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Moravské dny lákaly

Studenti společně otevřeli Dyji

Moravským dnům letos přálo počasí. Kromě šarvátek rakouské a francouzské armády v podzámčí mohli lidé navštívit také
slavnostní odhalení a svěcení sochy moravského knížete Rostislava na Pohansku. (Více o Moravských dnech na str. 3, 12 a 13)

Závěr června nepatřil jen školnímu vysvědčení. Studenti břeclavské obchodní akademie vyjeli
s žáky partnerských škol z Vídně
a LAA na několika raftech, aby
poprvé v historii společně symbolicky otevřeli řeku Dyji. Z Břeclavi tak několik desítek studentů
vyplulo přes Soutok až za hranice
ČR k Hohenau. „Chtěli bychom
z této akce udělat tradici společného zakončení školního roku a
zahájení letních prázdnin. V Rakousku není navíc dovoleno vy-

jíždět na raftech bez dohledu specialisty, zatímco u nás to pod dohledem proškoleného učitele není
žádný problém. Rakušané proto
byli touto akcí nadšeni a určitě si
ji budou chtít zopakovat, stejně
jako studenti naší školy. Chceme také dospívající mládež motivovat ke smysluplnému trávení
volného času a zároveň odbourat
jazykové a kulturní bariéry mezi
národy,“ nastínil hlavní cíle akce
ředitel obchodní akademie Leo
Čuda.
(dav)

Na Valtické vznikly
desítky parkovacích míst
V Radnici se dále dočtete
 Anketa o nejvstřícnějšího řidiče autobusu (str. 14)
 Nový sportovní areál na ZŠ Slovácká (str. 19)
 Memoriál Ivana Hlinky v Břeclavi (str. 20)

Obyvatelé sídliště Na Valtické se už dlouhá léta potýkají s nedostatkem parkovacích
míst. Nyní se břeclavská radnice ve spolupráci se společností
Activ Parking, provozující ve
městě parkovací systém, rozhodla postavit na sídlišti nové
parkoviště s několika desítka-

mi míst. Akci financovala firma
Activ Parking. Nové parkoviště není zpoplatněno a má sloužit ke kvalitnějšímu parkování
především obyvatelům sídliště.
Cílem břeclavské radnice je postupné řešení problémů s parkováním v centru města i mimo
něj.
(red)
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Stadion má sedačky
v barvách klubu

Ředitel zimního stadionu Zdeněk Petr si nové sedačky pochvaluje.
Přes čtyři tisíce nových sedaček v barvách klubu Břeclavských lvů teď zdobí břeclavský
zimní stadion. Žlutá a modrá
sklápěcí křesla nahradila přesluhující lavičky. „Předpokládaná životnost nových sedaček
je asi patnáct let.
Sedačk y pok r ý vají téměř
celé tribuny, zůstaly tu však
i čtyři menší sektory na stání,“ vysvětluje ředitel zimního

stadionu Zdeněk Petr. Nejvíc
práce, téměř tři týdny, zabralo odřezávání starých laviček a
navařování konstrukcí a uchycení nových sedaček. „Samotná
montáž už byla otázkou dnů,“
dodal Petr. V nadcházející sezoně se předpokládá, že lístky na
utkání budou prodávány přímo
na místo. Celá investiční akce
stála 6,7 milionu korun.
(dav)

Lávka u „průmyslovky“
bude bez bariér

Rekonstrukce v centru města
dočasně omezí komfort pěších

Prosíme obyvatele Břeclavi
o trpělivost a shovívavost při pochůzkách centrem města, kde se
v současné době opravuje přesluhující plynovod a v důsledku
oprav mohou vzniknout opatření omezující pohyb chodců
v rekonstruované části Břeclavi.
Oprava plynu by měla být dokončena v srpnu.
Na konci června však v centru města začala i rozsáhlá rekonstrukce chodníků. „Akce,
která spočívá v komplexní opravě chodníků na hlavní třídě
v prostoru od mostu přes Dyji
ke Komerční bance po obou
stranách, by měla přispět ke
zlepšení vzhledu centra města,
ale také komfortu chodců. Stav

chodníků v centru totiž není
ideální. Protože celá akce bude
probíhat ve středu města, práce
budou muset být dělány tak, aby
zásadním způsobem neomezily
provoz,“ vysvětlil místostarosta
Pavel Dominik.
I přesto však není možné zamezit situacím, kdy budou části
chodníků z důvodu oprav uzavřeny a dojde tak k omezení
komfortu pěších. Apelujeme tedy
na občany, aby v případě rekonstrukce plynu i chodníků byli trpěliví. Odměnou všem bude nejen hezčí centrum, ale hlavně
nový kvalitní povrch pro pohyb
chodců. Rekonstrukce chodníků
by měla být hotova nejpozději do
konce září.
(dav)

Nová hřiště
pro sídliště Na Valtické
Město Břeclav se rozhodlo
vybudovat na největším břeclavském sídlišti nová hřiště pro
děti a mládež. U autobusové točny právě vznikají dvě sportovní
plochy s gumových povrchem.
Větší z volně přístupných hřišť
bude vybaveno stojany na odbíjenou, na menší plochu budou nainstalovány streetbalové
koše. Vedlejší pískovou plochu
vybaví město houpačkami, prolézačkou a lavičkami. Další hřiště vzniká v blízkosti tenisové haly

Bors. Zde bude hřiště s umělým
trávníkem a brankami na minikopanou.
Areál bude oplocený, mimo
něj bude instalován koš na streetbal, dále opraveno píškoviště
včetně úpravy okolního terénu.
Investiční akce za téměř tři miliony korun bude hotova na konci července. Většina peněz bude
čerpána z evropských fondů (85
% celkové částky), zbytek dofinancuje město Břeclav.
(red)

CLAS GROUP S.R.O.

Překonat břeclavskou lávku
u SPŠ E. Beneše už pro vozíčkáře
nebude žádný problém. Ještě letos ji totiž radnice nechá přebudovat na bezbariérovou. Investiční akce za jeden a půl milionu

korun bude z velké části dotována Státním fondem dopravní
infrastruktury, ze kterého bude
čerpána částka přes jeden milion korun.
(red)

VODOINSTALACE
TOPENÍ
Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41
mobil: 776 106 980
e-mail: clas1@tiscali.cz
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Zájem o Moravské dny vzrůstá,
během tří dnů přišlo přes sedm tisíc lidí
Přestože Morava jako kolébka staroslověnské vzdělanosti představovala ve své době politicky i vojensky nejsilnější středoevropský
stát, je tomu přesně šedesát let co ztratila svá zemská práva.
Tato
země s boh a t o u
historií
a slávou
mocných
panovníků
se proměnila v nečitelný útvar krajů, jehož systém
se mocní tohoto světa snaží stále

vylepšovat. Slovo Čechy se stává
univerzálním názvem pro všechna místa, kde se mluví česky. Zatímco nově utvářená Evropa se
pyšní svojí historií, Morava se
vytrácí z paměti. Přesto, ale stále existuje. Bohužel ji nenajdeme na mapách. Věřím však, že
v lidských srdcích ano. V Břeclavi
oslavujeme Moravu již čtvrtým
rokem. Oslavujeme zemi, která

se stala základem naší státnosti.
Letošní Moravské dny navštívilo přes sedm tisíc lidí. A to je už
úctyhodné číslo. Tentokrát nešlo
jen o tradiční průvod či jarmark
pod zámkem. Kdo chtěl, mohl se
pokochat netradičním pohledem
z věže břeclavské „vodárny“, pod
zámkem se střetla vojska z období Napoleonských válek. Na Pohansku byla za velké slávy odhalena čtyřmetrová socha knížete
Rostislava a otevřena nová expozice. Podle loni pokřtěné knihy
„Moravské letopisy“ vznikl stej-

nojmenný film, který mapuje základní milníky v historii Moravy.
Součástí oslav bylo také netradiční
otevření kostelů a kaplí veřejnosti.
Na plavbu po Dyji zdarma lákala
Lodní doprava Břeclav. A to zdaleka není výčet všech událostí, kterými jsme doufám zpestřili poslední
červnový víkend Vám občanům.
Děkuji všem, kteří svou účastí na
této kulturní akci projevili zájem
a samotné akci přeji mnoho dalších podobně úspěšných ročníků.
Ing. Dymo Piškula
starosta města Břeclavi

O pozastavené vyhlášce Strážníci dopadli sprejera
rozhoduje Ústavní soud díky všímavému člověku
V roce 2008 vydalo Město
Břeclav obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
při provozování hostinských
činností v obytné zástavbě města. Vyhláška reguluje provozní dobu hostinských zařízení
v nočních a ranních hodinách a
je tedy zaměřena na jednu ze základních funkcí obce, což je udržení veřejného pořádku.
Podle ministerstva vnitra je
však tato vyhláška v rozporu
se zákonem, protože omezuje
svobodu podnikání. Ministerstvo tak využilo své zákonné
možnosti a účinnost vyhlášky
v roce 2009 pozastavilo. O tom,

zda byla účinnost vyhlášky pozastavena oprávněně, rozhoduje
v současné době Ústavní soud.
Ve věci oprávněnosti vyhlášky se přitom za Břeclav postavil
i ombudsman. Prosíme tedy obyvatele města, aby byli trpěliví a
zároveň věříme, že Ústavní soud
vyhodnotí vydání vyhlášky jako
oprávněné a účinnost vyhlášky
se nám tak znovu podaří obnovit.
(dav)
(Podrobnější info. v Radnici
2/2010, článek „Za Břeclav se
postavil ombudsman“, str. 1 a
8. Zmíněnou Radnici si můžete prohlédnout i na webu města
www.breclav.eu).

Těsně po půlnoci ze 30. června na 1. července postříkal sotva plnoletý sprejer z Charvátské
Nové Vsi nově opravenou zeď
u poštorenské fary. Jen díky du-

chapřítomnosti kolemjdoucího
člověka jej chytili městští strážníci. „Všímavý občan zavolal
na městskou policii. Strážníci
na místě byli během několika
málo minut a vandala, který sotva stihl posprejovat zeď, zajistili.
Chtěl bych poděkovat člověku,
který hlídku přivolal a přímo
na místě navíc pomohl strážníkům s identifikací podezřelého. Sprejer se nakonec ke svému
činu přiznal,“ pochválil velitel
městské policie Zdeněk Herman
perfektní spolupráci obyvatele Břeclavi s městskou policií.
Výtečník byl k dalšímu šetření
předán do rukou státní policie.
(dav)

MSK ušetří, fotbalisté získají nové zázemí
Nového zázemí v půdní vestavbě se dočk ají fotba l isté
městského sportovního klubu
v Břeclavi. Rekonstrukce půdy
o rozloze téměř 400 m 2 zahrnuje
mimo jiné nový byt pro správce areálu, archiv, sklad, šatnu,
sprchy, malou tělocvičnu či po-

silovnu. S procesem regenerace
po náročných trénincích a zápasech by měla fotbalistům pomoci sauna, či dvě vířivky pro
sedm osob. „Pro oddíl to znamená výraznou úsporu finančních prostředků. Dříve totiž
fotbalisté museli na potřebnou

regeneraci a rehabilitaci do jiných zařízení ve městě, což znamenalo také značnou finanční
náročnost. Nyní tak mají veškeré zázemí u stadionu. Předběžně jsme domluveni, že zařízení budou moci využívat také
třeba břeclavské stolní tenistky,

které patří k republikové špičce,“ shrnul sekretář fotbalového
MSK Zdeněk Janíček.
Rekonstrukce půdní vestavby za tři a půl milionu korun započala v polovině června a bude
hotova v srpnu.
(dav)
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Břeclav bude mít novou cyklostezku,
rekonstrukce čeká radnici a domov důchodců
Mezi významné akce, které město zafinancuje v nejbližší době,
patří zateplení Městského úřadu v Břeclavi, vybudování nové cyklostezky či rekonstrukce domova důchodců.
Budova městského úřadu se kromě zateplení dočká
také dlouho potřebné výměny
oken, opravy střech a rekonstrukce kotelen. Celkový plánovaný rozpočet je 24 milionů korun, z čehož 9 milionů
činí dotace ze Státního fondu

životního prostředí. S opravami se začne ještě v tomto roce.
Státní fond životního prostředí také akceptoval žádost města
Břeclavi o dotaci na rekonstrukci místního domova důchodců.
Zateplení, výměna oken a lodžií vyjde město přibližně na 35

milionů korun, z čehož předpokládaná dotace činí 15 milionů.
Opravy domova důchodců započnou v příštím roce.

Nová cyklostezka
v centru města
Do konce letošního roku
bude hotova cyklostezka, která
povede od sochy T. G. Masaryka podél řeky Dyje přes ulici Na
Řádku až po světelnou křižo-

vatku na Lidické ulici (naproti
domu dětí a mládeže). Kromě
zbudování cyklostezky se také
uprav í veřejné prostranst v í
v jejím okolí. Vedle stezky bude
položena zámková dlažba, na
trase se vysadí 32 vzrostlých
stromů.
Z celkové částky devět milionů poskytne třímilionovou dotaci Státní fond dopravní infrastruktury.
(red)

Cyklostezku na Pohansko Nové schodiště zpřístupní
opraví už o prázdninách vyhlídku z věže kostela

Cyklisté se od příští sezony dostanou na Pohansko pohodlněji. Lesy ČR
opraví z městských peněz cyklostezku vedoucí od brány do obory Soutok (ze strany od Gumotexu) až k zámečku Pohansko. Součástí oprav
za dva miliony korun bude také speciální nástřik povrchu cyklostezky. Opravy komunikace budou dokončeny v průběhu letních prázdnin.
(red)

V červnu začala rekonstrukce
přesluhujícího schodiště vedoucího na věž poštorenského kostela.
Kromě stavebních úprav a výměny stávajícího systému přístupových schodišť v prostoru krovu
do vrcholu nejvyšší středové věže
kostela se provádí také vyčištění
a hydrofobizace fasády či instala-

ce nouzového osvětlení. Součástí
oprav je i obnovení cesty a sadové úpravy v parku kolem kostela
Navštívení Panny Marie. Opravy
za pět milionů by měly být hotovy
v září. Po rekonstrukci schodiště
bude veřejnosti zpřístupněna vyhlídka na věži kostela.
(dav)

prodává nejvíce realit na svČtČ

Chcete spojit svou kariéru
se znaþkou RE/MAX?

RozšiĜujeme tým
o zkušené i zaþínající
makléĜe/ky v oblastech:

• BġECLAV
• HODONÍN

realitní kanceláĜ

RD Týnec - Pro ty, kteĜí hledají komfortní bydlení s relaxací nabízíme dĤm v klidné þásti obce. NovČ postaven v r. 2004.
4KK, klimatizace, zastĜešená terasa, bazén, jezírko, zahradní krb.
VýmČra 618 m2
4 450 000,-

RD Kostice - Po kompletní rekonstrukci. 4KK, Ve dvorní þásti prostory k podnikání nebo pro výstavbu druhé bytové jednotky!
DĜevČná pergola, dílna, sklad a výrobní prostor, možnost podnikání.
VýmČra 1135 m2
4 500 000,-

PRODEJ - Rodinné Domy

PRODEJ - Byty

PODIVÍN - menší RD 3+1. VýmČra 925 m2 ..................... 800 000,KOSTICE - pĜízemní dĤm, zahrada.VýmČra 1165 m2 ..... 550 000,SEDLEC - pĜízemní dĤm, 4+1. VýmČra 680 m2. ............. 990 000,BěECLAV - patrový dĤm v centru 2x 3+1.. ................... 7 950 000,SEDLEC - vinný sklep s pozemkem................................. 350 000,HODONÍN - pozemek v centru. VýmČra 2145m2.......... 6 112 400,-

BěECLAV - 2+1, (bývalá kasárna). Plocha 71 m2........ 1 350 000,BěECLAV - 2+1, Na Valtické Plocha 44 m2 .................... 680 000,BěECLAV - 2KK, ul. J. Palacha. Plocha 43 m2 ............ 1 200 000,BěECLAV - 2KK s terasou, nový. Plocha 50 m2 .......... 1 350 000,BěECLAV - 2KK, klidná lokalita, nový. Plocha 50 m2 .. 1 300 000,BěECLAV - 2KK, klidná lokalita, nový. Plocha 45 m2 .. 1 050 000,-

607 44 98 60

RE/MAX Delta
Štefánikova 595/39, 695 01 Hodonín

www.re-max.cz/delta
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Změny v oblasti odběru tepla přijdou během pěti let
V červnu jednali zástupci vedení města, Stavebního bytového
družstva Dyje a městské společnosti TEPLO Břeclav o budoucnosti
centrálního vytápění bytových domů. Společnost TEPLO Břeclav
zajišťuje dodávky tepla na ulicích Sladová, Fintajslova, v Poštorné a na sídlišti Na Valtické. V centru města působí společnost KA
Contracting ČR.
Smlouva se společností KA
Contracting ČR, s.r.o. (původně
HARPEN) na provozování centrálního zdroje vytápění bytových
domů byla uzavřena s platností
do roku 2015. „Podmínky této
zastaralé smlouvy se z dnešního
pohledu mohou mnoha odběratelům jevit jako nevýhodné, především kvůli cenové politice současného majitele,“ odůvodnil nutnost změny jednatel společnosti
TEPLO Břeclav Milan Pospíšil.
Od podzimu roku 2007 se vývojem situace v centrálním zásobování teplem pravidelně zabývá městská rada. „Opakovaně
hledáme cesty jak snížit některé
náklady na výrobu tepla s cílem

eliminovat dramatický nárůst
cen energií,“ potvrdil starosta
Dymo Piškula. Před časem byl
ve hře i projekt instalace velkého zdroje tepla na biomasu propojeného na centrálně vytápěné
bloky. Ten ale po posouzení veškerých rizik nebyl akceptován.
„Určitým přínosem do budoucna by mohlo být spojení dvou
největších výrobců centrálního
tepla a tím i úspora části fixních nákladů spojených s touto
činností, ale k tomu je asi ještě
dlouhá cesta,“ doplnil Pospíšil.
Všichni zúčastnění se dohodli na společném postupu
tak, aby členové bytového družstva i ostatní odběratelé cent-

Na několik otázek týkajících se dodávek tepla domácnostem
odpověděl jednatel městské společnosti TEPLO Břeclav Milan
Pospíšil.
nů korun. I tady je potřeba rozumě hospodařit a nedopustit pokles hodnoty majetku.
U tepelného hospodářství by taková situace mohla nastat v případě masívního odlivu koncových odběratelů tepelné energie.
Přesto, že se tepelného hospodářství dotýká například
prodej většiny městských bytů,
zůstává městu i za tuto oblast majetku plná odpovědnost.

Jaká je hodnota majetku
města v tepelném hospodářství?
Jeho současná odhadovaná
hodnota činí zhruba sto milio-

Platnost smlouvy se společností KA-contracting vyprší
v roce 2015. Co dál? Bude město hledat nového provozovatele
či investičního partnera?
Základem nového řešení po

Zástupci SBD Dyje s předsedou JUDr. Ladislavem Kvasničkou vyjádřili před zástupci města nespokojenost s cenovou politikou společnosti KA Contracting ČR, s.r.o., která provozuje centrální zdroj vytápění
bytových domů.
rálního tepla byli informováni
o všech dalších krocích a bylo jim
umožněno se k nim vyjadřovat.
„Přijatelná cena tepelné energie
musí být prioritou nového ve-

dení města. Představa Břeclavi
plné nízkých kouřících komínů
z nových domovních kotelen bytových domů je jen těžko akceptovatelná,“ dodal Pospíšil.

roce 2015 budou především kvalitní smluvní podmínky výhodné
pro město i odběratele. Všechno
bude odvislé od výše potřebných
investičních zdrojů v jednotlivých
variantách řešení. Umím si představit i to, že centrální zdroj v objektu bývalého cukrovaru bude
provozovat nadále stejná firma, ale za podstatně zlepšených
smluvních podmínek.
Stejně tak je možná varianta,
že si městská společnost TEPLO
Břeclav zajistí finanční zdroje investičním úvěrem, převezme tento majetek, a bude ho provozovat
s výrazně přijatelnější cenovou politikou při prodeji tepla.

územní energetickou koncepci,
která ovšem postrádá konkrétní
řešení v takových případech.
Zřejmě bude muset dojít
k novému a časově náročnému
nasměrování energetické politiky
města v oblasti centrálních zdrojů tepla. Pokud rozhodování o novém řešení nemá probíhat v časové tísni a tím pádem pod tlakem,
bude nutno tuto věc rozhodnout
v horizontu let 2012 až 2013 tak,
aby byl dostatek času pro projektovou a právní stránku věci.
Každopádně se vše odehraje po
letošních městských volbách. Na
radnici tím pádem bude zasedat
nové vedení, a to znamená, že na
toto téma bude nutné co nejdříve
znovu otevřít diskusi.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba

Jak náročné je vyřešení této
poměrně složité záležitosti?
Město Břeclav má zpracovanou

Břeclavské školky rozšíří od září kapacitu
Celkem ve třech mateřských školách v Břeclavi proběhne v roce
2010 rekonstrukce nebo
oprava a dojde k rozšíření jejich kapacity. V MŠ
Břeclav, Osvobození se
řešila havárie kanalizace,
vybudovaly se nové rozvody vody i kanalizace.
Současně proběhla oprava sociálního zařízení,
kuchyněk pro výdej stravy a z nevyužité místnosti vznikla nová malá třída
pro deset dětí.
Rekonstrukcí prošla
i MŠ Břeclav, Slovácká, Mateřská škola Slovácká otevře v září novou třídu až pro 15 dětí.

která díky přebudování
nebytových nevyužitých
prostor získala velkou třídu ve tvaru L, která bude
od 1. září sloužit patnácti
dětem. V mateřské škole
v budově na Sovadinově
ulici probíhá v současné
době přestavba dvou tříd
zák ladní školy na třídy
mateřské školy. Tyto třídy
jsou už dva roky využívány
pro činnost mateřské školy,
navštěvuje je padesát dětí.
Využití na třídy mateřské
školy mělo bez rekonstrukce povolené výjimku pouze do 31.8.2010.
(red)
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Výtečníkům, kteří se chtějí zbavit psa,
hrozí až půlmilionová pokuta
V minulých číslech zpravodaje Radnice Vás jednotliví velitelé
směn seznámili s městskými lokalitami, tzv. rajony, které místně
spadají pod jejich podrobnější kontrolu. Byly popsány nejčastěji
se vyskytující problémy a nešvary, se kterými se strážníci v těchto
lokalitách setkávají.
V tomto vydání se v krátkosti zmíním
o
problému, který lze
v rámci našeho
města nazvat
globálním, a to jsou bezprizorní
zvířata. Já bych svou pozornost
dnes věnoval pouze psům, neboť s
těmi se v této souvislosti strážníci
setkávají nejčastěji. Vždyť v minulém roce městská policie odchytla na území města Břeclavi
a do útulku pro opuštěná zvířata
převezla téměř sto psů. V předchozím roce to byl přibližně stejný počet. Pouze o několik málo
psů se později přihlásili jejich
majitelé a z útulku si je vyzvedli.

stěžovat, nemohou zavolat na linku bezpečí..

Vyhnat psa na ulici
není řešení

V městské části Charvátská Nová
Ves byla zase nalezena v papírové
krabici 3 štěňátka, která byla sotva odstavena od kojení. A mohl
bych uvést mnoho dalších podobných případů. Svou profesi
vykonávám již 18 let, a tak nějak
jsem se za tu dobu stal otrlým a

V životě každého z nás může
určitě nastat situace, kdy se nejsme schopni o svého psa postarat.
Nikdy však tuto událost není nutné řešit opuštěním nebo vyhnáním
zvířete na ulici. Vždy lze nalézt nějaké lidské východisko. Třeba předat pejska do opatrování příbuznému, známému nebo ho umístit

imunním vůči lidským osudům,
byť jsou občas velmi smutné, ale
vždy, když se setkám s případy
drsně odložených nebo týraných
psů, pociťuji zlost a beznaděj. Oni
se nemohou lidské krutosti nijak
bránit, nemohou si nikomu po-

do útulku pro opuštěná zvířata.
Tam se sice hradí příslušný poplatek související s ustájením a krmením, ale je velká šance, že se psa
brzy ujme nový pán. Navíc každý,
kdo by se chtěl zbavit zvířete jeho
vyhozením, by si měl uvědomit,

Psi se lidské krutosti
nemohou bránit
Bezprizorními se psi stávají až ve chvíli, kdy se jich jejich
tzv. páníček zbaví a nemilosrdně
je vyžene na ulici. Televizní média nás ve svých zpravodajstvích
občas seznámí s případy krutého zacházení se zvířaty. Bohužel
musím konstatovat, že s takovým
jednáním se i v našem městě setkáváme celkem často. Není to
dávno, kdy strážníci zjistili fenu
pitbulteriéra uvázanou lanem
u plotu nedaleko městského hřbitova a u ní 2 pobíhající štěňata.

že naše legislativa pamatuje nejen
na týrání zvířat ve smyslu krutého zacházení s nimi, ale konkrétně Zákon na ochranu zvířat proti
týrání považuje za týrání taktéž
opuštění zvířete s úmyslem se ho
zbavit nebo ho vyhnat. Za citovaný přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu až 500 000 Kč.

Vyhláška zakáže
nechat psa bez dozoru
V souvislosti s daným tématem bych ještě zmínil schválení
nové Obecně závazné vyhlášky
o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství, která nabude účinnosti 1. 8. 2010. Oproti
dosluhující vyhlášce tato zakazuje nechávat psy na veřejném prostranství bez dozoru, čímž se například rozumí případy, kdy pán
se nachází v restauraci u piva a
pes je nucen na něj čekat uvázaný před restaurací. Dále bych
upozornil na povinnost držitele
mít psa při pohybu na veřejném
prostranství opatřeného platným
identifikačním označením vydaným Městským úřadem Břeclav
(identifikační známkou), případně čipem. V této souvislosti bych
doporučil všem majitelům psů,
kteří tak ještě neučinili, aby nechali své psy očipovat. V současné
době lze u smluvních veterinářů
města provést čipování bezplatně. Úplné znění uvedené vyhlášky naleznete na webových stránkách města www.breclav.org.
Bc. Libor Büchler
Zástupce velitele
městské policie

Slovácký krúžek Poštorná
Vás srdečně zve na

Babské
hody
31. 7. 2010

v 15:30 hod průvod od kostela
v 18 hod zábava na Rovnici
Hraje Lanžhotčanka
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Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Břeclav
č. 26 ze dne 21. 6. 2010
ZM Břeclav schvaluje:
Materiály:
– 2 návrh předsedajícího zařadit do projednávání materiál OKT – Změna jednacího řádu
– materiály:
• 5/31 s účinností od 21.6.2010 doplnění
Jednacího řádu Zastupitelstva města Břeclavi v článku 9 – Hlasování, bodě 6) – Hlasování aklamací, písmenu b) o větu: „V případě, že se zastupitel v průběhu hlasování vzdálí z jednacího sálu, vyjme čipovou
kartu z hlasovacího zařízení a vezme si ji
s sebou“. Jednací řád je nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 1)
• 5/1/1 uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 1171/2 v budově č.p.
1171 na pozemku p.č.st. 524/3 v k.ú. Břeclav
a podílu na společných částech domu č.p.
1171 a podílu na pozemku p.č.st. 524/3, o
velikosti 7360/97900, za cenu 331.872 Kč, a
kupní smlouvy na prodej podílu na pozemku p.č.st. 524/13, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č.st. 524/3 v k.ú.
Břeclav, o velikosti 1/29, za cenu 7.517 Kč,
do společného jmění manželů stávajícím
nájemcům Horníčkovým. Návrh smlouvy je
nedílnou součástí usnesení (příloha č. 2)
• 5/1/2 uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 804/6 v budově č.p.
804 na pozemku p.č. 1742 v k.ú. Poštorná
a podílu na společných částech domu č.p.
804 a podílu na pozemku p.č. 1742 o velikosti 5890/97460 za cenu 152.419 Kč, a
kupní smlouvy na prodej podílu na pozemcích p.č. 1735/8 a p.č. 1735/10, oddělených
geometrickým plánem z pozemku p.č. 1735/
1 v k.ú. Poštorná, o velikosti 5890/97460, za
cenu 2.358 Kč, do společného jmění manželů stávajícím nájemcům Pospíšilovým.
• 5/1/4 záměr prodeje domu č.p. 976 na
pozemku p.č.st. 445 a pozemku p.č.st.
445 o výměře 140 m2, vše v k.ú. Břeclav, s
tím, že nabídková cena za bytové jednotky
bude stanovena ve výši 185.310 Kč a cena
za nebytové jednotky bude stanovena za
minimální cenu dle znaleckého posudku.
K cenám všech jednotek bude připočtena
cena za nezastavěnou část pozemku-dvůr
a k cenám za nebytové jednotky bude připočtena cena za zastavěnou část pozemku
v celkové výši 30.841 Kč.
• 5/1/5 uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 1024/1 v budově č.p.
1024 na pozemku p.č.st. 1203 v k.ú. Břeclav
a podílu na společných částech domu č.p.
1024 a na pozemku p.č.st. 1203 (zastavěné části) o velikosti 4360/49627 za cenu
123.630 Kč, včetně podílu na části pozemku p.č.st. 1203 (společný dvůr) o velikosti
4360/49627 za cenu 6.040 Kč, stávajícímu
nájemci Ing. Pěčkovi.
• 5/1/5 uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 1024/3 v budově č.p.
1024 na pozemku p.č.st. 1203 v k.ú. Břeclav
a podílu na společných částech domu č.p.
1024 a na pozemku p.č.st. 1203 (zastavěné části) o velikosti 3600/49627 za cenu
102.080 Kč, včetně podílu na části pozemku p.č.st. 1203 (společný dvůr) o velikosti
3600/49627 za cenu 4.987 Kč, stávající nájemkyni paní Zapletalové.
• 5/1/5 uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 1024/4 v budově č.p.
1024 na pozemku p.č.st. 1203 v k.ú. Břeclav
a podílu na společných částech domu č.p.
1024 a na pozemku p.č.st. 1203 (zastavěné části) o velikosti 3510/49627 za cenu

99.528 Kč, včetně podílu na části pozemku p.č.st. 1203 (společný dvůr) o velikosti
3510/49627 za cenu 4.863 Kč, do společného jmění manželů stávajícím nájemcům
manželům Sýkorovým.
• 5/1/5 uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 1024/5 v budově č.p.
1024 na pozemku p.č.st. 1203 v k.ú. Břeclav
a podílu na společných částech domu č.p.
1024 a na pozemku p.č.st. 1203 (zastavěné části) o velikosti 3660/49627 za cenu
108.820 Kč, včetně podílu na části pozemku p.č.st. 1203 (společný dvůr) o velikosti
3660/49627 za cenu 5.070 Kč, stávající nájemkyni paní Rozehnalové.
• 5/1/5 uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 1024/6 v budově č.p.
1024 na pozemku p.č.st. 1203 v k.ú. Břeclav
a podílu na společných částech domu č.p.
1024 a na pozemku p.č.st. 1203 (zastavěné části) o velikosti 4960/49627 za cenu
147.472 Kč, včetně podílu na části pozemku p.č.st. 1203 (společný dvůr) o velikosti
4960/49627 za cenu 6.871 Kč, stávající nájemkyni Bc. Laštovičkové.
• 5/1/5 uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 1024/8 v budově č.p.
1024 na pozemku p.č.st. 1203 v k.ú. Břeclav
a podílu na společných částech domu č.p.
1024 a na pozemku p.č.st. 1203 (zastavěné části) o velikosti 4310/49627 za cenu
128.146 Kč, včetně podílu na části pozemku p.č.st. 1203 (společný dvůr) o velikosti
4310/49627 za cenu 5.971 Kč, stávajícímu
nájemci panu Urbanovi.
• 5/1/5 uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky č. 1024/9 v budově č.p.
1024 na pozemku p.č.st. 1203 v k.ú. Břeclav
a podílu na společných částech domu č.p.
1024 a na pozemku p.č.st. 1203 (zastavěné části) o velikosti 15837/49627 za cenu
39.641 Kč, včetně podílu na části pozemku p.č.st. 1203 (společný dvůr) o velikosti
15837/49627 za cenu 21.940 Kč, stávající
nájemkyni JUDr. Fantové.
Podpis jednotlivých smluv o úplatném převodu bytových jednotek statutárním zástupcem města je podmíněn úhradou všech jednotlivých kupních cen v předmětném bytovém domě. Návrh smlouvy je nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 3)
• 5/1/6 uzavření smlouvy na bezúplatný
převod pozemku p.č. 4142/25 v k.ú. Břeclav o výměře 1273 m2 z vlastnictví ČR-Pozemkový fond České republiky, se sídlem
Praha, Husinecká 1024/11a, do majetku
města Břeclav. Návrh smlouvy je nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 4)
• 5/1/7 záměr směny pozemků p.č. 2587/1
o výměře 300 m2 a p.č. 2590/6 o výměře
279m2, vše v k.ú. Břeclav, ve vlastnictví
společnosti F&K&B, a.s., se sídlem Břeclav,
Na Valtické 756/89, za pozemky p.č. 2584/
198 o výměře 85 m2, p.č. 2584/199 o výměře 17 m2, p.č. 2584/197 o výměře 68 m2,
p.č. 2584/67 o výměře 86 m2, p.č. 2584/66
o výměře 37 m2, p.č. 2584/203 o výměře
14 m2, p.č. 2584/179 o výměře 18 m2, p.č.
2584/204 o výměře 40 m2 a část pozemku
p.č. 2585/3 o výměře cca 27 m2, vše v k.ú.
Břeclav, v majetku města Břeclav.
• 5/1/7 uzavření darovací smlouvy se společností F&K&B, a.s., se sídlem Břeclav,
Na Valtické 756/89, na darování komunikace, chodníku, kabelu veřejného osvětlení se 4 ks stožárů s výbojkovými svítidly,
kanalizace a vodovodního řadu, umístěných na pozemcích p.č. 2587/1, p.č.

2590/6, p.č. 2584/181 a p.č. 2584/185,
vše v k.ú. Břeclav. Návrh smlouvy je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 5)
• 5/1/8 prodej části pozemku p.č. 2181/1 v
k.ú. Charvátská Nová Ves, označené v geometrickém plánu č. 1084-14/2010 jako pozemek p.č. 2181/5 o výměře 1215 m2, sdružení BORS CLUB, o.s., se sídlem Břeclav,
Tři Grácie 742, za cenu 500 Kč/m2 s tím, že
v kupní smlouvě bude ošetřeno zachování
stávající komunikace pro pěší, její údržba
a možnost případného dalšího ukládání inženýrských sítí.
• 5/1/9 záměr prodeje pozemku p.č. 2581/
20 o výměře 1317 m2 a pozemku p.č. 2581/
21 o výměře 1155 m2, oba v k.ú. Břeclav.
• 5/1/11 záměr směny pozemku p.č. 328/1
v k.ú. Char. Nová Ves o výměře 1820 m2
ve vlastnictví Ing. Františka Fabičovice, bytem Valtice, Vinohrady 1041, za pozemek
ve vlastnictví města Břeclav, p.č. 1972/536
v k.ú. Char. Nová Ves o výměře 2764 m2, s
tím, že směna bude zrealizována po zrušení
zástavního práva na pozemek p.č. 328/1 v
k.ú. Charvátská Nová Ves.
• 5/1/11 uzavření smluv o budoucích smlouvách na výkup pozemku
- p.č. 328/17 o výměře 938 m2 od pan
Mitriče,
- p.č. 328/19 o výměře 868 m2, a to id. 1/3
od pana L. Hlavatého, id. 1/3 od pana T. Hlavatého, a id. 1/3 od paní Miškeříkové,
- p.č. 328/8 o výměře 895 m2 od pana
Ondrysky,
- p.č. 328/6 o výměře 964 m2 od pana
Vlacha,
- p.č. 328/10 o výměře 1772 m2, a to id. 2/16
od paní Cupalové, id. 5/16 od pana Kani, id.
1/16 od pana Kokorského, id. 2/16 od paní
Kupcové, id. 5/16 od pana Litrbackého, a
id. 1/16 od paní Pavlíkové,
- p.č. 328/4 o výměře 852 m2 od pana
Baránka,
- p.č. 328/9 o výměře 882 m2 od pana
Kašníka,
- p.č. 328/2 o výměře 881 m2, a to id. 1/3 od
pana L. Hlavatého, id. 1/3 od T. pana Hlavatého, a id. 1/3 od paní Miškeříkové,
- p.č. 328/5 o výměře 808 m2, a to id. 1/3 od
pana L. Hlavatého, id. 1/3 od panaT. Hlavatého, a id. 1/3 od paní Miškeříkové,
- p.č. 328/3 o výměře 790 m2 a p.č. 328/14 o
výměře 457 m2 od paní Fabičovicové,
to vše v k.ú. Charvátská Nová Ves, za cenu
500 Kč/m2, s tím, že kupní smlouvy budou
uzavřeny po zařazení částek do rozpočtu
města, nejpozději však do 31.12.2015. Návrh smlouvy je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 7)
• 5/1/12 záměr prodeje pozemku p.č.st.
2214 v k.ú. Břeclav, o výměře 22 m2.
• 5/1/13 záměr prodeje části pozemku
p.č. 2941/1 v k.ú. Poštorná, o výměře
cca 800 m2.
• 5/1/14 prodej části pozemku p.č.st.
437 v k.ú. Břeclav, o výměře 12 m2 (v
geometrickém plánu č. 4869-38/2010 ze
dne 26.3.2010 označena jako pozemek
p.č. 5581), společnosti FEO, spol. s r.o.,
se sídlem Břeclav, Denisova 26, a to za
částku 200 Kč/m2 s tím, že součástí kupní
smlouvy bude dohoda o zřízení věcného
břemene k prodávané části pozemku p.č.st.
437 v k.ú. Břeclav.
• 5/1/15 záměr prodeje části pozemku p.č.
PK 362 v k.ú. Břeclav, o výměře 335 m2,
za účelem vybudování zařízení pro cykloturistiku – cykloodpočívadla.

• 5/1/16 prodej pozemku p.č. 806 v k.ú.
Poštorná, o výměře 79 m2, manželům Benešovým, a to za cenu 200 Kč/m2, s tím,
že kupní smlouva bude obsahovat souhlas
kupujícího s realizací stavby ,,Břeclav – protipovodňová opatření“ na pozemku p.č. 770/
6 v k.ú. Poštorná.
• 5/1/16 prodej pozemku p.č. 808 v k.ú. Poštorná o výměře 154 m2, manželům Dvořákových, a to za cenu 200 Kč/m2 s tím, že
kupní smlouva bude obsahovat souhlas kupujícího s realizací stavby ,,Břeclav – protipovodňová opatření“ na pozemku p.č. 770/6
v k.ú. Poštorná.
• 5/1/16 záměr prodeje pozemku p.č. 789
v k.ú. Poštorná, o výměře 89 m2.
• 5/1/17 záměr prodeje části pozemku p.č. 3317/1 v k.ú. Poštorná, o výměře
cca 280 m2.
• 5/1/18 výkup části pozemku p.č. 28/8 v
k.ú. Poštorná, označené v geometrickém
plánu č. 2054-44/2010 ze dne 23.4.2010
jako pozemek p.č. 28/8 o výměře 44 m2, a
to podílu o velikosti 1 od pana Košťála, podílu o velikosti ? od pana Košťála, podílu o
velikosti 1 od pana Košťála, podílu o velikosti 1 od pana Poláška, a podílu o velikosti
? od paní Vystrčilové, za částku 200 Kč/m2,
s tím, že město Břeclav se bude podílet na
úhradě poloviny nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu. Výkup bude
uskutečněn v roce 2011, po zařazení částky do rozpočtu.
• 5/1/19 záměr prodeje části pozemku p.č.
251/2 v k.ú. Břeclav, o výměře 72 m2.
• 5/1/21 záměr budoucího prodeje části
pozemku p.č.st. 1700/1 v k.ú. Břeclav o
výměře 17 m2 (v geometrickém plánu č.
4675-7/2009 ze dne 20.1.2009 označena
jako pozemek p.č.st. 5909).
• 5/1/22 uzavření dohody o zrušení předkupního práva sjednaného ve prospěch
města Břeclav na pozemek p.č. 222/
1-zahrada o výměře 50 m2 v k.ú. Břeclav s
Ing. Nakvasilem, Ph.D. Návrh dohody je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 8)
• 5/1/23 prodej části pozemku p.č. 2748/1
v k.ú. Poštorná, označené v geometrickém
plánu č. 1330-131/2000 jako pozemek p.č.
2748/162 o výměře 7 m2, manželům Ostřížkovým, a to za cenu 1.000 Kč/m2.
• 5/1/24 uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku p.č.3327/4-orná v k.ú. Břeclav, označeného v geometrickém plánu č.
4887-46/2010 stejným p.č. 3327/4-orná o
výměře 4 404 m2, se společností REXCOM
s.r.o., se sídlem Břeclav, Národních hrdinů
16, za cenu 250 Kč/m2. Návrh smlouvy je
nedílnou součástí usnesení (příloha č. 9)
• 5/1/25 prodej části pozemku PK p.č. 569
v k.ú. Poštorná, označeného po digitalizaci katastrálního operátu jako pozemek p.č.
2735/165 o výměře 517 m2, panu Hégrovi,
a to za cenu 50 Kč/m2.
• 5/1/26 záměr prodeje části pozemku PK p.č. 3324 o výměře cca 460 m2 v
k.ú. Břeclav.
• 5/1/27 výkup pozemku p.č. 108/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Poštorná, za částku 200
Kč/m2, od Marie Ptáčkové, bytem Břeclav-Poštorná, Záhumní 1198/28.
• 5/1/29 záměr prodeje části pozemku
p.č. 3721/60 o výměře cca 26 m2 v k.ú.
Břeclav.
• 5/1/30 prodej pozemku p.č.st. 1262/2 o
výměře 240 m2 v k.ú Břeclav, do podílového spoluvlastnictví, a to podílu o velikosti
2/5 do společného jmění manželů Chlubno-
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vým, podílu o velikosti 1/5 paní Čižmářové,
podílu o velikosti 1/5 do společného jmění
manželů Darmovzalovým, a podílu o velikosti 1/5 panu Hermanovi, a to za cenu 250
Kč/m2 s tím, že smlouva bude obsahovat
dohodu o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes
prodávaný pozemek ve prospěch vlastníka
pozemku p.č.st. 1264/2.
• 5/1/31 uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na výkup části pozemku p.č. 1972/
612 o výměře cca 520 m2 od pana Dobeše,
za cenu 250 Kč/m2.
• 5/1/31 uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na výkup části pozemku p.č. 1972/
596 o výměře cca 680 m2, a to id.1/8 od
manželů Áčových, id.1/16 od paní Garčicové, id.1/16 od paní Kósové, id.1/16 od paní
Kubíkové, id.1/8 od pana Mauriče, id.1/16 od
paní Zahradníkové, id.1/6 od pana Berana,
id.1/6 od pana J. Berana, a id.1/6 od pana
V. Berana, za cenu 250 Kč/m2.
Kupní smlouvy budou uzavřeny do 60ti dnů
od vyhotovení projektové dokumentace na
stavbu obřadní síně, přesná výměra bude
stanovena geometrickým plánem. Návrh
smlouvy je nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 10)
• 5/1/31 výkup pozemku p.č. 328/18 o výměře 1723 m2 v k.ú. Charv. Nová Ves, a
to id. 1/3 od pana Berana, id. 1/3 od pana
J. Berana, a id.1/3 od pana V. Berana, za
cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/32 prodej pozemku p.č. 3754/5 o výměře 76 m2, části pozemku p.č. 3754/1,
označené v geometrickém plánu č. č. 473256/2009 jako p.č. 3754/7 o výměře 39 m2, a
části pozemku p.č. 3754/3, označené v geometrickém plánu č. č. 4732-56/2009 jako
p.č. 3754/3 o výměře 50 m2, vše v k.ú. Břeclav, panu Tesařovi, za cenu 195 Kč/m2.
• 5/1/33 uzavření budoucí kupní smlouvy
na výkup pozemků p.č. 1514/21 o výměře
56 m2 a p.č. 1563/37 o výměře 52 m2, oba
v k.ú. Poštorná, za částku 200 Kč/m2, od
pana Škalouda, s tím, že výkup bude uskutečněn v roce 2011, nejpozději do 1.4.2011.
Návrh smlouvy je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 6)
• 5/1/34 prodej pozemku p.č. 958/2 o výměře 2 m2 v k.ú. Poštorná, do spoluvlastnictví
panu Tkadlecovi a panu Martiniakovi, a to
každému ideální 1, za cenu 1.000 Kč/m2.
• 5/1/36 prodej části pozemku p.č. 251/2
v k.ú. Břeclav, označené v geometrickém
plánu č. 4905-033/2010 jako p.č. 251/38 o
výměře 51 m2, společnosti Freebone s.r.o.,
se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 10,
a to za cenu 500 m2.
• 5/1/38 záměr prodeje pozemku p.č. 1/4 o
výměře 19 m2 v k.ú. Břeclav.
• 5/1/39 záměr směny pozemků, a to pozemku p.č. 128/6 o výměře 73 m2 v k.ú.
Břeclav, ve vlastnictví Ing. Šenekla, za pozemek p.č. 3103/184 o výměře 57 m2 v k.ú.
Břeclav, v majetku města Břeclav.
• 5/2 přidělení veřejné finanční podpory/
dotace z rozpočtu města Břeclavi pro paní
Tučkovou, IČ 67549411 ve výši 40.000,- na
účast tanečního studia Actiwity DC na mistrovství Evropy v tanci v chorvatské Poreči.
• 5/3 přidělení finančního daru Svazu důchodců ČR, o.s. MO Břeclav, Stromořadní
5, 690 02 Břeclav, IČ 63402904, ve výši
25.000,- na celkové organizační zajištění
Mezinárodní přehlídky seniorských pěveckých sborů, která se uskuteční 3. července
2010 u příležitosti oslav 20. výročí založení MO Svazu důchodců ČR, o.s. v Břeclavi. Darovací smlouva je nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 11)
• 5/4 darovací smlouvu pro Farní sbor Čes-
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kobratrské církve evangelické v Břeclavi,
nám. Svobody 2056/14, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru na krytí poměrné části nákladů spojených s činností
sboru a zajištění potřebných oprav budovy
kostela, fary a přilehlé zahrady evangelického kostela v Břeclavi. Dar bude poskytnut v částce 60.000,-. Darovací smlouva je
nedílnou součástí usnesení (příloha č. 12)
• 5/5 poskytnutí částky 60.000,- Římskokatolické farnosti Břeclav - Poštorná
na zajištění průvodcovské služby v kostele Navštívení Panny Marie v Poštorné
v roce 2010.
• 5/5 poskytnutí částky 60.000,- Římskokatolické farnosti Břeclav na zajištění průvodcovské služby v kostele sv. Václava v
Břeclavi v roce 2010.
Finanční prostředky budou poskytnuty
formou darů v celkové výši 120.000,- pro
obě farnosti.
Darovací smlouvy jsou nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 13)
• 5/6 Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 67/2010/
OŠKMS/ŘKF/věž kostela/dotace o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost
Břeclav-Poštorná na zajištění projektů:
“Rekonstrukce přístupové cesty na ochoz
věže kostela Navštívení Panny Marie“, „Dokončení úprav v areálu fary včetně pořízení
vrat k farské stodole“ a „Obnovení cesty a
sadové úpravy v parku kolem kostela Navštívení Panny Marie“. Dodatek řeší rozšíření využití přidělené dotace k financování
nákladů na opravu střechy kostela včetně
opravy a výměny klempířských prvků.
Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 67/2010/
OŠKMS/ŘKF/věž kostela/dotace je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 14)
• 5/7 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o veřejném pořádku a čistotě města.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o veřejném pořádku a čistotě města je nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 15)
• 5/10 Smlouvu o poskytnutí dotace na
zajištění velkých oprav a rekonstrukcí zařízení (nad rámec běžných oprav)
v prostorách krytého bazénu v Břeclavi
pro provozovatele JUDr. Janíka. Dotace bude poskytnuta v částce 380.000,-.
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace je součástí usnesení (příloha č. 16)
• 5/12 zařadit novou investiční akci
– Břeclav bez bariér – bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace do investičních akcí
na rok 2010.
• 5/12 přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a dofinancování vlastního podílu v minimální výši 20 % z uznatelných nákladů za předpokladu, že tato částka nebude čerpána z přebytků hospodaření
z minulých let.
• 5/13 zařadit novou investiční akci – cyklostezka Na Řádku do investičních akcí na
rok 2010.
• 5/13 přijetí dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury a dofinancování
vlastního podílu v minimální výši 35 % z
uznatelných nákladů, že tato částka nebude čerpána z přebytků hospodaření z
minulých let.
• 5/14 nerealizovat investiční akci „Zámek
Břeclav“ z důvodu její technické nepřipravenosti k realizaci v roce 2010.
• 5/15 navrhované oddělení lokality 2 – Díly
od ul. Nádražní dle návrhu OSVD (viz. příloha č. 2) v souladu s mapovým podkladem, který je nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 24)
• 5/15 pojmenování lokality „Hájky – Habrová seč“ názvem Habrová seč.

• 5/16 poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
1.500.000,- se splatností do 29.7.2010 příspěvkové organizaci Domovní správa Břeclav. Návrh smlouvy o půjčce je nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 25)
• 5/17 s účinností od 21.6.2010 změny Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města
Břeclav. Jednací řád je nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 17)
• 5/20 smlouvu o upsání akcií mezi smluvními stranami Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a Městem Břeclav v celkové jmenovité hodnotě 30.200.000,- a současně
smlouvu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu mezi smluvními stranami Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a Městem
Břeclav v celkové výši 30.200.000,-. Návrh
obou smluv je nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 19)
• 5/21 poskytnutí krátkodobé bezúročné
půjčky ve výši 200.000,- pro Sružení obcí
a měst jižní Moravy, Dominikánské nám.
1, Brno, IČ 65338081. Půjčka bude využita na předfinancování nákladů administrace Fondu malých projektů jižní Morava
– dolní Rakousko.
Žádost a smlouva o půjčce jsou nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 20)
• 5/22 „bez výhrad“ celoroční hospodaření a závěrečný účet města Břeclav za rok
2009 včetně zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2009 a
ověření účetní závěrky k 31.12.2009. Závěrečný účet a zpráva auditora jsou nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 21)
• 5/23 dále nepořizovat dílčí změnu územního plánu SÚ Břeclav označenou 10.07.
• 5/24 návrh Ing. Blažeje nepořizovat
změnu 7.10 (změna územního plánu č. 7
SÚ Břeclav)
• 5/25 zahrnutí záměru „Oprava Lichtenštejnského zámečku Pohansko – Břeclav“
do investičních akcí na rok 2010.
• 5/27 zařazení do plánu investičních akcí
na rok 2010 realizaci akce „Charvátská
Nová Ves SNP – obnova VO“.
• 5/29 uzavření Smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu Obnova zámeckého divadla ve
Valticích. Smlouva je nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 22)
• 5/28 počet členů Zastupitelstva města
Břeclavi pro příští volební období v letech
2010 - 2014 na 27.
• 5/30 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Návrh obecně závazné vyhlášky
je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 23)
ZM Břeclav neschvaluje:
• 5/1/3 prodej domu č.p. 300 (Národních
hrdinů 47) na pozemku p.č.st. 524/2 a pozemku p.č.st. 524/2 o výměře 1410 m2 v k.ú.
Břeclav stávajícím nájemníkům.
• 5/1/10 návrh Ing. Parolka nechat pozemek v pronájmu
• 5/1/20 záměr prodeje pozemků p.č. 3095/
17, o výměře 692 m2 a p.č. 3095/18 o výměře 1258 m2, oba v k.ú. Břeclav.
• 5/1/28 záměr prodeje části pozemku
p.č. 333/17 o výměře cca 36 m2 v k.ú.
Břeclav.
• 5/1/32 návrh Ing. Krátkého zvýšit cenu
na 500 Kč/m2
• 5/1/33 výkup pozemku p.č. 1564/45 o výměře 15 m2 v k.ú. Poštorná.
• 5/1/35 záměr prodeje části pozemku
p.č. 2235/8 o výměře 144 m2 a části pozemku p.č. 2238/1 o výměře 24 m2, oba
v k.ú. Poštorná.
• 5/1/37 záměr prodeje pozemku p.č. 2851/

2 o výměře 1 m2 a pozemku p.č. 2851/6 o
výměře 266 m2, oba v k.ú. Poštorná.
• 5/11 zařazení nové investiční akce – kruhový objezd u hlavní pošty
• 5/13 návrh Ing. Parolka rozdělit investiční
akci na dvě etapy.
• 5/24 návrh Ing. Krátkého nepořizovat
změnu 7.22 (změna územního plánu č. 7
SÚ Břeclav)
• 5/25 návrh Ing. Krátkého neschválit
materiál
ZM Břeclav vrátilo k dopracování:
• 5/24 Změna územního plánu č. 7 SÚ
Břeclav – návrh řešení námitek a vyhodnocení připomínek
• 5/8 Záměr provedení investiční akce „Rekonstrukce nebytových prostor ZŠ Na Valtické na třídu mateřské školy“ a „Vybudování 4. třídy na MŠ Na Valtické 72“
ZM Břeclav revokuje:
• 5/1/3 část usnesení ze dne 19.9.2007,
kterým schválilo záměr prodeje domu č.p.
300 na pozemku p.č.st. 524/2 a pozemku
p.č.st. 524/2, vše v k.ú. Břeclav.
• 5/1/32 usnesení ze dne 19.9.2005, kterým schválilo prodej pozemků p.č. 3754/3
o výměře 84 m2 a p.č. 3754/5 o výměře 76
m2, vše v k.ú. Břeclav, do vlastnictví pana
Tesaře, a to za cenu 195 Kč/m2.
• 5/15 své usnesení ze dne 22.3.2006 (ZM
č. 32) týkající se lokality 2 – Díly: „Zastupitelstvo města Břeclav schvaluje pro nové
ulice v lokalitě 1 až 4 tyto názvy: Lokalita
1 – K Pohansku, lokalita 2 – Díly, lokalita
3 – Za Kasárnami, lokalita 4 – Mlýnská v
souladu s mapovým podkladem, který je
nedílnou součástí usnesení (příloha 1).“
ZM Břeclav bere na vědomí:
• 5/18 zápis z 29. zasedání kontrolního
výboru konaného dne 10.3.2010 a zápis z
30. zasedání kontrolního výboru konaného
dne 7.4.2010.
• 5/19 zprávu o činnosti finančního výboru
za uplynulé období. Zápisy z jednání výboru č. 2/2010, 3/2010 a 4/2010 jsou nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 18)
• 5/22 závěrečný účet DSO LVA za rok
2009. Závěrečný účet včetně zprávy auditora jsou nedílnou součástí usnesení.
• 5/26 informaci o stavu rozpracovanosti
investiční akce „Zámecký park“.
ZM Břeclav trvá:
• 5/1/16 na svém usnesení ze dne
18.11.2009, kterým neschválilo prodej pozemku p.č. 802 v k.ú. Poštorná, o výměře
328 m2, a pozemku p.č. 803 v k.ú. Poštorná, o výměře 213 m2, paní Jelenové a
panu Ševčíkovi.
ZM Břeclav zmocňuje:
• 5/16 radu města k projednání a schválení rozpočtu odboru správy nemovitostí na
období od 1.8.2010 do 31.12.2010
ZM Břeclav pověřuje:
• 5/25 příspěvkovou organizace Městské muzeum a galerii Břeclavi realizací
akce: Oprava Lichtenštejnského zámečku Pohansko – Břeclav s tím, že tato akce
bude zveřejněna na internetových stránkách města.
ZM Břeclav nepřijalo usnesení:
• 5/1/10 k materiálu Pronájem a následný
prodej pozemku p.č. 421/2 v k.ú. Břeclav
• 5/9 k materiálu Smlouva o poskytnutí
dotace na zajištění provozu a činnosti letního koupaliště

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Identifikační čísla provozoven Zámeček Pohansko
Dnem 01. 07. 2010 nabude účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Tento zákon mění § 17 živnostenského zákona a ukládá živnostenským úřadům přidělovat provozovně identifikační číslo provozovny (IČP) poskytnuté správcem základního
registru osob.
IČP bude desetimístné číslo
a bude se vázat na provozovnu
a osobu, tzn. pokud více osob
bude vykonávat podnikatelskou
činnost v rámci jedné provozovny, obdrží provozovna každé osoby vlastní IČP. Jednou již přidělené IČP nelze znovu přidělit žádné
jiné provozovně, a to i v případě,
že osoba, která provozovnu ohlásila, svoji činnost nikdy nezahájila nebo již ukončila.
Pro podnikatele to znamená, že od 01. 07. 2010 budou živnostenské úřady přidělovat IČP
nově oznámeným provozovnám.
Podle § 17 odst. 7 živnostenského
zákona musí být provozovna trvale a zvenčí viditelně označena

obchodní firmou nebo názvem
nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním
číslem osoby a identifikačním
číslem provozovny.
Provozovnám, které byly
oznámeny před účinností výše
uvedeného zákona, přidělí živnostenské úřady IČP nejpozději do jednoho roku, tj. do 01. 07.
2011, a podnikatele o tom vyrozumí. Podnikatel je povinen
začít IČP užívat nejpozději do
1 měsíce od uplynutí uvedené
roční lhůty.
Ing. Milena Osičková
vedoucí obecního
živnostenského úřadu

získá nový kabát

Už několik let potřebovala
oblíbená turistická atrakce novou fasádu. Té se dočká letos.
Kromě opravy fasády pokryje
téměř desetimilionová investice odstranění příčin a následků
vlhnutí stavby, opravu střechy

včetně nové hydroizolace, provedení izolace proti zemní vlhkosti, sanaci zdiva, navržená je
také nová jímka. Realizací akce
je pověřeno Městské muzeum a
galerie Břeclav.
(red)

Upozornění pro podnikatele
provozující Silniční motorovou dopravu
Upozorňujeme podnikatele, kteří provozují Silniční motorovou
dopravu, že podle § 4a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, musí do 31.07.2010 prokázat finanční způsobilost.
Finanční způsobilost prokazuje ten, kdo na základě koncese provozuje vnitrostátní nebo
mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními
vozidly o celkové hmotnosti vyšší
než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na
veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní
obslužnost.
 Finanční způsobilostí se
rozumí schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné
provozování silniční dopravy.
 Finanční způsobilost se
prokazuje obchodním majetkem,
objemem dostupných finančních
prostředků a provozním kapitálem rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330 000 Kč pro
jedno vozidlo a 180 000 Kč pro

každé další vozidlo. Vychází se
z evidence nahlášených vozidel
u dopravního úřadu.
 Finanční způsobilost se
prokazuje dopravnímu úřadu
(v Břeclavi se jedná o detašované pracoviště odboru dopravy
Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, které sídlí na adrese Břeclav, Sovadinova 10) v místě sídla
nebo trvalého pobytu žadatele.
O splnění finanční způsobilosti
vydá příslušný dopravní úřad žadateli písemné potvrzení.
Finanční způsobilost musí
trvat po celou dobu provozování
silniční dopravy. Trvání finanční
způsobilosti prokazuje dopravce
příslušnému dopravnímu úřadu
za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího.
 Podrobnosti o způsobu

prokázání finanční způsobilosti,
postup při vydávání písemného
potvrzení finanční způsobilosti
a náležitosti potvrzení finanční
způsobilosti stanoví prováděcí
předpis (vyhláška č. 366/1999
Sb., o způsobu prokazování finanční způsobilosti dopravcem,
ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.
a vyhlášky č. 32/2005 Sb.).
Pokud podnikatel výše uvedenou povinnost nesplní, živnostenský úřad zahájí řízení ve

věci změny rozsahu předmětu
podnikání koncese, tj. zrušení
druhů dopravy, na které se povinnost prokazování finanční
způsobilosti vztahuje.
Pokud podnikatel prokáže
finanční způsobilost po zákonem stanoveném termínu, tj. po
31.07.2010, dopouští se správního
deliktu a bude mu živnostenským
úřadem uložena pokuta.
Ing. Milena Osičková
vedoucí obecního
živnostenského úřadu

Volný bezbariérový byt
V bývalých kasárnách na ulici Kpt.Jaroše 1424/16, Břeclav se
uvolnil městský bezbariérový byt č. 46. Jedná se o bezbariérovou
garsoniéru ve třetím podlaží domu. Zájemci s trvalým bydlištěm v Břeclavi, Poštorné, Charvátské Nové Vsi a ve Staré Břeclavi si můžou podat žádost na odboru sociálních věcí MěÚ Břeclav
(kanc. č. 125).
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Chcete si pořídit psa? Přijďte se
podívat do útulku v Bulharech
Útulek pro opuštěná zvířata v Bulharech byl zkolaudován v roce
1997 a roku 2001 přešel darovací smlouvou z tehdejšího Okresního
úřadu Břeclav na město. Od roku 2003 pečují o psy a kočky až do
současnosti manželé Kočvarovi z Bulhar.
Kromě kotců pro psy a kočky je součástí útulku administrativní část, sklad krmiva a
manipulační prostory. Pro zajištění tepelné pohody psů jsou
v útulku také chráněné boudy
s vyvýšenou podlahou. V roce
2006 byla v útulku na základě
požadavku Krajské veterinární
správy vybudována nová karanténa s boxy a dále kotec pro
problematické a nebezpečné psy.
Současně bylo provedeno zateplení celé severní stěny, čímž došlo ke zlepšení životních podmínek zvířat v zimním období. Za
účelem ochrany majetku a zvířat byl v roce 2007 instalován a
do současnosti funguje kamerový systém. V letošním roce byla
vyměněna část podlah v administrativní budově, dále byly
provedeny potřebné nátěry interiérů a vnějších částí útulku.
Pro tento rok je ještě naplánováno drobné rozšíření stávajícího výběhu pro kočky a částečná
výměna již dosluhujícího oplocení útulku.
Zvířata v útulku jsou pravidelně krmena granulemi, popř.
komerčně vyráběnými konzervami od různých výrobců. K napájení mají zvířata dostatek kvalitní
pitné vody. Na zdravotní stav zvířat dohlíží pravidelně „útulkový“
veterinář a každoročně probíhá
kontrola ze strany státní veterinární správy.
Provozovatelé útulku dostávají z městského rozpočtu měsíčně paušální částku a to na
psy a kočky odchycené na území
města Břeclav. S dalšími obcemi má město uzavřené příkazní smlouvy a další smlouvy jsou
uzavřeny mezi manželi Kočvarovými a dalšími subjekty. Do
útulku lze pak umísťovat pouze
psy a kočky odchycené na území
města Břeclavi (Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves) a obcí
s nimiž jsou uzavřeny smlouvy a
to výhradně se souhlasem statutárního zástupce obce, která do
útulku psa umisťuje.
Kapacita útulku je 60 psů a
20 koček. V současné době počty
psů z Břeclavi a dalších obcí nepřevyšují 40 jedinců. Počty koček
se pohybují mezi 15 – 20 jedinci
a je o ně malý zájem z důvodu jejich stáří, přesto se daří některé
kočky dávat do pěstounské péče.

a následně městskou policií odvezeni na místo odchytu. Jedná se
však jen o malý počet koček.
Majitel může psa odložit do
útulku jen v případě volné ka-

Všechny dospělé kočky v útulku
jsou vykastrované. Kastrace jsou
prováděny také u přemnožených
toulavých koček odchycených
městskou policií na území města v problematických lokalitách
(např. mateřské školky, domov
důchodců, nemocnice, hřbito-

pacity útulku a za schválený poplatek, který se platí až do doby,
než je pes umístěn do pěstounské péče. Pokud se majiteli pes
zaběhne, je odchycen městkou
policií a umístěn do útulku, pak
je tento majitel psa povinen zaplatit manipulační poplatek, po-

vy). Tyto toulavé kočky a kocouři jsou po kastraci umístněni 10
dní v útulku, označeni tetováním

platek za pobyt a případně veterinární ošetření provozovatelům
útulku. Psi, u kterých se majitel

www.na-

nedohledá, jsou následně nabídnuti k adopci žadatelům. Ve lhůtě do jednoho roku od převzetí
umožní pěstoun na požádání
provozovatele útulku kontrolu
stavu a podmínek chovaného zvířete. Po uplynutí
této lhůty se pěstoun stává
vlastníkem zvířete. Pěstoun
(pokud je to obyvatel města
Břeclavi) je na období jednoho roku od převzetí psa
z Útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech osvobozen od místního poplatku
(v souladu s obecně závaznou v yhláškou č. 7/2008
o místním poplatku).
Útulek má samostatné nové webové stránky, jak bylo již zmíněno
v červnovém čísle Radnice (www.utulekbreclavbulhary.cz). Návštěvní doba
v útulku je v pátek a v sobotu od 15:00 do 17:00 hodin, v neděli a ve svátek od 9:00
do 11:00 hodin. Výdej psů majitelům bude probíhat v provozní a
návštěvní době. Telefonní spojení na útulek jsou 519 340 531, 519
340 322, popř. mobil 723 040 495
a 731 576 210, v případě potřeby
se lze obrátit na Městskou policii
Břeclav – tel. 156.
Ze strany odboru životního
prostředí jsou prováděny pravidelné měsíční náhodné kontroly. Doposud nebylo zjištěno nevhodné chování manželů Kočvarových ke zvířatům, zanedbání
péče či jiné nedbalostní jednání. Všechny činnosti jsou naopak s péčí provozovateli plněny
a jsou bez problémů. Určitě by
ubylo mnoho problémů městské
policii i provozovatelům, kdyby si
každý z nás před pořízením roztomilého štěňátka nebo kočky dobře uvážil, jestli bude schopný se
o zvíře řádně postarat po celou
dobu jeho života.
Odbor životního prostředí
Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Moravské dny: davy lidí, pestrý program
Program Moravských dnů začal už v pátek 25. 6., kdy v podzámčí
vystoupily moravské kapely a lidé si mohli zakoupit drobnosti na
tradičním jarmarku. Velkou událostí bylo také odhalení sochy moravského knížete Rostislava u zámečku Pohansko. „Většinu z necelých sedmi set tisíc korun na pořízení sochy zafinancoval Řád moravských rytířů, město zaplatilo asi dvě sta tisíc za pískovcový kámen
a jeho převoz z Německa,“ vysvětlil starosta Břeclavi Dymo Piškula.
Neméně významné bylo také
otevření zcela nové expozice přímo na zámečku Pohansko. Kromě několika povedených modelů
hradiště z různých období mohou
návštěvníci spatřit také plastiku
dvou mužů vyrábějících šperky, ke
zhlédnutí jsou originály lidských
či zvířecích koster, šperky a jiné
předměty nalezené na Pohansku.

ní krve. Po úvodním slovu a následné zdravici Břeclavanům zazněla Moravská hymna, po níž
se v podzámčí rozechvěla země
pod kopyty Hulánů a válečnou
vřavou francouzských a rakouských vojsk.
V několika stáncích si mohli
návštěvníci zakoupit moravské
dobroty, pivo či víno za sym-

Na Pohansku mohou lidé zhlédnout také plastiku výrobců šperků.

Židovská kaple
praskala ve švech

Vojska pochodovala od vodojemu k podzámčí.

Země se rozechvěla
pod kopyty Hulánů
Už sobotní dopoledne patřilo
v podzámčí defilé vojsk z období Napoleona, v kostele svatého
Václava sloužil děkan Josef Ondráček slavnostní mši. Po druhé
hodině odpolední se vojska přesunula k břeclavskému vodojemu,
který byl zdarma zpřístupněn veřejnosti. Jošt Moravský vzdal před
vodojemem hold Moravě i Břeclavi. Pak už následovala slavnostní salva, po které vyšel historický
průvod s vojáky na koních, pěšáky, vlajkonoši, ale také dělostřelectvem za doprovodu bubnů přes
centrum města až do podzámčí.
Hned po příchodu pod zámek
si Jošt Moravský vzal na kobereček břeclavského starostu. „Jak
to, že v Břeclavi dosud nestojí
moje socha,“ hřměl na starostu
Jošt. „Ale socha už stojí, na Pohansku,“ snažil se starosta Jošta
uklidnit. „A je moje?“ dotázal se
Jošt. „Ne Vaše výsosti, ale velkou
Vaši sochu tvoří nedaleko, v Brně, i Břeclavané na ni svými daněmi přispěli,“ pokorně odpovídal starosta, kterému se nakonec
Jošta podařilo uklidnit a nemuselo tak dojít k žádnému prolévá-

bolický zlaťák (20 Kč – pozn.
red.), několik břeclavských restaurací nabízelo Moravské
menu. Lidem sbírajícím turistické známky určitě zaplesalo
srdíčko při pohledu na novou
známku vydanou k příležitosti
letošních Moravských dnů, na
níž je vyobrazen Jošt Moravský.

Moravské letopisy
se promítaly u zámku
Vrcholem sobotního večera
byla premiéra devadesátiminutového filmu Moravské letopisy, který dala dohromady trojice
Dymo Piškula, Viktor Lender a
Petr Uher jako reakci na současnou zkreslenou prezentaci
historických faktů spojených se
vznikem Velké Moravy. „Úkolem filmu bylo pobavit a snad
i trochu poučit veřejnost o historických skutečnostech, které jsou
mnohdy ve školách pozměňovány a zkreslovány,“ vysvětlil Piškula o filmu, který vznikl podle stejnojmenné knihy Lubomíra
E. Havlíka. Film se za značného zájmu veřejnosti promítal na
plátně před břeclavským zámkem. Závěr večera patřil už tradičně ohňostroji.

Zajímavý program nabídla
i neděle, kdy v dopoledním bloku břeclavský starosta slavnostně
pokřtil dvě lodě Břeclavské lodní
dopravy, které ještě neměly moravská jména. Plavidla Břetislav a
Jitka tak byly překřtěny na Rostislava a Mojmíra. Poté už se davy
lidí hrnuly na vyhlídkovou plavbu zdarma.
Jedním z největších překvapení Moravských dnů byla návštěvnost židovské kaple, která
se společně s dalšími břeclavskými kaplemi a kostely návštěvníkům otevřela v nedělní odpoledne. Na prohlídku s průvodcem
zavítalo do židovské kaple a na
přilehlý hřbitov přes šest stovek
zájemců, což mile překvapilo
nejen pořadatele Moravských
dnů, ale zejména průvodkyni,
historičku a odbornou pracovnici muzea v jedné osobě Alenu
Káňovou. „V duchu jsem si říkala, že když by přišlo sto, sto
padesát lidí, bylo by to solidní.
S takovou návštěvností jsem ale
opravdu nepočítala,“ neskrývá
překvapení Káňová, která tak

s několika skupinami zájemců
absolvovala mnohahodinov ý
přednáškov ý maratón. „Lidé
byli velice aktivní, někteří pamětníci mě ve výkladu doplnili
a odnesla jsem si od nich mnoho cenných informací, obohatili
jsme se tedy vzájemně. Potěšila
mě také hojná účast mladých lidí
na prohlídkách,“ pochvaluje si

Jošt moravský pozdravil břeclavský lid.
průvodkyně. A nejčastější otázka návštěvníků? „Nejvíce se lidé
ptali, proč se na židovské hroby

Huláni neměli se svými protivníky slitování.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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a skvělé počasí
dávají kamínky. Tento zvyk vychází z tradice. Dříve, když se
pohřbívalo v nehostinné poušti
Izraele, kde byly květiny vzácností, neměli lidé po ruce mnohdy nic jiného než kámen. Mrtvé
tedy uctili tím, že pokládali na
jejich hrob kamínky. Mimo to si
tím židé připomínali skladbu jeruzalémského chrámu,“ vysvětluje Káňová. Díky nečekanému
ohlasu uvažuje znalkyně židovství v Břeclavi o přednášce na

téma židovská rodina Kuffnerů
a také o dalších komentovaných
prohlídkách židovského hřbitova. „Rozhodně v blízké budoucnosti něco na tato témata
uspořádáme. Zájem i ohlas byl
opravdu neskutečný,“ doplňuje
spokojená historička.
Hojně navštěvovány byly
i ostatní břeclavské sakrální památky, které navštívily stovky zájemců místních i přespolních.
(dav) Foto David Mahovský
Pod zámkem se soutěžilo také v pojídání párků a pití piva. Nejrychlejší
závodník stihl vypít půllitr piva za neuvěřitelných 5 vteřin.

Program Moravských dnů přilákal tisíce velkých i malých návštěvníků.

O židovskou kapli a hřbitov byl mezi lidmi nebývalý zájem, místo očekávané stovky si přišlo tyto památky prohlédnout přes 600 lidí.

Vrcholem sobotního večera byla premiéra filmu Moravské letopisy.

Starosta Břeclavi Dymo Piškula slavnostně pokřtil dvě nově přejmenované lodě.
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Chcete pomáhat druhým? Staňte se dobrovolníkem
Chodit pracovat ve svém volném čase a ještě k tomu zadarmo?
Mnozí ze čtenářů nad touto otázkou možná nevěřícně zakroutí hlavou. Přesto v Břeclavi existují lidé, kteří využívají svůj volný čas
k pomoci druhým a na místo finančního ohodnocení vnímají jako
největší odměnu to, že získají zajímavé zkušenosti a pocit užitečné
práce, která zlepšuje situaci těch, kteří to nejvíce potřebují.
Co vlastně dobrovolníky k jejich činnosti motivuje? „O motivaci je těžké hovořit, protože
jsem nad ní nikdy nepřemýšlel.
Myslím si, že člověk přichází na
tento svět nejenom pro sebe a své
potěšení, ale i pro ty druhé, a já se
snažím touto životní filosofií řídit,“ říká Josef Pochylý, pedagog
břeclavského gymnázia a jeden
z koordinátorů dobrovolnické
práce v Břeclavi.
„Přibližně před čtyřmi lety za
mnou přišla naše studentka Olga
Neprašová, dnes již absolventka,
a chtěla radu. Chodila jako dobrovolnice do domova důchodců,
kde se snažila o zpříjemnění běžného dne. Ráda by tuto činnost
dělala i v nemocnici, ale tam jednotlivci chodit nemohou. Přišla
tehdy přišla za mnou a společně
se nám podařilo založit dobrovolnické centrum Duha. V našem snažení nám ještě pomáhalo dobrovolnické centrum Motýlek z brněnské dětské nemocnice
a paní Jeřábková z břeclavské
nemocnice. Od té doby se nám
hlásí studenti do dobrovolnické
činnosti, protože i oni chtějí být
nějakým způsobem prospěšní
těm druhým,“ vysvětluje Pochylý vznik dobrovolnického centra
v Břeclavi.
V současnosti studenti břeclavského gymnázia pomáhají ve
Svazu tělesně postižených, v Nemocnici Břeclav a v IQ Roma
servis.

Bez dobrovolníků
to mnohdy nejde
Jak je vidno, dobrovolnický
princip získal nezastupitelné místo ve fungování nemálo břeclavských organizací a sdružení. Některé z nich jsou na dobrovolnické práci závislé téměř bezezbytku
(např. břeclavští Royal Rangers a
Maminaklub Břeclav), jiné využívají dobrovolníky k různým nárazovým aktivitám či činnostem,
na které jim chybí lidské zdroje
(např. IQ Roma servis, Oblastní
charita Břeclav, Nemocnice Břec-

lav). Oblastní charita Břeclav,
podle slov tamní koordinátorky
dobrovolníků Hany Jagošové, využívá stabilně cca 6 dobrovolníků
v Domově Sv. Agáty – azylovém
domě pro matky s dětmi, kde pomáhají s doučováním dětí a jejich
hlídáním. Břeclavská charita dále
spolupracuje s větším množstvím
dobrovolníků při nárazových akcích, jako jsou krizové mimořádné události (např. povodně) a různé sbírky či propagační akce.
S dobrovolníky z řad studentů Gymnázia Břeclav spolupracuje také břeclavská nemocnice.
Projekt ´Dobrovolníci v nemocnicích´ probíhá pod záštitou
sdružení Gena G, koordinátorem a garantem je Josef Pochylý.
V rámci projektu jsou studenti
odborně vyškoleni.
„Práce dobrovolníků spočívá v tom, že pomáhají zpříjemnit pobyt v nemocnici. Cílem je
vyplnění volného času pacientů,
např. herní aktivity s dětmi, výtvarné práce, předčítání. Velmi
důležitou součástí jejich práce je
umění naslouchat nebo pomoci
třeba jenom tím, že si s pacienty popovídají. V žádném případě
však nesuplují práci zdravotnického personálu. Studenti dochází na dětské a fyziatricko-rehabilitační oddělení. Spolupráce je
vnímána vždy velmi pozitivně jak

Pečujete o své blízké?
Osm kurzů pro laické pečovatele se bude konat od 10. září,
vždy v pátek od 13 hodin v sálu Městské knihovny Břeclav. Jsou
zdarma. Přihlášky a podrobnosti www.pecujdoma.cz a na telefonu 549 213 412.

na straně pacientů, tak i zaměstnanců a určitě i samotných dobrovolníků. Bohužel studenti mají
také své povinnosti a proto jejich
působení v nemocnici je v menší
míře, než bychom si přáli. Uvítali bychom i spolupráci s dalšími

sdruženími, která by byla schopná garantovat obdobné projekty,“ vysvětluje tisková mluvčí
Nemocnice Břeclav Radomíra
Schweitzerová.

Jak se stát
dobrovolníkem
Podle slov koordinátorky dobrovolníků při břeclavské pobočce
IQ Roma servis Karolíny Rejlkové
začali pedagogové IQ Roma servisu od podzimu 2009 spolupracovat s dobrovolníky z Břeclavi
především v oblasti doučování
dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Pro práci dobrovolní-

ka jsou vybíráni lidé, kteří jsou
ochotni se zadarmo a pravidelně
věnovat klientovi. S dobrovolníky je sepsána smlouva, v případě
mladých lidí mezi 15 a 18 věkem
podepisují souhlas o výkonu služby také rodiče. Kromě samostatné klientské práce v centru nebo
rodinách jsou dobrovolníci zavázáni k účasti na pravidelných supervizích a metodických schůzkách. Dobrovolníci se totiž především v rodinách mohou stát mj.
prostředníky řešení závažných
problémů, se kterými se rodina
může potýkat, nebo jsou sami
vystaveni zátěžovým situacím
a odpovědností organizace je se
o své dobrovolníky starat. Organizace dobrovolníkům také nabízí vzdělávání za účelem odborného růstu.
Cílem tohoto článku bylo
představit břeclavské veřejnosti
dobrovolnickou práci v oblastech, ve kterých se dobrovolníci
angažují. Měl by být ale především poděkováním všem dobrovolníkům, kteří svůj volný čas
věnují pomoci druhým lidem.
Zároveň s tím je i výzvou pro ty,
kteří mají chuť se do dobrovolnických aktivit zapojit. Připojujeme
tedy několik kontaktů, na které se
mohou zájemci o dobrovolnickou
práci obrátit:
Karolína Rejlková (IQ Roma
Servis) tel: 774 230 381, Hana Jagošová (Oblastní charita Břeclav),
tel: 605 233 403.
Radek Kratochvíl
Koordinátor pobočky
IQ Roma servis Břeclav

Anketa o nejvstřícnějšího
řidiče autobusu
Vloni byla v rámci mediální kampaně Týden sociálních
služeb vyhlášena a 8. října 2009
slavnostně na pěší zóně před budovou gymnázia vyhodnocena
anketa o nejvstřícnějšího řidiče
MHD v Břeclavi.
V souvislosti s plánováním
podobné akce v letošním roce
vyhlašuje Městský úřad Břeclav a a.s. BORS i letos podobnou anketní soutěž, a to ve dvou
kategoriích – Nejvstřícnější řidič / řidička autobusových spojů
Břeclavska a Nejvstřícnější řidič
/ řidička městské hromadné dopravy v Břeclavi. Máte možnost
projevit své uznání kavalírům
dopravy – úslužné, pomáhající,
taktní a k vozíčkářům, neslyšícím, zrakově postiženým, k maminkám s kočárky atd. tolerantní

a šlechetné řidiče či řidičky. Pište, mailujte, esemeskujte – vítěz
bude slavnostně vyhlášen na Veletrhu sociálních služeb před budovou Gymnázia Břeclav v říjnu
2010. Z jedné mailové adresy či
z jednoho telefonního čísla uznáváme pouze jeden návrh!
Kontakty k hlasování (pouze prostřednictvím SMS, mailů a listinné pošty):
Bc. Jaroslav Kolda,
odbor sociálních služeb, náměstí
TGM 42 / 3, 690 81 Břeclav
733 257 077, jaroslav.kolda@breclav.org
(Rozlišujte pomocí zkratek – ML
= meziměstské linky + jméno a
příjmení, MHD = městská hromadná doprava + jméno a příjmení)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Přehlídka pěstuje
v dětech vztah k tradicím
Letos již třetím rokem, proběhla přehlídka folklorních souborů z mateřských škol, kterou organizuje MŠ Okružní v Poštorná.“
Zatancujem vesele ať se srdce zasměje“ je motto této přehlídky,
která má za cíl pěstovat v dětech
vztah k tradicím již v předškolním věku a snahu o jejich udržování .Letos navštívilo přehlídku 100 dětí z MŠ v Kloboukách
u Brna, z Lužic, z Velkých Bílovic
a dětí z MŠ Okružní. Vystoupení

dětí doprovázela cimbálová muzika J. Svačiny z Valtic a dětská
cimb. muzika z Lužic. Bezprostřednost dětí a jejich taneční
i pěvecký um byl odměněn velkým potleskem návštěvníků, kteří
zaplnili sál poštorenského kulturního domu. Za organizaci letošní
přehlídky patří velké poděkování
kolektivu učitelek z MŠ Okružní
v Poštorné a Slováckému krúžku
Poštorná - Koňaré za poskytnutí
prostor kulturního domu.

Výtvarné umění na Limpíně
Přijďte se podívat na 5. výstavu obrazů, keramiky a fotografií
na Limpíně - Lanžhot, která se koná 14. 8. 2010 v 15. hodin.
Zahraje cimbálová muzika Hudci s primášem P. Uhlířem.
Následuje beseda u cimbálu.
Zve Sdružení břeclavských výtvarníků a Město Lanžhot

Omezení provozu knihovny
I v prázdninových měsících
bude pokračovat rekonstrukce
hlavní budovy Městské knihovny v Břeclavi na ulici Národních
hrdinů, spojená s výměnou oken,
opravou fasády a dalšími stavebními pracemi. Pro čtenáře a další návštěvníky to bohužel bude
znamenat částečné omezení služeb knihovny.
Od 28. června do 30. července bude uzavřena studovna s internetem a půjčovnou zvukových
knih pro zrakově postižené.
Od 1. července do 30. července bude uzavřeno také dětské
oddělení.
Pro zájemce o internet bude
k dispozici čítárna s hudebním
oddělením, která bude o prázdninách otevřena v obvyklém čase
od 9 do 18 hod kromě pátku, kdy
bývá o prázdninách už tradičně
zavřeno.
Půjčovna pro dospělé bude

v červenci otevřena denně kromě
pátku. Uzavření tohoto provozu
je naplánováno v termínu od 26.
července do 31. srpna.
Na pobočce v Poštorné bude
přes prázdniny otevřeno v pondělí a ve čtvrtek vždy od 9 do 12
hod a od 13 do 18 hod, na pobočkách v Charvátské Nové Vsi
a Staré Břeclavi se bude půjčovat
podle provozní doby, zavřeno zde
bude jen v týdnu od 2. do 6. srpna 2010.
Výpůjčky budou čtenářům
po dobu uzavření daných provozů automaticky prodlouženy. Omlouváme se za dočasně
zhoršené podmínky v knihovně či případné další problémy a
prosíme za pochopení. Aktuální
informace o případném zkrácení či prodloužení doby uzavření
naleznete na stránkách knihovny
www.knihovna-bv.cz nebo na tel.
č. 519 372 149.

Letní hodky v Charvatské Nové Vsi
Termín: 14. 8. 2010 15.30
Místo konání: Sokolovna Charvatská Nová Ves
Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané,
tel: 775 136 410 (Martin Radkovič)
Charakteristika: tradiční lidová taneční zábava
s dechovou hudbou

Slovácký krúžek „Charvatčané“ zve na

Večer plný duet
Akce se uskuteční v pátek 27. 8. 2010
ve dvoře místní sokolovny od 20 h.
Doprovázet bude CM Notečka.
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Břeclavské školky
předváděly, co umí
Celobřeclavské výtvarné soutěže Kniha je náš kamarád se zúčastnily desítky dětí z celkem osmi břeclavských mateřských škol. Přinášíme vám výsledkovou listinu soutěže, kterou za pomocí odborné
poroty (Lenka Neuhauserová a Karel Křivánek) vyhodnotili učitelky
MŠ Okružní v Poštorné (pořadí prvních tří nebylo určováno, v závorce je uveden věk dětí, za pomlčkou název díla – pozn. red.)
MŠ NA VALTICKÉ :
Vanessa Indrová (5) - „Včelka Mája“
Karin Hradilová (6) - „Červená Karkulka“
Martin Kováčik (6) - „Macourek“
MŠ OSVOBOZENÍ:
Sára Sofie Zugarová (5,5) - „O Koblížkovi“
Vladimír Schejbal (6) - „Červená Karkulka“
Julie Baránková (6) - „Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort“
MŠ KAP. NÁLEPKY:
Nela Rodryčová (5) - „O Šípkové Růžence“
Bára Kytková (6) - „Z deníku kocoura Modroočka“
Martina Burianová (6) - „Vodník“ a „Čarodějnice“
MŠ OKRUŽNÍ:
Karolína Bartošková (6) - „Birlibán“
Barbora Činčalová (5) - „Princezna“
Václav Marek (5) - „Grónská zem“
MŠ U SPLAVU:
Stanislav Beneš (5,5) - „Drak“
Adélka Vrbasová (5) - „Princ Bajaja“
Eliška Procházková (5,5) - „Šípková Růženka“
MŠ SLOVÁCKÁ:
Tereza Pláteníková (5) - „Autobusy v jednom kole“
Soňa Chlubnová (6) - „Létající Čestmír“
Pavlína Juřenová (6) - „O Koblížkovi“
MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ:
Klára Bartošková (5) - „Čarodějka“
Daniel Král (5) - „Pejsek a kočička“
Jana Nakvasilová (5) - „Maková panenka“
MŠ KUPKOVA:
Vítek Dvorský (5) - „Kniha plná zvířátek“
Adéla Turečková (4,5) - „Červená Karkulka“
Kateřina Jarošová (5) - „Perníková chaloupka“
Fotografie z akce naleznete na www.okruzni7.cz
sobota 24.7.2010 areál „Na Vodě“
(Stará Břeclav-kaplička,směr letiště)

BENÁTSKÁ NOC
Little Rock - Big Rock
TOK NEZMĚRNÉHO PŘÍLIVU KVALITNÍ MUZIKY
Začátek od 19°°hod.
VSTUPNÉ: 50,- v předprodeji, na místě 70,AKCE se koná za každého počasí.
pořádá AGENTURA E.G.I. Www.golda.cz
předprodej vstupenek: areál „Na Vodě“ a v restauraci BAZALKA
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PiWHNv 17,30 a ve 20:00, sobota 10.7. v 17:30 a ve 20:00

6WĝHGDYHÿtvrtek 12.8 ve 20:00
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NĂƉşŶĂǀǉ ƉƎşďĢŚ ƐƉŝƐŽǀĂƚĞůĞ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ ŶĂũĂƚ ŶĂ ƐĞƉƐĄŶş ƉĂŵĢƚş ďǉǀĂůĠŚŽ
ďƌŝƚƐŬĠŚŽ ƉƌĞŵŝĠƌĂ͘ EĞƚƌǀĄ ĚůŽƵŚŽ Ă ΗĚƵĐŚΗ Ɛŝ ƵǀĢĚŽŵş͕ ǎĞ ƉƎŝũĞƚşŵ
ĂƚƌĂŬƚŝǀŶş ƉƌĄĐĞ ƵēŝŶŝů ƐƚƌĂƓůŝǀŽƵ ĐŚǇďƵ͗ ƵŬĂǌƵũĞ ƐĞ͕ ǎĞ ĞǆƉƌĞŵŝĠƌ ũĞ ŵƵǎ͕
ǀũĞŚŽǎŵŝŶƵůŽƐƚŝƐĞƐŬƌǉǀĂũşƚĂũĞŵƐƚǀş͕ŬƚĞƌĄŵĂũşƐşůƵǌĂďşũĞƚ͘ZĞǎŝĞ͗ Roman
Polansk. i,ƌĂũş͗Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Tom Wilkinson.
Thriller, VB, Fr., ³ǤǡâÀýͷǡͷ;Ǥǡͼͻǡ- «Ǥ
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þWYUWHNYH, piWHNYH, sobota 17.7. v 17:30
a ve 20:00

IRON MAN II
s ŚŝƚƉĂƌĄĚĢ ŽŬŽƵǌůƵũşĐşĐŚ ƌŽƓƛĄŬƽ͕ ŬƚĞƎş ƚƵ Ă ƚĂŵ ǌĂĐŚƌĄŶŝůŝ ƐǀĢƚ͕ bral
bezkonku- ƌĞŶēŶĢƉƌǀŶşŵşƐƚŽ͘/ƉƌŽƚŽƐĞƐƵƉĞƌŚrdina ĚŽēŬĂůĚƌƵŚĠŚŽĚşůƵ͘
ZĞǎŝĞ͗ Jon Favreau. ,ƌĂũş͗ Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Samuel L.
Jackson, Scarlett Johansson.
āýǡǡâÀýͷǡǡͷͺǤǡ;Ͷǡ- «

þWYUWHNYH, sobota 24.7. v 17:30

'2%$/('29É,,,Ó69,7',126$85š
ĂůƓşƉƎşďĢŚŵĂŵƵƚĂDĂŶŶǇŚŽ͕ůĞŶŽĐŚŽĚĂ^ŝĚĂĂƓĂǀůŽǌƵďĠŚŽƚǇŐƌĂŝĞŐĂ͕
ŬƚĞƎş ƐĞ ƚĞŶƚŽŬƌĄƚ ƐƉŽůĞēŶĢ Ɛ ŵĂŵƵƚŝĐş ůůŝŝĞ͙ ZĞǎŝĞ͗ Carlos Saldanha,
Mike Thurmeier
ýǡǡâÀýǡDABONG, 98 min., 75,- «

3iWHNYHa ve 20:00, sobota 24.7 ve 20:00

ROBIN HOOD
^ƚƎĞĚŽǀĢŬŶĞŵƵƐĞůŽďǉƚƓƉĂƚŶĠŵşƐƚŽŬǎŝǀŽƚƵ. KďǇēĞũŶşƉŽĚĚĂŶşŵĢůŝēĂƐƚŽ
ǎŝǀŽƚ ƉŽĚ ƉƐĂ͘ <ĚǇǎ ŶĞďǇůĂ ǀĄůŬĂ͕ ďǇů ŵŽƌ͕ ŬĚǇǎ ŶĞ ŵŽƌ͕ ŽďũĞǀŝůĂ ƐĞ
ŶĞƷƌŽĚĂ͙ :ĞƓƚĢ ǎĞ ŵĢůŝ ƐƚĂƚĞēŶĠŚŽ ŽĐŚƌĄŶĐĞ. ZĞǎŝĞ͗ Ridley Scott. ,ƌĂũş͗
Russell Crowe, Cate Blanchett.
āýǡ- ǡâÀýͷ2 let, 140 min., 80,- «

3iWHNYH, sobota 31.7. v 20:00

KIKS ASS
dĞĞŶĂŐĞƌ ĂǀĞ >ŝǌĞǁƐŬŝ ;ĂƌŽŶ :ŽŚŶƐŽŶͿ ŶĞǀǇŶŝŬĄ ǎĄĚŶǉŵŝ ǌǀůĄƓƚŶşŵŝ
ƐĐŚŽƉŶŽƐƚŵŝ͘:ĞĚŝŶĠ͕ĐŽŚŽďĂǀş͕ũƐŽƵŬŽŵŝŬƐǇ͘dǇŚŽƚĂŬǇŝŶƐƉŝƌƵũşŶĂƚŽůŝŬ͕
ǎĞƐĞƌŽǌŚŽĚŶĞƐƚĄƚƐĞƐƵƉĞƌŚƌĚŝŶŽƵ͊ZĞǎŝĞ͗ Matthew Vaughn.
,ƌĂũş͗Aaron Johnson, Chloe Moretz, , Nicolas Cage,
ǡǡǡâÀýǡǡͷͷͽǤǡͽͻǡ- «Ǥ

3iWHNY17:30, sobota 31.7 v 17:30

-$.9<&9,þ,7'5$.$
NĞũŶŽǀĢũƓşĚŽďƌŽĚƌƵǎƐƚǀşƐĞŽĚĞŚƌĄǀĄ ŶĂĚƌƐŶĠŵ^ĞǀĞƌƵ͕ŬƚĞƌǉŽďǉǀĂũşũĞƓƚĢ
ĚƌƐŶĢũƓş sŝŬŝŶŐŽǀĠ Ă ƐƉŽůƵ Ɛ Ŷŝŵŝ ŝ ĚƌĂĐŝ͘ dŝ ũƐŽƵ ũĞĚŶŽǌŶĂēŶĢ ŶĞũĚƌƐŶĢũƓş͘
ZĞǎŝĞ͗ Dean DeBlois, Chris Sanders.
ýǡǡâÀýǡDABING, 97 min., 80,- «Ǥ

08å9(67Ì18

3iWHNYH, sobota 14.8 ve 20:00

32þÉ7(.

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), ǌŬƵƓĞŶǉ ǌůŽĚĢũ͕ ƓƉŝēŬĂ ǀ ŶĞďĞǌƉĞēŶĠŵ
ƵŵĢŶş ĞǆƚƌĂŬĐĞ͗ ŬƌĄĚĞǎĞ ĐĞŶŶǉĐŚ ƚĂũĞŵƐƚǀş ǌ ŚůŽƵďŝ ƉŽĚǀĢĚŽŵş ďĢŚĞŵ
ƐŶĢŶş͕ŬĚǇũĞŵǇƐůŶĞũǌƌĂŶŝƚĞůŶĢũƓş͙ ZĞǎŝĞ͗ Christopher Nolan.
,ƌĂũş͗Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Cillian Murphy.
Sci-fi, USA, ǡâÀýͷǡͷͺǤǡͽͻǡ- «

3iWHNYH7:30, sobota 14.8 v 17:30

ALVIN A &+,3081.29e,,
DĂůƓş  ƉŽŬƌĂēŽǀĄŶş ĨŝůŵƵ͘ dĞŶƚŽŬƌĄƚ ůǀŝŶ͕ ^ŝŵŽŶ Ă dĞŽĚŽƌ ƉŽƚŬĂũş ŶŽǀĠ
ŬĂŵĂƌĄĚǇ͕ ǀůĂƐƚŶĢ ŬĂŵĂƌĄĚŬǇ͕ ǌĞ ŬƚĞƌǉĐŚ ƐĞ ŵŽǎŶĄ ƐƚĂŶĞ ŝ ŶĢĐŽ ǀşĐ ʹ
ŵƽǎĞƚĞƐĞƚĢƓŝƚŶĂĚşǀēşƚƌŝŽŚŝƉĞƚƚŬǇ͘
ýǡǡâÀýǡDABING, 88 min., 75,- «Ǥ

þWYUWek 19.8 ve 20:00, piWHNY7:30 a ve 20:00

PRINC Z PERSIE: 3Ì6.<þ$68
>şŶǉ ƉƌŝŶĐ ƐƉŽũş ƐşůǇ ƐĞ ǌĄŚĂĚŶŽƵ ƉƌŝŶĐĞǌŶŽƵ Ă ƐƉŽůƵ ďŽũƵũş ƉƌŽƚŝ ƚĞŵŶǉŵ
ƐŝůĄŵ͕ĂďǇŽĐŚƌĄŶŝůŝƐƚĂƌŽǀĢŬŽƵĚǉŬƵ͕ŬƚĞƌĄŵƽǎĞŽƐǀŽďŽĚŝƚ^ĂŶĚƐŽĨdŝŵĞĚĂƌ ŽĚ ďŽŚƽ a ƵŵŽǎŶŝƚ ũĞũşŵƵ ǀůĂƐƚŶşŬŽǀŝ ǀůĄĚŶŽƵƚ ƐǀĢƚƵ͘ ZĞǎŝĞ͗ Mike
Newell. ,ƌĂũş͗Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley.
āýǡǡâÀýͷǡͷͻǤͽͻǡ- «Ǥ

Sobota 21.8 v 17:30 a ve 20:00

7:,/,*+76É*$=$70ę1Ì  
KƐƵĚ ĞůůǇ ƐĞ ůŝŶĞ ǌǀůĄƓƚŶşŵŝ ĐĞƐƚĂŵŝ͘ ĚǁĂƌĚ͕ ũĞũş ůĄƐŬĂ ũĞ ŽƉĢƚ Ɛ Ŷş͘͘͘
Ž ũĞũşŚŽ ǎŝǀŽƚĂ ǀƐƚŽƵƉŝů :ĄŬŽď͕ ũĞũş ŶĞũůĞƉƓş ƉƎşƚĞů͕ ŬƚĞƌĠŚŽ ƚĂŬĠ ŵŝůƵũĞ͕
:ĄŬŽď͕ƉŽƐĞĚůǉůĄƐŬŽƵ ŬĞůůĞ͕ ƚĂŬĠŶĞŶşũĞŶŽďǇēĞũŶǉēůŽǀĢŬ͕ĂůĞǀůŬŽĚůĂŬ͘
ĞůůĂŵŝůƵũĞĚǀĢŽƐŽďǇ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵŶĞƉƎĄƚĞůĠũŝǎƉŽŬŽůĞŶş͘ ZĞǎŝĞ͗ David Slade.
,ƌĂũş͗Kristen Stewart, Robert Pattinson, Ashley Greene͙
HoroǡǡâÀýͷǡͷͻǤǡͼͻǡ- «Ǥ

SWĝHGDDÿWYUWHN v 17:30 a ve 20:00

SHREK: ZVONEC A KONEC

þWYUWHNYH, piWHNYH, sobota 7.8. v 20:00

3iWHNDVRERWD v 17:30 a ve 20:00

ĄďĂǀĂ͕ ŵſĚĂ͕ ƉƎĄƚĞůƐƚǀş ʹ ŶĞũĞŶ ƚŽƚŽ ǀƓĞĐŚŶŽ ǌŶŽǀƵ ƉƌşŶĄƓşǵ Įůŵ Sex ve
ŵĢƐƚĢ Ϯ͕ ǀĞ ŬƚĞƌĠŵ ƐĞ ǀƌĂĐş ĂƌƌŝĞ ;^ĂƌĂŚ :ĞƐƐŝĐĂ WĂƌŬĞƌͿ͕ ^ĂŵĂŶƚŚĂ ;<ŝŵ
ĂƩƌĂůůͿ͕ŚĂƌůŽƩĞ;<ƌŝƐƟŶĂǀŝƐͿĂDŝƌĂŶĚĂ;ǇŶƚŚŝĂEŝǆŽŶͿ͘WŽǌŶĞũƚĞũĞũŝĐŚ
ǎŝǀŽƚǇ Ă ůĄƐŬǇ ƉŽ ĚǀŽƵ ůĞƚĞĐŚ ǀ ƉŽŬƌĂēŽǀĄŶş͕ǵ ŬƚĞƌĠ ŽƉƌĂǀĚƵ ǌĄƎş.ǵ ZĞǎŝĞ͗
Michael Patrick King. ,ƌĂũş͗Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon.
ǡǡâÀýͷǤǡͷͺͼǤǡ;Ͷǡ- «

3iWHNDVRERWD v 17:30 a ve 20:00

6(;9(0ę67ę,,

=É/2å1Ì3/É1
KARATE KID

3iWHN97:30, sobota 7.8. v 17:30, nHGčOHY7:30

.8.<6(95$&Ì

<ƵŬǇ ƐĞ ǀƌĂĐş͕ Ĩŝůŵ ƐĐĠŶĄƌŝƐƚǇ Ă ƌĞǎŝƐĠƌĂ :ĂŶĂ ^ǀĢƌĄŬĂ͕ ũĞ ĚŽďƌŽĚƌƵǎŶǉ
ŝ ƉŽĞƚŝĐŬǉ ƌŽĚŝŶŶǉ ƉƎşďĢŚ͕ ǀ ŶĢŵǎ ŽǀƓĞŵ ŚůĂǀŶş ƌŽůĞ ƉƎĞďşƌĂũş ŚƌĚŝŶŽǀĠ
ǌĞ ƐǀĢƚĂ ĚĢƚƐŬĠ ƉƎĞĚƐƚĂǀŝǀŽƐƚŝ͘ ZĞǎŝĞ͗ :ĂŶ ^ǀĢƌĄŬ. ,ƌĂũş͗ KŶĚƎĞũ ^ǀĢƌĄŬ,
ĚĞŶĢŬ^ǀĢƌĄŬ, KůĚƎŝĐŚ<ĂŝƐĞƌ, <ƌŝƐƚǉŶĂEŽǀĄŬŽǀĄ- &ƵŝƚŽǀĄ, &ŝůŝƉĂƉŬĂ, :ŝƎş
DĂĐŚĄēĞŬ, :ŝƎş>ĄďƵƐ, WĞƚƌƚǀƌƚŶşēĞŬ, WĂǀĞů>ŝƓŬĂ
ýǡ,ǡâÀýǡͿͻǤǡͽͻǡ-«Ǥ

Po 10 lHWHFKVH-LĜt3DYOLFDV+UDGLãĢDQHPRSČWVHWNiVafULFNêPKXGHEQtNHP 
'L]X3ODDWMLHVHPVQtPåYU.2001 natRþLOLYHOPL~VSČãQp&'0\V'REUpQDGČMH.
Na koncertech MHGRSURYRGtEXEHQLFNiVKRZ-803,1*'5806 z Olomouce.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Startuje Břeclavské
kulturní léto
Také o letošních prázdninách můžete navštěvovat
pravidelné koncerty nazvané

„Břeclavské kulturní léto na pěší zóně“.
Kulturní odpoledne se budou konat
každou prázdninovou neděli na pěší zóně
před gymnáziem v čase od 15.00 do 16.00 hodin.
Program:
4. 7. Old Stars Břeclav
11. 7. Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré
18. 7. Country skupina Lotři
+ tanečníci Country Rebels
25. 7. Melody Gentlemen Lednice
+ pěvecký sbor Jedním dechem
1. 8. Yantar - folk-rocková kapela
8. 8. Věra - ženský pěvecký sbor
15. 8. Národopisný soubor Břeclavan
22. 8. Iman Orient Dance - taneční škola
29. 8. Slovácký krúžek Stará Břeclav
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Abstrakce 13. července 2010
končí. Ti, kteří přišli,nelitovali.Snad
tuto zajímavou výstavu stihnete.Rekapitulujeme vystavující výtvarníky: Adlerová, Engel, Doležal, Kjulleněn, Křivánek, Kopcová, Long,
Neuhauserová, Raszka, Mráz, Skála, Uhrin…
Od 14. července do 10. září 2010,
tedy v letním čase, ve kterém trávíme dovolenou v přírodě, můžete
konfrontovat přírodu našich českých a moravských umělců. Výstava
s názvem Česká krajina zobrazí na 30 exponátech krajinu jižní Moravy, Vysočiny, ale i oblast severní Moravy, Čech. Z umělců lze jmenovat: Zdeněk Kopecký, Miloslav Dyl, Antonín Vojtek, Josef Velčovský,
Alois Moravec, Antonín Stoják a další.
Již dnes uvádíme termín KŘTU KALENDÁŘE,který se uskuteční
v břeclavské synagoze v sobotu 23. 10. 2010 od 10.30 hodin. Na akci
Setkání jsou pozvány dámy Klausová, Havlová, Poullain, Čunderlíková, Ulrychová, Špotáková, Štěpánková, Vránová Slavíková a desátá (nová kmotra) největší česká vědma Dagmar Kludská. Setkání je
především pro Vás. Více informací v příštím čísle.
Galerie nabízí – stálou expozici šperků ze dřeva,více než sto grafických děl,veškeré služby související s poradenstvím a výtvarným
uměním, oceňování obrazů,restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hodin, případně po
telefonické domluvě kdykoliv. 519 372118, 723 930 015, 723 887 977.
Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.

V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.

SLAVIA

, spol. s r.o.
ul. 17. listopadu 21, 690 02 Břeclav

 519 374 042, 607 931 977, 605 883 735; www.slaviark.cz
01582 BŘECLAV - pron. byt 4+1
. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Kč vč.ink.
01584 BŘECLAV - RD 7+2, poblíž centra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,180 mil. Kč

01578 BŘECLAV - byt 2+1
v OV, . . . . . . . . . 995.000 Kč

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 3+1 Týnec, CP: 200 m2, k rekonstrukci, dvorek, předzahrádka, všechny IS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000,- Kč
RD 5+1 Poštorná-Díly, CP: 220 m2, po rekonstrukci, okrasná zahrada, vinný sklep, garáž, terasa . . . 3.700.000,- Kč
RD 4+1 Hrušky, CP: 797 m2, přízemní, po rekonstrukci, zahrada se studnou, slun.kolektory . . . . . . . . 2.500.000,- Kč
RD 4+1 Poštorná, CP: 1.084 m2, po rekonstr., dvůr, posezení, bazén, zahrada, další stavební místo . . 3.100.000,- Kč
RD k bydlení i podnikání Hlohovec, CP: 1.549 m2, novostavba, zimní zahrada, cukrárna s výrobnou . 9.500.000,- Kč
RD 3+1 Bulhary, ZP: 296 m2, po rekonstrukci, zimní zahrada, dvůr, jezírko, bazén, zahrada, garáž . . 2.400.000,- Kč
RD 4+kk Valtice, CP: 358 m2, přízemní, rohový, po rekonstrukci, garáž, dílna, dvorek, zahrádka . . . . 2.500.000,- Kč
RD 2x 1+1 St. Břeclav, CP: 227 m2, k rekonstrukci, zděný, hosp.stavení, dvůr, k bydlení i podnikání . . . 850.000,- Kč
Byt DB 3+1 Na Valtické, CP: 82 m2, po rekonstrukci, 4.patro, zděné jádro, prosklená lodžie, sklep . . . .1.250.000,- Kč
Byt OV 2+1 Břeclav-centrum, CP: 71 m2, 2.patro, zděný, zajímavé dispoziční řešení . . . . . . . . . . . . . . .1.235.000,-Kč
Zahrada u letiště, CP: 1.300 m2, elektrika, vlastní studna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,- Kč
Více nabídek bytů, rodinných domů i komerčních objektů na www.eskomax.cz.

01585 BŘECLAV - byt 1+1
v OV, nový, . . . . . . . . . . . 955.000 Kč

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

NABÍZÍME PRONÁJEM
KOMERČNÍCH PROSTOR
v nově stavěném obchodním
centru na Lidické ulici
v Břeclavi.
Více na www.bvreality.cz

* Bř.centr. RD 4+1 po celk. rekonstrukci,
podkroví, terasa, zahrádka,181 m2 3,895.000

* Bř. Valtická dr. byt 3+1 5.p. nová koupelna,
plast.okna, zasklená lodžie . . . . . 1,280.000 Kč

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* 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. U Splavu dr. byt 1+1 panel, 7. patro, balkon, 33,05 m2, bez úprav . . . . . . . . . . . .670.000 Kč
* Bř. centr. byt 2+1 OV zděný, 95 m2, 1. p., nová koupelna, vyt. WAW . . . . . . . . . . . 1,282.000 Kč
* Bř. centr. podkrovní byt OV zděný 110 m2, klimatizace, podl.topení . . . . . . . . . . . 1,442.000 Kč
* Bř. mezonet. byt 2+kk s terasou, 3.p. 46 m2 PRONÁJEM od 1.8. . . . . . . . . .7.500 Kč/měs. +el.
* Bř. Fintajslova byt 2+1 balkon, 1.p. PRONÁJEM od 1.8. . . . . . . . . . . . 8.000 Kč/měs. vč. energ.
* Bř. Jaselská byt 3+kk 2.p., volné ihned PRONÁJEM . . . . . . . . . . . . . . 8.000 Kč/měs. vč. energ.
* Bř. obchod. prostory s výlohou, přízemí 55 m2, PRONÁJEM . . . . . . . 12.833 Kč/měs.+energie
* Mor. Nová Ves, Luční ul. nové garáže výměry 19-21 m2, rozvod el. . . . . . . . . . . . . .130.000 Kč
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Městské muzeum a galerie Břeclav informuje

Přijďte se podívat na nepálské tance v maskách
Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo do výstavních
prostor synagogy pro letní měsíce fotografickou expozici s velmi
exotickým námětem. Ve spolupráci s Česko-nepálskou společností při Technickém muzeu v Brně (společnost byla založena v roce
2002) se veřejnosti představí náboženství a kultura malého himalájského státu Nepálu.
Převážně hinduistický Nepál
je plný festivalů. Většina svátků
se řídí podle lunárního kalendáře, a proto data konání jsou pohyblivá. Každý svátek má přesně
stanovené obřady a úkony, které
se při něm konají. Při některých
z nich névárští buddhisté i hinduisté provádějí tance v maskách.
Tradice výroby masek začala
v Káthmándském údolí v období dynastie Liččhaviů od 4. století našeho letopočtu. Z tohoto období pochází také uctívání matrik
čili bohyní matek. Masky určené
pro rituální tance zhotovuje tradičně kasta Čitrakarů.

V náboženských tancích mají
masky dvojí účel: jednak aby tanečník psychologicky přijal božskou moc a jednak aby se přihlížející přenesli do jiného světa a
mohli splynout s těmito božstvy.
Vše od nakopání hlíny na určitých místech až po samotné provádění tanců se děje podle určitých rituálů a i tanečníci jsou vybírání jen z určité kasty. Tance
v maskách se v Nepálu provádějí
k zajištění míru, klidu, prosperity, pro dostatek dešťů, pro dobrou sklizeň ale také pro zapuzení
zlých duchů a nemocí. Jsou také
založeny na dávných legendách,

které často oslavují vítězství určitých božstev nad zlými démony. Tance se konají vždy při významných náboženských svát-

cích na různých místech a často
ve dne i v noci.
Na výstavě jsou zachyceny
tance ze čtyř svátků konaných
v Káthmándu - Pisach chaturdasi, Indra jatra, Dasain a Kartik nach.
Druhá část výstavy zahrnuje
tance konané při svátku Mani
rimdu v buddhistickém klášteře Tengboche, který se nachází
v oblasti Khumbu na cestě do
základního tábora pod Mount
Everestem. Na rozdíl od první
části výstavy, tento svátek slaví především etnická skupina
Šerpů z této oblasti a tance provádějí buddhističtí mniši na nádvoří kláštera.
Výstava potrvá do 10. října
tohoto roku a jsou srdečně zváni
všichni zájemci o asijský folklor
a náboženství.
PhDr. Alena Káňová

Židovské památky – synagoga a hřbitov
Z dlouholeté židovské historie našeho města se dochovaly do
dnešních dnů dvě významné architektonické památky, a to synagoga a hřbitov. Když starší synagoga z roku 1697 ve druhé polovině 19. století nestačila rostoucím prostorovým nárokům obce,
nahradil ji v roce 1868 nový templ pořízený nákladem židovského
starosty Davida Kuffnera.
O dvacet později jej renovoval významný vídeňský architekt
Max Fleischer v novorománském
slohu s použitím maurských prvků v interiéru. Synagoga je dvoupodlažní halová budova se sedlovou střechou. Pohledový důraz je
kladen na řešení vstupního severozápadního průčelí s kruhovým
motivem, kamenným desaterem a
dvěma věžičkami na krajích. Nad
hlavním vstupem byl restaurován hebrejský nápis – „Vstupujte
do bran Jeho s díkučiněním, do
síní Jeho s chválemi“ (Žalm 100,
4 Starý zákon). Dvojicí bočních

vchodů se po užších schodištích
vchází na ženskou tribunu, kterou nese deset štíhlých litinových
sloupků ukončených dórskými
hlavicemi. Prostor haly završuje plochý trámový strop s působivou výmalbou. Interiér sálu
osvětlují mohutné dekorativní
lustry, k elektrifikaci synagogy
došlo kolem roku 1930. Synagoga
byla k bohoslužebným účelům využívána do začátku okupace, celé
půlstoletí pak sloužila jako skladovací prostory. Po celkové náročné
rekonstrukci v letech 1997–1999
slouží jako výstavní a koncertní

Odbornice na židovství v Břeclavi Alena Káňová ohromila svým výkladem na židovském hřbitově, otevřeném při příležitosti Moravských
dnů, stovky lidí.

sál i jako dějiště společenských
akcí. Zpřístupnění veřejnosti a
odhalení kamenné pamětní desky zaniklé břeclavské židovské
komunity v předsíni synagogy
se uskutečnilo 28. září 2000. Synagoga je chráněná kulturní památka č. 8 507.
Židovský hřbitov se prostírá asi
700 m severně od hlavního náměstí. Založen byl pravděpodobně po
polovině 17. století, přičemž jeho
stáří dokazují nepravidelný tvar
hřbitova a převýšení nad okolní
terén. Na ploše o výměře 7 136
m2 se dnes nalézá asi 300 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší
dochované pocházejí z počátku
18. století. Tvar a členění náhrobků odpovídá hlavně tzv. jihomoravskému či mikulovskému typu.
Převládá bohatší barokní plastická
výzdoba, někdy s reliéfní symbolikou ve vztahu k zemřelému a vždy
s hebrejským nápisem. Novodo-

bější náhrobky ze žuly a mramoru již odráží zbohatnutí židovského břeclavského měšťanstva a asimilační trendy přelomu 19. a 20.
století. Severovýchodnímu rohu
hřbitova poblíž vstupu vévodí
majestátní novorenesanční hrobka Ignaze Kuffnera. Celý areál obklopený zídkou z režného zdiva a
glazovaných poštorenských tvarovek spolu s novogotickou obřadní
síní byl dostavěn v roce 1892 podle projektu vídeňského architekta
Franze Neumanna. Představuje typickou stavbu břeclavského
regionu.
V 80. letech 20. století byl zpustošený hřbitov určen k likvidaci a
podstatná část náhrobků odvezena. V letech 1991–1993 nechalo
město Břeclav provézt parkovou
úpravu areálu a dochované staré
náhrobky nově osadit. Hřbitov je
kulturní památka č. 7 128.
PhDr. Alena Káňová
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Moderní sportovní areál: Přijeli i olympionici
Na konci června byl slavnostně otevřen moderní sportovní areál
při ZŠ Slovácká, který nejen žákům školy nabízí běžecký ovál s kvalitním povrchem a atletickými sektory, fotbalové hřiště s umělou
trávou, víceúčelová hřiště či šatny i technické zázemí pro pořádání soutěží.

Trojskokanka Martina Šestáková
zahájila nevšední sportovní hry
pro žáky školy.

Vybudováno bylo rovněž
oplocení areálu a parkoviště.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnili také olympionici z Pekingu,
kteří na ZŠ Slovácká s atletikou
začínali, Martina Šestáková a Roman Novotný a také česká reprezentantka Eva Doležalová.
Žáci ZŠ Slovácká patří dlouhodobě k nejlepším atletům okresu,
každoročně se umísťují vysoko
také v celorepublikových soutěžích, což také vyzvedl břeclavský místostarosta Pavel Dominik.
„Tato investiční akce je pro Břeclav jednou z nejvýznamnějších za
poslední léta jak objemem vynaložených finančních prostředků,
tak vlastním významem akce. ZŠ
Slovácká dosahuje mezi břeclavskými školami stabilně nejlepších
výsledků a myslím, že tento areál

Na Moravských dnech si zájemci mohli areál prohlédnout z vodojemu.
žákům pomůže, aby ve svých disciplínách byli ještě lepší,“ vyjádřil
se místostarosta.
Kompletní revitalizace zastaralého sportoviště si vyžádala 41 milionů korun, z nichž 28

získalo město z Evropských fondů. Stavební práce trvaly necelý rok. Prostory areálu si budou
moci pronajímat i zájemci z řad
veřejnosti.
(dav)

Sportovní areá otevřeli symbolickým přestřižením pásky místostarostové Břeclavi Pavel Dominik a Martin Radkovič, kterým sekundoval
radní Zbyněk Humlíček.

Přijďte se podívat na

SLOVÁCKOU REGATU
Sportoviště nabízí moderní atletický ovál se všemi sektory.

Břeclavské Benátky:
plavby opět v provozu
V měsících červenci a srpnu
se rozšiřuje jízdní řád břeclavské lodní dopravy o trasu Břeclavské Benátky. 26.6. byl zahájen
druhý rok provozu. „Břeclavské
Benátky zůstávají v podobném
rozsahu jako loni. Novinkou je
přístaviště ve Staré Břeclavi na
Pastvisku. Zde mohou pasažéři
nasedat nejen na benátské plavby, ale mohou využít i další novinku, přívoz mezi Veslařským
klubem a Pastviskem. Ten funguje denně 8:00 – 8:20, 9:40 – 10:

20, 11:40 – 12:20, 13:40 – 14:20 a
15:40 – 16:20. Stačí přijít na jedno ze dvou přístavišť a nechat se
převézt. Příjemné je, že Benátky
letos jedou bez polední přestávky,“ popsala Monika Vintrlíková, manažerka lodní dopravy.
Jízdní řád Břeclavských Benátek byl vložen v červnové Radnici, pokud jej nemáte, stačí navštívit Turistické informační
centra v Lichtenštejnském domě
nebo na Veslařském klubu.
(red)

28. – 29. 8. v Břeclavi - areál Nad splavem
Více info. o závodu a časovém rozvrhu
na www.veslari.breclav.net

20 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Delfíni brali v Polsku
jedenáct cenných kovů

Mladí fotbalisté MSK
v dresu kraje
V Kunicích nedaleko Prahy se konal finálový turnaj krajských
výběrů mladých fotbalistů ročníku narození 1997, něco jako neoficiální mistrovství ČR.

Mladé plavecké naděje z Břeclavi v polovině června zazářily na
mezinárodních závodech v partnerském městě Andrychowě. Závodníci z břeclavského plaveckého oddílu Delfín přitom na padesátimetrové trati soupeřili s Italy,
Lotyši a Poláky.
Z prvního ročníku závodu
O pohár starosty polského Andrychowa si břeclavští plavci odvezli neuvěřitelných 11 cenných
kovů a stali se tak nejúspěšnější
plaveckou výpravou na závodech.
Nejlepšími z Delfínů byli Denisa

Piškulová a Ivan Kábrt, kteří
shodně vyplavali po dvou zlatých
a jedné stříbrné medaili. Devítiletá Piškulová navíc dokázala stříbrný kov vybojovat ve vyšší věkové kategorii, kde soupeřila s dívkami až o čtyři roky staršími.
Velice dobře si vedli také Michal
Rez a Marek Galanidis. Galanidis
si doplaval pro jedno zlato a dva
bronzy, Rez doplnil zlatou medaili stříbrným kovem. O medaili,
která jim však nakonec unikla,
zabojovali také Vanesa Šindlerová a Marek Lim.
(dav)

V šestnáctičlenném výběru Jihomoravského kraje, který vedl
trenér Luděk Zlámal, šéftrenér
mládeže MSK, měli své místo
i dvě naděje MSK Břeclav – Tomáš Trčka a Kamil Redek. Určitě by s nimi jel i Richard Tichý, kdyby mu start na vrcholu
sezóny neznemožnilo zranění
kotníku. Jihomoravský výběr
se do celostátního finále dostal
po úspěšné kvalifikaci, z níž postoupil společně s Hradeckým
krajem, zatímco kraje Moravskoslezský a Olomoucký byly
vyřazeny. V Kunicích se již Jihomoravanům vyhrát nepodařilo a
obsadili až čtvrté místo.
Jednoznačně 0 :5 podlehli
Středočechům, kteří měli skvělý
první poločas, ve kterém padlo
všech pět branek. S Prahou začal výběr jižní Moravy úspěšně,
vstřelil první branku, ale do poločasu to již bylo 1:3.
Ve druhé půli svého soupeře tlačil, snížil na 2:3 a nastřelil
břevno. Pražané našli před kon-

cem okénko v odkryté obraně a
uzavřeli skóre na konečných 4:
2. Obdobně s hradeckým výběrem vedl jih Moravy 1:0, znovu
v poločasu vedení neudržel (1:2).
Opakovala se snaha o srovnání
skóre, naději udrželo i úspěšné
krytí penalty soupeře. Vyrovnat se nepodařilo, naopak znovu
těsně opřed koncem zápasu pečetili hradečtí svou výhru na 3:
1. Dobrou akci završilo předání
poháru vítězům z rukou internacionála Antonína Panenky a
trenéra reprezentace ČR do 21
let Jakuba Dovalila. Břeclavské
fotbalové naděje se domů vrátily se silnými dojmy i s motivací
do dalšího intenzivního tréninku. Od 12. července jim začíná
další sezóna, v níž budou usilovat o členství v krajském výběru
čtrnáctiletých. A možná při bilancování dalšího ročníku soutěží mládeže bude počet hráčů
MSK Břeclav ve výběrech kraje
ještě vyšší.
(jh)

Ani letos Břeclav nepřijde
o tradiční srpnový Memoriál Ivana Hlinky
Ani během typicky letního měsíce srpna se nebudou fanoušci
ledního hokeje z Břeclavi a okolí nudit. Tradiční tréninky břeclavských mužstev všech věkových kategorií totiž na ledě Alcaplast
arény od 9. do 14. srpna naruší zápasy tradičního Memoriálu Ivana Hlinky, na kterém startují reprezentační výběry do osmnácti let
z nejlepších hokejových zemí.
Český reprezentační výběr začne v Břeclavi trénovat už 5. srpna, stejně na tom budou i Američané. Další dva týmy, které se
letos představí v Břeclavi – Rusko
a Finsko – přiletí až v den zahájení turnaje. Před samotným turnajem můžou ale fanoušci hokeje
shlédnout dvě zajímavá přátelská
utkání. Na 6. srpna už je naplánováno střetnutí mládežnických
reprezentací USA a Kanady a
o den později změří v Břeclavi
své síly nanečisto český a kanadský výběr.
Letos se uskuteční tradičně
velmi kvalitně obsazený turnaj
v Břeclavi již posedmé, druhá skupina se bude hrát ve slovenských
Piešťanech. Na Slovensku své
zápasy ve skupině odehrají kromě domácího výběru také týmy
Kanady, Švédska a Švýcarska.

Trošku odlišný bude letošní
rozpis turnaje. Ve skupinách se
bude hrát nepřetržitě od pondělka do středy. Český tým se utká
v pondělí s USA, v úterý s Finskem a ve středu se postaví proti
Rusku. Po čtvrtečním volném dni
se v pátek odpoledne odehraje zápas mezi posledními týmy obou
skupin, na večer je pak naplánováno semifinálové utkání. Turnaj
vyvrcholí v sobotu od 17:00 bojem o medaile. Konkrétní rozpis
semifinálových utkání a bojů
o medaile bude znám až po odehrání všech zápasů ve skupinách.
Domácí výběr vedený Jiřím
Šolcem a Martinem Hostákem
bude hrát všechna domácí utkání
v Břeclavi. V případě vzájemného
zápasu s naším východním sousedem by rozhodovalo o dějišti zápasu lepší umístění ve skupině.

Program Memoriálu Ivana Hlinky 2010 v Břeclavi:
6. 8. od 19.00
7. 8. od 18.30
9. 8. od 15.30
9. 8. od 19.00
10. 8. od 15.30
10. 8. od 19.00
11. 8. od 15.30
11. 8. od 19.00
13. 8. od 15.30
13. 8. od 19.00
14. 8. od 17.00

USA – Kanada(přátelsky)
ČR – Kanada (přátelsky)
ČR – USA
Rusko – Finsko
USA – Rusko
ČR – Finsko
Finsko – USA
ČR – Rusko
zápas „o udržení“
semifinále
finále nebo zápas o 3. místo

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

RADNICE / 21

Starosta vyzval mistryně republiky k zápasu

Vedení města netradičně přijalo mistryně ČR ve stolním tenisu. Místo oficiálního přijetí na
břeclavské radnici totiž zástupci
města přivítali břeclavské stolní
tenistky, ale také mladé naděje a
funkcionáře klubu MSK v Lichtenštejnském domě. Zde na hráčky čekal také pingpongový stůl
a celkem tři natrénovaní soupeři ve složení starosta Dymo Piškula, místostarosta Pavel Dominik a ve druhém setu střídající
tajemník Dalibor Neděla.
Při exhibičním zápase byly
mistryně v sestavě Renáta Štrbíková a Kristýna Mikulcová ve
značné nevýhodě, místo klasic-

kých pálek totiž hrály s pouhými nepotáhnutými dřevy, chvíli dokonce s raketou o průměru
půl metru. Další nev ýhodou
v případě Mikulcové byly boty
na podpatku.
Po, díky handicapům mistryň, vyrovnaném zápase začala diskuse. Štrbíková, která
z klubu odchází do zahraničí,
nevyloučila, že se v budoucnu
do Břeclavi vrátí. V Břeclavi tak
nadále zůstává běloruska Elena
Dubkova a juniorská reprezentantka Kristýna Mikulcová. Štrbíkovou by měla nahradit posila
ze zahraničí.
(dav)

Přijďte si v létě zahrát
basketbal na Slováckou
Po několika letech se opět do
Břeclavi vrací letní turnaj v basketbalu 3 na 3 na jeden koš. Své
místo našel v nově zrekonstruovaném sportovním areálu ZŠ
Slovácká. 17. 7. v 10:00 se na
modrá hřiště rozběhne několik
desítek hráčů, kteří změří síly
v jedné z nejpopulárnějších světových her. Utkají se v mužské
a juniorské kategorii. V rámci
turnaje budou probíhat i soutěže o ceny pro příchozí. Děti

do věku 15ti let poměří dovednosti ve slalomu s míčem, střelecké soutěži a Velkém okruhu,
kde si vyzkouší většinu basketbalových dovedností. Pro starší
jsou určeny klasické doplňkové soutěže basketbalových turnajů a to soutěže ve smečování
a střelbě trojek. Více informací naleznete na internetových
stránkách shc2010.webnode.cz.
Přihlášky směřujte na e-mail
shc2010@seznam.cz.

Mladší žáci ze Slovácké nejlepší v ČR
Základní škola Břeclav Slovácká má tradičně velmi dobré úspěchy v populární atletické soutěži Poháru Českého rozhlasu. Také
letos byly tyto výsledky signalizovány v okresním a krajském kole,
kde mladší žáci vedení Milanem Klimem dosáhli nejvyšší počty
bodů v ČR.
Korunovací těchto výsledků
se událo na celostátním finále,
které se konalo 8. června v Olomouci. Chlapci potvrdili svoji
výkonnost a celkovým součtem
5408 bodů zvítězili téměř o 400
bodů před dalšími sedmi účast-

níky tohoto finále. Škoda, že vítr
poškodil sprinterské disciplíny,
foukal ve všech případech proti
cílové rovince. Ani mladší žákyně (ved. Katka Dominiková) nezůstaly mnoho pozadu a skončily
na pátém místě. Nejlepší výsled-

ky jednotlivců - HOŠI: 60 m: 3.
Horčička 8,03, 5. Buťa 8,21, 10.
Symonyi 8,39, 1000 m: 2. Košut
3:00,17, 10. Svoboda 3:07,70, 11.
Trčka 3:10,83, 4x60 m: 10. Hochman-Horčička-Buťa-Svoboda
30,22, výška 1. Horčička 168, 6.
Svoboda 148, dálka: 4. Buťa 515,
7. Symonyi 492, 13. Košut 463,
míček: 3. Trčka 66,19, 8. Jaššo
60,45, 15. Čapka 52,54. DÍVKY - 60 m: 4. Bursíková 8,73,
8. Straková 8,98, 10. Šurečková

9,15, 600 m: 16. De Soto 2:01,11,
22. Judasová 2:09,87, 25. Poláčková 2:15,61, 4x60 m: 3. Straková-DeSoto-Šurečková-Bursíková
32,82, výška: 6. Tesařová 144, 9.
Šurečková 140, dálka: 3. Bursíková 453, 14. Straková 413,18
DeSoto 408, míček: 4. Tesařová
51,84, 12. Pláteníková 42,88, 13.
Roušová 38,91. Škoda, že kategorie staršího žactva nemají letos
obdobné výsledky.
(lk)

Diagnostika elektronických
systémů všech značek aut
automechanické
a autoelektrikářské práce
tel.: 606 920 271
Ch. N. Ves, Kpt. Nálepky 12
www.autovar.cz
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Softballisté ze ZŠ Slovácká rozdrtili
celorepublikovou konkurenci
Mladí břeclavští softballisté
ze ZŠ Slovácká v červnu excelovali na republikovém finále,
které se uskutečnilo v Praze. Ve
finále školních lig softbalu pro
ZŠ (neoficiální Mistrovství republiky školních softbalových
týmů) si v systému každý s každým Břeclavané lehce poradili se všemi šesti týmy, kteří sem
postoupili z prvních míst v krajských kolech.
Postupně tak porazili ZŠ Merklín (Plzeňský kraj) 15:0, ZŠ Ostrava, Porubská
(Moravskoslezský kraj) 8:0,
Gymnázium Praha, Ústavní 8:2,
ZŠ Ledenice (Jihočeský kraj) 16:
3, ZŠ Jana Wericha Praha 8:0 a ZŠ
Staré Město u Uherského Hradiště (Zlínský kraj) 7:3.
V závěrečném napínavém finále chlapci ze Slovácké znovu
zdolali pražské Gymnázium 5:0,
přičemž břeclavský tým předčil
soupeře zejména kvalitou nadhozu, hrou v obraně a dařilo se i na

pálce, čehož důkazem je množství dosažených bodů.
Vítězství v celostátním finále
bylo vyústěním několikaleté poctivé práce v kroužku školního
klubu. Třešničkou na dortu bylo

vyhlášení Adama Drtílka jako
nejlepšího pálkaře turnaje.
Základní školu Slovácká zde
reprezentovali členové softbalového kroužku Štěpán Káňa, Petr
Blažek, David Švarcer, Jakub Ho-

lobrádek, Jakub Šebánek, Adam
Drtílek, Michal Kardos, Michal
Holobrádek, Michal Fadrný, Tomáš Gažda a Tadeáš Kubát pod
vedením Vlastimila Fadrného a
Vlastimila Kubáta.
(tk, vf)

Břeclav bude hostit mistrovství republiky v atletice
V letošním roce se atletickému oddílu Lokomotivy Břeclav dostalo po výběrovém řízení cti pořádat mistrovství ČR v atletice mužů
a žen do 23 let. Mistrovství se bude konat v sobotu 28. a v neděli 29.
srpna na atletickém stadionu v Břeclavi.
Tak velký atletický podnik se
v Břeclavi dosud nekonal a před
pořádajícím oddílem stojí nelehký úkol zhostit se všech povinností spojených s touto událostí.
V posledních měsících proto zasedá organizační výbor každý týden a řeší všechny záležitosti spojené s ubytováním, stravováním,
prezentací, organizace na hřišti,
vydávání výsledků, vyhlašováním nejlepších závodníků, pomocných prací a v neposlední
řadě také pořádáním soutěží
pro děti, které se staly v poslední

době součástí těchto atletických
podniků.
Očekává se start asi 350 závodníků v 19 disciplinách žen a
stejného počtu mužů a přibližně
tolik také doprovodu, trenérů,
VIP hostů, mezi kterými bude
celé vedení Českého atletického
svazu, sponzoři a další hosté veřejného života města.V neposlední řadě je mistrovství i společenskou událostí.
Mistrovství začne v sobotu 28.
srpna předsunutými disciplínami
mužů i žen v kladivo na vedlej-

ším tréninkovém hřišti. Současně budou probíhat závody pro
děti, o kterých se blíže dovíme
z okresního tisku. Začátky kladivářských soutěži jsou 10.30 a
12 hodin. Oficielní zahájení celého mistrovství je ve 13 hodin
již na hlavní ploše stadionu a po
něm se uskuteční od 13.15 do 18
hodin první část disciplín. V neděli od 11 do 15 hodin proběhne
druhý blok zbývajících disciplín.
Již nyní je známo, že mezi účastníky se splněním limitů dostalo
i několik břeclavských závodníků. Bude to běžec Roman Paulík
na 1500 m (neděle ve 12.20), dále
Markéta Malariková v trojskoku
a výšce (sobota 14.15 a 16.15), juniorka Natalia Grotová 3000 m

překážek (neděle 13.20), juniorka Zuzana Štáhlová na 100 m
překážek (rozběhy sobota 13.45),
v trojskoku (sobota 14.15). Mohou se zde objevit další závodníci podle výkonnosti a zdravotního stavu. Je pravděpodobné, že
mezi účastníky budou špičkoví
atleti ČR, kteří reprezentovali na
světových a evropských soutěží,
věkem mezi ně patří například
i světoví oštěpaři Petr Frydrych
a Jakub Vadlejch s výkony daleko za 80 metrů. To bude záležet
na jejich reprezentačních povinnostech.
Milovníci kvalitního sportu
si jistě nenechají ujít tuto příležitost.
(lk)
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Odchází zvučná jména, základem
Áčka budou domácí hráči
Letošní sezona byla pro Áčko fotbalového MSK jako na houpačce. Nakonec z ní však Břeclavané vytěžili páté místo v MSFL, což je
historicky nejlepší výsledek od vzniku MSK. Z týmu odchází zvučná
jména, ředitel MSK chce stavět na vlastních odchovancích. O letošní
sezoně, Áčku, ale také hlavních prioritách klubu jsme si povídali se
sportovním ředitelem Vladimírem Michalem a sekretářem klubu
Zdeňkem Janíčkem.
Příští sezonu už nenastoupí fotbalová legenda Malár,
brankář Václavík, odchází
také obránce
Doležal. Jaké
byly důvody
pro jejich odchod?
Historicky jste skončili na
nejlepší příčce od vzniku MSK.
Přesto trenér Jiří Fryš odchází.
Proč končí a kdo jej nahradí?
Michal: Na tiskovce před
sezonou jsem si přál, abychom
byli do sedmého místa. To se
sice podařilo, ale mohlo to být
možná i lepší. Páté místo je určitě historický úspěch, zbytečně
nám však uteklo několik zápasů.
Takový je ale fotbal. S trenérem
Fryšem jsme dospěli k vzájemné
dohodě o neprodloužení smlouvy. Nástupce Fryše bude oficiálně představen na začátku července. (Do uzávěrky Radnice nebylo jméno nástupce trenéra Fryše
známo – pozn. redakce).
Janíček: Éra Fryše v MSK byla
fotbalově velmi kvalitní, což se
projevilo na úrovni A mužstva.
Měl určitou koncepci, kterou
systémově plnil, s jeho angažováním v oddílu jsme plně spokojeni.

Michal: Brankář Václavík tu
byl proto, aby předal zkušenosti
našim mladým gólmanům. Svůj
úkol splnil, bohužel se ale nevyvaroval zbytečných chyb v zápase s Jihlavou.
Sv ým přístupem však velmi pomohl mladíkům Rückschlossovi a Prokopovi a nyní
si po dohodě s MSK hledá nové
angažmá.
O post brankářské jedničky
v následující sezoně se poperou naši odchovanci. Obránci
Doležalovi lékaři kvůli zranění
doporučili, aby už dále v náročné třetiligové soutěži nepokračoval, což Doležal akceptoval.
Od Malára všichni samozřejmě
očekávali daleko víc, než předvedl. Na jeho výkonnosti a počtu odehraných zápasů se bohužel podepsala vleklá zranění. Po
vzájemné dohodě jsme s ním na
konci června ukončili smlouvu
a umožnili mu odejít.

Se kterými hráči jste naopak smlouvu prodloužili? Počítáte do nadcházející sezony
s nějakým zajímavým jménem
z venčí?
Michal: Smlouva končila
Demjanovičovi a také Švarcovi. S oběma kvalitními hráči
jsme se domluvili na prodloužení smlouvy.
Smlouvu jsme prodloužili
rovněž Simandlovi, který zde
byl na hostování ze Sigmy Olomouc a vypadá to, že by se měl
v nadcházející sezoně stát naším
kmenovým hráčem.
Janíček: Co se týká hostování, či kupování drahých hráčů
z venčí, rozhodli jsme se nejít
touto cestou jednak z důvodů
finančních, ale hlavně z důvodu stabilizace kádru. Tým je
v současnosti dobře postaven a
sehrán, o čemž svědčí jeho výsledky. Navíc zde máme dost talentovaných dorostenců, kteří
jsou nadějnými adepty do Áčka.
I v dalších letech bychom proto
chtěli tým stavět především na
domácích hráčích.
Jaké jsou ambice A týmu a
priority klubu do příští sezony?
Michal: Určitě bychom nechtěli skončit na nižší než páté
příčce. O přední místa se však
bude prát více silných týmů.
Nicméně MSK dává hráčům velice dobré podmínky a zázemí
pro rozvíjení jejich fotbalových
dovedností, kádr je stabilní a sehraný, takže je reálná šance útočit na nejvyšší příčky.

Janíček: Už na podzim budou mít fotbalisté k dispozici nové relaxační a regenerační centrum přímo na stadionu,
což by také mělo přispět k celkově lepší tělesné i psychické kondici a tím i dalšímu zkvalitnění
herního projevu.
Hlavní prioritou klubu je,
tak jako v minulých letech, mládežnický fotbal. Letos navíc do
mládeže půjde více financí než
dříve. Pokud si klademe za cíle
hrát kvalitní fotbal s místními
odchovanci, musíme investovat
především do mládeže. S tím
souvisí také další cíl, přitáhnout na kvalitní fotbal více diváků, kteří se budou moci podívat na místní hráče. Změn k lepšímu doznalo také prostředí pro
diváky. Na fotbal tak mohou přijít i rodiče s dětmi, které se zabaví v nově zbudovaném dětském
koutku.
Michal: Lidi bychom chtěli přilákat také na atraktivní
utkání klubů z vyšších soutěží, či
různá divácky zajímavá exhibiční utkání. Letos se v areálu MSK
konaly tři významné celorepublikové fotbalové akce. Břeclav se
tak zapsala velmi dobře do povědomí ČMFS, takže počítáme
s atraktivními turnaji i v příštích letech.
Ještě bych si dovolil poděkovat všem velkým i drobným
sponzorů včetně Města Břeclav, díky kterým se daří finančně zabezpečit chod klubu, jehož
prioritou je dlouhodobá práce
s mládeží.
Děkujeme za rozhovor
David Mahovský

Excelentní jaro fotbalového dorostu MSK
Výborně si vedli mladí fotbalisté MSK Břeclav kategorie dorostu
U19 v jarní části dorostenecké divize. Ze třinácti odehraných utkání
se desetkrát radovali z vítězství, třikrát remizovali (z toho dvakrát
na hřištích soupeřů) a ani jednou neokusili hořkost porážky.
Jaro vyhráli s náskokem sedmi bodů před Třebíčí, po slabším podzimu to ale stačilo „jen“
na konečnou druhou příčku.
Třebíč, která získala na podzim
o čtrnáct bodů více, než Břeclav,
si první příčku udržela a postupuje do 2.dorostenecké ligy. Hráči
MSK se dostali
před Prostějov a Bohunice, od
třetích Bohunic mají osmibodový odstup. Na podzim vedl druž-

stvo dorostu MSK U19 trenér Josef Banetka, který kolektiv udržel
v dobrém stavu.
Od ledna přišel do Břeclavi
trenér Luděk Zlámal, který převzal nejstarší skupinku dorostenců a funkci profesionálního
šéftrenéra dorostu a ze Slovácka
přestoupil do Břeclavi středový
obránce Petr Lukášek, který byl
oporou zadních řad. V útoku dominovala dvojice Jan Dunka a To-

máš Kruták. Dunka vstřelil deset
branek, Kruták šest, což byla dohromady přesně polovina dosažených úspěchů celým družstvem.
Oba se prosadili i jako autoři gólových přihrávek, první z nich byl
úspěšný šestkrát, druhý čtyřikrát.
Kruták, který je ročníku narození
93, svými výkony na sebe natolik
upozornil, že byl přizván k letní
přípravě do Spartaku Jihlava, který je účastníkem 1.dorostenecké
ligy. V kategorii U19 bude startovat ještě dva roky. Dalšími výraznými postavami dorosteneckého výběru MSK jsou středový
záložník Jaroslav Hromek a Pa-

trik Levčík, který operuje na levé
straně zálohy a úspěšně vykonává
i defenzivní činnosti. Do příštího ročníku dorostenecké divize
povede družstvo dorostu MSK
U19 trenér Zlámal s jediným cílem, kterým bude postup do vyšší soutěže.
Ze třiadvacetičlenného kádru
odchází do kategorie mužů sedm
hráčů, jádro kolektivu ale zůstává pohromadě, protože je s ním
pracováno koncepčně. Letní příprava začala již 8.července a bude
probíhat v domácím prostředí,
které poskytuje vše potřebné.
Jaroslav Hýbner
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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.

Vždy víc než okna a dveře
Získejte navíc bonus
k objednaným oknům

dle vlastního výběru
Pobočka Břeclav, Lidická 50
e-mail: breclav@pramos.cz
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