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Bazény se vrací pod město.
Hodiny pro veřejnost musí zůstat i teď

S koncem roku 2013 končí
i pronájem krytého bazénu a letního koupaliště. Od roku 2014 se
provozování vrací zpět pod město. Na starost je bude mít nově
Tereza Břeclav jako příspěvková
organizace.

„V současné době provozujeme zimní stadion,
fotbalový areál v Lesní ulici, tedy Tatran, na starost
máme výlepové plochy, reklamu na zábradlích i sloupech veřejného osvětlení.
Od Nového roku kromě
bazénů přebereme správu
i nad fotbalovým areálem
v Charvátské Nové Vsi,“ informoval ředitel Terezy Pavel Švandelka.
Předání krytého plaveckého
bazénu a letního koupaliště od
současného nájemce se uskuteční nejpozději do pěti dnů, tedy

do 5. ledna 2014. „Předpokládáme odstávku krytého plaveckého bazénu po dobu nezbytně
nutnou pro jeho převzetí a znovu
zprovoznění. Opětovné otevření
krytého plaveckého bazénu pro
veřejnost a organizace plánujeme nejpozději do jednoho týdne
od předání,“ doplnil Švandelka
s tím, že veškeré informace týkající se provozu krytého plaveckého bazénu, včetně rozvrhu hodin pro veřejnost a ceníku,
zveřejní na webových stránkách
w w w.tereza-breclav.cz. Ceny
vstupného a pronájmu krytého
bazénu zůstávají stejné.

U letního koupaliště i areálu
v Charvátské Nové Vsi je situace
jednodušší. Jsou teď v mimosezonním režimu.
Současný nájemce však musí
i nyní podle platné smlouvy zachovat hodiny pro veřejnost.
„Město Břeclav má zaplacených
2350 hodin na rok pro veřejnost,
přičemž smlouva je daná. Nájemce musí mít otevřeno 42 týdnů
v roce, 6 dní v týdnu a 9 hodin
denně,“ zdůraznil starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý s tím, že jakékoliv krácení hodin pro veřejnost
je v rozporu s platnou smlouvou.
(ewi, foto dav)

Rada připravila návrh rozpočtu, město bude dál investovat
Investice ve výši 150 milionů korun, opravy za 65 milionů korun. Na sport 30 milionů,
do kultury 18,5 milionu korun.
Břeclavská radnice chce i v příštím roce dál investovat do svého majetku a využít posledních
možností získat štědré dotace
z Evropské unie.
„Letošní rok skončí nejspíše
se schodkem 24,8 milionu korun.
Hlavním důvodem je, že se letos
naplno projevily připravované investiční akce. Nejedná se jen o terminál integrovaného sytému, ale
také o zateplování a opravy škol
a školek v řádu milionů korun,
opravy chodníků a další projekty,
které zpříjemní život všem obyvatelům města,“ naznačil starosta
Břeclavi Oldřich Ryšavý s tím, že
přestože loni zastupitelé schválili záměr přijetí úvěru až do výše
100 milionů korun, nebylo zatím
potřeba o něj žádat.

Pro rok 2014 je připravený rozpočet s příjmy ve výši 487,3 miliony korun a výdaji 531,5 milionu korun. Schodek tedy bude
44,2 milionu. „Pro zabezpečení
financování projektů ze státního rozpočtu a evropských fondů,
připravovaných v letech 2013 až
2015, jsme upřesnili záměr přijetí investičního úvěru v rozsahu
maximálně 80 milionů korun.
Nicméně to musí ještě odsouhlasit zastupitelé nejspíše v první polovině roku 2014,“ podotkl
starosta Ryšavý. Městu se také
daří významně snižovat zadlužení. V tomto volebním období se
dluh snížil již o 52 milionů korun.
V roce 2014 pak město splatí
další miliony ze tří úvěrů a zbude pouze dluh 14,5 milionu za
odkanalizování. Návrh rozpočtu najdou lidé na úřední desce
města a až do 11. prosince mohou uplatnit své připomínky,

a to buď písemně, nebo ústně na
zasedání zastupitelstva ve středu
11. prosince. Nicméně rada již při
projednávání zohlednila mnoho

Uctili památku veteránů
Také letos uctili zástupci radnice společně s mnoha obyvateli Břeclavi památku
válečných veteránů,
kterou si připomínají lidé na celém světě.
Symbolická připomínka vychází na 11. listopad, kdy bylo v roce
1918 podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války.
V den památky válečných veteránů byla rovněž na břeclavském Domě
školství otevřena výstava malíře Josefa Tomečky, autora s legionářskou
minulostí. Na vojenské artefakty a obrazy se můžete zajít podívat až do
20. prosince.
(red)

Chcete vědět více
o městské policii
v Břeclavi?
Navštivte
webové stránky
www.alcaplast.cz

připomínek, které zástupci města
získali například při pravidelných
setkáních s občany.
(ewi)

www.mpbv.cz

Navštivte internetové stránky

www.muzeumbv.cz
na kterých se dozvíte
více o aktuálních akcích
a výstavách
v břeclavském muzeu
a synagoze
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Investice a opravy ve městě jsou v plném proudu
Kilometry nových chodníků,
opravené silnice, nová parkovací
místa, kamerový systém či dětské dopravní hřiště. Ještě před
nástupem zimy se v Břeclavi pilně pracuje. Pokračují práce na
investicích i opravách, a to z rozpočtu města i evropských fondů.
Lidická bez bariér.
Město je přístupnější všem
Více než dva kilometry nových chodníků budou do konce
roku v ulici Lidická. Radnice tak
pokračuje v projektu Břeclav bez
bariér v návaznosti na zpracovaný Generel bezbariérovosti, jenž
má město od roku 2011.
„Díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury se
nám podařilo v roce 2010 bezbariérově upravit a zrekonstruovat
lávku přes řeku Dyji u průmyslové školy. Ve stejném roce měs-

to nechalo upravit také zastávku
v ulici Jana Palacha a předláždilo chodníky v ulici 17. listopadu.
V loňském roce jsme na bezbariérové přeměnili patnáct přechodů
pro chodce, čtyři místa pro přecházení na páteřní trase v centru
města a zastávku u polikliniky.
A to také díky dotaci ze státního
fondu,“ popsala již hotové projekty vedoucí odboru rozvoje a správy Jana Šupová.
Do konce roku dojde v daném
úseku ulice Lidické (od křižovatky s ulicí Sovadinova až po Skopalíkovu) k bezbariérové úpravě
chodníků, přechodů pro chodce,
míst pro přecházení a autobusových zastávek. Díky projektu
se tak vyřeší nevyhovující stav
chodníků na obou stranách rušné ulice a úsek bude přizpůsobený i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nový povrch dostane komunikace u MŠ Osvobození.
Původní náklady celého projektu byly ve výši přes devět milionů korun. Díky výběrovému
řízení došlo ke snížení na téměř
polovinu ceny. Přes 2,7 milionu navíc městu přispěje na dotaci Státní fond dopravní infrastruktury.
Dětské dopravní hřiště už má
své obrysy, doplní jej cyklostezka
V areálu bývalého cukrovaru
ve středu města vyrůstá nové dětské dopravní hřiště. Díky dotaci
z Jihomoravského kraje se děti
od jara naučí, jak bezpečně jezdit po ulicích.

„V tomto roce jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje ve
výši 800 tisíc korun, žádat budeme ještě o dotaci na světelnou signalizaci. Díky výběrovému řízení
jsme se dostali při stavbě hřiště
na částku necelých 1,4 milionu
korun,“ je spokojený s projektem
starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý.
Jak doplnil, ve vysoutěžené
ceně je nejen stavba hřiště, ale
i dopravní značení, chodníky
a parkové úpravy v okolí hřiště.
V příštím roce navíc v této
oblasti přibude i nová cyklostezka, která naváže na již postavenou na protějším břehu Dyje.
(pokračování na str. 3)

V areálu cukrovaru vyrůstá nové dopravní hřiště.

UPOZORNĚNÍ
– Provozní doba institucí, sídlících v budově
Městského úřadu Břeclav, na konci roku 2013

Sídliště Slovácká výrazně prohlédlo.

– HLEDÁME NOVÉ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE –
• Zajímavé finanční ohodnocení
• Flexibilní pracovní doba
Popis pozice
• Vyhledávání a péče o klienty
• Poskytování půjček

Tel: +420 608 225 515
email: info@camargo.cz • www.camargo.cz

Pracoviště Městského úřadu v Břeclavi budou dne 27. 12.
2013 uzavřena.
Pracoviště Úřadu práce, sídlící v budově MěÚ, budou uzavřena ve dnech 27. 12 a 31. 12. 2013.
Pracoviště probační a mediační služby ČR, sídlící v budově
MěÚ, budou uzavřena ve dnech 27. a 31. 12. 2013.
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státního pozemkového úřadu do uzávěrky zpravodaje
neohlásily omezení provozu na konci roku 2013.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Se starostou na téma
Vá ž e n í
oby v atelé
Břeclavi,
rád bych
Vás pozval
na vánoční
čas v Břeclavi, se kterým je tradičně spojeno množství akcí v našem městě.
Radnice přichystala pro své obyvatele i návštěvníky na poslední měsíc v roce bohatou a pestrou
kulturní nadílku, která by měla
potěšit všechny generace a navodit tu správnou vánoční pohodu.
Při mnoha koncertech a kulturních vystoupeních si budete moci
pochutnat na teplém svařáku. Namátkou bych pozval třeba na neděli

8. prosince, kdy od půl osmé večer
břeclavské kino Koruna rozezní
rockový zpěvák Jiří Zonyga v netradičním spojení s Břeclavským
komorním orchestrem a dětským
sborem. Výtěžek z benefičního koncertu poputuje do Domova svaté
Agáty v Poštorné, jenž poskytuje
pomoc v nouzi těhotným ženám
a matkám s dětmi. V úterý 10. prosince v 19 hodin zapěje v synagoze
slavný mužský sbor Schola Gregoriana Pragensis, s nímž se představí i jeho zakladatel a jeden z bratrů
Ebenů David.
Slavné hudební tváře se v Břeclavi sejdou i další týden. V sobotu 14.
prosince zavítá do města při svém
turné k novému albu Maratonika
známý zpěvák Dan Bárta se svou
doprovodnou kapelou Illustra-

tosphere. Koncert v sále kina Koruna začne o půl osmé večer. Stříbrná
neděle letos zahájí vánoční trhy na
pěší zóně před gymnáziem pestrou
hudební směsí, v níž se sejde řada
nositelů domácích hudebních cen.
Ve čtrnáct hodin začne minifestival
Anděly ověnčení Žamboši ze Vsetína, na podiu je vystřídá vynikající
akordeonista Mario Bihári s kapelou Bachtale Apsa.
Po další tři odpoledne bude pěší
zóna před gymnáziem žít koledami
zpěváčků z místních školek a škol,
pásmy folkloristů, jazzem i adventním jarmarkem. Program začne vždy v šestnáct hodin. V pátek
20. listopadu poskytnou prodejní
stánky po roce zázemí i adventním
bleším trhům. Oblíbený jarmark
svaté Lucie v Poštorné potěší lidi

tradičně Na Rovnici, a to už 13.
a 14. prosince.
Vánoční melodie se ponesou
také ve čtvrtek 19. prosince při Vánočním vinšování s folklorním souborem Old Stars, jejich hudeckou
muzikou a dětskými hosty v synagoze. Dva dny na to rozezní folkloristé i sokolovnu v Charvátské Nové
Vsi a kulturní dům v Poštorné. Večer před Štědrým dnem navodí vánoční atmosféru Břeclavánek v kulturním domě ve Staré Břeclavi. Tam
21. prosince pozvou na živý betlém,
s nímž tradičně vyrazí i do ulic.
Udělejte si v hektické době chvíli
času a nechte se unést vánoční náladou Břeclavi. Kompletní program
akcí naleznete na str. 9.
MUDr. Oldřich Ryšavý
Starosta Břeclavi

Investice a opravy ve městě jsou v plném proudu
čtyři roky postupně opravovat to,
co je zanedbané. V každé městské
části jsme proto opravili několik
set metrů chodníků a pokračovat
budeme i příští rok,“ dodal starosta Ryšavý.
Nové chodníky, ale i silnici
či parkovací místa za více než

4,3 miliony korun mají už také
obyvatelé v ulici Kupkova či Písníky, kam město investovalo
2,8 milionu korun. Po propojce
s hlavní silnicí už jezdí také lidé
žijící v Habrově seči. Nová silnice s osvětlením vyšla na 2,3 milionu korun.

Nové chodníky i silnici má i ulice Písníky.

Slovácká získala přívětivější tvář
Nové chodníky, parkovací
místa, úprava meziprostoru mezi
domy. Obyvatelé břeclavského síd-

liště Slovácká se dočkali druhé etapy úprav. Břeclavi se podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 miliony korun.
„Původní náklady jsme odhadovali na více než šest milionů korun. Výběrovým řízením se
nám podařilo cenu stlačit téměř
na polovinu. Projekt navazuje na
loňskou revitalizaci sídliště a i tentokrát jsme opravili veřejný prostor, tedy silnice, chodníky, lavičky i dětské prvky,“ uvedl místostarosta Jaroslav Parolek.

Úpravy na Zahradní ulici stály
přes 2 miliony.

Chodníky opravujeme po celém městě
Město pokračuje v opravách
dalších chodníků, na něž se nevztahují dotace. Lépe se tak bude
lidem chodit například v ulici Sovadinova u křižovatky Lidická,
kde předláždění chodníků město vyšlo na 1,7 milionu korun.
Po novém se obyvatelé projdou
také v ulici Zahradní, kde se práce
vyšplhaly na více než 2,2 miliony
korun, a lepšího povrchu se dočká
u spojka u Mateřské školy Osvobození, na jejíž opravu dá město přes
pět set tisíc korun.
„Neopravujeme chodníky jen
před volbami, ale snažíme se celé

„Staveniště jsme již předali, ale
se stavbou se začne až v příštím
roce, hotovo má být do léta. Letos
to budou už jen přípravné práce,“
prozradila Šupová s tím, že cena
je téměř 5,6 milionu korun. I tady
ale městu významně pomůže dotace z Regionálního operačního
programu Jihovýchod.

ANTIkum
Stylový nábytek z Francie • Anglie • Belgie

LUXUSNÍ

č
sedací komplet 12 750 K

Břeclav • Sovadinova 10 • 608 400 172 • www.antico-nabytek.cz
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Nejlepší sportovci města Břeclavi
za rok 2013
Město Břeclav vyhlašuje anketu „Nejlepší sportovci města
Břeclavi za rok 2013“. Pokud ve svém okolí, nebo oddílu znáte
sportovce, kteří v roce 2013 dosáhli mimořádných sportovních
výsledků, navrhněte je do některé z následujících kategorií:
• Žáci (do 15 let)
• Junioři (od 15 – 19 let)
• Dospělí (od 19 let)
• Kolektiv žactva
• Kolektiv juniorů
• Kolektiv dospělých

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

CENA STAROSTY MĚSTA BŘECLAVI
VÝZVA
Znáte ve svém okolí osobnost, která se významně zapsala do veřejného života v oblasti kultury, sportu, společenského života apod.? Formulář „Návrh na ocenění“ naleznete na
www.breclav.eu - odbory – odbor školství, kultury, mládeže
a sportu – dokumenty. Vaše návrhy na ocenění Cenou starosty města Břeclavi očekáváme do 15. 1. 2014

Přednáška o kompostování lákala

Formulář „ Návrh na nejlepší sportovce města Břeclavi“ naleznete na www.breclav.eu - odbory – odbor školství, kultury,
mládeže a sportu – dokumenty nebo na podatelně Městského
úřadu Břeclav.
Vaše návrhy předkládejte elektronicky na adresu richard.
zemanek@breclav.eu nebo písemnou formou na Městský úřad
Břeclav k rukám místostarosty Richarda Zemánka do 15. 1. 2014.

Tříkrálový průvod tentokrát s velbloudy
Tříkrálovou sbírku v Břeclavi zahájí jízda Tří králů v pondělí
6. ledna 2014 ve 14.30 hodin od pěší zóny k městskému úřadu.
Na náměstí se představí živý betlém, který doprovodí zpěvem děti
z Břeclavánku. Občerstvení je zajištěno, děti i dospělí se budou
moci povozit na velbloudech. Pro všechny v tříkrálových korunkách je přichystáno malé sladké překvapení. Přijďte v co největším počtu zakončit dobu vánoční. Jste srdečně vítáni. Tříkrálová
sbírka potrvá ve dnech 2. – 14. ledna 2014. V těchto dnech mohou
Vaše domácnosti navštívit tříkráloví koledníci s prosbou o dar na
pomoc lidem v nouzi.

Na osmdesát lidí si na Městský úřad v Břeclavi přišlo poslechnout
přednášku o kompostování v domácnostech. V přednášce se lidé dozvěděli, jak efektivně kompostovat a plně využít možnosti kompostérů, které
zájemcům radnice zdarma poskytla k užívání.
(red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Neosvětlení cyklisté ohrožují sebe i ostatní!
Být vidět je základní pravidlo přežití v provozu na silničních komunikacích. Týká se motoristů, cyklistů i chodců. Toto pravidlo je o to
více urgentní zvláště v pozdních podzimních a zimních měsících, kdy
se brzy stmívá a pozdě svítá. Potkat na silnici tmou jedoucí neosvětlené vozidlo je spíše výjimečná věc, zato u cyklistů jde o častý prohřešek a neslavně na tom jsou mnohdy i chodci. Přitom neosvětlení cyklisté a s tmou splývající chodci dávají všanc nejen své zdraví a život, ale
bezprostředně svou noční „neviditelností´“ ohrožují i jiné účastníky
silničního provozu.
Když před několika týdny prováděli strážníci břeclavské městské
policie osvětovou preventivní akci
zaměřenou na cyklisty a povinnou
výbavu jejich jízdních kol, byl výsledek celé akce spíše tristní. Většina kontrolovaných bicyklů z pohledu zákona neobstála. Kontroly
také například ukázaly, že stav
a vybavení jízdních kol dětí byl lepší než v případě jejich rodičů a dospělých, kteří by dětem měli být
příkladem. Z množiny hříšníků
pak byli v převaze ti cyklisté, kteří
si absence povinné výbavy bicyklů
byli moc dobře vědomi. Jinými
slovy, na bezpečnost svou a svého
okolí kašlou cele nebo vážnost situace hrubě podceňují.
Pro ty, kteří v dopravní výchově
chyběli nebo prostě jen zapomněli,
uvádím, že povinnou výbavu jízd-

ních kol tvoří dvě na sobě nezávislé brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy,
oranžové odrazky na obou stranách pedálů, oranžové odrazky
na paprscích kol, zaslepení konců
řidítek, zakončení ovládacích páček musí být obaleny materiálem
pohlcujícím energii, matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové nebo
rychloupínací, musí být uzavřené.
Při jízdě za snížené viditelnosti
musí být jízdní kolo dále vybaveno i vpředu světlometem bílé barvy, vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy,
zdrojem elektrické energie (baterie
nebo dynamo).
Shora uvedené tak zároveň vyvrací některé velmi rozšířené mýty.
Jedním z nich je, že stačí mít pouze
světlo vzadu. Toto tvrzení je stejně

hloupé jako nebezpečné. Zepředu
neosvětlený cyklista je pro řidiče
vjíždějícího na komunikaci, po níž
cyklista jede, totálně neviditelný
a k tragédii spojené se střetem vozidla s jízdním kolem je tak blížeji
než blíž. Dalším mýtem je, že reflexní prvky ve výpletech kol jsou
nadbytečné – lidé k tomu uvádí:
„odrazky často odpadávají a cyklista je stejně vidět, když svítí vepředu i vzadu předepsaným osvětlením“. Ani to však není pravda,
pro cyklistu přejíždějícího kolmo
vozovku před blížícím se automobilem jsou oranžové odrazky na
paprscích kol takřka jedinou možností k tomu, aby řidič zavčas dal
nohu na brzdový pedál. Někdy se
lze na silnicích setkat i s lidovou
tvořivostí – absentující osvětlení
bicyklu nahrazuje cyklista tím, že
drží baterku nebo blikačku v ruce.
I to je samozřejmě špatně. Jednak
jízdní kolo má mít vlastní osvětlení
a jednak cyklista je povinen se držet za jízdy řidítek oběma rukama.
Více obezřetní by v čase od soumraku do úsvitu měli být i samotní
chodci – vedle cyklistů velmi zranitelná skupina účastníků silničního provozu. Aby se možnost je-

jich střetu s vozidlem snížila, chce
to nejen dodržovat pravidla pro
pohyb chodců na silnicích a v dopravním provozu vůbec, ale velmi
výraznou úlohu má i volba správného oblečení. Bohužel stále se setkáváme s tím, že při krajích vozovek se pohybují v mlze či ve tmě
chodci v oblečení a obuvi tmavých
barev, nejčastěji v černé, šedé nebo
kombinaci těchto barev a odstínů.
Zatím spíše stále ještě výjimečné
jsou případy chodců v oblečení
světlém nebo v oblečení s výraznými reflexními prvky. Přitom právě
reflexní prvky na oblečení, případně i další reflexní doplňky (reflexní pásky na ruku či nohu, reflexní
přívěsky na tašce apod.) mohou
doslova zachránit život. Takto oblečený nebo vybavený chodec je pro
motoristu viditelný již na několik
desítek metrů (v některých případech až na 200 metrů), což řidiči
umožňuje provést zavčas bezpečný úhybný nebo brzdící manévr.
Za Městskou policii Břeclav
všem čtenářům přeji, aby vždy došli
a dojeli bezpečně tam, kam chtějí.
Mgr. Zdeněk Novák
Zástupce velitele Městské policie
Břeclav pro vnitřní službu

Výsledky dotazníku ukázaly pozitiva i problémy Břeclavi
V rámci Strategického plánu
rozvoje města Břeclavi si radnice
nechala zpracovat dotazníkové šetření mezi obyvateli města. Jeho
účelem bylo zjistit, jak jsou lidé
spokojeni s různými aspekty života ve městě, kde spatřují největší
klady a zápory, zda se ve městě cítí
bezpečně a jestli jsou naplňovány
jejich potřeby. Toto šetření probíhalo formou dotazníku, který
měli možnost lidé vyplnit jak v papírové, tak v elektronické podobě.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo na 274 obyvatel různých věkových kategorií.
Podle dotazníku mají lidé z velké části dlouhodobou zkušenost se
životem v Břeclavi a jeho vývojem,
což je pozitivní z hlediska vypovídací hodnoty jejich odpovědí.
Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo několik stěžejních
závěrů. Opakovaně nejvíce akcentovaným tématem a problémem, se
kterým se obyvatelé města potýkají,
je snížený pocit bezpečí. Tento pocit je v první řadě spojený s častým
výskytem osob, které narušují pořádek na veřejných prostranstvích
ve městě. Mezi skupinu těchto osob
patří zejména Romové, kteří zde bydlí, nebo sem dojíždí z nedalekého

Slovenska. Kromě nich se ale také
jedná o mladistvé, kteří se shromažďují, ničí majetek města i obyvatel (vandalismus, graffiti) a jejichž
jednání může být agresivní, zejména jsou-li pod vlivem alkoholu či
omamných látek. Nejvíce ohroženi
se přitom cítí být lidé v nejmladší
věkové skupině 15 až 30 let.
Druhým velkým problémem je
dopravní situace ve městě. Obrovské tranzitní zatížení a velmi omezené možnosti odvedení dopravy
z centra jsou aspekty, které mají
negativní vliv na kvalitu života ve
městě. Zejména pro cyklisty, kteří jsou v prostoru Břeclavi dominujícími aktéry osobní přepravy,
je doprava po městě díky intenzitě
individuální automobilové dopravy ztížená a tlak na budování cyklistické infrastruktury je tak i nadále vysoký.
Naopak pozitivní výsledky přineslo vyhodnocení spokojenosti
obyvatel města se službami ve školství, zdravotnictví a sociálních službách. Vybavenost města zařízeními
pro realizaci sportovních a volnočasových aktivit je lidmi vnímaná
také spíše pozitivně, s výjimkou některých zařízení jako je například
bazén či koupaliště.

V oblasti kultury mírně převažuje spokojenost s nabídkou. Přesto z počtu nespokojených odpovědí lze usoudit, že některé potřeby
v oblasti kultury nejsou dostatečně uspokojeny, např. živá kultura
ve formě divadelních představení
či koncertů populární, rockové či
jiné alternativní hudby. Tyto po-

třeby pak lidé jezdí uspokojovat
mimo město Břeclav, nejčastěji do
krajského města Brna.
Celkově převažuje spíše spokojenost s životem ve městě, podíl
nespokojených obyvatel však není
zanedbatelný. Kompletní výsledky
jsou k nahlédnutí na stránkách města Břeclavi www.breclav.eu. (red)

Zájemci se mohou hlásit o dotace
Rada města Břeclavi vyhlašuje výběrové řízení na poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi pro rok 2014. Stejně jako v minulých
letech jsou dotace rozdělené do tří kol.
Od 1. prosince 2013 do 7. ledna 2014 mohou o dotaci zažádat zájemci v oblasti sportu o dotaci na činnost, v oblasti kultury na pořádání Letního festivalu pod zámkem (přehlídka hudebních skupin
jednoho žánru) a v oblasti společenské aktivity o dotaci na Otevíraní
Lichtenštejnských stezek (kulturně-sportovní akce pro veřejnost).
Ve druhém kole mohou zájemci požádat o dotaci od 3. ledna 2014
do 28. února 2014. Ve sportu se rozdělí dotace na správu a údržbu majetku (popřípadě dotace na nájemné) a pořádání jednorázových sportovních akcí nebo akcí se sportovním zaměřením. V oblasti kultury se
jedná také o pořádání jednorázových kulturních akcí nebo akcí s kulturním zaměřením a dotace na činnost v oblasti kultury. U ostatních
společenských aktivit se jedná o dotaci na pořádání jednorázových
akcí či dotaci na činnost a u sociálních služeb jde o dotaci na činnost.
Ve třetím kole výběrové řízení, od 1. března 2014 do 31. prosince
2014, mohou zájemci žádat o individuální dotace. Ty jsou určené pro
žadatele a okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporované žádným z vyhlášených dotačních programů nebo nejsou žadatelům známé, přičemž projekty musejí být hodny zvláštního zřetele.
Podrobnější informace k vyhlášeným dotačním titulům poskytnou zaměstnanci odboru školství, kultury, mládeže a sportu a odboru
sociálních věcí. Žádosti najdou lidé na internetových stránkách města
v sekci jednotlivých odborů.
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Neočíslovaných budov ve městě ubylo, problém ale zůstává
Již několikrát v uplynulých
letech byla veřejnost v Břeclavi informována o špatném stavu označení budov přidělenými
čísly popisnými a orientačními.
I když se situace ve městě za poslední dva roky výrazně zlepšila,
ještě pořád existují budovy, které nejsou označené stanoveným
způsobem domovními tabulkami s těmito čísly. Městská policie
Břeclav zaznamenala v posledním období několik upozornění ze strany složek integrovaného záchranného systému i z řad
občanů města na neoznačené
budovy, kde bylo zapotřebí za-

sahovat při záchraně životů nebo
při ochraně majetku. Prověřováním těchto informací je zjišťováno nesplnění zákonné povinnosti vlastníkem nemovitosti
označit budovu čísly určenými
městským úřadem a udržovat je
v řádném stavu. Zákon o obcích
a zákon o přestupcích umožňuje vůči těmto vlastníkům uplatnit sankci až do výše 10 000 Kč,
ale doposud byly tyto přestupky
řešeny jen upozorněním a domluvou, které bylo ve většině
případů postačující. I přes tato
opatření se neoznačených domů
na území města vyskytuje při-

Tašky už slouží stovkám rodin
V době uzávěrky zpravodaje využilo už téměř pět
set břeclavských domácností možnosti
vyzvednout si na
podatelně Městského úřadu v Břeclavi
sadu tašek na tříděný odpad. V současnosti úřad disponuje ještě několika sty
těchto sad, počet kusů je však omezený. Proto, pokud Vám není životní prostředí lhostejné a rádi byste třídili tímto efektivním způsobem,
přijďte si na podatelnu co nejdříve zdarma vyzvednout sadu odolných
tašek na třídění plastů, papíru a skla.
(red)

Změny v zajištění
hromadné dopravy v Břeclavi
Až dosud byly všechny spoje
v rámci Břeclavi zajišťovány společností BORS Břeclav. Držitelé
nabitých čipových karet této společnosti měli nárok si při cestování v rámci města Břeclavi kupovat jízdenky za 10 Kč / děti 5 Kč.
Od poloviny prosince zůstává na
linkách břeclavské městské dopravy stále společnost BORS, na
některých spojích regionálních
linek 542, 572, 573 a 574 však
bude dopravu zabezpečovat nově
společnost VYDOS BUS. V těchto spojích nebude možné platit
čipovou kartou BORS. Jízdné se
bude platit v hotovosti. Aby však
nebyli držitelé čipových karet poškozeni, dohodlo město Břeclav se
společností KORDIS JMK následující postup: Pokud bude držitel

čipové karty BORS chtít cestovat
po Břeclavi s dopravcem VYDOS
BUS, ukáže řidiči svou čipovou
kartu a obdrží jízdné za 10 Kč /
děti 5 Kč. Pokud se kartou neprokáže, uhradí za jízdné 20 Kč /
10 Kč. V případě předplatních jízdenek pro město Břeclav se prokáže čipovou kartou a navíc i papírovým dokladem o tom, že předplatné uhradil. Pokud tedy někdy
cestujete výše zmíněnými linkami a využíváte předplatní jízdenky, pak si při koupi předplatní
jízdenky nezapomeňte uschovat
doklad o zaplacení. Cestování
pro občany s právem na bezplatnou přepravu (zejména cestující
nad 65 let) se nemění – prokazují
se čipovou kartou případně průkazkou IDS JMK.
(red)

Pozor - Změna provozu v lékárně Na Poliklinice
v období vánočních a novoročních svátků
(24. 12. 2013 - 1. 1. 2014) 8 - 18 hod

bližně 15 %, což představuje cca
800 budov.
V této souvislosti je třeba
uvést, že od 1. 7. 2012 byl ústředními orgány státní správy spuštěn „Registr územní identifikace adres a nemovitostí“, tzv.
RÚIAN, který se stal jediným
a závazným zdrojem informací
o adresních místech pro všechny
orgány veřejné moci. Tento registr
slouží také pro potřebu všech navigačních systémů zejména složek
integrovaného záchranného systému, pro potřebu držitelů poštovní licence nebo zásilkových či
přepravních služeb. Pokud však
bude existovat v evidenci adresní místo a příslušný dům nebude
řádně označený, tak identifikace té
„správné adresy“ může být v terénu někdy problematická.
Na základě těchto poznatků
a současného stavu bude i nadále

pokračováno v kontrolní činnosti, a pokud bude např. strážníkem
městské policie zjištěno neoznačení domu nebo jiného objektu
stanovenými čísly, bude vlastník
opětovně na tuto skutečnost upozorněn.
Bližší informace k označování budov na území města Břeclav
naleznete na internetových stránkách města na http://www.breclav.
eu v dokumentech odboru správních věcí a dopravy.
Správnost Vaší adresy v registru územní identifikace, adres a nemovitostí si můžete ověřit
na veřejném dálkovém přístupu
k datům RÚIAN na http://vdp.
cuzk.cz/.
Dotazy k problematice adres
nebo číslování domů v Břeclavi lze
zaslat na e-mailovou adresu městského úřadu posta@breclav.eu.
(osvd)

Den otevřených dveří
na ZŠ Na Val cké
Žáci a vyučující Základní školy Na Valtické v Břeclavi
připravují Den otevřených dveří.
Tato akce se bude konat v úterý 10. 12. 2013 od 8.00
do 18.00 hodin. Zveme rodiče žáků i ostatní veřejnost
k návštěvě výuky, prohlídce tříd, odborných učeben i dalších prostor školy. Zároveň jsou všichni zváni na tradiční
vánoční prodejní výstavu žákovských prací, která se uskuteční od 15.00 do 18.00 hodin v přízemí školy. Výtěžek
bude věnován Adopci na dálku.
Těšíme se na setkání s Vámi ve vánočně vyzdobené škole.

Co nepálit, když nastal
sychravý podzim
Obtěžování kouřem z materiálů, které nejsou určené jako topidlo, logicky narůstá s přicházející zimou. Problém je, že lidé
většinou zatápějí brzy ráno, tedy
za tmy, poté odpoledne, když už
je zase tma. No a ti, co si přitápějí plastem a odpady, tak většinou
činí za tmy. V případě, že se jedná o spalování jiného materiálu,
než pro který je kotel určený, má
tento materiál drtivý podíl na obtěžování sousedů kouřem.
Stále se ale najdou i takoví nezodpovědní jedinci, kteří k vytápění rodinných domů či bytů,
ať už ve snaze ušetřit, nebo z pohodlnosti, hodí do kamen nebo
kotle i běžný odpad. Nejedná se
přitom jen o často zmiňované
pálení plastů, problematické je
i topení znečištěnými paletami,

dřevem z demolic, natřenými
prkny nebo třeba barevnými letáky a časopisy. Také vytápěním
kamny, krby nebo kotli na tuhá
paliva, přispíváme ke zhoršení
životního prostředí.
Vdechování těchto spalin je
zdraví opravdu velmi škodlivé,
u některých až nebezpečné, způsobuje rakovinu a poruchu imunitního systému. Někteří lidé si
myslí, že spalováním výrazně
ušetří. Není to ale pravda. Kouřovody se jim totiž zanášejí tuhými zplodinami a účinnost kotle
se tak snižuje i při spalování uhlí
(vyjma ekologického briketového
uhlí) a úměrně se zvyšuje riziko
havárie a následného požáru. Zamysleme se nad tím, co dýcháme
a zkusme pro to něco udělat.
(ožp)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Děti malovaly „čistý vzduch“ IQ Roma servis
nejúspěšnější neziskovkou
Iq Roma servis byl oceněný
jako nejúspěšnější velká nezisková organizace v České republice z celkového počtu sto dvaceti,
které se přihlásily do soutěže vyhlášené Nadací rozvoje občanské
společnosti. Veřejné ocenění si
zástupci sdružení převzali na slavnostním vyhlášení, které se konalo na půdě Senátu Parlamentu ČR

Desítky obrázků s environmentální tematikou nakreslily děti z břeclavských mateřských škol v rámci výtvarné soutěže Chceme čistý vzduch. Ta se
pořádala při Evropském týdnu mobility. Při vyhodnocení prací v břeclavské
knihovně se děti mimo jiné seznámily
hravou formou s dopravními předpisy.
Ocenění za nejlepší práci získala Karolína Dobešová z MŠ Osvobození, druhá
skončila Natálie Oslzlá z MŠ Kupkova
a pomyslný bronz patřil Natálii Wozarové z MŠ Osvobození.
(red)

Bojovali v rychlosti a přesnosti
Na konci listopadu se na břeclavské obchodní akademii konala talentová soutěž žáků základních škol v psaní na počítačové
klávesnici v programu ZAV. Jubilejní ročník soutěže navštívili
významní hosté, autoři výukového programu ZAV a trenéři české
reprezentace, manželé Jaroslav
a Helena Zaviačičovi.
Nej vě t ší m z á ž it kem pro
všechny přítomné byly zcela jistě
dvě exhibice. Při první předvedla
žákyně pořadatelské školy Klára
Pohlová tzv. rychlou větu a výsledkem přes 600 čistých úhozů/
min. dokázala, že její vynikající umístění na letošním MS ve
zpracování textů nebylo náhodné
a že právem patří mezi elitu svě-

tových písařů. Na další exhibici
se předvedla Helena Zaviačičová, devítinásobná mistryně světa a držitelka světového rekordu
(928 ČÚ/min.).
Samotné talentové soutěže se
zúčastnilo 30 žáků ze čtyř břeclavských (Komenského, Kupkova,
Na Valtické a Slovácká) a dvou
přespolních (Tvrdonice a Rakvice) základních škol. Prvenství získala Hedvika Omastová , druhá
byla Viktorie Solaříková a bronzový skončil Jakub Jeřábek, všichni ze ZŠ Komenského. Akce má za
úkol seznámit žáky i jejich učitele
s výhodami psaní na PC klávesnici všemi deseti prsty a přispět tak
k rozvoji počítačové gramotnosti
mládeže v regionu.
(dyč)

Chybí Vám informace o tom,
co se v Břeclavi bude konat?
Napište z Vaší e-mailové adresy žádost o zasílání Týdenního kalendáře akcí na adresu
eliska.windova@breclav.eu nebo
na zpravy@breclav.eu.
Kalendář dostanete zdarma mailem každý týden.

ve čtvrtek 7. listopadu 2013. První
ročník Neziskovka roku 2013 uděluje NROS pro české neziskové organizace, které pracují efektivně,
hospodárně, transparentně a s vysokým nasazením pro svoje poslání. IQ Roma servis porazil v užším
výběrovém kole Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. a Domov
Sue Ryder, o.p.s.
(gro)

IQ Roma servis, o.s., Břeclav –Poštorná, Tř. 1. Máje 39
Program pro dospělé:
Otevírací hodiny poradny:
Po 8.00 – 16.00, Út 8.00 – 12.00, St 8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Program pro děti a mládež od 8 do 18 let:
Každou středu od 13.00 do 17.00 hodin je otevřen volnočasový klub, po kterém následuje rukodělný kroužek.
Vždy v pondělí od 12.00 – 16.00 a úterý od 8.00 – 12.00
výuka PC zaměřená na poradenství v zaměstnanosti,
finanční gramotnost a rozvoj osobnosti.
Každou první středu v měsíci od 8.00 - 16.00 je možnost
využití služeb právničky organizace.
Všechny služby IQ Roma servisu, o.s. jsou poskytovány
zdarma. Tel. 519 324 849, e-mail: breclav@iqrs.cz

www.uver-na-bydleni.cz
Máte zájem o snížení splátek stávajícího úvěru
nebo hypotéky? Máte zájem stavět nebo modernizovat své bydlení? Máte zájem kupovat byt nebo rodinný
dům? Osobní jednání přímo u klienta doma.

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem
dne 9. 12. 2013, v knihovně od 18 do 20 hod.
Vánoční speciál, téma: Mystické zážitky na vlastní oči,
vstupné dobrovolné, tel. 732 613 853
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Knihovna pomáhá seniorům Agentura zdarma
se zrakovým postižením
pomáhá vozíčkářům
Záchranným majákem je pro
klienty břeclavského TyfloCentra už druhým rokem Městská
knihovna Břeclav a její oddělení
zvukových knih. Senioři, kterým
přestal sloužit zrak, se poprvé setkali s pracovnicí tohoto oddělení, Jindřiškou Klaudovou na besedě vloni 11. září. TyfloCentrum
s knihovnou však spolupracují
delší dobu a pracovníci pro klienty připravují pravidelné hudební
či literární besedy dle jejich zájmu.
„Pro mě osobně znamená
zvuková knihovna malý zázrak.
Dokud jsem dobře viděla, myslela jsem si, že je knihovna jen
půjčovna knížek. Než k nám Jindřiška přišla a ukázala, co všechno nabízí nejen zrakově postiženým. Taky jsem nemohla uvěřit,
že mohu chodit na čtení každý
den jen za osmdesát korun ročně.
Tím pádem jsem se rozhodla využít služeb knihovny v co největší míře. Že tyto možnosti existují
člověk pozná, až když se mu přihodí něco takového jako mně – že
ztratí zrak,“ svěřila se téměř osmdesátiletá Zdenka Osuská. Celý
život pracovala, ve volném čase
četla knihy a noviny, cestovala
a navštěvovala kulturní akce. Má
ráda divadlo, proto si z nabídky
tisícovky zvukových knih vybírá
především životopisy herců, záznamy divadelních představení,
vzpomínky a rozhovory se známými osobnostmi. V nabídce ale nechybí ani známé romány různých
žánrů. „Výběr je opravdu hodně

široký, někdy mám i problém rozhodnout se, co bych chtěla „číst“
dřív,“ pokračuje ve vyprávění stálá návštěvnice zvukové knihovny.
Návrat k činnostem, které člověk dělal během života, když ještě
viděl, je jedním z cílů sociálně aktivizační služby, v rámci níž proběhla původní beseda. Proto nadšení
klientky těší i sociální pracovnice TyfloCentra. Knihovníci jsou
vždy ochotní, věnují se lidem se
zrakovými problémy individuálně, pomáhají s učením, jak ovládat přehrávače a umožňují našim
seniorům, aby chodili poslouchat
knihy do čítárny.
V neposlední řadě oceňujeme,
že se knihovna v Břeclavi snaží nakupovat „kouzelné krabičky“, které zpřístupní čtení ze zvuku více
lidem. Nejnověji například elektronickou čtečku knih, jednoduchý MP3 přehrávač nebo digitální
lupu. Ty si naši klienti mohou půjčit i domů. „Já nemám doma žádný
přístroj a ani nechci, radši chodím
do knihovny, mezi lidi. Důležité
pro mě je, že mohu přijít v jakoukoliv hodinu, dá se domluvit. U všech
pracovníků jsem se setkala s velkou
ochotou a zaslouží si pochvalu,“ netají se Zdenka Osuská. Spolupráci
s Městskou knihovnou Břeclav na
velice dobré úrovni oceňují i pracovnice TyfloCentra a připojují se
k poděkování a pochvale za poskytované služby. Všichni se už těšíme
na další společné akce.
Jiřina Falková,
TyfloCentrum Břeclav

L i g a vo z í č k á ř ů p om á h á
v Břeclavi zdravotně postiženým
lidem hledat, získat a udržet si
práci. Díky projektu Agentura
3Z její služby mohou využít lidé
s různým postižením i nadále.
Všechny aktivity jsou navíc poskytovány zcela zdarma – projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Lidem s postižením nabízíme především možnost individuálních konzultací – věnujeme
se kariérnímu poradenství, na
schůzkách si klienti podle svého
zájmu vytváří nebo aktualizují
životopis, odpovídají na nabídky
motivačními dopisy, s pomocí
pracovního konzultanta oslovují zaměstnavatele nebo absolvují
osobní jednání. Klienti mohou
na schůzkách najít nové možnosti pracovního směřování, často
podstatně rozvinou své počítačové dovednosti a získají samostatnost a sebevědomí při hledání

Jak je již skautskou tradicí, i letos přinesou skauti z břeclavského střediska Svatopluk přátelům,
známým a všem lidem dobré vůle
plamínek pokoje a míru – Betlémské světlo. Jedná se o novodobou vánoční tradici. Světlo je
zapáleno v Betlémě a poté putuje
napříč celou Evropou do mnoha
domácností. Pro světlo si můžete
přijít v poslední adventní neděli,
tedy 22. prosince do kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné

a do kostela sv. Václava v Břeclavi. Po skončení mše Vám odpálíme světlo do Vámi přinesených
svíček. Dále si můžete ve stejný
den přijít pro Betlémské světlo na
skautskou klubovnu na Šilingrově 37 mezi 16 - 18 hodinou a na
štědrý den na dětskou půlnoční
mši do kostela sv. Václava v Břeclavi. Věříme, že toto světlo zpříjemní Vaše vánoční svátky. Neboť „To světlo ve tmě svítí a tma
je nepohltila.“
(red)

lepky se již loni zapojila do projektu Interkulturní vzdělávání
dětí, žáků a pedagogů (IB - KSP).
Projekt inovuje úspěšný projekt
s názvem Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých, který běží
v České republice již tři roky.
Tento projekt ukázal, že osvojování si jazyka obyvatel příhraniční oblasti už v mateřských
školách se stává velmi významnou interkulturní složkou nejen
v rámci výchovy a vzdělávání
dětí, ale že výrazně ovlivňuje i život v rodinách, přispívá k porozumění a sbližování dvou národů, jejich kultur, historie i současného společenského života.
Výuka němčiny probíhá v MŠ
pod vedením lektorky tohoto
projektu Alice Brychtové, učitelky ZŠ Kpt. Nálepky, a to vesměs
formou her, pohybu a zpěvu,

pracovního uplatnění. Motivačně aktivizační workshop doplní
praktickou zkušenost s výběrovým řízením – těm, kteří zatím
žádným pohovorem u zaměstnavatele neprošli, anebo v něm nebyli úspěšní.
Čekáme na nové zájemce o aktivity projektu v bezbariérových
prostorách v centru Břeclavi, které jsou dobře dostupné i pro zájemce z okolních obcí. Rádi podáme pomocnou ruku při hledání
práce nebo hledání motivovaných zaměstnanců i vám! Více
informací nejen o aktuální nabídce aktivit projektu Agentura 3Z
najdete na webových stránkách
www.ligavozic.cz. Na případnou spolupráci se těší pracovník
projektu:
Mgr. Martin Fiala
pracovní konzultant projektu
Agentura 3Z (pobočka Břeclav)
tel: 702 020 744
e-mail: martin.fiala@ligavozic.cz
náměstí T. G. Masaryka
2957/9A, 690 02 Břeclav

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Německy se učí
Skauti přivezou
projektu už odmalička
Betlémské světlo do Břeclavi díky
ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Ná- ale obohacují ho o nový pohled,

Pěvecký soubor POLYFONIA a divadlo poezie
REGINA zvou srdečně všechny příznivce, přátele,
absolventy i rodiče na tradiční VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
NA SCHODECH, které se bude konat v pondělí
23. 12. 2013 v 17.00 hodin v budově Gymnázia
Břeclav. Přijďte si společně zazpívat a navodit
tu správnou sváteční atmosféru.

možnost porozumění a dorozumívání se s blízkými sousedy.
Jejich práce se tak neomezuje na
jazykovou výuku ve školkách,
ale zasahuje i všechny další zúčastněné osoby – pedagogické
pracovnice, vychovatelky a rodiny vyučovaných dětí.
Mateřské škole, Tyršův sad
v Charvátské Nové Vsi se hned
první rok podařilo navázat partnerství s vesnicí v blízkosti hranic -Walterskirchen. Zatímco
loni se setkaly pouze pedagogické sbory obou mateřských škol,
letos došlo i na setkání dětí, které se vzájemně navštívily na rakouské i české straně. Děti při
společných aktivitách poznaly,
že malá bariéra ve formě neznalosti cizího jazyka není překážkou pro navázání nového přátelství.
(ali)
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Břeclav

od adventu
do Silvestra
4. 12. 2013 – 26. 1. 2014
Městské muzeum a galerie
Hračky 1890 –1980, výstava Kouzlo
vánočního dárku

8. 12.

Bronzová NEDĚLE
Kino Koruna Břeclav
19:30 Benefiční adventní koncert
Jiřího Zonygy s Břeclavským komorním orchestrem a dětským sborem
Základní umělecké školy Břeclav

ÚTERÝ

10. 12.

Synagoga
19:00 Vánoční koncert pěveckého
sboru Schola Gregoriana Pragensis,
vstupné 150 Kč

PÁTEK

13. 12.

V Poštorné Na Rovnici
14:00 Vánoční jarmark svaté Lucie,
prodej tradičních pochutin, podvečerní zpívání koled

SOBOTA

14. 12.

V Poštorné Na Rovnici
10:00 Vánoční jarmark svaté Lucie,
prodej tradičních pochutin, zpívání
koled
Kino Koruna Břeclav
19:30 Koncert Dan Bárta a Illustratosphere, vstupné 290 Kč předprodej, 340 Kč na místě

15. – 18. 12.
Pěší zóna u gymnázia – každý den
10:00 – 18:00 VÁNOČNÍ JARMARK

15. 12.

Stříbrná NEDĚLE
Pěší zóna u gymnázia
STAROSTŮV SVAŘÁK
13:00 Roztančené Vánoce – hudebně zábavný program pro děti
14:00 Žamboši – folková kapela ze
Vsetína
15:30 Mario Bihári a Bachtale Apsa,
world music Praha
17:00 Bandaband – blues rockové
uskupení z Ostravy

PONDĚLÍ

16. 12.

Pěší zóna u gymnázia
16:00 MŠ Na Valtické
16:30 MŠ Slovácká
16:50 MŠ Osvobození
17:15 Vystoupení ZUŠ Břeclav
17:30 Old Stars Břeclav

ÚTERÝ

17. 12.

Pěší zóna u gymnázia
16:00 MŠ Břetislavova
16:30 MŠ Stará Břeclav
17:00 ZŠ a MŠ Kupkova
17:30 Vystoupení ZUŠ Břeclav

STŘEDA

18. 12.

Pěší zóna u gymnázia
STAROSTŮV SVAŘÁK
16:00 DNS Břeclavánek
16:30 MŠ Okružní
17:00 ZŠ Slovácká
17:30 DS Charvatčánek
18:00 Jazzfone – jazzový orchestr
ZUŠ Břeclav
18:30 Tichý ohňostroj

ČTVRTEK

19. 12.

Synagoga
19:00 Vánoční vinšování souboru
Old Stars s hudeckou muzikou a
hosty (folklorní kroužky MŠ Hřbitovní Stará Břeclav a MŠ Lanžhot,
DFS Žižkovjánek Moravský Žižkov)

PÁTEK

20. 12.

Pěší zóna u gymnázia
14:00 – 18:00 Adventní bleší trh,
koncert Hope Astronaut – folkový
písničkář z Olomouce

SOBOTA

21. 12.

Kulturní dům Stará Břeclav
17:00 Živý Betlém
Vychází od parku, následuje program za domem kultury
Sokolovna Charvátská N. Ves
18:00 Vánoční koncert – Slovácký
krúžek „Charvatčané“, CM Notečka,
DS Charvatčánek, CM Rosénka
Kulturní dům Poštorná
17:00 Vánoční koncert – Slovácký
krůžek Poštorná-Koňaré, Koňárci

PONDĚLÍ

23. 12.

Kulturní dům Stará Břeclav
19:00 Vánoční koncert – DNS Břeclavánek a Slov. krúžek Stará Břeclav

ČTVRTEK

26. 12.

Areál Nad Splavem
Vánoční kilometr – 39. roč. závodů
v distančním ploutvovém plavání

ÚTERÝ

31. 12.

Prostor před kinem Koruna
23:00 Silvestr – diskotéka, půlnoční ohňostroj
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112 let od založení tratě Hudecké dny potřicáté
Břeclav – Lednice

Letos na konci
listopadu se v Břeclavi uskutečnil jubil e jní folkl or ní
svátek – Hudecké
dny. Starobřeclavský kulturní dům
tak ožil cimbálovou
muzikou a tanečními soubory z různých částí jižní Moravy. První Hudecké dny se pořádaly roku 1984 a za jejich zrodem stála myšlenka primáše
a vedoucího Břeclavanu Jožky Kobzíka. Ten chtěl, aby se hudebníci
setkávali na přehlídkách nejen za teplého počasí, a šlo vlastně o zimní
variantu folklorních slavností ve Strážnici.
(red, foto juh)

Stovky lidí využily možnosti svést se historickým
vlakem při 112. výročí založení tratě Břeclav – Lednice. Davy lidí se rovněž na
parní lokomotivu Šlechtična přišly podívat. Návštěvníci tak zaplnili nejen nádraží v Břeclavi a Lednici, desítky lidí čekaly na svezení také třeba na
zastávce Poštorná. Pro účastníky akce bylo domluveno také zvýhodněné
vstupné do Cyklomuzea, Lichtenštejnského domu nebo Muzea rádií.
K dostání na vybraných místech bylo letošní Zweigeltrebe.
(red)

Břeclavské TIC nabízí unikátní knihu i kalendář

Nevšední kalendář perokreseb výtvarníka Miloslava Čecha a obsáhlou knihu snímků fotografa Vladimíra Židlického nabízí nově Turistické informační centrum v Břeclavi. Na originálních perokresbách tak můžete spatřit třeba poštorenskou základní školu Komenského nebo židovskou kapli a dalších deset krásných
míst Břeclavi převedených rukou umělce na papír. Skutečně objemná kniha fotografií s názvem Lidé, kroje,
tradice zase odhaluje na stovkách barevných stran tradiční, nejen sváteční oděv obyvatel mnoha měst a obcí
nejjižnějšího cípu jižní Moravy.
(red)

VÁNOČNÍ
PŮJČKA
BEZ POTVRZENÍ
O PŘÍJMU

když banka nepůjčí

www.galﬁn.cz

608 887 392

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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AGROTEC osobní automobily • AGROTEC osobní automobily • AGROTEC osobní automobily • AGROTEC osobní automobily

t/07Å"650#";"3
prodej prověřených ojetých vozů v areálu Agrotec a. s.,
Brněnská 74, Hustopeče

t1*$,614&37*4
zavedení služby vyzvednutí auta do opravy ve všech našich servisech
ŠKODA a KIA v Agrotec a. s. a přistavení vozidla zpět

t1%3013"7"#&;10À,0;&/¶-",6
zavedení nové technologie opravy karoserie bez nutnosti lakování
v Agrotec a. s., Lidická 123, Břeclav

t13ɷ+&;%/«(&0.&53*&
špičkové moderní zařízení pro rychlou diagnostiku vašeho vozu
v Agrotec a. s., Brněnská 74, Hustopeče

t130%-06Ç&/¶13070;/¶%0#:.:$¶-*/,:
Agrotec a. s., Brněnská 74, Hustopeče:
Osobní vozy po – ne 6.00 – 20.00 hod
Nákladní vozy po – pá 6.00 – 20.00 hod

2013
PODZIM

t,"35"%,7
zavedení platební karty na čerpací stanici Agrotec a. s., Brněnská 74, Hustopeče

AGROTEC a. s.
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
Servis: 519 402 471
Prodej: 519 402 450

www.agrotec.cz

AGROTEC a. s.
Lidická 123
690 02 Břeclav
Servis: 519 326 501
Prodej: 519 326 500

AGROTEC a. s.
Olomoucká 176
627 00 Brno
Servis: 548 211 031
Prodej: 548 210 280

*/,:

S
W
E
N

:t/07
/07*/,

t  PODZIM

2013
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Z depozitáře muzea

Kouzlo hračky jako vánočního dárku
Hračka provází lidstvo od jeho počátků
a za dobu své existence
prošla řadou významných změn a proměn.
Hračka také provázela
návštěvníky v Městském
muzeu a galerii Břeclav
celý rok 2013. Začátkem
roku mohli návštěvníci
na výstavě Zámecké interiéry v zimě obdivovat
hračky šlechtických dětí,
hlavní výstavní sezóna
představila originální českou stavebnici Merkur a závěr roku bude
patřit sto letům hračkářství nejen
u nás, ale i ve světě.
Výstava s názvem Hračka 18901980, kouzlo vánočního dárku
představí jednu z nejucelenějších
kolekcí hraček u nás, a to sbírku
soukromé sběratelky Miroslavy
Pecháčkové. Unikátnost její sbírky, která je trvale prezentována
v expozici Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou, tkví především
v bohatosti a rozmanitosti. Na vý-

stavě budou k vidění hračky vyráběné jako solitéry, autorské kolekce hraček, hračky tovární produkce, ale i lidové hračky domácích
výrobců v zastoupení rozličného
materiálu – vosku, papíru, plastu,
cínu, látky, skla, gumy aj. Chronologický vývoj představí hračky,
se kterými si hrály děti v různých
sociálních vrstvách nebo hračky
celých generací dětí (snad každý
si vzpomene na oranžovou tatru
nebo kolekce cínových vojáčků).
Zastoupeny budou typické hrač-

Zubní lékař MDDr. Marián Ševčák
příjímá nové pacienty do péče.
Kontaktujte nás na tel.č.: 725025213
nebo mailem na mdentalbv@gmail.com.

ky pro chlapce (koně,
autíčka, automobily, vojáčci) i dívky (panenky,
pokojíčky či kočárky).
Zvláštní skupinu představí hračky, které jsou
určené oběma skupinám, ja k chlapcům,
tak dívkám – stavebnice, plyšové hračky,
loutky, divadélka, hry
aj., ale podtitul výstavy – Kouzlo vánočního dárku – se představí
především ve dvou rozsáhlých diorámách, a to domácnosti ze třicátých a padesátých let 20. stol. Tato
diorámata ukážou typické hračky,
které v této době mohly děti pod
stromečkem najít.
Unikátní část výstavy bude patřit hračkám břeclavské produkce,
především firmě Gumotex, které
se podařilo našemu muzeu získat
do své sbírky a hračkám z břeclavských domácností, které nám
zapůjčili sami břeclavští občané,
protože k těmto hračkám mají svůj
citový vztah.
Pro dětského návštěvníka je
připravena velká interaktivní hračkářská herna. Děti si tak mohou

vyzkoušet velké loutkové nebo
maňáskové divadlo. Část výstavního prostoru bude věnována pohybovým hrám – chůdám, balančním kostkám a jiným. Pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny
dřevěné a plastové kostky z různého období. Děti si také mohou
vyzkoušet drobné výtvarné tvoření
s tiskátky motivů.
K výstavě je připravena i tradiční vánoční dílnička, která se
ponese ve znamení hraček, her
a hraní a zakončí tak celoroční cyklus dílniček. Na tvoření se
můžete těšit v sobotu 14. prosince
od 14. hodin.
Výstava se návštěv ní kům
otevře v úterý 3. prosince 2013
v 17. 00 hod a potrvá do 26. ledna 2014. Otevřeno je každý den
kromě pondělí od 10. 00 do 17.
00 hod a o víkendu od 13. 00 do
17. 00 hod. Na vernisáži výstavy
budou vyhlášeni vítězové celoroční
soutěže Muzejní pas. Pokud Vám
ještě do Muzejního pasu chybí nějaké razítko, můžete si ho doplnit
do konce roku návštěvou výstavy
nebo vánoční dílničky.
Mgr. Eva Sadílková
kurátorka výstavy

Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo pro předvánoční
čas v prostorách synagogy dvě hudební akce, a to v úterý 10. 12.
unikátní koncert české středověké duchovní hudby v podání
pražského tělesa – Schola Gregoriana Pragensis „ Adventus domini“, kdy zazní dvacet pět písní z tzv. rorátních mší a folklorní pásmo „Vánoční vinšování“ ve čtvrtek 19. 12. V pásmu vystoupí Folklorní kroužky při MŠ Lanžhot a Stará Břeclav, dětský folklorní soubor Žižkovjánek a folklorní soubor Old Stars
Břeclav pod vedením Jaroslava Švacha. Večer je koncipován
jako průřez písněmi, říkánkami a ukázkami obyčejů lidového
vánočního cyklu na Slovácku. Začátek obou akcí je v 19 hod a srdečně zveme na zastavení se v předvánočním ruchu a shonu.

IK

účetní
kancelář

daňová evidence • účetnictví • mzdy

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Břeclavská knihovna připravuje na prosinec 2013
Adventní pohádkový
podvečer v knihovně

Akce pro děti
v dětském oddělení

Zejména děti zveme do
knihovny na adventní divadelní představení Půjdem spolu
do Bééétlema. Budou k vidění
vánoční zvyky a koledy, jak je
asi neznáte. Co se stane, když
se ovečka a ovčácký pes rozhodnou vzít přípravu Štědrého
večera do svých kopýtek a tlap?
Nejspíš hromada malérů, ale určitě i kopec legrace. Představení
proběhne v sobotu 7. prosince
2013 ve velkém sále knihovny,
začátek je v 15 hodin, vstupné
50,- Kč.

O akcích dětského oddělení
v prvním adventním týdnu jsme
psali už v minulém čísle Radnice. V druhém adventním týdnu
je pro děti v pondělí 9. prosince připraveno Vánoční luštění
s komisařem Vrťapkou. Přijďte
v tento den od 13 do 17 hodin do
dětského oddělení, vyřešte zapeklitý příklad spolu se „světoznámým“ komisařem a získejte
jednu z krásných cen. Každého
luštitele čeká sladká odměna.
V třetím adventním týdnu pak děti čeká v pondělí 16.
prosince ve 14 hodin Zdobení
vánočního stromku v dětském
oddělení a Pohádkovníku ve
dvoře knihovny. Ve čtvrtek
19. prosince proběhne Vánoční
kino pro děti – od 13 do 15 hodin promítání krátkých zimních
pohádek, od 15 hodin promítání
kreslené celovečerní pohádky.
Abychom navodili pravou vánoční atmosféru, můžete si dát tento
den v dětském oddělení pravou

Literární kavárna:
Vánoční zvyky a tradice
V předvánočním shonu se na
chvilku zastavte a přijďte si do
naší literární kavárny poslechnout
povídání o Vánocích s názvem
Vánoční zvyky a tradice. Těšíme
se na Vás v úterý 10. a ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 16 hodin
v malém sále knihovny.

Ambulance plastické a estetické chirurgie
Velkomoravská 12, Hodonín
MUDr. Libor Polák – plastický chirurg
MUDr. Pavel Krejzlík – plastický chirurg a stomatochirurg
Provádíme:
- Konzultace kosmetických zákroků
- Korekce nosu, očních víček, ušních boltctů a lalůčků
- Zmenšení, zvětšení prsou, modelace
- Odstraňování kožních lézí
- Operace převislého břicha, liposukce
- Zvětšování rtů
- Facelift
- Aplikace Botoxu, Restilanu, Matridexu
Dana Hudcová - zdravotní sestra, dermatoporadce
- Obličejová poradna - bezplatně
- Laseroterapie – vyhlazování vrásek, korekce jizev a akné
- Trvalé odstranění chloupků a žilek na obličeji a dolních končetinách

Možno ojbednat denně mezi 8.-11. hodinou
na tel. +420 518 343 026
Email: homedica@iol. cz,

www.homedica.cz,

vánoční čokoládu, uvařenou ze
smetany a čokolády, a k tomu vánoční bábovku. Čokoládu nabízíme za 10,- Kč, bábovku za 5,- Kč.

Akce pro děti
na pobočce v Poštorné
Pro děti v Poštorné je v adventním čase od 9. do 13. prosince připraven Soutěžní týden
s andělíčkem Stříbrovláskem.
Malé čtenáře čeká hledání, luštění, doplňovačky, hádanky
a vyrábění.

Kurzy rychločtení nyní
individuálně
Po společném úvodu lze nyní
on-line kurzy rychločtení absolvovat v knihovně kdykoliv
během otevírací doby čítárny
nebo studovny. I když jste úvodní sezení neabsolvovali, můžete
s kurzem začít od první lekce
a následně pokračovat podle
vlastních možností a potřeb.
Kurz má dvacet lekcí, výuka probíhá celá na počítačích knihovny
a čtenářům knihovny je nabízen
ZDARMA. S novými přihláškami nebo případnými dotazy
se obracejte na lektora Mgr. Jaroslava Čecha, tel. 725 107 305,
cech@knihovna-bv.cz.

Knihovnický slovníček
pro neknihovníky
Každá profese má svůj určitý
specifický slovník a knihovníci nejsou výjimkou. Navíc mají
pocit, že když mluví na čtenáře
knihovničtinou, musí jim nutně
rozumět. Ale nebývá tomu tak
vždy. Proto jsme pro Vás připravili malý slovníček těch nejpoužívanějších knihovnických pojmů.
Začneme s pojmem ON-LINE KATALOG. On-line katalog je neustále aktualizovaná
databáze knihovních dokumentů (tj. knih, CD, časopisů, atd.),
které má knihovna ve svém
fondu, přístupná na interneto-

vých stránkách knihovny www.
knihovna-bv.cz.
Kdykoliv si můžete v knihovně i z domova zjistit, které knihy v knihovně máme a zda jsou
momentálně půjčené. Pokud nejsou zrovna k dispozici, můžete
si ji zdarma zarezervovat nebo si
naopak stávající výpůjčky prodloužit.
V břeclavské knihovně máte
na výběr dokonce ze tří on-line
katalogů. Původní www katalog
slouží pro rychlé vyhledávání, od
minulého měsíce máte možnost
vyzkoušet vylepšenou verzi katalogu druhé generace Carmen,
která umožňuje mimo jiné knížky hodnotit nebo o nich diskutovat. A pro majitele smartphonů
a tabletů je tu aplikace Smartkatalog, kdy svou knihovnu můžete s sebou prakticky kdekoliv.
Neváhejte se nás při návštěvě
knihovny na kterýkoliv z našich
on-line katalogů zeptat.

O vzdělávací akce
v knihovně je zájem
Těší nás, že o akce v knihovně je čím dál větší zájem. Akce,
které dosud probíhali většinou
v malém sále, který má maximální kapacitu 40 lidí. Tento
počet však nyní přestává stačit. Virtuální univerzita třetího
věku, jejíž nultý semestr právě
končí, se setkala s nečekaným
zájmem Břeclaváků i přespolních a musela se proto přesunout
do velkého sálu.
Stejně tak to bylo s besedami
připomínajícími mizející krásu
lidových ornamentů z Podluží s lidovou malérečkou Marií
Švirgovou z Lanžhota. I když se
konala třikrát po sobě termínech, vždy byl sál beznadějně
zaplněný.
Jsme rádi za Váš zájem
a doufáme, že do knihovny
budete chodit ještě častěji a ve
větším počtu. Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2014 přejí
Vaši knihovníci.
(jč)

Kožešnictví Vjazanková
Národní třída 18, Hodonín (vedle Raiﬀeisen banky)
Tel: 737 960 381, otevřeno Po-Pá 9-16 h
*čištění a opravy kožichů *opravy oděvů, kožených oděvů
* výměna dlaní hokejových rukavic
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Poštorané Vás zvou
Skončila v ýstava Žena
a šperk. Galerie 99 si připravila tradiční předvánoční výstavu nazvanou Dárek z galerie.
Tato výstava završí celoroční
nabídku.
Je všeobecně známo, že umělecké dílo, které darujete neztrácí
hodnotu, ale právě naopak. Jeho
hodnota roste. Může to být nejen vkusný umělecký, ale také
hodnotný dárek. Nabízíme olejomalby, kresby, grafiku, smalty,
keramiku, kalendáře, knihy. Jsou
to dárky, které potěší.
Dovolujeme si vás upozornit
na retrospektivní výstavu malíře Antonína Vojtka, který otevře
svou výstavu v pátek 10. ledna
2014 v den svých 80. narozenin.
Tato vernisáž bude zahájena v 10
hodin dopoledne a potrvá až do
večerních hodin. Bude to osmihodinová vernisáž. Budou vystaveny práce z mládí, ze středního věku, ale i zcela nové – ze

současného období. Již dnes jste
srdečně zváni !
Galerie nabízí –stálou expozici šperků ze dřeva,více než sto
grafických děl,veškeré služby
související s poradenstvím a výtvarným uměním, oceňování obrazů,restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně po telefonické domluvě kdykoliv. 519 372118, 723 930 015,
723 887 977. Galerie AV na ul.
J Moláka na zazvonění nebo na
telefon.

Hlavní 43/30, 691 41 Břeclav-Poštorná, www.eskomax.cz, eskomaxseznam.cz
Tel: 775 116 228

Slovácký krúžek Poštorná
bude mít v posledním měsíci roku zase napilno. Je na vás,
abyste si vybrali a nejlépe všech
našich akcí se zúčastnili. Už
7. prosince pořádáme koncert
k významnému životnímu jubileu cimbalisty Františka Šuláka, nazvaný Zahrajte mně,
muzikanti. František, nositel
Ceny starosty města, spolupracuje s naši krúžkem již několik
let. Doprovází na cimbál, vede
cimbá lovou muzi ku a mu žský sbor. Koncert se odehraje
v Domě školství Břeclav, začátek
je v 19 hodin.
Týden nato, 13. a 14. prosince
zavoní poštorenská Rovnice vánočním punčem a dalšími dobrotami. To je čas Vánočního jarmarku Sv. Lucie. V pátek 13. prosince začínáme už ve 14 hodin,
v sobotu potom v 10 hodin.
V 17 hodin po oba dny budou

děti poštorenských škol a školek
spolu s Koňárky zpívat koledy.
Vánoční zpívání Koňárků
bude v sobotu 21. prosince v Kulturním domě. Vystoupí Koňárci,
naše pěvecké sbory, cimbálová
muzika a hosté. Začátek koncertu je v 17 hodin. Půlnoční mše
bude 24. prosince ve 24.00 za
zpěvu poštorenského chrámového sboru. Ten si připravil Vánoční mši koledovou od A. Hradila.
Na Štěpána néni pána! Ano, ano,
tradice se mají dodržovat. Mše
svatá za všechny Poštorany začne v 9.45 h. A potom už Koleda,
koleda Štěpáne. Tož doufám, že
nás ani letos nenecháte ve štychu
a dojdete! Budeme se na vás těšit a za celý slovácký krúžek vám
chci poděkovat za přízeň, popřát
pěkné bílé vánoce, veselou mysl
a hodně zdraví do nového roku!
František Schulz

Vánoční koncert 14. 12. se nekoná!
Z důvodu dlouhodobé nemoci vedoucí pěveckého
sboru Věra, ale také kvůli snížení stavu členek tohoto sboru z důvodu onemocnění se bohužel neuskuteční Vánoční koncert, který se měl konat 14. 12. 2013
v 15 h v sále KD Poštorná. Děkujeme za pochopení.

Zachumlaný domeček a v něm nazdobený stromeček.

Patchworkový klub Břeclav, o.s. vás zve na

Hodně lásky, štěstí, zdraví a útulné bydlení
všem svým klientům

VÝSTAVU PATCHWORKU

přeje kolektiv realitní společnosti ESKO-MAX s.r.o.

Synagoga Břeclav 3.-8.12.2013
(10.00-17.00 hod.)

Jsme rádi, že pro vás můžeme zajišťovat kvalitní služby.

Výtěžek z prodeje drobných předmětů věnují členky
sdružení zdravotně postižené Leničce Tkadlecové z Břeclavi.
Hračky, které ušily, věnují dětem
do Domova svaté Agáty v Břeclavi.
Akce se koná za podpory Města Břeclav.

Sady 28. října č. 23, Břeclav, tel. 519 32 13 94, tel./fax 519 32 13 95
608 711 350, e-mail: realteamrealteam.cz, http: www. realteam.cz

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
PRODEJ
BV - RD 4+1 žádaná lokalita, blíz. centra, zahrada, 277m2 . . . . . . . příležitost. os.jed.
BV - byt 3+1 OV, cihlový dům, přízemí, nutná rekonstrukce. . . . . . . . . . 1,352.000 Kč
Hrušky - st. pozemek - komerční, např. na penzion, 1.431m2 . . . . . . . . . . . 400Kč/m2
Mikulov - pozemek- úz. plán k bydlení a obč. vybavenost, 2.951m2 . . . . . . . . . os.jed.
Mor.N.Ves vinohrad 1.260 m2 v lok. Stará Horka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 Kč
PRONÁJEM
BV - U tržiště, garsonka, 2.p., 27 m2, vybavený kuch. kout . . . . . . . 5.000 Kč + elektř.
BV - Čechova, byt v RD, zvýš. příz., dobrý stav, vl.top. . . . . . . . . . . . 5.000 Kč + ener.
Lanžhot pronájem pokoje v RD se sam. soc. zař. a kuch. linkou . . . . . . . . . . . .os.jed.
BV - Za Bankou, kom. prostory, velkoobchod, sklad, výroba, 100 m2 . . . . . . . .os.jed.
BV - Za Bankou, skladové prostory, malovýroba, cca 120m2 . . . . . . . . . . . . . .os.jed.

NABÍZÍME K PRODEJI:
•
•
•
•

nadstandardní byt OV 4+kk v centru Břeclavi . . . . . . .cena celkem: 2.450.000,-Kč
byt 4+1 OV v BV na Valtické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena: 550.000,-Kč +prov.RK
RD 4+kk v Poštorné, Díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena: 2.650.000,-Kč + prov RK
OV 2+1 v centru Břeclavi,cihlový . . . . . . . . . . . . . . . cena: 1.030.000,-Kč vč.prov RK

NABÍZÍME K PRONÁJMU:
• pronájem obchodu poblíž centra s možnosti parkování
cena: 18000,-Kč+energie/měsíc
• pronájem malého obchůdku v centru města . . . . .cena: 9000,-Kč+energie/měsíc
více na: www.bvreality.cz

tf 774 332 222

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Úterý 3.12. ve 20:00

Pátek 27.12. a sobota 28.12. ve 20:00

ŽIVOT ADELE

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?

Milostný vztah mezi dvěma mladými ženami natočil tunisko-francouzský režisér Abdellatif
Kechiche a hlavní role ztvárnily mladé herečky Adele Exarchopoulosová a Léa Seydouxová.
$.3" $.3 433 386793$$.3 7;$37=?4376635 *4

Středa 4.12. ve 20:00

INSIDIOUS 2
Film, z kterého běhá mráz po zádech. Režisér James Wan dal přichází s ještě děsivějším
pokračováním hororu z roku 2010. Režie: James Wan. Hrají:Patrick Wilson, Rose Byrne.
 " "3 386793$$%'3 7;$376>4376635 *4

Čtvrtek 5.12. v 17:00 a ve 20:00, pátek 6.12 a sobota 7.12. ve 20:00

KŘÍDLA VÁNOC
Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř
přátel, kteří zde pracují. Režie: Karin Babinská. Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes.
3"3# 386793 78$37764378635 *4

Pátek 6.12 a sobota 7.12. v 17.00

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Mikulášská nadílka pro celou rodinu.
Mimořádně poutavý pohádkový příběh s ohromující filmovou výpravou...
 " "%/.3$#'3 "# 386783380min., !-+#$%!.3?635 *4

Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy... Film je příběhem dvou rodin, které se
rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly dobré skutky, přání se plnila za
každou cenu... Režie: Lenka Kny. Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková.
$.3# 386793!-+#$%!.37664377635 *4

Neděle 29.12. a pondělí 30.12. v 15:00

NIKO 2
Pro nejmenší
Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává na záchranou misi svého
nevlastního bratra, který je unesen zlými orly...
 &.3# 3 43)# 3867933!-+#$%!.3=;4377635 *4

Neděle 29.12. a pondělí 30.12. v 17:00

HUSITI
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit
učebnice dějepisu? Co když měl Jan Žižka víc než jedno zdravé oko? Režie: Pavel Koutský.
 &.3# 386793!-+#$%!.3>;43?635 *4

Pátek 3.1. a sobota 4.1. v 17:00 a ve 20:00

CYRIL A METODĚJ - APOŠTOLOVÉ SLOVANÚ

Úterý 10.12. ve 20:00

Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v
našich zemích. Režie: Petr Nikolaevent. Hrají: Roman Zach, Ondřej Novák
#$ ".3 " "%/.386793# 3!-+#$%!.376;4

KAMEŇÁK 4

Středa 8.1. ve 20:00

3# 386793 7;$3>>43?635 *4

Středa 11.12. ve 20:00

PŘÍBĚH KMOTRA
"3# 386793 78$3??4376635 *4

Čtvrtek 12.12. ve 00:01 - 3D PULNOČNÍ PREMIÉRA !!!
Čtvrtek 12.12. a pátek 13.12. v 16:00 - 2D, ve 20:00 - 3D
Neděle 15.12. ve 20:00 - 2D

HOBIT - ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ

Dobrodružství Bilbo Pytlíka na jeho pouti s čarodějem Gandalfem a trpaslíky vedenými
Thorinem Pavézou. Výpravnou cesta, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené
království trpaslíků Erebor. Režie: Peter Jackson. Hrají: Martin Freeman, Ian Mc Kellen
$#'3 3 38679332D - 110,-Kč , 3D - 140,-Kč

Středa 18.12. ve 20:00

KAPITÁN PHILLIPS
Studie přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama somálskými piráty, ke kterému
došlo v roce 2009. Režie: Paul Greengrass. Hrají: Tom Hanks, Catherine Keener.
 " "%/.3$""3 386793$$%'3 7;$379:4376635 *4

NYMFOMANKA I.
Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera.
Hrají: Charlotte Gainsbourg, Shia La Beoful.
"3 3" $.3)# 386793$$.3 7>$37764376635 *4

Čtvrtek 9.1. 17:00 a ve 20:00 ve 3D
Pátek 10.1. a sobota ve 20:00

47 RÓNINŮ
Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest, a jeho postavení na
společenském žebříčku středověkého Japonska tomu odpovídá. Ještě mnohem níž však stojí
lidé smíšené rasy... Režie: Carl Rinsch. Hrají: Keanu Reeves, Tadanobu Asano.
*+3"3 386793.3!-+#$%!.377?437;635 *43878;35 *4

Pátek 10.1. a sobota 11.1. v 17:00 ve 3D

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v němž
vládnou dinosauři... a vaše cesta do druhohor může začít. Režie: Neil Nightingale.
n.33 386793!-+#$%!.33>7437;635 *4, dětské78;35 *4

Neděle 8.12. - 19:30

Jiří Z ONYGA

Čtvrtek 19.12. ve 20:00

GRAVITACE
Sandra Bullock na její první vesmírné misi. George Clooney vesmírný veterán, který velí
svému poslednímu letu...
"3386793!-+#$%!.3?64379635 *4

Větry z jihu - Břeclavský komorní orchestr
dětský sbor ZUŠ Břeclav benefice - vstupné do dobrovolné

Pátek 20.12. ve 20:00 a sobota 21.12. v 17:00 a ve 20:00

KLAUNI
Klaunská skupinu Busters jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody v komunistickém
Československu. Ale Jak se ukáže, národem milovaní klauni se mezi sebou nedokážou
vystát. Režie: Viktor Tauš. Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier Flamand.
3"3# 3# 386793 78$37864376635 *4

Pátek 20.12. v 17:00 - 3D
Neděle 22.12. a pondělí 23.12. v 15:00 - 2D

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Sobota 14.12. - 20,00

VÁNOČNÍ HUDEBNÍ DÁREK !!!

DAN BÁRTA
a

ILUSTRATOSFERE

PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN !!!

vstupné: 290,- / 340,- Kč

Vánoční dárek pro celou rodinu
Film byl natočený podle klasické pohádky Hanse Christiana Andersena.
 &.3 3867933!-+#$%!.376?4, 2D - 120,-Kč, 3D - 155,-Kč

Pátek 27.12. v 17:00 - 3D 140,- Kč.- děti 120,- Kč.
a sobota 28.12. v 17:00 - 2D 115,- Kč. děti 90,- Kč.

TURBO
Pro celou rodinu
Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký sen... Žít život hlemýždím tempem ho
neuspokojuje...
 &.3 3867933!-+#$%!.3?<4

.

Pondělí 23.12. - 20:00 - KINOKAVÁRNA

VÁNOCE s HB STOPem - písně všemožné...
.

Čtvrtek 26.12. - 20:00 - KINOKAVÁRNA

NA ŠTĚPÁNA s WRAVOREM - country z Břeclavi...
.



  

 ÚT-PÁ:10:00 – 20:00, SO: 15:00 – 20:00

kinobreclav@seznam.cz, tel: 519 370 818, www.kinobreclav.cz
REZERVACE KONČÍ 30 min. před filmem nebo 1 den před koncertem či divadlem.
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Kašubová stříbrná na republice
Po dlouhém roce tvrdých tréninků, absolvování těžkých mezinárodních a kvalifikačních
soutěží se judisté dočkali. Listopad byl pro ně měsícem přeborů
a mistrovství ČR, tedy bojů o tituly a cenné, medailové posty.
V sobotu se této vrcholné soutěže
zúčastnila kategorie starších žáků
a žákyň, a to v Hranicích na Moravě. Podmínkou účasti na přeboru ČR je kvalifikace na soutěžích konaných během celého roku
tzv. Českém poháru, kde bojovalo vždy okolo pěti stovek judistů. Postup si však zajistilo pouze
16 až 24 nejlepších z každé váhové
kategorie. A to se podařilo i třem
zástupcům Soukromé školy bo-

jových sportů Břeclav. Mezi ně
patří Dagmar Kašubová a Šimon
Slaný, kteří v sobotu nastoupili

ke svým závěrečným, vrcholným
bojům. Nevídaného úspěchu dosáhla Dagmar, která se ve váho-

vé kategorii do 36 kg probojovala
až do finále. V tomto posledním,
vyrovnaném zápase však štěstí
přálo více soupeřce a břeclavská
judistka obsadila druhé místo.
Stříbrná medaile z Přeboru ČR je
však velkým úspěchem. Ve váze
do 73 kg nastoupil k bojům Šimon
Slaný. Jeho vrcholný den však nevyšel. Byť se Šimon připravoval
zodpovědně a do poslední chvíle se snažil, podepsala se na jeho
výkonu viróza, se kterou se již
týden potýkal. Oslabený organizmus a dýchací potíže nedovolily Šimonovi vyrovnat se výkonu
soupeřů. Své boje tedy ukončil ve
vyřazovacích kolech.
(vk, foto pk)

Mládežnická základna stolních tenistů MSK roste
Vizitkou oddílu stolního tenisu MSK Břeclav jsou ženy MSK
ČP Břeclav Gumotex, čtyřnásobné mistryně ČR a držitelky Českého poháru po pátém vítězství v této doplňkové soutěži k extralize. V oddílu se ale utěšeně rozrůstá i základna mládeže,
která má své vzory v hráčkách áčka žen, ale také v Janu Vašíčkovi a Veronice Tušlové, kteří patří ve svých věkových kategoriích
k nejlepším v ČR.
Kromě touhy odhalit všechny
taje malého celuloidového míčku
je pozitivní motivací pro začínající mladé stolní tenisty snaha co
nejvíce se přiblížit svým úspěšným vzorům. K růstu výkonnosti
ovšem nestačí jen trénink, byť by
byl sebekvalitnější. Důležité jsou
starty v soutěžích, které odhalují
herní nedostatky, na jejichž odstraňování je třeba se v dalším
tréninku zaměřit, ale také ukazují, jak se dokáží se zvýšenou psychickou zátěží jednotliví mladí
stolní tenisté vyrovnat.
Maximální sebeovládání není
tím nejlepším, protože obvykle
koresponduje s nízkými ambicemi na příští výkonnost. Najít
mezi dvěma extrémy přístupu
k soutěžím přijatelnou polohu, to
je náročný úkol pro trenéry, kteří
mladé sportovce formují a připravují je tak nejen k vyšší sportovní
výkonnosti, ale dávají jim i kva-

litní základ pro občanský život,
v němž jde rovněž neustále o boj
s nejrůznějšími překážkami. Trénink mládeže musí být pestrý, zajímavý, motivující. Jen pak chodí
děti do herny rády, na tréninky
se těší a zákonitě pak má příprava i své pozitivní výsledky. Toto
vše se v oddílu stolního tenisu
MSK Břeclav daří, což dokladuje
průběžný nárůst členské základny i výsledky mladých sportovců
v soutěžích.
V regionu Břeclav není mnoho
oddílů, které se mládeži tolik věnují. Nejlépe to ukázaly regionální přebory nejmladšího a mladšího žactva v Kloboukách, kde kromě nejpočetnějšího zastoupení
MSK Břeclav své talenty poslal jen
pořádající Sokol Klobouky a pár
jednotlivců přijelo ze Šitbořic.
Mládí MSK kromě regionálních
akcí pravidelně absolvuje turnaje krajské úrovně a ti nejlepší se

účastní i turnajů celostátních,
z nichž zejména výše jmenovaní,
dorostenka Tušlová a starší žák

Vašíček, pravidelně přivážejí medailová umístění.
Jaroslav Hýbner

Country rebels zazářili v Písku

Kratochvílová mezi elitou čtvrtá
V dalším závodě Českého poháru v krasobruslení, tentokrát
v Hradci Králové, reprezentovala Břeclav v kategorii nejmladších
žaček Ivana Kratochvílová., která zajela vynikající závod, a opět
ukázala svoji výbornou formu.
Skočila Axela, Lutze, z dvojitých skoků Rittbergra, Salchowa
a Toolopa, povedla se jí i kombinace dvojitého Salchowa s Too-

lopem. Za všechny skoky a váhy
dostala plusové body. Bohužel se
jí tentokrát nepovedla kombinovaná pirueta a pád v ní ji odsunul
z medailové pozice na 4. místo.
Z celkového počtu třiceti závodnic z celé republiky je to ale vynikající výkon. Tímto závodem
nasbírala potřebné body a udržela
si průběžné bronzové místo v žebříčku Českého poháru.
(kr)

Začátkem listopadu se v Písku uskutečnila kvalifikační soutěž Line
Dance World Championships – Czech Open. V soutěži zabodovali
i břeclavští tanečníci z oddílu Country rebels. V různých kategoriích
získali čtyři zlaté medaile, tři druhá místa, třikrát bronz a pětkrát byli
čtvrtí. Rebelové si tak vytancovali kvalifikaci na Světovém šampionátu
v Německu. Pro vysoké náklady na startovné se ho ale nezúčastní. Na
kvalifikační soutěži v Písku Břeclavanům konkurovaly téměř tři stovky
soutěžících z 15 zemí Evropy.
(red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Břeclavané posádkou roku Veslaři sbírali medaile
na trenažerech

Veslaři Ja kub Starnovsk ý
a Lukáš Helešic se stali nejlepší
juniorskou posádkou Česka roku
2013. Za sebou letos mají vítězství
na jarních kontrolních závodech,
ale také třeba na mezinárodní regatě v Brně. Na mistrovství Evropy skončili stříbrní! Zvítězili také
na mezinárodní regatě ve slovin-

ském Bledu, na mistrovství České republiky mužů do třiadvaceti let. A tím výčet jejich letošních
úspěchů zdaleka nekončí. Na poli
českém i mezinárodním tak prokázali, že jsou letos skutečně těmi
nejlepšími. Zatímco Helešic bude
u juniorů ještě rok, Starnovský
už míří mezi muže.
(red)

První kolo Poháru České republiky na veslařském
trenažeru v Přerově zna mena lo
zlato pro Lu k áše Helešice, který dokonce vylepšil své maximum
z loňských 6:24,6
na 6:15,2. Žádný
z juniorských závodníků mu nedok á z a l kon k urovat. Aleš Suský
zase zazářil mezi
muži, kde mu patřila rovněž zlatá
medaile. Markéta Nedělová skončila v juniorkách
na stříbrné příčce,
když vylepšila svůj
osobní rekord téměř o patnáct vteřin. Jedenáctiletá Tereza Melská v kategorii žaček předvedla
skvělý výkon a skončila rovněž
druhá. Tereza Hlavinková byla
stříbrná mezi staršími žačkami. Bodovali rovněž nejmladší

žáci SVK Břeclav. Petr Polášek
vybojoval stříbro, Matěj Helešic
dosáhl ve své kategorii na bronz.
Timon Vlašic skončil ve stejném
závodě čtvrtý a Jan Turek sedmý.
(red)
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Fotbalisté MSK bilancují první část sezony
Remízou fotbalisté MSK Břeclav 0:0 v Hulíně jíž ukončili
podzimní část Moravskoslezské fotbalové ligy. Své soutěže uzavřely všechny kategorie oddílu kopané MSK. Na řadě jsou vyhodnocení odehraných zápasů, reakce na výkony jednotlivců změnami v kádrech a nástup do zimní přípravy, spojené s kontrolními přípravnými zápasy. Cílem všech složek klubu je kvalitně
se připravit na jaro, aby konečné bilancování sezóny 2013-2014,
které je pro její celkový výsledek rozhodující, bylo vedeno v radostnějším duchu.
Muži MSK A mají po podzimu hodně důvodů k zamyšlení.
Se ziskem šestnácti bodů za sebou nechali jen tři celky z šestnácti účastníků soutěže a zejména závěr se jim příliš nevydařil.
„Nejvíce nám chybějí body
z Mikulovic a z Prostějova, kde
jsme těsně před koncem vedli
1:0 a nechali jsme soupeře zbytečně vyrovnat. Mohli jsme mít
dvacet bodů, figurovat ve středu
tabulky a jít do odvet s větším
klidem,“ hledá příčiny postavení

družstva v tabulce jeho trenér
Milan Valachovič.
Ještě méně radosti svým příznivců připravili muži MSK B.
V 1.A třídě podávají rozdílné
výkony. Se čtrnácti body jsou
v tabulce předposlední, vyhráli
čtyři zápasy, dvakrát se rozešli se soupeři smírně, osmkrát
odešli poraženi, byť často (pětkrát) rozdílem jediné branky.
Dva celky před nimi mají stejný
počet bodů, tak k nápravě není
daleko.

Radostnější hodnocení umožnily výsledky i výkony staršího
dorostu MSK U19. Nový trenér
Petr Maléř a po něm i jeho nástupce Jiří Pecha dokázali družstvo devatenáctky stmelit, dodat
mu sebevědomí, a to se odrazilo
ve výsledcích. Desáté místo ve
druhé nejvyšší české soutěži MSL
SCM U19 mezi čtrnácti účastníky, s vyrovnanou bilancí 6-26, je toho důkazem. Odstup od
posledních čtyř celků je značný,
1.HFK Olomouc a MFK Vyškov
na vyšších příčkách tabulky mají
stejný počet bodů.
Mladší dorost MSK U17
a U16 trpí úzkou hráčskou lavičkou. Když do toho přijdou
zranění a nemoci, nemají trenéři Michal Škrabko a Štefan
Víša kam sáhnout a odnáší to
zejména šestnáctka, protože její
kádroví hráči zaplňují mezery

v sestavě sedmnáctky. Tomu odpovídají výsledky obou celků.
Hráči MSK U17 jsou se třemi
výhrami a jednou remízou v tabulce MSL SCM šestnáctí, celku
MSK U16 se v kvalitní soutěži,
nejvyšší v ČR, bodovat zatím
nedaří.
Skvělý závěr podzimu měli
starší žáci MSK U14, kteří hrají také nejvyšší českou soutěž,
MSL SpSM. Z posledních šesti
kol vytěžili čtyři výhry, jednu
remízu a jedinou prohru a v tabulce jsou na desátém místě.
Družstvo osobně vede šéft renér
žactva Břeclavi Karel Bečka. Jejich o rok starší kolegové, starší
žáci MSK U15, vedení trenérem
Jiřím Horčičkou, patří s jednou
výhrou a dvěma remízami k celkům, které bojují v nejnižších
patrech tabulky soutěže.
Jaroslav Hýbner

Počet malých hokejistů v Břeclavi vzrůstá
Zimní hokejová sezóna je v plném proudu a břeclavská lvíčata
pomalu uzavírají první soutěžní třetinu sezóny. Během letošní přípravy se odehrálo několik nesoutěžních utkání, aby si
hráči a hráčky vyzkoušeli, co je
čeká v průběhu zimní sezóny. Se
začátkem školního roku se rozběhly i jednotlivé mládežnické
soutěže.
Břeclavská lvíčata letos startují v krajských soutěžích žactva
a přípravek. Mladší a starší žáci
za sebou mají již deset mistrovských utkání a zatím se jim proti
soupeřům daří. Kategorie přípravek 4. a 2. tříd hrají utkání turnajovým způsobem v minihokeji.
Čtvrťáci reprezentují Břeclavský
hokej navíc v Eurominilize, což
je mezinárodní soutěž v minihokeji. Zde se střetávají se soupeři
ze Slovenska a Rakouska. Nej-

Říjen ve znamení školek
Již tradiční výuka bruslení pro
mateřské školy, kterou mládežnický hokejový klub organizuje,
probíhá vždy od října do března.
Školky se dle časového harmonogramu pravidelně střídají a zájem
o tuto výuku stále narůstá. Kluci
i děvčata předškolního věku se zábavnou formou seznamují s ledovou plochou a většina prožívá své
první krůčky na bruslích. Na závěr
tohoto bloku výuky se již spousta
z nich dokáže samostatně pohybovat na ledě a může tedy s rodiči
bez problémů navštěvovat veřejné bruslení na zimním stadionu
v Břeclavi.
mladší břeclavská hokejová kategorie 2. tříd si poprvé vyzkoušela,
jak vypadá takové minihokejové
utkání a hned ve svém prvním
soutěžním duelu byla úspěšná.

Přijďte na 5. ročník závodu v zimním plavání
z ČR do Rakouska

Dyje – Schengen 2013
Závod se koná v sobotu 14. 12. na řece Dyji
pod Břeclaví v úseku státní hranice s Rakouskem,
nedaleko zámečku Pohansko
Začíná se po 12 hodině
u dřevěného mostu přes Dyji
Závodní tratě 200, 500 a 900 metrů
Více informací na tel. 608 558 569

Mladší dorost v U16 – Meisterschaft ÖEHV
Novinkou letošní hokejové sezóny je start břeclavských
mladších dorostenců v rakouské mezinárodní soutěži „ÖEHV
U16-Meisterschaft“. Tato soutěž prožívá letos svůj první ročník a navazuje na soutěže EBYSL
a EBJL staršího dorostu a juniorů, ve kterých již startuje tradiční soupeř Břeclavanů - Znojmo.
V kategorii mladšího dorostu
hrají soutěž nejlepší rakouská
družstva. V příští sezóně se soutěž rozroste o další zahraniční
účastníky z Maďarska, Slovinska
a Chorvatska. Břeclavští lvi se tak
utkávají v soutěži s atraktivními soupeři, a v těžké konkurenci
úspěšně reprezentují své město
v Rakousku.

Hokejová školka bruslení
Zájemci o zdokonalení se
v bruslení, popřípadě o zapojení
se do hokejové školky bruslení
mají možnost docházet na zimní
stadion i o víkendu, kdy hokejová
školka bruslení pokračuje. Vždy
v sobotu nebo v neděli dopoledne
se břeclavští trenéři věnují úplným
začátečníkům a zájemcům o výuku bruslení. Projekt Českého svazu ledního hokeje „Pojď hrát hokej“, jehož se břeclavský hokejový
klub HC Lvi Břeclav o. s. účastní,
se zaměřuje na pomoc začínajícím hokejistům a hokejistkám.
Začínající děti mají možnost si od
klubu zapůjčit hokejovou výstroj,
což snižuje finanční náročnost
hokeje na minimum. Tento projekt pokračuje v Břeclavi již třetím rokem a výsledkem je vzrůstající počet začínajících hokejistů,
kluků i holek.
(jk)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Actiwity D.C.: 15 let úspěchů
Letos 1. října oslavilo taneční studio Actiwity D.C. 15 let od
založení. Břeclav je tedy známá
nejen folklórem, ale i velmi kvalitním moderním tancem. “Za tu
dobu se vystřídalo u mne ve studiu mnoho tanečníků. Někteří si
zatančili, nebo tančí jen pro radost. A několik z nich má tanec
jako povolání. Příkladem může
být Martin Florián, který si letos
na Mistrovství Evropy v chorvatské Poreči vytančil titul Nejlepší
mužský výkon a nyní se připravuje v jihoafrickém Johannesburgu na půlroční taneční turné na
zaoceánské lodi. Dalšími velmi
úspěšnými tanečníky jsou Tomáš
Krejčíř, který získal stejný titul

Přijďte na 39. ročník závodů
v distančním ploutvovém plavání

VÁNOČNÍ KILOMETR
Akce se koná 26. 12. v areálu SVK Břeclav
(Nad Splavem)
V 10.30 h začínají zimní plavci
V 11.30 odstartuje hlavní závod o putovní pohár

v roce 2011, dále Luboš Mlýnek,
který založil svou taneční skupinu v Praze a spolupracuje s Hankou Kynychovou, a moje lektorka
taneční sekce MINI Martina Litrbacká, která je příkladem pro
všechny malinké tanečníky od
3 do 6 ti let,” vyjádřila se majitelka tanečního studia Veronika
Tučková.

Soutěže jsou nedílnou součástí úspěchu. Taneční škola Actiwity D.C. se každý rok
účastní mnoha různých soutěží,
ze všech si přitom odváží medailová umístění. Z ME v chorvatské
Poreči si tanečníci letos v květnu
2013 přivezli dvě zlaté, dvě stříbrné, jednu bronzovou medaili a nejlepší mužský taneční talent! V poslední soutěži v Písku
na celorepublikovém tanečním
poháru Let´s Dance získali čtyři první místa a jedno stříbro.
Zlato získaly choreografie Herci, Museum voskových figurín,
Politici a duo The Key. Junioři si
vytančili stříbro za 7 smrtelných
hříchů. Nejvyšší ocenění Pohár
města Písku předal starosta právě břeclavské taneční skupině za
choreografii Politici.
Přijďte se skupinou Actiwity
D.C. oslavit patnáct let na vánoční projekt s názvem Pohádky tisíce a jedné noci, který bude k vidění v kině Koruna 16. a 17. 12.
2013, 18. 12. studio MINI předvede Šmoulíky.
(red)

Tanečníci ovládli pohárovou soutěž

Tradiční závodní tratě na 100, 250, 500 a 750 metrů
pro registrované zimní plavce, neregistrovaným
umožněn start na trati 100 metrů; hlavní závod
„O Putovní pohár“ na 1.000 metrů pro ploutvové
plavce, zimní plavce, freedivery a potápěče

Více informací na tel.: 608 558 569

Rozpis domácích zápasů
A týmu HC LVI BŘECLAV
(hraje se vždy na břeclavském zimním stadionu)
11. 12. 2013

18:00

HC LVI Břeclav

HC Zubr Přerov

18. 12. 2013

18:00

HC LVI Břeclav

HC Bobři Valašské
Meziříčí

4. 1. 2014

17:00

HC LVI Břeclav

HC Slezan Opava

15. 1. 2014

18:00

HC LVI Břeclav

VHK Vsetín

18. 1. 2014

17:00

HC LVI Břeclav

VSK Technika Brno

1. 2. 2014

17:00

HC LVI Břeclav

HC Nový Jičín

8. 2. 2014

17:00

HC LVI Břeclav

HC Frýdek-Místek

15. 2. 2014

17:00

HC LVI Břeclav

LHK Jestřábi
Prostějov

19. 2. 2014

18:00

HC LVI Břeclav

HC Orlová

V listopadu odjely dvě břeclavské taneční skupiny E.M.Dancers
a N.C.O.D. na celorepublikovou pohárovou soutěž do Brtnice u Jihlavy, odkud přivezly celkem šest zlatých medailí, dvě stříbra, dvě třetí místa a také Putovní pohár města Brtnice za nejlepší choreografii,
kterou se stala skladba Pán prstenů. Největší radost měli sami tanečníci z úspěchu dětí, které nastoupily teprve v září a s choreografií
Myšičky vybojovaly třetí místo. Obrovský pokrok také udělali junioři
a děti z další břeclavské skupiny N.C.O.D., kdy hned se dvěma choreografiemi v jedné kategorii obsadili 1. a 2. místo.
(eb)

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ
Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41
mobil: 776 106 980
e-mail: clas1@tiscali.cz
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Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Bleskový
Internet 120 Mb/s
Ohromující cena
Kč *

* po dobu prvních 4 měsíců při uzavření
smlouvy na 24 měsíců.

79

měsíc

+ speciální bonus
při koupi dalších služeb

Lázeňský
důmPERLA

VÁNOČNÍ
N

í
očn
Ván KOVÉ
Y
R
DÁOUKA0ZKč
P d 10
již o

DÁRKOV
VÉ PO
POUKAZY

ZDARMA

 1x
1x PELOIDNÍ
IDNÍ OBKLAD
K VÁNOČ
NOČNÍMU
MU
dárkov
ovému poouukkaz
azuu
v hoddnotě 1000
000 Kč a více

- 1xx KLASICKÁ MASÁŽ
ČÁS
ÁSTEČNÁ
k vánnočnímu
dárkové
ovému poukazuu
v hodnotě
otě 2000 Kč a vícícee

Lázne jako dárek – dárek,
www. nej . cz

který má smysl!

Břeclavská 700, 691 44 Lednice I +420 519 304 811 I +420 724 730 804 I recepce@lednicelazne.cz

Ob j ed n á v ej te n a 800 944 800 ne bo na vaší po bočce

www.lednicelazne.cz

Akce SLEVULÁK
OKNA se zimní SLEVOU

50+5%

A doplněk dle

Vašeho výběru ZDARMA
PRAMOS, pobočka Břeclav, Lidická 50 tel: 519 374 444,
mobil: 777 035 925, e-mail: breclav@pramos.cz, www.pramos.cz
Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK v ceně od 22.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH.
Měsíčník Radnice, vydává Městský úřad Břeclav. Adresa: Městský úřad Břeclav, TGM 3., IČO: 00283061, odpovědný re dak tor: David Mahovský, tel.:
519 311 377, mobil: 731 428 239, e-mail: „david.mahovsky@breclav.eu“. Redakční rada si vyhrazuje právo neumístit inzeráty odporující etickým, mravním,
morálním a rasovým zásadám, jakož i inzeráty politických stran či seskupení. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Redakční uzávěrka do 15. příštího
měsíce. Registrováno u OkÚ Břeclav č. 370010396. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Neprodejné! Roznášku zajišťuje Česká pošta, s.p.

