Zpravodaj města Břeclavi

RADNICE
www.breclav.eu

únor 2011

Starosta přivítal před radnicí Tři krále
„Kdo má přijet? Nějaký
politik nebo celebrita,“ špitaly si 5. ledna dopoledne
hloučky lidí před břeclavskou radnicí. Situace, kdy
bylo centrum města plné
policistů odk lánějících
dopravu, opravdu napovídala tomu, že přijede někdo
významný.
V mrazivém ránu už
vzácnou delegaci očekávalo před městským úřadem celé vedení Břeclavi.
V majestátně vyhlížejícím
průvodu skutečně kráčeli vzácní hosté. Před radnici totiž na koních přijeli
Tři králové. Za početného
doprovodu „malých králů“ z řad základní školy
Slovácká zahájili Kašpar,
Melichar a Baltazar už jedenáctý ročník charitativní akce
Tříkrálová sbírka. Ta běžela v té-

měř 60 obcích na Břeclavsku až
do 14. ledna. Břeclavský starosta

Oldřich Ryšavý udělil před radnicí Třem králům symbolické právo

obcházet se sbírkou domy
ve městě a obdaroval koledníky třemi tisíci korun.
Ke konci ledna spočítali výtěžek ze všech břeclavských části pracovníci místní charity a MěÚ s výsledkem 102 971 korun. Oproti
loňskému roku tak Břeclavané darovali na dobročinné účely o tisícovku
více. Celkem se na Břeclavsku vybralo 1 755 406
korun, což je téměř o 100
tisíc více jak loni. Výtěžek ze sbírky věnuje Oblastní charita Břeclav nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám
s dětmi v nouzi a dalším
sociálně znevýhodněným
skupinám. Desetina v ýnosu putuje na humanitární pomoc do zahraničí.
(dav)
(Více foto str. 10)

Kníže Rostislav dohlíží na opravu Pohanska
Nedávno odhalená socha knížete Rostislava dohlíží na rekonstrukci zámečku Pohansko, která
by měla být dokončena v červnu
letošního roku. Rozsáhlé práce
započaly loni v září a zahrnují
opravu konstrukce terasy arkádových křídel, výměnu střešních vpustí, dešťových svodů či

opravu atik. Zámeček
také získá novou fasádu.
Historické zdivo bude sanováno. Upraveno bude
veřejné sociální zařízení
a další. Opravy zámečku Pohansko budou stát
přes 8 milionů korun.
(red)

V Radnici se dále dočtete
 Nový tajemník chce efektivní úřad (str. 2)
 Na špatné označení domů upozorní leták (str. 3)
 Program kina Koruna (str. 15)

 V Břeclavi vystoupí Kabáti (str. 16)
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Nový tajemník chce efektivní úřad,
více otevřený lidem
Nový tajemník města Břeclavi Zdeněk Opálka předložil radě
města návrh organizačních změn ve struktuře MěÚ Břeclav. Ta jej
na konci ledna schválila na své mimořádné schůzi. Návrh organizačních změn by měl podle tajemníka především zefektivnit a zjednodušit chod celého úřadu. V platnost vešel 1. února 2011.
Co je
hlavním
smyslem
organizačních
změn,
jaké byly
jejich
hlavní

se v minulosti dublovala. Mnohá
práce se prováděla na vícero odborech, třeba výběr místních poplatků. Docházelo proto k tomu,
že zde chyběla zastupitelnost.
Cílem změn je zejména maximální funkčnost a logika úřadu.
Ten by nyní měl být lidem, kteří
jej navštíví, více srozumitelný.

podněty?
Smyslem organizačních změn
ve struktuře MěÚ bylo především
zjednodušení a zefektivnění činností chodu úřadu. Řada činností

Návrh organizačních změn
zrušil řadu vedoucích pozic.
Bylo to nutné?
Díky menšímu počtu vedou-

cích pozic se vygenerovala úspora, která bude sloužit k rozdělování odměn pro stávající zaměstnance úřadu. Řada vedoucích
řídila jednoho nebo dva lidi, nebylo to ani efektivní ani ku prospěchu věci. Mimo to došlo také
k úspoře funkčních míst na úřadě
a museli jsme proto dát několika
pracovníkům výpověď.
Fungoval podle Vás úřad
v minulých letech špatně?
Nelze říci, že by úřad v minulosti fungoval špatně, nicméně
tím, že se určité činnosti skloubí pod jeden odbor, se dá do budoucna předpokládat, že by agendu mohlo zvládat méně lidí než
doposud. Chceme zkrátka docílit

toho, aby jednotlivé činnosti odpovídaly svou náplní příslušnému odboru a občané se tak mohli při vyřizování svých náležitostí
lépe orientovat.
Co si od změn ve struktuře
úřadu slibujete?
Shrnuto, předpokládám, že
změny přinesou finanční úspory, lepší fungování úřadu a příznivější vnímání úředníků ze strany občanů. Vedoucí odborů, kteří
vzejdou z výběrových řízení, by
poté navíc měli sami navrhnout
kroky, které povedou k co nejefektivnější práci svých odborů.
Děkuji za rozhovor
David Mahovský

Organizační změny ve struktuře MěÚ Břeclav
Od 1. 2. 2011 vešly v platnost nové organizační změny ve struktuře Městského úřadu Břeclav, které schválila rada města na svém
mimořádném zasedání.

Zásadní změny:
Zcela zaniknul (bez náhrady)
odbor vnitřních věcí
Zrušeny byly: odbor správy
nemovitostí, odbor majetkový a
právní, odbor dotací a rozvoje,
odbor obecní živnostenský úřad,
odbor stavebního řádu a územního plánování
Při odboru kanceláře tajemníka bylo zrušeno oddělení
krizového řízení a oddělení sekretariátu starosty, vytvořeno

oddělení informatiky a vnitřní
správy, oddělení právní. Dále
byl vytvořen úsek sekretariátu
starosty, úsek krizového řízení
a úsek Radnice.
Při odboru správních věcí a
dopravy bylo zrušeno oddělení
dopravy, silničního hospodářství a přestupkového řízení. Vytvořeno bylo oddělení přestupkového řízení a oddělení dopravy a silničního hospodářství.
Při odboru školství, mláde-

Město Břeclav vyhlašuje výběrová řízení
na pozice vedoucích odborů
a vedoucích nově vzniklých
oddělení na MěÚ Břeclav.
Více informací se dozvíte na úřední desce města nebo
na webu Břeclavi www.breclav.org
(Webová cesta: Břeclav – Městský úřad
– Úřední deska, výběrová řízení – Výběrová řízení).

že, kultury a sportu bylo zrušeno oddělení kultury, oddělení školství, mládeže a sportu a
oddělení zahraničních vztahů a
TIC. Vytvořen byl úsek kultury,
úsek památkové péče, úsek školství, mládeže a sportu a úsek zahraničních vztahů a TIC.
Dále bylo zrušeno oddělení
interního auditu a vytvořen byl
útvar interního auditu.
Při odboru ekonomickém bylo
vytvořeno místo agendy pokladny a ztrát a nálezů a místo agendy
správy daní, místních poplatků a
agendy veřejných sbírek ze zrušeného odboru vnitřních věcí.

Vytvořen byl odbor majetkový (OM). V rámci OM bylo vytvořeno oddělení majetkové a
oddělení správy nemovitostí.
Dále vznikl odbor rozvoje a
správy (ORS). Při ORS bylo vytvořeno oddělení rozvoje, oddělení investic a správy a oddělení
územního plánování.
Nově vznikl také odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘOŽÚ). Při
OSŘOŽÚ bylo vytvořeno oddělení stavební úřad a oddělení živnostenský úřad.
(red)

Co s pavilonem v parku?
Stavba v městském parku, nazývaná pavilon miniatur Lednickovaltického areálu, zeje prázdnotou. Miniatury byly přestěhovány
na vhodnější místo a pavilon zůstal nevyužitý. Původně se mělo
jednat o rozebíratelné a mobilní zastřešení, skutečnost je však jiná.
V současné době je objekt zabezpečen proti povětrnostním vlivům, poškození a vandalismu. Hledá se jeho nové využití zejména pro nadcházející sezónu. Protože pavilon nelze zcela uzavřít,
není vhodný pro užívání v zimním období.
Máte-li představu, k čemu by mohl pavilon sloužit, posílejte své názory na e-mail: david.mahovsky@breclav.org

V›ROBA KLÂ»Ÿ A AUTOKLÂ»Ÿ
Prodej a montáž:
kvalitních zámků, vložek, kování,
bezpečnostních dveří, mříží, trezorů,
shrnovacích dveří, čalounění dveří…
Služby:
nouzové otevírání dveří a aut

Shopping Center Břeclav, mobil.: 728 553 010, 721 201 398 | www.zamky-valis.cz
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Se zlepšením prostředí ve městě
pomohou studenti Zahradnické fakulty
Pokud budeme mít pro sebe ve městě příjemné prostředí, vytvoříme tím základní podmínku pro to, aby k nám našli cestu i turisté.
Jednoduchá zásada pro rozvoj cestovního ruchu.
Jednou
z lokalit,
která si zasluhuje pozornost, je
bezesporu
areál břeclavského
zámku.
Proto je jedním z prvních projektů i příprava revitalizace širšího okolí zámku.
Je třeba otevřeně říci, že v našich možnostech není zafinancovat celkovou opravu zámku.
V současné době je vypracována
realizační projektová dokumentace. Dokončení revitalizace
zámku je nákladnou záležitostí
(asi 200 mil Kč), na kterou Město nemá finanční zdroje. Vyjma

možnosti prodeje či dlouhodobého pronájmu jednomu investorovi (kterého dosud stejně neznáme) existuje jediná možná cesta,
a tím je postupné oživování zámku za podpory dotačních titulů a
privátních zdrojů.
Nyní je naším dílčím cílem
zkulturnění širšího okolí zámku. Vybudujeme-li zde příjemné prostředí na procházky pro
naše občany, budou se zde jistě
cítit příjemně i návštěvníci města.
Jedním z prvních kroků je vypracování návrhů. Proto jsme přijali
nabídku na využití studentských
prací. Rada města odsouhlasila
spolupráci s Mendelovou universitou. Cílem je využití invence studentů Zahradnické fakulty
Lednice na návrzích revitalizace

okolí zámku. Studenti v rámci
ateliérové tvorby budou mít šanci navrhnout úpravy Zámeckého
náměstí (od náměstí TGM po
Mlýnský náhon), lokality kolem
Mlýnského náhonu, kolem komunikace vedoucí k odlehčova-

címu rameni řeky Dyje do Kančí obory a za zimním stadionem.
S pracemi studentů letos seznámíme také širokou veřejnost.
Ing. Luboš Krátký
Místostarosta Břeclavi

Studenti navrhnou také úpravu plochy mezi zimním stadionem
a Kančí oborou.

Na špatné označení domu upozorní
leták ve schránce
V několika minulých vydáních měsíčníku Radnice jsme seznámili občany našeho města o přijatých zásadách upravujících, mimo
jiné, správné označení domů.
Hned na úvod bych chtěl připomenout, že zásady vytvořené
městským úřadem a následně
schválené zastupitelstvem, nejsou výdobytkem našeho úřadu, ale celkem striktně vychází ze zákona o obcích. Vytvořené zásady jsou tedy, obrazně
řečeno, jakousi kuchařkou pro
všechny, kteří se podílí na celém procesu označování domů.
Správné označení domů navíc
nabývá na důležitosti, a to ze-

jména v souvislosti s blížícím
se termínem sčítání lidu, které
bude provedeno v souladu se zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011.
Rozhodným okamžikem pro
zjišťování údajů podle uvedeného zákona bude půlnoc z pátku
25. března na sobotu 26. března
2011. Sčítání podléhá mimo jiné
každý dům, i neobydlený a prvotním úkonem sčítacího komisaře je jeho identifikace dle části

obce, ulice, čísla orientačního a
popisného.
S ohledem na tuto skutečnost bude v období před termínem sčítání probíhat kontrola
označení domů strážníky městské policie a určenými pracovníky městského úřadu. V případě zjištěných nedostatků budou
vlastníci budov informováni
o této skutečnosti letákem vhozeným do poštovní schránky,
popřípadě bude tato informace zaslána vlastníkovi písemně. Na letáčku bude vyznačeno,
jaký nedostatek byl zjištěn, poučení vlastníka nemovitosti a na

druhé straně nalezne návod, jak
správně dům označit a další informace, např. telefonní čísla na
pracovníky města, kteří se touto
problematikou zabývají. Dotazy
lze zasílat také na e-mailovou adresu posta@breclav.org .
Uvedená kontrolní činnost
bude ryze preventivního charakteru. Majitelé domů často netuší,
zda právě jejich dům je označen
správně či nikoliv, a právě tato
kontrola má za účel na případné
nedostatky upozornit.
Mgr. Miroslav Čapka
Vedoucí odboru
správních věcí a dopravy
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Hlavním patronem modní show
bude muž roku 2010 Jan Hájek
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Strážníci zpacifikovali agresora
v nemocnici a pochytali vandaly
Na začátku roku 2011 měli
městští policisté v Břeclavi plné
ruce práce. Nejprve díky kameře
lapili nezletilého vandala z Poštorné, který u kostela ulomil odpadkový koš. Tím posléze prohodil skleněnou vývěsku, přičemž
samozřejmě rozbil také výplň ze
skla. Policisté incident viděli na
kameře a během chvíle hlídka viníka dopadla.
K dalšímu šetření jej poté
strážníci předali státní policii.
Strážníkům se taktéž podařilo při
namátkové kontrole odhalit několik záškoláků, kteří se místo školní docházky poflakovali po městě. K dalšímu řešení předali případ
záškoláků pracovnicím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Další
nezletilec byl přichycen v obchodě
při krádeži lahve tvrdého alkoholu. Výtečník z Břeclavi, kterému
nebylo ještě 15 let, měl být v tu
dobu ve škole, strážníci jej proto předali sociálním pracovnicím, od kterých putoval přímo

k ředitelce školy. Dalšího, teprve
šestnáctiletého vandala, chytili
strážníci poté, co prohodil jízdní
kolo skleněnou vývěskou nedaleko Shopping centra. Strážníci
vypátrali výtečníčka díky tomu,
že poznali kolo, jehož vlastníka
kvůli chybějícímu osvětlení shodou okolností několik hodin před
incidentem kontrolovali.
Adrenalinu si břeclavští strážníci užili v nemocnici, kdy museli
společně z policií ČR zpacifikovat
agresivního muže, který demoloval zařízení v pokoji nemocnice.
U Penny Marketu městští policisté
zadrželi a poté vykázali pochybné
trhovce, kteří nabízeli nefunkční
zboží. Při kontrole na ulici J. Palacha zadržela hlídka strážníků
dvacetiletého mladíka z Břeclavi, který posprejoval elektrickou
rozvodnou skříň. Pro podezření
ze spáchání trestného činu předala hlídka vandala k dalšímu
šetření státní policii.
(dav)

Starosta podporuje
plánování sociálních služeb
Na konci ledna proběhlo za
účasti starosty Oldřicha Ryšavého a vedoucích pracovníků odboru sociálních věcí setkání pracovních skupin triády (komunitní
plánování sociálních služeb).
Přítomní bilancovali činnost
roku 2010, vyslechli prezentaci
zástupce firmy AUGUR Consulting s.r.o., která na podzim 2010
zabezpečovala na Břeclavsku
průzkum dostupnosti sociálních služeb – tento bod programu
vzbudil živou diskuzi. Účastníci
vyhodnotili informační kampaň
Veletrh sociálních služeb 2010 a
podpořili návrh vydat aktualizovaný katalog poskytovatelů a
pro úspěch a dobré ohlasy po-

třetí uspořádat na podzim veletrh sociálních a jiných služeb,
tentokráte v budově Domu školství. I nadále bude věnována pozornost eliminaci bariér ve veřejných budovách a na místních komunikacích.
Veškeré podněty a připomínky k rozsahu a kvalitě sociálních
služeb a jejich rozvoji, popřípadě
k aktualizaci katalogu jejich poskytovatelů adresujte koordinátorovi KPSS – osobně (kancelář
141 na MÚ Břeclav), telefonicky
(519 311 352) nebo mailem (jaroslav.kolda@breclav.org).
Mgr. Zdeněk Janíček,
vedoucí odboru sociálních věcí
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Muzeum má novou ředitelku
Mimořádné zasedání Rady města Břeclavi v lednu jmenovalo do funkce ředitelky Městského muzea a galerie (MMG)
Břeclav Alenu Káňovou, která doposud zastávala funkci zastupující ředitelky břeclavského muzea.
Káňová byla mezi dalšími uchazeči na post ředitelky navržena výběrovou komisí zejména díky svým odborným
znalostem z oblasti muzejnictví, přehledu v činnosti MMG
Břeclav jako instituce a schopnostem řídit příspěvkovou
organizaci. Rozhovor s novou ředitelkou vám přineseme
v příští Radnici.

Poplatky ze psů a komunálních
odpadů v roce 2011
žádné upozornění či složenku.
Blíží se splatnost poplatku ze
psů, která je nastavena nejpozději do 31. 3. 2011. Poplatky za
komunální odpady mají delší
splatnost, a to nejpozději do 31.
5. 2011. Včas nezaplacený poplatek může následně správce platebním výměrem navýšit až na
trojnásobek.
Vyhláška a doplňující informace jsou zveřejněny na internetu www.breclav.org → městský úřad → odbor ekonomický
→ dokumenty. Dále pak na podatelně městského úřadu. Rychlé informace lze získat na telefonních číslech 519311369 (poplatky
ze psů) a 519311425 (poplatky za
odpady).

Záležitosti místních poplatků ze psů a komunálních odpadů se řídí zákonem 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a zavedeny
jsou obecně závaznou vyhláškou
města Břeclavi č. 8/2010 města
Břeclavi, o místním poplatku ze
psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek ze psů platí jejich držitel obci příslušné podle místa jeho trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek za odpady platí fyzická osoba, která
má v Břeclavi trvalý pobyt. Poplatek je splatný bez vyměření,
tzn., že občané neobdrží poštou

Stručná rekapitulace placení vybraných místních poplatků
Poplatek za psy
Držitel psa
(fyzická nebo právnická osoba)
Za 2. a každého
Za 1 psa
dalšího psa

Poplatník:

Rodinný dům

500,- Kč

Ostatní domy

1 000,- Kč

Občané pobírající invalidní,
starobní,vdovský nebo vdovecký důchod,
který je jediným zdrojem jejich příjmů a
občané pobírající sirotčí důchod

700,- Kč

200,- Kč

1 500,- Kč

300,- Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. března 2011

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města č.
526651/0100, přes SIPO nebo přímo
v pokladně města. Variabilní symbol:
1341 + číslo poplatníka

Poplatek z komunálních odpadů
Fyzická osoba (občan s trvalým pobytem)
a fyzická osoba vlastnící stavbu
k indiv.rekreaci

Poplatník:
Poplatek:
Občané nad 65 let a děti do 6 let věku

480,- Kč
300,- Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. května 2011

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města č. 526651/
0100, přes SIPO nebo přímo v pokladně
města. Variabilní symbol: rodné číslo
poplatníka

Ing. Ladislav Vašíček, vedoucí ekonomického odboru
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Výpis z usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi ze dne 22. 12. 2010
ZM Břeclavi schvaluje:
Z2/10/4 Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu členy Zastupitelstva města Břeclavi
3. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání. Projednání zápisu z 1. zasedání ZM
5. Volba místopředsedy Finančního výboru ZM Břeclavi
6. Odstoupení od budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností FASTAV-DEVELOPMENT-AOC, s.r.o. na nemovitosti
v areálu bývalého cukrovaru
7. Výkup pozemků v lokalitě
břeclavského zámku
8. Převod bytové jednotky č.
967/9 v budově č.p. 967 v k.ú.
Poštorná – Nádražní 85
9. Prodej částí pozemků v lokalitě Pod Zahradami v k.ú. Poštorná – v souvislosti s protipovodňovými opatřeními
10. Zvolení přísedící Okresního
soudu v Břeclavi
11. Delegování zástupce města
na valnou hromadu a navržení
člena do představenstva společnosti HANTÁLY a.s.
12. Delegování zástupce města
na valnou hromadu a navržení
členů do představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
13. Návrh závazných ukazatelů
rozpočtu PO na rok 2010 v rámci rozpočtu ORJ 010 – OŠKMS
14. Dotace pro MSK Břeclav –
stolní tenis – trenér mládeže
15. Žádost příspěvkové organizace TEREZA Břeclav o schválení trvalého upuštění od vymáhání pohledávek za panem
Stanislavem Sklenářem, bytem
Břeclav, Mládežnická 4
16. Aeroclub Břeclav – žádost
o navýšení dotace
17. Turistický informační systém Jih Moravy – žádost firmy Veselý o prominutí smluvní pokuty
18. Určení zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem
19. Návrh na změnu tarifních
podmínek na linkách městské
autobusové dopravy v Břeclavi
20. Odměna za výkon funkce
členům výborů ZM Břeclavi,
kteří nejsou členy zastupitelstva

21. Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 8/2010 o
místním poplatku ze psů a za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
22. Návrh rozpočtu města Břeclavi na rok 2011 a rozpočtového
výhledu na rok 2012 - 2013
23. Převod nebytových jednotek v domě na ulici Jaselská 6
a 8 v Břeclavi, včetně podílů na
společných částech domu a na
pozemku pod ním
24. Návrh na zmocnění Radě
města Břeclavi k provádění
rozpočtových opatření
25. Obecně závazná vyhláška
města Břeclavi č. 9/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 4/2008
o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů
povoleno
26. Delegování zástupce města
na valnou hromadu a navržení
členů do představenstva a dozorčí rady společnosti TEMPOS Břeclav, a.s.
27. Harmonogram schůzí Rady
města Břeclavi a zasedání Zastupitelstva města Břeclavi
28. Obecně závazná vyhláška
města Břeclavi č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místním poplatku
z ubytovací kapacity
29. Uzavření dodatků k akci –
Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká a Cyklostezka
ulice Na řádku
30. Dotazy a připomínky zastupitelů
31. Dotazy a připomínky občanů
32. Závěr
Z2/10/5 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
- volbu místopředsedů Finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi a Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Břeclavi
jako volbu veřejnou.
- místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi na volební období let 2010
– 2014 paní Ďurišovou a pana

Leváka
- dalšího místopředsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi na volební období let
2010 – 2014 pana Floruse.
Z2/10/6 v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zák. č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odstoupení od smlouvy
č. OM/51/08, o uzavření budoucí
kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí, uzavřené dne
17. 4. 2008 mezi městem Břeclav
a společností FASTAV DEVELOPMENT-AOC, s.r.o. se sídlem
755 Vsetín, Jasenická 296, a to
s odkazem na článek VII. odst. 3
písm. a) citované smlouvy, s tím,
že nebyla splněna podmínka pro
uzavření kupní smlouvy uvedená
v článku III. odst. 2 písm.a) této
smlouvy
Z2/10/8 v souladu s ustanovením
§ 85 písm. a) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 967/9
v budově č.p. 967 na pozemku
p.č. 1883 v k.ú. Poštorná a podílu na společných částech domu
č.p. 967 o velikosti 606/14107 za
cenu 289.512 Kč, a kupní smlouvy
na prodej podílu na pozemku p.č.
1882/11, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 1882/
1 v k.ú. Poštorná, o velikosti 606/
14107, za cenu 1.834 Kč, stávající
nájemkyni paní Sochorové, uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha
č. 1 tohoto materiálu).
Smlouva bude obsahovat ujednání, že předmětem převodu
nejsou ohřívače TUV a zařízení
GSM umístěné na střeše domu
č.p. 967 v k.ú. Poštorná, a současně bude obsahovat závazek,
že nabývající (kupující) je povinna ohřívače TUV a zařízení GSM
strpět
Z2/10/9 v souladu s ustanovením
§ 85 písm. a) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, prodej
části pozemku p. č. 461/1, o výměře 55 m2, a části pozemku p.
č. 2749/1, o výměře 154 m2, oba
v k. ú. Poštorná, v geometrickém
plánu č. 1966-50/2009 označené
jako pozemky p. č. 461/6 a p. č.
2749/117, panu Barákovi, za cenu
331 Kč/m2.

Z2/10/13 v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů
rozpočtu roku 2010 pro PO rozpočtově napojené na ORJ 010
- OŠKMS. Upravené závazné ukazatele uvedené v příloze
č. 4 zápisu (příloha č. 1 tohoto
materiálu).
Z2/10/14 v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí dotace na rok 2010
pro MSK Břeclav – stolní tenis
v částce 120.000 Kč na úhradu
nákladů spojených se zajištěním
trenéra mládeže.
Smlouva o poskytnutí a způsobu
použití veřejné finanční podpory/
dotace je uvedena v příloze č. 2
zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).
Z2/10/15 v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
prominutí nedobytných pohledávek za panem Sklenářem, v souhrnné výši 60.190 Kč.
Specifikace pohledávek je uvedena v příloze č. 5 zápisu (příloha č.2 tohoto materiálu). Odpis pohledávek bude zúčtován
k tíži hospodaření PO TEREZA
Břeclav.
Z2/10/19 v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, návrh
na změnu tarifu Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje na linkách městské
autobusové dopravy v Břeclavi
spočívající v poskytnutí bezplatné dopravy pro pracovníky Policie České republiky a Hasičského
záchranného sboru.
Z2/10/20 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města
Břeclavi, který není členem zastupitelstva, odměnu ve výši 250
Kč za každé zasedání, kterého
se člen výboru zúčastní.
Pravidla pro vyplacení odměny:

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
odměna bude vyplacena jednorázově, zpětně za každé pololetí, dle předsedou výboru předložené evidence účasti členů na
zasedání.
Z2/10/21 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Břeclavi č. 8/2010
o místním poplatku ze psů a za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, uvedenou v příloze č. 6
zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).
Z2/10/22 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozpočet města Břeclavi na r. 2011 a rozpočtový výhled na r. 2012 - 2013, uvedený
v příloze č. 7 zápisu (příloha č. 1
tohoto materiálu), tj. celkové příjmy a výdaje, rozpis finančních
vztahů na městem zřízené příspěvkové organizace, tvorbu sociálního fondu a finanční vztahy
na jiné subjekty.
Z2/10/23 v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
- uzavření smlouvy o úplatném
převodu nebytové jednotky č.
2310/2 v budově č.p. 2310 na
pozemku p.č.st. 2101 v k.ú. Břeclav a podílu na společných částech domu č.p. 2310 a podílu na
pozemku p.č.st. 2101 o velikosti
2029/9671 za cenu 1.220.000 Kč
a kupní smlouvy na prodej podílu
na pozemku p.č. 2584/188 o velikosti 2029/9671 za cenu 15.225
Kč, společnosti VEXPA s.r.o., se
sídlem Břeclav, Vinohradní 3307/
33, uvedené v příloze č. 8 zápisu
(příloha č. 1 tohoto materiálu)
- uzavření smlouvy o úplatném
převodu neby tové jednotk y
č. 2310/3 v budově č.p. 2310
na pozemku p.č.st. 2101 v k.ú.
Břeclav, podílu na společných
částech domu č.p. 2310 a podílu na pozemku p.č.st. 2101
o velikosti 610/9671 a kupní
smlouvy na prodej podílu na
pozemku p.č. 2584/188 o velikosti 610/9671, za celkovou
cenu 450.000 Kč, společnosti
VEXPA s.r.o., se sídlem Břeclav, Vinohradní 3307/33, uvedené v příloze č. 3 zápisu (příloha
č. 1 tohoto materiálu).

Z2/10/24 v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a § 102 odst.
2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů a § 16 odst.
1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Tímto zmocněním
není dotčena povinnost věcného
schvalování materiálů v orgánech
města.
Z2/10/25 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Břeclavi č. 9/2010,
kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška města Břeclavi č. 4/
2008 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, uvedenou v příloze
č. 8 zápisu (příloha č. 1 tohoto
materiálu).
Z2/10/27 v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
proběhla ve dnech 16. 2. 2011, 13.
4. 2011 a 22. 6. 2011 s tím, že si
zastupitelstvo města vyhrazuje
možnost změny termínů uvedených v harmonogramu.
Z2/10/28 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města
Břeclavi č. 7/2010 o místním
poplatku za užívání veřejného
prostranství, místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt a místním poplatku z ubytovací kapacity, uvedenou v příloze č. 9 tohoto zápisu (příloha
č. 1 tohoto materiálu).
Z2/10/29 v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatků k akcím
Revitalizace sportovního areálu
ZŠ Slovácká – dotace z Regionálního operačního programu
Jihovýchod a Cyklostezka ulice Na Řádku – dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dodatky ke smlouvám jsou
uvedeny v příloze č. 10 zápisu
(příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto
materiálu).
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ZM Břeclavi neschvaluje:
Z2/10/7 v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zák. č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,výkup pozemků p.č. 3758/4
o výměře 17 m2, p.č. 3758/5 o výměře 9 m2 a části pozemku p.č.
3758/1 o výměře cca 1700 m2,
vše v k.ú. Břeclav, od pana Vymyslického.

Z2/10/12 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Humlíčka, jako zástupce města Břeclav na valné
hromady společnosti HANTÁLY
a.s., se sídlem Tovární 22, 691 06
Velké Pavlovice, IČ: 42324068, a
z r u š u j e d e l e g o v á n í PhDr.
Rufera, jako jeho zástupce

Z2/10/16 v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí veřejné finanční podpory pro o. s. Aeroklub Břeclav, se sídlem: letiště
Břeclav, P. O. BOX 11, 690 71
Břeclav, ve výši 120.000 Kč na
dofinancování projektu Den otevřených dveří 2010 a Den dětí
na letišti Aeroklubu Břeclav, o. s.

Z2/10/26 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Piškuly, jako zástupci města Břeclav na valné
hromady společnosti TEMPOS
Břeclav, a.s., se sídlem Sovadinova 2, 690 02 Břeclav, IČ:
48911941, a
zrušuje del
e g o v á n í Ing. Dominika, jako
jeho zástupce

Z2/10/17 v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
prominutí smluvní pokuty ve výši
385.000 Kč firmě Milan Veselý,
s místem podnikání Tabule 757/
23, Tvrdonice.

ZM Břeclavi deleguje
Z2/10/11 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Mgr. Zemánka, jako
zástupce města na valné hromady společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168. Pro případ,
že Mgr. Zemánek nebude moci
z vážných důvodů, zejména z důvodu nemoci a podobně, město
Břeclav na valné hromadě zastupovat, d e l e g u j e jako náhradníka zástupce města Břeclav
Ing. Bortlíka.

ZM Břeclavi bere na vědomí
Z2/10/27 v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, harmonogram schůzí Rady
města Břeclavi na 1. pololetí roku 2011. Schůze budou probíhat
ve dnech 12.1.; 26.1.; 9.2.; 23.2.;
9.3. ; 23.3.; 6.4.; 20.4.; 4.5.; 18.5.;
1.6.; 15.6.; 29. 6. s tím, že rada
města si vyhrazuje možnost změny termínů uvedených v harmonogramu
ZM Břeclavi volí
Z2/10/10 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. y) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jako přísedící Okresního soudu v Břeclavi paní Grigliakovou.
ZM Břeclavi zrušuje
delegování
Z2/10/11 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Humlíčka, jako
zástupce města Břeclav na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se
sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168

Z2/10/12 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Adámkovou, jako
zástupce města na valné hromady společnosti HANTÁLY a.s., se
sídlem Tovární 22, 691 06 Velké
Pavlovice, IČ: 42324068. Pro případ, že Ing. Adámková nebude
moci z vážných důvodů, zejména z důvodu nemoci a podobně,
město Břeclav na valné hromadě
zastupovat, d e l e g u j e jako náhradníka zástupce města Břeclav
Ing. Parolka
Z2/10/26 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, RNDr. Petrů, jako zástupce města na valné hromady
společnosti TEMPOS Břeclav,
a.s., se sídlem Sovadinova 2, 690
02 Břeclav, IČ: 48911941. Pro pří-
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pad, že RNDr. Petrů nebude moci
z vážných důvodů, zejména z důvodu nemoci a podobně, město
Břeclav na valné hromadě zastupovat, d e l e g u j e jako náhradníka zástupce města Břeclav Ing.
Krátkého
ZM Břeclavi odvolává
Z2/10/11 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Zugara a PhDr.
Rufera, jako zástupce města
Břeclav v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ:
49455168
Z2/10/12 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Adámko-

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
vou, jako zástupce města Břeclav v představenstvu společnosti
HANTÁLY a.s., se sídlem Tovární
22, 691 06 Velké Pavlovice, IČ:
42324068
Z2/10/26 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Buka,
jako zástupce města Břeclav
v představenstvu společnosti
TEMPOS Břeclav, a.s., se sídlem Sovadinova 2, 690 02 Břeclav, IČ: 48911941
ZM Břeclavi navrhuje
Z2/10/11 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Parolka
a Ing.arch. Procházkovou, jako
zástupce města Břeclav do představenstva společnosti Vodovo-

dy a kanalizace Břeclav, a.s., se
sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČ: 49455168 a RNDr. Petrů,
jako zástupce města Břeclav do
dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
se sídlem Čechova 23, 690 11
Břeclav, IČ: 49455168.
Z2/10/12 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Krátkého, jako zástupce města Břeclav do představenstva společnosti HANTÁLY a.s., se sídlem
Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice,
IČ: 42324068
Z2/10/26 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Parolka,
jako zástupce města Břeclav

do představenstva společnosti
TEMPOS Břeclav, a.s., se sídlem Sovadinova 2, 690 02 Břeclav, IČ: 48911941 a Ing. Krále,
jako zástupce města Břeclav do
dozorčí rady společnosti TEMPOS Břeclav, a.s., se sídlem Sovadinova 2, 690 02 Břeclav, IČ:
48911941.
ZM Břeclavi určuje
Z2/10/18 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitele
pana Ing. Krátkého, narozeného dne 23.4.1961 ke spolupráci
s pořizovatelem při pořizování
územního plánu a všech probíhajících změnách ÚPN SÚ
Břeclav v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Starosta se setkal s veterány
Břeclavský starosta Oldřich
Ryšavý přivítal na městském
úřadě vysloužilé veterány z druhé světové války, aby jim osobně poděkoval za vše, co pro náš
národ udělali. „To, co jste pro
nás všechny ve vašem životě
vykonali, se určitě nedá splatit podobnými setkáními. Vaše
životní osudy byly zajisté velmi
složité a my máme vůči vám
obrovský dluh. Město Břeclav
se bude určitě snažit vám zpříjemnit a ulehčit vaše stáří,“ zaznělo na úvod z úst starosty. Při
povídání přišlo nejen na zážit-

ky z válečných let, veteráni se
zajímali také o současnost a
o to, jakými způsoby by mohli
přispět k větší informovanosti
dnešní mládeže nejen o válečných letech. Bývalým členům
odboje asistoval krajský koordinátor péče o veterány František Trávníček. Mezi pozvanými
byli Jan Hronek, Oldřich Komenda, Libuše Kowačová, Ján
Novenko a Jarmila Stávková.
Jednotlivé veterány a jejich životní osudy vám v Radnici postupně představíme.
(dav)

Vázaná živnost „Poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru“
Dnem 01. 01. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který novelizuje
živnostenský zákon.
Do přílohy č. 2 živnostenského zákona byla vložena nová vázaná živnost „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru“.
Doposud bylo možné poskytovat nebo zprostředkovávat
spotřebitelský úvěr na základě
živnostenského oprávnění pro
volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona“ zejména v rámci oboru
č. 47 Zprostředkování obchodu
a služeb nebo oboru č. 70 Služby

v oblasti administrativní správy
a služby organizačně hospodářské povahy, případně jiného oboru činnosti.
Přechodné ustanovení uvedeného zákona umožňuje podnikateli, který poskytoval nebo zprostředkovával úvěr v rámci živnosti
volné, v této činnosti pokračovat
po dobu 1 roku ode dne účinnosti zákona (tj. do 31. 12. 2011).
Pokud před uplynutím této doby
podnikatel živnostenskému úřadu oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat a
doloží doklady prokazující splnění odborné způsobilosti, a doklady
prokazující, že uvedenou činnost
v rámci živnosti volné provozoval, provede živnostenský úřad

zápis do živnostenského rejstříku a podnikatel dostane výpis
s uvedením nové vázané živnosti „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.
Při doložení uvedených dokladů
nepodléhá tento úkon správnímu
poplatku.
Podle obsahové náplně nové
vázané živnosti může podnikatel
vykonávat činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením
spotřebitelského úvěru, jímž se
rozumí odložené platby, půjčky,
úvěry nebo jiné obdobné finanční
služby spotřebiteli věřitelem nebo
zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru.
Odbornou způsobilost může
podnikatel prokázat:

a) dok ladem prokazující střední vzdělání s maturitní
zkouškou, nebo
b) osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
c) třemi lety praxe v oboru.
Další podrobnější informace
získáte na obecním živnostenském úřadu Městského úřadu
Břeclav.
(OŽÚ)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

SEDM
VÝHOD
PRO VÁS
VÍCE TEPLA
VÍCE KLIDU
VÍCE BEZPEČÍ
VÍCE KOMFORTU
VÍCE JISTOTY
VÍCE STABILITY
MÉNĚ STAROSTÍ

Obchodní kancelář:
Sady 28.října 15
690 02 Břeclav
tel.: 519 324 241
mobil: 606 732 215
e-mail: kovi@kovi.cz

50 zimních dnů 50 % sleva
* dle objemu zakázky
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Starosta přivítal před radnicí Tři krále

Kašpar, Melichar a Baltazar projížděli letos poprvé ulicemi města na koních spolu s dlouhým doprovodem „malých králů“. Příští rok by se k průvodu měl přidat i velbloud, který letos kvůli nemoci chyběl. Před břeclavskou radnicí si kolemjdoucí mohli poslechnout koledy z úst králů školou povinných.

Léky nebere a brýle nepotřebuje,
přestože oslavila stovku
V lednu oslavila významné
jubileum paní Štěpánka Klimovičová ze Staré Břeclavi. Narodila se v Šitbořicích. Je první
ze sedmi dětí, přesto je všechny
přežila. V pracovním životě byla
vždy velmi aktivní. Pracovala,
jak se říkávalo ve službě, v zemědělství, ale také například na
hotelu Tanečnica na Pustevnách.
V Břeclavi pracovala v zemědělském družstvu, pak na tehdejším
Národním výboře, a měla na starosti přes dvě stovky členů Červeného kříže. V Břeclavi se také
vdala a přivedla na svět dvě děti.
O oslavenkyni se vzorně stará její
dcera Anna Kobzíková.
Mezi gratulanty se zařadili
i zástupci břeclavské radnice se
starostou Oldřichem Ryšavým
(na snímku s paní Štěpánkou) a
pracovnice okresní správy sociálního zabezpečení. Není bez zajímavosti, že kdysi stejným způsobem chodívala za město blahopřát

Fotoreportéři MF DNES vystavují
na břeclavské radnici
V budově radnice v Břeclavi na
náměstí T. G. Masaryka vystavují
fotografové brněnské redakce MF
DNES své reportážní snímky. Výstava je putovní a vznikla u příležitosti 15. výročí vydání první jihomoravské přílohy tohoto periodika. Velkoformátové snímky již viděli lidé v Hodoníně a Znojmě. V prvním patře
hlavní budovy MěÚ bude 23 fotografií vystaveno do poloviny února. (pk)

jubilantům právě oslavenkyně.
Životní optimismus paní Štěpánce rozhodně nechybí. „Je mi
dobře, neberu žádné léky, ani
nenosím brýle. Když dcera nemůže přečíst noviny, přečtu jí je
sama. Jen na moc malá písmenka
si vezmu lupu,“ zmiňuje jen tak
s úsměvem mezi spoustou životních příhod.
(pk)

OTEVÍRACÍ DOBA: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00.
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Obnova kulturních památek
z dotačního programu Ministerstva kultury
Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ vyhlásilo v roce 2008
Ministerstvo kultury. Letos nás čeká již čtvrtý ročník. V letech
2008 a 2009 byla prostřednictvím MěÚ Břeclav v jeho správním
obvodu rozdělena částka na obnovu kulturních památek ve výši
1.202.000,-Kč.
V roce 2008 byly s příspěvkem opraveny čtyři
kulturní památky – Kaplička Balíkových v Kosticích,
socha sv. Jana Nepomuckého a kříž před kostelem
v Rakvicích, oplocení fary
v Poštovné. V roce 2009
následovala obnova dalších tří kulturních pamáKaplička před opravou
tek – střecha budovy fary
řina Vrátná na repasi oken budov Podivíně, kaple sv. Michala v Ladné a obřadní síň ži- vy bývalé fary v Bulharech, obec
Kostice na obnovu kapličky sv.
dovského hřbitova v Podivíně.
V loňském roce Ministerstvo Kříže, Římskokatolická farnost
kultury stanovilo dotace ve výši M. N. Ves na částečnou opravu
471.000,- Kč. Finanční podporu střechy kostela Stětí sv. Jana Křtivyužilo pět vlastníků – Městys tele v Týnci a Matana a.s., FederaMoravská Nová Ves při restau- ce židovských obcí na obnovu inrování sochy sv. Jana Nepomuc- teriéru obřadní síně v Podivíně.
Mimochodem, kaple sv. Mikého, paní Jana Mirošová a Kate-

chala v Ladné vyhrála v soutěži „Nejlépe opravená kulturní
památka Jihomoravského kraje v roce 2009 a kapli sv. Kříže v Kosticích jsme nominovali
do této soutěže letos. Výsled-

Kaplička po opravě
ky budou známy v květnu 2011.
Dotační program je určen na
obnovu kulturních památek, které se nacházejí mimo památkově
chráněná území a které nejsou
prohlášeny za národní kulturní
památky. Příspěvek poskytuje ve
správním řízení Ministerstvem
kultury, na základě včas předložené žádosti vlastníka kulturní
památky na předepsaném formuláři, prostřednictvím Odboru dotací a rozvoje MěÚ Břeclav.
Povinností vlastníka je podílet se

minimálně 10 % z nákladů na obnovu, k nimž se poskytnutý příspěvek váže.
Upozorňujeme vlastníky kulturních památek, že mají mimořádnou možnost získat i v tomto
roce finanční příspěvek na
obnovu nebo restaurování nemovitých kulturních
památek, ale i movitých
kulturních památek pevně spojených se stavbou,
jako jsou např. oltáře nebo
varhany v kostelech, pokud
je tato stavba kulturní památkou.
Potřebné informace,
konzultační a metodickou
pomoc k postupu při zpracování
žádosti
o dotaci „Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“ pro rok 2011 vám
poskytneme na tel. čísle 519 311
310 nebo na e-mailu: viera.hanakova@breclav.org a pavla.chladkova@breclav.org
Uzávěrka žádostí je 30. dubna 2011.
Pavla Chládková
Odbor dotací a rozvoje MěÚ
Břeclav

Arabela láká na fantomase
i legendární prsten
Garšicová a Hodonský

vystavují v Rakousku

Až do 20. března si malí i velcí návštěvníci mohou prohlédnout Arabelin kouzelný prsten nebo legendární cestovní plášť. Rekvizity z dnes už
kultovního českého pohádkového seriálu jsou k vidění v břeclavském
muzeu pod vodárnou. Lidé si mohou prohlédnout i mluvícího vlka,
Fantomasův kostým včetně masky, ale samozřejmě i extravagantní
oblek pana Viga, či královské kostýmy.
(red)
Na konci ledna byla v rakouském Wolkersdorfu zahájena výstava obrazů Jaroslavy Garšicové
a keramiky Ivana Hodonského.
Vernisáže se zúčastnili početní
zástupci kulturního života regionu Weinviertel a města Břeclavi. Tuto přeshraniční spolupráci
ocenil i Dr. Alexander Wojda
z Ministerstva pro evropské a
mezinárodní záležitosti ve Vídni:

„Tato aktivita je velmi pozitivním
příspěvkem na cestě k poznání
sousední země a lidí,“ řekl.
Společně s umělci přijeli zástupci Sdružení břeclavských výtvarníků. V přátelské a radostné
atmosféře si návštěvníci vernisáže nejen vychutnali výstavu obrazů a keramiky, ale i jihomoravské
a weinviertelské vínečko.
(red)
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Sochy kolem nás

Sgrafito – fresco na budově ZUŠ
Zimní vycházka nás zavede
podél Základní školy Kupkova
(v povědomí občanů známá jako
Žlutá škola) až na ulici Křižkovského. Naše umělecké dílo, tentokrát sgrafito - fresco, je součástí
budovy zdejší hudební školy. Fasáda čelní stěny Základní umělecké školy (ZUŠ) Břeclav, dříve
Lidové umělecké školy Břeclav
(LŠU) a nejprve Janáčkova hudebního ústavu, je architektonicky rozčleněna do tří ploch. Sgrafita jsou umístěna na její pravé
i levé boční části. Střední, vystupující část uzavřená ve střešní
části barokizujícím obloukem,
má nad okny prvního poschodí
na střed orientovanou folklórní
ornamentální kompozici o délce
500 cm, která v nejvyšším bodu
dosahuje výšky 100 cm. Mezi
frontou oken přízemí a prvního
poschodí je umístěn dekorativní
nápis „Janáčkův hudební ústav“.
Velká písmena jsou vyzdobena
barevným květinovým dekorem.
Autorem tohoto rozměrného barevného sgrafita - fresca
nazvaného „Podluží v hudbě a
tanci“ je mikulovský malíř Rudolf Gajdoš. Narodil se 26. ledna 1908 v Měříně V roce 1918 se

vrací spolu s rodiči do Lednice.
Po maturitě odchází studovat
architekturu na brněnské technice, ale již po roce přechází na
pražskou Akademii výtvarných
umění. Zde se stává žákem profesora Maxe Švabinského. Po
jejím absolvování v roce 1936
se stává uměleckým poradcem
u firmy Baťa ve Zlíně. Po válce se

malíř stěhuje zpět do Lednice. Má významný podíl
na záchraně kulturních
hodnot Lednicko – valtického areálu. V roce 1953
se natrvalo usazuje v Mikulově. Umírá tragicky
7.10.1975 ve Valticích. Zůstává po něm rozsáhlé dílo,
trvale zakotvené v našem
regionu.
Jednotícím pr vkem
obou součástí sgrafita je
oslava hudebnosti a temperamentu obyvatel této
folklórní oblasti. Rozměry obou figurálních kompozic jsou – v ýška 542
cm, šířka 330 cm. Horní oblouk levého sgrafita
otvírá čtveřice hudebníků – hráč na baskřídlovku, hráč na bombardon,
klarinetista a křídlovkář. Střední část levého sgrafita uzavírají
dva zpívající šohaji se zdviženými pažemi. Zprava vidíme dva
tančící krojované páry. Ty z levé strany pozoruje osaměle stojící dívka v kroji. Celkový pohled
uzavírá trojice vitálně verbujících
šohajů v červenicích. Kompozice
je rytmicky dynamizována vlají-

cími pentlemi. Dole (na osu) je
umístěn květinový věnec ovázaný mašlemi, signum autora a rok
1949, datum realizace sgrafita.
Pravou část sgrafita opět rámuje pětice muzikantů,členů
cimbálové muziky. Z leva doprava je to cimbalista,klarinetista,pak následuje dvojice houslistů a kontrabasista. Boky kompozice právě uzavírají dynamicky
zvlněné boky basy. Bokem a zády
k nim stojí dvojice šohajů, z nichž
levý má v upažené pravé ruce
skleněnou karafu s bílým vínem
Ten druhý v červeném kabátku
s modrým šňůrováním, obrácený čelem k divákovi s jednou rukou v boce a druhou zdviženou
zpívá sólo. Krojovaná,částečně
skrytá dvojice spolu zasvěceně
hovoří. Tři krojovaná děvčata
jsou spodobněná z profilu,čelně i zezadu,tak aby to umožnilo
malíři presentovat krásu dívčích
krojů na Podluží. Celkový pohled
uzavírá trojice verbujících šohajů
v červenicích s dekorativně rozevlátými mašlemi. Na jedné z nich
je dedikace – navrhl ryl a maloval R. Gajdoš. Na druhé letopočet 1949.
PhDr. Karel Křivánek

Karel Božek – „Mizející Stará Břeclav“
Ve čtvrtek 3. února byla v synagoze zahájena výstava akvarelů Karla Božka, která jistě potěší
zájemce o čisté a nevykalkulované malování prodchnuté celoživotní láskou k místnímu folkloru a regionu. Rodák z Boskovic
(nar. 1905) po absolvování čtyřletého Státního českého ústavu
učitelského a vojenské presenční služby v roce 1927 přichází
na Podluží. Zde až do své smrti
v lednu 1962 působí jako učitel na
školách v Hruškách, Charvátské
Nové Vsi, Lanžhotě a především
ve Staré Břeclavi, kde se roku 1930
žení s Anežkou Kobzíkovou. Přiženění do známé starobřeclavské
rodiny prohlubuje jeho zájem
o reálné zachycení rychle se měnícího a postupně mizejícího autentického světa lidového prostředí.
V jeho akvarelech znovu ožívají svobodná děvčata a šohajové ve svých slavnostních krojích,
stařečkové ve starodávných „halinách“ a „kožuchách“, připomínají se zaniklá zákoutí a louky kolem
Dyje, pohledy na jednotlivé části
Staré Břeclavi a původní malebná

tvář dnešní ulice Generála Šimka
s kapličkou. Právě technika akvarelu dovoluje svými možnostmi
(průzračnost barev, prosvítající
podklad, lehkost, výraznost a jasnost barev) emotivně přiblížit krásu podlužáckého kroje, v pracích
Karla Božka především původní
starobřeclavskou formu. Pro etnografa je velmi cenné zachycení detailů střihu, tvaru a jednotlivých doplňků u krojových součástí. Věrně je vypodobena
i barevnost a struktura látky (zejména u sukna a hedvábí), ale nejvíce návštěvníka upoutá autorova
dovednost vdechnout figurám ži-

vot a zachytit všechna ta
děvčata, šohaje, strýčky a
stařečky v jejich přirozeném postoji.
Karel Božek se věnoval svému nejoblíbenějšímu koníčku – malování
až do své předčasné smrti. Jeho podlomené zdraví bylo důsledkem dlouhodobého věznění v koncentračních táborech
Mauthausen a Gusen,
kam byl odsouzen za protinacistickou odbojovou činnost v době

druhé světové války. Svým zápalem pro výtvarné umění ovlivnil
i pozdější významné břeclavské malíře (Cyril Urban), s velkou láskou však na pana učitele
vzpomínali a ještě vzpomíná celá
řada jeho žáků a žákyň.
Výstava akvarelů Karla Božka s podtitulkem „Mizející Stará Břeclav“ potrvá v prostorách
břeclavské synagogy do 27. března. Jste srdečně zváni.
PhDr. Alena Káňová
ředitelka Městského muzea
a galerie Břeclav

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Starobřeclavský majstr Jožka Ščuka
Toto jméno bude
na Podluží už navěky spojeno s cimbálem. Stará Břeclava,
kde se Jožka Ščuka
23. února 1906 narodil, byla typickou
podlužáckou obcí.
Ostatně tak jako
skoro každá, měla
své vyhlášené muzikanty a zpěváky.
Navíc měla svého
pana řídícího Kobzíka, jehož učitelská autorita mnohé
z nich významně
ovlivnila.
Ovlivnila také
sedmnáctiletého
Jožku, který už tehdy hrával na basu a
harmoniku. Viděl
totiž jednou hrát na
malý přenosný cimbál právě pana řídícího. Nástroj ho tak
zaujal, že se na něho
začal sám učit. Byl
to hudební samouk
a ani u nich doma se nemuzicírovalo. Otec pracoval na dráze a maminka byla v domácnosti. Přece se

mladý Jožka zasloužil o proniknutí cimbálu na Podluží. Už sběratel František Bartoš píše, že dříve

u nás hrávali gajdoši doprovázeni dvěma houslisty. Později to byly
štrajchové muziky
složené z dechových a smyčcových
nástrojů, které vytlačila moderní a
řízná dechovka.
Jenomže ta neumí
doprovodit ty táhlé
a většinou smutné
podlužácké písničky. Písničky většinou o nešťastné lásce, o víně, o krásách
našeho kraje. Tvrdá
a břeskná dechovka
zpěv nepodmaluje a zpěváka nedoprovodí.
Jožku Ščuku
ve hře na cimbál
ovlivňovali cimbalisté hlavně ze Slovenska, zejména
u nás často vzpomínaný Samko Dudík.
Často také na Moravu zajížděli i různé cikánské
muziky nebo i jednotliví muzikanti. S léty vzrůstala jeho zruč-

nost i muzikantský věhlas. Byl to
on, kdo vtiskl do mysli zpěváků
i milovníků podlužáckých písniček, doširoka preludující cimbál,
jako něco samozřejmého.
Ve svém pošmistrovském povolání vystřídal celou řadu působišť. Byl na poště v Lanžhotě,
Tvrdonicích, Podivíně a všude se
živě zajímal o národopisné dění.
Inicioval vznik slováckých krúžků, spolupracoval s Fanošem Mikuleckým. Samostatnou kapitolu tvoří patnáctileté účinkování
v cimbálové muzice Břeclavanu.
Vždy na ta léta rád vzpomínal,
protože si s doktorem Kobzíkem
muzikantky rozuměli. Hrát na
cimbál začal v sedmnácti, v šedesáti skončil v Břeclavanu. Potom ještě doprovázel zpěváky na
besedách u cimbálu, jak si pamatuju i u nás v Poštorné. Vidím starého pána, menší postavy, mírně
nachýleného s takovým zvláštním laskavým úsměvem. Později, když už nemohl hrát, cimbály
doma alespoň opravoval.
A proč ho muzikanti oslovovali majstre? Jednak asi pro jeho povolání poštmistra a určitě také pro
jeho muzikanské umění.
František Schulz

Městská knihovna Břeclav informuje
Počítačové kurzy
V nejbližší době plánuje Městská knihovna Břeclav uspořádat
následující počítačové kurzy:

v anketě na blogu knihovny breclav.blogspot.com.

9. 2. – 18. 2.
Grafické možnosti počítače (4
lekce)
23. 2. – 4. 3.
Seznámení s počítačem pro úplné začátečníky (4 lekce)
9. 3. – 8. 4.
Všeobecný kurz pro mírně pokročilé (10 lekcí)
13. 4. – 22. 4.
Microsoft Word pro mírně pokročilé (4 lekce)
27. 4. – 6. 5.
Microsoft Excel pro začátečníky (4 lekce)

Pobočka Poštorná
myslí na děti
Poštorenská pobočka zve na
tradiční společné čtení pohádek
pro maminky s dětmi nazvané
Pohádky babičky Aničky, které
se bude konat v pátek 11. února
2011 od 16:30 do 17:30 hod. Zároveň chce upozornit na vědomostní soutěž Od Rumcajse po
Krtečka, která bude na pobočce
probíhat od 1. února do 8. března 2011. Soutěž je pořádána ke
kulatému výročí narození známých ilustrátorů knih pro děti,
v ýtvarníků Zdeňka Milera a
Radka Pilaře.

Tento rozvrh byl sestaven na
základě momentálního zájmu
uchazečů. Lekce probíhají vždy
ve středu a pátek od 9 do 11 hod
v internetové studovně knihovny. Zájemci mohu získat další informace na tel. 519 372 149 či na
e-mailu cech@knihovna-bv.cz,
eventuelně se mohou rovnou
předběžně a nezávazně přihlásit on-line přihláškou na stránkách knihovny www.knihovna-bv.cz. Hlasovat, o jaký další kurz
by byl případně zájem, je možno

Výtvarná soutěž
Malovaná říkadla
Městská knihovna Břeclav pořádá ve spolupráci s břeclavskou
fotografkou Dagmar Benešovou
výtvarnou soutěž Malovaná říkadla, která bude probíhat na dětském oddělení a všech pobočkách knihovny od 1. února do
31. března 2011. Je určena jak dětem z břeclavských MŠ a ZŠ, tak
i žákům ZUŠ.
Děti budou mít za úkol namalovat či nakreslit jakoukoliv

technikou a v libovolném formátu ilustraci s vepsaným říkadlem
v lidovém nářečím pocházejícím
z Moravy. Obrázky by měly mít
nádech starých časů, neboť jedním z cílů soutěže je připomenout
dětem stará říkadla, která možná
znají od svých prababiček, a zachovat tak jejich povědomí o lidové tradici.
Děti i učitelé mohou využít připravených dětských knih

z fondu břeclavské knihovny
nebo se inspirovat fotogalerií na
stránkách D. Benešové www.hermifoto.cz.
Zájemci mohou také navštívit výstavu fotografií O lidových
tradicích a dětech, která do konce
února probíhá na břeclavské poliklinice. Podrobnější informace
o soutěži lze získat na internetových stránkách knihovny nebo na
www.hermifoto.cz.
(jč)

Břeclavský fotograf
vystavuje v Lednici
V roce 2010 zavítal břeclavský fotograf Martin Dvořák na
57. ročník mistrovství světa
v orbě, které se konalo ve městě
Methven v blízkosti největšího
města Jižního ostrova Christchurch na Novém Zélandu.
Na této akci vznikly i fotografie, které Dvořák vystavuje do
konce března v prostorách lázní Lednice. V pátek, kdy byla
v ýstava zahájena vernisáží,
přijal pozvání i český mořeplavec a fotograf Marek Polan,
který vydal ze svých cest kni-

hu Ve stínu plachet a výtěžek
z ní věnuje projektu plavba pro
děti. Polan již několik let spolupracuje s dětskými domovy
a díky němu se děti podívají
o prázdninách k moři. Dvořák
se s Polanem dohodli na spolupráci, s tím že Dvořák část
výtěžku z výstavy věnuje Polanovu projektu. Na dny 11. a
18. února vždy v 19.30 hodin
připravuje Dvořák v lázních
Lednice přednášky o cestách
po Novém Zélandu, na které
jste srdečně zváni.
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Slovácký krúžek Poštorná-Koňaré pořádá
v sobotu 5. 3. 2011 již tradiční
Výstava v Galerii 99 pokračuje, 50 let tvorby malíře Antonína Vojtka v dokumentech,
ale také v obrazech, včetně obrazů na hedvábí desetileté Julie
Vojtkové.
Tato výstava by mohla inspirovat učitele všech škol k návštěvě a také rodiče, kteří se s malováním na hedvábí setkali nebo se
o tvořivost dětí zajímají.
Výstava potrvá do 11. března 2011.
Galerie 99 Břeclav připravuje
autorskou výstavu brněnského
malíře Radovana Krause.
Slavnostní vernisáž ve čtvrtek
17. března 2011 v 17 hodin. Výstavu uvede známý český bavič a komik Petr Novotný a moderátor
rádia Frekvence 1 L. X. Veselý. Nenechte si ujít výstavu moderního
umění, které umělec vytvořil ze svých pocitů a snů.
Připravujeme další významné společenské setkání s koncertem,
kde rychlobruslařka Martina Sáblíková, Královna sportu 2010 a
trenér Petr Novák budou v břeclavské synagoze 26. března 2011
v 10.30 hodin pasování na Rytíře vína Eq. V. 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, poradenskou činnost
s vytvářením interiérů, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hodin, případně po
telefonické domluvě kdykoliv. 519 372 118, 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, 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 4+kk Ladná, CP: 228 m2, rohový,patrový,kolaudace 2005, kuchyně na míru, zahrada, po slevě . . 2.990.000,- Kč
RD 6+kk V.Bílovice, patrový, po rekonstrukci, prosklenná veranda,garáž, dvůr, zahrada, vl.studna . . 2.600.000,- Kč
RD k bydlení nebo podnikání Břeclav, přízemní, část. rekonstrukce, dvorek, terasa s posezením . . . . . . 990.000,-Kč
RD 4+1 Tvrdonice, CP: 460 m2, přízemní, vinný sklep, menší dvorek, veranda, komora . . . . . . . . . . . . 1.600.000,- Kč
RD 3+kk Podivín, CP: 172 m2, patrový s terasou, kolaudace 2001, kryté park.stání, nízké náklady . . . 2.000.000,- Kč
Byt OV 3+1 s garáží Lanžhot, CP: 74 m2, 1.patro, po rekonstrukci, 2 sklepy, zahrádka, nízké náklady . . . . info v RK
Byt OV 3+kk St.Břeclav, CP: 80 m2, nový, cihlový, předzahrádka, sklep, park.stání, nízké náklady 2.100.000,- Kč
Byt DB 3+1 Podivín, CP: 74 m2, zděný, 1.patro, po rekonstrukci, vl.kotel, šatna, 2 sklepy . . . . . . . . . . . 1.400.000,- Kč
Byt DB 3+kk Břeclav, CP: 68 m2, 4.patro, po rekonstrukci, anuita vyplacena, klimatizace . . . . . . . . . . 1.400.000,- Kč
Byt DB 1+1 Břeclav,CP: 34 m2, 9,patro,po rekonstrukci, zděné jádro,lodžie, komora,anuita vyplacena . 740.000,- Kč
Více nabídek bytů, rodinných domů i komerčních objektů na www.eskomax.cz.

Fašank s obchůzkou.
Průvod masek vyjde ve 14:00 h od kostela,
aby přivítal jaro, pozdravil a pozval
všechny své příznivce na večerní zábavu
v 18:00 h na domě kultury v Poštorné.
Všichni milovníci dobré nálady, jídla a pití pozor !!!
Máte poslední možnost,
protože o půlnoci pochováme basu
a do Velikonoc šmytec.

i

pátek 11. 2. 2011 sobota 12. 2. 2011
pátek 11.2.2011
sobota 12.2.2011
stavební
výstava

stavební výstava
STAVÍME-BYDLÍME
STAVÍME-BYDLÍME

pátek 25. 2. 2011
pátek 25.2.2011

ples
ZŠ SLOVÁCKÁ
ples ZŠ SLOVÁCKÁ
pátek
4. 3. 2011
pátek 4.3.2011

ples
GYMNÁZIA
ples GYMNÁZIA
pátek 11.3.2011
pátek
11. 3. 2011

ples MċSTA
ples
MĚSTABěECLAVI
BŘECLAVI

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
Z naši nabídky vybíráme:
PRODEJ
9310 RD 2+1 Lanžhot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena 430.000,- Kč + prov.RK
10214 RD 1+1 Poštorná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cena k jednání 1.490.000,-Kč
10215 RD 5+1 Poštorná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cena SLEVA na 3.400.000,-Kč
10011 DB 2+1 Břeclav centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cena 950.000,- Kč + prov RK
10012 OV 3+1 Břeclav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena 1.800.000,-Kč vč. prov.RK
10302 Zahrada u letiště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena – info v RK
NOVÉ BYTY – 3+kk a 1+kk na bývalé svářečské škole a ve Staré Břeclavi u kapličky . . . . . . . . . . . . . . . . . info v RK
PRONÁJEM kanceláře poblíž centra v Břeclavi
byty 3+kk,2+kk,1+kk v centu Břeclavi a ve St. Břeclavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena info v RK
Více na www.bvreality.cz

* Bř. Dubič dr. byt 2+1 výhledově OV, 5.p.,
výtah, zděný, balkon, 52 m2. . . . . . 923.000 Kč

* Bř. dům, kanceláře 80 m2, byt 3+kk, parkování
PRONÁJEM . . . . . . . .14.000 Kč/měs.+inkaso

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* Bř. garsonka OV, suterén, kuchyň. linka, sporák, el. boiler, 23m2+komora . . . . . . . . .495.000 Kč
* Bř. Kupkova RD 4+1, přízemní s podkrovím, zatravněný dvůr, 150 m2 . . . . . . . . . 1,648.000 Kč
* 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. U Splavu dr. byt 1+1 panel, 7. patro, balkon, 33,05 m2, bez úprav . . . . . . . . . . . .645.000 Kč
* 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

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Čtvrtek 10.2. v 19:00

VŠE CO MILUJI
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Pátek 4.3 sobota 5.3 v 19:00

TŘI DNY KE SVOBODĚ

V pobřežním městě Krásné Jarno v Polsku zakládá osmnáctiletý Janek, syn
námořního důstojníka, v roce 1981 punkovou kapelu, aby mohl nahlas zpívat o
věcech pro něj nejdůležitějších. Jeho život naplňuje hudba a první velká láska Basia,
ale nic netrvá věčně…
Režie: Jacek Borcuch
Hrají: Mateusz Kosciukiewicz, Andrzej Chyra
Drama,Polsko, 2009, titulky, od 12 let, 95 min., 75,- Kč.

Život se zdá být pro Johna Brennana (Russell Crowe) perfektní až do chvíle, kdy je
jeho žena Lara (Elizabeth Banksová) zatčena kvůli vraždě, kterou údajně nespáchala.
Režie: Paul Haggis. Hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banks, RZA, Brian Dennehy,
Olivia Wilde…
Krimi, romantický, USA, 2010, titulky, od 12 let, 105 min., 75,. Kč.

Pátek 11.2. v 16,30 a 19,00 a neděle 13.2. v 16,30 a 19,00

CESTOVATELSKÉ BESEDY S KUDRNOU

NOVÝ FILM S DANIELEM LANDOU

Úterý 8.2. v 18,00

TACHO

Černá komedie o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho osudovém životním
závodu. Bez rallye si Alex (Daninel Landa) nedovede svůj život představit a podřizuje
jí vše. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův manažer
zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny se neúprosně
blíží. Alex chce jet rallye za každou cenu, i přes výslovný zákaz svého lékaře…
Režie: Mirjam Landová Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, Rudolf Hrušínský ml.,
Akční drama, Přístupný od 12 let, ČR ,102 min.,75

Úterý 15.2 v 19:00

SIN NOMBER
Sedmnáctiletý Casper patří k mexickému pouličnímu gangu Mara Salvatrucha, pro
jehož členy je nejvyšší hodnotou smrt příslušníka gangu soupeřícího. Osudová
náhoda jej svede dohromady se stejně starou Sayrou, která se spolu s otcem
a strýcem snaží přejet na střeše vlaku z rodného Hondurasu přes Mexiko do
vysněných USA.
Režie: Cary Fukunaga
Hrají: Paulina Gaitan, Edgar Flores, Guillermo Villegas
Drama, 2009, Mexico, USA, titulky, od 12 let,96 min., 70,- Kč

MAROKO

- Marie Klementová

Úterý 8.3. v 18,00

LADAKH

– na kole přes Himaláje… Ruda Růžička
Vstupné: 40,-Kč

KONCERTY
Sobota 12.2. v 19,00

HONZA A FRANTIŠEK

NEDVĚDI
s kapelou

Po loňském velmi úspěšném koncertu se letos ¨
do Břeclavi vrací bratrské dvojice Nedvédů.

Pátek 18.2. a sobota 19.2 v 16:30 a v 19:00

FOTŘI JSOU LOTŘI

Na začátku se Greg musel poprat se svým budoucím tchánem, potom následovalo
setkání rodičů a nyní k tomu ještě přibude výchova dvou pětiletých dvojčat.
Režie: Paul Weitz
Hrají: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Dustin Hoffman, Barbra
Streisand,
Komedie, USA, 2010, DABING, přístupný, 96 min., 80,- Kč.

Úterý 22.2. a středa 23.2. v 19:00

.

Vstupné: 390,-Kč

Čtvrtek 17.2. v 19,00

COP

Česká bluegrasová špička z Plzně po mnoha letech v Břeclavi…
– vstupné pro návštěvníky koncertu bratrů Nedvědů: 60,-Kč
Vstupné: 160,-Kč

AMERIČAN

Nájemný vrah Jack (George Clooney) je neustále v pohybu a pořád sám. Poté, co
jedna jeho zakázka ve Švédsku skončí mnohem krutěji, než předpokládal, se uchýlí
na italský venkov. Schovává se ve středověkém městečku a užívá si chvíle nerušené
smrtí. Režie: Anton Corbijn Hrají: George Clooney, Bruce Altman, Thekla
Reuten,
Krimi, USA, 2010, titulky, od 15 let, 102 min., 80,- Kč.

Čtvrtek 24.2. v 19:00, pátek 25.2. a sobota 26.2. v 16:30 a v 19:00

RODINKA

Rodinná komedie o příhodách z domu, kam se vejdou všichni bez
rozdílu věku!

Želvičky, rozepsané detektivky, taneční pro dospělé, vražda na pět způsobů,
cappuccino se šlehačkou a jedno velké stěhování z Ameriky do Čech... To vše a ještě
mnohem více prožívají hrdinové v laskavé (rodinné) komedii Rodinka.
Režie: Dušan Klein. Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír

Čtvrtek 3.3. v 19,00

DAN BÁRTA
a

Robert
BALZAR TRIO
THEYORIES TOUR

Na desku Theyories se vešlo kromě písní autorských i písně známých interpretů (Led
Zeppelin, The Police, Jamiroquai...), doplněných o chorál ze 13. století."Theyories je
hříčka slov They a Stories a také slova Theories. "Jde o umělce, jejichž písně pro mne
znamenaly změnu ve vnímání muziky," vysvětluje název nového alba Dan Bárta…
Vstupné: 360,-Kč

Hanzlík, Petr Forman…
Komedie, 2010, ČR, přístupný, 90 min., 75,- Kč.

Středa 2.3 v 19:00

KRÁSNÁ JUNIE
„Zvědavost. Posedlost. Láska.”
Šestnáctiletá Junie změní střední školu v průběhu školního roku po smrti její matky.
Přichází do nové třídy, do které chodí její bratranec Mathias. Ten se stává jejím
prostředníkem v skupině jeho kamarádů. O Junie se začnou rychle zajímat kluci ze
skupiny, ona si vybere nejtiššího z nich, Otta. Ale brzo je konfrontována s velkou
láskou jejího učitele italštiny,
Režie: Christophe Honoré. Hrají: Léa Seydoux, Louis Garrel, Grégoire
Leprince-Ringuet,
Drama, Francie, 2008, titulky, od 15 let, 90 min., 75,- Kč.

kinocafeterie:
nova otevírací doba - předprodej
otevřeno: ÚT-PÁ 14,30 - 22,00, SO 15,00 – 24,00
REZERVOVANÉ VSTUPENKY SI VYZVEDNETE NEJPOZDĚJI
VSTUPENKY
SIŮ VYZVĚDNĚTE
NEJPOZDĚJI:
30REZERVOVANÉ
MIN. PŘED PROMÍTÁNÍM
U FILMŮ
A 1 DEN PŘED KONCERTEM

FILMEM A 1 DEN PŘED KONCERTEM.
POTOM JE DÁVÁME DO VOLNÉHO PRODEJE !

§§§§
30 MIN. PŘED
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Kabáty můžete vidět opravdu zblízka
V závěru února
stráví v Břeclavi několik dní nejpopulárnější
česká rocková skupina
Kabát. Na břeclavském
zimním stadionu totiž
startuje halové česko-slovenské turné „KABÁT: Banditi di Praga Tour 2011“.
Kabát opět slibuje nevšední
show, srovnatelnou s těmi největšími světovými produkcemi.
Také v Břeclavi se připravuje
vystoupení, které nemá obdoby.
Podle organizátora rockových
koncertů Petra Brantalíka je
chystaný koncert jiný především
svým uspořádáním. „Hlavní
změnou je pódium, které bude
postaveno nezvykle uprostřed
haly. To znamená, že všichni diváci bez problému kapelu uvidí a
uslyší, prostě budou mít s Kabáty co nejbližší kontakt na všech
stranách haly. Na takovém pódiu
tato skupina ještě nehrála, proto

KABÁT: Banditi di Praga Tour 2011
středa 2. března
Zimní stadion Břeclav
si potřebuje některé věci odzkoušet dopředu,“ vysvětlil důvod její
několikadenní návštěv y Petr
Brantalík.
B ě h e m
dvouhodinové produkce
bez předkapely
představí Kabáti novou desku
a přidají samozřejmě několik
známých hitů.
Lístky v ceně
390 korun jsou
k mání přes Ticketportal, dále
v břeclavském
turistickém

Turisté zvou
na pravidelné akce v okolí
KČT Slovan Břeclav a MSK – turistika připravují akce na rok 2011
zaměřené pro mládež a rodiče s dětmi. Případné informace o členství
na každé z uvedených akcí.
neděle 20. března
Josefovský šmajd
Břeclav – Pohansko (8 km). Akce pouze pro pěší, sraz účastníků
v 13.00 hodin u Shopping centra. Pro zájemce možno prodloužit trasu z Pohanska přes Boří les a Poštornou (12 km). Trasu může ovlivnit
zvýšená hladina vody.

informačním centru a ve starobřeclavském Titanic klubu.
Brantalík počítá s návštěvností

okolo šest a půl tisíce lidí.
Pouštět se začne v 18.00 a
samotný koncert začíná ve
20.00 hodin.
Na břeclavském zimním stadionu je to už šestý
koncert. „Tentokrát se ale
nejedná o ROCK ON ICE. Jde čistě o zahájení turné kapely,“ dodal
Petr Brantalík.
(pk)

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. MO Břeclav
zve na

vyprávění o Islandu,
které se bude konat v pondělí dne 21.února v 15,00 hod.
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Břeclav.
Přednášet bude cestovatel pan František Krause.
Zvána je i veřejnost.

Country bál

sobota 16. dubna
Toulavý kilometr aneb sejdeme se u Tří Grácií
Dostav se v době od 12.00 do 15.00 hodin ke Třem Gráciím. První
část seriálu určeného pro pěší i cyklisty.

Termín: 5. 3. 2011, začátek v 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna, Ch. N. Ves
Organizátor: TJ Sokol Ch. N. Ves – taneční oddíl Country Rebels

sobota 18. června
Toulavý kilometr aneb sejdeme se u sv. Huberta
Dostav se v době od 13.00 do 16.00 hodin ke Kapli sv. Huberta. Druhá část seriálu určeného pro pěší i cyklisty.

ČKN HELP pořádá v pondělí 14. 3. ve 14 hod
v klubu důchodců na Stromořadní ulici v Břeclavi

sobota 20. srpna
Toulavý kilometr aneb sejdeme se u Rendez-vous
Dostav se v době od 13.00 do 16.00 hodin k Rendez-vous. Třetí část
seriálu určeného pro pěší i cyklisty.
Diplom pro účastníky celého seriálu!
sobota 24. září
O zlatý hrozen jižní Moravy
Mezinárodní pochod a cyklojízda po našem regionu. Start v době od
7.00 do 9.00 hodin od ZŠ Sovadinova (památník TGM). Pro pěší se
připravují trasy 8, 12, 16, 25, 28, 36 a 46 km, pro cyklisty 46, 50, 60,
66, 73 a 77 km. Symbolické startovné.
pondělí 26. prosince
Poslední kilometr, tradiční rozloučení s rokem
Společný pochod k Janohradu a zpět (15 km), start v 9.00 hodin
u zimního stadionu.

DEN PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ OBČANY
OKRESU BŘECLAV.
Přítomna bude ušní lékařka a technik, který předvede
nové kompenzační pomůcky. Technik bude od 10 do 14 hod
opravovat sluchadla a kompenzační pomůcky.

Přijďte se podívat na stálou expozici

ŽIDOVSKÁ BŘECLAV
do břeclavské synagogy
Výstava je věnována historii židovské komunity v Břeclavi

Otevřeno denně kromě pondělí 10.00 – 17.00

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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V superlize sahají po medaili
Stolní tenistky MSK ČP Břeclav Gumotex již hrají mezinárodní superligu několik let. Jejich zatím nejlepším umístěním
byla čtvrtá místa v letech 2005
a 2009. ezitím skončila jednou
páté (2006), dvakrát šesté (2007
a 2008) a jednou sedmé (2010).
Průběžně se soutěž v ý razně
zkvalitnila a dostat se mezi nejlepší je stále obtížnější. Proto
lze vyzvednout dobré výsledky
družstva v probíhajícím ročníku soutěže 2010–2011, v němž
je již ve čtvrtfinále, s velmi reálnou šancí dostat se do medailové čtveřice.
V základní skupině obsadily
ženy MSK druhé místo za vysoce
favorizovaným Linz AG Frosc-

hberg (Rakousko), držitelem trofeje z loňska. Ale již domácí porážka s tímto celkem 2:6 po zcela
vyrovnaném boji a zejména remíza 5:5 v Linzi ukázaly, že má
Břeclav kvalitní hráčský kolektiv s vysokou výkonnostní úrovní. Další dvě družstva ve skupině, švýcarský TTC Neuhausen a
slovenský OŠS Miňovce porazily stolní tenistky Břeclavi doma
i v jejich prostředí. Ve čtvrtfinále jim postavil los do cesty tradičního rivala ČSAD Hodonín.
První čtvrtfinále se hrálo 6.ledna v Břeclavi a po jasné výhře
6:1 se ženy MSK přiblížily na
dosah semifinále. Ještě je čeká
odveta v Hodoníně (11. 2. od
17 hod), po níž se oba výsledky

matematicky prostým součtem
vyhodnotí. Proto byla vysoká
výhra v domácím prostředí tak
v ýznamná, příznivá pro boj
o postup. Příštím soupeřem
Břeclavi by měl být atraktivní
SVS Ströck (Rakousko), s přední
Evropankou Rumunkou Dodean, naturalizovanou Číňankou
Li Qiangbing (hrávala v Linzi)
a Valentinou Popovovou, ruskou exmistryní Evropy, vlastnící slovenský pas.
Úspěšně začala i odvetná kola
dalšího ročníku domácí extraligy. Ženy MSK ČP Břeclav Gumotex porazily v domácím prostředí Slavoj Praha i SK Dobré
shodně 6:2 a zůstávají na čele tabulky bez ztráty bodu. Jejich ná-

skok před druhým Hodonínem
je dvoubodový, o dalších pět
bodů zpět jsou SK Frýdlant nad
Ostravicí a Spartak Hluk. Důležitým faktem je, že v extralize
má Hodonín od ledna v základním kádru i reprezentantku ČR
Kateřinu Pěnkavovou, která přišla ze zmíněného Linze. V superlize Pěnkavová hrát za Hodonín
nesmí, v extralize ale výrazně
zvyšuje jeho šance na boj o titul
mistra ČR 2011. Teoreticky může
do hry o medaile z M-ČR mezi
Břeclav a Hodonín zasáhnout
i Frýdlant, který zřejmě v semifinále změří síly s méně úspěšným
celkem z této dvojice po ukončení základní části soutěže.
Jaroslav Hýbner

Mladý fotbal MSK v přípravě na jaro
Složky dorostu i žactva oddílu kopané MSK Břeclav začaly v lednu po vánoční přestávce
s přípravou na mistrovské boje
jarní části sezóny 2010–2011.
Nejstarší dorost, U19, řízený
šéftrenérem Luďkem Zlámalem,
ještě využívá dvakrát týdně posilovnu, třikrát týdně ale již piluje
herní přípravu a soboty či neděle
má vyplněny přípravnými zápasy.
Devatenáctka, jejíž jádro (ročníky 1992) se chystá na přechod do
kategorie mužů, dostává vítanou

příležitost změřit síly s družstvy
krajské úrovně na zimním turnaji, který pořádá béčko mužů
MSK. Jsou zde jediným dorosteneckým celkem, dalších sedm
účastníků turnaje patří do kategorie mužů.
Turnaj začal 22. ledna a skončí
5. března. Ve třetím měsíci roku
se již bude dolaďovat herní příprava celého družstva i s výkonnými hráči mladších ročníků,
nacvičovat se budou taktické varianty a standardní situace. Na

závěr zimní přípravy je plánováno na dny 14.–18.března soustředění v domácím prostředí.
Hráči U18, U17 a U16 mají do
svého programu přípravy vloženy přátelské dvojzápasy (starší a
mladší dorost), vesměs ve čtrnáctidenních intervalech. Obdobně
žactvo (ročníky 96, 97, 98 a 99)
má v programu přípravy přátelská utkání a starty na turnajích v hale nebo na umělé trávě.
Jako novinka je zařazena účast
v okresní žákovské lize Hodonín-

ska. Ta probíhá ve sportovní hale
v Lužicích, účastní se jí od poloviny ledna osm družstev, hraje se
turnajovým způsobem. Na závěr
se uskuteční finálové turnaje
o 1.–4. a 5.–8.místo.
V MSK Břeclav je péče o mladé fotbalové talenty na velmi dobré úrovni. Jejím cílem je nepromarnit zimní období nečinností, ale připravit adepty kopacího
míče na úspěšný start do mistrovských zápasů jara, které začnou
v úvodu dubna.
(jh)

Krasobruslařky bojovaly
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)

Na brněnském závodě Dragon prezentovaly Břeclav v kategorii
Trophy 2011 změřily Břeclavanky Žačky mladší. Mezi 14 děvčaty
z oddílu Kraso Břeclav síly s ostat- nejlépe zajela svou volnou jízdu
ními krasobruslařkami z celé ČR. Pavla Izakovičová. Pád u druhého
Nejmladší závodnice oddílu Iva- dvojitého tulupa ji však stál mena Kratochvílová se v kategorii daili a skončila na 5. místě. TereNováčci mladší neztratila a po za Gricová ve volné jízdě ukázapředvedené volné jízdě s kadetem, la dva axely, dvojitého salchowa
salchowem a rittbergerem obsa- a tulupa, což jí stačilo pouze na
dila 12. místo z 18 startujících. 12. místo.
První závod v letošní sezoně
V kategorii Nejmladší žačky
se představila zkušená závod- zajela Magda Koníčková, která
nice Elizabetta Daví. Bohužel kvůli pádu při dvojitém salcho(mys)
pád v dvojitém salchowu ji od- wu skončila čtrnáctá
sunul na osmé
místo. Další zástupkyně oddílu
KR ASO Kateřina Doležalová
předvedla krásnou volnou jízdu s náročnými
spirálami vah,
poprvé ukázala
rozhodčím axela
a obsadila mezi
www.nabytekpiza.cz
www.nabytekpiza.cz
21 závodniceAreál bývalého JZD, Týnec, tel.: 608 107 104
mi 13. místo.
e-mail.: nab.piza@seznam.cz
Tři závodnice re-
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Domácí závodnice se na Velké ceně Břeclavi neztratily
XXII. ročník Velké ceny Břeclavi zahájily krasobruslařky v kategorii Nejmladší žačky A. Dvacet tři děvčat ve věku 9–10 let se
pustilo do boje o medaile již v 7 hodin ráno. V této kategorii měl
břeclavský oddíl KRASO největší zastoupení.
Nejlépe se závod vydařil Betce Daví, která ve volné jízdě předvedla axela, dvojitého salchowa,
kombinaci axela s rittbergerem a
i ostatní jednoduché skoky, piruety a spirály vah.
Medaile unikla Betce o vlásek, obsadila 4. místo. Kristýna
Legdanová ukázala rozhodčím
a divákům, převážně z řad rodičů, axela, kombinaci dvojitého salchowa s tuloopem i ostatní
jednoduché skoky a piruety. Pád
u druhého dvojitého salchowa ji
odsunul na sedmou příčku. Hned
za Legdanovou, na místě osmém,
skončila Karolína Gulíšková, která začala svou volnou jízdu ve-

lice hezky, skočila axela, dvojitého salchowa, kombinaci axela
s rittbergerem. Pád v jedné z piruet však nestačil na lepší umístění.
Poslední zástupkyní oddílu KRASO byla nejmladší závodnice Katka Doležalová, která ve své volné
jízdě předvedla všechny jednoduché skoky, piruety a váhy. Poprvé ve svém programu zařadila
axela, který nezvládla a spadla.
Doležalová obsadila 21. místo.
Mezi 30 krasobruslařkami kategorie žačky mladší hájily břeclavský oddíl tři svěřenkyně trenérky Blanky Říhové Karolína
Legdanová, Gabriela Gulíšková
a Pavla Izakovičová. Krátký pro-

gram nejlépe předvedla Legdanová a obsadila 23. místo. Gulíšková
po pádu v kombinaci dvou rittbergerů obsadila průběžné 25. místo a Izakovičová s minimálním
rozdílem bodů 26. místo. Nejlépe zajela volnou jízdu Gulíšková.
Předvedla dvojitého flipa, rittbergera, salchowa a kombinaci dvou
dvojitých tulupů a dvacátá volná
jízda ji posunula na celkovou 22.
příčku. Legdanová ve volné jízdě
upadla při dvojitém tulupu, předvedla axela, dvojitého salchowa a
rittbergera, Rozhodčí ji zařadili
na 23. místo.
Izakovičové se tolik nedařilo, předvedla axela i v kombinaci s rittbergerem, dvojitého tulupa, a i přes dva pády
u dvojitého salchowa a tulupa si udržela celkové 26. místo.
Nejmladší závodnicí oddílu

KRASO je Ivana Kratochvílová, které závodila v kategorii
Nováčci mladší. Kratochvílová
předvedla hezké bruslení kadeta, salchowa i rittbergera. Pád
v závěrečné piruetě Ivanku odsunul na třinácté místo. Celkem závodilo sedmnáct děvčat.
Nejstarší členové oddílu KRASO
Břeclav se závodů nezúčastnili.
Adam Klimovič se v současné době intenzivně věnuje studiu
na lékařské fakultě v Brně, Kateřina Výborná se také připravuje
k ukončení studia na střední škole, Karolíně Judasové znemožnil
start zranění kolena, Veronika
Paličková je na soustředění v německém Oberstdorfu, stejně tak
jako Lucie Myslivečková, která se
připravuje na start na ME ve švýcarském Bernu, které začíná 24.
ledna 2011.
(mys)

Otužilci zvou na Břeclavského bobra
V sobotu 19. února od 13. hod. pořádá
nově vzniklý Oddíl zimního plavání při KSP “NAUTILUS” Břeclav na řece Dyji v Břeclavi,
v areálu Slováckého veslařského klubu Nad Splavem,
5. ročník závodu zimních plavců “BŘECLAVSKÝ BOBR”,
který se plave jako 19. kolo Českého poháru v zimním plavání sezóny 2010/11.
Břeclavským divákům se představí 60 až 80 otužilců,
mezi nimi i několik úspěšných pokořitelů Kanálu La Manche,
na tratích 100, 250, 500, 750 a 1.000 metrů,
neregistrovaným (tzv. příchozím) otužilcům bude umožněn start na nejkratší trati.

Veslaři si vylepšili osobní rekordy
Po úspěšné premiéře v r. 2009
Hradec Králové v lednu již potřetí hostil významnou a tradiční veslařskou sportovní událost,
III. kolo Českého poháru v jízdě na veslařských trenažérech.
Na závodech startovalo více než
230 veslařů z celé ČR. Záštitu
nad závodem převzal ministr
zdravotnictví Leoš Heger, který
i osobně předával ceny nejlepším
veslařům.
Podobně jako v minulých letech se i tentokrát diváci těšili ze
soubojů českých reprezentantů.

Ve všech kategoriích se zúčastnili elitní české veslařky a veslaři. Nejstarším závodníkem byl
Jindřich Janus ročník 1925 ve veteránské kategorii nad 80 let!
Jako první hájila břeclavské
barvy Anežka Buzrlová v závodě dorostenek, která skončila na
5. místě a zlepšila si svůj osobní
rekord o 5 vteřin.
Dále pak následoval dorostenec Jakub Starnovský, kterému
bronzová příčka unikla o jednu
vteřinu a zlepšení osobního rekordu bylo taktéž o 5 vteřin.

Richard Rampula a David
Halady jakožto dorostenci prvním rokem, skončili v polovině
startovního pole a získali na trenažérech v této kategorii drahocenné zkušenosti.
Závod, který byl nejvíce nabitý reprezentanty byl v kategorii
mužů lehkých vah, kde startovali
tři naši zástupci: Martin Mikýsek
měl v Hradci nejblíže k medaili.
V závěru závodu Martin mocně stahoval náskok závodníků
z Dukly ale 0,1 vteřiny mu chyběla na obsazení bronzové příč-

ky! I přes to je zlepšení osobního
času o 2 vteřiny.
Aleši Suskému se závod také
povedl, skončil na 7. místě a zlepšil se o čtyři vteřiny.
Naopak nespokojen se závodem byl Honza Krátký, který
druhou část závodu nejel podle
svých představ a skončil v druhé
polovině startovního pole.
V posledním a početně méně
obsazeném závodě žen Petra
Pafkovičová zajela svůj nejlepší
letošní čas a skončila na čtvrtém
místě.
(nov)
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Plyšáci ovládli derby Břeclavi a Hodonína
Přes tisíc dvě sta diváků si našlo ve středu 26. 1. cestu na derby
břeclavských Lvů a hodonínských Drtičů. Utkání mezi Břeclaví a
Hodonínem tradičně navštěvuje mnoho fanoušků, ve středu však
lidé měli ještě jeden důvod k návštěvě břeclavského zimního stadionu. Mohli totiž originálním způsobem pomoci dětem z azylového
domu v Poštorné. Při takzvaném plyšákobití šlo o to, vhodit na led
při prvním gólu plyšáky všech tvarů a velikostí.
V publiku však drželo v ruce
plyšáky jen několik málo jedinců. Vše tedy napovídalo tomu, že
na led padne pár desítek plyšových kousků. K údivu všech přítomných se však při první brance
snesl na led hustý déšť stovek a
stovek plyšových zvířátek. Vzduchem létaly berušky, medvídci
či žabky všech barev a velikostí. Lidé plyšáky vytahovali z pod
bund, batohů či igelitových tašek
a pytlů. „Původně jsme očekávali maximálně pět set plyšáků a
i to by bylo dost, nakonec jsme
napočítali přes patnáct stovek
plyšových kousků,“ neskrýval
nadšení Martin Daneš z pořádajícího Fan Clubu HC Břeclav.
S uk lízením ledu zaplněného plyšáky ochotně v ypomohli i hráči obou týmů. Po
několika minutách derby pokračovalo. Oslabená Břeclav
sice vyrovnala, ale nápor Hodonína dlouho nevydržela, na-

konec podlehla Drtičům 1:4.
Na konci ledna předal zástupce Fan Clubu HC Břeclav
všech 1500 plyšáků na charitativní účely. „Za všechny plyšáky moc děkujeme. Je jich na
nás moc, v ůbec jsme takové
množství nečekali, ale to asi
ani vy ne. Víme však, kdo by
o ně mohl mít zájem, takže je
nabídneme základní škole Komenského v Poštorné a speciálním školám ve městě. Dost hraček použijeme i na dárky dětem
k narozeninám nebo jen tak pro
potěšení. Mohou to být i výhry
na různých námi pořádaných akcích. Určitě pošleme několik pytlů i do dalších azylových domů
v Jihomoravském kraji, které navštěvujeme. Ty jsou v Hodoníně,
Blansku, v Brně nebo Znojmě,“
uvedla vedoucí Azylového domu
pro matky s dětmi v nouzi Alena Vojtková.
(dav, dan)

Na kluziště dopadlo neuvěřitelných 1500 plyšáků.

Oslabená Břeclav sice vyrovnala, náporu Drtičů ale nakonec podlehla.

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ
Při prvním gólu zasypali diváci ledovou plochu plyšovými hračkami.

Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41
mobil: 776 106 980
e-mail: clas1@tiscali.cz

REKLAMA

GRAFIKA

• výroba reklamy
• grafické práce
• razítka TRODAT
• reklamní předměty
• reklamní textil s potiskem
od razítka po billboard
Shopping Center, J. Palacha 3197,690 02 Břeclav
Tel.: 519 327 719, E-mail: info@stillus.cz

www. svetreklamy.cz

TISK

AKCE
Reklamní plachty

350,-/m2
Vizitky

2,-/ks
akce platí od 1. 2. do 31. 3. 2011
graﬁcké práce nejsou součástí ceny
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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
z městského úřadu pod názvem Minuty z Radnice.
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Za rychlost Vás odměníme.

5%

POUKAZ NA SLEVU
dnes

Navíc ke stávajícím slevám a bonusům.

1.1.2011

Čím dříve okna objednáte,
tím lepší cenu Vám dáme.
Informujete se u svého prodejce
oken a dveří PRAMOS.

15.2.2011

PRAMOS
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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