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Káňová: Pavilon by byl celoročně
využitelný ve středomořském státě
Pouhé dva měsíce vydržely miniatury Lednicko-valtického areálu (LVA) v pavilonu, který stojí v parku u nádraží. Už tato krátká
doba však ukázala, jak nešťastné bylo umístění zmenšenin právě
do vzdušného objektu. Podle předešlého vedení radnice přitom pavilon odolávat vnějším povětrnostním vlivům.
Tato informace se však ukázala jako lichá, když podstavce
miniatur už po dvou měsících
vykazovaly míru opotřebení podobnou několikaletému používání. Zmenšeniny staveb LVA navíc
nic nechránilo před sněhem, deštěm či listím. Současné vedení se
proto rozhodlo miniatury neprodleně přestěhovat. Situaci kolem
přemístění modelů měla na sta-

rosti ředitelka břeclavského muzea a galerie Alena Káňová.
Co bylo hlavním důvodem ke
stěhování miniatur?
Hlavní důvodem bylo zjištění reálného stavu po dvou měsících provozu pavilonu. Na začátku prosince jsme se sešli společně s dalšími zainteresovanými
Pokračování na str. 5

Předvánoční čas
spojil městské části
Předvánoční čas v Břeclavi.
Tak se letos oficiálně jmenovala akce, která před Vánocemi
spojila všechny městské části
Břeclavi.
Už v pátek 17. prosince začal
chvíli po poledni Vánoční jarmark sv. Lucie, který na poštorenskou Rovnici přilákal stovky
zmrzlých návštěvníků. Ty rozehřál Vojtův poštorenský svařák.
Mlsné jazýčky si přišly na své
u dobrot ze zabijačky, k mání byly
třeba i čerstvě usmažené bramborové lupínky. Jarmark pokračoval
i v sobotu, kdy v podvečer zpříjemnila atmosféru poštorenská
chasa, ke které se s koledami přidali Koňárci. Tradičně velkou návštěvnost měl živý Betlém ve Staré Břeclavi, kdy se dlouhý průvod

dětí i dospělých v převlecích s tématikou Betlému vydal od parku
až ke kapličce. U domu kultury
pak zájemci mohli živý Betlém
i s jesličkami vidět v celé jeho
kráse. Charvatčané si pro sobotní večer přichystali v místní sokolovně Vánoční koncert.
Neděle lákala ty nejmenší na
Ježíškovo putování po Moravě
s rádiem Dyje. V Ježíškově dílně
se totiž děti mohly nechat s pobočníkem “pána Vánoc“ odfotit
a navíc poslat vánoční přání přímo do éteru rádia. Odpoledne
patřilo nejen místním tanečním
a hudebním sdružením. Při promítání pohádek se nejvíce bavily
opět ratolesti.
V poštorenském kulturáku
Více fotoreportáž na str. 10-11

Expozici miniatur mohou návštěvníci od konce minulého roku spatřit
v Lichtenštejnském domě.

Slunce se zatmělo
i nad Břeclaví

Díky slunečnému počasí se Břeclavané mohli 4. ledna ráno pokochat
neobvyklým úkazem, zatměním slunce z 80 %. Podobný jev, ale s menší
intenzitou, přitom bude možné v České republice pozorovat nejdříve za
čtyři roky. Z 80 % zakryje měsíční stín slunce až v roce 2026.
(dav)

KOUPELNOVÉ STUDIO
Bﬁeclav, Bratislavská 2846
tel.: 519 361 614, 519 323 456
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Hobby centrum v Břeclavi zatím nebude
lažní, stavba výrazně negativně
ovlivní vizuální pohled na břeclavský zámek a zlikviduje pohledově určující strukturální prvky
v krajině.
Město Břeclav proto
Právě kvůli vážným
požaduje zapracování
nedostatkům v dokurozporů a nedostatků
mentaci, předložené
do oznámení záměru a
společností Qinn Invest
zohlednění jejich vlivu
na odbor životního prona posuzovaný záměr
středí Krajského úřadu
a zároveň požaduje poJihomoravského kraje,
souzení v další fázi.
Město Břeclav poslalo na
Na konci roku 2010
krajský úřad nesouhlasné
(v době uzávěrky Radvyjádření.
nice) společnost Qinn
Dokumentace neřeší
Invest požádala Krajdostatečně dopravu pro
pěší a cyklisty na velmi Plánovaný hobby market by negativně ovlivnil pohled na zámek a zlikvidoval pohledově ský úřad JmK, odbor
životního prostředí
frekventované doprav- určující strukturální prvky v krajině.
o ukončení procesu
ní tepně Břeclavi. Spoposuzování vlivu na
lečnost neposoudila vliv
životní prostředí zánárůstu dopravy na okolměru „Obchodní centních komunikacích. Pro
rum HOBBY Břeclav“,
určení vlivu stavby na
z důvodu změn v techdopravu ve městě vedení
nickém řešení.
Břeclavi požaduje zapraNejjednodušší cescování sčítání dopravy
ta k plnému znění vyz roku 2010.
jádření města na webu
„Z
dokumentace
města www.breclav.org:
mimo jiné vyplývá, že
způsob likvidace dešťových vod ní životní prostředí.“ vyjádřil ků určených k plnění funkcí lesa, Do vyhledávače na titulní straně
má být vyřešen vsakováním; to se místostarosta Břeclavi Luboš Qinn Invest přitom v oznámení zadejte „OC Hobby“ (bez uvozotvrdí pravý opak. Kvůli rozsáh- vek), ve výsledcích klikněte na
považujeme za zcela nevhod- Krátký.
„Upozorňujeme např. i na roz- lé zastavěné ploše a výškovému OC Hobby Břeclav – Vyjádření
né řešení. Kromě toho společnost bagatelizovala i další vli- por, kdy zpracovatel v oznámení řešení hobby marketu, který je – KÚ JMK.
(dav)
vy obchodního centra na okol- uvedl, že se plánovaná stavba navržen zčásti jako dvoupod-

Společnost Qinn Invest, která chce na tř. 1. máje vystavět hobby market, má zatím od města červenou. Současné vedení Břeclavi našlo v oznámení záměru k zamýšlené realizaci výstavby hobby
marketu hned několik velmi problematických bodů.

nenachází v záplavové zóně, zároveň však uvádí, že lokalita leží
v pasivní záplavové zóně,“ dodal
Krátký. Podle zjištění města navíc dojde také k záboru pozem-

Břeclavští obchodníci nabízejí
zboží a služby jako hobby market
Plánovaný hobby market u břeclavského zámku je prý nutný. Alespoň to tvrdí zlé jazyky, podle kterých v Břeclavi nabídka
mnohého sortimentu pro zahrádkáře či kutily vůbec neexistuje.
Sdružení místních obchodníků však svým projektem Břeclavský
Hobbymarket dokazuje, že opak je pravdou. Proč vlastně projekt
vznikl a co může Břeclavákům nabídnout. O tom jsme si povídali
s jedním ze členů sdružení, majitelem reklamní společnosti, Miroslavem Strakou.
Jaký byl prvotní impuls ke
startu projektu Břeclavský Hobbymarket?
Pr votní impuls pro vznik
toho projektu vyvstal z medializace možné výstavby hobby
marketu. Neustále se mluvilo a
psalo o tom, že bude vybudován
Břeclavský hobby market, který
nabídne obyvatelům města služby a produkty zde chybějící. My
jsme jen zhmotnili tyto potřeby
v reálný projekt. Vždyť v Břeclavi koupíte vše to, co v jiných obchodních domech pro kutily. Jen
s malou kosmetickou vadou –
není vše pod jednou střechou.
Čím může projekt oslovit potenciálního zákazní-

ka, co mu může nabídnout?
V současnosti je projekt na
začátku, ale jak je vidět i z Vašeho zájmu, mluví se o něm. Od
nového roku budeme pravidelně
nabízet zákazníkům akční zboží, které můžou nakoupit, spolu
se sortimentem běžných produktů, v prodejnách tohoto sdružení.
Cílem je vystupovat pro zákazníka jako jeden obchod s tím, že na
rozdíl od běžného marketu se
jednotlivá oddělení nachází na
různých adresách.
To je snad jediný rozdíl a přiznávám, že i hendikep. Kupujícímu se však dostane výhod, jako
jsou slevové karty, zapojení se
do bonusového programu, stejná a stálá otvírací doba a jiné.

Doufáme, že tímto omluvíme tu
malou komplikaci s místem prodeje. Tento projekt dle mého názoru podporuje drobné obchodníky ve městě, zviditelňuje jejich
služby, je to určitá reklama pro
jejich podnikání. Měl by podtrhnout individuálnější a vstřícnější
přístup k zákazníkovi oproti neosobnímu supermarketu.
V současnosti pod hlavičkou Břeclavského Hobbymarketu nabízejí své produkty
prodejci nářadí, zahradních či
vinařských potřeb, barev, výrobce nábytku, reklamní společnost a zahradnictví. Máte
v plánu nabídnout účast na pro-

jektu i dalším obchodníkům?
Ano, jak jsem už zmínil, chceme nabídnout stejné služby, které obdržíte v „konkurenčních”
marketech. Proto je v plánu
naše sdružení rozšířit o produkty, které ještě nemají zastoupení
v již tak široké nabídce. O konkrétních obchodech či službách
zatím ještě nechci hovořit, ale
nabídka bude určitě pestrá. Ještě
bych chtěl podotknout, že v rámci
Břeclavského Hobbymarketu klademe důraz na to, aby si žádný
z obchodníků v projektu nekonkuroval v nabízených službách či
sortimentu.
Děkuji za rozhovor
David Mahovský

Roznos Radnice zajišťuje soukromá společnost
Dostali jste městský měsíčník „Radnice“ v pořádku do své schránky? Z důvodu úsporných opatření prověřuje město nabídku distribuce městského zpravodaje prostřednictvím soukromé společnosti. Roznos Radnice do domovních schránek novým způsobem byl
zahájen v lednu 2011. Případné nedostatky či připomínky směřujte
na e-mail: pavel.kasuba@breclav.org, tel.: 731 428 217.
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Starosta: Chceme-li stabilní město,
škrtům se nevyhneme
Nové vedení města Břeclavi chce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Proto muselo provést nepopulární opatření. Aby Břeclav
dosáhla vyrovnaného rozpočtu, muselo město seškrtat rozpočet
o 60 milionů. Nejvíce pocítí omezení výdajů kultura a sport ve městě. Sníženy o 10 % budou také mzdové prostředky úřadu.
Zcela vyškrtnuty z rozpočtu jsou výdaje na veletrhy cestovního
ruchu, výrazné sníženy budou dotace na hokej a fotbal. Škrty by se
však neměly dotknout oddílů mládeže. O nepopulárním kroku, ke
kterému muselo město sáhnout, jsme si povídali se starostou Břeclavi Oldřichem Ryšavým.
B y l o
snížení
roz počtu
a tím i výrazné škrty
v různých
oblastech
jediným
možným
řešením, nebo přicházely do
úvahy i jiné varianty?
Pakliže jsme nechtěli jít cestou zadlužování, bylo omezení
některých výdajů města skutečně jedinou možností. Na příjmové stránce jsme příliš prostoru neměli. Dobíhají sice ještě prodeje
bytů, nicméně v absolutní částce
už to nehraje takovou roli, jako
v předešlých letech. Město je navíc závislé na daňových výnosech
a ty v posledních letech klesaly.
Minulé vedení Břeclavi si však
daňové výpadky nahrazovalo
právě příjmy z prodeje majetku.
Samotným problémem daňových
výpadků, který na město nyní natvrdo dopadl, se navíc předešlé
vedení příliš nezabývalo.
Jsme ochotni jít i do úvěrů, ale
to jen v případě, že peníze z nich

se použijí na rozvoj města. Dluhy na běžný provoz města dělat
nehodláme.
Existuje nějaký klíč, podle
kterého jste výdaje v jednotlivých oblastech omezovali?
Větší část výdajů města tvoří
výdaje mandatorní, které logicky
neposkytují prostor k jejich snižování. Škrtat jsme tedy museli
ve výdajích, se kterými můžeme
skutečně v plné míře nakládat,
což jsou výdaje ve vlastním provozu města, ale také peníze na
sport a kulturu. Naším zájmem
samozřejmě není zahubit organizace, které v oblasti sportu a
kultury v Břeclavi působí. Doba
hojnosti je však za námi a tak je
třeba, aby se sportovní a kulturní sdružení snažila na více
frontách.
Město těmto organizacím
f inance posky tne. Nemohou
však počítat s podporou v takové míře, jako tomu bylo v letech minulých, kdy díky štědré
podpoře Břeclavi nebyly místní
organizace motivovány k získání peněz z jiných zdrojů. Využít

Přijímají se žádosti
o dotace na kulturu a sport
Ve smyslu ustanovení platných zásad upozorňujeme
na možnost podávání žádostí nestátních neziskových organizací o dotace na kulturní a sportovní akce a projekty v oblasti kultury a sportu pro rok 2011. Formuláře žádostí, jsou k dispozici na www.breclav.org (na uvedených
stránkách ve vyhledávači zadejte „dotace“, pak vyberte
„Informace o odboru“, poté v nabídce vlevo „Dokumenty“…). Formuláře lze získat též na odboru školství, kultury, mládeže a sportu.
Správně vyplněné žádosti, doložené příslušnými náležitostmi, je nutno odevzdat nejpozději do 28. února
2011 na podatelně městského úřadu, nebo na uvedeném odboru.
(OŠKMS)

se přitom dají projekty Evropské
unie, finance na podporu kulturní a sportovní činnosti má vyčleněn také kraj. Část financí
lze zajistit např. i vlastní hospodářskou činností nebo zvýšením
svých členských příspěvků.
Z rozpočtu byly zcela vyškrtnuty výdaje na veletrhy cestovního ruchu. Znamená to, že se
Břeclav nebude prezentovat ani
na větších republikových akcích,
jako je třeba Regiontour?
V uplynulých letech byly na
veletrhy cestovního ruchu vynakládány opravdu velké peníze a
dovolím si tvrdit, že návratnost
těchto výdajů je minimální. Jsme
členy mikroregionu Lednicko-valtický areál (LVA). Ten je na
veletrzích pravidelným účastníkem a v rámci něj budeme Břeclav i nadále propagovat.
Velmi nákladná samostatná
propagace Břeclavi s minimální efektivitou je však v současnosti luxus, který si nemůžeme
dovolit. Kromě mikroregionu
LVA spolupracujeme také s mikroregionem Podluží. V rámci akcí, na kterých se mikroregiony budou prezentovat,
zúročíme ta ké velké množství natištěných propagačních
materiálů, které Břeclavi z minulého volebního období zůstaly.
Značně omezeny byly městské dotace na hokej a fotbal
v Břeclavi. Dotknou se škrty
také mládežnických oddílů?
Přímá finanční podpora dospělého fotbalu a hokeje v této
době nemůže být naší základní prioritou. Nechceme však,
aby kopaná či hokej z města

zmizely. Podpořit druholigový
hokej a třetiligovou kopanou
musí především fanoušci svou
návštěvou na utkáních. Jestliže
nebudou lidé na zápasy břeclavských týmů chodit, jen těžko se
najdou zajímaví sponzoři, což
je pro chod poloprofesionálních
či profesionálních mužstev zásadní. Naopak prioritou města
je mládež a údržba sportovišť.
I v této ekonomicky těžké době,
kdy jsme museli snižovat městské dotace v mnoha oblastech,
se budeme v maximální možné
míře snažit udržet tok financí
do mládežnických oddílů. Užití
těchto peněz však musí být průhledné a hospodárné. Chtěl bych
také podotknout, že ačkoliv je
rozpočet schválen, s jeho strukturou budeme pracovat, což se
týká také sportu a kultury.
Bude se město vzhledem
k nevlídné f inanční situaci
snažit získat peníze na investiční akce i z jiných zdrojů, třeba fondů Evropské unie?
Budeme určitě usilovat
o získání peněz na rozvoj města i
z dalších zdrojů, z Evropské unie
či státních fondů. Do roku 2013
máme příležitost dosáhnout na
peníze EU a naší povinností je
přinést do města a jeho rozvoje těchto peněz co nejvíce. I přes
minimum času, který nám na
čerpání dotací zůstává, se tedy
budeme snažit vytěžit pro Břeclav maximum evropských peněz.
Největší dluh předešlého vedení
radnice vidím právě v tom, že
nedokázalo získat více dotací
z EU pro rozvoj města.
Děkuji za rozhovor
David Mahovský
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Otužilci si nezaplavali

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

DEJTE O SOBĚ VŠEM VĚDĚT

INZERUJTE V RADNICI
PROČ INZEROVAT V MĚSTSKÉM ZPRAVODAJI?

* NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST REKLAMY
V BŘECLAVI
(NEJČTENĚJŠÍ PRAVIDELNÉ PERIODIKUM)
* PŘI POČTU PŘES 10 500 VÝTISKŮ
JDE DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI VE MĚSTĚ
(KAŽDÝ VÝTISK ČTOU 2-3 LIDÉ)
Ostré
plovoucí kry letos
znemožnily desítkám otužilců přeplavat Dyji
mezi rakouskou
a českou stranou.
Hrozilo totiž, že
by se plavci o kry
pořezali. Vstup
České republiky
do Schengenu tak nadšenci oslavili u hranice nedaleko rakouského Bernhardsthalu na břehu. Po rozcvičce alespoň otužilci přeběhli
na českou stranu, kde se chvíli koulovali. O nevšední zábavu se postarali členové břeclavského klubu vojenské historie, kteří předvedli
polapení nešťastníka, který chtěl z komunistického Československa
emigrovat za lepším.
(dav) Foto Jiří Holobrádek

* VYCHÁZÍ KAŽDÝ MĚSÍC
* PŘÍZNIVÉ CENY INZERCE
* VÝHODNÉ SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ INZERCE
(AŽ 20 %)
* RADNICI NALEZNETE TAKÉ
NA MODERNIZOVANÉM,
HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÉM
WEBU MĚSTA WWW.BRECLAV.ORG,
KDE K NÍ MAJÍ PŘÍSTUP LIDÉ ODKUDKOLIV
Více informací na david.mahovsky@breclav.org

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Káňová: Pavilon by byl celoročně
využitelný ve středomořském státě
Pokračování ze str. 1
osobami přímo na místě a viděli
jsme, že miniatury jsou zasněžené. Podle tvůrce zmenšenin
by modely měly být odolné vůči
změnám počasí, ale dřevěná podlaha a podstavce, na kterých byly
miniatury umístěny, už vypadaly značně zašle. Byly ušpiněny
listím a srážkami. Podstavce, na
kterých miniatury stojí, jsou navíc zřetelně nekvalitně provedeny. Po dvou měsících provozu pavilonu vypadají, jako by tam byly
několik let.
Proč se novým útočištěm modelů stal zrovna Lichtenštejnský
dům?
Dostala jsem za úkol vyřešit přesun a umístění miniatur.
V Lichtenštejnském domě byla
pouze dvojrozměrná expozice
rodu Lichtenštejnů, logicky tak
přicházelo v úvahu řešení, doplnit ji trojrozměrnými modely.
Dostatečně velký volný prostor
v sálech domu se k tomu navíc
přímo vybízel. Expozici jsme do
sálů ve dvou patrech umístili tak,
aby co možná nejvíce odpovídala reálnému místopisu staveb. Do
jedněch prostor jsme tedy instalo-

vali lednický zámek a nejbližší salety, další prostory ovládl valtický
zámek a okolní salety, poslední
část výstavní plochy je věnována
Břeclavi a Pohansku.

zebrán na tři díly a přepraven na
speciálních překližkových podložkách. S modely navíc muselo být zacházeno velmi opatrně.
Stěhování také znepříjemňovaly

Co s pavilonem miniatur?
Co by mělo město Břeclav podle Vás udělat s nevyužitým pavilonem miniatur? Své náměty pište na
zdenek.opalka@breclav.org.
Budou miniatury v Lichtenštejnském domě umístěny nastálo?
Další stěhování by nejspíš některé miniatury nenávratně poškodilo. O přemístění modelů na
jiné místo neuvažujeme. Zatím to
vypadá tak, že se trojrozměrné
miniatury stanou stálou expozicí Lichtenštejnského domu.
Jak náročné stěhování zmenšenin staveb LVA bylo?
Kvůli rozměrům některých
modelů, např. lednického zámku, bylo celé stěhování logisticky náročnější akcí. Třeba právě
lednický zámek musel být ro-

mrazivé klimatické podmínky.
Chtěla bych velmi poděkovat
panu architektu Krejčímu, který se i nadále zajímá o své dílo a
byl přítomen a nápomocen jak při
vlastním stěhování, tak i při následné reinstalaci miniatur. Navíc
se věnoval i vlastnímu čistění exponátů v novém prostředí a přislíbil též bezplatné restaurování
poničených částí.
Je už návštěvníkům Lichtenštejnského domu třírozměrná
expozice zpřístupněna?
Expozice v Lichtenštejnském
domě byla zprovozněna a tedy
i otevřena pro veřejnost na konci

prosince loňského roku. Odborný
dozor nad výstavou byl sice svěřen mé osobě, provoz expozice
samotné však zatím spadá pod
turistické informační centrum,
tedy pod město Břeclav.
Existují již plány na využití prázdného pavilonu v centru města?
Pavilon je v našich klimatických podmínkách minimálně
využitelný. Jako výstavní prostor by mohl celoročně sloužit
snad v nějakém středomořském
státě, ale určitě ne u nás. Na místě, kde je v současné době instalován, by se možná dal využít v létě pro živou hudbu. Kdybychom
navíc chtěli pavilon přemístit,
nejspíš by to nebylo možné bez
poškození některých jeho částí
a to i přesto, že předešlé vedení
města deklarovalo, že je pavilon
plně rozebíratelný. Nyní je však
nejdůležitější zabezpečit pavilon
na zimu nejspíš nějakým plotem
či bedněním, abychom na tomto
místě zbytečně neblokovali strážníky městské policie.
Děkuji za rozhovor
David Mahovský

Senioři, neotvírejte dveře cizím lidem!
V posledních dnech na Břeclavsku dochází k nárůstu trestné
činnosti na seniorech. Jedná se zejména o podvody, kdy pachatelé
využívají důvěřivosti důchodců, kteří pak na svoji dobrotu doplatí. Pro policisty bývá objasňování uvedené trestné činnosti mnohdy ztíženo.
Starší lidé totiž často nedovedou podrobně popsat pachatele a
svoji roli sehrává i časová prodleva podaného oznámení. Okradení
senioři si ztrátu financí uvědomí mnohdy až za delší dobu.
Podvodníci vymýšlejí různé
lsti, jak ze starších občanů vylákat peníze. Poslední případy
svědčí o tom, že se jim to stále daří. Okradených je čím dál
více a škody jdou mnohdy až do
statisíců. Případy, které policisté
v posledních měsících řeší, mají
většinou stejné scénáře.
Jedná se o podomní prodejce nabízející levné zboží (deky,
polštáře či kuchyňské nádobí).
Podvodníci využívají příležitosti, kdy je lidé pozvou dovnitř a oni
je v nestřeženém okamžiku okradou. Mezi další poškozené patří
i senioři, kteří naletěli tzv. falešnému elektrikáři. Ten u jejich
domu zazvonil se záminkou, že
nese přeplatek nebo jde zkontro-

lovat elektroměr a vypínače. Jeho
záměry však směřují k nepoctivému obohacení. Pro doplnění lze
zmínit jeden z posledních případů, který se stal v obci Velké
Bílovice. Falešnému elektrikáři
se podařilo odcizit z rodinného
domku 250 tisíc korun.
Další situace, při nichž dochází k trestné činnosti na seniorech,
je využívání vymyšleného příběhu, v němž se podvodníci vydávají za známé či spolupracovníky jejich rodinných příslušníků.
Předstírají, že právě jejich blízcí je
posílají k vyzvednutí peněz k různým účelům. Po důchodcích žádají, aby jim finance vydali s tím,
že je příbuzným předají.
Policisté se snaží seniory před

uvedeným nebezpečím stále varovat. Nejdůležitější je, aby neotevírali nikomu cizímu. I na
první pohled sympatický člověk
nemusí mít dobré úmysly. Pro pachatele není překážkou zjistit si
o důchodcích určité osobní údaje
i jeho rodinné poměry. Zazvoní-li
u dveří opravář, pracovník úřadů
či jiných služeb, je vhodné infor-

movat se na příslušné instituci,
zda se opravdu jedná o pověřeného zaměstnance. V případě jakýchkoliv pochybností lze nabízenou službu odmítnout nebo domluvit jiný termín na dobu, kdy
důchodci nebudou sami doma.
por. Mgr. Kamila Haraštová
Policie ČR, ÚO Břeclav

6 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Nezištná pomoc spolužákovi se dětem vrátila
Na loňskou školu v přírodě
zřejmě jen tak nezapomene páťák
Patrik ze základní školy Kupkova. Když na ni totiž měl vyrazit
společně s ostatními spolužáky,
rodiče nedisponovali dostatkem
peněz na zálohu. Patrik, pocházející ze sociálně slabší romské rodiny s pěti dětmi, se proto s radovánkami spojenými s hokejovým
soustředěním pomalu loučil.
Když se to však dozvěděli jeho
spolužáci, sami přišli za třídní
učitelkou s tím, že Patrikovi se
zaplacením školy v přírodě pomohou. „Byla jsem opravdu hodně překvapená. Samozřejmě jsem
vše musela prodiskutovat s rodiči
dětí. Ti s celou věcí neměli problém. Od jedenácti Patrikových
spolužáků jsme vybrali zálohu
1 500 korun,“ vypráví nadšeně
třídní učitelka Alena Hermanová. Zbylých tisíc korun už zvládli

zaplatit Patrikovi rodiče. „Patrik
k nám přitom přišel až ve čtvrtém
ročníku. Do kolektivu sportovní
třídy ale zapadl během chvíle.

Školu v přírodě si užíval plnými
doušky,“ říká Hermanová.
Na popud třídní učitelky navíc děti ze ZŠ Kupkova posla-

ly příspěvek do celorepublikové
ankety Dětský čin roku a zvítězily s ním v kategorii „dobrý
nápad“. „V dnešní době je takový čin opravdu nevídanou věcí.
Proto jsem požádala spolužačku
Patrika Hanu Zoubkovou, která
má na svůj věk velice slušný sloh,
aby celou situaci vylíčila na papír. Vítězství v anketě pak už bylo
pomyslnou třešničkou na dortu,“
neskrývá nadšení Hermanová.
Děti ze třídy byly k převzetí
ceny pozvány do Prahy. Kromě
šeku v hodnotě deset tisíc korun
na školní pomůcky se žáci školy
setkali s patrony soutěže, z nichž
někteří jsou zároveň jejich idoly
(na snímku je s dětmi z Kupkovy zachycena Ewa Farna). Všech
jedenáct dětí za tento úctyhodný
čin navíc dostalo pochvalu ředitele školy.
(dav)

Starosta popřál seniorům V Břeclavi budeme potkávat
sociální automobil

Břeclavský starosta Oldřich
Ryšavý popřál společně s místostarosty města vše nejlepší do
roku 2011 obyvatelům domova
seniorů. Ti jej přivítali s nadšením a dokonce jemu i jeho kolegům předali drobné, vlastnoručně vyrobené, dary. Starosta
nezapomněl ani na zaměstnance
domova seniorů. “Slibuji, že se
budeme snažit celému personálu udržet mzdy, které jsou již teď

značně poddimenzované, na současné výši,“ potěšil starosta v nepříliš lehké ekonomické situaci
zaměstnance domova. Samotným obyvatelům poté potvrdil
nejen investice do letošního zateplení objektu, ale také snahu
získat finance pro další opravy
a úpravy domova tak, aby zde
mohli senioři prožít důstojné a
spokojené stáří.
(red)

Vytvořte nový slogan pro Břeclav
Město Břeclav se doposud prezentovalo jako „Vstupní
brána do Lednicko-valtického areálu“. Snahou nového vedení města je vytvořit jednoduchý slogan, který by více charakterizoval samotnou Břeclav. Pakliže Vás napadá slogan,
který by město Břeclav co nejlépe vystihnul, neváhejte a podělte se s o něj s námi. Možná právě Váš námět bude město
používat v příštích letech. Na tvůrce nového sloganu města
čeká věcná odměna.
Vaše náměty pište na david.mahovsky@breclav.org

V prosinci byl při slavnostním setkání v prostorách Městského úřadu v Břeclavi předán
ředitelce společnosti Remedia
Plus Břeclav Jarmile Pěčkové sociální automobil, který pomůže
při péči o seniory a hendykepované.
Projekt „Sociální automobil“
je akcí společnosti Kompakt spol.
s r.o., která je postavena na zcela
jednoduché, ale podstatou velice
závažné myšlence. Za spoluúčasti
firem a společností vždy z určitého regionu tato společnost usiluje
o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech
a zařízeních, která svou činnost
zaměřila na výchovu, vzdělání,
rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.
Do projektu se v tomto konkrétním případě – Sociální automobil Remedia Plus o.p.s. - zapo-

jilo 28 ochotných dárců z Břeclavska, ale i například ze Zlína či
Uherského Hradiště.
Slavnostního předání automobilu se zúčastnili představitelé
města Břeclav v čele se starostou
Oldřichem Ryšavým, zástupci
společnosti Kompakt spol. s r.o.,
ředitelka společnosti Remedia
Plus Jarmila Pěčková, zástupci
organizací, které se do projektu
zapojili, i zástupci regionálního
tisku a televize. Po úvodním slově byly ředitelce společnosti Remedia Plus o.p.s. předány klíče
od nového automobilu, ten si
pak mohli všichni zúčastnění
prohlédnout i fyzicky.
V Břeclavi potkat automobil
nesoucí logo dvaceti osmi dárců
a vezoucí pracovníky sociální
péče za klienty nebo třeba klienty na vyšetření k lékaři či na denní pobyt do zařízení společnosti
Remedia Plus.
(rem)
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Zápisy do prvních tříd základních škol
ZŠ Jana Noháče
ZŠ Slovácká
www.slovacka.cz
Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2011/2012 na ZŠ
Břeclav, Slovácká 40 proběhne ve čtvrtek 27. 1. 2011 od 13.00 do
18.00 hodin.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2004 do 31.8.2005. Osoba,
která dítě doprovází, předloží u zápisu rodný list dítěte.
Škola má celkem 28 tříd. Děti z 1. stupně mají možnost navštěvovat
po skončení vyučování školní družinu, starší žáci školní klub, k dispozici je velký výběr zájmových kroužků, např. pohybové hry, atletika,
gymnastika, fotbal, florbal, počítače, hra na flétnu, dramatický kroužek. Součástí výuky na 1. stupni je kurz bruslení a plavecký výcvik,
prvňačkům zajišťujeme kroužek angličtiny, němčinu dětem ve 3. třídě.
Ve 4. ročníku jezdíme na ozdravný pobyt do školy v přírodě.
Mimoškolní činnost je zaměřena především na sport, kde patříme
mezi pět nejúspěšnějších městských škol v České republice. Mimořádných výsledků dosahujeme také v konverzačních soutěžích cizích
jazyků a ve výtvarné oblasti.
Při výuce je využíváno atelieru (keramická pec, el. hrnčířský kruh),
odborné učebny českého jazyka a OV, počítačových učeben, učebny
jazyků + sluchátkové učebny, odborných učeben a 9 interaktivních tabulí. Ve škole jsou využívány 2 tělocvičny, posilovna a nový sportovní
areál přímo u školy. Pro budoucí prvňáky i letos otevřeme osvědčený
přípravný kurz (10 lekcí, duben – červen).
Na škole je zřízeno poradenské pracoviště ve složení výchovná
poradkyně pro 1. stupeň, pro 2. stupeň a školní psycholožka. Dětem,
kterým které jsou v péči PPP je k dispozici logopedický a 2 dyslektické
kroužky. S přípravou na vyučování pomáhá žákům, kteří to potřebují, asistent pedagoga. V průběhu docházky mohou být žáci zařazeni
do tříd se sportovním nebo cizojazyčným zaměřením (rozvíjející se
spolupráce se školami podobného zaměření v rámci EU).
Chcete-li poznat se svým dítětem prostředí naší školy, navštivte ji
v „Den otevřených dveří“ v pondělí 17. 1. 2011 v odpoledních hodinách (13.00-17.00 hodin).

ZŠ Kupkova
www.kupkova.cz
Vážení rodiče,
máte budoucího prvňáčka a nejste ještě rozhodnuti, na kterou školu
ho zapíšete? O naší škole jste už četli a slyšeli mnohé. Chceme, abyste si utvořili svůj vlastní názor, ne mylné představy a mýty, které se
o naší škole šíří. Každé dítě je jiné, každé má své specifické potřeby,
proto se snažíme ke každému jednotlivci individuálně přiblížit a dát
mu přesně to, co potřebuje.
Kroužky v rámci volnočasových aktivit, školní jídelna, školní družina, vybavené učebny, zkušený a plně kvalifikovaný učitelský sbor,
dyslektické a logopedické kroužky, odborná práce školního psychologa, asistentů pedagoga, výchovných poradců a metodiků prevence,
srovnatelné výsledky v přijímacím řízením na gymnázia a střední
školy, třídy s rozšířenou výukou TV, spolupráce s trenéry je pro nás
samozřejmostí.
Bezproblémový přestup žáků z MŠ na ZŠ a přechod z I. na II. stupeň je naší prioritou.
Ještě stále nejste přesvědčeni a rozhodnuti?
V neposlední řadě máte možnost přijít k zápisu dětí do 1. třídy, který se koná dne 21. 1. 2011 od 14:00 do 18:00 hodin na ulici
Sovadinova 1.
Bližší informace o naší škole naleznete na www.kupkova.cz, nebo
na tel.č. 519 370 785.
Naši pedagogové dávají Vašim dětem pocit radosti z úspěchu. Nacházejí a podporují u nich touhu po vědění, upevňují získané vědomosti. Výsledkem je pak spokojenost žáků a samozřejmě i Vaše.
Jen vy, rodiče, můžete rozhodnout, kterou školu pro vaše dítě vyberete. proto vybírejte tak, aby i vaše dítě bylo spokojené.

www.zsjnbreclav.cz

Oznamujeme rodičům všech budoucích žáků prvních tříd, že jejich
dítě má možnost se přihlásit do první třídy ZŠ Jana Noháče, která se
nachází na Školní ulici 16 ve Staré Břeclavi.
Zápis se koná dne 18. ledna 2011 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Škola je to malá s kapacitou pouze do 170 dětí, ale s podmínkami, které Vám nejsou schopny zajistit na velkých školách. Přijďte se
podívat a určitě zůstanete. Nechlubíme se, my garantujeme – kvalifikovaný ped. sbor, výuku na PC od 1. třídy, spoustu kroužků pro
děti, výuku dvou cizích jazyků, individuální přístup k dětem s výukovými problémy.
S sebou přineste rodný list a očkovací průkaz dítěte. Škola s dlouholetou praxí, ŠUP „Sluníčko – škola plná života“, příjemným prostředím a okolím má v současné době 156 žáků v 7 třídách. Na škole
jsou otevřeny dvě oddělení školní družiny.

ZŠ Kpt. Nálepky
www.kptnalepky.cz
Zápis do první třídy do ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky (v Charvátské
Nové Vsi). Přijďte 26. 1. 2011 od 14 h do 18 h k zápisu do 1. třídy.
Jsme školou úplnou s 9 postupnými ročníky v okrajové části
města v klidném prostředí v blízkosti parku a lesa. Součástí našeho vzdělávacího programu Škola základ života je environmentální
výchova, s níž jsou propojeny další projekty. K výuce využíváme
i nově vybudovanou přírodní učebnu nedaleko školy.
Vyučujeme podle moderních učebnic, s využitím interaktivních
vzdělávacích programů a interaktivních tabulí, máme k dispozici
jazykovou, chemicko- fyzikální a počítačovou učebnu.
Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny s provozem
6–16 hod.
Stravování žáků zajišťuje školní jídelna.
Méně početné třídy umožňují efektivní práci s žáky.
Snažíme se vytvářet zdravé a příjemné klima školy.
Pro budoucí prvňáčky pořádáme „ Školu nanečisto“ s cílem seznámit děti se školním prostředím.
Bližší informace na tel. čísle 519 332 282 nebo na webu školy
www.kptnalepky.cz.

MŠ, ZŠ a PrŠ Herbenova
www.herbenka.breclav.cz
KDY: ve středu 9. února 2011 od 14 do 16 hodin
KDE: Budova školy Břeclav, Herbenova 4
Ve spolupráci s Remedia Plus o.p.s. zajišťujeme:
- svozy tělesně postižených dětí do školy
- celodenní vzdělávací a zdravotnickou péči
- strukturovanou výuku pro děti s autismem
- poradenství pro rodiče zdravotně postižených dětí
- individuální výuku podle možností a potřeb dětí
- úzkou spolupráci s odbornými pracovišti
- rehabilitační terapie
- metody náhradní komunikace
Vezměte s sebou rodný list dítěte a přijďte za námi.

8 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Program zastupitelstva
na webu města

Zápisy do prvních tříd
základních škol

ZŠ Na Valtické
www.zsvalticka.cz
Zápis do 1. třídy Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A se bude
konat v pátek 21. 1. 2011 od 13. do 18. hodin.
Do 1. ročníku se mohou hlásit děti narozené v období od 1. září
2004 do 31. srpna 2005. Zákonný zástupce u zápisu předloží průkaz
totožnosti a rodný list dítěte.
Na budoucí prvňáčky se těší plně kvalifikovaní a odborně připravení pedagogové. Žáky čeká příjemné prostředí s pěknými třídami
a odbornými pracovnami. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání ve všech ročnících, pouze v 5. ročníku dokončujeme vzdělávací program Základní škola. Snažíme se
naplňovat naše motto, které zní: ,,Škola přátelská a partnerská ‘‘. Dodržujeme zásady otevřeného partnerství nejen pro žáky, ale také pro
rodiče a širokou veřejnost.
Koncepce školy klade důraz na rozvoj životních dovedností dětí.
Chceme, aby se naši žáci učili především pro život, ne pro známky. Naši
absolventi jsou úspěšně přijímáni na střední školy. Nabízíme volitelné
i nepovinné předměty a zájmové útvary. Hodiny jsou obohaceny
o činnostní a projektové vyučování. V projektu „Mezi Dunajem
a Dyjí“ spolupracujeme s partnerskými školami v Rakousku. Připravujeme pro žáky poznávací exkurze, vzdělávací programy a sportovní utkání. V rámci projektu „Pomáháme a rozdáváme radost“ realizujeme akce na prevenci sociálně patologických jevů, zabezpečujeme žákům mimoškolní činnosti. V duchu Férové školy umožňujeme
všem dětem rovný přístup ke vzdělání, na pomoc dětem ze sociálně
znevýhodněných rodin zřizujeme přípravnou třídu. Jejím smyslem je
pomoci těmto žákům s lepším začleněním do vyučovacího procesu.
Vyučování v přípravné třídě probíhá podle vzdělávacího programu
„Náš pestrobarevný svět“. Letos jsme nově vybudovali dvě oddělení
školní družiny s provozem od 6.30 do 17.00.
Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům jsou dveře naší školy
stále otevřeny. Těšíme se na vás. www.zsvalticka.cz

ZŠ Komenského
www.zspostorna.cz
Vážení rodiče,
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2011/2012 na ZŠ Břeclav,
Komenského 2 proběhne v pátek 21. 1. 2011 v době od 13.00 do 18.00
hodin v budově prvního stupně („bílá škola“).
Cílem našeho vzdělávacího programu „Moderně s Komenským“
je z Vašeho dítěte vychovat slušného a aktivního člověka, který se
uplatní v dalším životě.
Naše škola má výhodu, že vzdělávání probíhá v příjemném komorním prostředí, kde vládne přátelská a tvůrčí atmosféra.
Přesvědčte se na www.zspostorna.cz nebo si sjednejte návštěvu
školy na tel. 519 372 155.
Jste srdečně zváni nejen k návštěvě školy, ale především k zápisu
Vašeho předškoláka.

Občanům, kteří budou chtít
znát podrobný program jednotlivých zastupitelstev Břeclavi,
stačí od prosince loňského roku
jen přístup na internet. Nové vedení radnice tak zahájilo éru úřadu, který by měl být otevřenější
obyvatelům Břeclavi.
„Zveřejnění projednávaných
materiálů na internetu se nyní
stane pravidlem před každým
zastupitelstvem,“ potvrdil zastupující tajemník břeclavské radnice Zdeněk Opálka s tím, že si
lidé budou moci na internetu prohlédnout program včetně materi-

álů vždy minimálně týden před
konáním zastupitelstva.
„Časem ještě doladíme grafickou formu a celkovou vizualizaci
programu zastupitelstva na webových stránkách města tak, aby
byl pro zájemce co nejpřehlednější,“ upřesnil Opálka.
Kromě zastupitelstva se břeclavská radnice chystá na internetu zveřejňovat také rozsahově
menší veřejné zakázky. „Lidé si
tak budou moci udělat obrázek
o soutěžích, počtu přihlášených
firem či nabízených finančních
částkách,“ doplnil.
(dav)

Starosta chce v setkání
s občany pokračovat
Nový starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý by chtěl pokračovat
v tradici nazvané „Setkání starosty s občany“. O termínech setkání Vás budeme informovat v Radnici, na webových stránkách,
případně formou sms zpráv. Vedení Břeclavi chce však občanům
být blíže než tomu bylo doposud.
Proto uvažuje také o besedách, které by byly pořádány přímo
v kulturních domech jednotlivých městských částí. Zde by se řešily s místními obyvateli problémy týkající se části, ve které by se
beseda konala.
Pakliže ale máte neodkladnou záležitost, kterou potřebujete
vyřídit, dveře úřadu jsou Vám otevřeny. Pokuste se však nejdříve
věc vyřešit s příslušným úředníkem či vedoucím odboru. Pokud
si myslíte, že problém vyřeší pouze některý z místostarostů či starosta, domluvte si osobní schůzku na sekretariátu. Břeclavská radnice se Vám při řešení záležitostí, týkajících se života v Břeclavi či
provozu města, bude snažit vždy vyjít vstříc.
(red)

Nález zlaté náušnice
Zhruba měsíc před vánočními svátky byla nalezena
zlatá náušnice na autobusové zastávce u polikliniky.
Pokud patří právě vám, hlaste se o ni
na pokladně městského úřadu.
Předem je samozřejmě nutné náušnici popsat.
Manželé Sedláčkovi

inz_valis_88x39mm_radnice_0761s10_0326_vas.indd 1
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Město Břeclav má novou kulturní památku

Dne 29. listopadu 2010 obdrželo Město Břeclav rozhodnutí
ministra kultury, kterým potvrzuje prohlášení bývalého železničního mostu (nyní lávka pro
pěší u bývalého cukrovaru) přes
řeku Dyji, za kulturní památku.
Podaný rozklad Města Břeclav
proti rozhodnutí Ministerstva
kultury ze dne 9. 8. 2010 ministr
kultury zamítl.
Návrh na prohlášení objektu
za kulturní památku podali 7.
ledna 2008 nynější místostarosta
Ing. Luboš Krátký spolu s PhDr.
Evženii Klanicovou, Ing. Tomášem Neprašem a Karlem Ertlem.
Na návrh reagoval dne 11. led-

na 2008 Městský úřad Břeclav,
odbor dotací a rozvoje, zasláním
podnětu k prohlášení železničního mostu za kulturní památku na
Ministerstvo kultury a současně
požádal o vyjádření Národní památkový ústav, územní pracoviště v Brně a Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a
památkové péče. Po několika urgencích odboru dotací a rozvoje
na Ministerstvu kultury byl bývalý železniční most přes Dyji prohlášen dne 9. 8. 2010 za kulturní
památku.
Most bezprostředně souvisí
s výstavbou Kuffnerova cukrovaru v Břeclavi, který založili v ro-

ce 1862 bratři Jakub, Hermann a
bratranec Ignaz Kuffnerové. Od
roku 1870 sloužil jako vlečka
(s dřevěným mostem přes řeku
Dyji) spojující železniční dráhu s areálem cukrovaru. V roce 1898 byl vybudován ocelový
nýtovaný most s příhradovou
konstrukcí, který místo původního dřevěného fungoval jako
železniční vlečka spojující stanici dráhy s průmyslovým areálem. Mostní konstrukce odpovídá stavební éře konce 19. století.
Svoji funkci přestal plnit
po uzavření cukrovaru v roce
1992 a v letech 1996 –1999 byl
zrekonstruován a upraven na

lávku pro pěší (byly odstraněny železniční koleje, pojezdová plocha osazena masivními
dřevěnými deskami a po celém
obvodu opatřena kovovým zábradlím). Příhradový železniční most je dokladem historického a technického období rozvoje
města a také železničního uzlu
v Břeclavi na sklonku 19. století.
Tento počin zvyšuje počet kulturních památek na území města,
což může příznivě ovlivnit zájem
turistů, především pak pěších a
cyklistů, o tuto lokalitu v oblasti
cestovního ruchu.
Pavla Chládková
Odbor dotací a rozvoje

Městská knihovna
Břeclav informuje
S příchodem nového roku
bychom chtěli návštěvníkům
knihovny, ale i těm, kteří o registraci v knihovně uvažují, připomenout některé ze služeb, které
Městská knihovna Břeclav svým
čtenářům nabízí. Kromě základních knihovnických služeb by
Vás třeba mohlo zajímat:
• možnost zdarma si vypůjčit
tituly ze stále se rozšiřující nabídky audioknih, tj. CD s řadou
oblíbených titulů pro děti i pro
dospělé namluvených známými
herci a dabéry. Ideální pro ty,
kteří nemají na papírové knihy
čas, vždyť audioknihu můžete
poslouchat třeba při jízdě do zaměstnání nebo při vykonávání
domácích prací.
• možnost zdarma v yužít
počítače s veřejným přístupem
k internetu, případně zabezpečeného wi-fi připojení v prostorách knihovny. Jste ve městě a
potřebujete rychle zkontrolovat
e-mailovou poštu nebo vytisknout nějaký dokument? Čítárna
knihovny, která tyto služby poskytuje, je pro Vás otevřena kaž-

dý všední den od 9 do 18 hodin.
• internetové stránky s neustále aktualizovanou nabídkou akcí,
knižních novinek s náhledy obálek a spoustou dalších informací, včetně odkazů na knihovnický blog nebo facebookový profil
knihovny.
• v lednu 2011 zahajujeme
opět novou řadu pravidelně pořádaných kurzů trénování paměti pro začátečníky i pokročilé vedených certifikovaným trenérem paměti Mgr. Jaroslavem
Čechem.
• i v novém roce pokračujeme
v kontinuálně probíhajících počítačových kurzech pro začátečníky i mírně pokročilé. V lednu by
se měl uskutečnit pokračovací osmihodinový kurz věnovaný textovému editoru Microsoft Word
a zároveň odstartovat také nový
všeobecný dvacetihodinový kurz
pro mírně pokročilé.
Další informace o službách
poskytovaných břeclavskou knihovnou získáte na tel. 519 372 149
nebo na internetových stránkách
www.knihovna-bv.cz.
(jč)

OTEVÍRACÍ DOBA: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00.
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Předvánoční čas spojil městské části
Pokračování ze str. 1
si Vánoční zpívání přichystali Koňaré.
Vánoční slavnosti pokračovaly také v pondělí, kdy mohli návštěvníci v hlavním centru dění,
na břeclavské pěší zóně, zakoupit na poslední chvíli drobnosti
pod stromeček. Kromě tekutých
i jedlých dobrot zde totiž desítky
stánkařů nabízely také nevšední
dárkové předměty. K pódiu přilákal diváky známý folkový písničkář Jaroslav Hutka. Večer zaplnila
sokolovnu v Charvátské Nové Vsi
Vánoční koncert dechovky Mis-

tříňanka. Na pěší zóně bylo živo
také v úterý a ve středu. V kulturním programu se vystřídaly břeclavské taneční i hudební spolky,
včetně těch nejmenších z místních mateřských škol. Největším
lákadlem se však opět stal tichý
ohňostroj, který přilákal stovky
zvědavců a oficiálně Předvánoční čas v Břeclavi ukončil. Ještě
den před Vánocemi však ve starobřeclavském kulturáku zazněly
vánoční písně v podání Slováckého krúžku Stará Břeclav a Břeclavánku.
(dav), foto D. Mahovský
Pochoutky ze zabijačky byly žádané.

Břeclavský řezbář František Varga vytvořil do kaple sv. Rocha Betlém
na míru.

Pěší zónou proudily davy lidí.

Klidné prožití svátků vánočních popřál Břeclavanům i nový starosta Oldřich Ryšavý.

Foto P. Kašuba

Na poštorenském jarmarku mohli lidé ochutnat čerstvě usmažené bramborové lupínky.
Foto P. Kašuba

Tichý ohňostroj zaujal stovky příchozích.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Ohňostroj si užívaly starší i mladší ročníky.
Ve Staré Břeclavi nechyběl živý Betlém s jesličkami. Foto J. Floriánová

Břeclavskou vánoční
atmosféru doplnil známý písničkář Jaroslav
Hutka.

Tři králové kráčeli ulicemi Staré Břeclavi.

Foto J. Floriánová

Betlém v kapli Sv. Rocha
si ratolesti oblíbily.

www.vinarske-potreby.cz
Kompletní sor timent potřeb pro vinaře, zahrádkáře a chovatele

Aktuální nabídka:
Q

Přijímáme objednávky na sadbové brambory

Q

Velmi rané: Collete, Solist, Rosara, Monika

Q

Rané:

Baccara, Marabel, Adela, Dali

Q

Polorané:

Ditta, Red Anna, Laura, Biont

Otevírací doba: Po – pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 11.00
Nestihli jste nakoupit v tyto hodiny?
Zavolejte: 608 830 082, 606 202 595
Vinařské potřeby – areál bývalého cukrovaru, Národních hrdinů 22, Břeclav
Telefon: 519 321 235, gsm: 774 830 083, e-mail: vinarskepotreby@post.cz

Silvestr v Břeclavi. Lidé v centru Břeclavi u kostela sv. Václava mohli o Silvestru sledovat několikaminutový ohňostroj, který pro obyvatele
města připravila radnice . Po novoročním projevu, který pronesl starosta
Břeclavi Oldřich Ryšavý, pokračovala zábava diskotékou.
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Saudková ovládla prostory muzea

Dcera komiksového malíře Káji Saudka,
extravagantní malířka Berenika, zapůjčila
v prosinci břeclavskému muzeu svoji kolekci
věnovanou ženám.
Při úvodním projevu na vernisáži jí skvěle sekundoval věčný elegán Karel Křivánek.
Saudková tvoří klasickými technikami, nejčastěji využívá olejomalbu. Ráda svými pes-

trobarevnými obrazy oživuje náladu v interiérech. Kromě desítek výstav v Česku se
prezentovala také v USA nebo Německu.
Hlavním námětem kreseb malířky jsou
bezesporu atraktivní ženy a jejich těla. Inspirací pro Saudkovou je rovněž pop-art
let šedesátých. Často promítá do obrazů
i část sebe.
(red)

Arabela v břeclavském muzeu
Pohádková poetika vánočních dnů nemusí končit s koncem prosince. Alespoň ne v pro-

storách Městského muzea a galerie Břeclav, kde se od 11. ledna
na dva měsíce zabydlí půvabná
princezna Arabela s celou královskou rodinou, černokněžníkem Vigem, zlým Rumburakem,
mocným Fantomasem a mnoha
dalšími postavami z Říše pohádek. Kouzelný prsten promění
výstavní prostor pod vodárnou
v improvizované televizní studio, královský pohádkový palác
či domácnost Majerových a cestovní plášť nás tak zanese i do 70.
let 20. století.
Výstava se tak dotýká i významného estetického fenoménu
70. let, který je nerozlučně spjat
s tehdejším ideálem „moderní“

civilizace tolik obdivovaným rozmařilou princeznou Xenií. Nejvýznamnějším médiem té doby
se stala televize,
v domácnostech
zaujímající čestné místo a zpravidla vévodící
obývací stěně –
jednalo se často
o rafinovaný televizní oltář.
Na
v ýstavě si návštěvníci připomenou
50 kostýmů jak
z první 13ti-dílné série „Arabela“ (1979–1980),
tak z 26ti-dílného pokračování
„Arabela se vrací
aneb Rumburk králem Říše pohádek“ (1990–1993). U většiny jde
o originály zapůjčených z fundusů
a skladů České televize a expozice
je dotvořena replikami těch předmětů, které se z různých důvodů
do dneška nedochovaly. Z osobního vlastnictví paní Dagmar
Patrasové jsou zapůjčeny kostýmy princezny Xenie. Další doplňkové exponáty (kouzelný prsten,
křišťálová koule, cestovní plášť,
kufr apod.) věrně připomenou
nejznámější dílo autorské dvojice Miloš Macourek a Václav Voříšek, které je příběhem o střetu
současného světa s pohádkovou
říší. Jedná se o nejprodávanější
český seriál všech dob a ve své

době, díky koprodukci s německou televizí z Kolína nad Rýnem,
ohromoval použitím dosud nevídaných triků a bohaté výpravy.
Výstava s interaktivní částí pro malé i velké návštěvníky

potrvá v prostorách Městského
muzea a galerie do 20. března.
Vstupné je 30,- Kč a doporučujeme školním kolektivům objednání návštěvy.
PhDr. Alena Káňová

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Na Štěpána néni pána
Toto lidové rčení pochází pravděpodobně z dob, kdy
chasníci a pacholci mohli odejít
od svého sedláka a najít si novou
službu. Ty dobré a pracovité si
sedlák předcházel, dával jim závdavek, aby po Novém roce zase
u něho pracovali. Stárci šli do
kostela na tento svátek v novém
kožuchu, na znamení, že toho
roku dobře hospodařili a že na
zábavách neprodělali.
Další štěpánská tradice velí,
že si musí v tento den chasa zvolit nové stárky. Tak tomu bylo a
je i u nás v Poštorné. Chlapci
v červených kabátkách, děvčata a baby ve vlňáčkách, chlapi
vystrkovali břuchy z kožuchú.
Všichni společně šli do kostela. Po mši honem na Rožek, kde
jich hospodská vítala štamprličků slivovice a na stolech voněla
tlačenka. Veselá společnost se
rozesadila a začala si porúčat.
K duhu šel hlavně čaj s rumem,
potom aj pivo na žízeň. Mezi
tím už mezi přítomnými putovali papírky se jmény svobodných chlapců, kteří se o stárkovský predek budou ucházet.
Tady mají volební právo pouze
muži. Ti mladí mají hned jasno,

staří volí opatrně. Zajímají se
o koho to vlastně jde, má dost
zkušeností, bude ho chasa respektovat? Bývalý stárek Matěj
Vymyslický už sbírá lístky a vyhlašuje výsledek voleb. Druhým
stárkem je Aleš Jurkovič a prvním stárkem zkušený Ota Kopanič nejml. Potom jich chlapci
posadí na židli a hore s nima. Za
zpěvu Poštorenský stárku buď
veselý, neboj sa ty facky uderení, musí stárek ukázat, jak
umí pít. Na komíhající se židli a
řevu chase, pije do dna pořádnou dávku bílého vína.
Muzika pohotově zahrála tuš
a doprovodila chasu. Všichni si
oddechli, tradice nebyla porušena, poštorenská chasa má na
příští rok stárků. Všichni novým
stárkům gratulují a hospodská
nese závdavek, volba se musí zapít. Rozjařená společnost znovu
zasedá a po chvilce se ozve cimbálová muzika. Nepamatujeme,
že by na Štěpána někdy v hospodě vyhrávala muzika, reptají
chlapi. Po pár taktech však dojde k naplnění myšlenky primáša
Jožky Kobzíka. Říkával, že pjesnička nás dycky sjednotí. Cimbálová muzika Podluží s primá-

šem Petrem Kostkou se snažila
tuto myšlenku naplnit.
Odehrála se zde také jedna
malá a neočekávaná slavnost.
Jan Grbavčic (1929) předal Edovi Hlavenkovi (1952) právo stavět v Poštorné hodové máje. Ten
první jmenovaný jich postavil za
třicet let více než sedmdesát. Eda
už mu několik posledních let sekundoval. Chasa jednomu poděkovala a tomu druhému popřála,
aby jich postavil také tolik.

Kolem poledne se začínají
chlapci i chlapi pomalu rozcházet, aby naplnili to starodávné
– Na Štěpána néni pána. Chlapci šli koledovat po svobodných
děvčatech, chlapi to šli pokoštovat. A tak do chladného podvečera bylo sem tam slyšet zpěv.
Došli sme k vám na koledu, milí
přátelé.
Tradice se mají udržovat a to
nejen o vánocích, moji milí.
František Schulz

Hlavní 43/30, 691 41 Břeclav-Poštorná, www.eskomax.cz, eskomax@seznam.cz
Tel: 775 116 228, 723 560 654

MAXIMÁLNÍ SLUŽBY, MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST
ZDARMA VÁM PORADÍME A POMŮŽEME S PRODEJEM NEMOVITOSTI
Vybíráme z naší nabídky:
RD 2+kk Poštorná, CP: 52 m2, lokalita Hájky, novostavba, zahrada, podl. topení, dokončení 05/11 . . . . . . . info v RK
RD 6+kk V. Bílovice, vrátnice, zahrada, garáž, část.podsklepený, po celkové rekonstrukci . . . . . . . . . 2.650.000,- Kč
RD 2+1 Týnec, CP: 336 m2, přízemní, průjezdná vrátnice, zahrada, hosp.stavení, k část.rekonstrukci . . 650.000,- Kč
RD 4+1 Tvrdonice, CP: 460 m2, přízemní, veranda, letní kuchyně, všechny IS, zahrada, vl.studna . . . 1.600.000,- Kč
RD 4+1 Starý Podvorov, CP: 330 m2, v dobrém technickém stavu, ihned k bydlení . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000,- Kč
Byt OV 2+kk Poštorná-Na Valtické, cihlový, nový v oploceném areálu, nízké náklady na bydlení . . . . . . 750.000,- Kč
Byt OV 2+1 Na Valtické, 3.patro/5, výtah, po rekonstrukci-podlahy, kuch.linka, koupelna . . . . . . . . . . . . 570.000,- Kč
Byt DB 3+1 Podivín, CP: 74 m2, zděný, 1. patro, po rekonstrukci, vlastní kotel, lodžie, šatna, 2 sklepy . . . . . info v RK
Byt DB 1+1 Břeclav-centrum, CP: 34 m2, 9. patro/12, výtah, po rekonstrukci, lodžie, komora . . . . . . . . . 740.000,- Kč
Byt OV 2+kk Břeclav-centrum, CP: 60 m2, nový, 2. patro bez výtahu, balkon, infrapanely, šatna . . . . . . . . . . info v RK
Byt DB 3+kk Břeclav-centrum, CP: 68 m2, zděný, 4. patro/5, výtah, kolaudace 2000, klimatizace . . . 1.400.000,- Kč
Vinný sklep Kobylí, CP: 124 m2, byt.jednotka 2+1, lisovna se sklepem, zahrada, vinohrad . . . . . . . . . . . . 700.000,- Kč
Více nabídek bytů, rodinných domů i komerčních objektů na www.eskomax.cz.

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

Kupkova 2, 690 02 Břeclav, tel.+fax 519 321 308, 774
74 332 222
222, 774 332 289
breclavskark@breclav.net, www.bvreality.cz
* Bř. garsonka OV, suterén, kuchyň. linka,
sporák, el. boiler, 23m2+komora . . 495.000 Kč

Zdraví a úspěchy v novém roce 2011
a každému střechu nad hlavou
přeje kolektiv
BŘECLAVSKÉ REALITNÍ KANCELÁŘE.

* Bř. Kupkova RD 4+1, přízemní s podkrovím,
zatravněný dvůr, 150 m2 . . . . . . .1,648.000 Kč

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* Bř.centr. RD 4+1 po celk. rekonstrukci, podkroví, terasa, zahrádka,181 m2 . . . . . . . 3,895.000 Kč
* Bř.centr. dům se 2 byty 2x 5+1, vjezd, dvůr, 310 m2 vhodné ke kom. využití . . . . . 4,490.000 Kč
* Bř.centr byt 3+1 OV, přízemí, cihla, sam. top, část. rekons. 110 m2 . . . . . . . . . . . . . 1,545.000 Kč
* Bř. centr. byt 3+1 OV, 12.p. dva balkony, udržovaný, bez úprav . . . . . . . . . . . . . . . 1,025.000 Kč
* Bř. Dubič dr. byt 2+1 výhledově OV, 5. p., zděný, balkon, 52 m2, bez úprav . . . . . . . .923.000 Kč
* Bř. U Splavu dr. byt 1+1 panel, 7. patro, balkon, 33,05 m2, bez úprav . . . . . . . . . . . .645.000 Kč
* Bř. Herbenova byt 2+1, zrekonstr., v elmi pěkný, PRONÁJEM . . . . . . . . 6.000 Kč/měs.+energie
* Bř. garsonka, 2. patro, 27 m2, vybavený kuch. kout PRONÁJEM . . . . . . . . . . 5.000 Kč/měs.+el.
* Bř. dům, kanceláře 80 m2, byt 3+kk, parkování PRONÁJEM . . . . . . . . . 14.000 Kč/měs.+inkaso
* Bř. obchod. prostory s výlohou, přízemí 55 m2, PRONÁJEM . . . . . . . 12.833 Kč/měs.+energie
* Hrušovany n.J. byt 2+kk , zařízený, 2.p., 54 m2 PRONÁJEM . . . . . . . . . 4.000 Kč/měs.+energie
* Mikulov „Mušlov“ stavební pozemek pro kom. využití 2.951 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . os. jednání
* Hrušky stavební pozemek pro kom. využití např. penzion, 1.431 m2 . . . . . . . . . . . . . . os. jednání
* Šakvice stavební pozemek na RD, možnost napojení na IS, 1.272 m2 . . . . . . . . . . . . .530.000 Kč
* Mor. Nová Ves, Luční ul. nové garáže výměry 19-21 m2, rozvod el. . . . . . . . . . . . . .130.000 Kč
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Sochy kolem nás

Energie skrytá v ulicích Břeclavi
Jdete-li od břeclavského nádraží po ulici Čechova, pak můžete
objevit v malé zelené ploše u bývalé budovy Jihomoravských energetických závodů zajímavou plastiku z umělého kamene. Jejím autorem je brněnský výtvarník Bořek Bayer, který ji v souladu s jejím
umístěním nazval „Symbol energie“.

ptáka (labutě?) vychází v klikovitém zakřivení lehce diagonálně
vyslaný paprsek s masivním hrotem.V oválu jeho „těla“ je umístěno dnes již značně zdeformované

Její autor se narodil 20. července 1925 v Kyjově. Po studiu
na brněnské Vysoké škole lesního inženýrství, specializace
inženýrské stavby, pak externě
studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně u profesorů Otakara Zeminy, Emanuela Ranného, Jana Bruknera a
Jaroslava Lukeše. Cele se začíná
malbě a sochařině věnovat kolem
roku 1975. V průběhu své výtvarné činnosti uspořádal cca stovku
autorských výstav a počet jeho
monumentálních sochařských
i malířských realizací je také poměrně rozsáhlý. Bayerovy práce
jsou součástí celé řady soukromých sbírek doma i v zahraničí.
Tato výrazně horizontálně orientovaná socha je tvořena dvěmi
navzájem spojenými částmi. Po-

plastické měděné logo instituce.
Ve zlatém řezu je kompozičně
připojena stylizovaná holubice,
která v souladu s tehdejší oficiální ikonografií symbolizuje mí-

hledově první část představuje
stylizovaný výboj energie zakódovaný v organicky koncipovaném paprsku. Z oválného tvaru
připomínajícího tělo vodního

rovou formu vyrobené elektřiny.
Tato část je v kontrastu s předním
plánem řešena výrazně plošně
s důrazem na výšku a šířku zobrazeného symbolu. Celek je pak
osazen na krychlovém soklu. Celková délka plastiky činí 268 cm a
její šířka je 160 cm. Rozměry blesku jsou 85 x 200cm, holubice 35 x
160 cm. Rozměry soklu jsou 73 x
80 x 70 cm. Na místo určení byla
osazena již v roce 1975. Dílo je dokladem oficiálního umění osmdesátých let minulého století. Socha
vyžaduje očištění, protože je výrazně porostlá lišejníky.
V budově RZ - JME Břeclav byly dále umístěny ještě čtyři rozměrné Bayerových obrazy
s folklórní a energetickou tématikou. („Vznik energie“, „Energie
na Podluží“,
„Energie jižní Morav y“, a
„Nad slovácků dědinů.“) Pro jídelnu Jednotného zemědělského družstva Moravská Nová Ves
namaloval Bayer obraz „Podlužáci“.
PhDr. Karel Křivánek

Lipa rozezněl synagogu
Galerie 99 vstupuje do nového roku 2011
s novým plánem, ale také s myšlenkovým
nebo duchovním programem.
Všichni si na začátku roku přejeme hlavně zdraví - to je v pořádku, to potřebujeme.Pro zdraví je třeba mít zdravou mysl.
Nacházejme cestu k sobě. Navštěvujme se,
přejme si úspěch, rozdávejme úsměv, šiřme
dobrou náladu.Plán výstav, plán akcí Galerie 99 pro tuto skutečnost
udělá maximum.
Co se bude dít v Galerii 99 v roce 2011?
Leden, únor - výstava plakátů, pozvánek za 45 let výstavní činnosti malíře Antonína Vojtka. Výstava –Maluji na hedvábí - Julie Vojtková. Zahájení 10. 1. 2011 v den 77. narozenin A. Vojtka. Vernisáž od
9.00 do 21.00 hodin.
Březen, duben – malíř elegantní abstrakce, brněnský R. Kraus.
Svět fantazie pro moderního člověka. 17. března 2011.
Květen, červen - Morc + Čech. Malíř a kreslíř, dva přátelé, dva výtvarné světy. Od 11. 5. 2011.
Červenec - kolektivní výstava „Česká krajina“. Od 1. července
2011.
Srpen - Zátiší v tvorbě českých umělců. Od 1. srpna 2011.
Září - VIP umělci, aneb výstava nazvaná Velké maličkosti českých velikánů.Aneb 7+7. Čapek, Tichý, Kubišta, Mucha, Janoušek,
Kalvoda, Kotík.
Říjen, listopad - Tomáš Zedník- řezbář, sochař - dřevěné sochy a
plastiky. Od 11. října 2011.
Prosinec - vánoční výstava
Galerie 99 je tu pro každého, kdo si chce zkrášlit své prostředí, kdo
chce mít svůj život bohatší a své okolí útulnější. Umíme poradit, doporučit a zařídit vše k vaší spokojenosti.
Věříme, že návštěvníci galerie najdou u nás vždy zajímavou kolekci výtvarných děl.
Otevřeno út-pá od 14 do 17 hodin.

Předvánoční čas v Břeclavi si mohli zpestřit příznivci jazzové hudby.
Do místní synagogy totiž zavítal známý slovenský jazzman Peter Lipa
s kapelou. Lipa pokřtil na konci listopadu ve Vídni nové album Live in
Bad Ischl. Hned poté se s albem vydal na turné. V synagoze mimo jiné
zazpíval i texty Milana Lasici.
(red)
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Veslař Starnovský kraloval
na trenažérech v Pieštanech
Za účasti veslařů Slovenska, Maďarska, Rakouska, Česka a několika kanoistických klubů se konala v Piešťanech velká
mezinárodní regata v jízdě na
veslařských trenažérech.
V prostorách sportovní haly
Pierra de Coubertina se neztratili ani břeclavští veslaři a veslařky.
Největší radost nám udělal čerstvý člen Střediska centra mládeže,
Jakub Starnovský v závodě dorostenců, který v těžkém boji odolal
náporu čtyřech rakouských veslařů a zvítězil o 1,7 vteřiny!
Ve starších žačkách na trati
1km také mile překvapila Marie

Hlavinková, která ve svém prvním závodě na této trati získala
stříbrnou medaili a zlepšila si
osobní rekord. V tomto závodě
startovala také favorizovaná Robina Bolečková, kterou nedávné
onemocnění obralo o spoustu
sil a skončila na nepopulárním
čtvrtém místě.
Stejného umístění dosáhl také
Aleš Suský v silně obsazeném závodě mužů lehkých vah, kde startoval také proti letošnímu vicemistru světa Lukáši Babačovi ze
Slovenska.
V kategorii starších žáků
přijeli sbírat zkušenosti - Jakub

Klimovič 20. místo, Tomáš Hradil 27. místo a Ondra Klimovič
29. místo.
Juniorská kategorie byla zastoupena Davidem Cupalem a
Romanem Paf kovičem, kteří
v těžké konkurenci vybojovali
15. a 16. místo. Petra Pafkovičová letos přestoupila do ženské kategorie a v této kategorii skončila
na osmém místě. Po dlouhých letech se opět představili na závodech naši nejstarší veteráni a nevedli si vůbec špatně. Slávek Florus zvítězil v kategorii 60+ a Josef
Akai st. zvítězil v kategorii 70+.
Další želízka jsme měli v závo-

dě příchozích OPEN na trati 500
metrů. Tady startovali dřívější
členové klubu - Karel Vaněk (8.
místo) a Radek Kovařík (13. místo), kteří po čtyřiceti letech začali opět trénovat a závodit. Obdivuhodný byl v tomto závodě také
výkon Václava Zajdáka, který si
i ve starším věku dokázal zlepšit
osobní rekord a porazit mnohem
mladší veslaře.
Slovácký veslařský klub přijme další mladé zájemce ročníky
1995–2000, kteří chtějí zkusit
tento krásný a zdravý sport. Tréninky po, st, pá od 15 hodin. Informace na tel: 736 642 803.

Atleti Lokomotivy bilancují
Na své výroční valné hromadě se sešli členové atletického oddílu Lokomotivy Břeclav. V úvodu seznámil předseda Zbyněk
Chlumecký s úspěšnou letošní
činností, která se zaměřovala
především na účast v mistrovských soutěžích.
V rámci individuálních výsledků na úrovni ČR získali dvě
zleté medaile, v obou případech
letos nejúspěšnější atletka oddílu Adriana Brizská ve vrhu koulí
(v hale i venku), tři stříbrné opět
zásluhou Bzirské v disku, dále
dorostence Hrozínka v oštěpu
a Malarikové v kategorii do 22

v trojskoku a konečně bronzovou medaili vybojoval Paulík na
1500 m v kategorii do 22 let. Je
třeba se zmínit, že v mezistátních
utkáních oblékli reprezentační
dres ČR Malariková v kategorii
do 22 let a Bzirská v žákyních. Ve
finále mistrovství ČR byli členové
pětkrát na 4. místech ( 2xŠtáhlová, Malariková, Bzirská, štafeta
4x100 m), třikrát na 5. místech a
dvakrát na šestém místě.
Pokud se týká soutěží družstev
byla letos rekordní účast, kromě
celků juniorů soutěžily všechny
kategorie. Nejlépe si vedl celek
dorostenek na 5. místě v ČR, oba

celky dospělých se dostaly do baráže o postup do extraligy a ženy
i muži skončili shodně na 12. místech v ČR. V soutěžích o přebor
Moravy a Slezska byly úspěšné
celky mladších i straších žáků a
žákyň, dorostenců, dorostenek a
juniorek. Ze zprávy hospodáře oddílu vyplývá, že letošní obrat činil
927 tisíc Kčs, zde není započítáno dalších 230 tisíc, kterou stálo
pořádání dosud největšího atletického podniku v Břeclavi, mistrovství ČR mužů a žen do 22 let.
Při této akci se projevily organizační schopnosti oddílu, které
byly vysoce hodnoceny nejvyšší-

mi funkcionáři ČAS včetně předsedy Varhaníka. Ekonomiky se
především týkala další diskuse.
Následkem ekonomické krize byl
oddíl nucen učinit již určitá opatření, která omezí činnost oddílu a
i celkově je nejistá, protože zatím
nejsou známy podpory hlavních
sponzorů, kterými byli město
Břeclav a Stavby a údržba silnic
v Břeclavi, kteří měli hlavni zásluhy na úspěšné činnosti letošního roku. Díky patří rovněž všem
trenérům, rozhodčím, funkcionářům, učitelům, kteří měli zásluhy na činnosti oddílu.
(lk)

Krasobluslaři Myslivečková s Novákem
zlatí v chorvatském Zagrebu
Poslední prověrkou závodní formy českého tanečního páru Lucie Myslivečkové a Matěje Nováka před Mezinárodním mistrovstí České
republiky v Žilině byl závod
Golden Spin v chorvatském
Zagrebu.
K rát k ý tanec předvedli ve vysokém tempu a rozhodčí ocenili interpretaci a
choreografii jejich veselého tance. V technické části
hodnocení překonali i ruský taneční pár Gorshkova
– Butikov, který se po krátkém tanci ujal vedení. Lucie
s Matějem se mezi 14 tanečními páry Evropy umístili na
průběžném druhém místě se
ztrátou 1,65 bodů za vedoucími Rusy. Že jim veselý ná-

mět sluší dokázali i ve volné
jízdě, kdy chorvatskou halou zazněly oblíbené popové
melodie. Po technické stránce byli čeští reprezentanti ve
volném tanci jistější. Dosáhli
nejvyššího skóre 40,81 bodů
a je to jejich nejlepší letošní
výsledek. Výbornou techniku doplnily vysoké známky
za předvedení a bruslařské
dovednosti. Celkově dosáhli
131 bodů za obě části závodu
a vyhráli. Na druhém místě
skončil ruský pár Gorsková –
Butikov a třetí místo obsadili Italové Charlene Guignard
- Marco Fabri. Lucie s Matějem vybojovali jedinou zlatou
medaili pro Českou republiku z prestižního závodu Golden Spin of Zagreb. (mys)
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Fotbalový míč na pár týdnů odložili
Zimní přestávka není pro mladé fotbalisty MSK Břeclav kategorie U19 obdobím nečinnosti. Jen na nějakou dobu odložili kopací
míč a věnovali se regeneraci sil, doléčování zranění z podzimní části
sezóny 2010-2011 a nabírání fyzické kondice.
To je klasická náplň přechodného období, tedy nic objevného.
Dvakrát týdně má své svěřence
v posilovně ZŠ Slovácká v práci
trenér Luděk Zlámal. „Zaměřujeme se hlavně na sílu, specielně
vytrvalostní sílu. Zpevňujeme
svalstvo, úpony a šlachy, zejména
v horní části těla, na rukou, břiše,
zádech, hýždích. Je to i prevence
proti zraněním. Místo v přípravě
mají i koordinační cvičení na koordinačním žebříku,“ vysvětluje náplň přípravy trenér Zlámal. Na docházku se dívá s jistou benevolencí,

omlouvá ty sportovce, kteří si potřebují dohonit resty ve studiu. Za
pár týdnů bude pololetí a v předcházejících měsících byl sportovní
program hodně nabitý.
Celý hráčský kádr devatenáctky je po dvou regeneračních týdnech zdravotně v pořádku, schopný plnohodnotných tréninkových
zátěží. Do kádru byli zařazení
i čtyři vybraní hráči ze sedmnáctky (ročníky 1994), kteří se budou
s kádrem U19 po dohodě s šéftrenérem mladšího dorostu Antonínem Skoupilem a sportovním ředi-

telem MSK Vladimírem Michalem
trvale připravovat. V hlavní sezóně budou dostávat šance zahrát si
v dresu devatenáctky, nebo budou
nastupovat dle potřeby za U17 či
U18, aby byli stále v zátěži. Talentovaný hráč by se totiž nerozvíjel, kdyby jen seděl na lavičce náhradníků. Jmenovitě to jsou brankář Lukáš Polách, obránce Roman
Pavkovič, útočník David Ferbar a
Pavel Jurčík, použitelný do útoku
nebo na kraj zálohy. Na přelomu
roku ještě probíhalo jednání o přestup brankáře do MSK. Byl to jediný přestup, o kterém se jednalo,
jinak zůstává kádr pohromadě. Jen
na postu brankáře je nutné posílení, pokud má mít reálný základ
úsilí devatenáctky o vítězství v do-

rostenecké divizi a postup do druhé dorostenecké ligy.
Do konce února se musí také
dořešit hostování útočníka Sebastiana Pally, který je členem
Vyškova. Buď bude po přechodu
z dorostu zařazen do družstev
mužů MSK, nebo se vrátí do mateřského klubu. Rozhodující slovo budou mít trenéři mužských
celků MSK. Cílevědomá kvalitní
zimní příprava a následně účast
devatenáctky na zimním turnaji
osmi družstev (sedmi mužských)
vytvoří předpoklady pro úspěšný
vstup do druhé poloviny dorostenecké divize, která odstartuje 27.
března zápasem s Veselím nad Moravou na jeho hřišti.
Jaroslav Hýbner

Tři žebříčkové turnaje výběru ČR
Mladí stolní tenisté MSK Břeclav absolvovali v prosinci tři žebříčkové turnaje, určené pro 24 nejlepších hráčů ČR v dané věkové kategorii. V Havířově se mezi výběr českých dorostenek svými
dobrými výkony v průběhu první poloviny sezóny dostala Svatava
Janků. V základní skupině prohrála 0:3 se Štikovou (Most), když
hráčce, která hraje pravidelně za TTC Litoměřice extraligu, nestačila v rychlosti a tvrdosti útočných výměn.
Mnohem vydařenější byl její
druhý zápas Keroušovou (Vlašim), který favorizovaná soupeřka rozhodla až za stavu 8:8 v pátém
setu větším herním důrazem. Ve
skupince hráček, bojujících o konečné 17. místo Janků uspěla díky
pevné nervové soustavě. Dokázala soupeřkám odvrátit celou řadu
setbolů a mečbolů a dotáhla to až
na sedmnáctou příčku. Nejprve si
poradila s nebezpečnou Míkovou
(Vlašim) po výhře 3:1 (11,-9,7,11),
když odvrátila v prvním setu dva
a ve čtvrtém jeden setbol. Neskutečný byl její další zápas s Vránovou (Hodonín), který vyhrála 3:2
(-5,-10,8,14,10). Ve čtvrtém setu

odvrátila nejprve pět mečbolů (5:
10), pak další tři po desítce a další čtyři v rozhodujícím pátém setu
(6:10). Nezastavila ji ani v dalším
kole Kapounová (Ústí nad Orlicí), jíž v pátém setu odvrátila dva
mečboly (8:10) a zvítězila 3:2 (11,4,-9,6,10).
V Havířově se konal i žebříčkový turnaj mladšího žactva ČR. Zde
patřil Jan Vašíček (MSK) k nasazeným hráčům. Vedl jednu z osmi
tříčlenných skupin, skončil v ní ale
až druhý za Pilchem (Třinec), kterému po nervózním výkonu podlehl 1:3. Postoupil sice do šestnáctky nejlepších a měl stále šanci hrát
o pocty nejvyšší. Hned v úvodu ale

podlehl Lapčíkovi (Zlín) hladce
0:3 a musel se spokojit s bojem
o konečné 9.-16. místo. Tam se
také výkonnostně trápil, ale další soupeře Vévodu (Malenovice),
Góreckého a L.Kupce (oba Havířov) dokázal porazit a skončil na
přijatelné deváté příčce. Z pozice
náhradnice se na žebříčkový turnaj mladších žákyň ČR dostala
i další hráčka MSK Nikol Cerovská. V základní skupině skončila podle očekávání třetí a šla do
bojů o 17.-24. příčku. První zápas
s M.Rozínkovou (Dobré) dokázala vyhrát 3:2, pak podlehla favorizované další hráčce Dobrého
Hlávkové 0:3, když neproměnila
ve druhém setu pět setbolů (10:7,
11:10 a 12:11), v boji o devatenácté
místo měla dva nadějné mečboly
(2:1 na sety a 10:9 a 11:10) na Zelingerovou (Vlašim), ale nakonec jí
podlehla 2:3 a skončila dvacátá.
Poslední žebříčkový turnaj
mládeže ČR se konal 18. prosin-

ce v Chrastu u Chrudimi. Byl vyhrazen staršímu žactvu, a tak na
startu nemohla chybět Svatava
Janků, aktuálně dvanáctá hráčka
žebříčku ČR. I když toužila po posunu na žebříčku směrem vzhůru,
svou dvanáctou pozici v Chrastu
jen potvrdila. Los jí nepřál, v základní skupině zůstala druhá za
Mynářovou (Havířov), v bojích
o 1.-16.místo narazila hned na Štefcovou (Slavoj Praha).
Celý turnaj pak vyhrála suverénně bez ztráty setu Štefcová
před Mynářovou. Janků se prosadila jasnými výhrami 3:0 nad
Vlčkovou (Vrbno) a Bečvářovou
(Sadská), se srovnatelnými soupeřkami K.Rozínkovou (Dobré) a
Špačkovou (Litoměřice) prohrála
shodně 1:3, když z přemíry snahy
jí chyběla uvolněnost k uplatňování jejích největších zbraní, bekhendového čopu a rotovaného forhendového topspinu.
Jaroslav Hýbner

Nábor zimních plavců

Kulturní kalendář města

Oddíl zimního plavání Břeclavští bobři
při KSP „NAUTILUS“ Břeclav
hledá nové zájemce
o otužování a zimní plavání
na rozšíření svých řad.
Bližší informace získáte
u Mgr. Milana Vojty na telefonu:
608 558 569
nebo e-mailu: nautilus@nautilus-ksp.cz.

Město Břeclav hodlá i na
rok 2011 připravit kulturní
a sportovní kalendář, ve kterém bude zvýrazněna propagace města i aktivity městských organizací podílejících
se na kulturním, sportovním
a společenském vyžití obyvatel města.
Proto Vás žádáme o poskytnutí potřebných informací
o Vašich aktivitách v roce 2011.
Podklady můžete zasílat nebo
osobně doručit na Turistické

informační centrum (Lichtenštejnský dům), U Tržiště
8, 690 02 Břeclav (tel./fax: 519
326 900, mobil: 731 428 235,
e-mail: info@breclav.org).
K jednotlivým akcím nezapomeňte doplnit následující údaje: pořádající organizace
(název a přesná adresa, e-mail,
www); název akce; místo konání akce; termín a přesný čas
zahájení; jméno a telefon odpovědného pracovníka a stručnou charakteristiku akce.
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Škola bojových sportů Břeclav
uzavřela rok vítězně a bilancuje
Poslední soutěž judo roku 2010, která se konala v Uherském
Hradišti byla opět pro břeclavské judisty soutěží úspěšnou. Sešli
se zde nejmladší závodníci, aby změřili své síly na nejvyšší soutěži
této kategorie, „Mistrovství Moravy mláďat.“ O titul zde bojovalo
přes 200 judistů.
Za Břeclav přijelo bojovat
pět nejodvážnějších mláďat,
z nichž dvě se mohou pyšnit
ziskem medailí. Boje na této
soutěži byly velmi vyrovnané,
v jednotlivých váhových kategoriích startovalo až 20 mladých nadějí. První cenný kov
pro Břeclav vybojovala Dagmar
Kašubová, která získala bronzovou medaili. Stříbrnou medaili
pak přidala Anna Třináctá, které
uniklo vítězství pouze o 7 vteřin.
Aneta Kovaříková, Tereza Doležalová a Petr Želinský obsadili
pátá až sedmá místa. Tímto
turnajem uzavřeli břeclavští
judisté rok 2010 a mohou říci,
že to byl rok úspěšný a krásný.
Pro svůj oddíl i město dokázali vybojovat stříbrnou a bronzovou medaili na Přeboru České republiky starších a mladších
žáků a dvě medaile přivezli z mistrovství Moravy. Oddíl vítězil i na
poli mezinárodním, kde se vítězkou stala Aneta Straková a bronz
vybojovala Tereza Pilátová. Nejen
medaile, ale i nové přátelské vztahy
navázali zástupci tohoto kvalitního oddílu. Pod vedením trenérky
Věry Krásné se zúčastnili společných tréninků v Brně a Malackách,
na další rok mají již domluvenou

spolupráci s oddílem z Rakouska.
Ani o prázdninách oddíl nezahálel a děti se zúčastnily společného
soustředění s oddílem judo Jihlava. Díky finanční podpoře města
Břeclavi a firmě Tisk Pálka mohou
děti reprezentovat oddíl i město
v nových mikinách a trikách. Pro
ty nejúspěšnější pak nechala trenérka ušít reprezentační šusťákové soupravy. Poslední tréninky si

děti užily v duchu her, sebeobrany, vymalování vlastních portrétů
a čeká na ně i malé sladké překvapení. Pod hlavičku Školy bojových
sportů ještě patří oddíl sebeobrany
Ju Jutsu, kde si svá těla může pro-

Oddíl byl v letošním roce pořadatelem dvou úspěšných seminářů
bojových umění, které navštívili
i zástupci Rakouska a Slovenska.
S letošním rokem se „dospěláci“
rozloučili společnou večeří v re-

táhnout dospívající a dospělá populace. I tento oddíl se vyznačuje vysokou úrovní. Pravidelně se
jeho cvičenci zúčastňují mezinárodních seminářů zaměřených na
bojová umění a společných tréninků pod vedením slovenského mistra. Přátelské vztahy rozvíjeli zástupci tohoto oddílu na společném,
letním víkendu v rekreačním zařízení Mlýnky.

stauraci, kde se pobavili nad fotkami a jejich popisky v oddílové
kronice, kterou zodpovědně vede
jejich trenér Radek Viktorin.
Oba trenéři těchto oddílů Věra
Krásná a Radek Viktorin děkují
všem svým členům za věrnost,
kterou této škole v letošním roce
zachovávali. Vedení města Břeclavi a všem sponzorům děkují za
vstřícnost.
(vk)

Dvakrát bronz pro břeclavské naděje
Nejmladší krasobruslařky
oddílu KRASO Břeclav v sobotu bojovaly o stupně vítězů
v závodě Malá cena Kopřivnice. V poledne byl zahájen závod kategorií Nováčci mladší.
Břeclavanka Ivanka Kratochvílová bojovala mezi sedmi startujícími. Ivanka zařadila do své

volné jízdy tři skoky kadeta, salchowa a rittbergera. I přes pád
u posledního jmenovaného skoku získala bronzovou medaili.
V kategorii nejmladší žačky reprezentovali oddíl KRASO Kristýnka Legdanová a Katka Doležalová. Kristýnka je zkušená
závodnice, která v této katego-

rii závodí již druhý rok. Předvedla bezchybnou volnou jízdu
s apelem, dvojitým salchowem,
včetně kombinace s rittbergerem
a všechny jednoduché skoky.
Přidala také krásné piruety a
spirály vah a obsadila v konkurenci 22 závodnic vynikající třetí místo. Další závodnice oddílu

Kateřina závodí teprve druhou
sezonu a v kategorii nejmladší
žačky je nováčkem.
Katka předvedla méně náročnou volnou jízdu se všemi
jednoduchými skoky a pěknými piruetami. Stačilo to pouze
na 21. místo.
(mys)
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Arktické podmínky diváky ani plavce neodradily
Voda těsně nad bodem zamrznutí, mrazivý vítr, silný proud a
minusové teploty vzduchu. S takovými podmínkami se museli
vypořádat nejen plavci, ale částečně také přihlížející.
V areálu břeclavského veslařského klubu sledovaly několik hodin stovky diváků výkony
otužilců, z nichž nejodvážnější
plavali rovný kilometr. Tradiční „štěpánská“ akce Vánoční kilometr se na Dyji konala už po
šestatřicáté. Byli to přitom právě
diváci, kteří mnohdy na břehu vyzmrzali více než otužilci, kteří si
svoji trať odplavali v několika minutách. Pořadatelé naštěstí nezapomněli na teplý svařáček, který
po výkonu prohřál těla otužilců,

ale i zmrzlých diváků. Před hlavním závodem na jeden kilometr,
kterého se zúčastnilo na 44 potápěčů v neoprenech a dokonce
dva zimní plavci, se do vody na
kratších tratích ponořili i neregistrovaní nadšenci, amatérští
otužilci, pro které nebyl problém
uplavat v arktických podmínkách
100 metrů.
Otužilcům sice při plavání nepřekážely plovoucí kry, ale zvýšená hladina Dyje a tím i velký
proud dostatečně prověřily fyzickou kondici plavců. Kilometrovou trať už tradičně pojala
skupinka potápěčů recesisticky,
po cestě si připíjeli z „pojízdného baru“.
(dav), foto David Mahovský

Teplota vody byla těsně před zamrznutím.

Některým plavcům ledová Dyje evidentně nevadila.

Akci si nenechaly ujít stovky diváků.
Odvážlivci v plavkách zdolali
i delší tratě.

Záchranáři měli celou akci
pod dohledem. Na kilometrové trati dorazili potapěči
často značně vyčerpaní.
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Břeclavská kabelová televize
FENIX
je nyní i na internetu.
Na webových stránkách

www.tvfenix.cz
si můžete spustit zpravodajská videa z aktuálního
dění ve městě Břeclavi a okolí.
Kromě zpravodajství můžete zhlédnout i zajímavé
kulturní a sportovní akce či aktuality
100x135mm_PRAMOS_breclavsko_01_2011.ai
z městského úřadu pod názvem Minuty z Radnice.
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Proti uložení této slevy se
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Platí jjako p
podklad
pro výběr nových oken.

Série PRAMOS 02/2011

BLOK NA POKUTU
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15.2.2011

Za rychlost Vás odměníme.
Navíc ke stávajícím slevám a bonusům.
Čím dříve okna objednáte,
tím lepší cenu Vám dáme.
Informujete se u svého prodejce
oken a dveří PRAMOS.
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Proti uložení této slevy se
nelze odvolat.
Platí jako podklad
pro výběr nových oken.

Naopak
Pobočka Břeclav, Lidická 50
tel:
777 035 925
tel:
777 555 925
e-mail: breclav@pramos.cz

519 374 444

více informací na

www.pramos.cz
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