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Vitální Břeclavan se letos
dožil mimořádných kulatin

Fašank v Poštorné

Mezi stoleté se 12. února zařadil i Břeclavan Petr Hoščuk. Narodil se
před sto lety na Ukrajině, ale v Břeclavi žije již od roku 1945. Až do svého
vysokého věku si udržel duševní i fyzickou svěžest. Na oslavě jeho stovky
se nalévalo víno, které si ještě sám před dvěma lety vyrobil. K významnému jubileu mu přišli popřát zástupci města (na snímku oslavenci přeje místostarosta Břeclavi Pavel Dominik) i sociální správy, dostal také
osobní dopis od ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.
(kah)
Foto Karel Hemala

Jaro klepe na dveře
Už posedmé se pod poštorenským kostelem sešly maškary, aby podle
tradice ukončily veškeré radování a muziky a lidé se připravili se na
dlouhé období půstu. Jako každoročně se při velkolepém průvodu Poštornou masky prvně zastavily u místního faráře, který je pohostil jak
se sluší a patří kusem dobrého masa, sladkostmi i vínem. Za značného
zájmu nejen Poštoranů se průvod zastavil ještě na několika místech,
na každém z nich přitom dostali pořádnou výslužku.
(Více – viz fotoreportáž na str. 12)
Foto David Mahovský

Břeclav má nového místostarostu
Na únorovém zastupitelstvu zvolili Břeclavští nového místostarostu. Je jím soukromý
dopravce a dosavadní radní Martin Radkovič,
který je mimo jiné aktivní také ve Slováckém
krúžku Charvatčané. Na starosti bude mít, tak
jako doposud, především oblast kultury.

Jarní část fotbalové sezony 2008/2009 se kvapem blíží. Zpočátku
podzimní sezony loňského roku se sice hráčům MSK nedařilo, v několika posledních zápasech se však vzchopili a ze dna tabulky
se vyšvihli do jejího
středu. Do jarní části vstoupí břeclavští
fotbalisté v plné síle
a s prvoligovou posilou Vladimírem Malárem. První domácí
utkání MSFL sehrají
Břeclavští v sobotu
28. 3. v 15.00 h. Viz
rozpis domácích zápasů str. 23.
Foto D. Mahovský
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Břeclav: Přes 20 vraků ročně Počty žádostí o vyřazení vozidel
Autovraky – letitý a trvalý problém, který určitě netrápí pouze
Břeclav. Vždyť člověk při poznávání krás naší vlasti ani nemusí
nijak zvlášť namáhat svůj zrak, aby si všiml plechových vysloužilců, které jejich majitelé v rozporu s právními normami „vystavují na obdiv“, ať už na pozemních komunikacích nebo na
nezpevněných plochách - veřejných prostranstvích.

V Břeclavi ročně řešíme kolem dvaceti takových případů.
V drtivé většině se nám daří
zjistit majitele těchto vozidel, a
pokud tito spolupracují a včas
autovraky odstraní, nemusíme
potom přistupovat k razantnějším řešením.
Co se vlastně rozumí vrakem vozidla a co hrozí jejich
vlastníkům při nezákonném
odstavení?
Vrakem se rozumí silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a
není opatřeno státní poznávací
(registrační) značkou nebo které je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu. Zjistí-li městská
policie takové vozidlo na pozemní komunikaci, dá podnět
správci komunikace, který vyzve vlastníka vozidla k odstranění vraku z pozemní komunikace. Vlastník vozidla je tak
povinen učinit v termínu do 2
měsíců. Po marném uplynutí
této lhůty je oprávněn správce
komunikace nechat vozidlo od-

stranit a zlikvidovat na náklady vlastníka vozidla. Dále může
být vlastník vozidla ve správním
řízení za neuposlechnutí výzvy
„odměněn“ pokutou ve výši až
300 000 Kč.
Při zjištění takového vozidla
městská policie vyrozumí obecní-městský úřad, který na náklady vlastníka přemístí vozidlo na
vybrané parkoviště. Informace
o odtažení vozidla se umístí na
úřední desce a písemně se vyrozumí vlastník vozidla. Po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od
informování vlastníka vozidla
nechá úřad vozidlo zlikvidovat
- samozřejmě na náklady vlastníka vozidla. Pokuta v takovém
případě činí až 20 000 Kč.
Je na každém z nás, abychom
si dokázali spočítat, že zákonná
likvidace autovraku vyjde nesrovnatelně levněji, než ostatní,
výše popisovaná řešení.

z evidence lámaly rekordy
Změny v zákonech souvisejících s provozem motorových vozidel způsobily na přelomu roku zvýšený nápor na odboru správních věcí a dopravy. Zájem o trvalé vyřazení vozidel z evidence
byl až pětkrát vyšší oproti normálu. Proč tomu tak bylo, jsme se
zeptali vedoucího odboru Miroslava Čapky.
Podstatným důvodem je novela zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla. Na každé vozidlo, které je vedeno v registru
vozidel jako provozované, musí
být sjednáno povinné ručení a
to bez ohledu na to, zda jej vlastník k provozu užívá či nikoliv.
Informace o vozidlech eviduje
Česká kancelář pojistitelů, která v případě nezaplacení povinného ručení vymáhá od vlastníka vozidla příspěvek ve výši od
20 do 300 korun za den. Příspěvek však nenahrazuje pojištění.
To znamená, že pokud bude nepojištěným vozidlem způsobena
škoda, zaplatí ji osoba za škodu
odpovědná.
Novelizován byl také zákon
o odpadech. V něm se hovoří
o poplatku za neplnění emisních limitů, který se od ledna platí při první registraci či
přeregistraci vozidla. Kromě
správního poplatku ve výši osm
set korun tak novému majiteli
vozidla vzniká povinnost úhrady poplatku Státnímu fondu
životního prostředí ČR, a sice
ve výši tři, pět nebo deset ti-

síc korun podle stáří vozidla.
Kde lze zjistit, do které kategorie emisních limitů vozidlo patří?
Pokud v technickém průkazu
nenajdete nebo nebudete rozumět údaji o emisních limitech,
je možné se obrátit na stanice
technické kontroly, kde dostanete potřebné informace.
Jak reagovali majitelé starších vozidel na uvedené změny
v zákonech?
Zaznamenali jsme jednoznačný nárůst požadavků na
v yřazení vozidel. Například
v prosinci 2007 bylo na našem
odboru trvale vyřazeno 72 vozidel, a v lednu následujícího roku 54. Tato čísla se nijak
zvlášť nevymykají obvyklému
stavu v průběhu roku. V listopadu 2008 to už ovšem bylo 114
vozidel, prosinec skončil na čísle
342 a zájem neopadl ani v tomto roce, kdy v lednu bylo vyřízeno 352 žádostí o trvalé vyřazení převážně starších vozů.
A jsem toho názoru, že bude
ještě chvíli trvat, než se opět
vrátíme do obvyklého stavu.
(pk)

Bc. Libor Büchler
Zástupce velitele
městské policie Břeclav
Také zvýšený zájem o vyřizování průkazů profesní způsobilosti řidiče
vedl ke změnám na odboru správních věcí a dopravy. Stísněné prostory
na agendě řidičských průkazů byly rozšířeny přebudováním části méně
využívané čekárny. Nyní mohou být otevřeny tři přepážky oproti dvěma
v původním prostoru. Klienti navíc mají přehled o činnosti pracovnic
na přepážkách, odbavení je pohodlnější a rychlejší. Zvýšení komfortu
pro veřejnost je v budoucnu plánováno i na agendě evidence vozidel.

CO DĚLAT ?

OpenPc.cz
Petr Sůkal

www.openpc.cz

v případě potíží s PC
Okamžitá pomoc,
uživatelská podpora:

+420 777 815 937
+420 725 597 184

Břeclav a okolí

info@openpc.cz
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Se starostou na téma:

Rozpočet 2009:
Mimořádné příjmy i výdaje
Na únorovém zastupitelstvu byl schválen vyrovnaný rozpočet
města na rok 2009. Rekordní příjmy i výdaje dosáhnou objemu
minimálně 660 milionů korun.
S výjimkou let 2006 a 2008 město od r. 2003 hospodařilo s přebytkovými rozpočty. Volné zdroje
z těchto let činí zhruba 60 milionů korun. V boji
proti krizi město zvýší především poptávku po rozvojových investicích, bez zapojení volných zdrojů
či nových úvěrů.
Příjmová část rozpočtu je postavena zejména na
naplnění mimořádných příjmů z prodeje majetku ve výši 145 milionů a sdílených daní státu ve výši 222 milionů korun, kdy s ohledem
na ekonomickou situaci nepočítáme s jejich růstem.
Výdajová část je postavena na posílení kapitálových výdajů, které
by měly překročit hranici 200 milionů a předpokládá se, že budou
tvořit plnou třetinu celkového rozpočtu. Stavební investice dosáhnou
152 milionů, výkupy pozemků a staveb necelých 40 milionů. Rezerva ve výši zhruba 9 milionů zůstala nerozdělena a spolu s nezapojenými přebytky minulých let je určena hlavně k eliminaci možných
rizik, souvisejících s celkovým naplněním příjmové části rozpočtu
či k řešení mimořádných situací v průběhu roku.
Ing. Dymo Piškula
starosta města Břeclavi

RADNICE / 3

Městské investice
r. 2009
Propagace LVA

r. 2010

500

Miniatury LVA

7 060

Komunikace Poštorná Pod zahradama

2 360

Komunikace Riegrova, Husova, U rybníka, Rybářská

7 000

Komunikace Za bankou (aktualizace PD)

11 802

20

Komunikace Slovácká

9 000

Komunikace U Sýpek, Chaloupky, Na zahradách

9 000

Komunikace Na Špitálce

2 640

Pěší zóna - centrum J. Palacha

9 300

Rekonstrukce nám. Ch. N. Ves

0

Rekonstrukce nám. St. Břeclav

2 250

Parter Kina Koruna

10 000

5 000

100

Přestupní terminál IDS

2 000

Odkanalizování ul. Obránců míru, Kapustova

3 200

Rekonstrukce kanal. a čerp. stanice za Tranzou

1 230

MŠ Břetislavova - zateplení a výměna oken

1 000

ZŠ Slovácká - PD stavební úpravy, zateplení

8 220

ZŠ Komenského, objekt šaten (PD)

195

ZŠ Slovácká - vnitřní rekonstrukce

1 500

Zámek Břeclav - revitalizace

50 000

Městská policie Břeclav doplňuje stav strážníků

Rekonstrukce knihovny Poštorná

Město Břeclav – Městská policie doplňuje stav strážníků
pro zajišťování veřejného pořádku v obci. Zájemci o práci
u městské policie mohou podat žádost o přijetí do pracovního poměru a stručný životopis do konce března 2009 na
služebně Městské police Břeclav, Kupkova 3. Následně budou uchazeči pozváni k výběrovému řízení.

Osvětlení památek a mostů

4 000

Zateplení a výměna oken Domu školství

7 800

Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká

5 800

0

Aquapark (koupaliště Břeclav) - studie

7 500

250

Zimní stadion - dofinancování severní tribuny

54

Strážníkem může být občan České republiky, který
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 21 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

Dětská hřiště Na Valtické

500

Veřejné osvětlení ul. Chodská

150

další požadavky:
- řidičský průkaz skupiny B
- základní znalost cizího jazyka – AJ nebo NJ

Veřejné osvětlení ul. Na Řádku

300

Domov seniorů - balkony, okna, zateplení

5 000

10 000

Stavební úpravy MÚ Břeclav I. etapa

5 000

20 000

Pohansko - stavební úpravy

1 000

Zimní stadion - odvlhčení

2 000

Dětské hřiště U Splavu

300

Hřbitovy (Ch. N. Ves, Poštorná) - chodníky PD

250

Centrum - chodníky (PD)

200

MŠ Sovadinova - stavební úpravy (PD)

250

Přívoz – Pastvisko

500

Studie přístupu k zámku od náměstí

400

Oprava pískoviště J. Palacha

400

MSK - stavební úpravy areálu

1 500

Rekonstrukce věže kostela v Poštorné (PD)
Výkupy pozemků
Výkupy budov
Investice celkem
(PD - projektová dokumentace)

150
27 400
12 283
192 062

64 302

(Částky jsou uváděny v tisících Kč)
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Nový podchod uleví
řidičům i cyklistům
Podjezd na Bratislavské ulici bude konečně bezpečnější. Město
získalo státní dotaci ve výši 23,4 milionu korun, kterou použije
k vybudování samostatného podchodu pro pěší a cyklisty.

„V těchto místech vznikne nový
podchod pod kolejištěm,“ ukazuje radní Zbyněk Humlíček, který
se zasloužil o získání dotace na
jeho vybudování.
Podchod vyřeší špatnou dopravní situaci pod železničním
mostem na ulici Bratislavská,
kde v zúženém profilu silnice
dochází ke kolizím. Vybudováním samostatného tubusu pro
pěší a cyklisty vedle stávajícího
podjezdu dojde k oddělení motorové dopravy. Tím se jednoznačně zvýší bezpečnost. Vždyť

za poslední čtyři roky bylo na
tomto místě zaznamenáno šestnáct dopravních nehod. Uleví se
tak stovkám občanů, kteří denně míří za prací do Gumotexu,
Borsu, Alcaplastu a dalších firem, ale také řidičům motorových vozidel.
Výhodou je pokračující rekonstrukce železničního uzlu,
v rámci které se bude opravovat také zmiňovaný železniční
most. Město by totiž ze svých
zdrojů nebylo schopno financovat výluky vlaků za více jak sto
milionů korun. Přípravné práce
již probíhají. Zahájení stavby je
plánováno na březen a ukončení
se předpokládá již v září tohoto
roku. Jedná se o nejvyšší dotaci
z programu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci
České republiky.
Ing. Zbyněk Humlíček
radní města Břeclavi

Upozornění: Omezení provozu silničního podjezdu
Kvůli rekonstrukci železničního
mostu a silničního podjezdu na ulici
Bratislavská v Břeclavi bude omezen
silniční provoz v podjezdu částečnou
uzavírkou v době od 18. 3. 2009 do
23. 9. 2009 a jeho vyloučení úplnou
uzavírkou v termínech 18. 3. 2009
– 22. 3. 2009, 20. 6. 2009 – 24. 6.
2009, 18. 9. 2009 – 23. 9. 2009 a to
vždy v noční době od 23:55 hod. do
04:20 hod.
Při částečné uzavírce silnice II/
425 Břeclav – Lanžhot v místě silničního podjezdu bude provoz veden
střídavě v jednom jízdním pruhu a řízen semafory a dopravními značkami. Od jízdního pruhu bude oddělen
pruh pro pěší.
V době úplné uzavírky silničního
podjezdu bude průchod pro pěší zajištěn přes železniční stanici Břeclav,

a to podchodem k jednotlivým nástupištím a dále podchodem pro zaměstnance ČD, který bude k tomuto účelu
zpřístupněn veřejnosti.
Objízdná trasa pro auta povede
po místní komunikaci ulice Stromořadní a dále po účelové komunikaci podél železniční trati Břeclav
– Brno, podjezdem železniční trati,
místní komunikací ulice Železniční,
Mládežnická a na silnici II/425 ul.
Bratislavská. Zde bude vzhledem
ke stavu komunikace omezen provoz na max. 30 km/hod. Přesto, že
v době úplné uzavírky předpokládáme minimální provoz motorových vozidel, vyzýváme řidiče k maximální
opatrnosti při použití této objízdné
trasy. Objízdná trasa i průchod pro
pěší budou v době úplné uzavírky
řádně vyznačeny.

Czech POINT se osvědčil
Je to již rok, co se Městský úřad Břeclav úspěšně připojil
k celostátnímu projektu s názvem Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, který slouží jako
kontaktní místo, kde je možné získat ihned a na počkání výpisy
z veřejných i neveřejných informačních systémů.
Na rozdíl od jiných kontaktních míst působí komplexně, kdy
na stejném místě si může občan
úředně ověřit podpis, dokumenty a listiny. A že je to krok správním směrem svědčí i počet žadatelů – 11 700, což je v průměru
45 lidí na jeden úřední den, kteří za tuto dobu Czech POINT na
městském úřadě navštívili. Největší zájem je o ověření podpisu
a kopií listin a vydání výpisů z
rejstříku trestů.
Od 1. ledna 2009 byly dosavadní možnosti Czech POINTu rozšířeny o tři nové nabídky (např. o výpis z bodového
hodnocení řidiče) a v průběhu
letošního roku se bude přidávat
ještě několik dalších činností.
Tím ani zdaleka rozvoj těchto
kontaktních míst v blízké době
nekončí. Plánuje se, že Czech
POINT zájemcům zprostředkuje, přístup do datové schránky.
Pracovník na přepážce za poplatek dokument z datové schránky
vytiskne, nebo naopak donesený
dokument převede do elektronické podoby, opatří elektronickým
podpisem a odešle danému orgánu veřejné moci. Díky Czech POINTu se konečně začíná naplňovat zásada aby „obíhala po úřadech data ne občan“.
Kde najdete pracoviště Czech
POINT?
Na Městském úřadě v Břeclavi, odbor správních věcí a dopravy, zadní budova (vedle býv.
vojenské správy ) v přízemí, dveře č. 600. Pracoviště je označeno
logem.
Na kontaktním místě Czech
POINT u Městského úřadu
v Břeclavi v současné době vyřídíte:
1. Ověření Vašeho podpisu, otisku razítka na listině, ověření dokumentů a kopií listin

2. Výpis z rejstříku trestů
3. Výpis z z katastru nemovitostí
– list vlastnictví
4. Výpis z obchodního rejstříku.
5. Výpis ze živnostenského rejstříku
6. Podání o živnostenském podnikání fyzickou nebo právnickou
osobu pro živnostenské úřady
7. Oprávnění k přístupu k modulu autovraky Informačního systému odpadového hospodářství
nebo změnu v přiřazení provozoven uživatelským účtům
8. Výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Informačního
systému o veřejných zakázkách
9. Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
Uvedené záležitosti Vám vyřídíme na počkání za níže uvedený správní poplatek uhrazený na
místě v hotovosti (ne kolkem).
Výše správních poplatků:
y Za ověření originálu nebo kopie
listiny 30,- Kč za každou i započatou stránku
y Za ověření podpisu nebo otisku
razítka 30,- Kč za každý podpis
nebo razítko
y Za výpis z rejstříku trestů 50,Kč (bez ohledu na počet stran)
y Za vydání ověřeného výstupu
z informačního systému veřejné
správy tj. za výpis z katastru nemovitostí, obchodního nebo živnostenského rejstříku, bodového
hodnocení osoby atd. 100,- Kč za
první stránku, 50,- Kč za každou
další i započatou stránku
Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 – 18:00 hodin
Úterý:
8:00 – 14:00 hodin
Středa:
8:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek:
8:00 – 14:00 hodin
Ing. Ján Janovíček
vedoucí oddělení
EO, OP, CD a matrik

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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IDEÁLNÍ DOVOLENÁ 2009

Letecky z Brna
• PŘIJATELNÉ MÍSTNÍ CENY
• MODERNÍ LETOVISKA
• PĚKNÉ UBYTOVÁNÍ
• ČISTÉ MOŘE
• AQUAPARKY
• HISTORICKÉ PAMÁTKY
Více info na www.retur.cz
VELKÝ VÝBĚR TUZEMSKÝCH,
ZAHRANIČNÍCH
A EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ

RETUR s.r.o.
J. Palacha 17, Břeclav 690 02 – FOTO – Bílý
Tel./fax:519 371 302, 519 324 368
Email: retur@retur.cz

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Rekonstrukce stokové sítě v Břeclavi
V roce 2008 zahájila firma OHL ŽS, a. s., stavební práce na rekonstrukci stokové sítě ve městě Břeclavi. Jedná se o část A – jednu ze čtyř částí projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Smluvní
ukončení stavebních prací je do konce září 2009.
Již od loňského roku probíhá
ve Staré Břeclavi na okraji fotbalového hřiště Na Pastvisku vý-

stavba čerpací stanice. V lednu
letošního roku byly zahájeny práce na stokách, v ulici Ostrov, navazovat na ně bude výstavba části stoky v ulici Zahradní. Ukončení stavební činnosti na těchto
stokách, včetně terénních úprav
a uvedení povrchů do původního stavu, je naplánováno do 30.
června 2009. Od 15. února do 30.
července 2009 se plánuje zahájení
výstavby stoky na nábřeží Antonína Dvořáka, včetně stoky (odbočení do ulice Zahradní) a stoky
(odbočení do bezejmenné uličky

k ulici gen. Šimka). Poslední práce v lokalitě Stará Břeclav budou
zahájeny 1. července 2009, a to
na stokách v ulici Gen.
Šimka (od křižovatky
s ulicí Ostrov) a v ulici
Rybářské uličky, včetně
stoky v ulici U Lesa.
Dokončení terénních úprav a uvedení
povrchů do původního
stavu ve Staré Břeclavi
je naplánováno nejpozději do 15. srpna 2009.
V Břeclavi probíhají práce na
stoce E v ulici Jiráskova po křižovatku s ulicí Jungmannova.
Ke konci ledna toho roku byly
dokončeny práce na kanalizaci a
od uvedené křižovatky se stoka
dále pokládala v ulici Jungmannova po křižovatku s ulicí Čechova v termínu od 2. února do 28.
února 2009. Další výstavba stoky
v ulici Jungmannova bude probíhat od křižovatky s ulicí Čechova
po křižovatku s ulicí Jana Palacha
(u parku) v termínu od 1. března 2009. Ukončení všech staveb-

ních prací včetně terénních úprav
a uvedení komunikace do původního stavu v této oblasti je naplánováno do konce června 2009.
Rovněž probíhají práce na
čerpací stanici Dubič, na stokách
u polikliniky a na 1. polovině
shybky přes řeku Dyji. Výstavba
druhé poloviny shybky se bude
provádět z ul. Smetanovo nábřeží. Práce související s napojením shybky na kmenovou stoku
A v ulici Smetanovo nábřeží (cca
50 m v křižovatce ul. Šilingrova)
budou realizovány v termínu od
1. března do 30. června 2009,
včetně terénních úprav a úprav
povrchů do původního stavu.

Dotkne se obyvatel
Před započetím stavebních
prací se provede fotodokumentace jednotliv ých přilehlých
domů, které budou společně
s krátkými popisky podepsány
jak majiteli přilehlých nemovitostí, tak zástupcem stavební
firmy a správcem stavby. Rádi
bychom obyvatele daných lokalit upozornili, že podepsání pasportizace není spojeno s žádnými
poplatky, jedná se pouze o zdokumentování současného stavu
nemovitostí před zahájením stavebních prací. Součástí projektu

je rovněž rekonstrukce části čističky odpadních vod Břeclav.
U podpisu pasportizace budou přítomni: za stavební firmu
(OHL ŽS, a. s, VHS Břeclav, s. r.
o.) Bořivoj Šoustal nebo Miroslav Procházka, za správce stavby (sdružení Mott – API – Geotest) Jana Dvořáková. Podepsání
pasportizace se v případě volné
kapacity zúčastní také zástupce
Městské policie Břeclav.
Situační plány umístění stok včetně plánů jednotlivých ČOV jsou uloženy na
www.vak-projektbreclavsko.cz/
dokumenty-ke-stazeni/.
Veškeré práce budou probíhat v návaznosti na vývoji počasí v zimních měsících a obyvatelé
dotčených ulic budou vždy s dostatečným předstihem informováni, kdy a v které ulici budou
stavební práce zahájeny.
Zároveň se společnost VaK
Břeclav, a. s., spolu se zhotovitelem stavební firmou OHL ŽS,
a. s., omlouvají všem, kterých se
stavební činnost dotkne, neboť při
takto rozsáhlém projektu dochází
k omezením vyplývajícím ze stavební činnosti provádění díla, tj.
zábory veřejných prostranství, komunikací a omezení v dopravě.
VaK Břeclav, a. s.

Vysokoškolské pracoviště v Břeclavi Učitelka bojuje o Zlatého Ámose
Ostravská Vysoká škola podnikání,
a.s., (VŠP) otevře v Břeclavi své konzultační středisko. Dohoda o jeho zřízení
byla uzavřena 20. ledna za účasti zástupců školy a Městského úřadu Břeclav
s tím, že první zdejší vysokoškolské pracoviště zahájí svou činnost už 1. března
letošního roku.
Otevřeno bude nejprve zájemcům
o navazující magisterské studium v oboru
Podnikání, kteří se budou vzdělávat kombinovanou formou studia. Přihlásit se mohou zájemci s uzavřeným bakalářským
vzděláním, kteří získají po pětisemetrální výuce akademický titul inženýr.
Od následujícího akademického roku
bude poskytovat břeclavské detašované
pracoviště VŠP, a.s., rovněž bakalářské
studium pro absolventy středních škol

s maturitou a diplomanty vyšších odborných škol z regionu. Délka bakalářského
studia bude tři roky.
Nové akademické pracoviště je situováno do objektu Střední odborné
průmyslové školy v Břeclavi, Nábřeží
Komenského 1.
Termín přijímacích pohovorů do navazujícího magisterského studia je 24.
února, pro bakalářské kombinované
studium pak od 14. dubna.
Podrobné a vyčerpávající údaje
o studiu a všech souvislostech získáte na telefonní lince 605 760 875, prostřednictvím e mailu akps@seznam.cz
nebo přímo na studijním oddělení VŠP,
a.s.( 595 228 150). Informace o samotné
škole najdete rovněž na jejich webových
stránkách - www.vsp.cz.

V tradiční anketě o nejlepšího
učitele České republiky Zlat ý
Ámos teď bojuje
i břeclavská učitelka ze ZŠ Slovácká Šárka Čeperová. Ta byla
v ybrána ja ko
jedna ze dvou
zástupců Jihomoravského kraje do celostátního finále ankety. Soutěžící učitele
přitom do ankety nevybírají odborníci, ale děti. Žáci pak před odbornou porotou musí nominaci učitele co nejlépe obhájit. Obhajoba
by především měla porotu zaujmout, být vtipná, výstižná, s dávkou
originality. K postupu do semifinále gratuloval Čeperové i hejtman
Michal Hašek (na snímku). Finále Zlatého Amose se uskuteční 10.
března.
(red) Foto: JMK

Banka Vám nepůjčila?

Přijďte k nám!
Snadno, rychle
a bez poplatku půjčka pro:
 zaměstnance, OSVČ
 důchodce
 úvěr zaručen autem
 úvěr na nemovitost

 602 457 122, 608 887 392

www.nabytekpiza.cz
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Poplatky ze psů a odpadů v roce 2009
Nově záležitosti místních poplatků ze psů a komunálních odpadů
upravuje Obecně závazná vyhláška č.7/2008, o místním poplatku
ze psů, za provozovaný výherní hrací přístroj a za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Významnou změnou pro občany je u komunálních odpadů osvobození od poplatku pro děti narozené ve
zpoplatňovaném období. Důležitým požadavkem města ve vztahu
k poplatníkům pro přiznání osvobození a úlev jak u psů, tak komunálních odpadů, je bezdlužnost poplatníka u příslušného poplatku
k 31.12. předcházejícího kalendářního roku.
Vyhláška je zveřejněna na internetu www.breclav.org → městský úřad → veřejná správa → vyhlášky a nařízení města. K dispozici je i na podatelně městského úřadu. Rychlé informace lze
získat na tel. číslech 519311369 a 519311425.
Nadále trvá možnost přihlášení se k placení uvedených poplatků prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva
(SIPO).
Doplňující informace k SIPO a místním poplatkům jsou též
k dispozici na www.breclav.org y informace pro občany y SIPO, Informace o místních poplatcích.
Ing. Ladislav Vašíček
vedoucí ekonomického odboru

Soutěž
Oslavil
by 80 let
Významného životního jubilea by se 18. března 2009 dožila břeclavská osobnost, která se zásadním způsobem vepsala do historie
nejen břeclavského folkloru.

Soutěžní otázka zní:
O kom je řeč a s jakým folklorním souborem
je jeho jméno spojováno?
Drobná nápověda: Na snímku pořízeném v srpnu roku 1929
u břeclavského splavu je zachycen jako malý chlapec v náručí své
matky. Fotografii nám poskytla paní Anna Reichmannová (na snímku drží dětskou hrkávku), které tímto moc děkujeme!

Odpovědi posílejte na e-mail: pavel.kasuba@breclav.org, nebo na
adresu: Město Břeclav, nám. TGM 3, 690 81 Břeclav do 20. března
2009. Nezapomeňte přidat telefonický kontakt a heslo „soutěž“. Ze
správných odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří obdrží dárkové balení rodinného pivovaru Bernardu s Břeclavskou jedenáctkou.
Najdete ve svých albech podobné fotografie osob, budov
nebo míst, u kterých si ostatní rádi zavzpomínají a jiní se podiví nad tím, jaké že to v našem městě bylo? Neváhejte a volejte na tel. č. 519 311 401 nebo 519 311 402 (oddělení kultury).
Fotografie samozřejmě vracíme zpět!

Poplatek ze psů
Držitel psa
(fyzická nebo právnická osoba)
Za 2. a každého
Za 1 psa
dalšího psa

Poplatník:

Rodinný dům

500,- Kč

Ostatní domy

1 000,- Kč

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

700,- Kč

200,- Kč

1 500,- Kč

300,- Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. března 2009

Způsob placení:

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

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

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

480,- Kč
300,- Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. května 2009

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města č. 526-651/
0100, přes SIPO nebo přímo na pokladně
města. Variabilní symbol: rodné číslo
poplatníka

Integrační centrum
UTILIS - březen 2009
Obecně prospěšná společnost Remedia Plus, středisko Utilis, začalo v měsíci únoru nabízet sociálně aktivizační služby pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením v nových prostorách. Tyto prostory se nacházejí přímo v centru města Břeclavi, kulturní dům Delta
(druhé poschodí, vchod vpravo od hlavního vstupu do kulturního
domu, dveře jsou označeny logem a je zde zvonek „Utilis“).
Sociálně terapeutické činnosti probíhají formou cílených aktivit.
Nabídku na měsíc březen najdete níže v tabulce, bude průběžně
upravována podle zájmu projeveného klienty.
BŘEZEN
2009

Dopoledne
(8:30 – 12:00)

Odpoledne
(13:00 - 15:30)

Pondělí

Klub čtenářů

Tvůrčí dílna

Úterý

Koláž
Kavárna

Dramaterapie

Středa

Tvůrčí dílna
Dramaterapie

Aktivity se zvířaty

Čtvrtek

Ubrousková technika
Dámský klub

Kavárna
Modelářská dílna

Pátek

Malování
Vlastivědné poznávání

Individuální program
stanovený uživateli služeb

Více informací o této službě a nabízených aktivitách Vám poskytneme na telefonním čísle 736 490 381 (vedoucí střediska) nebo
736 490 066 (sociální pracovnice) nebo přímo v prostorách Integračního centra. Těšíme se na vaši návštěvu.
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Mysleme na své zdraví, dokud je čas
Staráme se o své zdraví? Je pro nás důležitá prevence? Preferujeme zdravý životní styl? Málokdo z nás si na tyto
otázky odpoví kladně. I přesto, že se o své zdraví bojíme, že víme, jak je těžké vyrovnávat se s vážnou chorobou a
jak bývá léčení dlouhé, vysilující a nákladné.
Proto se Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR snaží vyjít svým klientům ve snaze o udržení zdraví vstříc a
podporuje právě ty pojištěnce, kteří se o své zdraví starají. Jen v loňském roce takto vydala více než milion korun
každý den.
I letos ZP MV ČR apeluje na to, aby občané pravidelně chodili na preventivní prohlídky, aby absolvovali potřebná
očkování a svoji životosprávu nebrali na lehkou váhu. I v tomto roce nabízí řadu bonusů, které mají za cíl posilovat
náš vztah ke svému zdraví. Nově si můžete nechat za příspěvek pojišťovny vyšetřit krevní skupinu a Rh faktor. ZP
MV ČR vám nově přispěje také na vyšetření karcinomu prostaty a nabídne další produkty.
Výhodné cestovní pojištění
Kromě bohatých preventivních programů nabízí ZP MV ČR od ledna 2009 svým klientům také nové, velmi výhodné cestovní pojištění s Victoria Volksbanken pojišťovnou. Hlavním bonusem je pro klienty ZP MV ČR 20 % rodinná
sleva na pojištění. Za rodinu je považován už jeden dospělý a jedno dítě, přičemž stačí, že pouze jeden z nich je klientem ZP MV ČR. Členy Klubu pojištěnců čeká navíc další, tentokrát 10 % sleva.
Díky tomuto pojištění mají klienti na cesty po Evropě zaručené léčebné výlohy a lékařský převoz v neomezené
výši. A to přesto, že sazby pojistného jsou velmi příznivé – pro dítě od 9 Kč a pro dospělé od 12 Kč za den. ZP MV
ČR do pojištění zahrnula i benefity jako odškodnění za trvalé následky po úraze či za smrt, způsobené ve veřejném
dopravním prostředku, tedy v taxi, tramvaji, autobuse, trajektu, letadle či vlaku. Za poznámku stojí i fakt, že další finanční pomoc můžete očekávat na náklady spojené se ztrátou pasu, a to ve výši 50 EUR a také půjčku až do 10 000
Kč jako pomoc v nouzi.
Sběrná místa v nákupních centrech
ZP MV ČR se i letos snaží usnadnit svým klientům vyřizování administrativních záležitostí. Proto část své administrativy přesunula do dalších velkých nákupních center. Během rodinného víkendového nákupu si tak mohou klienti
ZP MV ČR už na dvanácti místech v republice vyřídit záležitosti spojené se zdravotním pojištěním. Obchodní místa
ZP MV ČR najdete v prodejnách přípravků podporujících zdravý životní styl VITALAND.
Pro Jihomoravský kraj a Vysočinu jsou to místa v Brně – Galerie Vaňkovka a v Jihlavě – City Park. Můžete zde
odevzdat veškeré tiskoviny jako např. Přihlášku pojištěnce ZP MV ČR, Žádost o výpis z osobního účtu, Hromadné
oznámení zaměstnavatele či Přehledy o platbě pojistného.
Projekt mobilních pracovišť
Ačkoli má ZP MV ČR celkem 8 poboček a 78 teritoriálních pracovišť, ví, že ne vždy může klientovi vyhovovat časté
docházení na pracoviště pojišťovny. Proto pojišťovna rozjela unikátní projekt nazvaný „Mobilní pracoviště“, díky kterému se může stav věcí pootočit - pracovníci ZP MV ČR nečekají za přepážkami, ale sami přicházejí za klienty do
jejich institucí a úřadů, k jejich zaměstnavatelům a podobně.
Díky této službě si mohou klienti vyřídit celou řadu záležitostí, aniž by museli chodit na pobočku pojišťovny. Mohou se např. nechat pojistit u ZP MV ČR, uzavřít cestovní pojištění, zkontrolovat si osobní údaje, nahlásit případné
změny atd.
ZP MV ČR si rozumí s moderními technologiemi
Další službou, která má za cíl vycházet vstříc klientům a ve které ZP MV ČR vyniká, je nabídka zaměstnavatelům,
OSVČ a smluvním zdravotnickým zařízením, umožňující jim komunikovat s pojišťovnou elektronicky. Elektronická komunikace je rychlá, bezpečná a především odstraní náročné papírování a zasílání papírových podkladů poštou.
V souvislosti s touto filozofií rozšířila letos ZP MV ČR službu e-komunikace pro všechny své pojištěnce, kteří
na požádání obdrží přístupová hesla do internetové aplikace. Zde se mohou, mimo jiné, on-line podívat na přehled
vykázané zdravotní péče, přehled uhrazených regulačních poplatků a započitatelných doplatků na léky, správnost
osobních údajů, dob pojištění atd.
Nejmladší mezi službami, které ZP MV ČR poskytuje, je internetová aplikace NEWSLETTER – zasílání novinek.
Tato služba je určená pro širokou veřejnost a umožňuje registrovaným uživatelům získávat novinky, zajímavosti a užitečné informace z oblasti zdravotního pojištění.
Staňte se i Vy pojištěncem největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny a zařaďte se mezi více než milion spokojených klientů. Zdraví je naše vášeň!
Více informací získáte na www.zpmvcr.cz nebo na centru služeb 844 121 121.
Vaše ZP MV ČR
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Odpady mimo popelnice a kontejnery: Břeclavský evergreen
V poslední době se v Břeclavi stává nemilým pravidlem odkládání odpadů na místa, která k tomu nejsou určená. Stačí se projít
po našich největších sídlištích Na Valtické a Slovácká. Je až k nevíře, co dokáží někteří z nás odložit na veřejná prostranství.
v Břeclavi existuje více možností, jak se starých a nepotřebných
věcí legálně zbavit.

Odpady likviduje Tempos

Tu je v blízkosti travnaté plochy k vidění zánovní pračka, tu
lednice, kompletní sada pneumatik z našeho motorového miláčka a výjimkou nejsou ani celé,
lehce jeté sedací soupravy, které
někdy naši kreativní a pohotoví teenageři okamžitě využívají
pro své specifické potřeby. Určitě nemusím přibližovat, jak asi
takové místo vypadá po několika dnech.
Často přemýšlím a ptám se
sám sebe, co asi vede některé
naše spoluobčany k tomu, že
klidně odloží pro ně již využité
a nepotřebné věci na taková místa, která ostatní využívají k procházkám a odpočinku. Proč nám
znepříjemňují svým počínáním
život? Přiznám se, že si sám
nedokážu odpovědět. Přitom

Likvidací odpadů se zabývá
firma Tempos, na jejíž sběrný
dvůr lze vysloužilé věci většinou bezplatně odložit. Provozní doba tohoto zařízení je v úterý a ve čtvrtek od 7.00 - 19.00 a
v sobotu 7.00 - 17.00 hod. Poplatek zaměstnanci firmy vybírají
pouze za pneumatiky, stavební
suť a okna. Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat
stanovený velkoobjemový komunální odpad, kterým jsou
např. zbytky dřevěných obalů,

rostlinný odpad, matrace, starý
nábytek, uliční smetky. Navíc ve
všech částech města jsou jednou

Zápis dětí do mateřských škol
ve školním roce 2009/2010

v měsíci přistavovány
mobilní sběrné dvory,
které slouží výhradně
k uložení nebezpečných odpadů, jako jsou
např. elektrospotřebiče, autobaterie, zářivky, plechovky od barev,
nádoby z plastů, zbytky
škodlivých látek, motorových olejů, olejových
filtrů atd.

Výtečníci riskují vysokou pokutu
V závěru bych rád upozornil
občany, že odkládáním odpadů
na místa, která k tomu účelu nejsou určená, nejenom znepříjemňují život všem slušným lidem,
kteří se rádi pohybují v hezkém
a čistém prostředí, ale taktéž se
dopouští protiprávního jednání,
neboť Obecně závazná vyhláška
města Břeclavi č. 2/2006, o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem mj. zakazuje odkládat
odpady mimo místa k tomu určená. Přestupkový zákon v § 47
odst.1 písm.h) zase uvádí, že přestupku proti veřejnému pořádku

se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá
odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Strážníci městské
policie jsou oprávněni na místě
uložit blokovou pokutu až do
výše 1000 Kč, v horším případě,
kdy je věc postoupena ke správnímu orgánu, se může pokuta
pro fyzickou osobu vyšplhat až
na 30000, resp. 50000 Kč.
A to už určitě stojí k zamyšlení, jestli není rozumnější bez rizika postihu nepotřebný odpad
naložit a odvézt na místo k tomu určené.
Bc. Libor Büchler
Zástupce velitele
městské policie Břeclav

Soutěž
NEPOŘÁDEK V BŘECLAVI
Nafoťte nepořádek ve městě jakéhokoliv charakteru (ať už
pneumatiky v zeleni, různé domácí spotřebiče vyhozené mimo
popelnice a kontejnery nebo jiný) a pošlete fotografie na e-mail
david.mahovsky@breclav.org.
Autor nejkurióznější fotografie získá knihu krásných fotografií krajiny nad soutokem Moravy a Dyje „Kam oko dohlédne“
v hodnotě 500 korun.

- proběhne ve všech břeclavských MŠ ve čtvrtek 14. 5. 2009.
Kritéria k přijetí dítěte do mateřské školy:
1. Děti řádně očkované s trvalým bydlištěm v Břeclavi
2. Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
3. Děti zaměstnaných samoživitelů na celodenní docházku
4. Děti zaměstnaných rodičů na celodenní docházku
5. Sourozenci již docházejících dětí do MŠ
6. Děti, které byly u zápisu v dané MŠ v loňském roce, nebyly
přijaty a využily volných míst ve vzdálenější MŠ
7. Děti na 4 hodinovou a nižší docházku
Při rovnosti výše uvedených kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozhodovat datum narození dítěte.
MŠ Tyršův sad v Ch. N. Vsi – možnost prodlouženého provozu až do 18.00 h.

Projekt VAŠE CESTA K BEZPEČÍ
Ochrana obyvatelstva
Co dělat, když zazní sirény?
Varovný signál „všeobecná výstraha“
Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Když zazní tento signál, nezapomeňte na tři základní kroky k Vaší ochraně:
1. Neprodleně se ukryjte v nejbližší budově.
2. Zavřete a utěsněte dveře a okna v místnosti.
3. Zapněte rádio a televizi.
Signál „Zkouška sirén“
Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí zpravidla každou
první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou sirén (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
NENÍ VAROVNÝM SIGNÁLEM PRO OBYVATELSTVO!!!
Signál „Požární poplach“
Přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty. Vyhlašuje se pro jednotky požární ochrany.
NENÍ VAROVNÝM SIGNÁLEM PRO OBYVATELSTVO!!!
Chcete vědět víc? Další rady najdete podrobněji na www.firebrno.cz/
vase-cesty-k-bezpeci

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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w w w.invia.cz
Shopping Center Břeclav

· největší internetová agentura v České republice
· nejnavštěvovanější server v oblasti cestovního ruchu
· sleva při rezervaci do 15. 4. 2009, až 7%, na vybrané zájezdy
· na stránkách www.invia.cz najdete zájezdy od 200 cestovních kanceláří
· v současné době nabízíme přes 17000 recenzí hotelů z celého světa
a každý den přibývají nové

· nejjednodušší vyhledávání a rezervace zájezdů z pohodlí domova
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Tradiční fašank: Medvěd, policajt a slamáci
(Pokračování ze str. 1)
To, že se v průvodu masek každoročně objevují slamáci, cikáni, obecní policajt, medvěd nebo žid, není náhoda. Všechny mají
svůj význam:
Medvěd – symbol plodnosti, vytáčí hospodyňku
Obecní policajt – vybubnovává veškeré zprávy
Cikáni – prezentují agilitu a odhodlanost lidí, jsou schopni přežít
i tu nejtužší zimu
Žid – symbol mamonu, peněz
Slamáci – každá hospodyňka si utrhla slámu a dala ji pod slepici
nebo husu, aby nesla
(dav) Foto D. Mahovský

Koňaré letos slaví 10. výročí
Poštorané si letos připomínají 10 let trvání slováckého krúžku.
Poštorané připravují
y 16. května - Přehlídka mužáckých sborů Podluží
V kostelní zahradě vystoupí 16 pěveckých sborů za doprovodu CM Břeclavan a CM Jožky Severina.
y 13. června - Slavnostní koncert Na Rovnici
Vystoupí chasa, sbory, Koňárci a jako host soubor Pohárek
z Týnce. Doprovázet bude cimbálová muzika J.Severina a dechová hudba Chravatčanka.

Jan Grbavčic osmdesátiletý
Symbolem slováckých hodů je mája. Než se
postaví, je nutno vykonat spoustu práce. Už 37
let má na starost nelehkou práci kolem máje, od
jejího obstarání až po rozestavění chlapů kolem
máje a jejího postavení s pokřikem Horéééé Jan
Grbavčic, který letos oslavil 80 let. Od svých 18
let nevynechal ani jedny poštorenské hody. Máju
postavil už dvaasedmdesátkrát. Letos ho čekají
další tři, jedna na letní hodky v Poštorné, druhá na hody v Břeclavi
a třetí na poštorenské hody. Mimo jiné stál Grbavčic také u založení poštorenského krúžku před deseti lety.
(red)

Vinotéky Moravský sommelier®
y…

nejširší sortiment vybraných moravských vín
dárková balení vín, vína se speciálními etiketami
sudová vína
ne
jlep
av
prestižní zahraniční vína, ušlechtilé značkové destiláty,
ší z Mor
kubánské doutníky
• skleničky, karafy, vývrtky, gastronomické pomůcky, literaturu…
• posezení u vína, svařáku, kávy Lucaﬀe
To

•
•
•
•

Ovocné destiláty = něco pro zahřátí
Ochutnávka ovocných pálenek a likérů nejen z Moravy.

VINOTÉKA A ZÁMECKÝ SKLEP
Zámecké náměstí – sklepení břeclavského zámku
Tel.: 725 610 555
Út – Čt 17.00 - 23.00,
Pá a So 17.00 - 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

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







Aktuální nabídka:
semena, osiva, rozvažovaná sazečka a hrách
výsevné substráty, hnojiva – malé i 50 kg balení
potřeby pro řez a vázání vinohradů i sadů
vinařské preparáty pro ošetření vína
krmné směsi, krmiva a vitamíny pro domácí zvířata
Otevírací doba: Po – pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 11.00
Nestihli jste nakoupit v tyto hodiny?
Zavolejte: 608 830 082, 606 202 595

Vinařské potřeby – areál bývalého cukrovaru, Národních hrdinů 22, Břeclav
Telefon: 519 321 235, gsm: 774 830 083, e-mail: vinarskepotreby@post.cz

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Moravská beseda Poláky zaujala
V polovině února poznávali obyvatelé partnerského města
Andrychow (Polsko) krásy jižní Moravy.
Město Břeclav a slovácký krúžek Charvatčané připravili v tamním ku lturním domě
Moravskou besedu. Na
čtyři stovky lidí zhlédly v polštině připravený
film o Lednicko-valtickém areálu, který doplnily propagační materiály a výstava fotografií
Lichtenštejny vybudovaných saletů od Radka Buka.
Poláci okusili domá- Prezentaci přihlížel také starosta polskécí kuchyni a nechybělo ho Anrychowa Jan Pietras.
ani moravské víno. Někteří poprvé zjistili jak chutná ručně připravili jídla až na místě.
fazulová polévka, beleše, slíšky V kulturním programu zazpíval
s mákem, plesňáky nebo boží ženský i mužský sbor, o hudebmilosti. „Podle ohlasů a ne- ní doprovod se postarala cimsčetných dotazů na složení jídel bálová muzika Notečka. Vyslyjsme publikum dost překvapi- šeno bylo i přání polské strany
li. Také představitelé polského v podobě zpěváka či zpěvačky,
Andrychowa byli nadšeni,“ po- při jehož vystoupení si mohl sál
chvaloval si předseda slovácké- zatančit. Postaral se o to Charho krúžku Martin Radkovič. vatčan Martin Radkovič mladší,
O tom, že si Charvatčané při pří- v jehož podání zazněly skladby
pravě „mákli“ svědčí i fakt, že kapely Metallica, Robbieho Wils sebou vezli téměř sto kilogra- liamse a dalších světových inter(pk)
mů surovin, ze kterých vlastno- pretů.

okna
dveøe
vrata
Slovácká 2587 • 690 02 Bøeclav
E-mail: info@dhdokna.cz
Tel.: 519 326 122 • Non Stop 777 134 682

www.dhdokna.cz
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Městské muzeum a galerie Břeclav informuje

Sochy kolem nás - Mozaika ve stínu továrny
Jednu poněkud pozapomenutou keramickou mozaiku
nalezneme necelý kilometr od
břeclavského nádraží. Vydáme
se procházkou podchodem pod
tratí směrem k břeclavskému
Gumotexu. Přímo proti vstupní bráně do areálu této továrny uvidíme v zelené ploše další
umělecké dílo. Jeho autorem je
známý břeclavský
keramik Ivan Hodonský (1946 ).
Narodil se ve
Znojmě. Dětst ví
strávil v Břeclavi. V letech 1963
– 1967 studoval na keramické
Střední umělecko
průmyslové škole
v Bechyni u profesora Bohumila
Dobiáše. Koncem sedmdesátých
let opouští Jižní Čechy a vrací se
zpět do Břeclavi. Věnuje se keramice ve spolupráci s architektem, drobné plastice,figurální
i užité keramice. V současné
době učí na výtvarném oboru Základní umělecké školy ve
Velkých Bílovicích. V rozmezí

let 1968 – 1994 provedl přes třicet realizací v architektuře, vesměs keramických stěn v Jižních
Čechách a na Jižní Moravě.
V roce 1978 instaloval v daném prostoru rozměrnou a
členitou keramickou mozaiku.Opět zde přichází ke slovu
poštorenská kamenina, střídmě glazovaná v zemitých hně-

kladem jsou dvě horizontálně
situované subtilní zídky. Levé
a pravé křídlo je osazeno keramickými kachly, střední, poněkud odstupující část je tvořena
dvěma stěnami, svírajícími tupý
úhel cca 160 stupňů.. Tato část je
pouze omítnuta. Ke škodě díla
byla proti této ploše v počátku
osmdesátých let instalována ná-

dých ,béžových a režných tónech s výraznými akcenty bílé
glazury.Celková délka všech tří
stěn je19,4 metrů, výška 2,5 metru. Pravé i levé křídlo mozaiky
mají shodnou délku 6,5 metru.
Střední část měří 6,4 metrů. Autorem architektonického řešení
je ing. Bedřich Gerža. Jeho zá-

zorná agitace ke čtyřicátému výročí vyhlazení Lidic. Celkově by
si keramická mozaika zasloužila
opravu opadané omítky a vymalování volných ploch.
Levé straně mozaiky dominuje rozměrný stylizovaný motýl, symbol léta a volnosti. V ploše jeho křídel, kde se uplatňuje

příjemně teplý režný povrch
poštorenská kameniny, je v geometrické síti kompozice presentován svět dětských her. Dvě
jednoduché bíle glazované figury dětí si hrají s míčem. V pravé části kompozice je umístěna
klečící postava děvčete, hrající si
s panenkou v povijanu a s přibíhajícím hochem. Dolní část křídel motýla vytváří
prostor pro postavu dítěte hrajícího
si s vláčkem.
V pravé část
mozaiky je ve zlatém řezu umístěno rozměrné
stylizovaní keramické slunce, tradiční symbol života. V jeho paprscích rozehrává
autor širokou škálu hnědých
valérů. V bílém středu září
usmívající se tvář, inspirativně
navazující na dětský výtvarný
projev. Kompozice je opět citlivě doplněna geometricky stylizovanými květinami a stromkem s holubicí.
Dr. Karel Křivánek

290 let existence suverénního lichtenštejnského knížectví
2. část
Hospodářský a politický vzestup rodu se projevil v udělení
dědičného knížecího titulu pro
Karla v roce 1608 a o něco později obdrželi knížecí tituly také
Maxmilián a Gundakar. V roce
1613 získal Karel vévodství opavské a roku 1622 byl jmenován vévodou krnovským. Panství Moravský Krumlov a Uherský Ostroh byla v roce 1633 povýšena na
knížectví Lichtenštejn.
Po smrti bezdětného Maxmiliána v roce 1643 přešlo
jeho panství na Karlovu linii.

Jeho vnukem Johannem Adamem Andreasem (1662-1712)
byla zahájena cesta formování
samostatného knížectví, když
v roce 1699 zakoupil od hraběte Hohenembse alpské panství
Schellenberg a v roce 1712 podepsal kupní smlouvu o koupi
svobodného říšského hrabství
Vaduz. Při vyhlašování tohoto
sjednoceného panství v červnu 1712 však náhle zemřel. Jím
také vymřela Karlova linie a regentství přešlo na Gundakarovu
linii, když se jeho vnuk Anton
Florian stal správcem primoge-

niturního fideikomisu a knížetem. Za jeho správcovství bylo
panství Vaduz a Schellenberg
povýšeno dne 23. ledna 1719 císařským výnosem na samostatné a suverénní říšské knížectví
Svaté říše římské... s názvem –
Fürstentum Liechtenstein.
V polovině 18. století se začaly formovat dvě novodobé základní linie Lichtenštejnů, a to
primogeniturní fideikomis knížete Františka Josefa I. (17261781) se sídlem ve Valticích a
sekundogeniturní fideikomis
jeho bratra knížete Karla Josefa

POZOR NOVĚ OTEVŘENO

MUDr. Ivan Krupa
praktický zubní lékař
upozorňujeme na změnu sídla ordinace:
Nerudova 17, Břeclav tel. +420 519 370 243,
www.ivan-krupa.cz, info@ivan-krupa.cz
Ordinační hodiny: po-pá 7.30 - 14.30
út 11.00 - 18.30
Smluvní pojišťovny: OZP (207), HZP(205),
ČNZP(222)

(1730-1789), který od Františka
Josefa I. získal Moravský Krumlov jako majorát mladší linie a
který současně v roce 1771/72
založil moravskokrumlovskou
sekundogenituru. Sídlem sekundogenitury měla být Břeclav,
ale podle smlouvy z 20. března
1751 byla vyměněna za Moravský Krumlov. Tak zůstala Břeclav v majetku valtické primogenitury, jejíž regent byl i panovníkem samostatného knížectví.
(Závěrečná část
v příští Radnici)
PhDr. Miroslav Geršic

Nově otevřeno
solárko na náměstí
nám. TGM 4, Břeclav

tel.: 777 70 22 60, 774 22 00 21
vaicenbacherova.martina@email.cz

www.em-linie.cz
inz_Wellness_Club_M_Vaicenbacherová_57x55mm_2603s08_1016_vas.indd
20.10.2008 13:43:37
1

MVDr. Magda Jašková
Za kasárnami 3344 Břeclav
vchod z ulice Jana Opletala
Tel. 777 766 500, 777 066 250
Email:info@veterinabreclav.cz
www.veterinabreclav.cz
PO-PÁ 9.00-12.00 13.00-20.00
SO 17.00-20.00 NE 9.00-20.00
POHOTOVOST

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Uvidíte v kině Koruna (dolby stereo)

Rezervace vﬆ upenek na tel.: 519 370 818
nebo e-mail: kino@bvx.cz

Pátek 20. 3. a sobota 21.3. v 19.00

Úterý 10. 3. v 16.30

MILK

CARMEN
Přístupné - Španělsko - titulky - 102min.- 45,- Kč

Přístupné od 12 let USA - 128min.- 70,- Kč
Středa 25. 3. v 19.00

Úterý 10. 3. v 19.00

UNDERWOLD 3: VZPOURA LYCANŮ

FARMA ZVÍŘAT P-100

Přístupné od 15let - USA - titulky - 92min.- 75,- Kč

Animal Farm - 1954 .
Přístupné - VB - titulky - 72min.- 60,- Kč

Středa 25. 3. čtvrtek 26. 3. a pátek 27. 3. v 16.30

Středa 11. 3. v 20.00

PEKLO S PRINCEZNOU

UPÍR NOSFERATU P-100

Přístupné - ČR - 105min.- 80,- Kč

Nevhodné do 12 let - Německo - 94min.- 60,- Kč

Čtvrtek 26. 3, pátek 27. 3. v 19.00 a sobota 28. 3. v 16.30 a 19.00

Čtvrtek 12. 3. v 16.30 a 19.00 a pátek 13. 3. v 19.00

LÍBÁŠ JAKO BŮH

OCAS JEŠTĚRKY

Přístupné - ČR - 115min.- 80,- Kč

KONCERTY

Přístupné - ČR - 90min.- 75,- Kč
Pátek 13. 3. v 16.30 a sobota 14. 3. v 16.30 a 19.00

Úterý 24. 3. v 19.30

DOKAŽ TO

LENKA FILIPOVÁ - RECITÁL

Přístupné - USA - titulky - 90min.- 65,- Kč
Úterý 17. 3. v 19.00

Koncertní vystoupení stálice naší populární i klasické hudební scény kytaristky a zpěvačky Lenky Filipové v triu s kytaristou Mirkem Linhartem
a irským harfenistou Seanem Barrym.
Středa 11. 3. v 17.00

ANTÉNA P-100
La Antena -| 2007
Přístupné - Argentina - titulky - 92min.- 60,- Kč

SBOR UKRAJINSKÝCH KOZÁKŮ

Středa 18. 3. v 19.00

Pátek 13. 3. v 21.00

CHE GUEVARA - REVOLUCE

- 123 MIN

Životopisný snímek o revolucionářovi První část životopisného filmu o kubánském revolucionáři argentinského původu.
Do 15 let nepřístupno - Francie, Španělsko, USAitulky - 131min.- 65,- Kč

Sobota 28. 3. v 21.00

koncert

Exkluzivní koncert v kafererii

MINACH

Čtvrtek 19. 3. v 16.30 a 19.00

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
Přístupné od 12 let - USA - titulky - 85min.- 65,- Kč

Šansony v kafeterii.
Herečka, šansoniérka navazuje na velmi úspěšné loňské vystoupení...
Nenechte si ujít pohodovou hudbu, francouské šansony a velmi inteligentní humor.

Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko
Muzejní a vlastivědné spolky
sehrávaly nezanedbatelnou roli
při formování společenského a
kulturního života v českých a
moravských městech již od 60.
let 19. století. Stály u zrodu zájmu vlastenecky zaměřené části
obyvatelstva o historii, národopis, archeologii a pro uchování
hmotných památek budovali
první muzea.
Počátek vlastivědné činnosti v Břeclavi spadá až do období
Československé republiky, konkrétně do roku 1928, kdy z iniciativy představitelů českého
národního života v Břeclavi byl
založen Muzejní a vlastivědný
spolek. Podporoval shromažďování sbírkových předmětů a
archiválií, vztahujících se nejen
k vlastnímu městu, ale i k okolním obcím, ovšem rozvíjející se
činnost byla přerušena válečnými událostmi. Ani druhý pokus
o ucelenou vlastivědnou prá-

ci neměl dlouhého trvání, neboť v polovině 60. let minulého
století došlo k reorganizaci muzejní sítě a břeclavské sbírky byly
částečně začleněny do sbírkového fondu Regionálního muzea
Mikulov. Až v roce 1983 dochází k oživení, kdy při tehdejším
DK ROH v Břeclavi se uskutečnilo několik výstav, přednášek
a znovu započala sbírkotvorná
práce v regionu, jejíž výsledky
mohly být odborně zhodnoceny až v roce 1995 vznikem profesionálního Městského muzea
a galerie.
Konečně v roce 2008 dochází k založení Vlastivědné
společnosti regionu Břeclavsko
o.s., která dle svých stanov je
dobrovolné, nestranické a nevládní zájmové sdružení příznivců města Břeclavi a zájemců
o historii, architekturu, národopis a výtvarné umění tohoto
regionu. Za základ své činnos-

ti považuje nově vzniklý vlastivědný spolek především přednáškovou činnost – letos je věnována pozornost např. výročí
připojení Valticka k ČSR v roce 1919 (přednáška dr. Geršice
5. 3.), 85. výročí založení SVK
Břeclav (společenské setkání se
uskuteční v prostorách synagogy 7. května v 17 hod), 50. výročí zahájení archeologických
prací na Pohansku, historii hotelu Grand ve 20. století, židovské problematice aj. Dále by se
sdružení rádo věnovalo i propagaci cestovního ruchu v Břeclavi
a prezentaci jeho památek, pamětihodností a zajímavých informací o regionu formou besed, exkurzí i vydáním turistického průvodce městem.
Spolupráci již spolek navázal s Městským muzeem a
galerií Břeclav, přednášky se
uskutečňují zejména v důstojných prostorách břeclavské sy-

nagogy (patřící této instituci) a
v budoucnosti spolek plánuje
výrazněji se podílet i na akviziční činnosti muzea a na pořádání seminářů či konferencí
k historickým tématům.
V únoru Sdružení T. G. Masaryka v Břeclavi ukončilo svoji
činnost sloučením s Vlastivědnou společností regionu Břeclavsko, která bude navazovat
na program i cíle původního
sdružení, což odpovídá stanovám vlastivědné společnosti,
neboť v nich je zakotvena mj.
i snaha o spolupráci s dalšími
břeclavskými spolky a sdruženími podobného kulturního zaměření. Společnost srdečně zve
všechny zájemce na připravované akce a velmi uvítá nejrůznější podněty, náměty i připomínky ke své činnosti. V přípravě
jsou webové stránky na adrese
www.breclavsko.eu.
PhDr. Alena Káňová

16 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Městská knihovna informuje

Výročí významných osobností města a regionu v roce 2009 - I. část
Karel Křivánek - výtvarník
- 60. výročí narození
Osobu a dílo výtvarníka Karla
Křivánka není nutno břeclavské
veřejnosti nijak zvlášť představovat. Narodil se 4. ledna 1949 v Brně, žije a působí v Břeclavi. Vystudoval kulturologii na FF UP
v Olomouci, co se týče výtvarného umění je samoukem. Věnuje
se jak kresbě, malbě a grafice, tak
i keramice. V minulosti působil
např. na OKS v Břeclavi nebo
jako pedagog na ZUŠ v Mikulově, v současné době je zaměstnán
jako art manager v Městském
muzeu Břeclav. Z jeho autorských
výstav jmenujme třeba ty, které
s humorem sobě vlastním nazval
Guláš či Ragú. Je činný i literárně, jeho fejetony a kresby již řadu
let vychází v časopise Malovaný
kraj i v regionálních týdenících.
Je členem několika výtvarných
uskupení - např. Sdružení břeclavských výtvarníků nebo Sdružení brněnských keramiků.
Božena Šebetovská - zpěvačka - 90. výročí narození
Zpěvačka Božena Šebetovská-Králová se narodila 6. ledna 1919 v Lanžhotě. Až do roku
1943 zde také žila, poté se provdala do Brna. V brněnském rozhlase, se kterým byl spjat celý její
profesní život, vystupovala poprvé jako patnáctiletá v roce 1934.
Se zpěvákem Jožkou Severinem,
s nímž nazpívala mnoho překrásných duet, se sešla před mikrofonem poprvé v roce 1952. S
právě založeným BROLNem pak
v následujících letech prožila vr-

chol své pěvecké dráhy. Patřila
k nejpopulárnějším zpěvačkám
slováckých a zejména podlužáckých lidových písní. Její nenapodobitelný přednes jí vynesl často
používané přízvisko „podlužácký slavíček“. Zemřela 13. dubna
1982 v Brně.
Antonín Vojtek - výtvarník
- 75. výročí narození
Narodil se 10. ledna 1934
v Horních Bojanovicích. Působil
v Hustopečích, v Lednici a v roce 1992 si otevřel galerii v Podivíně.
V současnosti žije a pracuje
v Břeclavi, kde provozuje svou
Galerii 99. Proslul zejména jako
malíř krajiny pod Pálavou, bývá
proto také často nazýván „malířem jižní Moravy“, neboť jižní Moravu celý život ve své díle
osobitým způsobem ztvárňuje.
O výtvarnou tvorbu se začal zajímat už v mládí, výstavní činnost zahájil v roce 1965. Uspořádal přes mnoho desítek samostatných výstav a vydal také
několik knih, z posledních jmenujme např. Řekni mi, táto, proč
(2003), Ztracené touhy (2007)
nebo Ohlédnutí (2009).
Vladimír Chlanda - tiskař 110. výročí narození
Narodil se 1. února 1899 v Drnovicích, do Břeclavi přišel po
první světové válce. Roku 1923
zde spolu s Františkem Vavříkem zahájili provoz první české
tiskárny. Na ediční činnosti se od
roku 1926 podílel spisovatel Josef
Sekera a další břeclavští literáti.
Chlanda se roku 1929 stal jedi-

Z Břeclavi a okolí

Kresba Lubomír Vaněk

ným majitelem tiskárny a jeho
podnik pak nadále rozšiřoval
pole své působnosti. Z iniciativy Aloise Kučíka začal vydávat
bibliofilské tisky, které Chladově tiskárně vynesly značnou proslulost. Nejvýznamnější vydanou
bibliofilií bylo vydání Bezručových Slezských písní z roku 1937
s rytinami Jaroslava Dobrovolského. Po válce byla tiskárna
znárodněna, Chlanda v ní však
zůstal pracovat i nadále. Zemřel
roku 1971 v Břeclavi.
Hynek Bím - sběratel lidových písní - 135. výročí narození
Narodil se 5. března 1874
v Lomnici nad Popelkou, zemřel 30. prosince 1958 v Tišnově. Proslul zejména jako sběratel
lidových písní. Profesí byl učitel,
působil na měšťanských školách
v Kloboukách u Brna a ve Strážnici, po roce 1918 pak ve slovenské Skalici. Sběru a zápisu lidových písní věnoval celý život,

celkem sebral 4076 písní, výbor
z nich vyšel pod názvem Lidové
písně z Hustopečska v roce 1950,
nově pak jako Lidové písně hanáckého Slovácka v Kloboukách
u Brna v roce 1998.
Josef Kobzík - muzikant - 80.
výročí narození
Narodil se 18. března 1929 ve
Staré Břeclavi, zemřel 16. října
2000 v Břeclavi. Profesí byl lékař, ale známý je především jako
dlouholetý primáš a umělecký
vedoucí národopisného souboru Břeclavan. Svým působením
výrazně přispěl k oživení zájmu
o lidové umění a podlužácký
folklór. Za své zásluhy o rozvoj
folklóru získal mnohá ocenění, jmenujme např. Cenu města
Břeclavi z roku 1996, nebo Cenu
přednosty OÚ z roku 2000.
Další část přehledu letošních
výročí regionálních osobností bude
otištěna v některém z příštích čísel Radnice. Mgr. Jaroslav Čech
Městská knihovna Břeclav

Městský zpravodaj Radnice je k nahlédnutí
i na internetových stránkách www.breclav.org.
Kromě aktuálního čísla na webu naleznete i výtisky z let minulých.
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Zveme na výstavu obrazů a grafik J. Kristoforiho - slavnostní
zahájení 25.března 2009,vernisáž za přítomnosti rodiny od 17 hodin.
Jan Kristofori, malíř, grafik, sochař se narodil 17.1.1931 v Mukačevu. Akademii studoval v Miškovci v Maďarsku 1944-1946.
Sedm let byl vězněn z politických důvodů v Jáchymově.Inspiraci
nacházel především v hudbě, v jazzu.
Poprvé vystavoval v roce 1960. V čase konce 60.let, kdy se politická situace měnila v jakési „tání“,mohl Kristofori pracovat pro
EXPO v Montrealu. V 1968 emigruje do Německa, odtud do Norska.
Na čas se vrací, aby v roce 1969 definitivně zůstal v exilu.V exilu je
činný v oblasti lidských práv, pracuje v celé řadě institucí, kde pomáhal k hledání pravdy o svobodě v Československu. Vypovídají
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o tom výtvarné cykly Orwel, Franz Kafka, Doteky a Stíny. V 1989 se
vrací domů a vrhá se do práce. Je zvolen prezidentem Lyry Pragensia. Otevírá ateliér VOX HUMANA. Jeho dílo je ve sbírkách mnoha
světových galerií a také v soukromých sbírkách světových osobností
(Havel, Busch, Solženicyn,…) Zemřel v roce 2004.
Výstava Antonína Vojtka 10. března 2009 v MMG Břeclav zahájení v 17 hodin.
Galerie nabízí –s tálou 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.

VÁŠ SPRÁVNÝ KLÍÿ
K BYDLENÍ JE...
Sady 28.října 15, Břeclav,
(vedle katastrálního úřadu)

www.zelenyklic.cz
e-mail: zelenyklic@zelenyklic.cz

✆ 777 212 480, 777 212 486
Hlavní 43/30, 691 41 Břeclav-Poštorná, www.eskomax.cz, eskomax@seznam.cz
Tel: 775 116 228, 723 560 654
Vybíráme z naší nabídky:
RD 3+2 s jídelnou Jevišovka, CP: 628 m2, zahrada, garáž, 2 studny, další st. Pozemek . Cena: k jednání
RD 4+1 s dvorem Hlohovec, CP: 429 m2, po rekonstrukci, vrátnice, v zahradě výminek . . Cena: k jednání
RD 3+2 Břeclav, dvůr, garáž, 2 sam. byt. jednotky, po rekonstrukci, podsklepený . . . . . . .3.900.000,- Kč
RD 6+1 Poštorná-Díly, CP: 275 m2, dvoupatrový, terasa, zahrada, garáž,část.podskl. . . .2.300.000,- Kč
RD 5+1 Poštorná-Díly, terasa, jídelna, dvoupatrový, podsklepený, zahrada . . . . . . . . . . . .2.700.000,- Kč
Byt OV 2+1 Břeclav,po rekonstrukci, 2 balkony, kuch.linka včetně spotřebičů . . . . . . . . . . .1.400.000,- Kč
Byt OV 2+1 Břeclav-centrum, 1.patro,původní stav, sklep, uzavřený dvůr . . . . . . . . . . . . . .1.200.000,- Kč
Byt OV 2+1 St.Břeclav, cihlový, po rekonstrukci, vest.skříně, infrapanely . . . . . . . . . . . . . . 1.190.000,- Kč
Byt OV 4+1 Charv.N.Ves, 1.patro, lodžie, velký sklep, po rekonstrukci, 2x WC . . . . . . . . . .1.550.000,- Kč
Byt OV 2+kk Charv.N.Ves, zděný, 2.patro, lodžie, po rekonstrukci, nízké náklady . . . . . . . 1.490.000,- Kč
Byt DB 2+1 Charv.N.Ves, 3.patro, po částečné rekonstrukci, anuita vyplacena . . . . . . . . . . 750.000,- Kč
Stavební pozemek se 2 RD Lanžhot, klidná lokalita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,- Kč

SLAVIA

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

519 374 042, 607 931 977, 605 883 735; www.slaviark.cz

ZAHÁJENY PROHLÍDKY ZKOLAUDOVANÝCH BYTŮ!

Moderně
řešené byty
v centru Břeclavi!

Informace: Zelený klíč

777 212 480, 777 212 486
Prodejem bytů a pronájmem nebytových prostor byla pověřena naše realitní kancelář ZELENÝ KLÍČ s.r.o. Břeclav, která Vám ochotně a profesionálně poskytne všechny informace.
ZELENÝ KLÍČ najdete na adrese Sady 28. října 15 (vedle katastrálního
úřadu), nebo můžete její pracovníky kontaktovat na tel. číslech:
777 212 480, 777 212 486 či e-mailu: zelenyklic@zelenyklic.cz
www.zelenyklic.cz

01487 HLOHOVEC - RD 3+1, poz. 505 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,545 mil.Kč
01432 BŘECLAV - pron. nových obch.prost. 200 m 2 . . . . . . . . . . . . .inf. v RK

01493 BŘECLAV
RD 5+2 pobl. centra
2,330 mil. Kč

01496 RAKVICE
RD 5+1, výborný stav
2,300 mil.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

Dvojdomek Břeclav

V přízemí je zavedený bar, Tip-Sport,
prodejna s bižutérií,
kancelář a garsoniéra. Podkroví
obsahuje 2 byty,
o výměrách cca 100 m2, z nichž jeden je obyvatelný ihned. Dům je po celkové rekonstrukci,
s možností okamžitého užívání.

cena: info v RK

Komerční objekt Břeclav
Komerční objekt
se nachází u hlavní silnice směrem
na Hodonín. Zastavěná plocha činí
1 344 m2.

cena: info v RK

* Bř. Fintajslova byt 2+1 OV, 3.p, po celkové
rekonstr., balkon . . . . . . . . . 1,442.000 Kč

* Bř.centr byt 3+1 OV, přízemí, cihla, sam. top,
část. rekons. 110 m2 . . . . . . . . .1,560.000 Kč

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* Bř. centr. atrak. obch. prostory 67 m 2, parkování PRONÁJEM . . . . . . . . . . .21.000 Kč/měs.
* Bř. centr komerční prostory cca 140 m 2, přízemí + sklep PRONÁJEM . . . . . . . . . os.jednání
* Bř. centr. PRONÁJEM nov. nadst. mezonet. bytu 3+1, sam. měřiče . . . . . . . .12.000 Kč/měs.
* Bř. PRONÁJEM 3+1, balkon, část. zařízený, pl. okna, vl. kotel . . . . . . . . . . . . .5.500 Kč/měs.
* Bř. centr. PRONÁJEM bytu 3+1, 8.p., plast.okna,balkon, 74 m 2 . . . . . . . . . . . . 7.500 Kč/měs.
* Bř. U Splavu PRONÁJEM zařízený byt 1+1, 1.p. 31 m 2,vč.energií . . . . . . . . . .6.000 Kč/měs.
* Bř. Slovácká byt 1+1 OV, 3.p. balkon, 37 m 2, plast. okna, úpravy . . . . . . . . . . . . . 840.000 Kč
* Bř. centr dr. byt 2+1, 12. p., balkon, komora, udržovaný, volný ihned . . . . . . . 1,030.000 Kč
* Bř.centrum půdní byt 4+1, OV v jednání, vlastní topení, terasa 143 m 2 . . . . . . . os. jednání
* Bř. – cukrovar obch. prost. (přízemí+patro) 86 m 2, PRONÁJEM . . . . . . . . . .12.500 Kč/měs.
* Bř. obch. prostory, přízemí, polyfunkční dům, 53 m 2, park., internet . . . . . .12.905 Kč/měs.
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Pozvánky z kulturního kalendáře
Jarní bazar
Od pátku 13. 3. (od 10.00 hodin výkup)
do soboty 14. 3. 2009 (od 9.00 hodin prodej).
Bazar dětského oblečení a sportovních potřeb.
Místo konání:
SVČ Duhovka Břeclav, Lidická 4, 690 02 Břeclav
Pořádá:
SVČ Duhovka Břeclav, tel.: 519 373 061 (Soňa Hošková),
www.duhovka.cz

Beseda u cimbálu
V sobotu 14. 3. 2009.
Místo konání:
Kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Pořádá:
Slovácký krúžek Stará Břeclav, ul. Gen. Šimka,
690 03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák),
777 271 489 (Anna Gergelová),
e-mail: info@slovackykruzek.cz, www.slovackykruzek.cz

Břeclavská Romance 2009
V neděli 15. 3. 2009, začátek v 10.00 hodin.
Mezinárodní soutěž ve sportovním tanci v kategoriích děti,
junior, dospělí, senior.
Místo konání:
Dům školství, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav
Pořádá:
Taneční studio Morava, tel.: 602 508 279,
e-mail: vkosmak@seznam.cz, www.tsmorava.cz

Chicago 1930
V sobotu 21. 3. 2009, začátek v 16.00 hodin.
Kostýmová, mafiánská hra v ulicích města.
Místo konání: sraz u bílého kostela na Jungmannově ulici
Pořádá:
SVČ Duhovka, Na Valtické 727, 691 41 Břeclav 4,
tel.: 519 370 075 (Bc. Vlastimil Kubát), www.duhovka.cz

Jarní charitativní koncert
V sobotu 21. 3. 2009, začátek v 18.00 hodin.
Účinkují sourozenci Baťkovi, DH Večerka, DSK Charvatčánek, chasa z Ch. N. Vsi, SK Charvatčané, CM Notečka.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován dětskému
oddělení Nemocnice Břeclav.
Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves
Pořádá:
Slovácký krúžek Charvatčané,
tel.: 775 136 410 (Martin Radkovič)

Josefovský šmajd
V neděli 22. 3. 2009, sraz ve 13.00 hodin u Shopping Centra.
Společný pochod, zahajovací akce: trasa Břeclav - Pohansko
(8 km); pro zdatnější prodloužená trasa Pohansko - Boří les
- Poštorná - Břeclav (12 km).
Místo konání:
lužní lesy - Lednicko-valtický areál
Pořádá:
MSK-turistika a KČT Slovan Břeclav,
tel.: 519 370 394 (Zdeněk Němec)

Country bál
V sobotu 28. 3. 2009.
Místo konání:
Kulturní dům „Na Obecní“, Stará Břeclav
Pořádá:
Slovácký krúžek Stará Břeclav, ul. Gen. Šimka,
690 03 Břeclav, tel.: 728 616 831 (Vlastimil Horák),
777 271 489 (Anna Gergelová),
e-mail: info@slovackykruzek.cz, www.slovackykruzek.cz

Ladislav Křížek & Kreyson
V sobotu 28. 3. 2009, začátek v 19.30 hodin.
koncert
Místo konání:
Kulturní dům Delta Břeclav
Pořádá:
Informace: Turistické informační centrum Břeclav,
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, tel.: 519 326 900,
731 428 235, e-mail: info@breclav.org, www.breclav.org
Změna programu, místa, data a času konání akcí vyhrazena

Pro naše nejmenší nabízíme
volná místa od 0,5 roku do 6 let
v hudebních programech YAMAHY.
www.yamahaskola.cz, tel: 777 256 714

Březen - měsíc knihy
s Městskou knihovnou Břeclav
Akce pro veřejnost
Besedy:
• Putování po Rusku s cestovatelem Ivo Sobotkou – (čtvrtek
13. března 2009 v 18 hodin, sál
Městské knihovny Břeclav)
• Hodinka u gramofonu s Elvisem Presleym - posezení u reprodukované hudby z gramodesek a CD z fondu knihovny
– (pondělí 9. března 2009 v 18
hodin, hudební oddělení Městské knihovny Břeclav)
• Kniha mého srdce – literární
kavárna - (úterý 10. března 2009
v 18 hodin, pobočka Poštorná)
• Břeclavsko a trénování paměti
aneb jak si toho můžeme víc zapamatovat o našem regionu –
(středa 18. března v 18 hodin, sál
Městské knihovny Břeclav)
• Noc s Andersenem - spaní
v knihovně s pohádkami a zajímavými soutěžemi (pátek 3.
dubna 2009,
dětské oddělení Městské knihovny Břeclav, pobočka Poštorná)
Internetové kurzy:
• Internetové kurzy pro začátečníky, seniory a maminky na mateřské dovolené –(všechny
březnové pondělky 2., 9., 16., 23.
a 30. března, ve studovně Městské knihovny Břeclav)
Akce pro školy
• Nejstarší literární památky –
(pondělí 9. 3. 2009 beseda pro
žáky ZŠ)

• Recitační soutěž - oblastní
kolo recitační soutěže pořádané ve spolupráci se ZŠ Slovácká- (úterý 10. března 2009, sál
Městské knihovny Břeclav)
• Z které knihy jsem? - soutěž
pro děti (pobočka Poštorná)
• Knihy a my - pořad pro školní družinu (pobočka Charv.
Nová Ves)
• Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu (pobočka
Charv. Nová Ves, pobočka Stará Břeclav, pobočka Poštorná)
• Osobnosti mého města - Společné čtení žáků 9. tříd ZŠ Komenského (pátek 27. 3.2009, pobočka Poštorná)
• Trénování paměti – kurzy pro
žáky8. a 9. tříd ZŠ (pobočka
Charvátské Nová Ves)
• Literární pásma pro studenty
břeclavských středních škol a
učilišť na téma J. A. Komenský,
Divadla malých forem, Exilová
literatura a Božena Němcová
(březen, oddělení pro dospělé
čtenáře)
Aktuální informace o připravovaných akcích budou zveřejněny také na internetových stránkách Městské knihovny Břeclav
(www.knihovna-bv.cz.).
Více info na tel. 519 372 149, pobočka Poštorná tel. 519 374 934,
pobočka Charvátská Nová Ves
519 332 183, St. Břeclav tel. 519
326 956l.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

NOVÌ OTEVØENÁ
PRODEJNA
SHOPPING CENTER
BØECLAV
(místo elektro Spáèil)

...jsme k vám blíž...

– bezkonkurenènì nízké ceny
– široký sortiment nábytku,
sedaèek, pohovek za
60–70 % pùvodních cen

tel. 519 324 911
mobil: 731 512 545
PRODEJ NA SPLÁTKY
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NEJLEPŠÍ CENY U NÁS
I N A N OV É M O D E LY

Nový autorizovaný
prodejce vozů Ford

Nový FordFiesta Trend
Již od 269.990 Kč

AUTOPARD, s.r.o.
Bratislavská 3150

Bohatá standardní výbava:
• 5dveřové provedení
• motor 1,25i 60k
• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
• centrální zamykání s dálk. ovl.
• el. ovl. př.okna a zrcátka
• airbagy řidiče a spolujezdce
Nový FordFiesta v provedení Ambiente
již od 234.990 Kč

(směr Lanžhot)

BŘECLAV
Tel.: 519 324 436

Skvělé akční ceny
i na ostatní modely!

Plně vybavený
FordFusion Ebony
Nyní již za

Spotřeba a emise CO2 pro model Fiesta 1.25/60 k: město/mimo město/kombinovaná 7,3/4,3/5,4 l/100 km; CO2: 128 g/km,
Fusion Duratec 16V 1,4/80 k: město/mimo město/kombinovaná – 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO2: 154 g/km. Foto je pouze ilustrační.

249.990 Kč

Standardní výbava:
• motor 1,4i 80k
• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
• 15“ kola z lehkých slitin
• el. ovl. přední okna a zrcátka
• centrální zamykání s dálk.ovl.
• airbagy řidiče i spolujezdce
• kožený volant
• přední mlhová světla

Přijďte se s atraktivní
cenovou nabídkou modelů
Ford seznámit do
naší nové prodejny.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Malíková: Na hodinách klavíru jsem trpěla
Jednou z nadějí břeclavského stolního tenisu
je i Veronika Malíková, která má několik medailí
z žákovských a juniorských MČR. Mezi její nejcennější patří vítězství na mezinárodním turnaji SATELIT v kadetkách a titul na MČR „21“
ve dvouhře. V letošní anketě Sportovec roku
Břeclavska získala prvenství v kategorii junioři a dorost. Na tréninky dojíždí z nedalekých
Mikulčic a studuje sportovní gymnázium Emila a Dany Zátopkových v Ostravě.
Jak dlouho se stolnímu tenisu
věnuješ, jak jsi se dostala
do Břeclavi?
Stolnímu tenisu se věnuji od

8 let, nejdřív mě sice mamka vodila na hodiny klavíru a tance
ale když viděla jak trpím, tak to
po 2 letech vzdala (smích). Pak

jsem s ní začala chodit na tréninky do Mikulčic a tam mě to chytlo. Začalo se mi docela dařit a
přestoupila jsem do tréninkového centra mládeže v Hodoníně a
pak do sportovního centra mládeže v Ostravě. Výkonnost šla
nahoru, všimli si mě břeclavští
a nabídli mi hrát 1. ligu žen. No,
a už jsem tu třetí sezonu.
Jsi jednou z dorosteneckých
nadějí břeclavského stolního tenisu, plánuješ věnovat se tomuto
sportu i nadále?
Určitě, pokud zdraví dovolí.

Čeho by jsi chtěla ve světě celuloidového míčku dosáhnout?
Momentálně se připravuji na
MČR juniorů a dospělých a chtěla bych se dostat na ME juniorů,
které se bude konat letos v Praze
a tam co nejlépe uspět.
Zbývá ti čas i na jiné aktivity?
Ráda se chodím bavit s přáteli, podívám se na dobr ý
f ilm a také velmi ráda cestuji. Nejtěžší je však všechny
tyto činnosti včetně tréninků skloubit se školou.
(red)

Judisté zápasili v Bratislavě Linz přijel s Číňankami
V konkurenci 130 závodníků z Česka, Slovenska a Maďarska se na Bratislavské olympiádě žactva prosadili i břeclavští
judisté, které zde zastupovalo
12 mladých nadějí. První místa ve svých kategoriích obsadili
Anna Třináctá, Miroslav Tržil,
Barbora Tučková a Aneta Straková. Stříbrné příčky okupovali
Daniel Trubač a Michaela Majerová. Bronz patřil Šimonovi

Slanému, Dagmar Kašubové,
Romanovi Černému, Tereze Pilátové a Anně Mahovské.
Ve stejný den se konal v Uherském Brodě přátelský turnaj pro
začínající judisty, na kterém měli
Břeclavští také zastoupení. Mezi
konkurenty z celé Moravy získali nováčci z Břeclavi stříbra (Petr
Želinský a Lukáš Beneš) a bronz
(Tereza Doležalová a Filip Čermák).
(red)

Břeclavská Anna Mahovská (vpravo) při souboji se soupeřem.

Bezpečnostní služba SOMAX nabízí:
Ostrahu majetku a osob
Montáže elektronických zabezpečovacích systémů
Montáže kamerových systémů
Montáže videovrátných a domovních signalizačních systémů
Připojení objektů k PCO
Služby pořadatelské a recepční
Správu a údržbu nemovitostí
Kontroly zaměstnanců na nemocenské
Adresa: Zámecké nám. 2, 69002, Břeclav
Tel/fax: 519 323 600, email: info@somax.cz

Stolní tenistky MSK Břeclav
Gumotex absolvovaly v únoru
dvě semifinálová utkání mezinárodní Superligy s jedním
z favoritů soutěže Linzem AG
Froschberg.
I přesto, že břeclavská Stachova na počátku února v Linzi statečně bojovala s juniorskou reprezentantkou Švýcarska
Führer (byla nasazena místo nemocné číňanky Li Quiangbing),
zápas nakonec prohrála. S Führer se trápila i Ivana Weberová,
která ji porazila těsně 3:2 na sety
(ten poslední 11:9), když v obou
ztracených sadách měla setboly.
Renáta Štrbíková se již na Führer nedostala, stačila s ní odehrát jen první set (hladce 11:6),
pak bylo celé utkání ukončeno
po dosažení vítězného šestého
bodu Linzem. Předtím neměly
žádnou šanci v úvodní čtyřhře
Štrbíková s Weberovou proti
páru Liu-Vacenovská.
Výsledek 6:1 pro Linz dal odpověď na otázku, kdo postoupí
do finále Superligy.
Odveta se hrála 19. února
v Charvátské Nové Vsi. Linz
přijel v nejsilnější sestavě s Vacenovskou i s oběma hráčkami
Číny a vyhrál znovu vysoko 6:1.

Tentokrát byl ale sportovní boj
mnohem urputnější, hráčky
MSK podaly jako celek velmi
solidní výkon. Ve čtyřhře měly
Štrbíková s Weberovou zápas
dobře rozehraný, za stavu 1:1
na sety vedly 7:6 a měly k dispozici nadějný míč. Když ho
neproměnily, zvládly ženy Linze bezchybně koncovku setu a
v tom dalším již byly od začátku ve vedení.
Stachova uhrála set na Vacenovskou a držela se až do poloviny setu čtvrtého, Štrbíková
s Li a Weberová s Liu svedly
v yrovnané pětisetové duely,
v obou se ale nakonec dokázaly prosadit jejich favorizované soupeřky. V jednu chvíli
to vypadalo na drtivou prohru
domácích 0:6, ale v nejhezčím
střetnutí večera přece jen dokáza la Štrbíková zdolat 3:2
svou reprezentační kolegyni
Vacenovskou a postarat se tak
o čestný bod MSK. Ani poslední
zápas Weberové s Li nebyl beznadějný, dvojka Břeclavi vedla
za stavu 1:2 na sety 7:6, pak ale
přišla pětibodová série jisté Číňanky, která celé semifinále
ukončila.
Jaroslav Hýbner

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Bobr v ledové Dyji potřetí Břeclavskou laťku

zasáhla chřipka
Chřipková epidemie se podepsala na nízké účasti necelých 80
závodníků už 31. ročníku Břeclavské laťky, kterou pořádá ZŠ
Břeclav – Slovácká. Závod ve
skoku vysokém byl letos také 8.
ročníkem memoriálu zakladatele závodu a učitele Jiřího Horníka. Výsledky: Mladší žáci: 1.
Babula (ZŠ Kupkova) 138 cm, 2.
Ferbar 135 cm, 3. Horčička 135
(oba ZŠ Slovácká). Mladší žákyně: 1. Helešicová (Mor. N. Ves)
137 cm, 2. Šlichtová 128 cm, 3.
Kobzíková (obě ZŠ Kupkova).
Na pětapadesát otužilců se sešlo na 3. ročníku Břeclavského Bobra
v areálu veslařského klubu v Břeclavi. Jednostupňová Dyje působila
dostatečně mrazivě i ze břehu, otužilcům, z nichž někteří plavali až kilometrovou trať, to ale zjevně nevadilo. Závod Břeclavský Bobr přitom
není jen „rekreačním“ podnikem, body z něj se totiž započítávají do
Českého poháru zimních plavců. Vítězství v hlavním závodě (1000m)
obhájil Jan Váně z Brna.
(red)

Rozpis A mužstva MSK Břeclav
Jarní část sezony 2008/2009 MSFL
Domácí zápasy
So 28. 3. 15.00 MSK – Zlín B
So 11. 4. 15.30 MSK – Mutěnice
So 25. 4. 16.00 MSK – Jihlava B
So 2. 5. 16.30 MSK – Hlučín
So 16. 5. 16.30 MSK – Brno B
So 30. 5. 16.30 MSK – Blansko
So 13. 6. 16.30 MSK – Olomouc B

Lvi se probudili a bojují
v předkolech play-off
Začátek druholigové sezony
začal pro břeclavské hokejisty
nešťastně. Trápili se na chvostu
tabulky a snažili se udržet alespoň na předposledním místě.
Teď je ale všechno jinak. V dramatickém zápase o prvním březnovém dnu zdolali Břeclavané na
soupeřově půdě Šternberk po samostatných nájezdech 5:4 a zvítězili tak už popáté v řadě. Po základní části tedy mohou být ma-

ximálně dvanáctí (v tabulce je 16
týmů – pozn. redakce). Nyní je
však čeká předkolo play-off na
dva vítězné zápasy, ve kterém se
utkají s jedním z trojice Opava,
Vsetín, Uničov (soupeř nebyl do
konce uzávěrky Radnice znám).
V případě, že by Lvi dokázali
soupeře porazit, zahrají si společně s dalšími sedmi nejlepšími
týmy 2. ligy play-off.
(red)

Starší žáci: 1. Slunský (ZŠ Slovácká) 175 cm, 2. Kristoň (ZŠ
Komenského) 170 cm, 3. Lipták
(Mor. N. Ves) 165 cm. Starší žákyně: 1. Vrbová (Klokan Mor. N.
Ves) 159 cm, 2. Pániková 156 cm,
3. Doležalová 150 cm (obě ZŠ
Slovácká). Dorostenci: 1. Buzrla
168 cm, 2. Hanáček 165 cm, 3.
Zobač 160 cm (všichni ZŠ Komenského). Dorostenky: 1. Krutáková 153 cm (ZŠ Slovácká), 2.
Schwarzová 145 cm (ZŠ Komenského), 3. Ošmerová 140 cm (ZŠ
Slovácká).
(red)

Formánek sportovcem roku
Vítězem ankety o nejlepšího sportovce Břeclavska se zaslouženě stal
odchovanec břeclavské
Lokomotivy Adam Formánek, který je mistrem
ČR v desetiboji a reprezentoval ČR na Evropském poháru. Formánek
je mimo jiné i držitelem
nejlepšího okresního výkonu roku 2008 ve 14 atletických disciplínách,
mistr Morav y v desetiboji a okresní desetibojařský rekordman. Stříbrná
skončila Ivana Weberová z oddílu stolního tenisu MSK Břeclav,
mistryně ČR ve čtyřhře, semifinalistka ve dvouhře. Bronzovou
příčku obsadila její kolegyně Renáta Štrbíková, která reprezentovala na ME v Moskvě.
Čtvrtý byl veteránský mistr
ČR v běhu do vrchu František
Kolínek z Perné a pátá trenérka
břeclavského juda a veteránská
mistryně Evropy Věra Krásná. Mezi družstvy byly nejlepší stolní tenistky MSK Břeclav,
stříbrní pak volejbalisté pošto-

renského Tatranu. Mezi juniory a dorostem kralovala stolní tenistka Veronika Malíková
z MSK Břeclav, v družstvech
téže kategorie zvítězily atletky
Lokomotivy Břeclav, stříbrní
byli břeclavští dorostenečtí hokejisté. Veslaři z Břeclavi ovládli
kategorii žáků (1. Petr Rampula,
2. Roman Pafkovič, Tomáš Svoboda), mezi družstvy kralovalo
atletické družstvo ZŠ Slovácká,
druzí byli atleti ze ZŠ Kupkova.
Prvenství mezi trenéry získal
Jaroslav Hýbner (stolní tenis,
MSK Břeclav).
(red)

Přijďte povzbudit Břeclavské Lvy
na předkolo play-off
do Alca-plast arény.

Čtvrtek 12. 3. v 18.00 h

www.smar t pujcka.cz

Břeclav – jeden z trojice Opava, Vsetín, Uničov
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