Zpravodaj města Břeclavi

RADNICE
www.breclav.eu

září 2010

reklamní
agentura
BŘECLAV  Shopping Center - Tel.: 519 327 719

www.svetreklamy.cz

Baby v Poštórni hodovaly Memoriálu Ivana Hlinky
kralovali Kanaďané

Průvod prvních Babských
hodů na konci července přilákal
spousty zvědavců. Na šedesát bab
dovedly k máji stárky a organizátorky z poštorenského Slováckého krúžku Anička Jankovičová a
Irena Tučková. Nejmladší účastnice byla teprve tříletá, nejstarší ve věku o osmdesát let vyšším.
Kromě Poštoranek dorazily na
koloběžkách s koňskými hlavami také baby ze „vzdálené“ Charvátské Nové Vsi. Průvodu a hodové veselice se zúčastnily i baby
z Lanžhota, Kostic, či Ratíškovic.

Poštorenští mužáci pro jistotu
zapřáhli za vůz koně. Povoz pak
jel celou Poštornou za průvodem.
Důvod byl podle Milana Studeného ze Slováckého krúžku Koňaré
prostý. „Sú to baby a když sa člověk podívá, uvidí v průvodu aj
baby staršího věku. A ty budú na
dlúhej štrece přes Poštornú beztak odpadávat jak hrušky. Nemožem přeca nic riskovat, takže sme připravili aj sběrný vůz,
který bude odpadlice po cestě
sbírat,“ vysvětlil Studený.
(dav)

V Radnici se dále dočtete
 Noc zajímavých staveb (str. 3)
 Slavnostně otevřeme náměstíčko (str. 5)
 Přehled LSPP (str. 8)
 Pozvánky z kulturního kalendáře (str. 10)
 Úspěchy veslařů na MČR (str. 23)

Ředitel zimního stadionu Zdeněk Petr předává brankáři reprezentace České republiky ocenění za nejlepšího hráče v zápase proti Kanadě, která vyřadila tým ČR z bojů o medaile. Více o Memoriálu Ivana Hlinky na str. 21.
Foto (pk)

Břeclavák mužem roku
Na konci srpna zazářil devětadvacetiletý Jan Hájek z Břeclavi v celorepublikové soutěži Muž
roku, v níž získal prvenství. Projektový manažer z Břeclavi finálový večer zcela ovládl. Kromě
titulu totiž získal i několik vedlejších cen. Jeho účast v soutěži přitom ohrožovaly následky
z nedávné dopravní nehody. Při
pádu na motorce si totiž naštípl
obratle. Během večera měl Hájek problémy s bolestmi, které
však překonal a svou účast dotáhl do vítězného konce. V říjnu
bude Hájek reprezentovat Čes-
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kou republiku na světové soutěži
Mister International v indonéské
Jakartě.
(red)
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K Pohansku na kole i na bruslích

Před

Po

Zatímco před letními prázdninami připomínala stezka na Pohansko místy šotolinovou cestu, nyní ji po celé délce pokrývá nová vrstva asfaltu.

Nové rollboardy usnadní
turistům orientaci

Mnohem vyšší jízdní komfort nabízí cyklistům nově opravená stezka vedoucí z Břeclavi
k zámečku Pohansko. Cyklostezka už potřebovala opravu
roky. Současné vedení břeclavské radnice letos vyslyšelo volání cyklistických nadšenců a našlo
v rozpočtu finance na její rekonstrukci. Opravu samotnou provedl vlastník stezky, Lesy ČR. Město dotovalo komunikaci částkou

1,8 milionu korun, z čehož stačilo
vlastníkovi na důstojnou opravu
1,6 milionu. I přesto, že stezka má
primárně sloužit cyklistům, využívají ji také in-line bruslaři. Do
konce letošního roku ještě město začne s budováním cyklostezky v centru města, která bude od
sochy T. G. Masaryka kopírovat
řeku Dyji až po křižovatku na Lidické ulici (naproti Domu dětí a
mládeže).
(dav)

Město opravilo hřbitovy

Břeclavská radnice podnikla důležitý krok k lepší orientaci turistů v Lednicko-valtickém
areálu (LVA) a nechala vyrobit
24 informačních panelů, takzv.
rollboardů. Otočné šestihrany
z nerezivějícího kovu a s potiskem odolávajícím povětrnostním vlivům jsou instalovány
nejen v Břeclavi, ale také u saletů a v obcích LVA. „Informační
část rollboardu se vztahuje vždy
k místu, na kterém je panel umístěn. Dále obsahuje mapku LVA,
informace o dalších památkách
LVA a městu Břeclavi. Kvůli stabilitě je navíc podstavec vyplněn
betonem,“ vysvětlila vedoucí oddělení zahraničních vztahů a turistického informačního centra

v Břeclavi Lenka Bartošová. Čerstvě instalované stojany vzbuzují
zájem místních i přespolních nejen u saletů, ale také v Břeclavi a
v okolí.
„Byl jsem tady s manželkou
na prodloužený víkend před
pěti lety. To jsme ale navštívili jen Lednici a Mikulov. Díky
informacím z panelu máme teď
v plánu i další památky v okolí
o kterých jsme předtím neměli
tušení. Na snímcích nás zaujal
i kostel navštívení Panny Marie a
Pohansko, takže se vydáme i do
Břeclavi,“ neskrýval nadšení nad
rollboardem před Loveckým zámečkem u Lednice cykloturista
Pavel Kučera z Plzně.
(dav)

Na jaře a v létě letošního roku proběhla rekonstrukce hlavních cest
na hřbitovech v Poštorné a Charvátské Nové Vsi, kde k novým chodníkům po opravě hřbitovních zdí přibudou také repasované vstupní
brány. Součástí rekonstrukce, na kterou byly z městského rozpočtu vyčleněny dva miliony korun, jo také revitalizace okolního prostranství,
na kterém radnice instalovala nové lavičky či odpadkové koše.
(red)
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Se starostou na téma

Slavnosti 2010: program na dvou pódiích,
pavilón miniatur a nová vyhlídka
Přípravy na devatenáctý ročník Břeclavských svatováclavských
slavností jsou v plném proudu. Mezi zajímavosti patří otevření pavilónu miniatur a zpřístupnění nové vyhlídky. S břeclavským Gumotexem oslavíme jubileum.
Poté,
co ve čtvrtek 23. září
mužáci
z Charvátské Nové
Vsi ručně postaví
máju, Vás
čeká nabitý třídenní program,
a to nejen v podzámčí. V pátek
po šestnácté hodině bych Vás
rád pozval do městského parku.
Tam slavnostně otevřeme pavilón se zmenšeninami lichten-

štejnských staveb a základními
informacemi o Lednicko-valtickém areálu. Následuje dění pod
zámkem, které vyvrcholí loni
osvědčenou diskotékou.
V sobotu Vás nejprve pozveme k poštorenskému kostelu na
otevření vyhlídky, o jejíž vybudování město usilovalo několik let. Opět následuje program
v podzámčí. Důležitou změnou
je přesunutí Mezinárodního
dětského folklorního festivalu
do neděle, takže po celou sobotu bude pódium pod zámkem

patřit kapelám. Část večerního
programu letos uvidíte také na
vodě. Na nedalekém mlýnském
náhonu se představí divadelníci
z partnerského města Lysá nad
Labem. Třešnička na dortu bude
zřejmě závěrečný vstup Superstar
Miro Šmajdy.
Zajímavý program Vás letos
čeká také na zámeckém nádvoří,
kde vyroste druhé pódium. V sobotu se tam odehraje divadelní
odpoledne, v neděli se na nádvoří představí osm folklorních souborů v rámci mezinárodního dětského festivalu. Neděle tak bude
tradičně folklorní a hodová. Než
se po nedělním obědě procesí stovek krojovaných přesune průvodem k zámku, bude dopoledne

plné soutěží a her patřit hlavně
dětem. Samozřejmostí bude lunapark a tradiční jarmark.
Podrobnou pozvánku naleznou občané Břeclavi během několika dnů v domovních schránkách. Program bude zveřejněn
v tisku a také vyvěšen na webových stránkách města.
Jménem vedení města Břeclavi
si Vás dovoluji pozvat na Břeclavské svatováclavské slavnosti 2010.
Budeme rádi, přispějeme-li k vašemu odreagování od všedních
starostí, když si v pestrém programu najdete to „své“ a přijmete naše pozvání.
Ing. Dymo Piškula,
starosta města Břeclavi

V noci je osvětleno dalších 9 míst
Navštivte je a získejte dárek
V minulých letech bylo osvětleno několik zajímavých staveb
na území města, např. vodárna,
břeclavský zámek, kostely na
náměstí a v Poštorné, kaplička
ve Staré Břeclavi a další. V roce
letošním město nechalo nainstalovat osvětlení k dalším devíti dominantám Břeclavi. Mezi
osvětlené objekty tak postupně
přibudou fara v Poštorné, SOŠ

na Sovadinově ulici, most J. Fučíka, lávka přes Dyji, fara v centru města, splav na Dyji, kaple sv.
Cyrila a Metoděje, Dům dětí a
mládeže, synagoga a Lichtenštejnský dům.

Typ na večerní procházku
v sobotu 2. října
Po celkem šestnácti zajímavých a již osvětlených místech se

s námi vydejte libovolnou trasou
v sobotu 2. října v rámci akce nazvané „Noc zajímavých staveb a
památek“. Od 19.00 hodin můžete u každé z nich získat jeden
„moravský denár“. Cíl je v zahradě Domu dětí a mládeže na
Lidické ulici, kde zároveň proběhne otevření nového víceúčelového hřiště pro teenagery. Kdo
ve stejný den v době od 19.30 do

22.00 odevzdá v cíli určitý počet
moravských denárů, obdrží dárek. Pět denárů je hodnota trička,
za deset denárů si odnesete film
na DVD o Lednicko-valtickém
areálu a za patnáct denárů obdržíte filmovou novinku Moravské
letopisy. V cíli je zajištěno občerstvení, živá hudba, svařené víno a
další nápoje.
(OŠKMS)

Noc zajímavých staveb a památek
seznam míst
Poštorenská fara
na
Poštorenský kostel
j
í
ř
Břeclavský zámek
2.
Kostel na náměstí
Fara na náměstí T.G.M.
Lichtenštejnský dům + synagoga
Lávka přes Dyji
Most J. Fučíka
SOŠ Sovadinova
Vodárna
Kaple Vzkříšení páně u vodárny
Kaple sv. Rocha na pěší zóně
Kaple sv. Cyrila a Metoděje u nádraží
Kaplička ve Staré Břeclavi
Břeclavský splav
Dům dětí a mládeže – cíl

Mezi nově nasvícené památky patří také poštorenská fara, která
v noci společně se sousedním kostelem vytváří opravdu pohádkovou
atmosféru.
Foto P. Kašuba
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Problémová část Břeclavi
je pod dohledem městské policie
Petici s více než sedmdesáti podpisy poslali vedení břeclavské
radnice občané, kteří nejsou spokojeni s bezpečnostní situací v lokalitách Riegrova, Na Zahradách, Krátká, Husova, Žižkova a Nám.
Svobody. Problémem těchto lokalit jsou podle obyvatel, jež petici
poslali, nepřizpůsobiví Romové.
„Situace nebyla nikdy tak vážná jako nyní. Chceme upozornit
na stupňující se hluk, řev, sprosté nadávky, ale i rvačky. Denně
ničí náš majetek, dveře, garáže,
veřejné osvětlení. Dlouho jsme
mlčeli a snažili se problém vyřešit sami. Ovšem nadávky, výhružky a opravdu hrubé jednání
především od mládeže již není
možno tolerovat. Kdybychom

s nimi jednali takovým způsobem my, tak už jsme dávno nařčeni z rasismu,“ píší místní obyvatelé o problémech s romskými
občany v rozsáhlém průvodním
dopise, adresovaném starostovi
a Radě města Břeclavi.
Na základě zaslaného dopisu
s podpisovým archem se vedení
města s obyvateli zmíněné lokality neprodleně sešlo, aby spo-

Břeclav vyvěsila
moravskou vlajku

lečně projednali další postup. Ze
schůze vyplynulo několik zásadních věcí, které by měly napomoci k maximálnímu zvýšení
bezpečnostní situace v oblasti.
„Kvůli častým problémům v této oblasti jsme zde již dříve zvýšili
kontroly. Minimálně měsíc tady
budeme mít hlídku ve večerním
a nočním čase několik hodin každý den. Na konci září zasedneme
s obyvateli k další schůzce, kde
vyhodnotíme situaci a domluvíme se na dalším postupu,“ komentoval velitel městských strážníků Zdeněk Herman.
Nastalou situaci monitoru-

je také odbor sociální věcí a domovní správa. „Prošetříme stav
v romských rodinách z pohledu
dětí, které zde jsou přihlášené.
Zaměříme se na to, jestli zde jsou
splněny podmínky pro zdravý
vývoj dítěte, jestli mají děti dostatečné prostory ke zdárnému
vývoji apod. Na základě stížností
na kouřící romskou mládež požívající alkohol a drogy nejen venku, ale také v prostorách mezipater bytových domů, provádíme
kontroly jak v dopoledních, tak
ve večerních hodinách,“ vyjádřil
se vedoucí odboru sociálních věcí
Zdeněk Janíček.
(dav)

Listujte Radnicí na webu
jako ve skutečnosti
Od srpna mohou návštěvníci
stránek města www.breclav.org
listovat zpravodajem Radnice
stejně jako jeho fyzickou formou. K dispozici je samozřejmě i archiv čísel z let minulých,
který je upraven taktéž stejným
způsobem. Metoda listování
zvaná FlippingBook ukazuje, že
při prohlížení městského zpra-

vodaje na webových stránkách
nemusí jít vždy jen o nudné rolování pdf skriptem. Při nalistování potřebné stránky člověku stačí jen dvakrát kliknout pro větší přiblížení stránky. Pakliže si
chce návštěvník stránek zpravodaj stáhnout, je mu samozřejmě
i nadále k dispozici ve stažitelném
formátu pdf.
(dav)

Výzva:
Navrhněte místo
pro zelný trh
V červenci vystoupala před břeclavskou radnicí moravská vlajka,
kterou zde vyvěsil tajemník městského úřadu Dalibor Neděla. Břeclav
se tak přidala k dalším desítkám moravských měst a obcí, které tímto netradičním způsobem uctily svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Mětoděje. Břeclav vlajku vyvěsila na základě výzvy občanského
sdružení Moravská národní obec. Zároveň radnice rozeslala žádost o
vyvěšení vlajky dalším moravským městům a obcím.
(red)

Diagnostika elektronických
systémů všech značek aut
automechanické
a autoelektrikářské práce
tel.: 606 920 271
Ch. N. Ves, Kpt. Nálepky 12
www.autovar.cz

Při posledním jednání starosty s občany mnozí lidé
poukazovali na neexistenci zelného trhu v Břeclavi,
na kterém by své zboží prodávali domácí pěstitelé.
Vyzýváme tímto občany, aby nám napsali svůj návrh
na místo, na kterém by si takový trh představovali.
Své návrhy směřujte na sarka.mutinova@breclav.org,
tel. 519 311 400.
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Prohlášení vedení města Břeclavi
k výstavbě hobbymarketu
Mýty a nepravdy
kolem hobby marketu
V posledním týdnu se v médiích objevuje ohledně zamýšlené v ýstavby hobbymarketu
v Břeclavi celá řada záměrně šířených nesmyslů, polopravd a účelových lží. Předně hobbymarket
určitě nemá stát „pod zámkem“
nebo v „centru“, ale naproti čerpací stanice pohonných hmot na
ulici 1. máje. Mimo jiné blízko
areálu bývalé Tranzy. Troufáme
si tvrdit, že ani nikdo z břeclavských obyvatel nepovažuje podmáčené pole zarostlé lebedou za
louku nebo centrum, jak tento
prostor zatvrzele nazývají takzvaní odpůrci hobbymarketu.
Je rovněž důležité Břeclavákům říct celou pravdu, a sice to,
že na zmíněném poli bylo mož-

né postavit velkoprodejny už od
roku 2001, jen s tím rozdílem, že
plocha prodejen musela být do
1200 m2. Ale stát jich tam mohlo několik. A je také důležité dodat, že trojici marketů Billa, Lidl
a Penny mají na svědomí právě
někteří kritici záměru výstavby hobby marketu, kteří na zastupitelstvech před lety zvedali pro změny územního plánu
ruce v době, kdy současné vedení města bylo všude možně, jen
ne v zastupitelstvu. Jejich výzvy a
doporučení „k okamžitým účinným opatřením“ vyvolávají spíše
úsměv a především údiv nad bezbřehým pokrytectvím a ztrátou
soudnosti a paměti.
Je také důležité říct, že dopravní spojku mezi Poštornou a Břeclaví neucpávají svými auty lidé,

Za poliklinikou vyrostlo
nové parkoviště

Společnost Activ Parking, která v Břeclavi provozuje a organizuje ve spolupráci s městem systém parkování, uvedla v srpnu do
provozu nové parkoviště za poliklinikou. Povrch parkoviště je
zpevněn zatravňovacími dlaždicemi, celá komunikace je vybavena novým asfaltovým povrchem.
Na 70 nových parkovacích míst
realizovala společnost ve vlastní
režii s nákladem 2 900 000 Kč.
„Účelem vynaložených investičních prostředků je navýšení nabídky volných parkovacích míst především pro návštěvníky polikliniky,“ uvedla
Pavlína Adamčíková z tisko-

vého oddělení Activ Parking.
Pro dosažení vyšší obrátkovosti vozidel a zajištění parkování zejména pro pacienty a jejich
doprovod, je na této nové parkovací ploše stání zpoplatněno tarifem 5 Kč na první tři hodiny,
každá další započatá hodina pak
10 Kč. Tato lokalita nabízí také
možnost využití služby placení
prostřednictvím SMS zpráv.
Cílem břeclavské radnice a
společnosti Activ Parking je vybudování koncepčního řešení
systému parkování nejen v centru, ale i v ostatních částech města, kde parkovací kapacity dosud
nebyly řešeny.
(red)

CLAS GROUP S.R.O.

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

kteří jedou nakupovat do stávajících marketů, protože parkoviště
u nich po ránu, na rozdíl od silnic, zejí prázdnotou. Máme to na
svědomí my všichni, kteří jezdíme do Břeclavi za prací autem a
většinou v něm sedíme sami.

Stavba marketu je nejistá
Současná situace ohledně výstavby hobbymarketu je taková,
že ačkoliv obyvatelé města většinou o prodejnu se sortimentem
pro kutily a zahrádkáře stojí, patrně ještě několik let budou nářadí a materiál nakupovat v Hodoníně nebo v Brně a to z toho
důvodu, že realizace záměru je
více než nejistá. Investor stáhl
žádost o vydání územního rozhodnutí, protože jím předložený
projekt byl v rozporu s platným
územním plánem. Investor, podle
dostupných informací také stáhl
i žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Sám jednatel firmy sděluje, že projekt je
zastaven. A to potenciálního investora čeká řešení celé řady dalších stavebně technických problé-

mů včetně rozšíření křižovatky.
Ve světle výše uvedeného „odpůrci hobbymarketu“ přišli s tvrzením, že hobby market v Břeclavi nikdy stát neměl a že na poli má
stát obchod typu Kauflandu nebo
obchodní zóny podobné té, která
je u Tesca. Zatím se z nich nikdo
nezmínil o tom, že současný investor hobbymarketu, pokud by
postavil něco jiného než prodejnu pro kutily, musí městu Břeclav
zaplatit pokutu ve výši 7 milionů
korun. A zcela ignorují a přehlížejí jednoznačná prohlášení zástupců řetězců, že v tolik diskutované lokalitě stavět nebudou,
protože svůj záměr zrealizovali
na druhém konci města a že nemají přístup k pozemkům.
Věříme, že každý soudný a
nezaujatý člověk, který používá
zdravý selský rozum si dokáže
sám najít odpovědi na otázky,
které ohledně výstavby hobbymarketu ve městě padají.
Za vedení města Břeclavi
Ing. Dymo Piškula, starosta
Ing. Pavel Dominik, místostarosta
Martin Radkovič, místostarosta
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Pozvánka na veřejné projednání
zm. č. 10B územního plánu SÚ Břeclav
Vážení občané,
Městský úřad Břeclav zahájil řízení o posouzeném návrhu
změny č.10B územního plánu sídelního útvaru Břeclav a oznamuje, že se dne 13.9.2010 v 16.00
hodin na MěÚ Břeclav v zasedací
místnosti č.39 uskuteční veřejné
projednání.
Předmětná změna řeší jedinou lokalitu a to v blízkosti
zahrádek U letiště, kde je navrhována plocha pro fotovoltaickou elektrárnu o celkové výměře 9,4 ha.
Dokumentace této změny je
vystavena k veřejnému nahléd-

nutí do 13. 9. 2009 na MÚ Břeclav
– odbor stavebního řádu územního plánování, oddělení úřad
územního plánování, 2.patro,
dveře č.226, v úřední dny (pondělí a středa 8.00 – 18.00 hodin,
úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 hodin), jinak podle telefonické dohody (tel. 519 311 357). Projednávaná změna je zveřejněna i na
internetových stránkách Města
Břeclav www.breclav.org (Městský úřad/ Struktura a kontakty/
Odbor stavebního řádu a územního plánování /rozpracovaná
ÚPD města Břeclav).
Nejpozději při veřejném pro-

jednání dne 13. 9. 2010 může
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené osoby jsou podle § 52
odst.2 stavebního zákona vlastnici pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch
a zástupce veřejnosti. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby opráv-

něné k podání námitek se touto
veřejnou vyhláškou na tyto skutečnosti upozorňují. Stanoviska,
námitky a připomínky musí být
v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Projektantem návrhu změny č. 10B ÚPNSÚ Břeclav je Urbanistické středisko Brno spol.
s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno –
Ing.arch. Vanda Ciznerová.
Jaroslav Polach
Odbor stavebního řádu
a územního plánování

Rekonstrukce Domova Bohoslužby v Břeclavi
seniorů už v roce 2011
V únor u letošní ho roku
město Břeclav podalo žádost
o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí na zateplení a výměnu oken
Domova seniorů v Břeclavi.
Žádost Břeclavi Státním fond
životního prostředí schválil a
v současné době se zpracovává
dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Samotné zateplení a výměna
oken Domova seniorů by mělo
být provedeno v roce 2011.
U jednotlivých objektů budou zatepleny obvodové pláš-

tě, vyměněny výplně otvorů a
bude zateplen strop pod nevytápěnou půdou. Opraveny budou také části balkonů, které
v současné době již nevyhovují
konstrukčně.
Hlavním cílem výše uvedených opatření je snížení energetických ztrát v jednotlivých
objektech Domova seniorů a
dosažení úspor spotřebované
energie na v ytápění objektu,
snížení prostupu tepla vnějším
pláštěm budovy a výplněmi otvorů ve fasádě.
(red)

Kostel církve adventistů
sedmého dne
Jiráskova 2, Břeclav
sobota 9.00 studium Bible
10.30 kázání
Aktuální témata bibl. studia,
akce pro veřejnost (děti, senioři) a možnost diskuze na
www.adventisti.cz
Sbor církve apoštolské
Tylova 6, Břeclav - Poštovná
neděle 9.00
úterý 18.00 studium Bible
Sbor Českobratrské
církve evangelické
Nám. Svobody 14, Břeclav
neděle 8.45
čtvrtek 18.30 studium Bible

Kostel Navštívení Panny Marie
církve římskokatolické
Hlavní, Břeclav - Poštorná
neděle 9.45
po, st, pá 18.30
více na:
http://farnost.postorna.cz
Kostel sv. Václava
církve římskokatolické
Nám. TGM, Břeclav
neděle 7.45
10.30 pro rodiče
s dětmi a mládež
sobota 18.30 s nedělní liturgií
po, st, pá 18.00, čtvrtek 7.45
Rozpis bohoslužeb v Břeclavi
najdete v Radnici každý druhý měsíc.
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OZNÁMENÍ
o dobČ a místČ konání voleb do Zastupitelstva mČsta BĜeclav podle § 29 zákona þ. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmČnČ nČkterých zákonĤ
1. Volby do Zastupitelstva mČsta BĜeclav se uskuteþní:
v pátek dne 15. Ĝíjna 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 16. Ĝíjna 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku þ. 1 je volební místnost: Základní škola, kpt. Nálepky 277/5, þást Charvátská Nová Ves, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Palackého, S. K. Neumanna, SNP, Lednická þ.o. 1 - 159 lichá, Kollárova, M. KudeĜíkové, Wolkerova, Nezvalova, Na Špitálce, Kpt. Nálepky, TyršĤv sad

ve volebním okrsku þ. 2 je volební místnost: Základní škola, kpt. Nálepky 277/5, þást Charvátská Nová Ves, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Lednická þ.o. 2 - 160 sudá, Kapusty, Údolní, Chaloupky, KĜivá, U Jezera, ObráncĤ míru, Revoluþní, A. KubČny, Nový DvĤr, U Apolla, TĜi Grácie, Hájenka þ.p. 715

ve volebním okrsku þ. 3 je volební místnost: Základní škola, Komenského 60/2, þást Poštorná, (þervená budova), pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Nádražní þ.o. 1 - 43 lichá, Nádražní þ.o. 2 - 54 sudá, Nádražní þ.o. 45 - 83 lichá, Nádražní þ.o. 56, 58, 60 B. Šmerala, Gagarinova, Hájová þ.o. 1,2,4,6,8, DČlnická
Tylova, Celnice – stĜedisko služeb, Záhumní

ve volebním okrsku þ. 4 je volební místnost: Základní škola, Na Valtické 641/31A, þást Charvátská Nová Ves, pro voliþe s trvalým pobytem
Tovární kolonie, Hlavní, ýs. armády

ve volebním okrsku þ. 5 je volební místnost: Základní škola, Komenského 60/2, þást Poštorná (þervená budova), pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Havlíþkova, Polní, Osvobození, Sadová, KováĜská, Rovnice, Úzká, Komenského, J. Skácela, Hraniþní, Horní Luþní, Dolní Luþní, ProstĜední, J. Fuþíka, Dyjová,
Lesní, tĜ. 1. máje þ.o. 5 - 99 lichá, tĜ. 1. máje þ.o. 2 - 12 sudá

ve volebním okrsku þ. 6 je volební místnost: Základní škola, Komenského 60/2, þást Poštorná (þervená budova), pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Nádražní þ.o. 85 – 99 lichá , Nádražní þ.o. 100-143, Okružní, Budovatelská, Hájová þ.o. 3, 5, 7, 9
ve volebním okrsku þ. 7 je volební místnost: Základní škola, Kupkova 1020/1, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Kupkova, U Cukrovaru, U Splavu, VeslaĜská, Haškova

ve volebním okrsku þ. 8 je volební místnost: Základní škola, Kupkova 1020/1, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Fibichova, J. ýerného, Mahenova, Národních hrdinĤ, nám. T. G. Masaryka, U Stadionu, Zámecké námČstí, Pod Zámkem, Kanþí obora, tĜ. 1. máje þ.o. 1, Sladová, U
tržištČ, 17. listopadu, Fintajslova þ.o. 1 -19 lichá, Fintajslova þ.o. 2 - 14 sudá, VČznice BĜeclav, Za Bankou

ve volebním okrsku þ. 9 je volební místnost: budova bývalého školského úĜadu, ul. 17. listopadu 2995/1A, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. RĤžiþkova, Pyskatého, ýermákova, Fintajslova þ.o. 21 - 51 lichá, Fintajslova þ.o. 16 - 52 sudá, nábĜ. Komenského, Fügnerova, BĜí. MrštíkĤ, U Nemocnice

ve volebním okrsku þ. 10 je volební místnost: Obchodní akademie, Smetanovo nábĜeží 1224/17, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Národního odboje, Nerudova, ýechova, Jungmannova, Smetanovo nábĜ. þ.o. 1 -24, J .Palacha, Žerotínova, Jiráskova

ve volebním okrsku þ. 11 je volební místnost: MateĜská škola, BĜetislavova 578/6, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Šilingrova, Denisova, K. ýapka, Fleischmannova, Smetanovo nábĜeží þ.o. 25 - 36, 38,BĜetislavova, Sokolovská, Sady 28. Ĝíjna þ.o. 9 - 19, Bratislavská, K Pohansku,
Mládežnická, Železniþní, Lanžhotská, BĜezinova, Na Širokých

ve volebním okrsku þ. 12 je volební místnost: Základní škola, Slovácká 2853/40, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Husova, Libušina, Nová, B. NČmcové, Sady 28. Ĝíjna þ.o. 1 - 7, Riegrova, Svatoplukova, StromoĜadní, Slovácká þ.o. 41 - 49, 50, 54, 56, 61, 73, 79, 81, 82, 83,
Žižkova, nám. Svobody, Krátká, Na Zahradách, HrnþíĜská, nám. P. Bezruþe, sídl. Dukelských hrdinĤ þ.o. 25 - 29
ve volebním okrsku þ. 13 je volební místnost: Základní škola, Slovácká 2853/40 pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Slovácká þ.o. 6 – 40,

ve volebním okrsku þ. 14 je volební místnost: Základní škola, Sovadinova 565/1 pro voliþe s trvalým pobytem
sídl. Dukelských hrdinĤ þ.o. 1 - 24, Slovácká þ.o. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, KĜížkovského

ve volebním okrsku þ. 15 je volební místnost: Domov seniorĤ, Na PČšinČ 2842/13, pro voliþe s trvalým pobytem
Domov seniorĤ, ul. SeniorĤ, Nemocnice BĜeclav

ve volebním okrsku þ. 16 je volební místnost: DĤm dČtí a mládeže, Lidická 4, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. J. Opletala, Na ěádku, Chodská, Kosmákova, K. H. Máchy, Kpt. Jaroše, Lidická þ.o. 9 - 33 lichá, Na PČšinČ þ.o. 1 - 11 lichá, Na PČšinČ þ.o. 4 - 18 sudá, Sovadinova,
Za Kasárnami, U Póny

ve volebním okrsku þ. 17 je volební místnost: Základní škola, Herbenova 2969/4, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Herbenova, Olbrachtova, Vanþurova, Jaselská, U Jánského dvora, Hybešova, Sušilova, Lidická þ.o. 2, 4, 8 - 40 sudá, Mendlova, Družstevní,
ve volebním okrsku þ. 18 je volební místnost: Základní škola, Školní 1589/16 (Stará BĜeclav), pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Mánesova, Pastevní, Na PČšinČ þ.o. 15 - 49 lichá, Na pČšinČ þ.o. 18A - 48 sudá, Skopalíkova, U Zbrodku, Lidická þ.o. 35 - 89 lichá, Lidická þ.o. 42 - 96 sudá,
Vinohradní, PĜibylova, J. Moláka, Lidická þ.o. 91 - 129 lichá, Lidická þ.o. 100 - 134 sudá, Na Zvolenci, U PadČlku, PĜednádraží , U Sýpek
ve volebním okrsku þ. 19 je volební místnost: Základní škola, Školní 1589/16 (Stará BĜeclav), pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Ostrov, nábĜ. A. DvoĜáka, U Lesa, ěíþní, Zahradní, RybáĜské uliþky, gen. Šimka, Školní, HĜbitovní, U Rybníka, Na Kopci, LetištČ, Široký dvĤr, Bažantnice, ýeská,
Písníky
ve volebním okrsku þ. 20 je volební místnost: MateĜská škola Duhovka, Na Valtické 727, þást Charvátská Nová Ves, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Na Valtické þ.o. 55 - 91

ve volebním okrsku þ. 21 je volební místnost: Základní škola, Na Valtické 641/31A, þást Charvátská Nová Ves, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Na Valtické þ.o. 1 – 23, Habrová seþ

ve volebním okrsku þ. 22 je volební místnost: MateĜská škola Duhovka, Na Valtické 727, þást Charvátská Nová Ves, pro voliþe s trvalým pobytem
ul. Na Valtické þ.o. 24 - 54

3. Voliþi bude umožnČno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obþanství ýeské republiky (platným obþanským prĤkazem nebo
cestovním, pasem ýeské republiky), popĜípadČ státní obþanství státu, jehož obþané jsou oprávnČni volit na území ýeské republiky (prĤkazem o
povolení k pobytu).
4. Každému voliþi budou dodány 3 dny pĜede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva mČsta mĤže voliþ obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištČní poĜádku a dĤstojného prĤbČhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynĤ pĜedsedy okrskové volební
komise.
BĜeclav 5. záĜí 2010
Ing.Dymo Piškula
starosta mČsta
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Američtí učitelé se „učili“
Do konce roku bude
vyčištěn Mlýnský náhon u břeclavských kolegů
Lesy České republiky, s.p.
(LČR), Správa toků – oblast
povodí Dyje na žádost odběratelů povrchové vody, občanů i Města Břeclav investovaly
v minulosti prostředky na vypracování projektu na čištění
vodního toku Mlýnský náhon
v Břeclavi. Akce začne do konce roku 2010.
V současnosti je vodní tok
silně zanesen sedimenty, mnoha spadlými stromy, keři a větvemi, které snižují průtočnost
koryta. Stavební práce upraví
břehové porosty, odstraní stromy, včetně pařezů, keřů a větví
vrostlých do průtočného profilu koryta.
Z koryta Mlýnského náhonu budou odtěženy nánosy a
spadené dřevo. Čištění započne
u lávky pro pěší vedoucí k zámku a skončí u výusti napouštěcího objektu z odlehčovacího ramene Dyje.
Levý břeh lemují obecní a
soukromé parcely, které jsou
převážně využívány jako zahra-

dy, s přilehlou zástavbou rodinných domů a je zde rovněž situován sportovní stadion a městské
koupaliště. Tyto pozemky nebudou čištěním dotčeny.
Na pravém břehu se nachází bývalý zámecký park, který
je stejně jako parcela vodního
toku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR. Odtěžené sedimenty budou ukládány
na pravém břehu toku, po jejich
částečném odvodnění budou nánosy rozprostřeny v nejbližším
okolí břehu a povrch bude upraven s následným osetím
Investor akce tímto upozorňuje obyvatele města na pohyb
mechanizace v okolí bývalého
zámeckého parku, na probíhající těžební práce a od měsíce
října také omezený přítok vody
z odlehčovacího ramene Dyje.
Děkujeme za pochopení
Ing. Martina Grošovová
Správa toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.
Inzerce

Výzva k podávání
požadavků napojení lokalit
V souvislosti s průběžnou výstavbou optické sítě
na území katastru města Břeclavi, si dovolujeme
oslovit developery, vlastníky nemovitostí a zúčastněné firmy k předložení požadavků napojení konkrétních lokalit. Tyto návrhy
průběžně zpracováváme
do projektové dokumentace výstavby sítě. Investorem inženýrské sítě je společnost Freebone s.r.o.
Optická síť je budována
pro účely přístupu k internetu, IPTV (kabelová televize HD+, 3D), propojení
městských budov, kamerového systému a napojení
na dálkové optické kabely.
Současné propojení těchto

lokalit, většinou stále na
bázi bezdrátových spojů a
metalických vedení, nebude v budoucnu dostačovat z hlediska požadavků
na přenos velkých objemů
dat, multimediálních dat a
spolehlivosti komunikace.
Případná finanční spoluúčast na pokládce optického
kabelu do konkrétní lokality (nemovitosti) a další
související náležitosti jsou
předmětem osobního jednání.
Situační průběh sítě je
možné zhlédnout na stránkách www.freebone.cz
- postup výstavby FTTH
sítě .
Freebone s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 10
Tel.: 539 085 100

Na konci července zavítalo
do Břeclavi na 16 kantorů z USA.
Američtí učitelé přitom během
šestitýdenní cesty poznali školství v celé Evropě. Za vším stojí
americká Fullbrightova agentura, která byla zřízena za účelem
umožnit učitelům z USA poznat praktiky ve školství na celém světě. V Břeclavi Američany
hostilo místní gymnázium společně s brněnskou Masarykovou univerzitou. „Byli jsme na
základní škole, na gymnáziu
i na pedagogické fakultě. Snažili

jsme se, aby se američtí učitelé
setkali se svými českými kolegy,“ vysvětlil koordinátor projektové podpory a student zahraničních studií na MU Martin Glogar.
Zajímavostí je podle něj fakt,
že učitelé na celém světě řeší naprosto shodné problémy. „Děti
jsou stejné, výchovné problémy
také. Američani mají pocit, že
by se měli učit od nás, my zase
chceme přebírat spoustu věcí od
nich,“ podotkl Glogar.
(dav)

Aktuální přehled zabezpečení LSPP
Lékařská služba první pomoci, lékárenská služba první pomoci a
ohledání zemřelých v Břeclavi pro rok 2010

Rozsah služby

ordinační doba
všední den víkend/svátky

Kontakt

Poliklinika Břeclav LSPP pro dospělé 17.00–22.00 8.00–20.00

519 303 202

Nemocnice Břeclav Služba ohledání
zemřelých pro
celý okres Břeclav

18.00–6.00 nepřetržitě

519 303 202
519 303 111

LSPP pro děti a dorost 17.00–22.00 8.00–20.00

519 315 263
519 315 266

Poliklinika Břeclav LSPP stomatolog.

x

8.00 -13.00

519 303 213

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Rodinní pečovatelé do lavic
Občanské sdružení Moravskoslezský kruh pro ně připravilo celkem osm seminářů, které by
jim měly pomoci pečujícím z rodin v jejich práci. Zejména těm,
kteří se starají o starého člověka. Laičtí pečovatelé obdrží šest
příruček a instruktážní DVD.
Semináře, příručky i DVD jsou
zdarma. Hradí je Evropský sociální fond. Semináře se konají od
září vždy v pátek od 13 do 17 hodin v přednáškovém sálu Městské
knihovny Břeclav, Národních hr-

dinů 9 a je možné se hlásit i na
jednotlivé kurzy.
Začíná se 10. září sociálně právní problematikou. Pečovatelé se seznámí s platnou legislativou a novými vyhláškami. Lektoři jim poradí., jaké příspěvky
mohou pobírat. Řeknou jim
o sociálních dávkách a výhodách
pro pečující osoby, ale také o jejich odpovědnosti a povinnostech.17. září se koná seminář,
kde se dovědí o potřebách svého

pacienta, o podpoře pro pečující
rodiny, možnostech informací a
pomoci. 24. září se bude mluvit
o tom, co zažívá a potřebuje nemocný v závěru života a 1. října
o ošetřování od A do Z. Především o vhodné výživě, hygieně,
aktivizaci a domácím cvičení.
Na semináře navazují čtyři
podpůrná setkání s psychologem a psychiatrem, které se konají 8., 15., 22. a 29. října a mají
charakter péče o pečující. Ho-

vořit se bude o zvládání napětí a
o řešení problémů mezi osobou
pečující a opečovávanou, o prevenci vyhoření, účastníkům setkání se dostane rad a doporučení, jak pečovat o sebe.
Přihlásit se nebo získat více
informací lze na telefonních číslech 549 213 411 a 549 213 412,
e-mailem na adrese info@pecujdoma.cz nebo na webu www.pecujdoma.cz. Kapacita kurzů je
omezena.
(OSV)

Stavební úřad vyzývá:
Zkolaudujte své dokončené stavby
Stavební zákon zakotvuje povinnost stavebníka provést u vybraných staveb po jejich dokončení kolaudaci, na základě které
je možno stavbu následně užívat.
Situace je poněkud komplikovaná tím, že do 31. 12. 2006 platil
zákon č. 50/1976 Sb. (tzv. „starý
stavební zákon“) a od 1. 1. 2007
vstoupil v platnost zákon č. 183/
2006 Sb., (tzv. „nový stavební
zákon“), přičemž každý z těchto zákonů upravuje proces kolaudace odlišně. V následujícím
textu se pokusíme podat obecné
informace k této problematice
s vědomím, že každá stavba je
specifická, vyžadující jednotlivé
posouzení, a vždy je proto v zájmu stavebníka obrátit se pro
upřesňující informace přímo na
stavební úřad.
Stavby pravomocně povolené
do 31. 12. 2006, tedy za účinnosti starého stavebního zákona, se
také kolaudují postupem podle
tohoto zákona, tzn. je vydáno
kolaudační rozhodnutí. Kolaudaci tímto režimem podléhají stavby, na které bylo vydáno
stavební povolení. Nekolaudují se ohlašované stavby (drobné
stavby do 16 m2), které v obcích

spadajících do působnosti Stavebního úřadu Břeclav byly povolovány komisí výstavby, v Břeclavi
tuto činnost vykonával přímo stavební úřad.
Stavby pravomocně povolené nebo ohlášené podle nového
stavebního zákona se kolaudují
v souladu s tímto zákonem, tedy
u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (např. nájemní bytové domy,
občanská vybavenost, stavby pro
obchod, průmysl, dopravní infrastrukturu aj.) je vydán kolaudační
souhlas. U ostatních staveb (většinou sloužících individuálnímu
užívání), stavebník ohlásí záměr
započít s užíváním stavby a pokud stavební úřad toto užívání
do 30 dnů od oznámení nezakáže, lze stavbu užívat a stavebník již neobdrží písemný doklad
o povolení k užívání.
Zde je také nutno podotknout, že pojem „stavba“ nezahrnuje pouze novostavby, ale
také např. přístavby, nástavby a
některé stavební úpravy stávajících nemovitostí. Nejčastěji se
jedná o novostavby rodinných
domů, garáží, hospodářských
objektů, vinných sklepů a jejich

Malotraktory, pro farmu
ikomunální údržbu, pro zahradu
ivinohrady
Nové i použité malotraktory tovární výroby se
zajištČným servisem a dodávkami spotĜebních
i náhradních dílĤ.
Mulþery, pluhy, sekaþky,vrtáky, obraceþe, štČpkovaþe,
kultivátory, rosiþe, zametaþe, vleky, kabiny a další
s fungujícím servisem od firmy Traktorservis
v OĜechovČ u Brna tel.: 724784500- 503.

http://eshop.traktorservis.cz

Prodej – Servis - PĤjþovna

lisoven, ale také např. o přístavby,
nástavby a půdní vestavby těchto staveb, úpravy bytových jader
aj. Veškeré tyto stavby podléhají
kolaudaci podle výše uvedených
postupů.
Stavební úřad eviduje vydaná stavební povolení a ohlášení
včetně následných kolaudací a
při této činnosti zjistil, že počet
nezkolaudovaných staveb vzrůstá. Vyzýváme proto stavebníky,
kterých se tato problematika
týká, aby učinili potřebná opatření a uvedli své nemovitosti do
užívání nejenom fyzicky, ale také
po stránce stavebního práva. Užíváním stavby bez kolaudačního
rozhodnutí, oznámení, kolaudačního souhlasu nebo přes zákaz stavebního úřadu se fyzická osoba dopouští přestupku a

právnická osoba správního deliktu s možností uložení pokuty
až do výše 1 mil. Kč.
Základními podklady pro kolaudaci je žádost resp. oznámení
a doložení podkladů, které individuálně, s ohledem na druh
stavby a prováděných stavebních
prací, stanoví stavební úřad. Nejčastěji se bude jednat o geometrický plán (tam, kde dochází ke
změně půdorysných rozměrů
a tvaru – novostavby, přístavby) a revize vnitřních instalací
a zařízení.
Tečkou celého procesu u staveb, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, je provedení
tohoto právního úkonu, k čemuž
je příslušný katastrální úřad podle místa realizované stavby.
Stavební úřad Břeclav

Chasa z Charvátské Nové Vsi zve na

HODY
Kdy: 3. a 4. října od 15 h.
Hraje dechová hudba Skaličané
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Neslyšící nalézají v Břeclavi pomoc již 9 let
Sluchové postižení zdánlivě
vypadá jako jedno z nejlehčích
postižení. Člověk si vše může
fyzicky zařídit sám, nemá problém se kamkoliv dostat, dobře vidí. Zatímco vozíčkářům či
zrakově postiženým jsou lidé
schopni nebo ochotni pomoci,
u neslyšícího není ani zřejmé, že
nějakou pomoc potřebuje. Spíše
může být považován za neslušného, když například otočen

k nám zády v zúženém prostoru
neustoupí z cesty, ačkoliv jej slušně požádáme, protože nás jednoduše neslyšel.
Spolek neslyšících Břeclav je
občanské sdružení, které působí
v Břeclavi již 9 let.
Sluchově postižení klienti u
nás najdou pomoc při vyřizování různých záležitostí (na úřadech, u lékaře…). Zaměřujeme
se na tlumočení do znakového

jazyka, informace o kompenzačních pomůckách, prodej baterií
do sluchadel, besedy, přednášky,
kurzy znakového jazyka, kulturní a sportovní akce, přizpůsobené
potřebám lidí se sluchovým postižením. To vše pořádáme nejen
pro členy Spolku neslyšících, ale i
pro širokou veřejnost.
V pondělí a ve středu od
14.00 – 17.00 hodin na ulici Lednická 21 v Charv. N. Vsi, do bu-

dovy pošty mohou klienti přijít,
aniž by si schůzku předem dohodli. Jsou zde k dispozici dvě
sociální pracovnice ovládající
znakový jazyk. V jinou hodinu
je lépe předem se telefonicky domluvit schůzku, protože sociální
pracovnice pracují i v terénu.
Další informace získáte na
tel.čísle 722 719 101, 519 332 251,
snbreclav@seznam.cz nebo
www.snbreclav.cz.

Pozvánky z kulturního kalendáře
Břeclavské svatováclavské slavnosti

Hody v Poštorné

Termín: 24. – 26. 9. 2010

Termín: 17. – 18. 10. 2010

Místo konání: areál pod zámkem
Organizátor: Město Břeclav
Charakteristika: bohatý kulturní program, jarmark lidových
řemesel, taneční zábava

Místo konání: Kulturní dům Poštorná, Na Rovnici,
Hraniční ulice 34
Organizátor: Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“, tel: 603 179 557
(Karel Grandič), 724 979 558 (Milan Studený),
email: konare@postorna.info, www.konare.postorna.info
Charakteristika: tradiční lidová a dechová slavnost

O zlatý hrozen jižní Moravy – 34. ročník
Termín: 25. 9. – 26. 9. 2010
Start: po oba dny u ZŠ Kupkova – Sovadinova 7.00 – 9.00 hodin
Organizátor: MSK – turistika a KČT Slovan Břeclav,
tel: 737 786 681 (Josef Kaman)
Charakteristika: mezinárodní etapový pochod a cyklojízda,
akce v celostátním turistickém kalendáři,

Slované opět na Pohansku
Termín: 2. 10. 2010
Místo konání: zámeček Pohansko
Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, tel.:
519 324 493, 519 323 050, email: info@muzeumbv.cz,
www.muzeumbv.cz
Charakteristika: jedinečná možnost vidět, jak se žilo na
Pohansku v 10. století – dobový život, bojové strategie,
řemesla a mnoho dalšího týkajícího se života Slovanů
(www.druzina-jaga.cz)

Vatra republiky
Termín: 28. 10. 2010, začátek ve 14.00 hodin
Místo konání: Břeclav - zámeček Pohansko
Organizátor: Klub vojenské historie Břeclav, tel.: 777 003 032
(Petr Pajpach), email: rebel007@seznam.cz,
www.kvh-breclav.cz
Charakteristika: slavnostní zakončení turistické sezóny v Muzeu
lehkého opevnění, dojde také k zapálení Vatry republiky na počet
vzniku samostatného Československa

Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Lednická 21, Charv. Nová Ves
pořádá

Kurz znakového jazyka pro začátečníky
Kurz znakového jazyka pro pokročilé

Den seniorů

Zahájení obou kurzů: v pondělí 18. října 2010 v 17.00 hodin

Termín: 7. 10. 2010, začátek v 14.00 hodin

Kde: v Centru sociálních služeb Spolku neslyšících Břeclav,
Charv. N. Ves, Lednická 21 (v uličce před poštou)
Výuka je v pondělí 2 hodiny, celkově 50 hodin.
Informace na tel: 722 719 101, tel/fax: 519 332 251
e-mail: snbreclav@seznam.cz nebo www.snbreclav.cz

Místo konání: sál Domu školství, 17. listopadu 1a, Břeclav
Organizátor: Svaz důchodců ČR, tel: 606 555 824
(Jiřina Lhotská)
Charakteristika: oslava Dne seniorů spojená s 20. výročím
založení organizace SDČR v Břeclavi

Do nově otevřené
STOMATOLOGICKÉ
ordinace
přijímáme nové pacienty. Z estestické
stomatologie provádíme bělení zubů
pomocí moderní
plasmové lampy.
Těší se na Vás Dr. Zdeněk Hlavička.
Sídlo: 4.patro Polikliniky Břeclav,Bří Mrštíků 38,
tel.: 519303239

Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Břeclav

nabízí ve šk. roce 20010/11
pomaturitní studium - A/N 18 500,večerní kurzy A, N,
- různé úrovně 2x2h/týdně - 4 500,přípravné kurzy ke státním zkouškám,
kurzy k mez. zkouškám Zertifikat, City&Guilds
Nově: kurzy : konverzace s rodilým mluvčím Aj
Business english - pro zaměstnance firem
Kontakt: www.gbv.cz, pk@gbv.cz, 519 326 162

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Požární útok zaujal
i obyvatele sídliště

Netradičně hostila sedmou
soutěž letošního ročníku břeclavské hasičské ligy v požárním
útoku plocha hřiště sídliště Na
Valtické. Soutěž v požárním útoku se tak stala nečekaným zpestřením pro mnohé obyvatele panelových domů, kteří ji sledovali
přímo z balkónů svých bytů. Poslední srpnová sobota se příliš ne-

povedla domácím Poštoranům,
kteří skončili třetí. I přesto jsou
druzí v celkovém pořadí a v Bořeticích se utkají o titul s družstvem Pasohlávek. V soutěži žen
vedou Poštoranky po sedmém
kole s velkým náskokem a jsou
tedy jasnými favoritkami na prvenství v soutěži.
(red)

reklama & marketing

Od 1. října
v areálu MADOIL
Sovadinova 10, Břeclav
telefon 603 525 959

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Němci se na Pohansku střetli s Čechoslováky
Sedmdesáté výročí mobilizace oslavili nadšenci klubu vojenské historie Břeclav pompézní bitvou mezi nacisty a československými vojáky. Rok před
druhou světovou válkou to na
hranicích jiskřilo. Předválečnou
atmosféru doplnila v červenci
u zámečku Pohansko také ukázka každodenního života v československém městečku. Největším
lákadlem, které zhlédly stovky diváků, však byla právě „řežba“ de-

sítek nadšenců v dobových uniformách, kteří se do svých rolí
opravdu vžili a návštěvníci si tak
mohli vychutnat velmi autentický zážitek. Německá provokace
československých pohraničních
jednotek a četníků nezůstala bez
odezvy. Za doprovodu spousty
pyrotechnických efektů nakonec po lítém boji českoslovenští
vojáci a četníci hranice ubránili
a německou mašinérii na krátký
čas zastavili.
(dav)

www.nabytekpiza.cz

Nově otevřená RACIO prodejna

Ná
Národních
árodních hrdinů
hrdin
hr nů 22, Břecl
Břeclav (areál cukrovaru)

•
•
•
•
•
•

NABÍZÍ:
kompletní sortiment výrobků RACIO
bezlepkové potraviny
100 % ovocné šťávy
bylinné čaje
müsli a cereální potraviny
sušené plody

otevírací doba: po – pá 8.00 – 16.00 / Tel.: 774 83 00 85

To

BURČÁK

y…

Vinotéky Moravský sommelier®
ne
jlep
av
ší z Mor

Od 25. 9. ochutnávka vybraných
oceněných vín z výstavy Břeclav 2010
Moravský sommelier Libor Nazarčuk
VINOTÉKA A ZÁMECKÝ SKLEP
Zámecké náměstí – sklepení břeclavského zámku
Tel.: 725 610 555
Út – Čt 15.00 - 23.00
Pá a So 15.00 - 24.00, Ne 15 - 20.00 hod

VINOTÉKA V AREÁLU
BÝVALÝCH KASÁREN
Ulice Kpt. Jaroše 18, Břeclav
Tel: 519 321 098
Po – Ne 11.00 – 21.30 hod

tel.: 606 202 595, e-mail: info@moravskysommelier.cz, www.moravskysommelier.cz
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Městské muzeum a galerie Břeclav informuje

Vývoj židovského ghetta v Břeclavi
Židovská čtvrť (ghetto) v Břeclavi se nalézala jižně od hlavního
náměstí směrem k čtvrti Dubič.
S početním růstem židovské komunity v 18. století nutně docházelo k plošnému rozšiřování čtvrtě směrem od synagogy (Templová ulice), kdy vznikaly pozdější
uličky Lázeňská a Jateční. Ghetto
charakterizovala hustá, poněkud
chaotická zástavba zpravidla patrových domků těsně přimknutých k sobě, bez dvorků, zahrádek a hospodářských příslušenství. Další růst židovské čtvrtě byl
možný jen západním směrem, kolem nájemního knížecího hostince a za ním, zřejmě na úkor dosavadní křesťanské zástavby. Zde
již vznikla přímá ulice (Sladová)
s velkoryseji založenými domy,
jejíž dvorní trakty a zahrádky
ústily k ramenu řeky Dyje. Počátkem 19. století dokonce břeclavští Židé vykoupili i několik
domů na severní straně, na ulici
ústící v náměstí. Vzhledem k tomuto architektonickému vývoji,
kdy židovská čtvrť tvořila jednu
stranu náměstí a zabírala i podstatnou část hlavní třídy, nešel
v Břeclavi splnit jeden z úředně
prosazovaných požadavků, a to
prostorovou separaci židovského ghetta od ostatní křesťanské

zástavby. Tento tzv. translokační
reskript z roku 1726 přestal platit až díky revolučním událostem roku 1848. Domy židovské
čtvrtě bývaly od 80. let 18. století
očíslovány, přičemž pro odlišení
od křesťanské zástavby se používaly římské číslice. K přečíslování domů ve městě došlo v roce
1930. Kromě obytných stavení se

ve čtvrti nalézaly i budovy institucí – naproti synagogy stojí budova bývalé židovské obecné školy Templová 10 (fungovala až do
roku 1923), židovská radnice se
nacházela v domě Jateční 5, rituální očistná lázeň v domě Lázeňská 19. Zásobování vodou zajišťovaly studny s ručními pumpami,
z nichž jedna stávala při západ-

ním nároží templu (zbytky byly
objeveny před několika lety při
kanalizačních pracích).
Po roce 1848 se bohatší židovští obyvatelé stěhovali
mimo židovskou čtvrť, zejména zakupovali domy na náměstí a hlavní ulici. Naopak ghetto
se začalo stávat útočištěm chudších vrstev křesťanského obyvatelstva. Velké ztráty mu přinesla druhá světová válka. Jednak
definitivně zmizela jeho původní komunita, ale hlavně leteckým bombardováním dne 20.
listopadu 1944 došlo k celkové
destrukci židovské čtvrti. Asanace v 60. až 80. letech minulého století potom definitivně
dokončila zánik. Pouze menší
část původní zástavby se v modernizované podobě dochovala
(24 z celkových 72 domů). Specifická atmosféra židovské čtvrti je již bohužel setřena, z urbanistického hlediska je zajímavý
průchod v domě č. p. 409 a úzké
uličky kolem synagogy. Z architektonického pohledu potom
zbytky členěných fasád několika domů a venkovní vstupy do
sklepů. K vidění jsou též zbytky
dláždění ulic z nepravidelných
kmenů, tzv. kočičí hlavy.
PhDr. Alena Káňová

Rock On Ice lákal na známá jména
Letošní Rock On Ice přilákal návštěvníky nejen na fantastické dvoudenní vstupné, ale
hlavně na hvězdy celorepublikové formátu. Na břeclavském
hokejovém stadionu tak mohli
v červenci lidé vidět třeba slovenskou kapelu Desmod, ze
které šílely zvláště mladé dívky
v první řadě, přijela i populární

skupina Nightwork s Jakubem
Prachařem. Tisíce lidí přilákal Kryštof v čele s Richardem
Krajčem, bez velké odezvy fanoušků nezůstali ani Jiří Zonyga a Petr Kolář. Dvoudenní festival známými jmény jen zářil.
Návštěvníky festivalu dostali
do varu také Support Lesbiens,
Clou, Eddie Stoilow, Petr Bende

či Zdeněk Podhůrský.
Jako zpestření se představila českobudějovická kapela Bud a domácí
Sanitka z Podivína.
(red) Foto P. Uher
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Knihovna po prázdninách v novém
Břeclavská knihovna se návštěvníkům představí po prázdninách v zbrusu novém kabátě. Na první pohled viditelnou
změnou je nová fasáda, vyvedená v zelených barvách, která historické budově knihovny z roku1886 opět vrací zašlou
krásu. Při rekonstrukci fasády se
přihlíželo k tomu, aby se budova
co nejvíce přiblížila své původní
podobě, a tak se na ni vrátily i některé prvky, které vzaly za své při
nepříliš šetrné opravě provedené
v sedmdesátých letech minulého století.
Město Břeclav nechalo kromě
fasády na celé budově vyměnit
nevyhovující a netěsnící okna,
což ocení hlavně návštěvníci čítárny orientované do frekventované hlavní ulice, kteří se mohou
těšit na příjemnější a méně prašné
a hlučné prostředí.
Celkově největších změn doznalo dětské oddělení, které malé

čtenáře po prázdninách přivítá
navíc novou výmalbou ve veselých barvách, novým kobercem
a vyměněným topením.
Vynuceného uzavření knihovny knihovníci využili k tomu, aby
v celé knihovně provedli povin-

nou revizi knižního fondu, kterou musí každá knihovna jednou
za deset let absolvovat. Jejich rukama tak prošlo všech zhruba
100.000 svazků, které knihovna
svým čtenářů nabízí.
Pokud už jste zvědaví, jak

knihovna po náročných opravách vypadá, rádi Vás už v září
znovu v uvítáme. Pro všechny
zájemce jsme navíc připravili na
pátek 24. září 2010 Den otevřených dveří, při kterém si mohou
nejen celou knihovnu projít, ale
dozví se i leccos zajímavého z její
historie i současnosti.
Na začátek října potom
knihovna připravuje další řadu
počítačových kurzů, kurzů trénování paměti a spoustu dalších
akcí a besed spojených s tradičním Týdnem knihoven, který
letos proběhne v termínu 4. 10. 10.10.2010. Podrobnou nabídku
všech akcí naleznete na internetových stránkách www.knihovna-bv.cz.
Přijďte se tedy do knihovny
určitě podívat, těšíme se na Vás.
Mgr. Marek Uhlíř
ředitel Městské knihovny
Břeclav

Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko informuje
Vlastivědná společnosti regionu Břeclavsko, založená v květnu roku 2008, je dle svých stanov dobrovolné, nestranické a
nevládní zájmové sdružení příznivců města Břeclavi a zájemců
o historii, architekturu, národopis a výtvarné umění tohoto regionu. Za základ své činnosti považuje nově vzniklý vlastivědný
spolek především přednáškovou
činnost – za uplynulé dva roky se
podařilo uskutečnit desítku hojně
navštěvovaných přednášek věnovaných jak výročím významných
historických událostí regionálního i celostátního významu (ukončení II. světové války, 115. let břeclavského Sokola, 85. výročí SVK
Břeclav), tak i jednotlivým fenoménům a zajímavostí Břeclavska

(historie a současnost archeologických prací na Pohansku, židovství
v regionu, historie a architektura
hotelu Grand) aj. Spolek navázal
spolupráci s Městským muzeem a
galerií Břeclav a přednášky se tak
uskutečňují v důstojných prostorách břeclavské synagogy (patřící této instituci). V budoucnosti
VSB plánuje i pořádání seminářů či konferencí k historickým
tématům.
Sdružení dále považuje za velmi důležitou oblast svého působení i propagaci cestovního ruchu v Břeclavi a prezentaci jeho
památek, pamětihodností a zajímavých informací o regionu. Již
pro letošní sezónu se podařilo vydat pro návštěvníky, ale i místní
obyvatele turistického průvodce

městem – „Břeclavský chodníček,
zajímavosti města“ (za vedení Ing.
Jaroslava Ziky). Drobná publikace
seznamuje nejen s nejznámějšími
a viditelnými památkami a dominantami města, ale připomíná
a stručně charakterizuje i architekturu přelomu 19. a 20. století,
moderní stavby první republiky
či nejnovější architektonické období. Všímá si také historických
kontextů vzniku jednotlivých staveb a významných osobností regionálního života s nimi spojených.
Vzpomenuta jsou i jména nejvýznamnějších architektů břeclavského urbanismu. Průvodce byl
vydán za částečné finanční podpory města Břeclavi.
Pro podzimní měsíce roku
2010 Vlastivědná společnost při-

Kulturní léto na pěší zóně zaujalo
Také letos v létě mohli obyvatelé Břeclavi trávit
příjemná nedělní odpoledne ve společnosti hudebních a tanečních souborů či skupin.
Od začátku července do konce srpna se návštěvníkům představili Old Stars Břeclav, Slovácký krůžek Poštorná – Koňaré, Melody Gentlemen Lednice
a pěvecký soubor Jedním dechem, folkrocková kapela Yantar, ženský pěvecký sbor Věra, národopisný
soubor Břeclavan, škola tanců Iman Orient Dance a
Slovácký krúžek Stará Břeclav. O kulturní nedělní
opoledne byl mezi lidmi značný zájem. Pouze jednou muselo být z důvodu špatného počasí vystoupení zrušeno.
(red)
Návštěvníci Kulturního léta mohli zhlédnout také lednickou kapelu Melody Gentlemen.

pravila ještě dvě přednášky. 16.
září středoškolský učitel Alois
Michálek představí historii, architekturu i osobnosti významné
břeclavské školské instituce – Obchodní akademie a 18. listopadu
bude připraven křest knihy Jaroslava Ziky „ Tři Radosti Vladimíra Matouška“ s navazující přednáškou o bohaté historii břeclavského loutkářství
Obě přednášky se uskuteční v prostorách synagogy od 18
hod.
Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko srdečně zve všechny zájemce na připravované akce
a velmi uvítá nejrůznější podněty, náměty i připomínky ke své
činnosti.
PhDr. Alena Káňová
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Jan II., kníže z Lichtenštejna, mecenáš a filantrop
(k 170. výročí narození výrazné osobnosti lichtenštejnského rodu)
Nebývá běžné, že se v jedné osobě sejdou schopnosti národohospodáře, organizátora a intelektuála. Toho všeho a ještě i smyslu pro
potřeby veřejnosti a také sociálního cítění se dostalo Janu II., panujícímu knížeti z Lichtenštejna, jehož život se ubíral v letech 1840 až
1929. V roce 2010 je tomu 170 let, kdy vstoupil na tento svět. Jeho
bezprostřední předchůdci a on sám zanechali v našem kraji nezanedbatelné, ba výrazné stopy. Je jistě projevem úcty připomenout
osudy osobnosti, jejíž životní cesta rovněž přispěla k tomu, že oblast Břeclavska, Valtice a Lednice, se dostala na seznam památek
UNESCO, jako mimořádný
projev skloubení lidského
ducha a přírody.
Pozemská pouť knížete Jana
II. z Lichtenštejna začala jeho
narozením na zámku v Lednici dne 5. října 1840. Byl sice
prvorozeným synem, ale v pořadí šestým dítětem šťastného
otce, dobrého hospodáře, knížete Aloise II. (1796-1858) a
kněžny Františky, rozené hraběnky Kinské.
Vzhledem ke svému prvorozenectví a nástupnictví
do funkce panovníka samostatného Lichtenštejnského knížectví se Janu II. dostalo, zejména s ohledem na
jeho výborné intelektuální
schopnosti, mimořádně kvalitní výchovy i vzdělání. Patronem vzdělávání a výchovy byl anglista prof. Hopfner.
Velký důraz byl v jeho vzdělání položen na znalost jazyků – mluvil německy, česky,
anglicky, francouzsky a italsky. Kulturní vzdělání získal
na univerzitě v Bonnu a národohospodářské na technice
v Karlsruhe, kde žila jeho sestra
Karolina, provdaná za knížete
Schönburg–Hartensteina.
Otěže regenta lichtenštejnského rodu a majorátního fideikomisu byl nucen převzít po svém
předčasně zesnulém otci, knížeti
Aloisi II., který opustil tento svět
12. listopadu 1858. Lichtenštejnský fideikomis, tedy svěřenectví, o které se musel především
starat, se nacházelo hlavně na
Moravě, v Dolní Rakousku, Čechách, Slezsku, Salcbursku, Uhrách, Sasku a v Lichtenštejnském
knížectví.
Stál před ním náročný úkol,

pokračovat v činorodé práci svých předchůdců v oblasti
hospodářské a její výsledy také
promítnout ve prospěch veřejného blaha.
Vytvářel podmínky pro zavedení meliorací v zemědělství,
podporoval rybníkářství, mj.
i rozšiřoval budování sádek, dohlížel na systematickou obnovu
lesů a reorganizoval svoji lesní
správu. Za jeho regentství bylo
vybudováno 59 km lesních železnic a 8.500 km provozuschopných lesních cest.
Využil vhodných přírodních
podmínek a v roce 1867/68 za-

ložil cihelnu v Poštorné a stejnou dal do provozu v Rakovníku. V roce 1892 otevřel cukrovar
v Českém Brodě a v roce 1897
v Pečkách. Zemědělské produkty byly zpracovávány ve vlastních mlékárnách, mlýnech a
palírnách. S těžbou dřeva v knížecích lesích souviselo i několik

zpracovatelských závodů, zejména pil.
Jako intelektuál, ale i dobrý
hospodář poznal, že pro rozvoj
výroby a pokrok je třeba připravit
středoškolskou inteligenci. A tak
v roce 1872 dal ve Valticích k dispozici areál bývalého františkánského kláštera, který zde ukončil počátkem 19. století svoji činnost, nově založené zemědělské a
vinařsko-ovocnické škole, která
zde existuje dodnes. V Lednici
v roce 1895 otevřel Vyšší ovocnářskou a zahradnickou školu,
která má svého pokračovatele
v zahradnické fakultě. Financo-

val Mendeleův institut otevřený
v roce 1902.
Pro zaměstnance svých podniků na jejich podporu v tísni založil 10 sociálních fondů, zřídil a
udržoval 10 nemocnic. Dnem
1. července 1899 začala pod Janovým vedením pracovat dobrovolná úrazová pojišťovna, určená opět zaměstnancům jeho
podniků.
Po svých předchůdcích pokračoval v patronátech mnoha
kostelů.. Jednalo se o 237 církevních staveb a 174 farností.
V našem nejbližším okolí nechal postavit kostely v Poštorné, Katzelsdorfě a Lanžhotě, kapli sv. Rocha v Břeclavi,
pohřební kapli ve valtické nemocnici a další.
Knížecí cihelna v Poštorné
dodala před 1. světovou válkou střešní glazovanou krytinu pro generální opravu střechy dómu sv. Štěpána ve Vídni. A stejně tak tomu bylo i po
2. světové válce. Za jeho vlády
vzniklo stavebně a umělecky
hodnotné náměstí v Poštorné, tvořené budovami původní červené školy z roku 1874,
kostela z roku 1898, chlapeckou červenou školou z roku
1906 a farou vysvěcenou v roce 1911.
Poštorenský kostel, Navštívení Panny Marie, patří spolu s dalšími budovami
na zdejším náměstí k závěru
a vyvrcholení stavební činnosti knížete Jana II. a jeho stavebního úřadu. Knížecí stavitel
K. Weinbrener využil pozemku
o výměře 4 436 m2 a postavil
zde mimořádnou novogotickou
církevní stavbu hvězdicovitého
půdorysu z červených glazovaných cihel, která je centrálně
ukončena lucernou s věžičkou.
Farní kostel je obklopen parkovou zahradou, která nese od roku
2010 jméno patrona a zakladatele kostelní stavby knížete Jana II.
z Lichtenštejna.
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PhDr. Miroslav Geršic
(Pokračování v příští Radnici)

26.3.2010 8:47:28

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Krajina v obrazech. Výstava šesti autorů. Vystavují : Daniela Benešová a Karel Beneš- Praha, František
Hodonský – Břeclav, Božena
Kjulleněnová- Třebíč, Zdeněk Kopecký- Žďár nad Sázavou a Antonín Vojtek- Břeclav. Je to výstava olejomaleb a
grafik, kde převažují motivy
Jižní Moravy a Vysočiny. Výstava potrvá do konce září.
Galerie 99 intenzivně připravuje akci SETKÁNÍ, která se uskuteční
v břeclavské synagoze v sobotu 23. 10. 2010 od 10.30 hodin. Na setkání jsou pozvány: Chantal Poullain, Dagmar Havlová, Livia Klausová,
Martina Štěpánková, Zuzana Slavíková, Andrea Čunderlíková, Hana
Ulrychová, Gabriela Vránová, Bára Špotáková, Dagmar Kludská. Na
akci se podílí JMK, Město Břeclav, břeclavská ZFP Akademie.Galerie
99 vydává k setkání barevnou publikaci, která shrnuje 10 let vydávání
kalendářů s obrazy Antonína Vojtka. Kniha seznamuje s účastí významných osobností naší republiky a jejich podílu na každoročních
slavnostních křtech. Desátý jubilejní kalendář pokřtí Dagmar Kludská, vědma, kartářka, věštkyně, zajímavá osobnost .
Galerie 99 věří, že téměř všechny kmotry dorazí, přestože jsou to
dámy velmi časově vytížené a po křtu budete moci získat také jejich
autogramy.
Galerie nabízí – stálou expozici šperků ze dřeva,více než sto grafických děl,veškeré služby související s poradenstvím a výtvarným
uměním, oceňování obrazů,restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hodin, případně po
telefonické domluvě kdykoliv. 519 372118, 723 930 015, 723 887 977.
Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.

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

MAXIMÁLNÍ SLUŽBY, MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST
ZDARMA VÁM PORADÍME A POMŮŽEME S PRODEJEM NEMOVITOSTI
Vybíráme z naší nabídky:
RD 2+1 Poštorná, CP: 118 m2, dvůr, k rekonstrukci, veškeré IS, předzahrádka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000,- Kč
RD 3+2 Břeclav-centrum, CP: 186 m2, podsklepený, garáž, dvorek, zahrádka, obytné podkroví . . . . . 1.490.000,- Kč
RD 2x 1+1 St.Břeclav, CP: 227 m2, cihlový, podsklepený, veškeré IS, k rekonstrukci, dvorek . . . . . . . . . 750.000,- Kč
RD 3+1 Bulhary, ZP: 296 m2, po rekonstrukci, zimní zahrada, dvůr, jezírko, bazén, zahrada, garáž . . 2.400.000,- Kč
Byt OV 2+1 Poštorná-za kostelem, CP: 58 m2, 2.patro, po rekonstrukci, balkon, lodžie, park. stání . . . . . . . . k jednání
Byt OV 2+1 Břeclav-centrum, CP: 55 m2, žádaná lokalita, cihlový, 4.patro, po část.rekonstrukci . . . . . . . 990.000,- Kč
Pronájem: Byt OV 1+1 Břeclav-centrum, CP: 32 m2, 3.patro, po část.rek., nová fasáda domu . . . 5.500,- Kč +energie
Byt DB 3+1 Na Valtické, CP: 75 m2, 2.patro, po část.rekonstrukci-pl.okna, koupelna, dlažba, sklep . . . . 880.000,- Kč
Byt OV 3+kk Poštorná-za kostelem, 2.patro, zděný, po celkové rekonstrukci,balkon, 2 sklepy, vč.zařízení . k jednání
Budoucí stavební pozemek Poštorná, CP: 2.269 m2, žádaná lokalita, výhodná investice do budoucna . . 350,-Kč/m2
Stavební pozemek Lanžhot, CP: 1.759 m2, veškeré sítě, bonus:projektová dokumentace na výstavbu . 1.300.000,- Kč
Více nabídek bytů, rodinných domů i komerčních objektů na www.eskomax.cz.
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Máte rádi country hudbu? Lákají vás nové druhy tance? Chcete
si zatancovat a nemáte žádného taneþního partnera? Chcete
udČlat nČco pro zdraví? Máte chuĢ poznávat nové lidi? Nebojíte
se zkusit nČco nového?

Pojćte se nauþit nejnovČjší styl country tancĤ do novČ
otevíraného kurzu

LINE-DANCE
který poĜádá taneþní oddíl TJ Sokol Ch.N.Ves

COUNTRY REBELS
Line dance je tanec, ve kterém taneþníci stojí ve více
Ĝadách (line) za sebou, i vedle sebe. Každý tanec se skládá
z pĜesnČ stanovených taneþních krokĤ, které se za sebou
opakují v urþitých sekvencích. Je vhodný pro všechny
vČkové kategorie.
Kurzy budou probíhat každou stĜedu od 19:30 do 21:00 v
SokolovnČ v Charvátské Nové Vsi od
záĜí 2010.
Zájemci se mohou pĜihlásit na mail: vojtekova.l@centrum.cz
nebo SMS na þísle : 724 124 957
PĜijćte se podívat na pravidelné tréninky pokroþilých taneþníkĤ do Sokolovny
v Ch.N.V. každé pondČlí od 19.30 hodin. Tanþíme i v þervenci a srpnu.

Fenomén řeky Dyje III.
Městské muzeum a galerie Břeclav a Lodní doprava
Břeclav zvou na závěrečné setkání s folklorem u příležitosti 10. výročí zahájení plavby po řece Dyji. Akce se uskuteční v neděli 10. října v prostorách muzea pod vodárnou.
Od 13. 30 bude připraven výtvarný program pro děti, od
15 do 17 hod potom folklorní vystoupení souborů: Charvatčánek, CM Rosénka a Notečka, mužácký sbor Koňaré
a tanečníci Old Stars. V průběhu odpoledne budou vyhlášeny a představeny vítězné práce soutěže „Na palubě již 10
let“. Jste srdečně zváni.

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
PRODEJ:
10201 RD 4+1 M. N. Ves
cena 2 500 000 Kč + prov. RK
9310 RD 2+1 Lanžhot
cena 430 000 Kč + prov. RK
9307 RD řadový Lanžhot
cena 1 800 000 Kč +prov. RK
8020 RD 5+1 Bulhary
cena 990 000 Kč + prov. RK
9411 RD 7+2 Rakvice
cena v RK
10206 Dům k podnikání Čejkovice
cena 550 000 Kč + prov. RK
10011 DB 2+1 Břeclav centrum
cena 1 050 000 Kč + prov. RK
10012 OV 3+1 Břeclav
cena 1 870 000 Kč vč. prov. RK
Nové byty 3+kk a 1+kk na bývalé svářečské škole
a ve St. Břeclavi u kapličky
info v RK
Více na www.bvreality.cz

* Bř. Kupkova RD 4+1, přízemní s podkrovím,
* Lanžhot RD 3+1 přízemní, pál. zdivo, dvůr,
zatravněný dvůr, 150 m2 . . . . . . 1,648.000 Kč
zahrada, ÚT plyn, 673 m2 . . . . . . 1,030.000 Kč
Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* Bř.centr. RD 4+1 po celk. rekonstrukci, podkroví, terasa, zahrádka,181 m2 . . . . . . . 3,895.000 Kč
* Bř. Valtická dr. byt 3+1 5.p. nová koupelna, plast.okna, zasklená lodžie . . . . . . . . . 1,280.000 Kč
* Bř.centr. dům se 2 byty 2x 5+1, vjezd, dvůr, 310 m2 vhodné ke kom. využití . . . . . 4,490.000 Kč
* Bř.centr byt 3+1 OV, přízemí, cihla, sam. top, část. rekons. 110 m2 . . . . . . . . . . . . . 1,545.000 Kč
* Bř. U Splavu dr. byt 1+1 panel, 7. patro, balkon, 33,05 m2, bez úprav . . . . . . . . . . . .645.000 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 . . . . . . . . . . . . . . . .7.500 Kč/měs. +el.
* Bř. obchod. prostory s výlohou, přízemí 55 m2, PRONÁJEM . . . . . . . 12.833 Kč/měs.+energie
* Valtice byt 2+1, balkon, dobrý stav, plast. okna PRONÁJEM . . . . . . . . 5.000 Kč/měs.+energie
* Hrušovany n.J. byt 2+kk , zařízený, 2.p., 54 m2 PRONÁJEM . . . . . . . . . 4.000 Kč/měs.+energie
* Šakvice stavební pozemek na RD, možnost napojení na IS, 1.272 m2 . . . . . . . . . . . . .530.000 Kč
* Mor. Nová Ves, Luční ul. nové garáže výměry 19-21 m2, rozvod el. . . . . . . . . . . . . .130.000 Kč
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Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

3iWHN v 16:30 a QHGčOHY5:00

SHREK: ZVONEC A KONEC

.8.<6(95$&Ì

<ĚǇǎ Ɛŝ ƉŽĚĄƚĞ ŶĞďĞǌƉĞēŶŽƵ ĚƌĂēŝĐŝ͕ ǌĂĐŚƌĄŶşƚĞ ŬƌĄƐŶŽƵ ƉƌŝŶĐĞǌŶƵ Ă ƚĐŚǉŶŝŶŽ
ŬƌĄůŽǀƐƚǀş͕ ĐŽ ĚĂůƓşŚŽ ũĞƓƚĢ ŵƽǎĞƚĞ ĚŽŬĄǌĂƚ͍ Pokud se jmenujete Shrek,
ƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶĢƚƌŽĐŚƵǌĨŽƚƌŽǀĂƚşƚĞ͘
ýǡǡǡâÀýǡ;Ͷǡ- «Ǥ

<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. ,ƌĂũş͗KŶĚƎĞũ^ǀĢƌĄŬ, ĚĞŶĢŬ^ǀĢƌĄŬ, KůĚƎŝĐŚ<ĂŝƐĞƌ,
<ƌŝƐƚǉŶĂEŽǀĄŬŽǀĄ- &ƵŝƚŽǀĄ, &ŝůŝƉĂƉŬĂ, :ŝƎşDĂĐŚĄēĞŬ, WĞƚƌƚǀƌƚŶşēĞŬ, WĂǀĞů>ŝƓŬĂ
ýǡ,ǡâÀýǡͿͻǤǡͽͻǡ-«Ǥ

3iWHNDVRERWDYH

6WĝHGD10. v 19:00

=É/2å1Ì3/É1
ŽĞ ;:ĞŶŶŝĨĞƌ >ŽƉĞǌͿ ŵĄ ǌĂ ƐĞďŽƵ ƐƉŽƵƐƚƵ ůĞƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐŬǉĐŚ ǀǌƚĂŚƽ͕ ĂůĞ ŶĂũşƚ ƚŽŚŽ
ƉƌĂǀĠŚŽ ƐĞ ũş ŶŝŬĚǇ ŶĞƉŽĚĂƎŝůŽ͘ WƌŽƚŽǎĞ ƐĞ ũş ǌĚĄ͕ ǎĞ ŚůĞĚĄŶş Ƶǎ ƚƌǀĄ ƉƎşůŝƓ ĚůŽƵŚŽ͕
ƌŽǌŚŽĚŶĞƐĞƐƚĄƚŵĂƚŬŽƵŶĂǀůĂƐƚŶşƉĢƐƚ͙
ZĞǎŝĞ͗ Alan Poul. ,ƌĂũş͗Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin
ǡǡâÀýͷǡͷͶͼǤͽͻǡ- «Ǥ

3iWHNVRERWD v 17,30 DQHGčOHY

72<6725<,,,3ŏÌ%ę++5$þ(.
,ƌĚŝŶŽǀĠ tŽŽǇ Ă Ƶǌǌ >ŝŐŚƚǇĞũƐŽƵ ƐƉŽůƵ Ɛ ŽƐƚĂƚŶşŵŝ ŚƌĂēŬĂŵŝ ŽĚĞǀǌĚĄŶŝ ĚŽ ĚĢƚƐŬĠ
ƓŬŽůŬǇƉŽƚĠ͕ĐŽũĞũŝĐŚǀĞůŬǉŬĂŵĂƌĄĚŶĚǇĚŽƐƉĢůĂŽĚĐŚĄǌşǌĚŽŵŽǀĂ͙
AnimýǡǡǡâÀýǡͷ03 min., 75,- «Ǥ

ÓWHUë 14.9. a VWĝHGD 15.9. v 17:30 a ve 20:00

þ$52'ę-š98þ(ŀ

ĂůƚŚĂǌĂƌ ůĂŬĞ  ũĞ ēĂƌŽĚĢũŶǉŵ ŵŝƐƚƌĞŵ͕ ŬƚĞƌǉ ƐĞ ǀ ƐŽƵēĂƐŶĠŵ DĂŶŚĂƚƚĂŶƵ ƐŶĂǎş
ƵďƌĄŶŝƚŵĢƐƚŽƉƎĞĚƐǀǉŵƷŚůĂǀŶşŵŶĞƉƎşƚĞůĞŵDĂǆŝŵĞŵ,ŽƌǀĂƚŚĞŵ͘ĂůƚŚĂǌĂƌŶĂƚŽ
ĂůĞƐĄŵŶĞƐƚĂēş͕ĂƉƌŽƚŽǀǇŚůĞĚĄƉŽŵŽĐĂǀĞĂ^ƚƵƚůĞƌĂ͕ǌĚĄŶůŝǀĢŽďǇēĞũŶĠŚŽēůŽǀĢŬĂ͙
ZĞǎŝĞ͗ Jon Turteltaub. ,ƌĂũş͗Nicolas Cage, Jay Baruchel, Monica Bellucci, Alfred Molina
ǡǡâÀýǡͷͷͶǤǡ;Ͷǡ- «Ǥ

þWYUWHNDSiWHNYH

PRECIOUS
aĞƐƚŶĄĐƚŝůĞƚĄ ŽďĠǌŶş ŵĞƌŝēĂŶŬĂ ůĂŝƌĞĞĐĞ ͣWƌĞĐŝŽƵƐΗ :ŽŶĞƐ ;'ĂďŽƵƌĞǇ ^ŝĚŝďĞͿ ǎŝũĞ
ŬƌƵƚǉŵ ǎŝǀŽƚĞŵ͘ EĞũĞŶ͕ ǎĞ ŚůĂǀŶş ŚƌĚŝŶŬƵ ƉƐǇĐŚŝĐŬǇ ƚǉƌĄ Ă ƉŽŶŝǎƵũĞ ũĞũş ŵĂƚŬĂ
;DŽǲEŝƋƵĞͿ͕ ĂůĞ ŶĂǀşĐ ēĞŬĄ ũŝǎ ĚƌƵŚĠ ĚşƚĢ ƐĞ Ɛǀǉŵ ŶĞƉƎşƚŽŵŶǉŵ ŽƚĐĞŵ͙
ZĞǎŝĞ͗ Lee Daniels.,ƌĂũş͗ Gabourey Sidibe,Mariah Carey, Lenny Kravitz.
ǡâÀýͷͻǡͷͶͿ., 65,- «Ǥ

BAARIA
^ŶşŵĞŬƐĞŽĚĞŚƌĄǀĄǀƌŽǌŵĞǌşƚƎŝĐĄƚǉĐŚĂǎƐĞĚŵĚĞƐĄƚǉĐŚůĞƚŵŝŶƵůĠŚŽƐƚŽůĞƚşŶĂŵĂůĠ
ŝƚĂůƐŬĠ ǀĞƐŶŝēĐĞ͘ ^ůĂǀŶǉ ƐŝĐŝůƐŬǉ ƌĞǎŝƐĠƌ 'ŝƵƐĞƉƉĞ dŽƌŶĂƚŽƌĞ ;ŝŽ ZĄũ͕ DĂůĞŶĂͿ ǀǇƉƌĄǀş
ƉƎşďĢŚ ŶĞũĞŶŽŵ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ƷƐƚƎĞĚŶş ŵĂŶǎĞůƐŬĠ ĚǀŽũŝĐĞ͕ ĂůĞ ĚŽ ĚĢũĞ ŶĞĐŚĄ
zasahovat i jejich ƌŽǌǀĢƚǀĞŶĠ ƉƎşďƵǌĞŶƐƚǀŽ͕ ƉƎĄƚĞůĞ͕ ƐŽƵƐĞĚǇ Ă ƚĂŬ ǀƽďĞĐ͘ Ž ŚůĂǀŶş
ƌŽůĞŽďƐĂĚŝůƐǀŽƵŽďůşďĞŶŽƵŚĞƌĞēŬƵDŽŶŝĐƵĞůůƵĐĐŝ͘,ƵĚďƵƐůĂǀŶǉŶŶŝŽDŽƌƌŝĐŽŶĞ.
ZĞǎŝĞ͗ Giuseppe Tornatore. ,ƌĂũş͗ Monica Bellucci, Raoul Bova, ŶŐĞůĂ Molina.
ǡáÀýǡͷͻͶǤǡͽͻǡ-«

3iWHNDVRERWDY6:30 a ve 19:00

(K)/$0$þ65'&Ì
þtvrtek 21.10. v 19:00, piWHN2.10.a sobota 23.10. a v 16:30 a v 19:00

.$-Ì1(.

divadlo YNLQĚ
þWYUWHN 30.9. v 19:30

89ęŏ0(618
LĞŚŬĄ͕ ŶĞǎŶĄ͕ ƐƌŽǌƵŵŝƚĞůŶĄ ŬŽŵĞĚŝĞ ĨƌĂŶĐŽƵǌŬĠŚŽ ĂƵƚŽƌĂ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞ ǀĞůŝĐĞ ďůşǌŬĄ
ēĞƐŬĠŵƵĚŝǀĄŬŽǀŝ͙
Co se stane, ŬĚǇǎ Ɛŝ ƐƚĂƌƓş ǌĄůĞƚŶşŬ͕ ŬƚĞƌĠŵƵ ũŝǎ ǀƓĞ ŶĞĨƵŶŐƵũĞ ƉŽǌǀĞ ŶĂ ŶĄǀƓƚĢǀƵ
ŵĂŶǎĞůƐŬǉƉĄƌǀϭϱ͕ϰϱŚŽĚŝŶ͘WƌŽēƉƌĄǀĢǀƚŽůŝŬ͍dĂŬƚŽƐĞĚŽǌǀşƚĞƉƎŝƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶş͘

DŽũŵşƌ D Z/͕ 'ĂďƌŝĞůĂ &/>/WW/, aĄƌŬĂ h>Z/,Ks
ͬƵǌŬĂƐĞƌŝĄůƵhůŝĐĞ͕ͬdŽŵĄƓ dhZ< a dŽŵĄƓ s>1< ͬĂũşēĞŬ
ƐĞƌŝĄůƵ hůŝĐĞͬ ĞůŬŽǀŽƵ ŶĄůĂĚƵ ƵŵŽĐŶş ƷǀŽĚŶş ƉşƐĞŸ 'ŝůďĞƌƚĂ ĞĐŽĚĂ- Natali-,

,ƌĂũş͗

ŬƚĞƌĄũĞŝƷƐƚƎĞĚŶş ŵĞůŽĚŝşŬŽŵĞĚŝĞĂƉŽĚƚƌŚƵũĞƌŽŵĂŶƚŝŬƵĚĢũĞ͘
V±ǣ 290,-«

3iWHNYVRERWDYDYH

$/(1.$9ŏ,ã,',9š
ĞǀĂƚĞŶĄĐƚŝůĞƚŽƵ ůĞŶŬƵ <ŝŶŐƐůĞǇŽǀŽƵ ;DŝĂ tĂƐŝŬŽǁƐŬĂ ēĞŬĄ ǌĄǎŝƚĞŬ͕ ŶĂ ŬƚĞƌǉ ŚŶĞĚ
ƚĂŬ ŶĞǌĂƉŽŵĞŶĞ͘ <ĚǇǎ ũŝ ŶĂ ǀŝŬƚŽƌŝĄŶƐŬĠ ǌĂŚƌĂĚŶş ƐůĂǀŶŽƐƚŝ ƉŽǎĄĚĄ Ž ƌƵŬƵ ,ĂŵŝƐŚ͕
ďŽŚĂƚǉ͕ĂůĞ ƉƎŝŚůŽƵƉůǉƐǇŶůŽƌĚĂĂůĂĚǇƐĐŽƚŽǀǉĐŚ͕ƐĞďĞƌĞƐĞĂƵƚĞēĞƉƌǇē͘sǇĚĄƐĞǌĂ
şůǉŬƌĄůşŬĞŵǀĞǀĞƐƚĢĂƐŬĂƉĞƐŶşŵŝŚŽĚŝŶŬĂŵŝ͕ŬƚĞƌĠŚŽƵǀŝĚşƉŽƐƉşĐŚĂƚƉŽůŽƵĐĞ͘͘͘
ZĞǎŝĞ͗ Tim Burton. ,ƌĂũş͗ Johny Depp, Mia Wasikowska
USA, DABING, âÀýǡͷͶ;ǤǡͽͶǡ- «

3iWHNDVRERWDYH

DOPISY PRO JULII
DojemnĄ a ŚƌĂǀĄ love-ƐƚŽƌǇ͕ǀǇƉƌĄǀĢŶşŵŽ můĂĚĠůĄƐĐĞ͕ĂůĞƚĂŬĠŽ ůĄƐce ǌĚĄŶůŝǀĢĚĄǀŶŽ
ǌƚƌĂĐĞŶĠ͘ ^ŽƉŚŝĞ ;ŵĂŶĚĂ ^ĞǇĨƌŝĞĚŽǀĄ͕ ǌŶĄŵĄ ǌ ŵƵǌŝŬĄůŽǀĠŚŽ ŚŝƚƵ DĂŵŵĂ DŝĂ͊Ϳ͕
ƉƎŝĐĞƐƚƵũĞĚŽsĞƌŽŶǇ͕ƐĞƚŬĄ se tu se skupŝŶŽƵĚŽďƌŽǀŽůŶşŬƽ͘ŬƚĞƎş ŽĚƉŽǀşĚĂũş na dopisy,
ŬƚĞƌĠƚŽƵǎşĐşǎĞŶǇǀŬůĄĚĂũşĚŽŵĞǌĞƌǀĞǌĚĞĐŚƐƚĂƌŽďǇůĠŚŽĚŽŵƵ͕ũĞŶǎďǇůƉŽĚůĞƉŽǀĢƐƚş
ƐǀĢĚŬĞŵǀĄƓŶŝǀĠĂƚƌĂŐŝĐŬĠůĄƐŬǇZŽŵĞĂĂ:ƵůŝĞ͘
ZĞǎŝĞ͗ Gary Winick.,ƌĂũş͗ Amanda Seyfried, Gael 'ĂƌĐşĂBernal, Vanessa Redgrave,
Franco Nero.
ǡǡâÀýͷǡͷͶͼǤͽͶǡ- «Ǥ

3iWHNDVRERWDY 19:00 !!!

jazz YNLQĚ
3RQGčOt v 19:30 - kinocafeteria

KALTENECKER GANG (0DďDUVNR
&EKDE>E1DZ^<|W/E/^dKW dEsZKW^<DdhZE
Zsolt Kaltenecker - HOSLDQR0LNOyV%RUEpO\ - saxofon,
$QGUiV'pV- perkuse
jazz/rock/underground/world music
V±ǣ 120,-«

ÓWHUëv 19:30

å$/0$1 DKRVWp
sz:1DE| <KEZd s ^^ds  s :<  E  >DE
NEKONCERTUJE !!!

>DEʹ EKsKdE|- Ed<Ksʹ ,>s
/ kousek ͞spolu͟ ʹ kousek EDZpͬ
V±ǣ 260,-«

3520ę1$

þWYUWHNve 19:30 - kinocafetria

äXUQDOLVWND-HDQQH 6RSKLH 0DUFHDX  VL ]HVYpKR åLYRWD QHSDPDWXMHQLF SĜHG
VYêP RVPêP URNHP 3RFLW åH YH Y]SRPtQNiFK QD GČWVWYt Mt XQLNi FRVL
GĤOHåLWpKRMLPi]EDYLWSUiFHQDMHMtPSUYQtPURPiQX3iWUiQtSRYODVWQtLGHQWLWČ
VH VWDQH QDOpKDYČMãtP Y RNDPåLNX NG\ -HDQQH SRVWXSQČ SĜHVWDQH SR]QiYDW
RNROQtVYČWVYRXURGLQXDQDNRQHFLVDPDsebe.
5HåLH Marina deVan.
+UDMt Monica Bellucci, Sophie Marceau, Andrea DiStefano
 ǡâÀýͷͻǡͼͻǡ- «

&EKDE>E1 <zdZ/STA /ex -123min/ se ƉƎĞĚƐƚĂǀş ǀĞ ƐǀĠŵ ĂŬƵƐƚŝĐŬĠŵ
ǁŽƌůĚŐƌŽŽǀŽǀĠŵƉƌŽũĞŬƚƵ ƐǀǉũŝŵĞēŶǉŵďĂƐŝƐƚŽƵHonzou URBANCEM.

=GHQHN%Ì1$ ² acoustic project
V±ǣ 120,-K«

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Zrekonstruovaný dvůr otevřel Večer plný duet
Stovky lidí na zaplněném
dvoře Sokolovny v Charvátské Nové Vsi si na konci srpna
vychutnaly Večer plný duet.
Jak již název folklorního večera napovídá, na pódiu vystoupily za doprovodu cimbálové muziky Notečka dvojice
folklórních zpěváků z Břeclavi i okolních obcí, aby zapěly tradiční písně Podluží. Večer plný duet také symbolicky
otevřel nově zrekonstruovaný
dvůr Sokolovny. Na přestřižení pásky se sešli místostarosta Martin Radkovič, správce
Sokolovny Jan Chyla, ředitel zimního stadionu Zdeněk
Petr, místostarosta Pavel dominik, starosta dymo Piškula
a vedoucí CM Notečka Vladimír Beneš.
(red)

Dušu nakonec nikdo nevypustil
Téměř sto padesát cyklistů
dorazilo v tropickém vedru na
startovní čáru červencového recesistického závodu kol s pevným
převodem O dušu. Davy diváků
mohly na startu před restaurací
U Buvola v Charvátské Nové Vsi
vidět nejroztodivněji oděné zá-

vodníky. Skutečnou pastvou pro
oči byla také samotná kola, co kus
to originál v pravém smyslu slova.
Mnozí účastníci závodu oblékli róbu ala třicátá léta minuléAKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO
BěECLAV

ho století, kterou doplnili vhodně zvoleným bicyklem. Fantazii
se však při této akci meze nekladou, takže byli k vidění mexičtí
chasníci s originálně svařenými
koly, z nichž ve výsledku vzniklo
dvoustopé vozidlo nebo několik
lehkých žen s řádně vyvinutými
ňadry, kterým
celkovou vizáž
„doladily“ ochlupené nohy číslo 11. Atmosféru
akce dokreslovaly v Charvátské
Nové Vsi, Poštorné, Lednici
i Valticích stovky přihlížejících
diváků, kteří při
povzbuzování
nedělali rozdíly mezi prvním a
sto třicátým závodníkem..
Pro případ kolapsu či jiných
zdravotních komplikací závodníků bylo k dispozici stylové doAkademie J. A. Komenského,
ul. 17. listopadu 1, Bĥeclav
Tel.: 519 371 389, 777 981 815,
777 981 807

e-mail: info@akademie-breclav.cz

9 KONVERZAÿNÍ KURZ ANGLIÿTINY
x cena 4.500,- KĀ (období Ģíjen 2010 – kvďten 2011)

9 Jazykové kurzy pro veĢejnost
ANGLIÿTINA, NĎMÿINA, ŠPANĎLŠTINA,
ITALŠTINA, FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA

x cena 4.500,- KĀ / 90 hod., 5.700,- KĀ / 120 hod.

9 Jazykové kurzy pro organizace
9 INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA JAZYKOVÝCH KURZĩ
x cena 280 – 300,- KĀ / 1 hod.

Výuka bude probíhat 1x3 hod./týd., 2x2 hod./týd.

provodné vozidlo - pohřební vůz.
K němu skvěle ladily dvě bohaté
vdovy v černém, kterým manželé zemřeli za nevyjasněných
okolností. „Ubohý můj muž, nechal mi tu čtyřicet milionů a já
nevím co si s nimi počnu,“ smutnila nad popelem nebožtíka jedna
z vdov. Třiadvacetikilometrovou
trasu Charvátská Nová Ves – Lednice – Valtice – Charvátská Nová
Ves naštěstí zvládli téměř všichni
bez úhony. Největší pranice byla
v cílové rovince mezi vedoucími závodníky. Nejspíš po vzoru velkých světových podniků
se ve vražedném tempu několik
cyklistů srazilo, výsledkem bylo
naštěstí jen pár modřin, oděrek
a osmic na kolech.
„Padlé“ účastníky závodu
sbíral i s koly po cestě traktor
s vlečkou, po příjezdu posledních
opozdilců přišlo na přebírání duší
za nejlepší výkony v mužské, ženské i mládežnické kategorii, oce-

něn byl také nejstarší závodník
a závodnice, či nejlepší kostým
a kolo. Moderátor, organizátor,
závodník a místostarosta Břeclavi v jedné osobě Martin Radkovič
společně s dalším místostarostou
Pavlem Dominikem a ředitelem
zimního stadionu Zdeňkem Petrem gratulovali také vítězům
tomboly. Ta nabídla skutečně
štědré ceny – velkoplošnou televizi či horské kolo.
(dav)
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Pivní slavnosti lákaly Stadion je zkolaudovaný

Už počtvrté si mohli lidé ve
Staré Břeclavi pochutnat na výborném zlatavém moku a grilovaném masu. Zatímco loni
Slavnosti piva překazil nenadálý liják, letos byli pořadatelé
na nešvary počasí připraveni.
„Minulý rok svítilo až do začátku slavností slunce a déšť přišel
během chvilky. Akci jsme tedy
přesunuli narychlo do menší
místnosti zvané Peklo, což však
bylo jen provizorní řešení. Letos
jsme počítali s venkovní i vnitřní variantou. O tom, že slavnosti
přesuneme do vnitřních prostor,
jsme se rozhodli až v den akce,“
komentoval starosta z pořádajícího Slováckého krúžku Stará
Břeclav Vlastimil Horák.

Návštěvníkům akce tak letos byl k dispozici velký sál kulturního domu, ale také Peklo či
venkovní zastřešené posezení
u grilu. „Déšť a zima se možná
podepíší na počtu příchozích,“
s obavami sledova l starosta
krúžku začátek slavností. Akci
však nakonec navštívilo téměř
pět set lidí, kteří si pochutnali
nejen na deseti pivních speciálech, ale také na masových specialitkách z grilu a udírny. Na
nezbytné „promaštění žaludku“ byl k dispozici také chleba
se sádlem. Už tradičně se soutěžilo v pojídání knedlíků, špaget, chybět nesměla ani soutěž
v pití piva.
(dav)

Po více než čtyřiceti letech se
letos na konci července dočkal
břeclavský zimní stadion kolaudace. „Zástavba měla schválení
k předčasnému užívání a protože stadion až na výjimky nikdy
nebyl zcela divácky zaplněný,
nikdo necítil potřebu jej opravit
pro plný provoz,“ vysvětlil současný ředitel zimního stadionu
Zdeněk Petr.
S nástupem nového vedení se
však na zimním stadionu hnuly
ledy. „Když něco přebírám, chci,
aby to bylo v co nejlepším stavu a

pokud to tak není, mám tendence
věci do perfektního stavu uvádět.
V roce 2003 jsem tedy začal dělat
vše proto, aby mohl být zimní stadion zkolaudován, což se k dnešnímu dni podařilo,“ doplnil Petr.
Od roku 2003 byla kompletně
opravena střecha, zrekonstruováno chlazení, ledová plocha,
vystavěny hráčské kabiny a další
užitkové místnosti, zaizolovaná
severní tribuna, vyměněny dřevěné lavice za moderní plastové
sedačky a další.
(red)

Koncem července se na
půdě sportovního areálu v partnerské obci Zwentendorf v Rakousku odehrálo přátelské fotbalové utkání mezi sportovci
Sportovního klubu Zwentendorf
a mezi mužstvem MSK Břeclav,
ve kterém zvítězili Břeclavští 2:0.
„Břeclav sehrála v uplynulých le-

tech s partnerským Zwentendorfem několik fotbalových utkání,
šlo však o mužstva městských
strážníků. Po menší odmlce jsme
se rozhodli tuto tradici obnovit
na úrovni fotbalových mužstev.
Odveta se odehraje na podzimu
v Břeclavi“, uvedl zastupitel Milan Vojta.
(red)

Vítězné mužstvo MSK Břeclav spolu se sekretářem klubu Zdeňkem
Janíčkem, předsedou rakouského klubu Manfredem Bichlerem,
Františkem Dvořákem a zastupitelem Milanem Vojtou.

Prádelna – čistírna – obchod – sběrna
Náměstí T.G.M 13, 690 02, Břeclav
Poskytujeme tyto služby:

Předporodní kurzy
Kurzy masáží kojenců
Plavání dětí od 6-ti týdnů
Poradna psychomotorického vývoje
Více na www.iaperta.cz
Tel: 777 888 239, Inko@iaperta.cz
Ul. Seniorů 1, 690 02 Břeclav

Praní
Mandlování – žehlení
Chemické čištění
Opravy prádla
Prodej pracích prášků
Otevřeno: pondělí – pátek 8.00 – 17.00 hod
Tel.: 519 321 739, ved. 732 968 070
Provozovatel: RESKATOR, s. r. o.

Angličtina, němčina
Výuka jednotlivců, skupin
Překlady
Mgr. Jan Káňa
Tel.: 776 224 028
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Memoriálu I. Hlinky kralovali Kanaďané

Reprezentanti České republiky na hráče Švédska nestačili a zápas o bronz prohráli. I přesto, že v hledišti byla drtivá většina českých diváků, návštěvníci mohli vidět i fanoušky jiných států.
Foto M. Daneš a P. Kašuba
I letos zavítal v srpnu na led břeclavského zimního stadionu
turnaj hokejových nadějí z celého světa Memoriál Ivana Hlinky.
Největší hokejové velmoci se sešly, aby bojovaly o prvenství v turnaji do 18 let. Diváci tak mohli na čerstvě zkolaudovaném stadionu
s moderními sedačkami zhlédnout boje Kanady, Švédska, Ruska,
Finska, USA a samozřejmě i českých borců.
Stejně jako v minulých letech se část memoriálu odehrávala ve Slovenských Piešťanech,
část turnaje hostila Břeclav.
K favoritům patřili Kanaďané,
Švédové a Rusové. Zatímco Kanaďané a Švédové svým papírovým předpokladům dostáli a

oba státy braly cenné kovy, pro
Rusy, kteří nedokázali postoupit ani do semifinále, byl turnaj
zklamáním.
Český výběr do favorizované
skupiny nepatřil. Minulé ročníky memoriálu se totiž domácím
výběrům příliš nevydařily. Le-

tos však české hokejové naděje
trénovaly pod vedením Jiřího
Šolce a Martina Hostáka.
Zák ladní skupinou prošli
Češi na výbornou, když si poradili s Finy (4:3) i Rusy (3:2),
zaváhali pouze s Američany,
kterým domácí v ýběr podlehl 2:3.
V semi f i ná le vša k česk ý
tým nedokázal porazit hokejově vyzrálejší Kanaďany, kteří
výhrou 6:2 postoupili do finále. Čechům se bohužel nevydařil ani zápas o třetí místo pro-

ti Švédům. Ti do utkání vletěli
a po devíti minutách už vedli
3:0, čímž donutili gólmana Bartošáka střídat.
Češi podobně jako v semifinále neměli vůbec štěstí v zakončení, jediným úspěšným
střelcem ČR byl Jaškin.
Memoriá l v yhrá la, stejně
jako loni, Kanada, která porazila v Piešťanech nejtěsnějším
rozdílem USA 1:0. Čeští borci
však dokázali, že patří do elitní
skupiny světového hokeje.
(dav)

Fotbalovou devatenáctku MSK posílí noví hráči
Vizitkou mladé kopané MSK
Břeclav, která obsahuje celou
škálu vyznavačů tohoto sportovního odvětví od věkově rozčleněných přípravek, žactva a dorostu,
je starší dorost A, jinak kategorie
U19, devatenáctka. Od jejích výsledků se odvíjí pohled na klub, a
proto je pod drobnohledem sportovní veřejnosti. Devatenáctka
MSK v minulém ročníku dorostenecké divize, třetí nejvyšší
soutěže v ČR, obsadila po skvělém finiši druhé místo za Třebíčí.
I když do kategorie mužů odešlo
sedm členů tohoto týmu a talentovaný Tomáš Kruták přešel do
prvoligové Jihlavy, dorostli jejich
nástupcové z mladších ročníků
(někteří již byli do družstva průběžně začleněni) a došlo i na posílení zvenčí.
Výraznou posilou by měl být
brankář Daniel Hustý, který byl
v letní přípravě s A-družstvem
mužů, pro ofenzivní hru byli získáni Adam Havlena a Sebastian
Palla, oba z ligového Slovácka.
Cíl je jediný – vybojovat si postup do 2.dorostenecké ligy. Příprava družstva, jehož kormidel-

Nové posily devatenáctky MSK – Daniel Hustý, Sebastian Palla a Adam Havlena.
Foto J. Hýbner
níkem je šéftrenér dorostu MSK
Luděk Zlámal, začala 8.července,
a to v domácím prostředí v Břeclavi, kde je vytvořeno potřebné
zázemí. Něco málo přes měsíc
byl časový prostor na nabytí fyzické kondice, na nácvik herních
činností a na stmelení kolektivu.
Do přípravy zapadly i přípravné
zápasy s kvalitními soupeři. Se

Zbrojovkou Brno doma prohrála
devatenáctka MSK 0:3, pak s osmnáctkou Slovácka remizovala 1:1,
ve Velkých Bílovicích prohrála 1:4
s Hradcem Králové a na závěr porazila v domácím prostředí druholigovou Viktorii Žižkov, když
otočila z 1:3 skvělou závěrečnou
čtvrthodinkou na 5:3. Přípravné
zápasy daly trenéru Zlámalovi od-

pověď na otázku, jak bude vypadat
základní sestava družstva pro začátek mistrovských bojů.
A první dvě utkání již mají
mladí fotbalisté MSK Břeclav
U19 za sebou. 15.srpna vyhráli
na hřišti nováčka soutěže Sparty
Brno 1:0, přestože hráli od dvacáté minuty bez vyloučeného střelce
Jana Dunky. Ten dostal navíc za
červenou kartu stop ještě na další dvě mistrovská utkání. Branku
MSK vstřelil Adam Havlena, když
poslal do sítě míč, který po střele Patrika Levčíka vyrazil brankář Brna.
Ve druhém kole, které se hrálo
21.srpna, remizovala devatenáctka MSK s Veselím nad Moravou
1:1. Hosté skórovali již v 5.minutě,
když nešťastně uklouzli na mokré
trávě hned dva obránci a útočník
Veselí se dostal lacino do gólové
šance. Po vytrvalém tlaku se podařilo vyrovnat ve 33.minutě Jakubu
Dobšíčkovi z penalty, kterou zvládl bezchybně. Předtím měli hráči MSK tři velmi dobré střelecké
šance a ve druhém poločasu další
tři, druhý gól se jim ale vsítit nepodařilo.
Jaroslav Hýbner
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Tenistka Dubská
stříbrná na republice

Rylichová mistryní ČR

Lindu Dubskou na radnici přijal za vzornou reprezentaci Břeclavi místostarosta Pavel Dominik.
Čtrnáctiletá tenisová naděje
Linda Dubská z Břeclavi si odskočila z tréninků na Mallorce,
aby zazářila na českém šampionátu. Po letošním suverénním
vítězství přeboru Jihomoravského kraje měla skvěle nakročeno
k předním příčkám na republice.
„Osmifinálové utkání ve dvouhře proti Hrabalové z Prostějova hrála Linda ve velké zimě a
dešti. Vzhledem k tomu, že Linda přijela z prosluněné Mallorky, špatně se s těmito podmín-

kami vyrovnávala, což ji stálo
vítězství v zápase,“ uvedl otec
Dubské Jiří.
Podstatně lépe si Dubská vedla
ve čtyřhře. Společně s Pražankou
Roučkovou excelovala v semifinále, kdy soupeřky deklasovala
dvojitým „kanárem“ (6:0, 6:0). Ve
finále pak Dubská s Roučkovou
těsně podlehla dvojici Hrabalová,
Tomanová 5:7, 5:7. Těsná prohra
ve finále tak Dubskou odsunula
na vynikající stříbrné místo.
(red)

Mistrovství ČR v olympijských brokových disciplínách
mělo historicky nejmladší vítězku kategorie trap žen, kterou se stala Břeclavanka Lucie
Rylichová. Juniorská střelkyně
však cestu k životnímu úspěchu neměla jednoduchou. Před
rokem sice získala s družstvem
juniorek na mistrovství Evropy
bronz, letos však byly její vý-

sledky rozpačité. Lucie vyrostla a zbraň pro ni byla krátká.
Musela tak v průběhu sezony
pušku měnit a zvykat si na ni.
Kvůli tomu letos propadla na
mistrovství světa v Mnichově.
Plně si to však vynahradila na
mistrovským titulem ČR z Plzně. Rylichová navíc v yhrá la
v novém českém rekordu.
(ir, red)

Areál Slováckého veslařského klubu v Břeclavi hostil poslední srpnový víkend tradiční Slováckou regatu. Ve všech
věkových kategoriích spolu zápolilo patnáct oddílů. Dobře si
vedli také domácí starší žáci a
junioři. Pro vítězství si tak dojela párová čtyřka starších žáků
(P. Rampula, R. Rampula, Helešic, Koňařík, a kormidelník
Suský) i starších žaček (Šírová, Bolečková, Nováková, Akaiová, Hirtová). Lukáš Helešic a

Petr Rampula ovládli i dvojku,
prvenství ve skifu patřilo Aleši
Suskému. Zlatá byla také břeclavská osma (společenství s LS Brno
a Neratovicemi) a čtyřka dorostenců ve společenství s LS Brno.
Mezi skifaři uspěli starší žáci
Nováková, Bolečková, Kouřil,
P. Rampula, R. Rampula a Helešic. Dvojskifu kralovalo duo Malík a Mikýsek. Břeclavská čtyřka
starších žáků a osma mužů brala
zlato i ve sprintech.
(red)

Paulík půl vteřiny od zlata Regatu ovládli Břeclavští
Tomáš Dvořák či
Jan Železný. I takové atletické hvězdy
zavítaly o posledním
srpnovém víkendu
do Břeclavi na Mistrovství ČR v atletice
do 22 let. Nejvíce pozornosti mezi domácími atlety nejspíše
vzbuzovala trojskokanka Markéta Malariková.
Ta
břeclavské
publikum potěšila
druhým místem ve
trojskoku a šestým
ve skoku do výšky.
Zklamání však přinesla štafeta 4x100 m
ve složení Štáhlová,
Krutáková, Pappová
a Malariková.
Na jednom z úseků si atletky špatně předaly kolík a štafeta břeclavské Lokomotivy
skončila bramborová. Další Břeclavák (na snímku s číslem 276) Roman
Paulík byl jeden z favoritů v běhu na 1500 metrů. Ani on, stejně jako
Malariková, břeclavské obecenstvo nezklamal a časem 4:01,10 si doběhl pro bronzovou medaili. Zlato mu přitom uniklo asi o půl vteřiny.
(dav) Foto J. Holobrádek
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Nové tváře ve stolním tenisu MSK
Extraligový celek stolních tenistek MSK ČP Břeclav Gumotex
opustila po dvou letech působení přední česká reprezentantka Renáta Štěrbáková, a proto bylo nutno do sezóny 2010-2011 postavit
nový hráčský kolektiv.
Na místo jedničky přichází
Maďarka Vivien Ellö. Zkušená
šestatřicetiletá stolní tenistka
začala s malým celuloidovým
míčkem v šesti letech ve Statisztice Budapešť, která byla věhlasným centrem dívčích talentů, továrnou na reprezentantky.
Zde strávila plodných dvaadvacet let, z nichž většina (17) byla
i v reprezentaci Maďarska. Nasbírala sedm zlatých medailí
z evropských šampionátů mládeže, dvakrát byla členkou stříbrného družstva žen Maďarska
na ME, dotáhla to ve své kariéře
až na 14.místo evropského žebříčku žen a 57. na světě. Ve statistice mistrovské tituly družstva
žen v rámci země, která vždy
v kategorii žen patřila k nejlepším na světě, na prstech dvou
rukou nejde spočítat. Ve vitríně má i šest zlatých medailí mi-

se poprvé vydává do zahraničí až
ve zralém věku. Vivien produkuje útočnou hru z obou stran, její
herní projev se vyznačuje velkou úderovou jistotou, podloLenka
Harabaszová

Vivien Ellö
stryně Maďarska ze čtyřher, vícekrát hrála i finále dvouhry, na
prvenství ale nedosáhla. Minulých osm let hrála v jiném budapešťském klubu Postásu. I s ním
jednou vyhrála mistrovství Maďarska a dvakrát stanula na nejvyšším stupínku v evropském
Poháru ETTU. Je kuriozitou, že

ženou obrovskými mezinárodními zkušenostmi. Na post hráčky č. 3, možná i útok na pozici
dvojky MSK Eleny Dubkové, se
chystá reprezentantka ČR Lenka Harabaszová. Pětadvacetiletá hráčka útočného pojetí, která
dobré základy dostala v Baníku
Havířov, je v Břeclavi známá ze

svých startů v dresu Frýdlantu.
Vyzkoušela si již i francouzskou
a polskou nejvyšší soutěž, zkušeností má tedy také dostatek. Od
roku 1997 až dosud je členkou
reprezentačních výběrů ČR. Začínala jako kadetka, pak pokračovala v juniorské reprezentaci,
za sebou má i deset let v kádru
žen. Dvakrát hrála s Frýdlantem
finále mistrovství ČR proti Hodonínu, v obou případech zůstalo u stříbra. Cílem Lenky je dostat se přes Hodonín k titulu mistra ČR v dresu MSK Břeclav.
Obě posily se již v herně MSK
na Lesní ulici představily v polovině srpna na krátkém soustředění mistrovského celku, doplněného o kvalitní sparingpartnery.
V akci je bude možné poprvé vidět 21. září, kdy bude v superlize Břeclav hostit švýcarský Neuhausen. Následující víkend bude
patřit startu extraligy – v pátek
24.9. bude hrát Břeclav v Praze na
Slavoji, v sobotu 25. 9. na stolech
nováčka soutěže SK Dobré.
Jaroslav Hýbner

Úspěch břeclavských veslařů na elitním mistrovství ČR
Týden po úspěšném vystoupení mladých břeclavských veslařů
na Mistrovství republiky v Račicích se vydala do bojů o medaile juniorská, mužská a veteránská skupina. Mistrovství republiky juniorů, mužů a veteránů se konalo opět v Račicích kdy se za vysokých
teplot podávaly výkony téměř až za hranicí maxima.
ZLATO:
Jako první zasáhli do bojů veteráni, které letos reprezentovala
pouze Blanka Mikýsková a Josef
Akai st.
Blanka si přivezla titul v disciplíně dvojskif, čtyřka párová a
osma. Vše bylo ve společenství
s moravskými veslařky.
Josef Akai st. získal zlato ve
společenství v disciplíně čtyřka párová a dvojskif mix a ještě
vybojoval druhé místo ve dvojskifu.
STŘÍBRO:
Břeclavský dvojskif - Martin
Mikýsek a David Malík měl velmi
silné mezinárodní soupeře, složené z nejlepšího skifaře Česka a
Slovenska (oba účastníci na loňském MS). Ve finále obě posádky
velmi tvrdě bojovali o titul, který
nakonec pro sebe získala zkušenější mezinárodní posádka.
ZLATO:
Poněkud jednodušší situace
byla v neolympijské disciplíně
dvojce s kormidelníkem, kde
mělo břeclavské veslování dvě
posádky. Zastoupení soupeřů
nebylo tak silné jako v předešlé disciplíně a proto si pro titul
systémem start cíl přijela dvoj-

ka s kormidelníkem Josef Akai
jun. a Jan Krátký, před loďí Bohemians a bronzovou posádkou
z Břeclavi Ladislav Jelen a Adam
Šmerda.
5. MÍSTO:
Josef Akai a Jan Krátký se probojovali také do finále dvojek bez
kormidelníka, kde skončili na pátém místě.
7. MÍSTO:
Aleš Suský v disciplíně skif
mužů lehké váhy po nevydařeném semifinále zvítězil ve finále
„B“ a skončil na sedmém místě.
Přes síť rozjížděk a opravných jízd se do finalových bojů
neprobojoval mužský skifař
Tomáš Malinkovič a juniorský
dvojskif Ladislav Jelen s Adamem Šmerdou.
KRÁLOVSKÁ
DISCIPLÍNA OSMA
STŘÍBRO:
Jednoznačně nejk rásnější
a nejnapínavější závod celého
Mistrovství ČR byl závod osem.
Břeclavská posádka David Malík, Martin Mikýsek, Josef Akai
jun. a Jan Krátký jela ve společenství s dvěma veslaři z Olomouce a Slávie Praha. Od startu
se naše posádka a loď Blesku Pra-

ha vysunuli před zbytek startovního pole a střídali se ve vedení
až do cíle. V cíly zasedala rada
rozhodčích, aby z video záznamu rozhodli, že loď Blesku Pra-

ha zvítězila o 0,11 vteřiny! „Je jen
škoda, že tato narychlo složená
posádka neměla čas, společně
více trénovat. Podotkl trenér
Josef Akai“.

Olympionik na radnici
Již 50 let uběhlo
od okamžiku, kdy
jediní dva sportovci z Břeclavi poprvé a zatím naposled
získali olympijskou
medaili. Byli jimi
veslaři, kteří v týmu československé osmy na Letních olympijských
hrách v Římě v srpnu roku 1960 získali
bronzovou medaili - Václav Pavkovič a zesnulý Jan Švéda. Slavnostní
přijetí olympionika Václava Pavkoviče proběhlo na břeclavské radnici 30. srpna, kde s bývalým vrcholovým veslařem a funkcionářem
pohovořili o nelehké cestě k břeclavskému olympijskému úspěchu 1.
místostarosta města Pavel Dominik a zastupitel města a vnuk olympijského medailisty Milan Vojta. Všichni účastníci setkání zároveň
projevili na závěr přání, aby 50 let starý olympijský úspěch veslařů
Švédy a Pavkoviče brzy našel mezi mladými břeclavskými sportovci
své pokračovatele.
(red)
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Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

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.

Největší výrobce
opravdu českých

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

519 374 444

www.pramos.cz
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