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Město Břeclav

Slovo starosty
Vážení obyvatelé Břeclavi.
Do rukou se Vám dostává Výroční zpráva města Břeclavi. Je to vůbec první vydání tohoto dokumentu a chceme v něm představit obyvatelům města to nejdůležitější, co se v uplynulém roce ve městě odehrálo. Ať už se
to týkalo chodu samotného města, zajímavých událostí, které bezesporu ovlivnily život lidí v Břeclavi, nebo
hospodaření.
Výroční zpráva by se měla stát každoročním shrnutím. Nechybí přehled investic i oprav, seznam získaných i poskytnutých dotací a informace týkající se nejdůležitějších událostí ve městě. Dokument je tak dalším bodem
k ještě otevřenější radnici, která se vydala cestou průhledných výběrových řízení, díky nimž v současné době
šetří miliony korun na veřejných zakázkách.
Jsem rád, že i když se ekonomická situace České republiky nezlepšuje, město i v roce 2012 hospodařilo s přebytkem. Dokázali jsme uspořit čtyřicet milionů korun, které nám v roce 2013 významně pomohou s dalšími
investicemi. Chceme využít možností získání evropských dotací, proto bude zapotřebí, abychom měli dostatek
prostředků na pokrytí všech akcí. Pokud vše půjde dobře, měli bychom proinvestovat kolem dvou set milionů.
Břeclav v uplynulém roce zažila i napjaté chvíle. Nicméně dnes již můžeme říci, že vše zlé bylo pro město
i dobré. Obyvatelé města dali radnici jasně najevo, že se zde necítí bezpečně. Proto jsme obnovili zastaralý kamerový systém, zvýšili počet strážníků v ulicích, osvědčil se projekt okrskářů či asistentů prevence kriminality.
A v nastartovaných akcích budeme pokračovat i v dalším roce.
Velmi mne také těší, že přestože jsme zavedli protikorupční e-mail, který je nasměrován na interního auditora,
na mne i předsedu kontrolního výboru, zatím se v něm neobjevila jediná zpráva. Vedení města se rozhodlo mít
transparentní výběrová řízení, proto zveřejňujeme zakázky města na internetových stránkách tak, abychom
docílili co největší informovanosti. Dostupný všem je i program každého zastupitelstva a následně po něm
i hlasování jednotlivců k daným bodům.
O dění na radnici i ve městě informujeme širokou veřejnost prostřednictvím webových stránek města,
Facebooku, TV Fenix, využíváme sms zprávy a ve velké míře zasíláme tiskové zprávy.
Věřím, že díky všem opatřením, která toto vedení radnice zavedlo, se nám bude v Břeclavi žít lépe a Břeclav
bude rok od roku příjemnějším a bezpečnějším městem pro jeho obyvatele i návštěvníky.

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta Břeclavi
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Základní informace o Břeclavi
Město Břeclav leží na hranici tří států – České republiky, Slovenska a Rakouska. Díky své strategické
poloze se stalo před téměř 175 lety první zastávkou železnice v českých zemích. S tím přišel rozvoj
průmyslu, který živí po desetiletí obyvatele města
dodnes. A to přesto, že je jih Moravy spíš zemědělskou oblastí.
Ve městě žije necelých 25 tisíc obyvatel, obec má
rozlohu 77,09 kilometru čtverečního. Břeclav je
však obcí s rozšířenou působností pro dalších šestnáct obcí, ve kterých žije spolu s Břeclaví téměř 59
tisíc obyvatel. Samotné město má tři další městské
části – Poštornou, Charvátskou Novou Ves a Starou
Břeclav. Díky slováckým krúžkům, které v minulosti v městských částech vznikly, žijí dál tradice, jako
jsou hody, fašanky a lidové veselice.
Město každoročně investuje do nových projektů
miliony korun. V posledních letech se snaží získat
na investice a opravy evropské dotace, díky tomu
tak vyroste v Břeclavi například přestupní terminál
integrovaného systému, který spojí strategickou
železniční stanici s autobusy. Peníze jdou nicméně
také do běžných oprav, jako jsou chodníky či silnice.
Výhodnou polohu má město i co se týče památek.
Samo jich nabízí hned několik. Za zhlédnutí stojí
kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné včetně
školy a fary, kostel svatého Václava v centru města, synagoga s Lichtenštejnským domem či židovský
hřbitov. Na okraji města pak lidé najdou zámeček
Pohansko, který je součástí Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Břeclav je tak ideálním výchozím
bodem pro výlety na kole právě po památkách, které tu zanechal rod Lichtenštejnů. Město má vlastní
muzeum s několika výstavními prostorami.
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Turistická sezona začíná v Břeclavi v květnu, a to
otevíráním Lichtenštejnských stezek. V červnu jsou
na programu Břeclavské dny, kdy se představují
místní soubory a spolky. Konec září patří tradičně
Svatováclavským slavnostem, tedy i oblíbenému
burčáku a vínu, jež doplní nezbytný folklor.
Břeclav nabízí dobré základní a středoškolské vzdělání, své pobočky zde má i několik soukromých vysokých škol. Jako obec s rozšířenou působností nabízí město nezbytnou lékařskou pomoc v podobě
nemocnice a lékařské služby první pomoci. Na území města funguje šest základních škol, devět mateřských škol, základní umělecká škola a další čtyři
příspěvkové organizace – městská knihovna, muzeum a galerie, sportovní zařízení TEREZA a domov
seniorů. V roce 2012 se v břeclavské porodnici narodilo 954 dětí, z toho bylo 455 dívek a 499 chlapců.
Zemřelo 508 obyvatel města.
Město Břeclav je také zakladatelem společnosti s ručením omezeným Teplo Břeclav a akcie má v dalších
čtyřech společnostech. Jsou jimi Městský sportovní
klub (31 %), Tempos (34,03 %), Hantály (31,68 %)
a Vodovody a kanalizace Břeclav (25,83 %).
Město má několik partnerských měst. Jsou jimi slovenská Trnava a Brezová pod Bradlom, česká Lysá
nad Labem a Nový Bor, slovinské město Šentjernej,
italské Priverno, rakouský Zwentendorf, polský Andrychów. Spolupráce je zaměřená na kulturní aktivity, lidové tradice, školství, sport, malé a střední
podnikání a partnerství na úrovni spolupráce orgánů veřejné správy.
Břeclav je členem Sdružení obcí regionu Lednicko-valtického areálu, Dobrovolného svazku obcí Lednicko-valtického areálu a Sdružení obcí a měst jižní
Moravy.

Základní struktura města Břeclavi v roce 2012
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Zastupitelstvo města Břeclavi
Vrcholným orgánem města je zastupitelstvo, které má 27 členů. Zastupitelstvo projednává a schvaluje návrhy
rady města (9 členů), kontrolního a finančního výboru.
V roce 2012 byly v zastupitelstvu města zastoupené tyto strany a sdružení:

Složení Zastupitelstva města Břeclavi
Pro Region
8%

7%
26%

11%

SSD
ODS
KDU-SL

11%
22%
15%

KSM
Perspektiva pro BƎeclav
TOP 09

Jmenné složení Zastupitelstva města Břeclavi
Pro Region
– sdružení SNK ED:

Ing. Pavel Dominik, Mgr. Zbyněk Chlumecký, Libor Nazarčuk, Mgr. Zdeněk Petr,
Ing. Dymo Piškula, Milan Pospíšil, Martin Radkovič

ČSSD:

PhDr. Alena Káňová, Ing. Jaroslav Parolek, Petr Pěček, MUDr. Anna Piharová,
MUDr. Oldřich Ryšavý, Vítězslav Vala

ODS:

PhDr. Evženie Klanicová, Ing. Luboš Krátký, Ing. arch. Anna Procházková,
PhDr. Martin Přibáň

KDU-ČSL:

RNDr. Miloš Petrů, František Schulz, Mgr. Richard Zemánek

KSČM:

Martin Florus, Leopold Levák, JUDr. Marta Strušková

Perspektiva pro Břeclav: Ing. Dagmar Adámková, Ing. Pavel Rouček
TOP 09:
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Ing. Radomír Bortlík, Ing. Patricie Hanušová, MBA

Rada města Břeclavi

starosta
MUDr. Oldřich Ryšavý
(ČSSD)

1. místostarosta

místostarosta

Ing. Jaroslav Parolek
(ČSSD)

místostarosta
Ing. Luboš Krátký
(ODS)

RNDr. Miloš Petrů
(KDU-ČSL)

Ing. Dagmar Adámková
(Perspektiva pro Břeclav)

Ing. Radomír Bortlík
(TOP 09)

PhDr. Alena Káňová
(ČSSD)

Ing. arch. Anna Procházková
(ODS)

Mgr. Richard Zemánek
(KDU-ČSL)
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Výbory Zastupitelstva města Břeclavi
Zastupitelstvo města zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor kontrolní a finanční.

Výbor kontrolní:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Ing. Pavel Dominik
Vítězslav Vala, Martin Florus
Petra Říhová
Ing. Stanislav Blažej, Vít Kouřil, Ing. Marcela Pardovská, PhDr. Martin Přibáň

Výbor finanční:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Ing. Radomír Bortlík
Ing. Jaroslav Válka, Leopold Levák
Ing. Ladislav Vašíček
Ing. Marek Baránek, Ing. Aleš Nešpor, Ing. Jaromír Klíma, Milan Pospíšil

Komise Rady města Břeclavi
Iniciativními a poradními orgány rady města jsou komise, které se scházejí několikrát ročně.

Komise rozvoje a cestovního ruchu:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Ing. Václav Rusnok
Ing. Markéta Sýkorová, Jitka Petrů
Ing. Zdeněk Mrlák
Mgr. Dagmar Gasnárková, Vítězslav Vala, Ing. Stanislav Pluháček, Tomáš Růžička,
František Schulz, Ing. Jaromír Klíma, Libor Nazarčuk, JUDr. Marta Strušková,
Ing. Pavel Šindelář

Komise výstavby a územního plánování:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Ing. arch. Anna Procházková
Ing. arch. Zdeněk Miklín
Ing. Lenka Raclavská
Marie Bílková, Ing. arch. Dagmar Bowyer, Zdeněk Hrdlička, Ing. Milan Král,
Ing. arch. Petr Nešpor, Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D., Ing. Miroslav Procházka,
Ing. arch. David Přikryl, Jiří Třináctý, DiS., Zdeněk Urban, Ing. Jaroslav Válka

Komise sociální a zdravotní:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:
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Petr Pěček
Milada Volejníková, Bc. Dalibor Labuda
Mgr. Dagmar Gasnárková
Alena Andělová, DiS., PaedDr. Karel Bílek, Dr. Ing. Raymond Asuquo, MBA,
Ing. Vladimíra Blažková, Lucie Černá, Zdeňka Kujová, MUDr. Bohumila Majtanová,
Kamila Rausová, Jindra Seigertschmidová, Bc. Zdeněk Švarc

Komise sportovní:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Mgr. Richard Zemánek
František Juřica, Ing. Richard Bartoš
Mgr. Zdeňka Baková
Jan Nejezchleba, Petr Pěček, Jana Šlancarová, Ing. Radim Salay, Ing. Ivan Rylich,
Mgr. Jiří Tichý, Mgr. Zdeněk Chlumecký, Zdeněk Přibyl, Magdalena Sedláková,
Šárka Dobiášová

Komise kulturní:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Vítězslav Vala
PhDr. Milan Blažek, Radek Pudelka
Radka Kobrová
Mgr. Marta Ondrášková, Jaroslav Švach, PhDr. Evženie Klanicová, František Schulz,
Svatava Rudolfová, Libuše Vojteková, Martin Radkovič, Adriana Lehutová,
PhDr. Petr Dvořák, Zdeněk Filípek

Komise seniorů:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Jan Krátký
Petr Pěček, MUDr. Bohumila Majtanová
Mgr. Zdeněk Janíček
Ing. Jaromír Klíma, Ing. Luboš Krátký, MUDr. Ivana Laucká, Jiřina Lhotská,
Tomáš Mráz, Václav Pešek, Miroslav Chromý st., Radka Vymyslická

Komise majetková
(do poloviny roku pro nakládání s majetkem města – v obdobném složení)
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Pavel Šagát
Mgr. Jiří Tichý, Ing. Michal Stehlík
Simona Buzrlová
Ing. Miroslav Procházka, Mgr. Jitka Kocábová, Jan Hájek, RSDr., František Dvořák,
Mgr. Dagmar Gasnárková, Marie Fatěnová, Bc. Martin Trojan, BSc., Zdeněk Cypris,
Ing. Marek Baránek, Miroslav Chromý ml.

Komise školská:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

PhDr. Martin Přibáň
PaedDr. Karel Bílek, RNDr. Miloš Petrů
Mgr. Zdeňka Baková
Břetislav Barnet, Ing. Hana Hřebačková, Mgr. Richard Zemánek,
Mgr. Blanka Mikýsková, Ing. Pavel Rouček, Mgr. Zbyněk Chlumecký,
PhDr. Leo Čuda, Mgr. Šárka Čeperová, Mgr. Ivana Filipská

Komise životního prostředí:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Ing. Bořivoj Pokorný
Ing. Radim Salay, Dr. Ing. Raymond Asuquo, MBA
Ing. Miroslava Hanáčková
Petr Pěček, Ing. arch. Dagmar Bowyer, Ing. Pavel Dominik, Ing. Vladimír Giláni,
Jaromír Hanák, Ing. Jaroslav Hladík, František Ličman, Ing. arch. Zdeněk Miklín,
Ing. Jaroslav Válka, Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.
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Komise k projednávání přestupků:
Předseda:
Členové komise:

Mgr. Markéta Nídlová, Zdeněk Ošlejšek, Svatoslava Tichá, JUDr. Roland Vlašic
Bc. Marcela Dokoupilová, Mgr. Radek Hübner, Naděžda Blažejová, Jan Kachyňa,
Milan Vojtek, Bc. Erik Vája, Ing. Zdeněk Doležel, JUDr. Pavel Štěpaník,
Bohumila Strbáčková, PhDr. Milan Blažek, František Juřica, Bc. Dalibor Labuda

Poradní sbor starosty města pro hospodářský rozvoj
Předseda:
Tajemník:
Členové:

Ing. Pavel Rouček
Ing. Jana Šupová
MUDr. Oldřich Ryšavý, Ing. arch. Anna Procházková, Ing. František Fabičovic,
Ing. František Pálka, Ing. Jaroslav Válka, Ing. Josef Bendl, Ing. Radomír Bortlík

Poradní sbor starosty města pro sociální oblast
Předseda:
Tajemník:
Členové:
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Ing. Jaroslav Válka
Mgr. Zdeněk Janíček
Ing. Jaromír Klíma, Ing. Marcela Pardovská, Ing. Richard Bartoš

Vyhlášky, nařízení a řády vydané v roce 2012
Nová vyhláška týkající se hazardu ve městě

Zrušení Bytového fondu Břeclav

Od 1. ledna 2012 začala platit vyhláška města týkající
se hazardu. Obecně závazná vyhláška města Břeclav
č. 6/2011, kterou se reguluje provozování sázkových
her, loterií a jiných podobných her na území města Břeclavi, by do konce roku 2014 měla z Břeclavi
vytlačit všechny výherní hrací přístroje a jiná herní
technická zařízení.

Vyhláškou č. 1/2012 zrušilo Zastupitelstvo města
Břeclavi obecně závaznou vyhlášku č. 30/2000 o zřízení účelového fondu s názvem Bytový fond Břeclav,
a to včetně vyhlášky č. 46/2000, která ji měnila a doplňovala.

Svou činnost budou muset ukončit předčasně i provozovatelé, kteří mají víceleté smlouvy. Dosud automaty regulovala pouze stometrová vzdálenost od
veřejných budov. Na území města bylo do konce roku
2011 celkem 57 výherních hracích přístrojů a 517
videoloterijních terminálů v šedesáti provozovnách.
Ke konci roku 2012 bylo na území města necelých
300 videoloterijních terminálů.

Radnice chce hezčí město, zvedla
proto poplatky za zábor
Od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost nová vyhláška
týkající se poplatků za zábor veřejného prostranství.
Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 8/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
zvedla poplatky za zábor.
Hlavním důvodem zvýšení poplatků bylo, že si lidé
často stěžovali, že nemohou kolem některých prodejen po chodnících téměř projít, protože jim v tom
brání vystavené krabice s věcmi a podobně.
Zvýšila se sazba za umístění zařízení pro poskytování prodeje, jako jsou stoly, pulty, prodejní a pojízdné prodejny. A to z deseti korun za metr čtvereční
za den na padesát korun za metr čtvereční za den.
Stejně tak došlo ke zvýšení sazby za vystavení zboží
před prodejnou. Nově budou obchodníci platit místo
deseti korun za metr čtvereční za den sto korun za
tuto plochu a den. Více od ledna zaplatí i majitelé
reklamního zařízení typu automobilu. Tady se sazba
zvýší z deseti na třicet korun za metr čtvereční a den.
Ostatní poplatky, tedy poplatek za svoz komunálního
odpadu, za psy či rekreační poplatek, se v roce 2012
nezvyšovaly.

Radnice zakázala podomní
a pochůzkový prodej
Zabránit okrádání nejen důchodců se po vzoru jiných
měst rozhodla také břeclavská radnice. Stále více
stížností na nekorektní či dokonce podvodné jednání prodejců, kteří navštěvují Břeclavany buď přímo
doma, nebo je zastaví na ulici, přimělo vedení radnice k zákazu podomního a pochůzkového prodeje
ve městě.
Zákaz je součástí nového tržního řádu, který vymezuje místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb,
stanovuje kapacity a přiměřené vybavení míst, upravuje dobu prodeje a pravidla pro udržování čistoty
a bezpečnosti míst a pravidla k řádnému provozu
prodejních míst. Samozřejmě nechybí článek týkající
se kontroly či sankcí.
Nový tržní řád nabyl účinnosti 5. dubna 2012. Stanovuje celkem šestadvacet tržních míst a podmínky
prodeje na nich. Jedná se o nařízení města č. 2/2012.
Během roku řešila městská policie více než dvacítku
případů, udělovala blokové pokuty či napomenutí.
Deset případů se dostalo k projednání městskému
úřadu. Do konce roku však nikdo neobdržel pokutu
v příkazním řízení, pouze napomenutí. Pokud by se
však případ opakoval, radnice může udělit sankci až
do výše třiceti tisíc korun.

Park u gymnázia dostal nový provozní řád
Park jako místo pro oddych a rekreaci, který plní
také estetickou funkci města. To byl hlavní cíl nového
provozního řádu parku v sadech 28. října. Přestože
kolem parku denně projdou hlídky městské policie
a je na něj také namířená kamera, mnoho lidí v parku
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jezdilo na kole, konzumovalo alkohol a odhazovalo odpadky mimo koše. I to byl důvod, proč odbor
rozvoje a správy břeclavské radnice vytvořil nový
provozní řád, jenž umožní strážníkům pokutovat přestupky proti tomuto řádu.
Vstup do parku je povolený pouze v době od šesti
hodin ráno do deseti hodin večer. V parku je zakázáno trhat květiny a poškozovat keře, stromy a trávník, poškozovat informační tabule, lavičky, koše a jiná
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obecně prospěšná zařízení, venčit psy a vykonávat
tělesné potřeby. Do parku se nesmí vjíždět autem,
jezdit zde na kole, tábořit a rozdělávat oheň, znečišťovat prostor odpadky, sedět na opěradlech laviček a špinit je, rušit klid hlukem a křikem, koupat se
v kašně, přelézat plot. V parku se také nesmějí zdržovat lidé pod vlivem alkoholu či návykových látek.
Porušení provozního řádu je přestupkem a kontrolu
má na starosti Městská policie Břeclav.

Nejdůležitější události v Břeclavi v roce 2012
LEDEN
Do Břeclavi přijeli Tři králové, peníze
pomohou Charitě

centrum ORP Břeclav – rozvoj služeb governmentu
I – III došlo ke zkvalitnění poskytování veřejných služeb samospráv obcí Břeclav, Valtice, Lednice, Bulhary, Přítluky a Ladná. Projekt podpořily Ministerstvo
vnitra České republiky a Integrovaný operační program z peněz poskytnutých z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Nemocnice Břeclav má novou jednotku
intenzivní péče za 85 milionů korun
Osmapadesát milionů korun. Tolik stála nová multioborová jednotka intenzivní péče pro interní obory
v břeclavské nemocnici. V lednu slavnostně zahájil její provoz nejen starosta Břeclavi a krajský radní
Oldřich Ryšavý, ale také hejtman Jihomoravského
kraje Michal Hašek.
Kašpar, Melichar i Baltazar dorazili 7. ledna do Břeclavi. S početnou družinou malých koledníků prošli
v sobotu odpoledne město, aby se všichni společně
zastavili před břeclavskou radnicí. Tam na ně čekal
nejen děkan Josef Ondráček, ale také starosta města Oldřich Ryšavý s prvním příspěvkem do kasičky ve
výši tři tisíce korun. Ve městě se vybralo 97 156 Kč,
které pomohly Oblastní charitě Břeclav.

Město vybudovalo technologické centrum,
které pomůže i jiným obcím
Dva roky trvala modernizace informačně-technologického vybavení a s tím spojené veřejné služby, do
které se pustilo město Břeclav spolu s dalšími obcemi
ve své působnosti.
V lednu 2010 začalo město, příspěvkové organizace
a zúčastněné obce na území obce s rozšířenou působností Břeclav modernizovat své informačně-technologické vybavení a poskytované veřejné služby.
Součástí první etapy bylo zřízení technologického
centra města, v rámci druhé etapy pracovníci zmodernizovali a pořídili spisové služby zúčastněných
obcí a měst a třetí etapa zahrnovala vnitřní integraci
Městského úřadu Břeclav.
Využití technologického centra spočívá v oblasti spisové služby. Další službou je poskytnutí datového
úložiště. Díky projektu nazvanému Technologické

Polovinu stavby zaplatil Jihomoravský kraj, druhou
získala nemocnice ze strukturálních fondů Evropské unie. K dispozici má nemocnice dvaadvacet lůžek intenzivní péče, která jsou vyhrazená interním
oborům. Konkrétně je šest pro kardiologii, šest pro
neurologii, jedno je pro akutní dialýzu a devět lůžek
je metabolických. Dříve byla lůžka umístěná ve dvou
patrech v budově A jako součást jednotlivých oddělení.

Hejtman navštívil dobrovolné hasiče
Snížení počtu odesílaných sms zpráv dobrovolným
hasičům při požárech a jiných zásazích bylo důvodem návštěvy hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška ve zbrojnici ve Staré Břeclavi. Nedávno totiž došlo ke změně systému a místo toho, aby
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vyrozumění o zásahu od Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje dostali všichni členové
dobrovolné jednotky, chodily zprávy pouze dvanácti
z nich. Hejtman Michal Hašek si vyslechl jak zástupce
dobrovolných hasičů, tak i města a profesionálních
hasičů, a slíbil, že osloví jako šéf integrovaného záchranného systému krajského ředitele hasičského
záchranného sboru a bude chtít doložit, jak hasiči
nastavili způsob vyrozumění zásahových jednotek
sborů dobrovolných hasičů na území celého kraje při
povolávání k zásahu.

Starosta přijal elitu břeclavského sportu
Dva ze tří břeclavských sportovců, kteří v roce 2011
zaznamenali velký úspěch, přijal v lednu na radnici
starosta Oldřich Ryšavý. Jeho pozvání přijal světový
šampion v silovém trojboji Radovan Kaděra a zlatá
z mistrovství Evropy a bronzová z mistrovství světa ve
střelbě brokovnicí Lucie Rylichová.

ÚNOR
Starosta předal ocenění osobnostem města
Čtyři významné břeclavské osobnosti převzaly v únoru z rukou starosty města Břeclavi Oldřicha Ryšavého
Cenu starosty. A to za celoživotní a významnou činnost. Předávání ocenění zpestřil v synagoze i koncert
komorního tria Základní umělecké školy Břeclav.

Cenu starosty za celoživotní práci v oblasti výchovy
a vzdělávání mládeže získal Ing. Josef Rouček. Působil jako učitel na Gymnáziu Břeclav a později byl ředitelem Střední odborné školy průmyslové Edvarda
Beneše Břeclav. Podílel se na rozsáhlé dostavbě této
školy, která byla ve spolupráci s Dolním Rakouskem
vybavena v té době největším fasádním kolektorem
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v republice. Pod jeho vedením došlo k vybudování
chráněné dílny i opravě internátu, žáci školy navíc
dosáhli mnoha úspěchů na republikových i mezinárodních soutěžích.
Dalším oceněným byl MUDr. František Blažek za významnou činnost v oblasti veřejného a kulturního
života města Břeclavi. V roce 1994 převzal umělecké
vedení Národopisného souboru Břeclavan a zároveň
je i uměleckým vedoucím Dětského národopisného
souboru Břeclavánek, kde vychoval několik generací hudebníků. V Břeclavi a okolí organizuje folklorní
akce, například Hudecké dny nebo Tvrdonské národopisné slavnosti. Zabývá se ale i vyhledáváním
a zpracováváním lidových písní.
Za celoživotní práci v oblasti rozvoje břeclavského sportu ocenil starosta i Václava Pafkoviče. Ten se věnoval
veslování. Nejprve působil jako aktivní veslař a reprezentant Československa, později jako trenér a funkcionář v břeclavském klubu. K jeho nejvýznamnějším
úspěchům patří zisk bronzové medaile v závodě osmiveslic na olympiádě v Římě v roce 1960, vybojoval
ovšem i další cenné úspěchy a medaile na mistrovství světa, Evropy a republiky. Je držitelem titulu Zasloužilý mistr sportu. K veslování přivedl velký počet
Břeclavanů.
Cenu starosty si ze synagogy odnesl i Stanislav Reichmann. A to za významnou činnost v oblasti veřejného a kulturního života města Břeclavi. Reichman
byl uznávaným hudebním odborníkem nejen města
Břeclavi a regionu Podluží, ale celého okresu. Ovlivnil
místní kulturní život v několika hudebních žánrech.
Stal se zakládajícím členem Břeclavanu, byl členem
cimbálové muziky Podlužan a kapelníkem tanečního
orchestru Rytmus. Řadu let spolupracoval s dalšími soubory a organizoval mnohé přehlídky. Působil
v cimbálové muzice Husaři, v komorním orchestru
základní umělecké školy a zabýval se hudební režií.
Stanislav Reichmann zemřel na začátku roku 2013 ve
věku 72 let.

Koňaré oslavili fašank, pak začal půst
Desítky masek, desítky přihlížejících. Tak vypadala
oslava fašanku v břeclavské městské části Poštorná.
Tamní Slovácký krúžek Koňaré se do ulic v maskách
vydal již podesáté. A na tradiční obchůzku vyšly masky starší i novodobé.

BŘEZEN
Hasiči vyzkoušeli průjezd ulicemi.
Auta je blokovala
Dvaapadesát řidičů našlo v Břeclavi v březnu za stěrači svých aut leták od městské policie. Strážníci vyjeli jako doprovod hasičů, kteří vyrazili bojovat s lhostejností řidičů v městských ulicích.

U kostela se sešel nejen medvěd se smrtí, ale dorazil
i Ferda Mravenec s početným hmyzím doprovodem
a mnoho dalších krásných masek. Všichni společně
se nejdříve vydali k poštorenskému faráři, kde dostali
něco málo k jídlu a pití a zatancovali si. Pak se podívali i do dalších několika domů. A večer? Ten už patřil
tradičně pochovávání basy a zahájení čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi.

Nejlepším sportovcem Břeclavska se stala
krasobruslařka Lucie Myslivečková
Sportovcem roku 2011 se stala krasobruslařka Lucie
Myslivečková závodící za Kraso Břeclav, stříbro získal
handbiker Stanislav Bíza z Hustopečí a třetí místo
obsadil kulturista Milan Obořil. Tak vypadala trojice
vítězů tradiční ankety Sportovec roku na Břeclavsku.
Mezi dorostem a juniory zvítězila veslařka Anežka
Buzrlová, v žácích dominovala Radka Poděšťová závodící v plavání za Hustopeče.
Mezi nejlepší tři kolektivy v kategorii dospělých se
probojovaly týmy atletů Lokomotivy Břeclav, volejbalistek TJ Lokomotiva a zvítězily stolní tenistky MSK
ČP Břeclav Gumotex. V kolektivech mezi dorostem
zvítězili dorostenci SVK Břeclav (veslování), mezi žáky
pak uspěly žačky SVK Břeclav (veslování). Nejlepším
trenérem byla vyhlášena Gabriela Harťanská trénující moderní gymnastky SK MG Břeclav, u mládeže byl
zvolený nejlepším trenérem František Pafkovič (veslování).

Impuls přišel právě od hasičů. Podnětem bylo, že
když jeli na výjezd do Charvátské Nové Vsi, do jedné
ulice mohli vjet jen tak, že poškodili nejen svoje auto,
ale i ta, která tam vůbec neměla stát. Chtěli proto
vyzkoušet, kolik ulic je takto problematických a kde
případně hrozí, že hasiči nepřijedou k požáru včas.
Akce se týkala asi čtyřicítky ulic ve všech městských
částech. V oblastech, kde je možnost průjezdu hasičů nejvíce komplikovaná, našli řidiči u odstavených
aut leták s textem Nebuď lhostejný k životům, zdraví
a majetku druhých. Umožni průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému.

Rada města přivítala prvního občánka

Do síně slávy byli uvedeni trenér stolního tenisu
Jaroslav Hýbner, břeclavští veslaři Václav Pafkovič
a Jan Švéda a tenista a funkcionář Pavel Dominik.
Jednapadesát centimetrů a dva tisíce osm set sedmdesát gramů. Lukáš Modra ze Staré Břeclavi se
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stal prvním občánkem města v roce 2012. Narodil
se 3. ledna patnáct minut před jedenáctou hodinou
dopoledne. Před svým zasedáním jej přivítali mezi
obyvatele Břeclavi radní, místostarostové a starosta
Oldřich Ryšavý.
Rodiče Zdeněk a Vladislava Modrovi převzali od zástupců města dárky a velké gratulace.

devším nedodržování povinností hospodárného
a účelného nakládání s majetkem města, nedodržování povinností určených vnitřními směrnicemi
a řadu dalších.
Téměř všechny zakázky byly podle auditu předražené. A to o mnoho stovek procent. Auditorská firma
FIZA vzešla z výběrového řízení ohledně zakázek tak,
jak se avizovalo v předvolební kampani.

Břeclav se připojila k Hodině Země
Poslední březnový den patřil Hodině Země. I v Břeclavi došlo k vypnutí osvětlení několika památek. Ne
všech, a to z toho důvodu, že jsou většinou napojené přímo na veřejné osvětlení. To město vypnout
nechtělo i kvůli bezpečnosti. Akce se konala od půl
deváté do půl desáté večer.

Místostarostové vyvěsili vlajku Tibetu

Auditu byly podrobené tyto zakázky: sbírka básní
Čekání na den lásky, zhotovení miniatur LVA, pavilon
miniatur LVA, označení miniatur a pavilonu, nákup
a zhotovení 1000 knih o životě a tvorbě Cyrila Urbana, nákup 25 kusů uměleckých fotografií Radka Buka,
kniha Krajinou Lichtenštejnů, tabule s označením
městských částí, akce zámek – revitalizace nemovité
kulturní památky, turistický informační systém – jih
Moravy, Moravská orlice – plakety k ocenění.

DUBEN
Obyvatelé Břeclavi demonstrovali za
bezpečnost, akci odstartoval výmysl

Místostarostové Luboš Krátký a Jaroslav Parolek vyvěsili před Městským úřadem Břeclav vlajku Tibetu.
A to ke dni 10. března, kdy lidé po celém světě vyjadřují solidaritu lidem žijícím v Tibetu. Mezinárodní
kampaň vznikla v polovině devadesátých let minulého století v západní Evropě.

Pochod za Peťu. Takový byl název svolané demonstrace, která se v Břeclavi odehrála v neděli 22. dubna.
Podnětem pro vyjádření nespokojenosti s bezpečností v Břeclavi bylo nahlášení přepadení, kdy měli
tři útočníci napadnout patnáctiletého chlapce. Ten
skončil na jednotce intenzivní péče, lékaři mu museli
odebrat ledvinu. Chlapec vypověděl, že jeden z útočníků, kteří po něm chtěli cigaretu, byl Rom.

Konec dubna přinesl audit jedenácti
sporných zakázek města
Jedenáct zakázek, které byly zadány v minulém volebním období, nechalo podrobit auditu vedení
břeclavské radnice. Na představení výsledků byli
nejen radní, ale také předseda kontrolního výboru
Pavel Dominik, který je zástupcem opozičního Pro
Regionu, a Leopold Levák, zástupce opoziční KSČM.
Audit odhalil mnoho důležitých skutečností. Pře20

Během jediné noci na Facebooku vznikla skupina,
která se rozhodla jít demonstrovat za bezpečnější
město. Než však byla organizátory akce řádně na-

hlášená na úřadu, přihlásili se k pořádání členové
Dělnické mládeže. V neděli tak vedle sebe vyrazili na
protest Břeclavané nespokojení se stavem ve městě,
přespolní i radikálové, ale nahlášené akce měly i další skupiny, jež chtěly naopak zabránit násilí.

projektů pro zlepšení bezpečnosti, a to díky podpoře
ministerstva vnitra i Jihomoravského kraje. Břeclav
navštívil jihomoravský hejtman Michal Hašek, krajský
ředitel Policie České republiky Tomáš Kužel i zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková. Vedení
města se také sešlo se zástupci neziskového sektoru.

Starosta přijal Jožku Černého i předsedu
hokejového svazu

Policie se snažila co nejdříve zajistit pachatele,
v Břeclavi přibylo hlídek městské i státní policie. V pátek se starosta města Oldřich Ryšavý sešel s romskou
komunitou v evangelickém kostele, kde se snažil
obyvatele přesvědčit, aby v den demonstrace raději
zůstali doma. Romové se však také zaručili za to, že
nikdo z nich to být nemohl, protože by o tom věděli.

Starosta Oldřich Ryšavý přijal na radnici hned dvě
významné návštěvy. První byl čerstvý sedmdesátník,
jeden z nejslavnějších Břeclavanů, Jožka Černý, kterému starosta pogratuloval k jeho životnímu jubileu.

V neděli se Břeclav probudila do vypjaté atmosféry.
Nad městem kroužil vrtulník, v ulicích byly stovky
policistů. Průvod demonstrantů vyšel od vlakového
nádraží směrem k radnici, kde byl připravený vyslechnout stížnosti starosta Oldřich Ryšavý spolu s místostarostou Lubošem Krátkým. Vystoupila také chlapcova
matka. U kina Koruna vedl diskuzi Tomáš Vandas, zástupce Dělnické strany sociální spravedlnosti.
Skupinka lidí se poté vydala směrem k Riegrově ulici.
Tam však již čekalo několik jednotek policistů, kteří
bránili obyvatelům města i přespolním v násilném
jednání.
Policie se i po demonstraci usilovně snažila najít pachatele trestného činu. Nicméně se jí to nedařilo. K velkému
překvapení došlo 23. května, kdy policie oznámila,
že si chlapec napadení vymyslel. Spadl v domě při
předvádění akrobatických prvků, ale bál se říct pravdu matce. Ta druhý den po oznámení vystoupila před
novináře s omluvou, v níž vyslovila lítost nad tím, co
se stalo. Omluvila se také romské komunitě.
Celá akce vyvolala obrovský zájem médií, který začal
pomalu utichat. Město nicméně nastartovalo řadu

Další významnou osobností byl Břeclavan Jan Nejezchleba, který se věnuje činnosti na sportovním
poli více než padesát let a je dlouholetým předsedou
Okresního hokejového svazu. Ten letos oslavil osmdesátiny.

Starosta ocenil břeclavské učitele
Osmnáctku učitelů břeclavských mateřských, základních i středních škol ocenil v dubnu starosta města
Oldřich Ryšavý. A to za kvalitní pedagogickou práci
při výchově a vzdělávání žáků. Učitelé získali plaketu
Jana Amose Komenského.
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konzula Ruské federace Andreje Šaraškina. Zároveň
v tento den vyznamenal břeclavské válečné veterány. Z jeho rukou ocenění obdrželi Lydia Pásková,
Ludmila Střížová, Libuše Kowačová, Ludvík Rakvica
a Oldřich Komenda. Generální konzul pak u sochy rudoarmějce v břeclavském parku předal vyznamenání
Ing. Janu Hronkovi.

Mezi oceněnými učiteli byli: Mgr. Jiří Mach – ředitel
ZŠ Kupkova v letech 1975 – 1989, Ing. Rajmund Šedý
– učitel Obchodní akademie v letech 1956 – 1996,
PhDr. Tomáš Jaroš – zástupce ředitele SPŠ E. Beneše
Břeclav v letech 1991 – 2007, Mgr. Daruše Gigerichová – učitelka ZŠ Slovácká, Olga Radkovičová – učitelka
MŠ Osvobození, Jindřiška Padalíková – vychovatelka
ZŠ a MŠ Kupkova, Mgr. Miloslava Poppová – ředitelka ZŠ a MŠ Herbenova, Bronislava Kocmánková
– ředitelka Střediska volného času Duhovka Břeclav,
Dagmar Čápová – ředitelka MŠ Slovácká, Bc. Zdenka
Stanická – ředitelka MŠ Okružní, Mgr. Yveta Polanská – ředitelka ZŠ Komenského, Mgr. Gabriela Švendová – zástupkyně ředitelky ZŠ Komenského, Marta
Kaufová – ředitelka MŠ Na Valtické, Ludmila Němá –
učitelka MŠ Na Valtické, Marcela Zajícová – učitelka
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky, Miroslava Předínská – vychovatelka ZŠ J. Noháče, Mgr. Vlasta Žabenská – učitelka
Gymnázia Břeclav, Irena Machová – učitelka MŠ
U Splavu

KVĚTEN
Cyklistickou sezonu otevřeli lidé projížďkou
Lichtenštejnských stezek

Zimní stadion hostil nejlepší mladé hokejisty
Břeclavský zimní stadion zažil v dubnu jeden z vrcholů své sezony. Hráli se na něm hned dva zápasy mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let. Důvodem byl
postup hokejistů brněnské Komety do finále play-oﬀ
české extraligy. V Brně se totiž hrála o víkendu dvě
finálová utkání.
Do břeclavské hokejové arény byla z Brna přesunutá
utkání USA – Česká republika a Kanada – Finsko.

Město navštívil generální konzul Ruské federace
U příležitosti 67. výročí osvobození Břeclavi přijal
starosta města Oldřich Ryšavý na radnici generálního
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Stovky cyklistů si daly na začátku května dostaveníčko u poštorenského kostela. Již poosmé se rozhodli
společně otevřít cyklistickou sezonu na Lichtenštejnských stezkách. Počasí jim přálo, pršet začalo až večer.
Akce byla určená jak pro rodiny s dětmi, tak i pro
zdatné cyklisty. Zájemci si opět mohli vybrat ze dvou
tras. Kratší vedla na Pohansko a zpět do areálu Nad
Splavem, delší pak přes Rakousko, Valtice, Hlohovec
a Janův hrad do cíle. Slosovatelné cyklopasy pak udělaly mnohým radost. Vyhráli potřeby pro údržbu kol, mapy či víno a jeden dokonce odjel na zbrusu novém kole.

Po cestě z Pohanska si mnozí mohli všimnout jedné
novinky - cedulí u několika stromů. Radnice ve spolupráci ze Základní školou Slovácká připravila otevření
nové naučné stezky doupných stromů – Entů.

známých břeclavských, rakouských a slovenských
umělců. Během šesti měsíců však na návštěvníky
čekaly ještě další dvě výstavy, deset dílen a veřejná
anketa.

Břeclav vydala vlastní Výletní noviny

Půlroční projekt začal 24. května výstavou obrazů
členů sdružení a jejich hostů. Navíc byly k vidění i fotografie. Téma bylo jasné: Tak se žilo v cukrovaru…

Radnice připravila na letní sezonu pro návštěvníky
i obyvatele Břeclavi jednu novinku. A to vydání Břeclavských výletních novin. Inspiraci Břeclav čerpala
z Valtic, kde noviny vyšly již v minulém roce a v rozšířeném vydání společně s obcí Lednice znovu i v roce
2012.

Břeclav opět podpořila konání
farmářských trhů
Ovoce, zeleninu, vejce, med. To a mnohem více si
mohli lidé v Břeclavi nakoupit každý pátek před Kulturním domem Delta, kde se od konce května do
konce září konaly s podporou města farmářské trhy.
Město tak navázalo na spolupráci, která začala v roce
2011.
Na podporu farmářských trhů zařadila radnice uvedený prostor mezi tržní místa ve městě a poskytla
pro jejich konání pět dřevěných stánků pro prodejce na celou dobu konání trhů. A to včetně přepravy
a umístění. Také zapracovala na větší propagaci.

Křest výletních novin se uskutečnil v den konání Lichtenštejnských stezek, kdy na závěr dne v areálu Nad
Splavem noviny do života uvedli starosta Břeclavi
Oldřich Ryšavý, místostarostové Luboš Krátký a Miloš
Petrů, místostarosta Valtic Milan Sedláček, starosta Lednice Libor Kabát, zástupci společnosti Eﬀect
Design a další radní.
S nápadem vydat noviny, z nichž se lidé dozvědí, co zajímavého je ve městě o prázdninách čeká
a jaké památky mohou navštívit, přišel místostarosta
Luboš Krátký, který má na starost cestovní ruch. Kromě základních informací je v novinách k dispozici
mapa města s odkazy na zajímavé objekty.

ČERVEN
Červnové dny zpestřila nová akce pro
obyvatele města. Břeclavské dny
Týden plný zábavy, sportu, kultury. Tak vypadaly premiérové Dny města Břeclavi. První akcí bylo Retroodpoledne na Pohansku, celý následující týden ale
Břeclavany čekalo mnoho zajímavého.

Nový projekt výtvarníků zaplnil budovu
bývalého cukrovaru
Cukrovar žije uměním. Tak zní název projektu, který
lidem v Břeclavi představilo Sdružení břeclavských
výtvarníků. Jedna z hal bývalého břeclavského cukrovaru, kde dříve byly obchody, půl roku sloužila
umění. Sdružení připravilo ve spolupráci s městem
a dalšími partnery výstavu téměř tří stovek děl od

Stadion Lokomotivy patřil mladým zástupcům břeclavských škol, kteří se utkali hned v několika atletických
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disciplínách. Jak vypadala Břeclav před mnoha lety,
připomněla výstava v městské knihovně. Vernisáž
výstavy Břeclav na starých pohlednicích ukázala historické pohledy města od doby Rakouska-Uherska.
Břeclav tentokrát v obrazech viděli zájemci i na
výstavě malíře Antonína Vojtka. Kostel Navštívení
Panny Marie v Poštorné patřil jedinečnému koncertu. V rámci Mezinárodního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, kam byla Břeclav zařazená jako hostující město, vystoupil mužský sbor sv. Efraima.
Milovníci stolního tenisu mohli vidět extraligové stolní tenistky přímo v akci. Na zimním stadionu byla pro
veřejnost připravená exhibice Břeclavanek.
Pak už další dny patřily především kultuře, kdy vystoupil v sokolovně v Charvátské Nové Vsi k desátému výročí založení slovácký krúžek Charvatčané.
Hlavním dnem oslav byla sobota, kdy se jel závod
dračích lodí, pod zámkem se představily minipivovary a vystoupilo několik kapel. Program nakonec zakončily Dětské hody v sokolovně v Charvátské Nové
Vsi pod vedením Charvatčánku.

Město bylo startovacím místem cyklo-běhu
proti drogám, Břeclaví projel i Zimovčák

dělalo několik desítek cyklistů, se kterými objel Česko i Slovensko. Cílem projektu je podpora onkologicky nemocných dětí.

ČERVENEC
Starosta podal dvě trestní oznámení
Dvě trestní oznámení podal na konci června starosta
Břeclavi Oldřich Ryšavý. Týkaly se podezření ze spáchání trestného činu při provedení veřejné zakázky na výrobu miniatur Lednicko-valtického areálu
a podezření na spáchání trestného činu podvodu při
realizaci veřejné zakázky na revitalizaci nemovité kulturní památky – zámku Břeclav.

Prostor u kina Koruna dostal novou podobu,
zaplnil se muzikanty

Napříč republikou se konal již desátý ročník akce
Řekni drogám ne. Pořadatelé chtějí hlavně upozornit
na stále ještě nízkou informovanost na poli drogové
problematiky. Start akce se uskutečnil v Břeclavi, kde
starosta Oldřich Ryšavý svým podpisem symbolicky
připojil Břeclav k městům bez drog.
Břeclaví v červnu projel také český velocipedista a držitel několika světových rekordů v jízdě na vysokém
kole Josef Zimovčák. Nedorazil sám, ale družinu mu
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Přesunout pořádání Kulturního léta více do centra
chtěla radnice po opravě prostoru před břeclavským
kinem. Díky tomu se tak každou neděli mohla u kostela konat vystoupení folklorních souborů, tanečníků
a hudebních kapel.

padesát tisíc korun. Klubu obdržel od ministerstva
obrany pětadevadesát tisíc korun. A to hlavně díky
úzké spolupráci s kolegy z Vlkoše. Dalších třicet tisíc
korun dostal klub od města Břeclav. Vojenská ukázka
byla věnovaná Ludvíkovi Cupalovi.

Dub na Pohansku se stal Stromem hrdinou

Hasiči z Poštorné oslavili úctyhodné výročí

Strom hrdina. Takový titul si z celostátní soutěže
Nadace Partnerství odnesl dub na Pohansku. Toto
zvláštní ocenění uděluje porota stromům vytrvale
odolávajícím nepříznivým podmínkám, stáří nebo
vlivu člověka.

Sto třicet let už v břeclavské městské části Poštorná fungují dobrovolní hasiči. Toto úctyhodné výročí
oslavili spolu s přáteli i všemi, kteří zavítali v červenci
k hasičské stanici Na Rovnici. V roce 2012 měl sbor
na devadesát členů. Dětí kolem třiceti. Ale nechybí
ani členové důchodového věku. Starostou je Roman
Hanák. Hasiči z Poštorné jsou také jednou z nejlepších jednotek na Břeclavsku, co se týče požárního
sportu. Dobří jsou muži i družstvo žen.

Dub na Pohansku zaujal svým bizarním vzhledem
a čapím hnízdem ve větvích. Ačkoli má svá nejlepší
léta už dávno za sebou, neubírá mu to na kráse ani
na ekologickém významu.

Pohansko se vrátilo do minulosti,
u zámečku se střílelo

SRPEN
Ulice města ve Staré Břeclavi zaplnili bruslaři
Po úspěšném prvním ročníku obsadili Břeclavané
opět po roce městské ulice na bruslích. Vyrazili na
několikakilometrový okruh, kde mohli bez aut kroužit dvě hodiny.

Desítky milovníků vojenské historie v dobových uniformách, velké množství dobové vojenské techniky,
zbraně, ukázky bojů i tábor. Tradiční bojová ukázka
na Pohansku, kterou již řadu let pořádá Klub vojenské historie Břeclav, se konala na začátku letních
prázdnin na Pohansku. Klub si navíc připomněl desáté výročí založení, takže Pohansko 2012 bylo opravdu
impozantní.
Na diváky po celý den čekaly například módní
přehlídky oděvů a spodního prádla ze třicátých let
dvacátého století nebo ukázka činnosti německých
dělostřelců.
Milovníkům vojenské historie se letos podařilo získat
velkou finanční podporu. Rozpočet akce byl asi sto

Trasa vedla z ulice Na Pěšině na ulici Školní, Gen.
Šimka, Ostrov, Zahradní, nábřeží Antonína Dvořáka
a zpět. Celkem najeli v jednom okruhu bruslaři tři
kilometry.

Zimní stadion hostil Memoriál Ivana Hlinky
Tradicí se již v Břeclavi stal srpnový Memoriál Ivana
Hlinky, který hostí nejlepší mladé hokejisty do osmnácti let. Český výběr nakonec skončil čtvrtý, zlato
brala Kanada, druzí skončili Finové, třetí Švédové.
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Břeclavskou ulici ochromil výbuch granátu

ZÁŘÍ

Kvůli nahlášené explozi vyjížděli na konci srpna břeclavští strážníci do Sokolovské ulice. Žena, která strážníky upozornila, měla obavy, zda k výbuchu nedošlo
v některém z tamních domů. Strážníci na zahradě
jednoho z domů nalezli zakrváceného muže, který
měl vážná poranění končetin. Ihned dvaašedesátiletému Břeclavanovi poskytli nezbytnou pomoc a zalarmovali hasiče, záchrannou službu a republikovou
policii. Podle informací se jednalo o dělostřelecký
granát.

Kupkova škola oslavila stovku

Přestupní terminál u břeclavského
nádraží dostal zelenou
Vybudování přestupního terminálu Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje podle
tabulkových cen za 110 milionů korun se do dvou
let mají dočkat lidé v Břeclavi. Současné autobusové nádraží se tak díky investici z velké části hrazené
z evropských dotací přesune o několik desítek metrů
blíže k nádraží. Lidé ušetří čas při přestupu.
Břeclavští zastupitelé schválili finanční krytí této velké investice. Výstavba přestupního terminálu v sobě
zahrnuje jak samotný terminál, tak i okružní křižovatku. Rada města již na začátku srpna schválila přijetí
dotace ve výši téměř jednašedesát milionů korun
z Regionálního operačního programu Jihovýchod na
pokrytí výstavby terminálu, město se bude spolupodílet částkou dvaadvacet a půl milionu korun. Součástí žádosti o dotace nebyla stavba okružní křižovatky, tu ze svého zaplatí město. Částky se však mohou
významně snížit po výběrových řízeních.

Základní škola Kupkova si v září připomněla sté výroční vniku školy. Oficiálně byla škola vysvěcená
a slavnostně otevřená 18. srpna 1912. Oslavy výročí
byly opravdu velké. Po dva dny se konaly sportovní
turnaje pro žáky základní školy.
Pátek pak patřil v kině Koruna slavnostní pedagogické radě, kam zavítal i starosta města Oldřich Ryšavý.
Následně se všichni přesunuli přímo do samotné školy,
kde na ně čekala prohlídka, jejíž součástí byla také
velká fotografická dokumentace. V sobotu mohla do
školy zavítat i široká veřejnost na den otevřených dveří.

Pozdrav starosty je na webových
stránkách v esperantu
Břeclav hostila v září Esperantskou konferenci tří
zemí. Do města zavítali příznivci tohoto jazyka, kteří
se setkali na historicky první společné konferenci
Českého esperantského svazu, Slovenské esperantské konference a Rakouské esperantské federace.
I z toho důvodu se na internetových stránkách
břeclavské radnice objevil pozdrav starosty a úvodní
slovo o městě v esperantu.

Obyvatele okresu vyděsil potulující se medvěd
Nečekaný návštěvník zavítal v září na území břeclavského okresu. Několik lidí totiž zahlédlo medvěda. První informace k možnému výskytu medvěda
v okolí Břeclavi získala Městská policie Břeclav v úterý
18. září. Následně pak ve večerních hodinách informovali strážníci i zaměstnance odboru životního prostředí břeclavské radnice, že se má medvěd nacházet
v honitbě Kostice a směřuje k Lanžhotu (obora Soutok).
Druhý den, tedy ve středu, vyjeli pracovníci města do
terénu, aby se pokusili najít stopy. To se jim podařilo
za Břeclaví, kde pořídili i fotodokumentaci. Medvěd
měl podle odhadů asi 100 až 150 kilogramů.

Projekce: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Starosty Břeclavska informovali o výskytu medvěda
pracovníci Městského úřadu v Břeclavi již ve čtvrtek
20. září, a to na pravidelné poradě starostů. Ve stejný den pak byl medvěd opět viděný, tentokrát mezi
Břeclaví a Valticemi.
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V pátek kontaktoval odbor životního prostředí Zoo
Hodonín a domluvil v případě potřeby odchyt medvěda. Zoo totiž disponuje vlastní uspávací puškou
a má i veterinárního lékaře, který namíchá potřebnou dávku na uspání medvěda.

Břeclav oslavila 140. výročí povýšení na město

V pondělí 24. září informovala odbor životního prostředí starostka Týnce, že v neděli o půl páté byl zaznamenaný pohyb medvěda v blízkosti Týnce. Stopy
ale zjištěné nebyly. Podle zástupců Lesů ČR nepřijala
organizace žádná zvláštní opatření, pracovníci polesí
jsou však o výskytu informovaní.
Po několika dnech zveřejnila média informaci o sraženém medvědovi na dálnici D2, podle všeho se však
jednalo o dalšího medvěda. Poté již se nové zprávy
o výskytu neobjevují.

Kytarista Lubomír Brabec symbolicky zahájil již jednadvacáté Břeclavské svatováclavské slavnosti. Tím
začaly velké oslavy 140. výročí povýšení Břeclavi na
město.

Galerii v podkroví zaplnila výstava o Romech
Ve čtvrtek začali krojovaní pod vedením krúžku
z Poštorné stavět máju. Ten den začala i výstava
v městském muzeu pod vodárnou, kde se představili
rakouští výtvarníci ze Ziersdorfu. A Sdružení břeclavských výtvarníků uvedlo svůj nový kalendář na rok
2013. Vrcholem dne byla výstava vín v Domě školství.

Lichtenštejnský dům v Břeclavi hostil v září výstavu
Prindžáras amen – Žijeme v multikulturní společnosti. Výstava, nad kterou převzal záštitu starosta města
Břeclav Oldřich Ryšavý, nabídla návštěvníkům pohled
do romské historie a kultury. Nechyběla výtvarná díla
nebo také medailonky osobností.

Pátek patřil v areálu pod zámkem partnerským městům. Večer pak vystoupily pod zámkem břeclavské
skupiny a kapely. V sobotu vypukly oslavy 140. výročí
povýšení Břeclavi na město. Odpoledne přijel sám
císař František Josef I. s dekretem povyšujícím
Břeclav na město.
Neděle již tradičně patřila hodům. Začaly mší a ve
dvě hodiny požádali krojovaní starostu města o povolení k zábavě. Na nádvoří byl na programu Dětský
folklorní festival.

Rybáři oslavili devadesáté narozeniny
Více než dvanáct set členů. Tak velkou základnu má
místní organizace Moravského rybářského svazu
v Břeclavi. Vůbec poprvé se břeclavští rybáři začali
pravidelně scházet už v roce 1922, tehdy měla organizace devětapadesát zakládajících členů.
Rybáři si své významné výročí, devadesát let fungování, připomenuli u svého domovského rybníka,
u Včelínku, kde se scházejí od první poloviny sedmdesátých let.

ŘÍJEN
Výtvarníci oživili cukrovar uměleckým salonem
Obnovit tradici uměleckých salonů a propojit regionální tvůrce se světovou uměleckou elitou – to bylo
cílem I. Břeclavského uměleckého salonu, kterého
se účastnilo přes 30 tvůrců ze čtyř zemí. Jedinečný
počin Sdružení břeclavských výtvarníků je nepřímou
odpovědí na jejich vlastní komunitní projekt Cukrovar žije uměním.
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Seznam vystavujících byl dlouhý – některá jména se
stala ikonou fotografie (Židlický, Halady, Myška), jiná
jsou známá svou provokací (Vávra, Bruchter), někteří
fotografové / video tvůrci pochází z New Yorku (Auster, Carrithers), jiní z Rakouska (Reis, Krobath) nebo
dokonce Kostariky (Jaubert). Umělecké fórum bylo
také otevřeno těm, kteří teprve stojí na prahu své
umělecké dráhy (Průdek, Škamradová). Jelikož film
je velmi těsně spjat s hudbou, živě vystoupil pražský
hudebník Vladimír Hirsch, autor scénické a filmové
hudby. A také Domácí žvýkání, jazz-funkové duo mikulovských muzikantů.

Do Břeclavi se vrací vaření piva
Pivovar opravíme, pivo uvaříme. Takové heslo viselo na oplocení areálu bývalého pivovaru v Břeclavi.
Společnost Zámecký pivovar Břeclav představila své
plány s vařením piva ve městě. Na přelomu května
a června 2013 by lidé mohli poprvé ochutnat pivo,
nový kabát dostane také budova pivovaru.
Zdevastovaný areál začal chátrat po svém uzavření
v roce 1996. Rekonstrukce pivovaru si vyžádá mnohamilionovou investici. V první fázi dojde k opravě
hlavní budovy, kde se bude vařit pivo, ve druhé fázi
chce společnost opravit i zbytek areálu, který by se
otevřel veřejnosti pro různé kulturní akce i exkurze.
Hlavní budova by navíc měla získat zpět novobarokní
průčelí.

Dobrovolní hasiči získají nové auto díky dotaci

Břeclav za více než osm milionů korun pořídí pro dobrovolné hasiče ze Staré Břeclavi zcela nové hasičské
terénní auto. Navíc dovybaví krizový štáb potřebnými vysílačkami a odpovídající kancelářskou technikou. Spolu se slovenskými dobrovolnými hasiči se ti
naši také zúčastní společných cvičení. První se konalo
na podzim na Slovensku, druhé bylo na programu na
začátku léta v Břeclavi.
Hlavní součástí projektu je vytvoření společného
protipovodňového záchranného modulu. Týkat by
se však neměl jen zásahů při povodních, ale i dalších
katastrof. Například požárů. Dobrovolní hasiči ze Slovenska pak za peníze z evropských fondů postaví novou hasičskou zbrojnici.

LISTOPAD
Břeclav jde do boje se sprejery a vandaly
Vedení města i městské policie už došla trpělivost se
sprejery, vandaly a zloději. Proto se nechává inspirovat jinými městy a začne odměňovat ty, kteří tyto nepravosti nahlásí a díky nimž bude pachatel odsouzený. Spolu s novým moderním kamerovým systémem
by tak mohla být Břeclav ve větším bezpečí.
Každý měsíc čítá jen na městském majetku škoda kolem padesáti tisíc korun. Jsou posprejované budovy,
památky, vyvrácené značky, rozbité koše a lavičky.
Další škody v řádech desetitisíců korun udělají pachatelé i podnikatelům.
Systém odměňování začne platit od nového roku
2013.

Starosta vyslechl stížnosti podnikatelů přímo
na ulici, sešel se i s obyvateli

Více než patnáct milionů korun z evropských fondů
získala Břeclav a Dobrovolné hasičské sdružení POLE
na společný projekt SOS.raft Slovensko-český protipovodňový záchranný modul. V rámci Programu
přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká
republika vznikne mezi dobrovolnými hasiči z obou
stran hranice úzká spolupráce. Hasiči si navíc dovybaví své jednotky.
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Stížnosti na drobnou i větší kriminalitu v centru města, neustále posprejované fasády, nedostatečný kamerový systém. S takovými stížnostmi se na starostu
města Oldřicha Ryšavého a místostarostu Luboše
Krátkého obrátili podnikatelé, kteří mají své firmy
v centru města, především pak v ulici Jana Palacha.
Setkání se uskutečnilo přímo na ulici u posprejovaných fasád. Desítka tamních podnikatelů si stěžovala
hlavně na sprejery a zloděje. Jak je ujistili představitelé města i velitel městské policie, do konce roku by

měl začít fungovat nový moderní kamerový systém.
Na konci listopadu a na začátku prosince se uskutečnilo pravidelné setkání starosty s obyvateli jednotlivých městských částí.

Gajdoši z Kopanic, kteří zavítali ze Starého Hrozenkova. Zahrály cimbálové muziky Podlužan, Guráš z Velkých Bílovic, Pentla z Boršic, Varmužova cimbálová
muzika a horňácká cimbálová muzika Petra Galečky
z Liptova.

Hejtman zavítal do břeclavské nemocnice,
přebral zdravotnictví

PROSINEC
Rozsvícený vánoční strom zahájil na první
adventní neděli Vánoční slavnosti
První adventní neděle v roce 2012 připadla na 2. prosinec. Břeclavská radnice, konkrétně odbor školství,
kultury, mládeže a sportu, pro děti a jejich rodiče
připravila zábavné odpoledne. Od dvou hodin na ně
v Domě školství čekala diskotéka, spousta her a soutěže. Krátce před čtvrtou hodinou odpoledne se pak
všichni vydali v průvodu s lampiony na náměstí.
Zjistit současný stav Nemocnice Břeclav, pobavit se
o plánech do budoucna a o potřebných investicích
přijel hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek
v polovině listopadu. Sešel se jak s ředitelkou nemocnice Jankou Bambasovou, tak i s dosluhujícím radním pro zdravotnictví a starostou Břeclavi Oldřichem
Ryšavým. Právě po něm hejtman převzal záležitosti
týkající se jihomoravského zdravotnictví.
Podle nedávno podepsaného memoranda je břeclavská nemocnice tou páteřní v kraji. Navíc se nakonec
podařilo dojednat dlouhodobé smlouvy s pojišťovnami. V Břeclavi také zůstanou všechny odbornosti. Hejtman si prošel i několik oddělení a promluvil
s doktory či sestrami.

Hudecké dny rozezněly Starou Břeclav
Devět souborů a muzik z celého Slovácka zavítalo na
konci listopadu do Staré Břeclavi. V Kulturním domě
Na Obecní se uskutečnil už devětadvacátý ročník
Hudeckých dnů.
Pátek se nesl v sále od osmi hodin večer hlavně ve
znamení tance. Ve společném vystoupení se představil folklorní soubor Olšava spolu s Národopisným
souborem Břeclavan. Po skončení vystoupení pokračoval večer besedou u cimbálu.
Sobota patřila přehlídce lidových muzik Slovácka.
Na moravské dudy zahráli otec, matka a syn, tedy

Starosta města spolu s dalšími představiteli břeclavské radnice po setmění rozsvítil vánoční strom. Nechybělo svařené víno a teplé nápoje pro děti a samozřejmě i koledy.
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Zastupitelé schválili rozpočet. Město
proinvestuje až 200 milionů
Břeclavští zastupitelé schválili na svém prosincovém
zasedání rozpočet na rok 2013. Rozpočet počítá se
schodkem přibližně 55 milionů při příjmech 435 milionů a výdajích 490 milionů korun.
Co se týče schodku 55 milionů v příštím roce, bude
záležet na výběrových řízeních. Radnice chce totiž
využít poslední možnosti získat dotace z evropských
fondů, a proto chce proinvestovat až dvě stě milionů
korun. Schodek tak vychází z tabulkových cen staveb
a projektů, ale zkušenost je taková, že výběrová řízení cenu významně sníží.
Zastupitelé také schválili záměr přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši maximálně sto milionů
korun. Podle vedoucího ekonomického odboru Ladislava Vašíčka by město mělo úvěr zafixovat nejspíše
ve výši padesát až šedesát milionů korun. Díky těmto
penězům však můžeme ve městě proinvestovat až tři
sta milionů korun.
Největší investice se plánují v oblasti dopravy, kde
chce město vynaložit přes sedmaosmdesát milionů
korun. Na zateplování škol a školek by mělo jít přes
dvaadvacet milionů korun, na výkupy pozemků,
projekty a územní plán přes třináct milionů korun,
vnitřní správa bude vyžadovat kolem šesti milionů
a požární ochrana téměř dva miliony korun. Kulturu
radnice podpoří třiadvaceti miliony, sport pak pětadvaceti miliony korun.

Zájem o stavbu hypermarketu v centru nezmizel,
dvě oblasti zablokuje nový územní plán
Obě velké rozvojové oblasti v centru města jsou
v soukromých rukou. Jedná se jak o areál bývalé
Tranzy, tak také o zámecké louky. Tam se ke konci
roku 2012 objevila další žádost o výstavbu obchodního domu. Stejně jako v areálu Tranzy.
Na zámeckých loukách ještě do schválení nového
územního plánu ten stávající umožňuje hypermarket postavit. Toto území má však své limity spojené
s ochranou přírody, hraničí s Naturou 2000, jsou tam
limity protipovodňové ochrany, pasivní záplavové
zóny a významným faktorem je i dopravní situace.
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Nový územní plán také neumožní postavit v této oblasti další hypermarket. Investorům ale nic nebrání v tom,
aby si požádali o změnu nového územního plánu.
K té by však mohlo případně dojít až v roce 2016.

Budova Českých drah přestala být útočištěm
bezdomovců. Kvůli bezpečnosti
Zhruba dvě desítky bezdomovců v prosinci vykazovali z bývalého zdravotního střediska Českých drah
u nádraží státní i městští policisté. Důvodem bylo, že
současný majitel musí podle nařízení Drážního úřadu
dům lidem znepřístupnit.
V rozhodnutí stálo, že majitel musí zajistit, aby nemohlo dojít k neoprávněnému vstupu třetích osob
do budovy a k jejímu užívání pro pobyt a bydlení. Měl by tak provést zazdění okenních a dveřních
otvorů včetně sklepních okének. Nutné zabezpečovací práce mají být zahájené bezodkladně. Obyvatelé
domu se však nemuseli obávat, že by zůstali bez pomoci. Město spolu s Charitou České republiky pro ně
připravily alespoň v době největších mrazů náhradní
řešení. A to ubytování v nízkoprahovém denním centru ve Svatoplukově ulici.

Břeclav připravila vánoční městečko
i ohňostroj na konec roku
Konec roku se již tradičně nesl v Břeclavi ve znamení
vánočních jarmarků, které připravily jednotlivé krúžky, a také Vánočních slavností. Ty se konaly na pěší
zóně u gymnázia, kde se představily břeclavské soubory a kapely a lidé mohli přispět také na charitu,
pokud si koupili Starostův svařák. Poslední den roku
patřil diskotéce a také ohňostroji.

Bezpečnost ve městě Břeclavi
Prvního ledna 2012 převzal funkci velitele Městské
policie Břeclav Ing. Bc. Stanislav Hrdlička, kterého
schválili do funkce zastupitelé v prosinci předchozího
roku.
Dříve působil v Brně a svůj čas věnuje také Vodní záchranné službě Nové Mlýny, kde je již sedm let velitelem. Rada města vybrala nového velitele až ve
vyhlášeném druhém kole výběrového řízení. Hledala
hlavně profesionála, který by dokázal změnit pohled
veřejnosti na městskou policii, jež je ve městě vnímána hlavně skrze pokuty za rychlost a parkování.
Nový velitel přišel do Břeclavi hned s několika většími plány na zlepšení bezpečnosti a především na
změnu vnímání městských strážníků ze strany široké
veřejnosti.
K prioritním úkolům roku 2012 patřilo zajišťování
bezpečnosti a veřejného pořádku v okolí Shopping
centra v ulici Jana Palacha a v přilehlé pěší zóně
v sadech 28. října. Obě tyto oblasti se vyznačují výskytem většího počtu bezdomovců a osob ze sociálně
vyloučených lokalit. Nejčastěji strážníci řeší v tomto
území porušování veřejné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství, dále znečišťování veřejného prostranství a závadová chování,
jako jsou například hlasité pokřikování, nespolečenské chování a verbální provokace kolemjdoucích.
Stále častěji řešili strážníci také sprejerství, kdy se
začaly na hlavní třídě ve městě objevovat nejenom
nejrůznější obrazce, ale i drobné popisy na fasádách
domů a firem. I z toho důvodu se ke konci roku 2012
začala připravovat možnost odměňování těch, kteří
dokáží vandaly usvědčit.
Chladné podzimní a zimní měsíce odhalily další problém s lidmi bez domova. Přestože se město opět domluvilo s Oblastní charitou Břeclav na možnostech
přespávání lidí v denním centru Charity při velkých
mrazech, začali se lidé bez domova stále častěji stahovat do budovy bývalé ubytovny a polikliniky Českých drah u nádraží. Strážníci zde hned několikrát
provedli kontroly a zjistili, že se zde vyskytují osoby
pod vlivem alkoholu a návykových látek.

Městská policie získala
v roce 2012 hned dvě
nová služební vozidla,
která nahradila již dosluhující automobily.
Do ostrého provozu se
zapojily dvě takzvané
fotopasti, které strážníci využívají především
u velkoobjemových kontejnerů, kam často obyvatelé okolních obcí, podnikatelé či příslušníci jiných států vyhazují odpad, který
tam nepatří. Nově začali strážníci při výběru pokut
používat přenosný platební terminál.
Ke konci roku 2012 působilo u Městské police Břeclav 33 pracovníků, z toho bylo 28 ve funkci strážníka,
dva zaměstnanci působili v pracovní pozici bezpečnostního pracovníka, jeden v administrativní pozici
správce rozpočtu a dva pracovníci vykonávali práci
asistenta prevence kriminality.

Projekty městské policie v roce 2012
Od května změnil velitel strukturu městské policie,
v níž byli strážníci rozdělení do dvou funkčních zařazení podle svého zaměření. Začali tak fungovat strážníci hlídkové služby (s celoměstskou působností)
a zcela nově také strážníci s územní a objektovou odpovědností (tzv. okrskáři).
Dalším velkým projektem v roce 2012 byla modernizace Městského dohlížecího a kamerového systému,
který měla do této doby Městská policie Břeclav pouze v pronájmu. Události z dubna roku 2012 urychlily
výstavbu nového velína i pořízení sedmi nových kamerových bodů ve městě.

Projekt „Okrskáři“
Strážníci s územní a objektovou odpovědností začali
od května působit v pěti přesně ohraničených okrscích. Jejich prioritou bylo navázat kontakt s obyvateli
dotčených oblastí, s tamními úřady a firmami, pomáhat lidem, kteří v těchto okrscích žijí nebo pracují
s řešením každodenních problémů. A to nejen těch,
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které se bezprostředně dotýkají bezpečnosti jich samotných, ale také jejich majetku či veřejného pořádku.

odborem životního prostředí nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Okrskáři se tak stali prostředníky mezi obyvateli
a kompetentními úřady a jejich složkami, například
odborem rozvoje a správy, majetkovým odborem,

Mezi hlavní úkoly okrskářů patří také včasné odhalování bezpečnostních rizik v daném území s návrhem
řešení, preventivní a osvětová činnost.
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Asistent prevence kriminality
Začátkem roku 2012 působil v Břeclavi v rámci projektu prevence kriminality ministerstva vnitra Úsvit
jeden asistent prevence kriminality, který byl zařazený do struktury městské policie. Jeho hlavním
úkolem je zejména za pomoci své osobní a místní znalosti osob a prostředí pomoci městské policii
k zajištění většího klidu a veřejného pořádku v bytovém komplexu Riegrova. A také přispět ke zmírnění napětí mezi obyvateli sociálně vyloučené lokality
a obyvateli ostatních domů v bezprostředním okolí.
Asistent prevence kriminality se mezi obyvateli velice osvědčil. Získal si respekt mezi obyvateli sociálně
vyloučené lokality i školních a volnočasových zařízení. I z toho důvodu se radnice rozhodla, že se pokusí
získat peníze z ministerstva vnitra na druhého asistenta. Druhý asistent se zaměřuje na problémovou
mládež a další osoby s kriminální minulostí v Poštorné a Charvátské Nové Vsi.
V popisu práce mají oba asistenti pomoc strážníkům
městské policie při řešení problémů s romskými obyvateli uvedených lokalit, pomoc všem obyvatelům
dotčených oblastí, řešení citlivých otázek občanského soužití, spolupráce s IQ Roma servisem ve smyslu vyplnění volných chvil mládeže a plnění dalších
úkolů stanovených velitelem městské policie či jeho
zástupcem.

Městský kamerový a dohlížecí systém
Systém ve městě funguje již od roku 2003, ale až do
roku 2012 jej měla Břeclav pouze v pronájmu. Sestával z deseti dohledových bodů, z čehož bylo sedm
otočných a tři statické. Zastaralost kamerových bodů
i celého systému a události z dubna roku 2012 však
vedly k rozhodnutí, že město pořídí vlastní kamerový
a dohlížecí systém, a to i díky podpoře Ministerstva
vnitra České republiky a Jihomoravského kraje (více
viz Významné investiční akce města…).

Mimořádná nasazení strážníků v roce 2012
V roce 2012 byli strážníci mimořádně nasazení hned
v několika případech. Asi nejrozsáhlejší akcí byla
v dubnu a květnu mimořádná opatření ve městě způsobená údajným napadením mladého chlapce, které
se později podařilo Policii České republiky odhalit

jako vymyšlené. Díky nařčení romské minority však
začala být v Břeclavi velice napjatá situace, která vyústila v demonstraci (viz kapitola Nejdůležitější události v Břeclavi v roce 2012 – Obyvatelé Břeclavi demonstrovali…). V ulicích města tak v dubnu i květnu
dohlíželi městští i republikoví policisté na bezpečnost
a posléze byli strážníci nasazení také při samotné demonstraci v centru města.
Mezi mimořádná nasazení městské policie však řadíme také riziková sportovní utkání, součinnostní opatření s Policií České republiky (dohledy nad příjezdy
a odjezdy rychlíkových železničních spojů v souvislosti s působností organizovaných skupin okrádajících
cestující), cvičení složek Integrovaného záchranného
systému Jihomoravského kraje, hodové průvody či
Svatováclavské slavnosti.

Statistika řešených přestupků a uložených
blokových pokut
V roce 2012 odhalili strážníci 4 610 přestupků, což
představuje pokles o 11,1 % oproti roku předcházejícímu. Za tyto přestupky udělili pokuty v celkové výši
1 040 000 korun, tedy o 7,2 % více než v roce 2011.
Průměrná výše pokuty byla 443 korun (u blokových
pokut na místě zaplacených je to průměrně 386 korun, u blokových pokut na místě nezaplacených 557
korun).
Strážníci v tomto roce odhalili 143 podezření ze
spáchání trestného činu, zadrželi čtyřicet pachatelů
trestných činů nebo osob z trestné činnosti podezřelých.
Nejvíce přestupků bylo spáchaných na úseku dopravy, celkem 2 739, druhým nejrozšířenějším protiprávním jednáním pak byly přestupky proti veřejnému pořádku. Těch strážníci odhalili 746. Třetí
příčku při počtu 595 představují přestupky proti
pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní
samosprávě (porušení obecně závazných vyhlášek
a nařízení města), přičemž v 385 případech se jednalo
o porušení veřejně závazné vyhlášky města Břeclavi
stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Strážníci dále řešili 291 přestupků proti
majetku a 193 přestupků proti občanskému soužití.
V roce 2012 se zabývali strážníci také 32 případy přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi.
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Odhalené přestupky v roce 2012
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Příspěvkové organizace zřizované městem Břeclav
Mezi příspěvkové organizace zřizované městem patří
základní a mateřské školy, základní umělecká škola,
knihovna, muzeum a sportovní zařízení Tereza Břeclav a domov seniorů.

Muzeum odbrželo peníze na představení židovství
v rámci Muzejních nocí a knihu o lidovém kroji na
Podluží.

Základní a mateřské školy v Břeclavi
Dotace pro příspěvkové organizace
Téměř dvacet milionů korun. Tolik dokázaly na podporu svých projektů získat příspěvkové organizace
města za poslední dva roky. Základní škola Komenského v Poštorné obdržela téměř půl milionu na
mezinárodní projekt Comenius. Spolu s rakouskými
a slovenskými žáky se ti břeclavští zabývali dva roky
olympijskou tematikou. V rámci projektu se žáci sešli
na území tří států a vyměňovali si zkušenosti. Téměř
jeden a půl milionu škola dostala na zkvalitnění vzdělávacího procesu, například při výuce cizích jazyků,
matematiky a dalších předmětů. Na zkvalitnění vzdělávání dostala milion také Základní škola Kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi.
Téměř tři miliony korun dokázala z evropských fondů
získat Základní škola Kupkova na tři zajímavé projekty, a to na partnerství škol v rámci programu Comenius, kdy se děti seznamovaly s každodenním životem
partnerů z celé Evropy, na vzdělávání a program celoživotního učení. Děti ze Základní školy Na Valtické
se díky téměř milionu a půl dočkaly nových školních
pomůcek, individualizace a inovace výuky. Nově je
připravený i projekt Němčina do škol.
Nejvíce projektů má za sebou i před sebou Základní
škola Slovácká. Té se podařilo zapojit do akcí v hodnotě kolem sedmi milionů korun. Díky nim tak došlo
ke zkvalitnění a zefektivnění výuky, tvorbě didaktických pomůcek, dalšího vzdělání se dostalo tamním
učitelům, škola má nového psychologa. Nově by škola chtěla více rozvíjet výuku pro cizince.
Základní škola Jana Noháče ze Staré Břeclavi díky téměř milionu korun z evropských fondů zmodernizuje
školu a získá pomůcky pro žáky i učitele.
Peníze se podařilo získat i městské knihovně a muzeu. Knihovna se může pochlubit novým vyhledávacím systémem, zvukovými knihami, potřebnými pomůckami, jako jsou například notebooky či projektor.

V Břeclavi navštěvují děti šest základních a devět mateřských škol. Ty se nacházejí v centru města i ve všech městských částech. Ve školním roce
2011/2012 nastoupilo do břeclavských mateřských
škol 216 dětí, celkem jich bylo 718. O rok později bylo
nově přijatých 274 dětí a ve školkách jich bylo celkem
763. Do základních škol ve školním roce 2011/2012
nastoupilo 229 nových žáků, celkový počet byl 1949
dětí. O rok později to bylo 239 nováčků při celkovém
počtu 1928 žáků.

Patří mezi ně:
Základní škola Komenského
(ředitelka Mgr. Yveta Polanská)
Základní škola Na Valtické
(ředitelka Mgr. Dagmar Krystíková)
Základní škola Slovácká
(ředitelka Mgr. Iva Jobánková)
Základní škola J. Noháče
(ředitelka Mgr. Iva Karlínová)
Základní a mateřská škola kpt. Nálepky
(ředitelka Mgr. Jitka Šaierová)
Základní a mateřská škola Kupkova
(ředitel PaedDr. Igor Huleja)
Mateřská škola Břetislavova
(ředitelka Lenka Čudová)
Mateřská škola Hřbitovní
(ředitelka Mgr. Jitka Kocábová)
Mateřská škola Na Valtické
(ředitelka Marta Kaufová)
Mateřská škola Slovácká
(ředitelka Dagmar Čápová)
Mateřská škola U Splavu
(ředitelka Zdeňka Zálešáková)
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Mateřská škola Okružní
(ředitelka Bc. Zdeňka Stanická)

mar Benešovou. Tentokrát na téma Krása lidových
krojů Podluží.

Mateřská škola Osvobození
(ředitelka Eva Čevelová)
V roce 2011 i 2012 byly mateřské školy naplněné do
výše kapacity, od září 2012 došlo ke snížení kapacity
Mateřské školy Břetislavova z 54 na 44 dětí, město
však navýšilo kapacitu Mateřské školy Na Valtické,
kde je místo 103 dětí nově 153 žáčků.

Městská knihovna Břeclav
Ve druhé polovině roku patřil k nejvýznamnějším
akcím večer věnovaný sedmdesátinám spisovatele
Jana Kostrhuna či křest knihy Fanoš Mikulecký: Prostý kvítek v bludišti travin, kterou knihovna vydala ke
100. výročí narození autora podlužáckých písní. To
však nebyl jediný křest, který se v knihovně odehrál.
Další knihou byly Ftákoviny 3 s podtitulem Ze soudních síní autora Josefa Mužíka.

Městská knihovna zaznamenává v roce 2012 konečně pozitivní obrat v počtu registrovaných čtenářů. Ke
konci roku jich registrují téměř čtyři tisíce s téměř
stovkou nových dětských čtenářů. Podle směrnic
knihovna nově započítává i návštěvníky virtuální,
tedy i ty, kteří navštívili knihovnu přes internetové
stránky (www.knihovna-bv.cz), blog (http://breclav.
blogspot.cz) nebo Facebook. Nárůst je tak opravdu značný, jen za půl roku, od června 2012, od kdy
knihovna návštěvníky takto počítá, je nárůst oproti
roku 2011 vyšší o padesát tisíc návštěvníků. Běžných
výpůjček knih, časopisů či CD je o sedm tisíc více,
větší je i počet nakoupených knih nebo nárůst uživatelů zvukové knihovny.
V první polovině roku připravila knihovna pro své
čtenáře hned několik zajímavých akcí, například besedu Plavba na La Grace, na níž své zážitky z plavby
na replice slavné historické plachetnice přijel povyprávět Luděk Kocourek, kaleidoskop zážitků a fotografií z vodáckých výprav pak v přednášce Expedice
po řekách severovýchodní Sibiře představil Roman
Mach. Významnou událostí byla soutěž pro děti, jež
připravila knihovna ve spolupráci s fotografkou Dag36

Svou tvorbu v knihovně představil i mladý břeclavský
autor Michal Šefara, v Týdnu knihoven přečetla ze
svého díla spisovatelka Daniela Krolupperová, hojně
navštívená byla beseda s geologem a spisovatelem
Václavem Cílkem.
Své stálé místo v nabídce knihovnických akcí si získaly hudební a literární kavárny. Návštěvníci si tak
poslechli písničky Jiřího Grosmanna, vyprávění o historii operety nebo se zaposlouchali do vánočních
melodií. Milovníky literatury čekalo povídání o Karlu a Josefu Čapkových, Boženě Němcové, nechybělo Putování světem fantazie ve světech spisovatelů
J. R. R. Tolkiena, J. K. Rowlingové nebo Terry Pratchetta
či zamyšlení spisovatelky Simony Monyové.
Knihovna uspořádala i několik výstav. Velký zájem
vzbudila Břeclav ve starých pohlednicích, kterou
uspořádala ke 140. výroční povýšení Břeclavi na
město společnost Europrinty. Dále to byla výstava
Barma a Tibet či kreslené vtipy Milana Kocmánka se
zimní a vánoční tematikou. Tato akce byla spojená
s autogramiádou knihy My tady žijem.
Knihovna pokračovala v pořádání kurzů trénování
paměti a kurzů zaměřených na zvyšování počítačové
gramotnosti.

Pobočky v Charvátské Nové Vsi a Staré Břeclavi rozšířily půjčovní dobu, v Charvátské Nové Vsi se od září
scházejí maminky s malými dětmi a připravuje se
i další oživení těchto poboček. Hlavní knihovna poskytuje zázemí tanečníkům skupiny Actiwity DC, Klubu
aktivních seniorů, knihovníci připravují pořady pro
klienty Tyflocentra či Senior Pointu.
Ředitelem Městské knihovny Břeclav je Mgr. Marek
Uhlíř.

Městské muzeum a galerie Břeclav

Sportovní zařízení Tereza
Příspěvková organizace Tereza Břeclav se od 1. července 2012 stala po rozhodnutí zastupitelstva města správcem fotbalového stadionu v Lesní ulici. Od
stejného data převzala organizace správu výlepových
ploch města Břeclavi a zábradlí určených k pronájmu
za účelem reklamy.
Na zimním stadionu, který příspěvková organizace
spravuje, se i v tomto roce konalo několik úspěšných
a divácky atraktivních akcí. V dubnu se odehrála neplánovaně dvě utkání mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let. V květnu následoval koncert Michala
Davida a konec června byl ve znamení exhibice stolního tenisu. Měsíc srpen patřil již tradičně Memoriálu Ivana Hlinky, který se odehrál v týdnu od 13. do 18.
srpna. Vítězným týmem byli Kanaďané.
Do nové hokejové sezony šel zimní stadion s opravenými toaletami mužů na severní tribuně a generální
opravou dvou kompresorů.

Rok 2012 byl pro Městské muzeum a galerii Břeclav
jedním z nejúspěšnějších. Návštěvnost vzrostla na 16
tisíc návštěvníků, a to hlavně díky posílení propagace ve spolupráci s městem (webové stránky města,
turistické informační centrum, výlepové plochy, kabelová televize) a také díky řadě atraktivních výstav.
Městské muzeum uspořádalo ve svých třech výstavních objektech – synagoga, muzeum pod vodárnou
a Lichtenštejnský dům – celkem 17 výstav. Návštěvnosti pomohla stálá expozice na zámečku Pohansko.
Nejúspěšnější výstavou roku 2012 se stal Koloniál
pana Bajzy s návštěvností 3500 návštěvníků a velmi
divácky atraktivní byla také výstava děl Alfonse Muchy v synagoze. Ve spolupráci s Klubem vojenské historie Břeclav byla lidem představená výstava Břeclav
1938 – 1945: město pod hákovým křížem.
Muzeum v roce 2012 uspořádalo i třicítku dalších akcí
a na stejném počtu i spolupracovalo s dalšími organizacemi. Na tyto akce zavítalo na osm tisíc dalších návštěvníků. Mezi nejoblíbenější patřily muzejní dílničky,
koncerty, přednášky, vernisáže a další zajímavé akce.
Ředitelkou Městského muzea a galerie Břeclav je
PhDr. Alena Káňová.

Ředitelem sportovního zařízení Tereza je Ing. Pavel
Švandelka, PhD.

Domov seniorů Břeclav
Kapacita Domova pro seniory Břeclav je v současné
době 220 lůžek. Ke konci roku 2012 žilo v této příspěvkové organizaci zřizované městem Břeclav 214 lidí,
z čehož je 105 v domově pro seniory, 107 v domově
se zvláštním určením a 2 využívali odlehčovací službu.
Žen žilo v tomto roce v domově 144, mužů pak 70.
Rok 2012 byl pro Domov pro seniory Břeclav poznamenaný hned dvěma událostmi. Tou první byl zisk
velmi nízkého příspěvku z dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky. Termín pro podání
žádosti o neinvestiční dotaci na provoz sociálního zařízení byl ministerstvem změněný (zkrácený), a organizace tak získala příspěvek až v náhradním termínu.
Výše příspěvku byla 4 750 tisíc korun. V roce 2011
přitom získal Domov seniorů Břeclav od státu dotaci
ve výši více než 20 milionů korun.
Z důvodu nedostačující výše dotace si musela organizace půjčit peníze od svého zřizovatele, tedy města
Břeclav. Hospodaření skončilo v roce 2012 ztrátou
-5,9 milionu korun. Domov seniorů přešel na úsporný režim, který se však nedotkl klientů.
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Druhou významnou událostí bylo zateplení, výměna
oken a oprava balkonů v domově. I díky dotaci se podařilo za cenu 24 milionů korun zlepšit stav budovy,
a v následujících letech by tak mělo dojít k významným úsporám energií.
Ředitelkou Domova seniorů Břeclav byla Mgr. Dana
Botková, město však v roce 2012 vyhlásilo i z důvodu
hospodaření výběrové řízení na její pozici.

Základní umělecká škola Břeclav
Základní uměleckou školu Břeclav navštěvovalo ve
školním roce 2010/2011 celkem 650 žáků. Přijatých
bylo nově 70 lidí. Ročník úspěšně dokončilo šest set
čtyřicet sedm, z toho šest set dvacet pět s vyznamenáním. Na vysokou školu pak byl přijatý jeden zájemce, a to do oboru hra na trubku.
Ke studiu ve školním roce 2011/2012 bylo do prvního ročníku přijatých 133 zájemců, celkem do školy
chodilo šest set sedmdesát osm žáků. K 30. září 2012
nastoupilo do Základní umělecké školy Břeclav 695
žáků, z toho 172 žáků do prvního ročníku studia.
V tomto roce vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž hudebního oboru v disciplínách: hra na dechové a bicí nástroje, hra na lidové
nástroje, hra žákovských orchestrů, sólový a komorní
zpěv a taneční obor.
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V okresních kolech získalo první místo 10 žáků, na
druhém se umístilo 11 žáků a třetí příčku obsadili dva
žáci. V krajských kolech přivezla první místo jedna žákyně (Caroline Asuquo – sólový zpěv), druhá místa
obsadilo pět žáků, třetí dva a čestné uznání získal jeden žák.
Houslový soubor ZUŠ Břeclav získal první místo
v soutěži hra žákovských orchestrů pod vedením zástupkyně ředitele Petry Roučkové. Komorní smyčcový soubor získal 1. místo ve hře žákovských orchestrů
(pedagogické vedení Jarmila Volejníková). Cimbálová
muzika ZUŠ Břeclav obsadila první místo ve hře na
lidové nástroje (pedagogické vedení Libor Mišurec).
Josef Kelemen a Barbora Rosochová získali první
místo na celostátní přehlídce Memoriál Tomáše Dosedly (oba ze třídy MgA. Dariny Herákové: literárnědramatický obor).
Ředitelem Základní umělecké školy Břeclav je Radek
Pudelka.

Dotace města rozdělené v roce 2012
Rada města Břeclavi a Zastupitelstvo města Břeclavi
rozdělily v roce 2012 mezi desítky žadatelů o dotaci 23 398 374 korun. Peníze z rozpočtu šly na sport,
kulturu a do sociální oblasti. Město Břeclav díky dotačnímu systému podpořilo konání mnoha zajímavých kulturních a sportovních akcí a činnost několika
kroužků, klubů a organizací, které během roku navštěvují ve městě stovky dětí i dospělých.
V roce 2012 se v kulturním kalendáři města, který najdou lidé na internetu www.breclav.eu v sekci
Kulturní kalendář a v tištěné podobě v Turistickém
informačním centru, objevilo přes šest set kulturních
a společenských akcí a sto padesát sportovních událostí, které bavily Břeclavany i turisty během celého
roku.
V prvním kole žádostí o dotace, které radnice vyhlásila ještě v listopadu 2011, mohli zájemci požádat o
dotaci z rozpočtu města na činnost v oblasti sportu
a na tři kulturní a společenské akce, které již mají ve
městě své pevné místo. Jedná se o Kulturní léto, Letní

festival v areálu pod zámkem a Otevírání Lichtenštejnských stezek.
Do druhého kola se pak mohli přihlásit v oblasti sportu o dotace ti, kteří chtěli získat podporu na správu
a údržbu majetku ve vlastnictví města nebo organizace (případně dotaci na nájemné v objektech vlastněných městem). Dotace byla rovněž určená na pořádání jednorázových sportovních nebo sportovně
zaměřených akcí. V oblasti kultury se mohli o peníze
ucházet zájemci o pořádání jednorázových kulturních či kulturně zaměřených akcí a zájemci o dotaci na činnost v oblasti kultury. Ve druhém kole byla
vyhlášená také výzva na dotaci na činnost v oblasti
sociálních služeb.
V roce 2012 získala Střední odborná škola Edvarda
Beneše a Obchodní akademie Břeclav půjčku na projekt Němčina do škol ve výši 150 tisíc korun. Okresní
hospodářská komora Břeclav dostala na Informační
místo pro podnikatele 49 tisíc korun.

Dotace v oblasti kultury

Muzejní a vlastivědná společnost Brno:

Vlastivědný věstník (5 000 Kč)

Spolek neslyšících Břeclav:

Kultura pro neslyšící (4 500 Kč)

Old Stars Břeclav:

Mistrovství Evropy ve verbuňku (30 000 Kč)

Patchworkový klub Břeclav:

Patchwork dnes (10 000 Kč)

Slovácký krúžek Stará Břeclav:

Beseda u cimbálu (10 000 Kč)
Martinské hody (50 000 Kč)
Krojový výlet (10 000 Kč)
Provoz kulturního domu (250 000 Kč)

Slovácký krúžek Poštorná – Koňaré:

Doprava na akce (7 500 Kč)
Pořízení krojů (50 000 Kč)
Muzika na hody (50 000 Kč)
Vánoční zpívání (15 000 Kč)
Redesign webu (5 000 Kč)
Zpívání (30 000 Kč)
Provoz kulturního domu (300 000 Kč)

SRPŠ při Základní umělecké škole Břeclav:

Činnost orchestru (10 000 Kč)
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StarStep:

Výuka tance (30 000 Kč)
Velká cena Břeclavi (10 000 Kč)

Jaroslav Švach:

Kurz lidových tanců (15 000 Kč)

Tomáš Tesař:

Břeclavský rock (20 000 Kč)

TJ Sokol Charvátská Nová Ves:

Veronika Tučková:

Czech Open (20 000 Kč)
Divadelní představení (10 000 Kč)
Provoz kulturního domu (250 000 Kč)
Dotace na činnost (50 000 Kč)

YMCA T.S., o.s.:

Skautský tábor (5 000 Kč)

Ing. Luděk Kabelka:

Provoz kina Koruna (850 000 Kč)

SK Stará Břeclav:

Hudecké dny (120 000 Kč)

Malovaný kraj:

Malovaný kraj (100 000 Kč)

Liechtenstein Area Agency:

Otevírání stezek (86 000 Kč)

Mgr. Petr Vlasák:

Hudební středy (25 000 Kč)
Synagoga bez hranic (14 000 Kč)

Jazzfestbrno:

Jazz and Wine (50 000 Kč)

Břeclavan:

Pořízení krojů (50 000 Kč)

Břeclavánek:

Letní tábor (10 000 Kč)
Krojové vybavení (30 000 Kč)
Dětská neděle (9 000 Kč)
Tulipán Boženy Šebetovské (17 000 Kč)

SVČ Duhovka:

Činnost Amira (10 000 Kč)
Činnost E.M. Dancers (40 000 Kč)

DABARA:

Pro každého něco (10 000 Kč)

Gymnázium Břeclav:

Setkání s uměním (25 000 Kč)

SDH Poštorná:

Výročí založení sboru (12 000 Kč)

SK Charvatčané:

Dětské hody (6 000 Kč)
Večer plný duet (10 000 Kč)
Krojové dovybavení (12 500 Kč)
Muziky na hody (50 000 Kč)
Letní soustředění (37 500 Kč)

OS Morava:

Činnost tanečního klubu (20 000 Kč)

OS Morava – sportovní tanec:

Břeclavská romance (20 000 Kč)

Junák, středisko Svatopluk:

Letní tábor (5 000 Kč)

Divadlo Bedřicha Kaněry:

Amafest 2012 (20 000 Kč)
Činnost souboru (10 000 Kč)

Klubík Břeclav:

Malíři v krajině (5 000 Kč)

Klub přátel umění Břeclav:

Brožura (5 000 Kč)

Klub vojenské historie Břeclav:

Pohansko 2012 (30 000 Kč)
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Dotace v oblasti sportu

Nautilus Břeclav:

Vánoční kilometr (8 000 Kč)
Zimní plavání (10 000 Kč)
Nájem bazénu (30 000 Kč)

JUDr. Zdeněk Janík:

Provoz krytého bazénu (2 506 000 Kč)
Provoz bazénu – narovnání (380 000 Kč)

TJ Tatran Poštorná:

Činnost šachového oddílu (10 000 Kč)
Činnost volejbalu (19 000 Kč)

TJ Loko Břeclav:

Nájemné (28 000 Kč)
Náklady na činnost (800 000 Kč)
Činnost atletického oddílu (550 000 Kč)

Sport pro všechny:

Běh naděje (8 000 Kč)

Power Břeclav:

Mikulášský mrtvý tah (10 000 Kč)

SK MG Břeclav:

Pohárové závody (19 000 Kč)
Podpora talentů (79 000 Kč)

SK Duhovka Břeclav:

Nájemné (29 000 Kč)

Sportkomplex club:

GP Racio Břeclav (19 000 Kč)

Slovácký tenisový klub:

Údržba areálu (24 000 Kč)
Tenisová mládež (8 000 Kč)

TJ Sokol Charvátská Nová Ves:

Činnost (67 000 Kč)
O pohár LVA (10 000 Kč)
Mládežnická kopaná (77 000 Kč)

RS ČSTV Břeclav:

Sportovec roku (11 000 Kč)
Náklady na činnost (68 350 Kč)

Duhovka Břeclav:

Finále v softballu (3 000 Kč)

TJ Sokol Břeclav:

Sportem ku zdraví (47 840 Kč)

Olympia Stará Břeclav:

Turnaj v kopané (10 000 Kč)

Royal Rangers:

Fotbal plus – děti (10 000 Kč)

GENA-G:

Finále CORNY (14 000 Kč)

PRO-HOCKEY Cz.:

Memoriál Ivana Hlinky (400 000 Kč)

Jaroslav Krásný:

Rozvoj oddílu judo (13 000 Kč)

HC Lvi Břeclav, o.s.:

Mládežnický hokej (2 569 754 Kč)
Nájem ledové plochy (396 000 Kč)
Činnost dětského ledního hokeje,
1. pol. (2 035 930 Kč)

MSK Břeclav, s.r.o.:

Mládežnická kopaná (1 150 000 Kč)

Slovácký veslařský klub:

Provoz klubu (200 000 Kč)

DECARO RMG, s.r.o.:

Odznak všestrannosti olympijských vítězů (20 000 Kč)

Městský sportovní klub:

Finále českého poháru (10 000 Kč)
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Kraso Břeclav, o.s.:

Nájem ledové plochy (800 000 Kč)

TJ Tatran Poštorná, volejbal:

Mládežnický volejbal (32 000 Kč)

MSK Břeclav, s.r.o.:

Stolní tenis (500 000 Kč)

MSK Břeclav, stolní tenis:

Trenéři mládeže (44 000 Kč)

MSK Břeclav, kopaná 1. pol.:

Činnost mládeže (2 000 000 Kč)

TJ Tatran Poštorná, šach. oddíl:

Mládež šachy (36 000 Kč)

Lucie Rylichová:

Mistrovství Evropy ve střelbě (50 000 Kč)

Lucie Myslivečková:

Podpora krasobruslení (50 000 Kč)

OREL Břeclav:

Obnova materiálového vybavení (26 000 Kč)

TJ Lokomotiva Břeclav, basketbal:

Činnost basketbalového oddílu (32 000 Kč)

TJ Lokomotiva Břeclav, badminton:

Podpora mládeže (40 000 Kč)

TJ Lokomotiva Břeclav, volejbal:

Činnost oddílu (175 000 Kč)

Kamil Hrušecký:

Minibike – mládežník (50 000 Kč)

SK Duhovka:

Volejbalová mládež (30 000 Kč)

Junák:

Činnost střediska (16 000 Kč)

Bors Club:

Mládežnický tenis (42 000 Kč)

Dotace v sociální oblasti

Remedia Plus, o.p.s. Břeclav:

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Břeclav:

Integrační centrum Utilis (440 000 Kč)
Denní stacionář Utilis (550 000 Kč)
Odlehčovací služby (82 000 Kč)
Osobní asistence (94 000 Kč)
Domov se zvl. režimem pro osoby s demencí (495 000 Kč)
Pečovatelská služba (850 000 Kč)

Kopretina Břeclav:

Domov svaté Agáty Břeclav (125 000 Kč)
Kontaktní centrum s terénním programem (350 000 Kč)
Azylový dům Břeclav (250 000 Kč)
Nízkoprahové denní centrum Břeclav (90 000 Kč)
Provoz charitní pečovatelské služby Břeclav (980 000 Kč)
Provoz výdejny stravy v domově s peč. službou (94 000 Kč)
Letní integrační a rehabilitační tábor (15 000 Kč)

Svaz tělesně postižených v ČR
Okresní organizace Břeclav:

Integrace zdravotně postižených dětí (15 000 Kč)

Středisko rané péče SPRP Brno:

Raná péče – služby pro rodiny dětí raného věku (12 000 Kč)

Český klub nedoslýchavých HELP:

Poradna pro sluchově postižené Břeclav (10 000 Kč)

Tyflocentrum Brno, o.p.s.:

Podpora regionálního střediska v Břeclavi (60 000 Kč)
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Spolek neslyšících Břeclav, o.s.:

Centrum sociálních služeb pro neslyšící (30 000 Kč)

ROSKA Břeclav, reg. organizace Roska v ČR:

Zapojení lidí s roztr. sklerózou do běžného života (3 500 Kč)

Apoštolská církev, sbor Břeclav:

Mládež v ohrožení (10 000 Kč)

Svaz důchodců ČR, o.s., míst. org.:

Bezplatná právní poradna (25 000 Kč)
Aby člověk nebyl sám (52 500 Kč)

Svaz tělesně postižených Břeclav:

Poznávací zájezdy (18 000 Kč)
Činnost organizace a provoz kanceláře (5 000 Kč)

Senior klub Poštorná:

Nebýt ve stáří sám (11 000 Kč)

Svaz důchodců ČR, org. Stará Břeclav:

Kulturní a společenské aktivity pro seniory (23 500 Kč)
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Hospodaření města Břeclavi v roce 2012
Břeclav v roce 2012 hospodařila s přebytkovým rozpočtem. Ušetřit se podařilo téměř 40 milionů korun.
Příjmy celkem:

439 873,6 tisíc

Výdaje celkem:

400 269,1 tisíc

daňové příjmy

272 073,6 tisíc

běžné výdaje:

334 332,5 tisíc

nedaňové příjmy

68 430,4 tisíc

kapitálové příjmy

16 112,8 tisíc

přijaté dotace

83 256,8 tisíc

400 269 100

kapitálové výdaje:

439 873 600

65 936,6 tisíc

příjmy
výdaje

Rozpočet na rok 2012 schválili zastupitelé na svém
8. zasedání 14. prosince 2011. Stejně tak schválili
i rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014. Následně
byl rozpočet podle zákona rozepsaný do podrobné
rozpočtové skladby a na základě zmocnění zastupitelstva rada města schvalovala opatření, podle kterých byl rozpočet města upravovaný.
Ekonomický odbor průběžně hospodaření města
vyhodnocoval a předkládal radě města měsíční rozbory hospodaření. Tedy plnění příjmů, čerpání výdajů, financování podle jednotlivých odborů.
Rada města také na začátku roku 2012 přijala opatření a schválila vázání rozpočtu výdajů ve výši 16 milionů korun. Důvodem bylo zmírnění rozpočtových
rizik zejména ze strany naplňování sdílených daní
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a ohrožené dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky pro příspěvkovou organizaci
Domov seniorů Břeclav. Po vyhodnocení hospodaření města za červenec byly peníze uvolněné k dalšímu
využití.
Rozpočtové příjmy roku 2012 byly v rámci upraveného rozpočtu schválené v objemu 420 675 tisíc
korun, celkové výdaje pak ve výši 452 381,5 tisíc korun, schodek ve výši 31 706,5 tisíc korun. Skutečně
dosažené příjmy byly nakonec o něco vyšší, a to
439 873,6 tisíc korun (plnění 104,56 % díky překročení o 19 199 tisíc korun). Čerpání výdajů bylo ve výši
400 269,1 tisíc korun. Úspora je oproti předpokládanému rozpočtu 52 112 tisíc korun. Přebytek vznikl ve
výši 39 604,5 tisíc korun (podrobně viz tabulka).

Text

DaŸové pƎíjmy
NedaŸové pƎíjmy
Kapitálové pƎíjmy
PƎijaté dotace
P\ÍJMY CELKEM
BĢžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODA\ENÍ
PƎebytek ve výši
Schodek ve výši

Rozpoēet schválený
(v tis. Kē)

Rozpoēet upravený
(v tis. Kē)

Skuteēnost
(v tis. Kē)

258 353,00
55 016,30
16 160,00
61 188,70

258 338,40
63 177,80
16 160,00
82 998,80

272 073,60
68 430,40
16 112,80
83 256,80

390 718,00
341 889,00
82 410,00

420 675,00
360 726,20
91 655,30

439 873,60
334 332,50
65 936,60

424 299,00

452 381,50

400 269,10

33 581,00

31 706,50

39 604,50

Plnění rozpočtu příjmů:
Daňové příjmy byly oproti předpokladu vyšší
o 13 735,5 tisíc korun. Největší vliv na plnění měl
výběr daní z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
(+ 6 384 tisíc korun), z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (- 1 448 tisíc korun),
z příjmu kapitálových výnosů (+ 362 tisíc korun),
z příjmu právnických osob (+ 7 291 tisíc korun), z přidané hodnoty (- 9 166 tisíc korun), poplatek za užívání veřejného prostranství (+ 455 tisíc korun), odvod
z loterií a jiných her kromě výherních hracích přístrojů (+ 588 tisíc korun), odvod z výherních hracích
přístrojů (+ 8 324 tisíc korun), správní poplatky
(- 658 tisíc korun) a daň z nemovitostí (+ 1 218 tisíc
korun).
Nedaňové příjmy byly také oproti plánovanému
rozpočtu překročené, a to o 5 069 tisíc korun. Významnější vliv se projevil u položek ostatní příjmy
z vlastní činnosti (+ 1 111 tisíc korun), příjmy z úroků
(+ 341 tisíc korun), sankční platby (+ 1 090 tisíc korun), přijaté pojistné náhrady (+ 191 tisíc korun), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+ 1 127 tisíc
korun), ostatní nedaňové příjmy (+ 128 tisíc korun)
a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých
nerostů (+ 948 tisíc korun).

Kapitálové příjmy nebyly splněny o 47 tisíc korun,
kde se zejména projevil vliv položek příjmy z prodeje pozemků (+ 1 160 tisíc korun) a příjmy z prodeje
ostatních nemovitostí (- 1 220 tisíc korun).
Transfery přijaté byly celkem ovlivněné těmito
položkami: přijaté transfery ze státního rozpočtu
(- 103 tisíc korun), neinvestiční transfery od obcí
(+ 294 tisíc korun) a převody z vlastních fondů
(+ 64 tisíc korun).

Plnění rozpočtu výdajů:
Ve výdajové části rozpočtu se projevila úsporná
opatření a rovněž vázání peněz ve výši 16 milionů korun. I z těchto důvodů nedošlo nakonec k některým
naplánovaným opravám silnic a chodníků, veřejného
osvětlení a výkupům pozemků. Neinvestiční výdaje
tak nebyly plně využité a oproti plánu vykazují skutečnost – 26 394 tisíc korun.
Kapitálové výdaje nebyly také použité v rozpočtované výši (- 25 719 tisíc korun). Největší vliv na celkový
stav má nákup dlouhodobého nehmotného majetku
(- 1 212 tisíc korun), budovy, stavby, haly (- 13 129
tisíc korun), stroje, přístroje, zařízení (- 1 449 tisíc korun), dopravní prostředky (- 1 361 tisíc korun) a pozemky (- 8 510 tisíc korun).
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Zadluženost města na konci roku 2012

Poskytovatel
s. spoƎitelna - pƎeúvĢr. inv. staveb
s. spoƎitelna - odkanalizování
s. spoƎitelna - stavba DPS
Komerēní banka - vodohosp. infrastr.

PƎijetí
úvĢru
01/2004
03/2001
01/2002
11/2006

CELKEM STAV ÚV Rp

Splatnost
11/2017
09/2014
12/2014
10/2014

Úrok.
sazba
4,73
4,60
5,91
1,07

etnost
splátek
12
4
12
12

Zƽstatek k
31.12.2012
24 640,00
11 333,00
4 111,37
6 890,00
46 974,37

Závěrečný audit města
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Břeclav k 31. 12. 2012 uvádí: „Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít
negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.“
V závěru zprávy nezávislého auditora o ověření řádné
účetní závěrky města Břeclav k 31. 12. 2012 je uvedený výrok auditora: „Podle našeho názoru účetní
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závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
města k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k tomuto datu
v souladu s českými předpisy.“
Závěrečný účet města odsouhlasili zastupitelé na
svém jednání ve středu 5. června 2013.

Opravy a investice
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Významné investiční akce města, opravy
a dotace z evropských fondů
Mezi největší investiční akce roku 2012 patřilo zateplení a výměna oken v Domově seniorů Břeclav
a také stavební úpravy na Městském úřadu Břeclav
za téměř čtyřicet milionů korun. Radnice pokračovala v opravách a budování nových chodníků, silnic
a parkovišť, úpravou prošla základní mateřská škola,
kde vznikly dvě nové třídy. Došlo také k zabezpečení
domu ve vyloučené lokalitě či k pořízení nového kamerového systému.

možnou úsporu spotřebované energie na vytápění
objektů, snížení prostupu tepla vnějším pláštěm budov a vyplnění otvorů ve fasádě.

V roce 2012 dalo město Břeclav do oprav 5,5 milionu
korun, na investiční akce, které byly z části hrazené i
z jiných zdrojů (evropské dotace, Jihomoravský kraj,
ministerstvo vnitra), šlo v roce 2012 téměř 54,5 milionu korun.

Nové investiční akce

Nová parkoviště, silnice i chodníky
a opravená kanalizace

Investiční akce v roce 2012 vyšly břeclavskou radnici
i díky přispění dotačních titulů na asi 54,5 milionu
korun.

Zateplení budovy radnice a domova seniorů
Mezi největší projekty patřilo zateplení a výměna
oken na Domově seniorů Břeclav (1), kdy došlo také
k opravě balkonů (24,949 milionu), a stavební úpravy Městského úřadu Břeclav (2). Kromě zateplení,
výměny oken má úřad také novou střechu (14,345
milionu).

Nově opraveného parkoviště se dočkali obyvatelé
sídliště v ulici Sovadinova (929 tisíc). Radnice přistoupila k úpravám hlavně z důvodu nevyhovujícího
stavu. Došlo k vybourání stávajícího povrchu, který
byl nahrazený zámkovou dlažbou s barevně odděleným stáním pro auta. Parkoviště tak má dvaadvacet
kolmých stání pro osobní auta, dvě stání pro auta
řidičů se sníženou schopností pohybu a orientace
a i samostatné stání pro motorky (3).

Hlavním cílem obou velkých projektů je snížení energetických ztrát, s čímž souvisí snaha o co největší
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Nového povrchu se dočkala také propojka ulice Sovadinova a Na Řádku (4). Cesta je tak teď mnohem
bezpečnější a i příjemnější pro řidiče či cyklisty,

vznikla parkovací stání a kanalizace (637 tisíc). Stejně
tak mají nové parkoviště a chodníky v ulici Budovatelská (518 tisíc - 5). Radnice také vyslechla žádosti
obyvatel ulice Lednické (6), kde u autobusové zastávky chyběl chodník (304 tisíc).
Ke zrušení septiků a vybudování nové kanalizace
(7) došlo v roce 2012 u Základní školy Komenského
v městské části Poštorná (349 tisíc).

Dětská hřiště vznikla díky dotaci MND
propojka ulic Sovadinova x Na Řádku

ulice Budovatelská

Díky dotaci 1,402 milionu korun mohly začít děti
využívat nové herní prvky hned na několika místech. A to v ulici Bratislavská (8), Dukelských hrdinů
(9) a U Jánského dvora (10).

Regenerace panelového sídliště Slovácká

ulice Lednická

V roce 2012 začala první etapa regenerace panelového sídliště Slovácká (11). Obyvatelé tohoto sídliště si
dlouhodobě stěžují na nedostatek parkovacích míst.
Pracovníci městského odboru také provedli anketu na
téma regenerace sídliště. Díky dotaci od ministerstva
pro místní rozvoj došlo v první fázi k vybudování nových parkovacích míst, opravě chodníků, veřejného
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osvětlení, nový je také mobiliář a přibyly stromy
a keře. Díky výběrovému řízení se podařilo snížit
původně odhadovanou cenu oprav ve výši více než
čtyři miliony korun na 2,436 milionu.

Zabezpečení sociálně vyloučené lokality

Jednatřicet kamerových bodů, bezpečnostní dveře,
čipový vstup se záznamem, osvětlení. Tak teď nově
vypadá zabezpečení městských bytů v ulicích Na
Zahradách, Krátká a Riegrova. Tím skončila na podzim roku 2012 první část projektu na zabezpečení
této oblasti, do které radnice i díky téměř milionové dotaci od ministerstva vnitra investovala peníze
(1,955 milionu) pro zvýšení bezpečí nejen obyvatel
žijících v těchto domech, ale také v sousedství (12).

Bezpečná Břeclav
S budováním nového kamerového a dohlížecího
systému se začalo v létě. Celková investice byla vyčíslená na 3,674 milionu korun s DPH. Součástí ceny je
pětiletý pronájem datových linek (151 tisíc za rok).
Nově je celý systém vystavěný tak, aby umožnil snadné napojení dalších kamerových bodů bez nutností
větších investic.
50

Za prvotní investici, kdy milion korun šlo z rozpočtu
ministerstva vnitra a půl milionu z Jihomoravského
kraje, město pořídilo vybavení dohledového pracoviště v budově městské policie, pracoviště velitele směny a technologické místnosti (13). To vše za
1,296 milionu korun. Další položkou bylo vytvoření
technologické sítě, tedy napojení jednotlivých kamer
na dohledové centrum (193 tisíc). Na město navíc
dohlíží sedm nových kvalitních a moderních kamerových bodů, přičemž pořízení jednoho bodu přišlo
průměrně na 143 tisíc. Nové kamerové body dohlížejí prozatím na dění v páteřních ulicích města (14
-20). Nacházejí se v místech od vlakového nádraží
přes sady 28. října, ulice 17. listopadu a Jana Palacha
až k náměstí T. G. Masaryka. Do ostrého provozu byl
Městský kamerový a dohlížecí systém uvedený od
prvního ledna roku 2013.
Radnice chce také pokračovat v budování nových kamerových bodů, a to především ve vyloučené lokalitě ulic Riegrova – Krátká – Na Zahradách, na sídlišti
Slovácká u vodojemu a nové kamery se také objeví
na největším břeclavském sídlišti Na Valtické.

Dvě třídy pro předškoláky Na Valtické

Břeclavská radnice i v roce 2012 zaznamenala zvýšený zájem rodičů o umístění svých dětí do mateřských škol. Kvůli stále zvyšujícímu se počtu odkladů
nástupů do prvních tříd by tak v Břeclavi nemohlo do
školky nastoupit téměř padesát tříletých dětí.
Radnice se proto rozhodla vyjít rodičům vstříc a nechala vybudovat další dvě třídy v Mateřské škole Na
Valtické. Na úpravy uvolnila více než jeden a půl milionu korun. Díky tomu se tak do školek dostaly děti,
kterým byly tři roky a jejichž rodiče zažádali o umístění. Vybudování páté třídy mateřské školy vyšlo na
835 tisíc korun, úprava prostor pro šestou třídu pak
stála 777 tisíc korun (21).

Prostor pro kulturu u kina

z etap projektu Břeclav bez bariér, v rámci které radnice postupně upraví nájezdy na přechody, autobusové zastávky, přidá osvětlení k přechodům. (23 – 42)
Nové místo pro kulturu získala Břeclav díky vydláždění prostoru u kina Koruna (287 tisíc - 22). Dříve
v těchto místech stály nevzhledné boudy. Město
pozemek odkoupilo od Jednoty Mikulov a nechalo
prostor vydláždit. V létě se tam tak mohly konat koncerty v rámci kulturního léta.

Břeclav bez bariér – I. etapa

Úpravy Na Valtické zlepšily vzhled sídliště
Největší břeclavské sídliště se v roce 2012 dočkalo
úprav veřejných prostranství, které spočívaly ve vybudování nových stání pro kontejnery a zkvalitnění
zeleně. Kontejnery jsou tak nyní umístěné na vyhrazených místech, oddělených od parkovacích ploch
a chodníků.

V rámci schváleného generelu Bezbariérovosti 2011
začala radnice v roce 2012 se získáváním dotace na
odstranění bariér ve městě. Poskytovatelem dotace
na projekt nazvaný Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, Bezpečný přechod byl Státní
fond dopravní infrastruktury.
Bezbariérové úpravy se v roce 2012 dočkaly přechody v ulicích Jana Palacha, sady 28. října, Sovadinova
a nábřeží Komenského. Navíc byla opravená také zastávka u polikliniky (2,508 milionu). Jedná se o první
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Díky obnově zeleně došlo k úbytku starých keřů, ale
také k vysázení nových keřů a stromů. Zeleň je tak
nyní sjednocená. Vysázené byly listnaté keře, záhony květin tvořené trvalkami, okrasnými travinami
a kapradinami, živé ploty, vzrostlé listnaté stromy
a traviny. Projekt byl z velké části hrazený z evropských fondů (43).

Opravy ve městě
Město v roce 2012 pokračovalo v opravách stávajících chodníků a silnic. Jednalo se především o položení nového povrchu na komunikace, na jejichž neuspokojivý stav dlouhodobě upozorňovali lidé žijící
poblíž.
Nového povrchu se dočkaly silnice v ulicích Seniorů
(575 tisíc korun - 44), Obránců míru (1,095 milionu
- 45), nové předláždění má silnice k Mateřské škole
Okružní (281 tisíc - 46), část silnice u Mateřské školy
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U Splavu (370 tisíc - 47). Radnice nechala opravit
havarijní stav propojky Kupkovy a Veslařské ulice
(48), kdy došlo zatím k provizorní úpravě recyklovaným materiálem (106 tisíc). Opravené silnice, jež získala nový povrch po opravě kanalizace (167 tisíc), se
dočkali také lidé v ulici P. Bezruče (49).
Lépe se ve městě chodí také po pěti úsecích opravených chodníků. A to na náměstí T. G. Masaryka, kdy
došlo k předláždění (441 tisíc - 50), opravený chodník mají v ulici Okružní (265 tisíc - 51) a nová je část
chodníku vedoucí k Základní škole Na Valtické (285
tisíc - 52). Novou zámkovou dlažbu dostal chodník
v ulici Mládežnická (53), kde město nechalo předláždit poškozený betonový monolitický chodník (1,250
milionu). Nově opravený chodník je také v ulici Jungmannova (261 tisíc - 54).
Opravou prošlo také parkoviště u Základní umělecké
školy Břeclav (114 tisíc - 55).

Seniorů

Obránců míru

silnice k MŠ Okružní

komunikace U Splavu

propojka Veslařské a Kupkovy

nám. P. Bezruče

náměstí TGM

ulice Mládežnická

chodník k MŠ Okružní

Na Valtické

ulice Jungmannova

parkoviště u základní umělecké školy
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Dotace získané na investiční akce a opravy města
Město Břeclav obdrželo v roce 2012 od sedmi poskytovatelů dotace ve výši více než 29,5 milionu korun na
investiční projekty a opravy.
Státní fond dopravní infrastruktury
Břeclav bez bariér – I. etapa
Dotace:
1 345 000 Kč
Podíl města:
597 526,14 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Revitalizace sídliště Slovácká – I. etapa
Dotace:
1 745 683 Kč
Podíl města:
852 070 Kč

Ministerstvo vnitra ČR – Prevence kriminality
Bezpečná Břeclav – MKDS 2012
Dotace:
1 000 000 Kč
Podíl města:
765 658,4 Kč

Zabezpečení sociálně vyloučené lokality
Dotace:
978 000 Kč
Podíl města:
1 082 817 Kč

Státní fond životního prostředí
Zateplení a výměna oken domova seniorů
Dotace:
14 434 666 Kč
Podíl města:
10 144 579 Kč

Zateplení a výměna oken úřadu
Dotace:
Podíl města:

8 058 982 Kč
6 143 484 Kč

Ministerstvo kultury ČR
Obnova kaple Panny Marie
Dotace:
Podíl města:

(56)
75 000 Kč
8 718 Kč

společnost MND
Dětská hřiště
Dotace:
Podíl města:

1 402 000 Kč
842 Kč

Jihomoravský kraj
Údržba cyklostezek
Dotace:
Podíl města:

45 700 Kč
55 080 Kč

Bezpečná Břeclav – MKDS 2012
Dotace:
Podíl města:

500 000 Kč
652 681,6 Kč

Dotace město získalo i na další projekty. Z ministerstva vnitra to bylo přes 250 tisíc korun na dva asistenty prevence kriminality, Státní fond životního
prostředí poskytl přes půl milionu na Digitální povodňový plán pro město Břeclav a ORP Břeclav. Z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR
získala Břeclav 322 551 Eur na projekt Slovensko-český protipovodňový záchranný modul, kde hlavní částí
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je dotace na nový hasičský vůz. Od Jihomoravského
kraje město získalo podporu na pořádání oslav 140
let povýšení na město ve výši 50 tisíc korun, zkvalitnění služeb Turistického informačního centra Břeclav
ve výši 50 tisíc korun, projekty prevence kriminality
Bezpečná Břeclav – Zelená dětem, kde činila podpora 20 tisíc korun, a Zdravé město Břeclav s podporou
12 800 korun.

Mapy investic
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Mapa investic Charvátská Nová Ves
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Městský úřad
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Městský úřad Břeclav
Městský úřad Břeclav zaměstnával ke konci roku
2012 159 zaměstnanců na devíti odborech a útvaru
interního auditu. Interní auditor však podléhá přímo
starostovi.
Město spravuje své záležitosti samostatně, tedy jako
samostatnou působnost. Státní správu, jejíž výkon
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byl zákonem svěřený orgánu města, vykonává jako
přenesenou působnost. Správní obvod se týká území
obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov,
Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice,
Velké Bílovice, Zaječí.

Tajemník městského úřadu:

Mgr. Zdeněk Opálka

Odbor kanceláře tajemníka:

Josef Hlavňovský

Odbor rozvoje a správy:

Ing. Jana Šupová

Odbor ekonomický:

Ing. Ladislav Vašíček

Odbor majetkový:

Ing. Čestmír Blažek

Odbor stavebního řádu
a Obecního živnostenského úřadu:

Ing. Milena Osičková, MPA

Odbor sociálních věcí:

Mgr. Zdeněk Janíček

Odbor školství, kultury,mládeže a sportu:

Mgr. Zdeňka Baková

Odbor správních věcí a dopravy:

Ing. Roman Konečný

Odbor životního prostředí:

Ing. Hana Hřebačková

Útvar interního auditu:

Petra Říhová

Slovo tajemníka
Vážení přátelé,
v letošním roce poprvé vydáváme Výroční zprávu
města Břeclavi za rok 2012.
Stejně jako rok 2011, tak i loňský rok 2012 byl rokem řady změn na městském úřadě a pevně věřím,
že i změn, které budou mít pozitivní dopad na kvalitu našich služeb pro obyvatele a návštěvníky města
Břeclavi.
Městský úřad Břeclav má definovanou vizi, v rámci které vytváříme profesionální a efektivní úřad,
jenž bude otevřený potřebám všech našich klientů.
V rámci naplňování této vize byl schválený etický
kodex úředníka a na celém úřadě zavedený systém
hodnocení a vzdělávání zaměstnanců.
To, že jdeme správným směrem, nám potvrzuje i celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2012, kde město Břeclav
v kategorii „Přístup veřejné správy“ obsadilo 4. místo
z celkově 21 „trojkových“ měst Jihomoravského kraje a v názorech podnikatelů byla odborná kompetence našich úředníků hodnocená jako pátá nejlepší
v rámci kraje.

z toho pouze dvě byly částečně důvodné a zbytek
byly nedůvodné nebo vzaty zpět. V loňském roce se
uskutečnilo devět kontrol výkonu státní správy krajským úřadem v Brně, v rámci kterých nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
V budově městského úřadu chceme zlepšovat také
komfort pro naše klienty. Podařilo se přesunout pokladnu do nových a větších prostor úřadu a provedli
jsme rekonstrukci toalet. V budově, kde sídlí odbor
správních věcí a dopravy, připravujeme projekt odvětrávání chodeb včetně klimatizace a nové automaty
pro občerstvení. Rovněž je v plánu i nový a přehlednější informační systém v rámci hlavní budovy.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval
všem obyvatelům města a klientům za přízeň a zpětnou vazbu, která nám pomáhá růst a neustále zlepšovat naše služby.

Jsem si však stále vědomý rezerv, které máme,
a proto je dalším stimulem pro zvyšování kvality úřadu zapojení do Benchmarkingové iniciativy. Města
(v loňském roce bylo do iniciativy zapojeno 74 měst)
se tímto způsobem porovnávají v 56 agendách zahrnujících výkon státní správy, samosprávy a další
agendy, které souvisejí s provozem úřadu.
Zpětnou vazbou pro naši činnost je také počet podaných stížností a prováděné kontroly výkonu státní správy ze strany našeho nadřízeného krajského
úřadu. V roce 2012 jsme evidovali patnáct stížností,

Mgr. Zdeněk Opálka
tajemník
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Informace z městského úřadu Břeclav
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytlo město Břeclav v roce 2012
informace dvaapadesáti žadatelům. Dotazy i odpovědi jsou k nahlédnutí na internetové stránce města
na adrese www.breclav.eu. Město také řešilo jednu
stížnost podle paragrafu 16a.
Podle zákona najdou všechny důležité listiny lidé na
úřední desce, která je jak před budovou městského
úřadu, tak také na internetových stránkách.
Internetové stránky města kromě základních informací, jakými jsou kontakty na vedení města, vedoucí
a zaměstnance jednotlivých odborů, nabízejí všechna podstatná sdělení. Lidé na nich najdou potřebné
formuláře. Na odbor správních věcí a dopravy se mohou předem objednat přes on-line systém tak, aby
nemuseli dlouho čekat ve frontě.
Internetové stránky poskytují informace o dění ve
městě. K dispozici jsou rubriky Aktuální informace,
Stalo se a Zprávy obrazem. V roce 2012 si mohli lidé
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přečíst přes sto šedesát zpráv a zhlédnout desítky reportáží, které pro město natáčí TV Fenix. Informace
především o kulturních akcích získali lidé také prostřednictvím sms zpráv, kterých v roce 2012 odešlo
136 838.
Nejdůležitějším radničním médiem je pak zpravodaj
Radnice, který v roce 2012 vyšel jedenáctkrát, a to v
měsíčním nákladu deset tisíc pět set kusů. Dostal se
tak do každé domácnosti.
Zajímavosti o městě mohli zájemci najít na Facebooku města, kde často diskutují. K tomu jim také
slouží diskuzní fórum na internetových stránkách
města.
Výběrová řízení, která vypsalo město Břeclav, mohli
lidé najít jak na internetových stránkách města www.
breclav.eu, tak také na portálu Profil zadavatele na
internetové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283061.

Projekty městského úřadu
Městský úřad se v roce 2012 zapojil hned do několika
zajímavých projektů a akcí. Ty mají na starost jednotlivé odbory. Konaly se nejrůznější soutěže, akce pro
děti ve školách, veletrh sociálních služeb či Evropský
týden mobility.

Odbor rozvoje a správy
Zdravé město Břeclav
Město Břeclav je členem Zdravých měst, koordinátorkou je Markéta Turčíková z odboru rozvoje a správy. V prosinci 2012 se Břeclavi podařilo postoupit do
kategorie D. Město se zúčastnilo hned několika kampaní, a to Mezinárodního dne Země, Světového dne
bez tabáku, Národních dnů bez úrazu, Evropského
týdne mobility a Dnů zdraví.
Otakar Pražák připravil ve spolupráci s radnicí pro
žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol přednášku
na téma Příroda na Břeclavsku. Děti pak v rámci Mezinárodního dne Země navštívili i vodárenskou věž.

tu Diakonie Broumov a umístilo ve městě, v ulici Sovadinova u odbočení na ulici Žižkovu a na sídlišti Na
Valtické, speciální nádoby.
Do kontejneru mohou lidé vhazovat letní a zimní
oblečení, lůžkoviny, látky, ovšem ne odřezky, péřové
přikrývky, obuv svázanou tak, aby se nerozdělila, tašky a kabelky a samozřejmě plyšové hračky. Jen během prvního měsíce v provozu lidé takto odevzdali
3,5 tuny oblečení.

Odbor životního prostředí
Akční plán ekologizace provozu
Využívat recyklovaného papíru, tisknout úsporněji,
používat dřevěné nelakované tužky, lépe třídit odpad, šetřit energií. To jsou jen některé body akčního plánu ekologizace provozu na Městském úřadu
v Břeclavi. Do zeleného úřadování se zapojili všichni
zaměstnanci.

Útulek pro opuštěná zvířata Bulhary
Světový den bez tabáku se nesl ve znamení osvěty
mezi žáky škol i veřejností. Národní den bez úrazu byl
spojený s Dnem dětí v Nemocnici Břeclav, kde se představily jednotky integrovaného záchranného systému.
Dny zdraví doslova rozhýbaly Břeclav. Lidé se mohli
zapojit do akcí pořádaných po celém městě. Na programu bylo měření krevního tlaku, sálová cvičení,
poradenství, slevy na masáže, lekce orientálních tanců, ochutnávky, dny otevřených dveří a další služby.
Do projektu se opět zapojily lékárny, fitness, wellness centra, pohybová centra i neziskové organizace. Během akce se konala v břeclavských základních
školách výtvarná soutěž nazvaná Zdraví a já a pro
školáky byl připravený projekt Zdravý les, jehož součástí byla odborná přírodovědná přednáška, soutěže
pro děti a posilnění formou zdravých produktů. Akce
podpořil Jihomoravský kraj.

Lidé nemusí vyhazovat staré oblečení, potřebným pomůžou sběrné kontejnery
Dva oranžové kontejnery na staré oblečení našli lidé
od července v Břeclavi. Město se připojilo k projek-

Městský útulek v Bulharech má od prvního ledna
2012 novou nájemkyni. Stala se jí Lenka Malinovská,
DiS., z Ladné. Té se podařilo celkově zkvalitnit provoz
útulku včetně prezentace aktuálně umístěných psů
a koček.
V útulku se v polovině června konal již druhý ročník
Dne otevřených dveří. Přišlo jedenáct lidí, děti si
mohly vyzkoušet své znalosti plemen psů a čekaly na
ně soutěže. Návštěvníci s sebou přinesli sponzorské
dary ve formě krmiva.
65

Břeclav začala počítat Ekostopu

Odbor školství, kultury, mládeže a sportu

Zjistit, nakolik Břeclav jako město a jeho obyvatelé
ovlivňují životní prostředí. Z toho důvodu se břeclavská radnice přihlásila do projektu nazvaného Ekostopa města.

Turisté získali město jako na dlani

Ekologická stopa je souhrnný ukazatel vlivu města na
životní prostředí. Ukazuje množství a rychlost spotřeby přírodních zdrojů a produkce odpadu. Ekostopa se pak porovnává se schopností přírody odpad
pohlcovat a vytvářet nové zdroje.

Projekt pro školy Ukliďme les
Odbor životního prostředí uspořádal v roce 2012
ve spolupráci s Lesy České republiky akci nazvanou
Ukliďme les. A to pro žáky břeclavských škol v rámci
environmentální osvěty, vzdělávání a ekologické výchovy.
Projekt byl zaměřený na sbírání odpadků v lese v okolí
města. Zúčastnilo se jej šedesát žáků ze ZŠ Na Valtické a ZŠ Kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi. Sběr odpadků se uskutečnil na známých turistických trasách
a lesních stezkách směrem ke sv. Hubertu a Randez-vous. Připravené byly soutěže a táborák s opékáním
špekáčků.

Zdravý les
V rámci kampaně Zdravého města se během Dnů
zdraví konala akce nazvaná Zdravý les. V Kančí oboře se sešlo osmdesát dětí ze ZŠ Slovácká a Kupkova.
Připravená byla přednáška, děti si užily soutěže a hry,
čekal na ně zdravý stůl plný dobrého jídla.

Nové lákadlo pro návštěvníky Břeclavi spustilo na internetových stránkách břeclavské radnice Turistické
informační centrum. Kromě tradičních pozvánek na
výlety do okolí najdou nově zájemci na internetu v
sekci Volnočasové aktivity i tipy Kam na oběd, do
kterých se zapojila velká část břeclavských restaurací, a návštěvníkům hned nabídne denní menu, nebo
i čtyři krátká videa o městě a jeho okolí. Nejvýraznější novinkou je však virtuální prohlídka samotného
města.
Virtuální prohlídku pro město zpracoval Jan Malach.
Ten už například vytvořil prohlídku i Velkým Bílovicím. Focení snímků města se konalo na konci dubna.
Pracovnice TIC porovnaly fotografie s fotoarchivem
města a vybraly pak ty nejpovedenější, které by
Břeclav návštěvníkům co nejlépe představily.

Odbor správních věcí a dopravy
Dopravní soutěž mladých cyklistů
V areálu Zimního stadionu Břeclav se na konci dubna
2012 konalo oblastní kolo dopravní soutěže pro děti.
Zúčastnilo se ho devět čtyřčlenných družstev v první
kategorii (4. – 6. ročník) a osm družstev ve druhé kategorii (7. – 9. ročník). A to z většiny základních škol
obce s rozšířenou působností.

Oslava Dne stromů. Lidé zasadili sakury

Cílem akce bylo přispět ke zvýšení efektivity dopravně-výchovného působení na školách, správnému a
bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke
snižování dopravní nehodovosti. Děti si prohloubily a
ověřily své znalosti.

V říjnu si lidé každoročně připomínají Den stromů.
V roce 2012 se k akci již podruhé připojila také břeclavská radnice. Zástupci odboru životního prostředí,
tajemník města i zástupci vedení spolu s asi dvacítkou
obyvatel sídliště Na Valtické zasadili na prostranství
mezi bloky 18 – 28 dvě sakury, tedy okrasné třešně.

Soutěž se skládala z disciplín: teoretická znalost pravidel silničního provozu (test), praktické uplatnění
pravidel silničního provozu (jízda po mobilním hřišti), praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda
zručnosti na překážkové dráze) a praktické zvládnutí
zásad poskytování první pomoci.

Odbor pro zájemce připravil také svařák a děti i dospělí si mohli hravou formou vyzkoušet své znalosti
o stromech.
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Září bylo ve znamení Evropského
týdne mobility
Cestování nejen v knihách a Vyrob, vyhraj, přijeď.
Dvě akce Evropského týdne mobility, do kterých se
mohli lidé začít zapojovat ještě před začátkem kampaně 16. září. První akci spustila břeclavská knihovna,
druhá akce spojená s výrobou vozítek pak vyvrcholila
společným předvedením u zimního stadionu.

Měření rychlosti bruslařů i cyklistů si na tento den
připravila Městská policie Břeclav.

Odbor sociálních věcí
Veletrh sociálních služeb nabídl
informace u gymnázia

Evropský týden mobility odstartoval 16. září, a to na
Pohansku. Na programu byly soutěže a opékání špekáčků. Ve čtvrtek byla tradičně městská hromadná
doprava zdarma a v sobotu pak čekaly na všechny
milovníky cyklistiky závody GP Racio pro cyklisty od
dětských let až po dospělé. Děti startovaly na trasách
dlouhých jen několik set metrů, dospělé pak čekal
okruh městem. A to hned několikrát.

Už počtvrté mohli senioři, handicapovaní, ale i rodiny s dětmi využít příležitosti navštívit Veletrh sociálních služeb. Na pěší zóně u gymnázia se představily
organizace nabízející těmto skupinám své služby.
V jednotlivých stáncích získali zájemci informace například z městské knihovny, mohli si nechat změřit
tlak či cholesterol, získali letáky od jednotlivých organizací.
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Turistické informační centrum Břeclav
Turistické informační centrum Břeclav sídlí v Lichtenštejnském domě v ulici U Tržiště. Lidé mohou zavítat
buď přímo do tohoto centra, nebo najdou všechny
potřebné informace na internetových stránkách radnice www.breclav.eu v sekci Volnočasové aktivity.
Tam získají lidé kromě turistických informací kontakty na turistické informační centrum, ubytovatele
a restauratéry, k dispozici je kulturní kalendář, nechybí tipy na výlet a zajímavá videa.
V roce 2012 navštívilo Turistické informační centrum Břeclav 16 394 návštěvníků. Nejvíce jich zavítalo
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v období prázdnin (tři tisíce každý měsíc). Od pracovnic získávají turisté mapy, průvodce, propagační
materiály, k dispozici mají upomínkové a sběratelské
předměty, a to i s motivy Břeclavi, magnetky, pohlednice, publikace a brožury. Největší zájem byl o sběratelské předměty a cyklomapy.
Centrum funguje i jako půjčovna jízdních kol. K dispozici je čtyřiadvacet trekkingových, jedno dětské
a jedno tandemové. A dokonce i přívěs pro děti.
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