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Břeclav škrtla půlnoční ohňostroj
silve§trov§ké oh-
ňostroje ozářl na
Břeclavsku oblohu i ve
městech, kde isou ii-
nak zakázané. v Břec-
lavi naopak Ťadnice
silvestrovský plogram
na námě5tí zrušila.

llllcHAL HR^BAL

Bř€clavgko, v tak velkém
městě, jako je Bř€c]av, by
silve§trovslý pdlnočni oh,
ňostroj chybět neměl Biec,
lavan Ian Hloch neskrF/á
zk]amánl, ,.By]o íajn, že lidé

měli kde oslavit přichod
nového roku." posteskl si
mladík v narážce na dňve
obvyklé společné sil-
vestrovskó veselí na bř€c-
lavském náměsti, Letos má
ale smúlu

vedeni okr€sního města
se totiž rozhodlo po l€tech
pro změnu a trddjční ven
kovn' silvestrovskou disko
taku§ohňostlojemapúl
nočnim přípitkem stárosly
nahradi novoločni pro8ram,
od tři hodin odpolcdne ho
ods(a(uie kon.en Břeclav
ského komornlho orchestŤu
s přípitkem v synagoze o
dvě hodiny později násle
dui€ ohňoslrol u Rákosnič

kova hřiště nd I(ufínelově
nábieži "věřlm€, že no'.ý
rok přijdou přivitat rodiče i
s dětmi d že si tento svá
tečni okamžik všichni pěkně
užijcme," uv€dl místosta
řosta svatopluk PěČ€k.

STŘiLET POVOLENO
Podle něj zájem o sil-
vestrovskou oslavu nn ná,
městí v posledn'ch l€te(h
kIesál,,,Naopak přibývalo
problémú s agí€sivnimI a
opilými iedinci, do(házelo
k ohložován' zdrnvi ú(ast
nlků nezodPovědným pou
žiVánim pyrot€chniky nebo
odházovánim lahví," !Y
světlil důvod změny-

Na bezpeči lidí mysli V
pívnI řadě také v Huslope-
čich, PřIpravě ohňostíoje
před konc€m roku Ve městě
tentokrát předcházela vělši
b€zpečnostnl opalř€ni: aby
se před€šlo podobnému
útoku. k němuž došlo ne
dáVno V 8erllně, Čtyři hlavni
vstupy na náměsti n€chalá
radni.€ zatarasit tak, aby s€
tam n€dalo Vjet.

ohňostroj rozzářil Husto-
peče už V minulóm týdnU
Zájemci musí o souhlas do-
předu požádaa radnici, Ve
městě totiž p]atí !ryh]áška.
ktelá ohňostroie jinak zá
kazuje, _Lidé t]ž si na to
z!ykli"' uvedla hustopečská

§taíostka Hana potměšilová.
podle kteró ale nebude
město za Pár Ťachejtli na
silvestrá nikoho "honit",

Pár let už Depoiádá no,
voíoční ohňostroj ani měslo
Mikulov. Podle tamniho
staíosty Ros!islava KoŠljala
se o něi však vždy postaíají
sami ob}.,,ate)é, Na přelomu
řoku kvúli tomu zkrátili i
nočni kIid, Ten začne až
prvního ledna ve dvě hodiny
ráno, ,,Jinak jej .le resPek-
tujemc, takže ohňostroj€,
které se v Mikulově objevl
po desáté hodině večer. po-
stihujeme," sdělil Koštial,

Dl§kuturte na
www.breclav§ky.denlk.cz


