
Dušičky: pieta pod dohledem
Tisíce lidi míři v těch-
to dne(h na hřbitovy
na BŤeclavsku, Poli-
cisté nabádají k opa-
tmosti.

ÁNEŤÁ BERÁNKOVÁ

Bř€.lawlo - Zatlm bez
většl(h nehod, Tak hodnotl
dosavadnj dopravni situaci s
blíži(lmi §é Dušičkami ve_
douai dopravnlho insp€kto-
rálu v 8ř€Clavi 

'iř1 

Ma.h
"Posílili 

jsme služby, xonl-
ío|ujeme h|avnl i vedlejší
silnic€. Nic závažného se
naštěsli zatím nestalo,' Fekl
Mach, Nejen jeiich zvýšená
konríola bude ještě několik
dnl Pokračoval Plné íu(e
Práce mójl také sPíáv(i
hřbitovů a městštl strážnlci,

v Břeclavi navýšili dozor
již na konci minulého (ýd
ne, "vá|edem k tomu, že
většl kon.pntraí€ lidi může
být lákadlem pío nen€

=),l. 
1l_

Chavce. měsští poll.isté
pohřebiště a jejich okolí
kontrolujl častěji," potvrdll
mluvči břeClávských stíáž,
nlků zdeněk Novák, zárlm
však podle jeho slov nemu-
seli řešit nic závazného,

"žádné ounámenl o krádeži
či poškoueni pielních mlst
jsme do dnešního dne ne
dostali," uvedl včera Novák,

Zvýšené hlídky budou
pokračovat i nadále. á to
n€jen do zítřejšího svátku
Památ}y zesnulých. ale
zŤejmě až do konce týdne,

"Kontíolujeme nejenom sa
ínotný hřbiiov, ale také
bIizlé okoll. Důležitá je jak
o(hraňa majetku, tak i o5ob,
Každoročné se záměfujame i
na dopravu a pařkovánl v
bllzkosti hlbitovú, abv nc
došlo k nělaké kollzl, Řldlae,
cyklisty i Chodce vyzýváme
k dodžovánl doPravní(h
předpisů a opatmosti,' ne
chal s€ slyšet mluvči s tlm,
aby návštěvni.i krádežlm i
sami předcházeli a nene-

Doporučení
Mčslštl stlóžnicl lladou
dúrt n oĎafut at ná.
vštavníkú htbttovú. ,6kt

. n.néchávlt k8b.lty !-
daÉolll
. nénósit ná hřbliov cén-
nostl aniJo n€n.chávat v
autě, K.rým dojódou
. t aílnt.l osob v okoti
.laxoukouv áňn ihned
n húslt

chávali u hrobú volně ležet
kabelky či jiné cennosti,

vzhledem k náporu ná-
vštěvnlků mysleli v obcich a
mčsl€(h na Břa(lávsk! také
na otevírácl dobu hřbhovú,
-V den Památky Zesnulý(h
bude Provozni doba bře(
lavských hřbitovů ptodlou-
žená, Navštívit je bude
možné již od še§ti hodin
ráno až do devi večeí." in-
íormoval mluvči města
Břeclav Jiřl Holobrádek,

prodloužcnou otevilacl
dobu přivltdla naPřlklad
Břeclavanka Hana Bjlá. 'To
ie moc íain lkdyž už ie tma
mnohem dřlve, přece j€nom
večerni procházká a íozjl
mánl za imy je to nejúžás-
nějši v době Pamálky ze.
snulých, za §ebe jsem ne-
smirně láda.' rea8ovala na
webu města Bilá,

Delši otevlíací dobu mají
na Dušiaky píavidelně také
v Mikttlovč "Miváme ote
vřené do Pěli odPol€dne, al€
bránu ne.hávám v těchto
dneah otevřenou déle,'
zmínil správC€ mikulovskó
ho hřbitova Jiři chíomý,
Naopak v llu§topečlch ne,
zamykají bíánu n)bea.' Někteíá pietnl rDlsta sa
doakala laké úprav, Nápři
klad v Břeclavi, "Minulý tý
den byla na hlavním měst
skérn hřbitově dokončená
výslavba dvou nových dláž
déný.h chodniků za dvě stě
tislc korun." prozradil Holo
brádek.


