůní doplní stromo-
řadí, remízky, nezpevněný po-
vrch umožňující pěší průchod 
krajinou a soubor zeleně podle 
doporučení městských odborní-
ků na výsadbu. Záměr počítá také 
s biologickými opatřeními proti 
komárům. V současné době je 
hotová studie, která je projedná-
na s ochranáři, lesníky i povodím. 
O dotaci bude město žádat v roce 
2022 a bude možné získat až 95% 
dotaci z Ministerstva životního 
prostředí. Předpokládané nákla-
dy projektu jsou necelých 7 mili-
onů korun.  (jp)

Upozorňujeme občany Břec-
lavi na termín poslední etapy 
úprav komunikace na tř. 1. máje 
v Poštorné u odbočky na ul. J. Ská-
cela. Práce začnou 22. 3. a ukon-
čeny by měly být do 11. 4. 2021. 
Při opravách bude možné, stejně 
jako na podzim loňského roku, 
projíždět místem v obou smě-
rech. Řidiče prosíme o opatrnost 
při průjezdu místem, a obzvláš-
tě v termínu úprav také o zvýše-
nou ohleduplnost vůči cyklistům. 
Cílem úprav komunikace je roz-
šíření vozovky tak, aby vznikl od-

bočovací pruh ve směru z centra 
na ul. J. Skácela (směr na Rein-
tal). „Vozovka byla v tomto místě 
příliš úzká a doprava se zde často 
blokovala. Nový odbočovací pruh 
tedy výrazně zlepší průjezdnost 
místa a bezpečnost projíždějících 
cyklistů“, vysvětlil břeclavský sta-
rosta Svatopluk Pěček. V souvis-
losti se zlepšením plynulosti 
a bezpečnosti dopravy se z ulice 
J. Fučíka bude nově smět odbo-
čovat pouze vpravo (směrem do 
centra města). Investorem oprav 
je Ředitelství silnic a dálnic.   (dav)

Nové místo pro relaxaci

Úpravy silnice ulehčí 
projíždějícím autům i cyklistům
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SČÍTÁNÍ 2021
Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od roku 
1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky tomu výsledky 
umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa. 

Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost. Vý-
sledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry 
i směřování aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť. V koneč-
ném důsledku ovlivňují život každého z nás. Poskytují obrázek 
o ekonomické činnosti obyvatel a ve spojení s údaji o vzdělání, 
bydlení či složení domácností umožňují analyzovat například si-
tuaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili práci 
před důchodem, pracujících seniorů či lidí bez příjmu. Data jsou 
podkladem pro analýzy trhu práce či dopravy v konkrétních lo-
kalitách. Pomáhají při tvorbě nových pracovních míst, nabídky 
služeb nebo programů podpory sociálně slabších.

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jed-
noduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací for-
mulář bude zpřístupněn na internetové stránce  scitani.cz 
nebo v mobilní aplikaci (Google Play i App Store pod názvem 
„Sčítání21“). Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím 
internetu, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formu-

lář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře 
nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obál-
ce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.  

Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více než 800 na 
vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Čes-
kého statistického úřadu. Na kontaktních místech si může-
te vyzvednout a také zde odevzdat listinný sčítací formulář. 
Pracovník kontaktního místa vám rovněž může odpovědět na 
případné dotazy.

Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci Čes-
ké pošty a Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je zejmé-
na roznos listinných sčítacích formulářů v předem oznámeném 
termínu těm, kteří se nesečetli online. Sčítací komisaři mají vi-
ditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání proká-
zat svým osobním dokladem (například občanským průkazem 
nebo cestovním pasem).

Sčítání je povinné. Více informací se dozvíte na scitani.cz.

Poštornou obohatí nová od-
počinková zóna. Nový prostor 
plný zeleně a klidu k odpočin-
ku vyroste brzy na místě sou-
časné nevlídné pouště před ZŠ 
Komenského v Poštorné. 

Přímo před školou se objeví 
místo k setkávání nejen pro žáky, 
ale pro všechny, kteří si chtě-
jí chvíli odpočinout na klidném 
místě nedaleko rušné křižovat-
ky. Nové lavičky, pítko a více než 
deset stromů doplní také socha 
Jana Ámose Komenského a vkus-
ná mozaika. 

Protože se jedná o místo mezi 
školou a poštou, užitečné je také 
zakomponování sedmi nových 
parkovacích míst. Ta budou slou-
žit nejen rodičům pro dopravu ško-
láků, ale pomohou také klientům 
pošty. 

„Chceme tady vytvořit mod-
rozelenou oázu, kde lidé najdou 
dostatek zeleně kombinované 
s vodními prvky, vlídné místo pro 
odpočinek, kde se budou cítit pří-
jemně. Druhovou skladbu zeleně 
jsme vybrali společně s našimi od-
borníky na výsadbu a citlivé urbani-
stické řešení navazuje na původní 
studii prostoru, kdy došlo k obnově 
prostranství před vedlejším koste-
lem,“ představuje projekt břeclav-
ský místostarosta Jakub Matuška. 
„Chci poděkovat společností E.ON, 
že nám vyšla vstříc, a v rámci zem-
ních prací vloží současné nadzemní 
dráty elektrického vedení pod zem, 
což místu také pomůže,“ doplnil 
místostarosta.

Přímo u školy najdete panel 
s návrhy nové podoby odpočinko-
vé zóny (na snímku).  (jp, foto dav)

Na třicet dětských 
hřišť v městských čás-
tech Břeclavi mají na 
starosti místní Technic-
ké služby (TS). Údržba 
desítek hřišť a neustá-
lé odstraňování dílčích 
závad, rekonstrukcí 
a oprav zaměstnává 
pracovníky technický 
služeb pravidelně. „Na 
závady nás mnohdy upo-
zorní občané, kterým tímto dě-
kujeme. Často však nedostatky 
zjišťujeme také při terénních kon-
trolách. Následně samozřejmě 
vyšleme na místo pracovníky, kte-
ří závadu opraví,“ vysvětluje Ivana 
Bartošová z Technických služeb 
Břeclav s tím, že na podzim roku 
2020 provedly TS Břeclav rozsáh-
lé místní šetření jednotlivých hřišť 
s následnou revizí. Oprav herních 

prvků, rekonstrukcí a úprav oko-
lí se tak nově dočkala např. hřiš-
tě v lokalitách U Jánského Dvora, 
Jana Palacha, Rákosníčkovo hřiš-
tě, U Splavu a další. Po zimě se TS 
zaměřily na největší břeclavské 
sídliště Na Valtické. Po dokonče-
ní prací na sídl. Na Valtické bu-
dou TS postupně pokračovat na 
ostatních dětských hřištích všech 
městských částí.  (dav)

Nová odpočinková 
zóna v Poštorné

Třicítka hřišť vyžaduje 
neustálé opravy

Zápis do 1. třídy:  
Sledujte weby škol!

Zápisy do 1. tříd základních škol se letos uskuteční v dubnu, 
zatím ale není zřejmé, zda bude možné zápis provést pre-
zenční formou nebo distančně. Upozorňujeme proto rodiče 
budoucích školáků, aby pro více informací o zápisu do zá-
kladních škol sledovali internetové stránky jednotlivých ZŠ.  

Děkujeme.
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Už několik let buduje břeclavská radnice metropolitní síť. 
V současnosti tento produkt znamená především rychlejší 
a efektivnější využití internetového připojení, ale také značnou 
úsporu financí, lepší zabezpečení a rychlý internet zdarma na 
desítkách přístupových bodů. 

Co si pod tímto pojmem před-
stavit? Hlavní myšlenkou metro-
politní sítě je rychlý a jednotný 
internet pro všechna zájmo-
vá místa. Těmi jsou v současné 
době třeba některé příspěvkové 
organizace města, kulturní domy 
nebo břeclavské školy. 

Centrem metropolitní sítě je 
přitom břeclavská radnice, která 
disponuje pokročilými IT tech-
nologiemi. Právě ty umožňují 
sjednotit a zrychlit internet za 
předpokladu výrazné finanční 
úspory. „Metropolitní síť v sou-
časnosti disponuje asi čtyřmi 
desítkami přístupových bodů, 
které jsou provázány s centrál-
ním ser verem. Př ístupov ými 
body jsou například městská 
knihovna a její pobočky, prá-
vě pracujeme na připojení pří-
stupov ých bodů břeclavské 
TEREZY – letního koupaliště, 
krytého bazénu a zimního sta-
dionu. Stejně tak jsou již připo-
jeny některé břeclavské školy. 
A postupně se budou přidávat 
další. V rámci jednoho přístupo-
vého bodu se může přes wi-fi při-
pojit až 200 uživatelů najednou. 
Už nyní ve špičce registrujeme 
i přes 2 000 připojených uživa-
telů,“ vysvětluje tvůrce metro-
politní sítě v Břeclavi IT odborník 
Ivan Žlůva s tím, že hlavním cí-
lem vytvoření tohoto produktu 
bylo zvýšení rychlosti, efektivity, 

ale také bezpečnosti v návaznos-
ti na výraznou úsporu. „Stávající 
připojení bylo v naprosté větši-
ně neporovnatelně pomalejší 
než nyní. Instituce navíc samo-
zřejmě za připojení k interne-
tu v místě platily. To nyní díky 
připojení k metropolitní síti od-
padá. Kromě zvýšení rychlosti 
sítě, mnohdy na několikanáso-
bek, mohou mít nyní jednotlivá 
místa, povětšinou tedy nyní or-
ganizace a školy, v centrále met-
ropolitní sítě všechna svá data na 
virtuálním serveru, samozřejmě 
včetně záloh. To jim ušetří další 
peníze, které by vynaložily na 
nákup serveru a zálohovacích 
médií, kdy se bavíme o sto a více 
tisících korun za jeden subjekt,“ 
doplňuje IT specialista. 

Kromě toho je centrální 
server mnohem lépe zabezpe-
čen proti napadení sítě. „Lokální 
servery ve školách a organiza-
cích mají ve většině standardní 
zabezpečení, které je často stojí 
desítky tisíc. Když využijí mož-
nosti umístit svá data do cent-
rály metropolitní sítě, výrazně 
tak ušetří také na zabezpečení. 
Navíc zde tato data budou lépe 
chráněna. Zabezpečení metro-
politní sítě je totiž vysoce nad-
standardní,“ dodává Žlůva. 

Metropolitní síť má řadu 
dalších výhod. „Síť sjednocuje 
rychlost internetu všech přístu-

pových bodů, takže běžný uživa-
tel ví, že například v knihovně se 
k internetu připojí stejně rychle 
a komfortně jako na úřadě nebo 
třeba na koupališti. Díky met-
ropolitní síti také mohou být 
zautomatizovány třeba vstupy, 
otevření či uzavření jednotlivých 
budov,“ doplňuje vedoucí oddě-
lení informatiky Městského úřa-
du Břeclav Josef Hlavňovský. 

„Shrnuto, pro organizace 
a školy v Břeclavi je tak metropo-
litní síť přínosná zejména lepším 

zabezpečením a vyšší rychlostí 
v souvislosti s výraznou úspo-
rou. Pro obyvatele Břeclavi kro-
mě rychlosti znamená rozšiřující 
se metropolitní síť také kvalitní 
wi-fi zdarma na několika desít-
kách přístupových bodů. Jejich 
počet přitom stále narůstá,“ vy-
světluje Hlavňovský s tím, že vy-
soká rychlost metropolitní sítě 
schopná pojmout skutečně vel-
ký datový tok umožňuje bez pro-
blému například i live stream, 
tedy živý přenos.  (dav)

Metropolitní síť: Efektivita, rychlost,  
úspora, bezpečnost i internet zdarma

Pozor!  Od 1. 11. do 31. 3.
je sběrný dvůr na ul. Sovadinova otevřen:

úterý  8 – 17  hodin
čtvrtek  8 – 17  hodin
sobota  8 – 17  hodin

Sběrný dvůr Břeclav – změna otvíracích hodin
Pozor!  Od 1. 4. do 31. 10.

je sběrný dvůr na ul. Sovadinova otevřen 

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

Desítky nasazení každý rok. 
Zajistí tekutinu, která je pro ka-
ždého tou nejdůležitější. Řeč je 
o cisternách na pitnou vodu, kte-
ré společnost Vodovody a kanali-
zace Břeclav přistavuje k domům 
nejen při plánovaných odstáv-
kách, ale také při haváriích ve-
řejných vodovodů.

Protože čtveřice stávajících 
cisteren na nouzové zásobování 
pitnou vodu už pomalu doslu-
huje, rozhodla se společnost na-
koupit nové, kvalitnější a hlavně 
odolnější. Nově jsou tedy k dis-
pozici čtyř i nerezové nádrže 
s obsahem 4 000 litrů. Cisterny 
jsou dvouplášťové a zateplené, 
aby se daly, na rozdíl od před-
chozích, používat i za mrazu. Pro 
odběr vody mají dva velké zatep-

lené a temperované ventily pro 
rychlejší napouštění vody do ná-
dob a současně i dva menší ven-
tily pro běžný odběr vody. 

Společnost zaplatila za nové 
cisterny více než 2,3 milionu 
korun. Je to sice větší investi-
ce, nicméně vzhledem k rozsa-
hu provozovaných veřejných 
vodovodů bylo potřeba posílit 
kapacitu cisteren určených pro 
nouzové zásobování vodou. 

Do cisteren se vždy napou-
ští hygienicky nezávadná pitná 
voda, nicméně společnost ne-
můžeme její kvalitu garantovat 
i po její přepravě do místa spo-
třeby. Z tohoto důvodu doporu-
čujeme vodu před jejím použitím 
převařit.

(mv)

Nové cisterny zajistí 
pitnou vodu
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Po předchozích změnách, ze-
jména v ekonomické oblasti, se 
i minulý rok v řízení příspěvko-
vých organizací odehrály zásadní 
novinky, o které jsem se zasadila 
a které jsem ve spolupráci s ve-
doucím odboru ekonomického 
Ing. Martinem Černým a jeho tý-
mem realizovala. 

Připravili jsme nové zřizovací 
listiny, které mimo jiné detailně 
rozdělily majetek mezi město a pří-
spěvkové organizace a také sjed-
notily pravidla a povinnosti všech 
organizací. Zavedli jsme systém fi-
nančního plánování a kontroly, kdy 

může být vedení města téměř on-
line informováno o finanční situaci 
v každé organizaci. 

Dále jsme nastavili pravidla 
vztahů, která konkretizují povin-
nosti organizací vyplývající z legis-
lativy, definují komunikační matici 
na úrovni zřizovatel – organizace 
a v neposlední řadě definují činnos-
ti, za které je ředitel organizace pří-
mo hodnocen. Za těmito změnami, 
které nejsou navenek až tolik vidět, 
stálo velké množství práce. 

I proto mě těší, že vše bylo při-
jato veskrze pozitivně, funguje 
bez jakýchkoliv problémů, vede 

ke správnému fungování a řízení 
příspěvkových organizací, které 
město financuje docela výrazný-
mi finančními prostředky. Z pozice 
ekonomky největší příspěvkové or-
ganizace velmi dobře vím, že zavá-
dění nových věcí není vůbec lehké, 
a že na pozitivní výsledek má hlavní 
dopad zejména správná motivace 
podřízených. V některých chvílích 
se šlo cestou trnitou, která přináše-
la hlavně v začátcích vysoké náro-
ky na vedení i zaměstnance každé 
organizace. 

Za to, že se společné dílo po-
dařilo, chci poděkovat nejen všem 

ředitelkám a ředitelům, ale hlav-
ně samotným zaměstnancům pří-
spěvkových organizací. Bez nich 
bychom to nedokázali. Často se 
zapomíná, že je to především je-
jich zásluha, oni se zhostili nových 
povinností a oni byli ten nejdůle-
žitější článek, za což jim patří vel-
ké díky. 

Těším se na další spolupráci 
v roce 2021, přeji vám v této ne-
lehké době hlavně pevné zdraví 
a nám všem snad už trochu „klasič-
tější“ chod všech organizací.

Ing. Marcela Pardovská, 
radní města za KDU-ČSL

Klienti mohou letos opět vy-
užít zvýhodněnou dopravu po 
městě pro seniory.

Službu „Břeclav vozí seniory“ 
poskytuje od října 2019 Domov 
seniorů Břeclav, příspěvková or-
ganizace. Nabídku zvýhodněné 
přepravy břeclavských seniorů 
využilo v roce 2020 téměř 400 se-
niorů, kteří absolvovali bezmála 
900 jízd. Nabídky mohli senioři 
využít na základě klientské kar-
tičky, kterou je třeba si vyřídit na 
Městském úřadě Břeclav na od-
boru sociálních věcí.

Služba nabízí za zvýhodněných 
podmínek přepravu seniorům od 
65 let, zdravotně postiženým a dr-
žitelům ZTP či ZPTP/P. Podmínkou 
je trvalý pobyt na území města 
Břeclav. 

V současné době je k přepra-
vě nutná ochrana respirátorem 
FFP2 nebo KN95, dezinfekci ru-
kou a změření tělesné teploty 
zajistí řidič. Klienti se zvýšenou 
teplotou a s příznaky respirační-
ho onemocnění jsou z dopravy 
vyloučeni.

Objednání služby: 7:00 –
16:00 v pracovní dny na telefon-
ním čísle 734 695 760.

Provozní doba: 7:00–14:30 
v pracovní dny.

Cena: 20,- Kč za osobu a jed-
nu jízdu, doprovod cenu neplatí 
(max. 1 osoba).

Podmínky přepravy:
• V rámci služby zajištujeme 

pouze přepravu osob na ur-
čená místa: Městský úřad, 
Okresní správa sociálního 

zabezpečení, Úřad práce, 
pošty, knihovny, nemocni-
ce, poliklinika, lékárny, lé-
kaři, hřbitovy;

• V rámci přepravy neposkytuje 
DS občanům doprovod;

• Řidič poskytuje pouze přimě-
řenou pomoc při nastupování 
a vystupování z automobilu;

• Pokud by osoba potřebovala 
pomoc a asistenci při přepra-
vě a vyřízení záležitostí, musí 
si zajistit doprovod;

• Jízdu je třeba si objednat vždy 
den předem dle nastavených 
pravidel;

• Jízda musí být zrušena ales-
poň hodinu před zahájením 
jízdy.  (jp)

U zásahů břeclavských 
strážníků není o nevšední zása-
hy nouze. Reporty těch nejza-
jímavějších z nich z posledních 
měsíců si můžete přečíst na ná-
sledujících řádcích.  

Ke konci ledna vyjížděli břec-
lavští strážníci hned k několika že-
nám, kterým bylo třeba pomoci. 
První událost navíc opět dokáza-
la, že se stále najdou lidé, kterým 
osud ostatních není lhostejný. Hlíd-
ku městské policie si na pomoc 
přivolala poštovní doručovatelka, 
která z jednoho z bytů zaslechla 
volání seniorky. Ta jí přes dveře sdě-
lila, že leží na zemi a nemůže vstát. 
Strážníci kontaktovali nejen rodin-
né příslušníky, ale i pečovatelskou 
službu, díky které se nakonec do 
bytu dostali. Žena tak mohla být 

ihned ošetřena přivolanými zá-
chranáři. Pro podobné případy mo-
hou senioři využít S.O.S. hodinky 
s tísňovým tlačítkem, díky kterému 
si mohou snadno přivolat pomoc. 
V rozmezí několika málo dnů mu-
sely právě toto tlačítko využít dvě 
uživatelky, které se ocitly v nouzi. 
Těm se náhle zhoršil zdravotní stav, 
a tak si jimi musely přivolat strážní-
ky. Ti byli na místě do několika mi-
nut. Pomoci generálního klíče se 
snadno dostali do bytu a mohli tak 
seniorkám ještě před příjezdem zá-
chranky poskytnout první pomoc.

Snad nespokojenost s návaz-
ností integrovaného dopravního 
systému či prostá touha po zlep-
šení fyzické kondice dostaly do 
potíží jedince, který svým chová-
ním zaujal operátora kamerové-

ho systému. Těsně po půlnoci se 
dotyčný nejprve motal nedaleko 
terminálu, ale instinkt lovce ho ne-
omylně vedl ke stojanům s jízdními 
koly. Úspornými pohyby zkoušel, 
zda bude jedno z nich „na volno“. 
Nebylo. Ale kdo je připraven, není 
překvapen! Vytasil nůžky a zkou-
šel jimi jeden ze zámků přestřih-
nout. Nevhodný výběr nářadí však 
zapříčinil, že ho pěší cesta přece jen 
nemine. To už byla hlídka na cestě. 
Strážníci si rádoby cyklistu vyzvedli 
ve vestibulu ČD, kde se chtěl ještě 
před cestou posilnit. Operátor z něj 
po celou dobu nespustil kameru, 
a tak šli strážníci najisto. Kontrolou 
totožnosti bylo zjištěno, že se jedná 
o cizího státního příslušníka, který 
se ke svému jednání doznal. Případ 
je v šetření městské policie.

Na začátku února se jeden 
„čmáral“ rozhodl, že se výtvarně 
projeví na vagon vlakové soupra-
vy stojící na nástupišti v Břeclavi. 
Po dokončení si svůj výtvor ještě 
zvěčnil mobilním telefonem. Avšak 
jeho počínání si všiml zaměstna-
nec ČD, který ihned zalarmoval 
strážníky. „Umělec“ z místa činu 
zbaběle prchl, ale hlídka měla jeho 
slušný popis, který obratem předa-
la operátorovi „na kamerách“. Ten 
muže zachytil, kterak běží z nádraží 
směrem k parku. Tam ho strážníci 
zastihli zrovna ve chvíli, kdy se sna-
žil převléknout do jiného oblečení. 
Usvědčily ho kreslící potřeby a také 
fotografie graffiti v mobilu. Pro po-
dezření ze spáchání trestného činu 
byl předán republikovým policis-
tům.  (mp)

Příspěvkové organizace města Břeclav

Břeclav opět vozí seniory

Ženy v nouzi, muž v pokušení nebo umělec cestovatel

Břeclav vozí seniory
Objednávky na tel.: 734 695 760

Zvýhodněná přeprava pro seniory a zdravotně postižené 
s trvalým pobytem v Břeclavi.

Klientské kartičky vydává MěÚ Břeclav.
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Svým „uměleckým sebe-
vyjádřením“ způsobí sprejeři 
nemalé škody nejen obcím, pa-
mátkářům, provozovatelům in-
frastruktury a dopravcům, ale 
i majitelům nemovitostí. 

Společenská nebezpečnost 
takového jednání je vnímána i zá-
konodárci a proto je „sprejerství“ 
kvalifikovaným trestným činem 
poškozování cizí věci bez ohledu 
na výši vzniklé škody. Nedojde jen 
k poškození jednotlivých objek-
tů, ale i k vizuálnímu „znečiště-
ní“ a znehodnocení dané lokality. 
V této pak dále dochází k pokra-
čujícímu sprejerství od jiných 
„tvůrců“ (kteří se snaží překonat 
původního) a k další protiprávní 
činnosti na principu tzv. rozbitého 
okna, kdy zanedbané prostředí, 
odpadky, posprejované zdi a roz-
bitá okna podporují další proti-
společenská jednání a drobnou 
i vážnější kriminalitu. 

Města a obce napříč republi-
kou vynakládají nemalé finanč-
ní prostředky a snaží se s tímto 
vandalstvím bojovat všemi mož-
nými způsoby, i za pomoci ka-
merových systémů. Avšak jejich 
pokrytí není dostatečné a právě 
toho vandalové zneužívají. 

Dříve bylo možné pachatele 
usvědčit, pouze pokud byl chy-
cen při činu, nebo bezprostředně 
po něm. Díky finanční podpoře 
města a dotaci Ministerstva vnit-
ra v rámci pilotního programu Pre-
vence kriminality na místní úrovni 
mají břeclavští strážníci k dispozici 
účinnou zbraň v podobě TagBustu. 

Jedná se o analytický soft-
warový nástroj, který kombinuje 
unikátní technologie služeb a ná-
strojů pro ztotožnění pachatelů 
dle vytvořených graffiti. Tato tech-
nologie umí nejen nalézt stejné 
graffiti nebo tag (podpis vandala), 
ale nalezne i podobnost na zákla-
dě rukopisných prvků. Cílem je 
ekonomicky efektivní řešení za 
účelem snižování jeho výskytu 
a důslednější vymáhání náhrady 
škod po usvědčených pachatelích. 

Pro sběr dat byla vyvinuta 
i mobilní aplikace, která umož-
ňuje uživateli mobilního telefonu 
anonymně odeslat do databáze 
fotografii graffiti s automaticky 
vloženými potřebnými informa-
cemi jako je místo a čas. 

Technologie TagBust nalezne 
v takto vytvořené databázi nejen 
duplikát právě ukládaného ob-
razce (což zabrání nadbytečnosti 
dat, a naopak umožní aktualizo-
vat stav již zaznamenaných inci-
dentů), ale především umožňuje 
prohledávat fotografie a hledat 
podobné graffiti na základě vi-
zuální podobnosti jednotlivých 
grafických prvků. Vzhledem k po-
vaze obrazových dat vyhledá ten-
to algoritmus nejen tytéž nápisy, 

ale umožňuje v databázi nalézt 
i tagy, které vykazují podobné 
prvky a shodu v rukopisu. Pro-
gram tedy nevyhledává pouze 
vizuálně podobné graffiti a tagy, 
ale dle vhodně zvoleného výbě-
ru i odlišnosti v jednotlivých gra-
fických prvcích celého takového 
nápisu. V případě nalezení sho-
dy s graffiti/tagem, u kterého je 
znám jeho tvůrce, dojde k propo-
jení tohoto pachatele s nově zjiš-
těným graffiti.

Ještě lepší zprávou je, že díky 
TagBustu a skvělé spolupráci s PČR 
již bylo několik pachatelů, kteří 
v Břeclavi řádili, odhaleno, usvěd-
čeno a odsouzeno. A nejen to, do-
šlo i k meziročnímu poklesu těchto 
trestných činů o 86 %. (mp)

TagBust se v boji proti sprejerům v Břeclavi osvědčil

V Břeclavi dál běží 
projekt Domovník – 
preventista (DP), kte-
rý je zaměřený na 
zvýšení kompeten-
cí DP a jejich pod-
poru na pracovním 
trhu. Projekt přispí-
vá ke zvyšování poci-
tu bezpečí na území 
sociálně vyloučené 
lokality. Projekt je také součástí 
komplexu opatření, která jsou se-
psána ve Strategickém plánu so-
ciálního začleňování a ověřeným 
nástrojem, který v Břeclavi funguje 
již několik let.

Co vlastně DP dělají? Dbají na to, 
aby důležité informace pro nájem-
níky bytových domů byly aktuální 
a na viditelném místě (vč. obno-
vení nařízení požární bezpečnos-
ti v obytných budovách). Zajišťují, 
aby nedošlo ke zranění nájemní-
ků při vstupu do míst, kde 
to není bezpečné (posyp 
zledovatělého chodníku 
apod.). Dohlíží, aby ve spo-

lečných prostorách 
bytových domů ne-
docházelo k poru-
šování domovního 
řádu, aby byly veš-
keré chodby ve spo-
lečných prostorách 
volně průchodné 
a bez překážek. Na-
hlašují vedoucím 
problémová místa, 

která je zapotřebí dát do pořádku, 
aby nedošlo ke zranění procházejí-
cích v okolí bytových domů. 

Město Břeclav získalo na finan-
cování DP dotaci z Evropské unie 
a z rozpočtu Ministerstva práce 
a sociálních věci. Tato dotace zajis-
tí financování domovníků- preven-
tistů do 31. 5. 2022. Pěti procenty 
se na projektu podílí břeclavská 
radnice.   

Registrační číslo projektu: CZ.0
3.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480.

Projekt Domovník  
– preventista v Břeclavi
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Výtvarná soutěž „Bezpečně  
v dopravě“ o zajímavé ceny

Máte doma děti první až třetí třídou základní školy povin-
né? Právě pro ně je určena soutěž „Bezpečně v dopravě“. Nech-
te své děti namalovat obrázek s jakoukoliv dopravní tematikou 
a zaneste jej do 30. 4. 2021 do školy třídní učitelce Vašeho dítě-
te. Na jednotlivých základních školách poté učitelé vyberou ty 
nejlepší obrázky, které budou příslušnou ZŠ reprezentovat před 
odbornou komisí Městského úřadu Břeclav. V I. polovině května 
vybrané obrázky vyhodnotíme a ty nejlepší budou následně vy-
staveny v budově Městského úřadu Břeclav. Jejich autoři se také 
osobně setkají s panem starostou, který jim předá věcné ceny. 
Soutěž pro malé umělce připravil Městský úřad Břeclav, odbor 
správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení ve 
spolupráci se základními školami, pod záštitou krajského koor-
dinátora BESIP.  (dav)

Místní akční plán (MAP) 
vzdělávání v ORP Břeclav II 
je evropský projekt, který ne-
jen v břeclavských základních 
a mateřských školách řeší pro-
blematiku vzdělávání. Zamě-
řujeme se na úroveň vzdělávání, 
spolupráci, informovanost a plá-
nování v oblasti školství s pře-
sahem na inkluzivní vzdělávání. 
Inkluze je často mylně brána jako 
integrace „problémových dětí“ 
do „zdravého kolektivu“.

Ale v našem území jde přede-
vším o děti cizinců, se sluchovým 
či tělesným hendikepem, talen-
tované děti, kde je třeba hlavně 
řešit podpůrná opatření. Tím se 
myslí především podpora peda-
gogického a nepedagogického 
personálu. Další skupinou, kterou 
řešíme, jsou rodiče, ale tady vní-
máme jistou zdrženlivost, která 
vychází z individuálních problé-
mů rodičů dětí ve vztahu ke škole.

Náš projekt proto připravuje 
vzdělávání, workshopy, exkurze 
a bezplatně zapůjčuje do škol nové 
pomůcky zaměřené na matematic-
kou, čtenářskou i polytechnickou 
gramotnost. I v této zvláštní době 
přinášíme online semináře a infor-

mace, které by měly všem cílovým 
skupinám pomoci. Náš projekt má 
možná složitý název, jeho dopady 
jsou pro širokou veřejnost ne zce-
la viditelné. Jeho výstupy a potřeby 
z území jdou však přímo na Minis-
terstvo školství, které tak více vní-

má realitu a potřebu konkrétních 
území. Více o nás na webu https://
www.map-breclavsko.cz/. (Míst-

ní akční plán vzdělávání v ORP Břec-
lav II (registrační číslo CZ.02.3.68/0. 
0/0.0/17_047/0009693)).  (map)

Pod nejasným názvem jsou jasné výsledky

Město Břeclav zřídilo 
speciální telefonní linku  

pro seniory 
Na dotazy ze sociální oblasti

je připravena odpovídat paní Jarmila Šmídová  
z odboru sociálních věcí. Volat můžete ve všední den  

na tel.: 519 311 322 (v pracovní době).

Vítání prvního břeclavského občánka roku narozeného v břeclavské 
porodnici starostou města přímo v nemocnici je letitou tradicí. Letos to 
bohužel kvůli omezením v souvislosti s koronavirem nebylo vhodné ani 
možné. Břeclavský starosta Svatopluk Pěček tak přivítal prvního letošní-
ho břeclavského občánka společně s rodiči na břeclavské radnici závě-
rem minulého týdne. Štěpán Ševčík se narodil 5. 1. 2021 v 11.30 hodin, 
vážil 3 730 gramů a měřil 52 cm. Přejeme malému Štěpánkovi do života 
pevné zdraví, mnoho štěstí a milující rodinu.  (dav)

Prvního občánka 
přivítali na radnici
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Již brzy se občanům z Břeclavi a širokého okolí 
otevře možnost bydlení v nově vznikajícím bytovém 
komplexu Hájky poblíž sídliště Na Valtické. Místo, 
kde areál vzniká, bylo pečlivě vybráno tak, aby měli 
jeho obyvatelé blízko do přírody i do města. Přileh-
lý Boří les a přírodní park Niva Dyje lákají k procház-
kám i výletům na kole. Do centra města stejně jako 
na nádraží se občané dostanou pohodlným přímým 
spojem městské hromadné dopravy. Blízké sídliště 
Na Valtické poskytuje prostor pro nákupy, zábavu 
a sportovní aktivity. 

Společnost Na Lukách, která za vznikem komple-
xu Hájky stojí, si dala za cíl vytvořit místo, v němž se 
budou setkávat dvě různé generace, tedy mladí do 
30 let a senioři starší 65 let. Po úspěšném otevření 
podobného komplexu v Prostějově se společnost 
rozhodla postavit v Břeclavi 3 moderní bezbariérové 
bytové domy, kde výše zmíněným skupinám nabídne 
výhodný nájem se státní podporou. Zájemci si mo-
hou vybírat z 67 bytů 1+kk o výměře 38 m² a 70 bytů 
2+kk s rozlohou 60 až 65 m². Každý byt je již vyba-
ven prostornou koupelnou se sprchou, umyvadlem  

a toaletou. V kuchyni na nájemníky čeká i linka se 
zabudovanými spotřebiči, balkón a skladovací kóje. 
Některé přízemní byty budou mít dokonce přístup do 
vlastní zahrádky. Také osoby na invalidním vozíku zde 
mohou bez problémů najít svůj nový komfortní do-
mov, protože speciálně pro ně je uzpůsobeno hned 
několik bytových jednotek. 

Celý komplex je koncipován tak, aby jeho oby-
vatelé měli zajištěno co nejvíce pohodlí. Komerční 
prostory jsou připraveny na zřízení prodejny potra-
vin a vznikne zde i místo pro ordinace lékařů, fyzio-
terapie, kadeřnictví či kosmetický salon, a navíc noví 
komerční nájemníci mají stále možnost poměrně 
snadné stavební úpravy svých jednotek. Seniorům 
provozovatel v případě zájmu zajistí pečovatelské 
služby a také pomůže s žádostí o příspěvek na bydle-
ní. Motorizované obyvatele potěší bezplatné parkovi-
ště. V areálu bude samozřejmě pamatováno také na 
bezpečné uskladnění jízdních kol. Vzhledem k tomu, 
že domácí mazlíčci jsou zde vítáni, nejen pejskaři jistě 
ocení i udržovaný park, který pod okny bytů už po-
malu dostává své obrysy.

www.bytynalukach.cz, tel.: +420 778 007 002

STYLOVÉ BYDLENÍ V NOVÉM KOMPLEXU HÁJKY 
pro mladé do 30 let a seniory 65+

Výhodný nájem se státní podporou

Břeclav

Nové bytové domy v Břeclavi
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Finanční příspěvek na své 
projekty získalo z dotací města 
Břeclav celkem osm spolků, kte-
ré si rozdělí 295 300 korun. Do-
tace z Fondu malých sociálních 
projektů schválila Rada města. 

„Jedná se o nový dotační titul, 
který jsme vypsali pro spolky za-
měřující se na práci s lidmi. Peníze 
půjdou na vybavení, které slouží 
žadatelům právě pro zlepšení je-
jich práce. O podporu mohly žádat 
spolky, církve i dobročinné organi-
zace,“ upřesnil cíl dotací místosta-
rosta Jakub Matuška. „Všichni se 
můžou přihlásit vyplněním jed-
noduché žádosti a veřejným před-
stavením svých projektů,“ doplnil.

Konkrétní projekty představili 
zástupci neziskových organizací 
členům sociální komise formou 
zajímavých osobních prezenta-
cí. Finanční podporu získal spolek 
Dominik na úpravu nových pro-

stor pro práci s náhradními rodi-
nami, spolek Máte na víc na kurzy 
pro děti a rodiče s vývojovou dys-
fázií, Římskokatolická církev na 
mobilní přístřešek na farní zahra-
du, Spolek neslyšících Břeclav na 
podporu aktivit osob se slucho-
vým postižením nebo břeclavský 
sbor Apoštolské církve na podpo-
ru klubu maminek s dětmi. Podpo-
řeny byly také projekty spolku IQ 
Roma servis na akci O krok blíže 
(Terénní batůžek) i obecně pro-
spěšných společností Společně 
– dovybavení kanceláře Senior 
point – a ADRA, která získala pro-
středky na rozšíření nabídky slu-
žeb dobrovolnického centra.

Dotace byly projednány v So-
ciální a zdravotní komisi a budou 
poskytnuty z rozpočtu města 
Břeclavi v oblasti sociální péče 
a sociálních služeb na rok 2021. 
 (jp)

Kolik jste ušetřili za třídění? 
Vaši odměnu za adresné třídění na-
jdete na svých odpadových účtech. 
Ti z vás, kteří se zapojili do adres-
ného třídění odpadů v Břeclavi, už 
vědí, kolik ušetří na poplatku za od-
pad v roce 2021. 

Zastupitelstvo v prosinci schvá-
lilo hodnotu tzv. ekobodu ve výši 
5,- Kč a občanům zapo-
jeným do systému tak 
poskytlo slevu z poplat-
ku za odpad.

Jak slevu uplat-
nit? Odpověď najdete 
ve svých odpadových 

účtech a odečíst ji můžete z poplat-
ku za odpady na rok 2021. Nemusí-
te dál nic dokládat. Tento poplatek 
je třeba uhradit do 31. května 2021. 

Ročně platí občané Břeclavi za 
svoz odpadu 600 korun. Body a výši 
své slevy najdete ve Vašem účtu 
na webu https://odpady.breclav.
eu. Na odkaz můžete jednoduše 

přejít také naskenová-
ním přiloženého QR 
kódu do svého telefo-
nu. V případě problémů 
s přihlášením do odpado-
vého účtu pište na mail:  
infots@breclav.eu.  (jp)

Rada schválila dotace 
na projekty spolků

Přihlaste se k odpadovému 
účtu pomocí QR kódu

Posunutá lhůta pro uhrazení 
poplatků skončila!

Městský úřad Břeclav jako správce místních poplatků upozor-
ňuje, že vypršel náhradní termín splatnosti pro místní poplatky za 
komunální odpad a za psy, který byl stanoven do 31. října 2020. Plat-
bu proto proveďte co nejdříve. Připomínáme základní informace:

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. října 2020

Způsob placení: Bezhotovostně na účet města č. 
526651/0100, přes SIPO nebo přímo 
v pokladně města. 
Variabilní symbol: rodné číslo poplat-
níka

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 nad 65 let věku, 
a to od počátku kalendář-
ního roku, ve kterém po-
platník dovrší uvedený věk 

200,- Kč 300,- Kč

Splatnost: Nejpozději do 31. října 2020

Způsob placení: Bezhotovostně na účet města č. 
526651/0100, přes SIPO nebo přímo 
v pokladně města. Variabilní symbol: 
přidělen při přihlášení psa.

Blokové čištění v ulicích Břeclavi 
V rámci každoroční očisty místních komunikací bude provede-

no blokové čištění, a to na místech, kde pro odstavená vozidla není 
možné zajistit údržbu vozovek v pravidelných intervalech. Na stano-
vených místech bude v ulicích předem umístěna dopravní značka 
s datem úklidu. Předkládáme plán blokového čištění – viz. přiložená 
tabulka a žádáme všechny řidiče, aby v daný termín respektovali 
dopravní značení se zákazem stání vozidla a umožnili bezproblé-
mové provedení čištění. Děkujeme.  (dav)

X
Instalace

DZ
Termín 
metení

X Parkoviště sídl. Na Valtické X X

1. č. 3–9 + parkoviště Pension GRACIE 11. 3. 19. 3.

2. č. 10–17 12. 3. 22. 3.

3. č. 18–23 včetně parkoviště vpravo 15. 3. 23. 3.

4. č. 24–30 + č. 672 včetně parkoviště 16. 3. 24. 3.

5. od parkoviště u lékárny po Duhovku 19. 3. 29. 3.

6.
od č. 58 k točně + celá hlavní silnice včetně parkoviště 
u hl. silnice

22. 3. 30. 3.

7. od č. 53 přes 42 k lékárně 23. 3. 31. 3.

8. Na Valtické od točny (NV 85) po MŠ Duhovka 24. 3. 1. 4.

9.
od Duhovky po silnici na Valtice + parkoviště u č. 64–65 
a č. 66–68

29. 3. 6. 4.

10. Jungmannova po ul. Čechova 30. 3. 7. 4.

11. Čechova od ul. Břetislavova po Žerotínova 31. 3. 8. 4.

12. Čechova od Žerotínova po Smetanovo nábřeží 1. 4. 9. 4.

13. Fintajslova (pravá strana od Komenského nábř. po Čermákovu) 6. 4. 14. 4.

14. Čermákova od Komenského nábř. po Sladovou 7. 4. 15. 4.

15.
Bří Mrštíků od Růžičkovy po Fintajslovu + od polikliniky po 
Fintajslovu

8. 4. 16. 4.

16. Sady 28. října – od ul. Jungmannova po ul. Žerotínova 9. 4. 19. 4.

17. Sídliště U Splavu (od ul.Kupkova po ul.Haškova) 14. 4. 22. 4.

18. Slovácká před blokem č. 21–37 15. 4. 23. 4.

19. ul. Žerotínova + parkoviště u polikliniky – SOBOTA 16. 4. 24. 4.

20.
Sídl. Dukelských hrd. po Kopečnou + Křížkovského vč. par-
koviště ul. Kopečná

20. 4. 28. 4.

21. Růžičkova + Pyskatého 21. 4. 29. 4.

22. Ul. Nová 22. 4. 30. 4.

23. Libušina + B. Němcové 27. 4. 5. 5.

24.
Jaselská od Pěšiny po Lidickou, od Lidické po Hybešovu až 
k Jaselské 15

28. 4. 6. 5.

25. Seniorů od Pěšiny po Lidickou včetně Domova seniorů – nově 29. 4. 7. 5.

25. Herbenova ul. od ul. Lidické po Pěšinu 30. 4. 11. 5.

26. Budovatelská + Okružní 4. 5. 12. 5.

27. Gagarinova + B. Šmerala 5. 5. 13. 5.

28. Šilingrova 6. 5. 14. 5.

29. Ul. Mládežnická – SOBOTA 7. 5. 15. 5.
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Město Břeclav před několika měsíci poprvé uveřejnilo výzvu, 
ve které žádalo čtenáře Radnice o pomoc s hledáním potom-
ků, příbuzných, rodin nebo známých železničářů, kteří působi-
li v železničním uzlu Břeclav za druhé světové války v letech 
1938–1945, a položili své životy za naši svobodu. Potomky jed-
noho z nich se nám podařilo najít. Pomozte nám nalézt příbuzné 
dalších železničářů. 

Příběh pana Františka 
Krejčiříka nám poslala 
vnučka Jitka Poulíčková 

Pan František Krejčiř ík (na 
snímku se svými syny před poš-
torenským sousoším, které se 
na konci předloňského roku sta-
lo terčem vandala) se narodil 
24. května 1898 v Břeclavi v rodi-
ně poštovního úředníka. Téměř 
celý život prožil v Břeclavi.

V červnu 1928 se František 
oženil s Marií, která pocházela 
z Rajhradu. Až do začátku války 
spolu bydleli v Břeclavi, v domě 
č. 5, v ulici Hrnčířská. Zde se jim 
také narodili dva synové Antonín 
(1929) a František (1930). Jeho je-
diným zaměstnáním byla práce 
u železnice, kde byl pomocníkem 
strojvedoucího na parní lokomo-
tivě na trase Břeclav-Brno. 

Během okupace odešla celá 
rodina do Vranovic, kde jim byl 

poskytnut drážní byt. Ve Vra-
novicích pan František Krejči-
řík také zahynul. V tragický den, 
když ráno odcházel z domova, 
se třikrát vracel, protože vždy 
něco zapomněl. Manželka Marie 
ho nabádala, ať už raději zůstane 
doma. To bylo naposled, co ho 
viděli živého. Zemřel v odpoled-
ních hodinách poblíž Vranovic 
při hloubkovém náletu na par-
ní lokomotivu, což byla bojová 
taktika Američanů, bohužel však 
v tomto případě na nesprávný cíl. 
Útok nikdo nepřežil. Stalo se to 1. 
dubna 1945.

Na nádražní budově ve Vra-
novicích byla umístěna pamětní 
deska se jmény obětí.

Po válce se manželka Marie 
se syny vrátila do Poštorné a po 
zbytek života žila sama. Oba sy-
nové zůstali věrni železnici. Stali 
se strojvedoucími. (jp, dav)

Potomci padlého hrdiny nalezeni 

Oficiální definice říká, že pro-
jekt Euroklíč zajišťuje rychlou 
a důstojnou dostupnost veřej-
ných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení, osobám 
se sníženou pohyblivostí, se spe-
cifickým onemocněním a rodi-
čům dětí do tří let věku v České 
republice a v Evropě.

Euroklíč může ZDARMA zís-
kat každý držitel průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P, držitel WC karty, diabe-
tik, stomik, onkologický pacient 
a lidé s následujícími diagnóza-
mi: roztroušená skleróza, Parkin-
sonova choroba, cystická fibróza, 
nespecifické střevní záněty (Cro-
hnova choroba a ulcerózní koliti-

da), močové dysfunkce a porucha 
autistického spektra.

Je nutné předložit občanský 
průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P či 
WC kartu. 

U těch, kteří nejsou držite-
li uvedených průkazů nebo WC 
karty, bude do „Evidenční karty 
Euroklíče“ uvedeno čestné pro-
hlášení o typu postižení.

Euroklíč mohou získat lidé se 
zdravotním postižením nebo se 
specifickým onemocněním na 
Městském úřadu Břeclav, odbor 
sociálních věcí, 1. patro kancelář 
č. 135 – Bc. Jarmila Šmídová, te-
lefon 519 311 322.  

(jp)

Vážení čtenáři, 
i nadále hledáme potomky, pří-

buzné, rodinu nebo známé želez-
ničářů, kteří působili v železničním 
uzlu Břeclav za druhé světové vál-
ky v letech 1938–1945, a položili 
své životy za naši svobodu. 

„Vedení města Břeclav chce 
těmto hrdinům vzdát hold a po-
děkovat. V nové nádražní budově 
chceme najít čestné místo pro pa-
mětní desku s jejich jmény. Záro-
veň bychom ale chtěli oslovit ty, 
kteří je znali, aby se s námi podělili 
o jejich příběhy. I ty by totiž mohly 
být výjimečnou motivací pro nás 
všechny,“ vysvětlil záměr města 
místostarosta Richard Zemánek.

V případě, že se vás naše výzva 
týká, kontaktujte nás prosím na 
mailu hrdinove@breclav.eu 

V knize historika PhDr. Emi-
la Kordiovského Válečné škody 
na teritoriu okresu Břeclav v le-
tech 1938–1945 je uveden tento 
seznam obětí z řad železničního 
uzlu Břeclav: Z celkového počtu 
109 břeclavských obětí, jimž bylo 
souzeno odejít násilnou smrtí 
v tomto válečném běsnění, po-

ložili životy za velkou myšlenku 
lidství a svobody i tito příslušníci 
armády okřídleného kola:

Bystřický Cyril, pom. zaměstna-
nec

Helešic Štěpán, traťový pomocník
Hlavenka Štěpán, traťový pomoc-

ník
Holobrádek Šimon, str. topič
Kalina Ladislav, prov. dozorce
Kölbl Čeněk, strojvedoucí
Kuriál Jan, dílenský
Krejčiřík František, stroj. topič
Kudílek František, dílenský
Levák Josef, str. topič
Macejka Frant., prův. vlaků v. v.
Mrázek Rudolf, v. adj. st. drah
Pyskatý Josef, kanc. pomocník
Pyskatý Michal, trať. řemeslník
Svačina Josef, nádražní
Škoda Raimund, strojvedoucí
Šulák František, hradlař
Šulák Jan, stroj. topič
Uher Vojtěch, pom. zaměstnanec
Vacek Václav, strojvedoucí (z Vra-

novic)
Vysloužil František, dílenský
Žižka Arnošt, insp. st. Drah

Čest jejich památce!

Kdo může získat EuroklíčPomozte nám najít hrdiny
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Vyplňte dotazník k rozvoji sportu 
Město Břeclav zpracovává strategický dokument Plán rozvoje 

sportu města Břeclavi, který se týká rozvoje podmínek pro organi-
zovaný sport i pro neorganizované aktivity obyvatel města. Chtěli 
bychom vás v této souvislosti vyzvat k vyplnění krátkého dotazní-
ku. Součástí šetření je zjišťování míry sportovní účasti, oblíbenosti 
jednotlivých sportů či vaší spokojenosti s podmínkami pro sportov-
ní a volnočasové aktivity v našem městě. Zároveň máte možnost 
vyjádřit se k současnému stavu podpory sportu. Výsledky šetření 
budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, roz-
voj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí 
pro veřejnost. Dotazník, prosím, vyplňte i v případě, že se o sport 
nezajímáte, nebo se sportu již aktivně nevěnujete. Dotazník mů-
žete vyplňovat od 1. 3. do 20. 3.

Odkaz na dotazník pro dospělé: lokalsport.cz/breclav

Odkaz na dotazník pro žáky: lokalsport.cz/breclav-zaci

Tříkrálová sbírka letos i online
Děkujeme všem občanům města Břeclavi, kteří přispěli do tří-

králových pokladniček. Ačkoliv letos nemohlo proběhnout klasic-
ké tříkrálové koledování, kdy malí koledníci chodí dům od domu, 
vybralo se ve městě přes 100 tisíc korun. Pokladničky byly umístě-
ny v obchodech, lékárnách a restauracích. Velké poděkování patří 
i farníkům, kteří se spolu s otcem Pavlem Römerem aktivně zapo-
jili do této největší sbírkové akce i v kostele sv. Václava. “Děkujeme 
všem, kteří i v této nelehké době podpořili ty, kteří to nejvíc potře-
bují,“ zaznělo z úst koordinátorky dobrovolníků Oblastní charity 
Břeclav Jany Studýnkové. Celková vybraná částka za okres Břeclav 
činí 1 341 047,- Kč, online koleda vynesla zatím 278 664,- Kč. I na-
dále lze přispět až do 30. 4. 2021 na účet 66008822/0800, VS: 
77706300. Více informací naleznete na www.trikralovasbirka.cz.

Stavba a údržba silnic s.r.o Břeclav (středisko Lednice)

www.udrzbasilnic.cz    podatelna@udrzbasilnic.cz     tel: +420 519 331 400

Do pracovního týmu přijmeme:

ZEDNÍKY 
STAVEBNÍ DĚLNÍKY
Nabízíme:
• Zázemí stabilní společnosti
• Zajímavou a různorodou práci
• Odpovídající finanční ohodnocení

INA TRANS spol. s r.o. 
přijme řidiče mezinárodní autodopravy  

na soupravu MAN TGL. 
Pravidelné přepravy do Holandska. Volné víkendy.  

Dobré platové podmínky. Nástup dle dohody. 

Zájemci volejte 731 616 583

Rozšiřujeme výrobu,
a proto HLEDÁME nové
spolupracovníky na pozice 

REKMA spol. s r.o.

Pro dokončovací a speciální silniční práce na stavbách
nebo opravách komunikací a ploch v silničním stavitelství 
(silnice, dálnice, parkoviště, letiště a jiné areály) v rámci ČR a SR

DĚLNÍK, STROJNÍK

NÁPLŇ PRÁCE:
• manuální práce na stavbě
• obsluha strojního vybavení a jeho údržba

NABÍZÍME:
• hrubá mzda 30.000 - 45.000 Kč  
• osobní a výkonnostní odměny
• příspěvek na stravování formou cestovních náhrad a stravenek
• jistota dlouhodobého zaměstnání s možností kariérního postupu
• financování zvýšení nebo prohlubování kvalifikace
• zajištění dopravy na stavbu a ubytování v místě

POŽADUJEME:
• ochotu pracovat na turnusy
• fyzickou a zdravotní způsobilost
• spolehlivost a zodpovědnost
• trestní bezúhonnost

 777 652 926 • rekma@rekma.net
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Kulturní rok v Besedě
Místo pro děti a rodiče BETHSEDA, nebo také Beseda, plánu-

je v roce 2021 za finanční podpory města Břeclavi volnočasové 
programy spojené s různými svátky a dalšími událostmi. Pokud to 
epidemické podmínky dovolí, program pro rok 2021 je následující: 

- 28. 3. Velikonoční dílny – pletení pomlázky z vrbového proutí, 
zdobení velikonočních vajíček, výroba velikonočních ozdob.

- 30. 5. MDD – oslava mezinárodního dne dětí – tradiční akce, 
pohybové hry a soutěže, vzdělávání zábavnou formou, zpívá-
ní a tanec s klaunem.

- 28. 5. Noc kostelů – středoevropská společná akce. V Břeclavi 
proběhne jako šifrovací hra, která vede účastníky k jednotli-
vým kostelům a významným místům v Břeclavi.

- 29. 8. Konec prázdnin – jdeme do školy – ukončení prázdnin 
hrou v Bethsedě, dětská kreslířská soutěž a výstava prací.

- 28. 11. Rozsvěcení vánočního stromu – začátek adventu, 
adventní dílna – zpěv koled, výroba adventního věnce a vá-
nočních ozdob.

- 5. 12. Mikulášská nadílka – čert a Mikuláš budou nadílet v BE-
THSEDĚ.

Více informací naleznete na www.bethseda.cz. 

  BŘEZEN  2021

KINO  KORUNA JE PROVOZOVÁNO 
ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV

INFORMACE K JIŽ ZAKOUPENÝM 
VSTUPENKÁM NA KONCETY 
A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ:

 VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI 
- SLEDUJTE TERMÍNY

PŘESUNUTÝCH PŘEDSTAVENÍ
   PŘI 

ZRUŠENÍ, nebo NEVYHOVUJÍCÍM TERMÍNU 
vám po obnovení provozu vydáme 

na pokladně VOUCHER, 
kterým můžete zaplatit jakékoliv představení.

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,
    PROVOZ 

V KINĚ KORUNA 
JE AŽ DO 
ODVOLÁNÍ

PŘERUŠEN

Těšíme se na vaši návštěvu.
Vaše Koruna

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE 

na www.kinobreclav.cz 
a FB - kino koruna breclav ?

 TERMÍNY PLÁNOVANÝCH AKCÍ BUDEME 
PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVAT:

   

  

LAKOMEC
PETER LIPA
SHIRLEY VALENTINE
DVA HAHATÝ CHLAPI
SEX PRO POKROČILÉ
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE 
ROBERT KŘESŤAN A DRU-
CAVEMAN
BRATŘI EBENOVÉ
HRADIŠŤAN - SLUNOVRAT 
SVĚTÁCI  
LUKÁŠ PAVLÁSEK

V Galerii 99 se 
za dobu její více než 
dvacetileté existen-
ce uskutečnilo přes 
tři sta autorských 
a kolektivních vý-
stav. Jedním z pravi-
delně spolupracujích 
autorů je Antonín Stoják. Antonín 
M. Stoják se narodil na Jesenicku. 
U profesora A. Paderlika absolvoval 
na AVU Praha obor malba a u M. Ax-
mana plastiku. V letech 1976–1980 
pracoval jako šéf výtvarník ve Stu-
diu Jiřího Trnky Praha. I na jeho ob-
razy se můžete u nás podívat.

Naše pracovní aktivity v tomto 
období byly částečně přesunuty 
do virtuálního světa. Máte-li zá-
jem, můžete se podívat na Face-
bookový profil galerie. 

Provoz galerie je 
nyní omezen a bude 
obnoven za přísných 
hygienických pod-
mínek dle platných 
vládních nařízení.

Galerie nabízí: 
stálou expozici šper-

ků ze dřeva, více než sto grafických 
děl, veškeré služby související s po-
radenstvím a výtvarným uměním, 
oceňování obrazů, restaurování atd.

Otevřeno: úterý až pátek od 
14.00 do 17.00 hodin, případně 
po telefonické domluvě kdykoliv 
– 519 372118, 723 930 015, 723 
887 977. Galerie AV na ul. J. Molá-
ka na zazvonění nebo na telefon. 

Novinky sledujte na www. 
vojtek-av.com nebo na Face-
booku.

Pravidla pro půjčování a vracení 
knih v Městské knihovně Břeclav 
se ani po zpřísnění pravidel od 
1. 3. 2021 nemění a řídí se podle 
systému PES, stupeň 5. V praxi to 
znamená pouze bezkontaktní vý-
dej a vracení výpůjček.

Jak postupovat při objednání 
knihovních dokumentů?

Na vyžádání vám knihovníci 
připraví balíček knihovních doku-
mentů. Máte-li zájem o konkrétní 
tituly, prosíme o prověření pře-
dem, zda jsou knihy dostupné. 

Knihovní dokumenty si můžete 
objednat těmito způsoby:

a) mailem nebo telefonicky: 
 oddělení pro dospělé čtenáře:
 515 518 028
 dospele@knihovnabreclav.cz
 dětské oddělení: 
 515 518 024
 detske@knihovnabreclav.cz
 oddělení ISS (časopisy, CD, 

zvukovky): 515 518 026
 studovna@knihovnabreclav.cz
 pobočka Poštorná:
 515 518 060
 postorna@knihovnabreclav.cz
 pobočka Ch. N. Ves:
 515 518 050  

charvatska@knihovnabreclav.cz

 pobočka St. Břeclav:   
515 518 040

 stbreclav@knihovnabreclav.cz
b) přes čtenářské konto pomocí 

služby ODLOŽ KNIHU (během 
trvání krizových opatření není 
služba zpoplatněna)

c)  přes objednávkový formulář 
na stránkách www.knihovna

 breclav.cz

Knihovní dokumenty pro vás 
budou připraveny příští pracovní 
den nebo po mailovém potvrzení 
objednávky.

Bezkontaktní vracení a výdej 
předem objednaných dokumentů 
z hlavní budovy probíhá v před-

sálí malého sálu knihovny (boč-
ní vchod směrem od soudu), na 
pobočkách přes výpůjční okno 
na dané pobočce. Vracet knihy 
je možné také do biblioschránky 
u Domu školství a před pobočkou 
v Poštorné.

Při vstupu do budovy knihov-
ny je návštěvník povinen použít 
připravenou dezinfekci, během 
pobytu v prostorách knihovny 
platí povinnost mít nasazený re-
spirátor třídy FFP2. Do předsálí 
malého sálu i prostor poboček 
prosím vstupujte jednotlivě. Vol-
ný výběr knih, prezenční, studijní 
a reprografické služby ani veřejný 
internet nejsou k dispozici.  (jč)

Městská knihovna Břeclav informuje
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U zrodu organizované atletiky v Břeclavi byl břeclavský rodák 
Jan Brouček. Cvičil od roku 1921 v DTJ a atletiku si velmi oblíbil. 
Přemluvil kamarády, se kterými začali na "sviňském trhu" pod 
břeclavským zámkem s pravidelnými tréninky. Jako dráha jim 
sloužila škvára nasypaná na louku. Byla to jen rovinka, ovál byl 
narychlo položen na jaře 1922, kdy se zde pořádaly první závody 
za účasti českých a slovenských atletů. Ty se konaly 30. dubna, ale 
již 17. dubna proběhly v ulicích města štafety a běh na 3 500 metrů.

Mezi hlavní osobnosti atletic-
kých začátků na Břeclavsku pat-
řil také Broučkův svěřenec Ludvík 
Kománek, který se ve 30. letech 
stal československým rekord-
manem v trojskoku (14,15 m), re-
prezentantem a olympionikem. 
Následně společně odešli tréno-
vat do Zlína. Do Břeclavi však jez-
dili k rodičům a věnovali se tady 
rozvoji atletiky spolu s dalšími 
známými atlety Miroslavem Zik-

mundem a Dr. Štěpánem Hrst-
kou, pozdějším rekordmanem 
ČSR v desetiboji.

Později se pod hlavičkou So-
kola těžiště atletického dění pře-
sunulo ze „cvičiště“ pod zámkem 
do současného areálu na Veslař-
ské ulici. Události roku 1948 při-
nesly do společnosti spoustu 
změn, Sokolské hnutí bylo cíleně 
likvidováno a atletika postupně 
přešla pod TJ Lokomotiva Břec-

lav. Objevily se další osobnosti, 
především Miroslav Loučka a La-
dislav Klim, které se dlouhá léta 
významným způsobem podíle-
ly na rozvoji břeclavské atletiky 
i atletického stadionu (rozšíření 
dráhy, výstavba tribuny a zázemí 
pro sportovce).

K nejzásadnější rekonstrukci 
atletického stadionu došlo v roce 
2004, kdy byl položen umělý po-
vrch a břeclavští atleti tak získáli 
moderní stánek, na kterém mohli 
pořádat významné soutěže včetně 
mistrovství ČR (2x žactvo, 1x U22, 
1x 10km) nebo mezistátního utkání 
CZ-SVK-HUN-SLO-CRO 2015 a další 
významné soutěže. Za svou stole-
tou historii získali břec-
lavští atleti celkem 
100 zlatých, 96 stří-
brných a 120 bronzo-
vých medailí na MČR 
nebo Československa 
všech kategorií. Od-
dílem prošlo mnoho 
výrazných osobností 
československé i čes-
ké atletiky, z nichž si 
některé představíme 
v dalších vydáních 
Radnice.

V souvislosti se stoletým vý-
ročím přidělil ČAS Lokomotivě 
významný atletický podnik. Na 
našem stadionu se v neděli 5. září 
2021 uskuteční mistrovství České 
republiky družstev mužů a žen 
a měli bychom zde vidět oprav-
du to nejlepší, co nabídne česká 
atletika v letošním olympijském 
roce. Vyvrcholením oslav by se 
měl stát společenský večer, kte-
rý se uskuteční v sobotu 6. listo-
padu v kulturním domě Poštorná, 
na který jsou srdečně zváni všich-
ni současní i bývalí atleti, kteří se 
na stoleté historii královny sportu 
v Břeclavi podíleli. 

Mgr. Jiří Petrjánoš

V sobotu 13. února 2021 se 
uskutečnilo historicky první vir-
tuální Mistrovství ČR 2021 ve 
veslování na trenažéru. Vzhle-
dem k aktuálním vládním opat-
řením v boji proti koronaviru se 
účastníci nemohli sejít v jedné 
hale.

Proto vedení Českého veslař-
ského svazu uspořádalo virtuální 
šampionát, do kterého se závodní-
ci mohli zapojit ze svého trenažéru 
v domácích podmínkách ve svém 
obývacím pokoji či pokojíčku. 

Vše bylo vzájemně propojeno 
pomocí internetového programu 
holandské firmy Time Team Re-
gatta systems. Dvoukilometro-
vou trať absolvovali také veslaři 
ze Slovenska a jedna francouzská 
soutěžící. 

Břeclav měla své zástupce v do-
rostenecké i juniorské kategorii, 

kde ale na medailové pozice ne-
dosáhli. Oproti tomu navrátivší se 
P. Rampula vybojoval stříbrnou 
medaili v kategorii muži lehké 
váhy. V hlavním společném závo-
dě mužů a mužů do 23 let překvapil 
své soupeře drtivým závěrem Aleš 
Pospíšil, který celkově získal stříbr-
nou medaili za Jiřím Čápem. V kate-
gorii do 23 let byl ale nejrychlejší ze 
všech a bral proto zlato!  (aka)

ZASKLENÍ LODŽIÍ
www.vnsklo.webnode.cz

PLASTOVÉ PLOTY
www.plastploty.webnode.cz

Vladimír Nečesaný
Tel: 605 933 956

e-mail: vnsklo@seznam.cz

poèítaèù, 
notebookù,
tiskáren, 
tabletù, ...

SERVISCykloterasa s občerstvením
Pořádání firemních 
a soukromých akcí
Možnost grilování 
a zajištění rautů

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

Tel: +420 776 280 507

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

K D Y Ž  B A N K A  Ř E K N E  N E

NEBANKOVNÍ
úvěry a hypotéky

100 let organizované atletiky v Břeclavi

Pospíšil mistrem ČR  
na trenažéru

1961 srpen, atleti Lokomotivy Břeclav po mistrovském utkání – Miro-
slav Loučka, Josef Bartoš – Zvonek, Jaroslav Baláš, Rudolf Hanáček, 
Ladislav Klim
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Po čtyřměsíční pauze zavi-
něné koronavirovou krizí po-
kračovaly stolní tenistky MSK 
Gumotex Břeclav ZFP Group 
v nejvyšší domácí soutěži, ex-
tralize. 

V olomoucké hale Omega se 
střetly s SK Dobré, který stejně 
jako břeclavský tým, dosud ne-
ztratil ani bod. Utkání bylo přená-
šeno internetovou televizí www.
ping-pong.tv a TV společností 
Arena Sport na programu Arena 
Sport 1. Jistou výhodu měl hostu-
jící celek v tom, že o den dříve vy-
hrál v Moravském Krumlově 6:4, 

zatímco hráčky Břeclavi měly po 
delší době obnovenou premiéru. 
„Chvíli trvalo, než jsem se dosta-
la do tempa. Dášu Iliev obvykle 
snadno porážím, tentokrát mi její 
pomalejší míče vadily více. Přes-
to jsem přes ni získala první bod 
našeho celku,“ ohlíží se za neroz-
hodným utkáním Karin Adámková, 
která pro své družstvo získala ve 
dvouhrách plný počet bodů. 

Tentokrát ji podpořila svým 
nadprůměrným výkonem Ane-
ta Širůčková, která podlehla jen 
jedničce Dobrého Zdeně Blaško-
vé, s níž držela krok a měla set-

bol (10:9) na vedení 
2:1 na sety a v závěru 
čtvrté sady vedla 8:5. 

Chyběly bodo -
vé příspěvky Dany 
Čechové, která jinak 
bývá spolehlivě bodu-
jící členkou družstva. 
Z. Blašková po výhře 
nad Čechovou měla 
průběžnou extraligo-
vou bilanci 19:0, její 
stoprocentnost pře-
rušila Karin Adámková 

po odvrácení tří mečbolů v drama-
tické koncovce pátého setu (8:10 
a 10:11). „Tři, čtyři roky jsem se Zde-
nou nevyhrála, proto si jejího skal-
pu moc cením,“ neskrývala svou 
radost opora celku MSK. 

Možnost na plný bodový zisk 
břeclavských stolních tenistek 
byla ještě v závěrečné čtyřhře, 
v níž pár Adámková – Širůčková 
vedl 2:1 na sety, když třetí set vy-
hrál 11:1. V horším postavení páru 
Břeclavi sestry Blaškovy srovna-

ly na 2:2 a když jim vyšel vstup 
do páté sady, bylo o konečné děl-
bě bodů mezi oběma špičkovými 
extraligovými celky rozhodnuto. 
„Bylo to pěkné, dramatické utkání 
se spravedlivým koncem. Využili 
jsme prostředí našeho partnerské-
ho klubu KST Olomouc, protože 
naše herna je v rekonstrukci,“ hod-
notí konečný výsledek i důvod 
změny hrací místnosti sportovní 
manažer stolního tenisu MSK Vít 
Ratajský. Jaroslav Hýbner

Autocentrum 
BORA s.r.o.

Nabízí: Ekologickou likvidaci auto-
vraků, osobních i nákladních vozidel, 
traktorů a motorek. Odvoz + protokol 
o likvidaci vozidla zdarma. Platí stále. 

Tel.: 777 225 960, 603 103 874

Vedoucí týmy extraligy žen nerozhodně

PŘEZUJTE
NA LETNÍ PNEUMATIKY

OBJEDNEJTE SE
ON-LINE

www.MADOIL-SERVIS.cz

SOVADINOVA, BŘECLAV

800 213 214

AUTOSERVIS

na očkování 
pro dítě

až 1 500 Kč
nově

Přihlaste se k nám do 31. března 2021

Klientské centrum Břeclav  
nám. T. G. Masaryka 10
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Okna, dveře, fasády, PVC, hliník. Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH.

Výroba a oprava sítí proti hmyzu.

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

Díky naší slevě si prvotřídní okna i dveře
může pořídit každý.

Poptejte nyní okna a dveře
za výhodné ceny

Akce platí do 31. 3. 2021

180x124mm_PRAMOS_breclavsko_03_2021.ai   1   25.2.2021   9:57:44180x124mm_PRAMOS_breclavsko_03_2021.ai   1   25.2.2021   9:57:44
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km

Vyberte si model ŠKODA KAROQ 125 let – 1,5 TSI, 110 kW, 6stup. 
mech. převodovka. K nadstandardní výbavě vám navíc nabízíme 
i celou řadu vzájemně kombinovatelných benefitů. Využijte 
například pojištění schopnosti splácet nebo prodloužené záruky 
na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Při výměně starého modelu 
za mladší dostanete za svůj vůz výkupní bonus ve výši 25 000 Kč 
plus výkupní cenu, kterou navrhne náš autobazar. Bližší informace 
k nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství 
www.agrotecauto.cz. Platnost akce do 31. 3. 2021.

Jezdíme spolu už 125 let.

*  Zvýhodněná cena vozu platí při využití spotřebitelského úvěru ŠKODA Bonus od ŠKODA
Finance a výkupu Vašeho stávajícího vozu. Cena při platbě v hotovosti bez odkupu stávajícího 
vozu je 644 900 Kč s DPH. Uvedená nabídka je pouze indikativní a není nabídkou ve smyslu
§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AGROTEC a. s. 
Lidická 123
690 02 Břeclav
Tel.: 519 326 500
www.agrotecauto.cz

Michal ČECH
Tel.: 725 940 795
 michal.cech@agrotec.cz

Marta KVINTOVÁ
Tel.: 606 726 922
 kvintova@agrotec.cz

Výkupní bonus
25 000 Kč

Produktový 
bonus 26 000 Kč

Mobilita 
Plus

Pojištění schopnosti
splácet

VÝPRODEJ

SKLADŮ

Cena již od 599 900* Kč

SKODA_inz_KAROQ_radnice_180x131_2021.indd   1 11.02.2021   15:27:34
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