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Kraj: Rozvoj Lednicko-valtického areálu je priorita

Lednicko-valtický areál, jedna z nejvýznamnějších kulturních památek ve světě, jako taková evidovaná UNESCO, území s mimořádnou duchovní,
kulturní, historickou i přírod-

ní hodnotou a rekreačním potenciálem komponované krajiny harmonického výrazu bájné
Arkádie, který je stále ideálem
naprosté většiny lidí, žijících
v blízkých městských metropolích a aglomeracích. Mimo jiné
důvod trvale zvýšeného zájmu
turismu o toto území. V nadčasovém lichtenštejnském duchu
je třeba dále rozvíjet především
krajinné hodnoty území tohoto
regionu a k tomu je připraven
Ústav zahradní a krajinářské architektury Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
metodicky, konceptuálně a projekčně přispívat a prospět tak
rozvoji tohoto území.
Jihomoravský kraj oslovil ke
spolupráci dotčená města (Břeclav, Lednici, Mikulov). Ústav zahradní a krajinářské architektury Mendelovy zemědělské a les-

nické univerzity v Brně chce
zvýšit jejich spolupráci s odborem rozvoje zemědělství a životního prostředí Jihomoravského
kraje. Zvýšila se komunikace
s dolnorakouskými partnery.
Tato setkání vyvrcholí setkáním
hejtmanů Jižní Moravy a Dolního Rakouska a diskuzemi o idei
revitalizace a rozvoji Lichtenštejnského kulturního dědictví.
Bude jistě důležitým tématem
při setkání vedení Jihomoravského kraje a členů Lichtenštejnského rodu, kteří o projekt
projevili upřímný zájem. Věřím,
že tomu přispějí i nová jednání
České republiky a Lichtenštejnska o navázání kvalitativně nových politických vztahů.
Rozvoj Lednicko-valtického
areálu předpokládá renesanci krajiny, objektů v ní včetně
Mikulova, který byl i prvním

sídelním místem Lichtenštejnů
na Moravě. Finančně nesmírně náročným úkolem je úprava jízdáren zámku v Lednici.
Tady je projekt v plném proudu a jsou zde dobré předpoklady pro jeho zdárné dokončení.
Východní bránou do Lednicko-valtického areálu bude tvořit
Břeclav. V okolí zámku by měl
ve spolupráci města a kraje vyrůst lesopark s parkem miniatur a krajinná úprava by měla
pokračovat až k Janohradu, rekonstrukcí a využitím břeclavského zámku. Zde se totiž nejvíce projevuje dlouhodobá absence důležitých parkových úprav,
bez kterých se Lednicko-valtický areál nemůže obejít. Jisté je,
že výčet prací je tak rozsáhlý, že
realizace celého tohoto projektu
je na několik volebních období.
(Pokračování na str. 2)

Rakušané darovali hasičům z Poštorné zásahové vozidlo
Na tradiční soutěži v požárním útoku v Poštorné byla jednou z atrakcí ukázka zásahu vyprošťovacího vozu. Akci hasičů
z rakouského Zwentendorfu, při
které profesionálové se speciálním náčiním „rozpárali“ osobní vůz v několika minutách, přihlížely desítky užaslých návštěvníků. Co přišlo poté, ale nikdo
nečekal.
Starosta partnerského Zwentendorfu Hermann Kühtreiber před všemi přítomnými
ocenil dvacetiletou spolupráci
obou měst i dobrovolných hasičů z Poštorné a Zwentendorfu. Velitel rakouského sboru
poté nečekaně předal klíče od
vyprošťovacího vozu starostovi
poštorenských hasičů Romanu
Hanákovi.

Slzy dojetí nedokázal zadržet dlouholetý velitel poštorenského sboru Zdeněk Hanák,
po kterém se hasiči rozhod-

li vůz pojmenovat. Představitelům místních dobrovolných
hasičů navíc předal břeclavský
starosta Dymo Piškula čes-

ké registrační značky k vozu.
„Kolegové ze Zwentendorfu
před dvěma lety tento vůz nově
vybavili a letos získali nový.
Proto se rozhodli věnovat tento
velkorysý dar hasičům z Poštorné,“ vysvětlil břeclavský starosta
vzniknuvší situaci.
Vyprošťovací vůz uvítal i
velitel SDH Poštorná František
Kuriál. „Věděl jsem, že nás na
závodech čeká nějaké překvapení, ale se zásahovým vozem
nikdo nepočítal. Je to sice téměř
třicet let starý vůz, ale vypadá
velmi zachovale. K dopravním
nehodám vyjíždíme jen velmi
zřídka, ale určitě jej využijeme i
jako vůz pro přepravu hasičů k
výjezdům,“ řekl Kuriál.
(dav)
Foto David Mahovský
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První fáze oprav břeclavského zámku v číslech
První fáze oprav zámku (odstranění havarijního stavu stavby)
byla zahájena 6. ledna tohoto roku a skončena 8. června. Odstranění nedodělků proběhlo do 25. června.
Pracovalo se vně i ve vnitřních prostorech zámku, kde
byly provedeny výkopy budoucích sklepů do hloubky asi 3, 5
metru a odtěžena zemina kolem
ostatních zdí do hloubky 2 metry. Dále byly otlučeny omítky
v roz sa hu st rat ig ra f ického
průzkumu, v y věšeny dveřní
a okenní křídla včetně vybourání parapetů a uzavřených otvorů ve fasádě kvůli zatékání.
Vybouralo se zdivo a příčky

včetně čištění a uskladnění cihel. Zbouráno bylo taktéž nepůvodní schodiště, podlahy
z dlaždic a podkladní betony. Dle požadavku Národního památkového ústavu byly
ot lučeny ven kov ní omít k y,
součástí byla také konzervace
historických omítek Porosilem
Z a zdiva vápenným pačokem.
Nedílnou součástí prací byla
i montáž a demontáž vnitřního
a venkovního lešení, doprava

vybouraných materiálů a veškeré poplatky za skládky. Prá-

ce stály celkem téměř 23, 8 milionu korun.
(red)

Zástupce dodavatelské firmy Ing. Chrápek ukazuje místostarostovi
Břeclavi Martinu Radkovičovi úpravy v interieru zámku.

Břeclavský zámek a televizní okurková sezóna
Jak vzniká objektivní, dnes moderně nazývaná investigativní
žurnalistika na obrazovkách nejsledovanější televize v ČR? Rád
se podělím s Břeclaváky o skutečnosti a souvislosti, které na obrazovce vidět nebyly nebo se tam jaksi nehodily.
Hlavně objektivně, hlavně objektivně
Na
město o půl druhé
přichází neohlášený redaktor v doprovodu
kameramana. Praxe například
u ČT je taková, že se předem
dohodne příjezd a také téma
natáčení, protože ČT skutečně stojí o to, aby v reportáži,
například starosta, vystoupil.
Tentokrát se však natáčí tajně kamerou, která se nese volně
v ruce v úrovni kolen. Reportáž
má samozřejmě vyvolat dojem,
že štáb nechtěl být prakticky na
úřad vpuštěn a tak se hrdinsky
natáčí „tajně“, aby se divák mohl
přesvědčit, že se na úřadě děje
něco nekalého.
Redaktor zjišťuje, že starosta
není v úřadě! Je to neuvěřitelné,
co se v Břeclavi děje - starosta
nesedí na židli v kanceláři a nečeká, zda náhodou na úřad nedorazí redaktor nejsledovanější
televize. V reportáži si postěžuje, že „v průběhu natáčení“ reportáže odjel a vzkázal, že tu
nebude ani druhý den. O tom,
že starostovi nikdo z TV nevolal, že se jej nesnažil osobně
zkontaktovat, pochopitelně nikde ani slovo.
Moderátorka dramaticky
zvýšeným hlasem oněmělým
divákům z obrazovky sděluje, že stavaři!!! obviňují vedení
města, že opravy zámku provádělo jen na oko a opravy nejsou
nikde vidět. Tahle myšlenka zazní v reportáži vícekrát. O tom,
že většina prací proběhla uvnitř
zámku se divák dozvídá jen tak

mimochodem za doprovodu záběrů, které o tom nesvědčí.

Renomovaný stavitel
přichází….
Na scénu vystupuje, slovy reportéra, „renomovaný stavitel“
pan Faltýnek, který má za sebou
projekty po celé ČR! Pan Faltýnek se v roli renomovaného stavitele zjevně cítí dobře, je sebevědomý. Jeden by řekl, že se právě
vrátil z povedené rekonstrukce
Chrámu sv. Víta. Renomovaný
stavitel škrábe do vápenného
nátěru, který vzápětí odborně
označí jako fasádu a podělí se
s diváky o svůj odborný odhad,
kolikže maximálně práce mohla
stát. Redaktor počínání odborníka doplňuje úvahou o tom, že pan
stavitel nevěděl, jestli se má smát
nebo brečet.
Protože jsem opravdu netušil,
že nám po Břeclavi běhá takový
renomovaný odborník, podíval
jsem se do živnostenského rejstříku, kterýžto je listinou veřejnou. Nuže, renomovaný odborník je vlastníkem volné živnosti,
která nevyžaduje žádné vzdělání
v oboru stavebnictví. A to už celých osm měsíců, od 9. 1. 2009!
Může provádět například přípravné a dokončovací práce
a specializované stavební činnosti. To zní dost odborně. Takže například může upravovat terén, dělat výkopové práce, může
vám dokonce vykopat plynovou
přípojku a taky tapetovat, pokládat podlahu a například i těsnit
okna a dveře. Tedy všechny práce, které nemají vazby na vlastní
stavební činnost.
Potom je ještě vlastníkem

řemeslné živnosti s předmětem
podnikání pokrývačství a tesařství. Tohle už bezpochyby
odborná práce je. Na tuto živnost měl však odborník sjednanou po dobu šesti let, tedy než
získal sám praxi, odpovědnou
osobu, protože v oboru není
vzdělán. Tak.

Jedna plus jedna
rovná se černá díra
No a pak už v reportáži konečně vystoupila opozice. Jeden
opozičník, pan Vala, označuje
zámek za černou díru, v jiné
reportáži hovoří o neprůhledném výběrovém řízení a omílá,
že na zámek jdou peníze z prodeje bytů.
S těmi penězi z prodeje bytů
je to asi takto. Město má v rozpočtu bez ohledu na příjmy
z prodeje bytů na zámek připravených 50 milionů. Z prodeje bytů dostane 150 milionů.
Dá je na jeden příjmový účet,
takže má 200 milionů. A pak
zaplatíme za oprav y zámku
23 milionů. Nebo. Když máte,
pane Valo, v kapse svoji ušetřenou dvacetikorunu a k ní si dáte
dvacetikorunu od maminky na
nákup brambor, tak máte v kapse čtyřicet korun. Když zaplatí-

te brambory, tak to by jednoho
čert vzal! Erteple jsme zaplatili, kurňa, asi ze svého! A ne z té
dvacky od mamky. A máme černou díru jak Brno! V Břeclavě.
Další opozičník, pan doktor
Blažek, s vážnou tváří hodící
se k titulu a vzdělání naznačuje možnou korupci, ale jedním
dechem dodává, že nemá důkazy. Do toho ještě několik větiček redaktorových o tom, že je
v Břeclavi vápno dražší než zlato, jak opravy nejsou nikde vidět. Také hovoří o Potěmkinově
vesnici bez zjevného povědomí,
co vlastně tento výraz znamená a v které situaci jej správně
použít. A reportáž končí zase
zmínkou o břeclavských stavařích, kteří budou zřejmě podávat trestní oznámení. Tak s chutí
do toho, půl je hotovo!
Ale jo, kluci, musím říct, že
se Vám to povedlo. Po půli vedete jedna nula a ještě jsme dostali tyčku a břevno, takže vlastně můžeme být rádi, že prohráváme tak málo. A máte pravdu
taky v tom, že psí lejno z boty
vyvinutím jistého úsilí smyjete.
Ale pomluva se smývá špatně.
Velice špatně….
Dalibor Neděla,
tajemník MěÚ Břeclav

Rozvoj LVA je priorita
(Pokračování ze str. 1)
Výsledkem by měl být turistický rozvoj tohoto území, který
bude vytvářet další pracovní
místa v terciální sféře. Lednicko-valtický areál má pro takový rozvoj veškeré předpoklady.
Věřím, že časem se budeme toulat tímto parkem pěšky, na kole, koňským povozem nebo na lodích, které by
do toho areálu mohli přivá-

žet z Vídně či Bratislavy. Rozvoj lodní dopravy má v tomto území ideální předpoklady.
Úkol, který před námi stojí je
složitý a časově náročný. Jihomoravský kraj v čele se sociální
demokracií je však pevně rozhodnut se s ním tvrdě porvat.
Mgr. Václav Božek CSc.
Náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Se starostou na téma:

Letošní slavnosti začnou
již v pátek
Přípravy na osmnáctý ročník Břeclavských svatováclavských
slavností jsou v plném proudu. Také letos je v bohatém programu několik novinek.
Kultura je v podzámčí připravována na tři,
respektive
čt y ři dny.
Už ve čtvrtek 24. září totiž poštorenští
Koňaré za pomoci dobrovolníků z celého města ručně postaví
pod zámkem máju. V pátek od
šestnácté hodiny vystoupí kapely, taneční skupiny, ale i nedávno
vzniklé Břeclavské divadlo. Pod
názvem Actiwity D.C. se představí malí i velcí tanečníci, kteří
letos získali významná ocenění
až na mistrovství Evropy. Podstatná změna nastala u oblíbeného pátečního koštu vín, který se
tentokrát přesouvá pod zámek
k zimnímu stadionu.
V sobotu se představí například úspěšný džezový orchestr Flash Band, milovníky

folkloru jistě potěší odpolední
vystoupení účastníků dětského
folklorního festivalu. Dobrou
zprávou pro ty, které nenechal
chladnými film Mamma Mia je,
že vyvrcholením sobotního programu bude koncert revivalové
skupiny ABBA.
Neděle bude tradičně hodová.
Než se procesí stovek krojovaných přesune průvodem k zámku, bude dopoledne plné soutěží
a her patřit hlavně dětem. Samozřejmostí bude lunapark umístěný v sousedním kempu.
Jménem vedení města Břeclavi si Vás dovoluji pozvat na
Břeclavské svatováclavské slavnosti 2009. Budeme rádi, když
přispějeme k vašemu odreagování od všedních starostí, když
si v pestrém programu najdete to
„své“ a přijmete pozvání do areálu pod zámkem.
Ing. Dymo Piškula
starosta města Břeclavi

Centrum zatraktivní nová fontána
V rámci Břeclavských svatováclavských slavností dojde na Mlýnském náhonu ke spuštění nové fontány. Na rozdíl od té současné
bude mít vodní gejzír zajímavější tvar a bude podsvícený. Fontánu
budou moci lidé vidět přes sezonu od rána až do pozdních večerních hodin.
(red)

Zveme na oslavy 90. výročí založení Obchodní akademie Břeclav
Sobota 12. 9.

Od 10.00 do 16.00 Den otevřených dveří pro veřejnost,
výstava historických materiálů (areál školy)

Od 14.00 Slavnostní shromáždění absolventů a učitelů (kino Koruna)
Možnost koupě Almanachu
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Menšina
Vá ž e ný
pa ne mi nist ře Koc ábe,
stejně ja ko
ř ad a ji ných
občanů jsem
si ještě donedávna myslel, že vaše ministerstvo, které má v popisu
práce ochranu lidských práv
a menšin, by mělo být zrušeno. Postupně jsem ale dospěl
k názoru zcela opačnému: že
by mělo být naopak posíleno.
Proč? Protože by dostalo konečně jiný obsah. Odpovídající realitě.
Vezměte si například mou
osobu. Jsem star ý, kuřák, a
navíc muž, což je v současném
juvenilním světě, podléhajícím
tyranii zdravého života a vizi,
jak si pořídit děti bez spermatu, sama o sobě dost vražedná
kombinace. A to nehovořím
o tom, že jako heterosexuál
mám ještě o přitěžující okolnost víc.
Kdo chrání má lidská práva
proti útlaku? Proti diskriminaci? Nikdo.
Stejně tak se oficiální výklad
menšin smrskl v pojetí úřadu,
který reprezentujete, na zprofanované rasy a vyznání všeho druhu.
Ale copak dnes neexistují
menšiny úplně jiné? A daleko
odstrkovanější? Třeba menšina čtenářů knih. (Obávám
se, že zakrátko bude rozšířena
o menšinu těch, kteří vůbec
čtou něco z papíru.) Ignoruji reklamy, platím daně, jsem
poprvé (a doufám i naposled)
ženatý – a své ženě věrný. No
sakra, nejsou tohle všechno
menšiny jak hrom?!
Menšina ale stejně tak dobře
může povstat z většiny, což jste
si, pane ministře, zatím rovněž
bohužel neuvědomil. Jen záleží

na tom, kde se zrovna nacházíme. Vzhledem k tomu, že bydlím na sídlišti jednoho smutně
proslulého severočeského města, stal jsem se proti své vůli
příslušníkem i dalších menšin.
Třeba menšiny lidí, kteří pracují. A tudíž v noci spí.
Platím třeba nájem – což
je samo o sobě dost exotické. Nemám načerno připojenou elektřinu, platím vodné,
stočné, a dokonce i popelnice. I když, abych pravdu řekl,
nevím vlastně proč. Kdybych
sypal odpadky volně na chodbu a na schodiště, v yšlo by
to nastejno jak esteticky, tak
pachově. Menšina (tedy tady
u nás většina) nepřizpůsobivého obyvatelstva jde v tomto směru ruku v ruce vzorně
s menšinou squatterů.
Žiju v létě uv nitř domu,
což mě rovněž dosti odlišuje
od většiny, nikdy jsem nebyl
ani na Borech, ani v Kanadě.
Své děti vychovávám v duchu
desatera, posílám je na basket
místo na karate. Také na to
denně doplácejí. Někdy modřinami, někdy jen mobilním
telefonem...
Řídím střízlivý – a výhradně své vlastní auto. Pokud ho
před domem najdu. Když něco
chci, koupím si to! Mám rád
policejní auta. Když něja ké
omylem zabloudí do našeho
bloku, líbal bych ho na kapotu, kdybych se nestyděl.
Myslím, že už jsem uvedl
dostatek menšin, jejichž příslušníkem jsem, abyste začal
konečně chránit i má lidská
práva, jak vám zadání vašeho
úřadu ukládá.
S pozdravem váš menšinový
Slušný občan.
Josef Klíma
Převzato z Lidových Novin,
24. 7. 2009
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Slovo vedoucího odboru:

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
V nové rubrice vám každý měsíc přineseme rozhovor na aktuální téma
s vedoucím některého z odborů břeclavské radnice.

Od srpna mohou lidé parkování platit mobilem
Už více než stovka lidí využila novou metodu platby parkovného přes SMS, kterou Břeclav zavedla 10. srpna. Nejen na to,
jak systém funguje v praxi, jsme se zeptali vedoucího Odboru
vnitřních věcí Zdeňka Opálky.

městští policisté při kontrole
parkovného nevidí za volantem
automobilu klasický lístek o zaplacení, zadají do speciálního
přístroje RZ vozu a podle toho

mohli přivydělat nějakou korunu a aby jejich práce byla zároveň efektivní pro město. Inspirovali jsme se v Hodoníně. Vybíráme místa, kde údržba není
pravidelná, ať už to jsou
okrajové části nebo i jiné plochy.

Co vedlo město
k zavedení parkovného přes SMS?
Mnozí lidé si stěMohou lidé
žovali například na to,
zušlechťovat
že jim chybí možnost
město celoročně?
rozměnit peníze. S náAkce běží ve třech
růstem a rozšířením
turnusech s tím, že na
různých moderních
jaře a na podzim vyutechnologií jsme prožíváme důchodce a neto hledali způsob, jak
zaměstnané, v létě sturozšířit systém parkodenty. Zatímco lidé bez
vání tak, aby lidé mohpráce a senioři mají
li zaplatit bez toho, aniž
o službu městu menší
by museli házet mince
zájem, poptávka studo automatu. Placení
dentů až třikrát přeformou SMS je nov ý
vyšuje nabídku města.
projekt, který se zkouZ více než stovky uchaší ve více městech. Výzečů o letní práce proto
hod hrazení parkovnémusíme losovat. Oproho přes SMS je několik.
Placení tímto způsobem I ztráty a nálezy spravuje odbor vnitřních věcí. „Často se nám zde objevují kola, řetízky, ti loňským rokům jsme
je jednoduché a zvládne klíče nebo mobilní telefony. Jednou jsme obdrželi i nákupní tašku plnou potravin. Auto- letos vyšli studentům
to každý, člověk nepo- mobil jsme tu však ještě neměli,“ ukazuje vedoucí odboru Zdeněk Opálka na nový přírůs- vstříc a nabrali jsme
Foto D. Mahovský jich dvojnásobek, co je
třebuje mít drobné a na- tek - Fiat Brava s italskou registrační značkou.
šedesát lidí.
víc může parkovné zaplatit, aniž by musel fyzicky být profit by byl nulový nebo i ztrá- zjistí, jestli má řidič zaplaceno
Plánujete v akci pokračona parkovišti. Když se například tový. Při částce dvacet korun je parkovné či ne.
vat i dalších letech?
někde zdrží déle a má zaplaceno tedy potřeba, aby dotyčný zvážil
Přejděme k dalšímu aktuálníUrčitě. Akce Zelená Břecjen do určité hodiny, může po- situaci dle toho, jaká je na parko- mu tématu, které má na starosti
hodlně uhradit další částku, aniž višti taxa a jak dlouho bude mít odbor vnitřních věcí. Akci Zele- lav se lety osvědčila. O tom, že
bych musel do automatu a k au- vůz zaparkovaný. Kromě dvaceti ná Břeclav, která nabízí přivýděl- je tato akce žádoucí, svědčí zetu. Systém tedy člověku může korun za parkovné už samozřej- ky studentům, ale i důchodcům jména stoupající zájem studenmě člověk nezaplatí ani korunu či nezaměstnaným pořádá město tů, kteří si za deset dní vydělaušetřit i čas.
jí tři a půl tisíce. Také z řad nenavíc. Tzn. služba operátora za už pátým rokem.
zaměstnaných a důchodců však
posílání SMS zprávy je v poplatJakou nejnižší
každoročně spolupracujeme
ku zahrnuta.
částku mohu
Co stojí za zrodem této,
s lidmi, kteří mají zájem pracopřes SMS zaplatit?
dnes již tradiční akce?
Jak systém funguje
Zaplatit musíte minimálně
Snažili jsme o to, aby si stu- vat a přivydělat si.
(dav)
v praxi?
dvacet korun. Méně není moždenti, nezaměstnaní a důchodci
Na automatu je telefonní čísné, určité peníze totiž stojí služZahraniční firma hledá mladého zvěrolékaře.
ba operátora i vybavení městské lo, na které člověk odešle SMS
policie pro kontrolu poplatků. s RZ svého vozidla. Řidič poté
ZAJÍMAVÁ NABÍDKA!
Pokud bychom lidem umožnili dostane na telefon potvrzení
Životopisy zasílejte na e-mail david.mahovsky@breclav.org
platit částky deset korun a nižší, o zaplacení parkovného. Když
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Vždy namístě

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

VAŠE
TELEVIZE
NYNÍ V NOVÉM
STYLU
Více než 90 TV programů
5Mbps rychlostní INTERNET
již od 444 Kč s DPH
SETTOPBOX obdržíte i zdarma
nebo na leasing se splátkami

podzimu 2009
Pozor! Připravujeme od
ZDARMA již v Omezené
programy v HD KVALITĚ
a Základní nabídce !!!

NEJ
TELEVIZE

NEJ
INTERNET

NEJ
TELEFON

Nej VOLEJTE NEBO K NÁM Nej PŘIJĎTE
NEJ TV | Husova 25, Břeclav | TEL.: 519 370 546
www.nej-tv.cz
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Výzva neplatičům!
Vypršela splatnost místního poplatku ze psů a za komunální odpady.
Místní poplatek za psy a
odpady je roční, přičemž termín splatnosti za rok 2009 již
u obou vypršel. Těm, kteří
v návalu starostí opomněli,
dává správce poplatku poslední možnost zaplacení nejpozději do 30.9.2009 bez navýšení. Po tomto datu bude všem
poplatek vyměřen až s trojnásobným navýšením.
Protože tyto poplatky mají
charakter daní, postupuje
město při jejich vymáhání
podle stejného zákona jako finanční úřady, tj. podle zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků. Vyměřit poplatek
lze až do 10 let a vymáhat až
do 20 let od konce kalendářníZpůsob placení:

ho roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Povinnost placení v ýše
uvedených místních poplatků se řídí obecně závaznou
vyhláškou města č. 7/2008.
Poplatky ze psů platí jak fyzické, tak právnické osoby,
které jsou držiteli psa. Poplatky za komunální odpady
platí všechny fyzické osoby,
občané s trvalým pobytem
v Břeclavi.
Nenechte proto případné neplacení dojít až do fáze
vyměření, příp. daňových či
soudních exekucí. Jsou příliš drahé.
Bližší informace na číslech
519311369 a 519311425.
Ing. Ladislav Vašíček
vedoucí ekonomického
odboru

Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100
nebo přímo na pokladně města

Poplatek ze psů
Variabilní symbol: 1341 + číslo poplatníka
Poplatek za odpady Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
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Základní škola Slovácká
slavnostně otevřena

Už roky se stav ZŠ Slovácká přibližoval havarijnímu. Díky dotacím
z Evropské unie a penězům ze svého rozpočtu se břeclavská radnice
letos rozhodla školu opravit. Kromě kompletně zrekonstruovaných sociálních zařízení byla budova zateplena a vyměněna okna. Nyní se
začne pracovat i na revitalizaci hřiště základní školy, která by měla
být dokončena nejpozději 31. 8. 2010.
Na slavnostní přestřižení pásky u příležitosti dokončené rekonstrukce se dostavili oba místostarostové města Břeclavi Pavel Dominik a Martin Radkovič. Při stříhání pásky sekundoval ředitelce ZŠ
Slovácká Ivě Jobánkové také radní Zbyněk Humlíček.
(red)

Pobočka České spořitelny v Břeclavi
bude mít otevřeno o tři a půl hodiny
týdně déle
Břeclavská pobočka České spořitelny vychází vstříc svým klientům. V duchu
svého motta „Jsme Vám blíž“ prodlužuje svou otevírací dobu o 3,5 hodiny
týdně. O podrobnostech jsme si povídali s ředitelem oblastní pobočky
Tomášem Krábkem.
Proč jste se rozhodli pro prodloužení otevírací doby?
Toto opatření vzešlo z průzkumu spokojenosti našich klientů. Průzkum ukázal,
že by si klienti přáli delší otevírací dobu, zejména pak posunutí otevírací doby
v ranních hodinách, aby si mohli pohodlněji a beze spěchu vyřídit všechny
potřebné finanční záležitosti. A protože je spokojenost klientů po nás na
prvním místě, okamžitě jsme přistoupili ke konkrétnímu kroku, tedy ke změně
a prodloužení otevíracích hodin.
Je posun otevírací doby v ranních hodinách jediná změna, kterou jste provedli?
Vzhledem k výsledkům zmíněného průzkumu spokojenosti klientů, jsme chtěli
vyhovět potřebám dr tivé většiny. To znamená, že každý den bude pobočka
otevřena o 0,5 hodiny dříve než doposud. Současně jsme také přistoupili ke
zrušení polední přestávky, abychom vyšli vstříc klientům, kteří mají možnost si
své záležitosti vyřídit pouze v tuto dobu. Další změnou je zkrácení otevírací
doby v úter ý a ve čtvr tek, ke změně jsme přistoupili na základě provedené
analýzy, která nám ukázala, že právě v tyto dny je návštěvnost naší pobočky
nejnižší.
Domníváte se tedy, že nyní bude otevírací doba klientům vyhovovat?
Samozřejmě se stále mohou najít i klienti, kteří k nám do pobočky nemohou
přijít například kvůli svému pracovnímu vytížení nebo pracovní době. Těm však
nabízíme možnost využít služby internetového bankovnictví SERVIS 24
Internetbanking, která je dostupná 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Veškeré
dotazy jim také rádi zodpoví naši kvalifikovaní pracovníci na bezplatné
telefonní lince 800 207 207.
Nová otevírací doba pobočky České spořitelny v Břeclavi:
Pondělí 8.30–17.00 hod.
Úterý
8.30–15.00 hod.
Středa
8.30–17.00 hod.
Čtvrtek 8.30–15.00 hod.
Pátek
8.30–17.00 hod.
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Dějiny Moravy jsou zapsány v zemi
Už je tady boží království... Ta slova se opravdu naplnila na
Moravě za doby Cyrila a Metoděje. Morava byla opravdu božím
královstvím. Písemnosti a literární památky z té doby se nezachovaly. Alespoň ne přímé. Vše bylo zničeno, pohřbeno hrozným
avarským vpádem. Ale dějiny Moravy jsou zapsány v zemi.
Dlouho se zelenaly louky a
hučely lesy na místech jižní Moravy, kde kdysi bylo středisko
Velké Moravy, kde dříve stála
velká města. Až krtek na louce
vynesl na povrch omítku, lidé
začali kopat a odkrývat základy staveb. Odkryli i osmatřicet
metrů dlouhý trojlodní chrám.
A člověk najednou slyší zpěv
moravského lidu, slyší jak Morava před 1 150 lety pěje Bohu
chválu.
V Mikulčicích, kde bylo středisko správní, byly odkryty základy dvanácti kostelů. Pro sebe
a svůj lid chtěl každý vladyka mít
kněze a kostel. V jejich blízkosti jsou hroby a v nich leží kostry
žen se zlatými a stříbrnými šperky, kostry mužů bojovníků s meči po boku. Ti lidé chtěli být pochováni u kostela. Věděli o oběti Kristově, která přináší pomoc
živým i mrtvým.
Takže naši předkové čerpali celé bohatství Písma svatého,
které Moravanům přeložili právě
bratři Cyril a Metoděj.
Učitelé, vychovatelé i otcové
Oba svaté bratry nazýváme
učiteli Moravy, protože učitel
dává vědomosti. Oni jsou ale

něco víc. Jsou také vychovateli. Vychovatel totiž dává životní
pravidla a oni dali ta nejpotřebnější. Přesto všechno jsou ještě
víc. Otcové. Otec dává život a
oni dali život Boží, život, kterým se člověk stává teprve nesmrtelným, protože tento život
sahá až do věčnosti. Po jedenácti stech padesáti letech vidíme,
že bratři Cyril a Metoděj položili dobré základy. Vždyť kolik
bouří se přehnalo Moravou a dědictví otců na Moravě trvá. Je na
nás, abychom si tohoto velkého

dědictví vážili a snažili se jej předávat mladé generaci. Jen tak budeme správným způsobem hrdi
na to, že jsme Moraváci a jen tak
nám zůstanou dobré vlastnosti, pro které si druzí Moraváků

vždy vážili. Není to jenom dobrosrdečnost, pohostinnost a pracovitost, ale také radost ze života a z víry, které si naši předkové
velmi vážili.
Važme si toho, co máme
Měli bychom být také dobrými správci památek, kterých
naše město nemá mnoho, protože v minulosti bylo téměř úplně zničeno. Po třicetileté válce
v 17. století zůstalo prý v Břeclavi jen 27 domů. Přiznám se, že
když jsem před 31 lety do Břec-

lavi přešel, velmi mi vadilo a nedovedl jsem pochopit, že město,
které má tak málo historických
památek, se o ně tak málo stará.
Styděl jsem se, když ke mně přijeli přátelé z Itálie a viděli neutěšený stav synagogy, zámku, ale
i domů. Za 31 roků se město velmi změnilo, naštěstí k dobrému.
Podařilo se postavit kostel, náměstí dostalo svůj střed a město
srdce, za což patří dík všem, kterým na městě záleží a snaží se jej
stále zvelebovat.
Dnes víme, že víra, kterou
nám spolu s písmem sv. Cyril a
Metoděj přinesli, není něco mrtvého. To není dům, který rodiče
odkázali svým dětem a oni jej
mají bez svého přičinění. Víra
je život. Základy dají rodiče, ale
děti si musí víru učinit svým majetkem. Každý člověk by se měl
sám svým dobrým životem propracovat k tomu přesvědčení, že
víra dá klid a pokoj srdci.
Pokud usilujeme o poctivý
život z víry podle zásad Božích,
máme rádi Boha i bližní, máme
pokoj a vědomí, že jdeme správně životem k radosti, která nikdy
neskončí v Jeho království.
Kéž by se nám podařilo, abychom byli aspoň malými apoštoly dobrého slova příkladu a modlitby, jako sv. Cyril a Metoděj. Pro
jejich oběti a dílo, prosíme Tě
Bože, žehnej i dnes Moravě!
P. Mgr. Josef Ondráček

Vintrlíková: S koncem léta pro nás sezona nekončí
Na Dyji letos premiérově odstartovala trasa „Břeclavské Benátky“, která vozí lidi mezi břehy řeky ve Staré Břeclavi a Poštorné.
Kromě toho zprovoznila břeclavská lodní doprava Jošta Moravského, plavidlo s motorem, který nezasahuje pod úroveň lodi.
S
tímto
motorem by
měl bý t Jošt
p ou ž it e l ný
i při extrémně nízkém
stav u vody.
Na otázky spojené s letním provozem Lodní dopravy Břeclav
jsme se zeptali manažerky Moniky Vintrlíkové.
Jaký je o Břeclavské Benátky zájem?
Dle předpokladů slouží Břeclavské Benátky několika zájmovým skupinám. Nejpočetnější
skupina jsou místní obyvatelé a obyvatelé Břeclavska, kteří si zpříjemňují cestu městem
v rámci krátkého výletu. Nejvíce využívají trasu Veslařský klub
– Kančí obora, popř. Včelínek.
Někteří mají s sebou kola, která

přepravujeme jako na všech našich lodích a trasách zdarma, a
pokračují na nich z přístavu do
své konečné destinace. Někteří
jedou celý tento okruh a po plavbě se vrací domů. Další skupina
jsou obyvatelé Staré Břeclavi,
kteří se vozí na Veslařský klub
a také do Kančí obory. Někteří
opravdu do práce, někteří také
jen na „výlet“ do města. Turisté
Benátky využívají méně, hlavně
proto, že pokud jednou z daleka,
chtějí stihnout více z Lednicko-valtického areálu a raději využijí plavbu na Janův hrad. Ale
důvodem může být i to, že jsme
letos nestihli Břeclavské Benátky propagovat právě zájemcům
z řad turistů. To se pokusíme napravit během zimy, takže příští rok může statistika vypadat
jinak. Je však nutné zmínit, že
turisté chtějí navazující „záleži-

tost“ v blízkosti přístavu. Například, musíme je předem informovat, že z přístavu Včelínek je
to jen kousek na prohlídku poštorenského kostela. Taková záležitost by ale měla být v každém
přístavišti. Také zatím chybí silniční značení. Tato sezóna nám
ukázala spoustu věcí, které
musíme doladit. Málo využívané je přístaviště Na vodě, takže
je otázka jak toto zatraktivnit.
Uvidíme jak se osvědčí plavba v září, tedy v neprázdninový měsíc.
Hladina řeky Dyje tradičně přes léto kolísá. Projevila
se tato skutečnost negativně
i na trase Břeclavské Benátky
nebo jde spíše o problém centra města?
Problémy s kolísáním hladiny zažíváme jen na spodní části
řeky Dyje pod splavem.
Horní část nad splavem není
na nízký stav vody náchylná, koryto řeky má zde vhodný tvar a
výška vodní hladiny je pro lodní dopravu dostačující. Zádrhe-

lem může být vysoký stav vody,
tedy okamžik, kdy se pouští
z Nových Mlýnů více vody jako
protipovodňové opatření. S tím
jsme se letos setkali, kvůli častým a vytrvalým dešťům byl
celý červenec ve znamení zvýšeného průtoku a vyššího stavu
vody. Naštěstí nebyl průtok tak
velký, abychom museli zastavovat plavbu. Lodě, které plují na
Janův hrad nebo jezdí na Břeclavských Benátkách jsou dostatečně velké a mají silné motory.
Svatopluk však například vyplouval jen na vyhlídkové plavby pro zájezdy, nemohl plout na
Janův hrad, protože by nepodjel
pod ladenským mostem.
Vaše lodě, konkrétně Jošt
Moravský, vozí lidi i na Pohansko. Kromě toho brázdí také
centrum města. Jste spokojeni
s vytížeností této trasy?
O plavby městem je zájem.
Bohužel u nich není nastavena
pravidelnost. Plujeme jen pokud nejezdíme na Pohansko,
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takže s námi jezdí jen náhodní
kolemjdoucí. Právě zde se nejvíce projevuje problém s kolísáním vodní hladiny. V případě,
že není možné kvůli nízkému,
nebo naopak vysokému stavu
vody v řece plout, tak zájemce, kteří plavbu na Pohansko
plánovali, většinou odkláníme
na pravidelnou linku na Janův
hrad. Nebo se spokojí s cestou
na kole a my o ně jako o zákazníky přijdeme. Věřím, že pokud se plavby centrem stanou
pravidelnou součástí jízdního
řádu, zájem o ně ještě stoupne.
Plánujeme to tak v příštím roce,

možná i na úkor plaveb na Pohansko, které bohužel přináší
naší společnosti ztrátu. Důvodů je několik, od malé kapacity lodě a vysoké spotřebě paliva (kvůli časté nízké hladině je
nutné použít speciální pohon,
který je nákladnější než klasický lodní šroub), nákladné bagrování, tak i právě ztráta klientů, kteří s námi nemají tu trpělivost čekat kdy zase loď pojede
a zda vůbec loď jezdí. Budeme
se přes zimu muset zamyslet a
případně naši strategii upravit
tak, abychom vyhověli maximálně našim zákazníkům.
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Předpokládám, že s koncem letních prázdnin sezona
pro Břeclavskou lodní dopravu nekončí. Které trasy budou v provozu v podzimním
či zimním období? Chystáte
na „mimosezónu“ nějaké speciální akce?
Sezóna pro nás opravdu nekončí. Břeclavské Benátky budou
v provozu denně ještě do konce
září. V září a říjnu poplujeme
i víkendy a státní svátky na Janův
hrad a Pohansko. Toto období je
vhodné pro soukromý pronájem
lodí pro firemní nebo soukromé
akce. Počasí v těchto měsících je

na plavbu lodí směrem k Janovu
hradu velmi vhodné – není ani
horko ani zima, plavba se nese
v duchu krásně barevného lužního lesa. Od listopadu do března bude již tradičně v provozu
plavba směrem na Janův hrad.
A to každou sobotu a neděli.
15.11. nabídneme Svatomartinskou plavbu, kdy si zájemci
o plavbu mohou užít i sklenku
svatomartinského vína, potom
nabídneme oblíbené Adventní a Vánoční plavby. Nový rok
uvítáme Novoroční plavbou, na
které již tradičně zahraje živě
cimbálová muzika.
(dav)

Poslanec Petrů: Dcery by mě do Afghánistánu nepustily
Poslanec Jiří Petrů v červenci navštívil naše vojenské jednotky
v Afghánistánu. Odcestoval tam v doprovodu náčelníka generálního štábu Armády ČR generálporučíka Vlastimila Picka.

Co bylo předmětem návštěvy a proč jste cestoval konkrétně Vy?
Náčelník generálního štábu
Armády České republiky vykonává v průběhu roku spolu s dalšími členy generálního štábu několik návštěv u vojenských jednotek, které působí
v zahraničí.
O vyslání zahraničních misí
rozhoduje Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky,
a proto zpravidla přizve náčelník generálního štábu i poslance ze Zahraničního výboru nebo
Výboru pro obranu. Protože se
návštěva u kontingentů v operacích ISAF a ENDURING FREEDOM na území Afghánistanu
uskutečnila na počátku července, byli mnozí poslanci na do-

volených nebo nebyl o cestu do
těchto končin zájem, obdržel
jsem jako místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nabídku se cesty zúčastnit. Delegace se kromě členů
generálního štábu účastnili pracovníci ministerstva obrany, například i hlavní kaplan Armády
ČR, ochranka, tři poslanci, redaktor a kameraman televize
NOVA. Delegace navštívila 2.
kontingent speciálních sil ENDUR ING FR EEDOM na letecké základně v Kandaháru,
2.kontingent ISAF KAIA a chemické jednotky na letišti v Kábulu a 3.kontingent AČR - Provinční rekonstrukční tým v Pole
Alami, provincie Logar, vojenskou základnu Shank.
Jak složité to naši vojáci
v cizí zemi mají ? Které složky
jste osobně navštívil ? Jsou tam
podle Vás opravdu potřební?
Je třeba rozlišit úkoly jednotlivých kontingentů i jejich lokalizaci. Kontingent speciálních sil
v Kandaháru má za úkol provádět prohledávací operace, speciální průzkum, omezené úderné
operace malého rozsahu a vojenské asistence. Kontingent na
letišti v Kábulu zajišťuje logistic-

kou a finanční podporu kontingentů v Afghánistanu, zabezpečení dodávek materiálu z ČR a
nákupu v místě nasazení. Chemická jednotka v Kábulu provádí průzkum, odběry vzorků a
vyhodnocení v mobilní laboratoři, vyhodnocování a varování
vojsk a orgánů místní samosprávy a provádění dekontaminace.
Kontingent v Logaru napomáhá
při rekonstrukci provincie Logar,
zajišťuje bezpečnost místních
obyvatel, pomáhá při výcviku
afghánských ozbrojených sil, zabezpečuje patroly pro zabezpečení práce civilních expertů a pomáhá realizovat projekty pro sociálně ekonomický rozvoj.
Když vezmeme v úvahu bezpečnost, není situace nikde jednoduchá. Prakticky denně dochází k odstřelování základen
raketami, a v místech většího
soustředění osob pak k sebevražedným útokům ze strany Talibanu. Právě v den naší návštěvy
došlo v Kábulu k jednomu ze sebevražedných útoků, kdy zahynulo 13 lidí a mnoho jich bylo
zraněno. Je to skutečně oblast
velmi nebezpečná, plná napětí,
zbraní a nejistoty.
Musím přiznat, že jsem také
procházel vývojem názoru na
potřebnost našich vojáků v Afghánistanu. Když jsem se však
seznámil s výsledky, které realizoval civilní tým Provinčního

BLESKOVÁ PŮJČKA
Akce 60.000 za 1199 Kč
Akce 200.000 za 3999 Kč
60.000 - 500.000 Kč
Bez náhledu do registrů
zam., OVSČ, MD, důchodci
Nově i nezaměstnaní

Tel.: 606 / 78 58 39

www.nabytekpiza.cz

rekonstrukčního týmu Logar,
musel jsem své názory přece jenom korigovat. Tento tým realizuje z prostředků Evropské komise, z amerických prostředků a
z rozpočtu vlády ČR (80.mil.Kč)
celkem 89 projektů (23 dokončených, 45 probíhá a 21 se připravuje). Zajišťuje rekonstrukce závlahových kanálů, stavby
a obnovy jezů, rekonstrukce
mostů, technické dokumentace
pro stavbu silnic, školení pracovníků v zemědělství, veterinární
medicíně a zdravotnictví. Byl
uskutečněn nákup 7 mobilních
ambulancí, dodávky léků, zvýšila se kapacita dvou nemocnic a
v neposlední řadě je prováděná
podpora vzdělání, především dívek. To vše by však bez podpory
ozbrojeného kontingentu nebylo možné. Určitě je tedy činnost i
tohoto kontingentu přínosná.
Jak vypadá život průměrného člověka v Afghánistánu?
Jací jsou tam lidé, jak reagují
například na naše vojáky?
Při naší návštěvě jsem neměl
možnost navštívit místní obyvatele. Nebyli jsme ani v centru
Kábulu ani nikde na vesnici. Ze
základny do sídla amerického a
českého velvyslanectví v Kábulu jsme museli projíždět desítkami zátarasů a kontrol, přesunovali jsme se v ozbrojené koloně
(Pokračování na str. 10)
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(Pokračování ze str. 9)
v pancéřovaných vozech vybavených rušičkami mobilních signálů, za neustálého monitorování všech osob v naší blízkosti.
Všichni jsme také byli vybaveni
přilbami a neprůstřelnými vestami. Měl jsem tedy možnost sledovat pouze dění v ulicích Kábulu, kudy jsme projížděli, případně při přesunu do provincie
Logar z vrtulníku americké armády. Již z prvního pohledu je
však zřejmé, že základním problémem je nedostatek vody, a to
jak k hygienickým potřebám,
tak také v zemědělství. V ulicích Kábulu byl všudypřítomen
šedohnědý prach a také při letu
vrtulníkem bylo vidět nepoměrně více ploch neúrodných
než zelených. Také jsem neviděl
skoro žádné průmyslové objekty
a většina staveb byla vybudována
z podobného materiálu, kterému
jsme u nás říkali „kotovice“.
Z místních lidí jsem se setkal
pouze s příslušníky Afghánské
armády, a to při jejich zdravotnickém výcviku, který prováděli naši vojenští odborníci. Vojáci
k nám byli velmi přátelští, pozva-
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li nás na čaj a zvali nás také na
oběd. Při rozhovoru s nimi jsme
se dozvěděli, že to nemají také
lehké, protože i oni musí důvěru místních lidí teprve postupně
získávat.
Neměl jste z návštěvy země
plné konfliktů strach? Co na
to rodina?
Ve venkovských oblastech
Afghánistanu a podél silnic se
dle odhadů nachází dosud okolo šesti milónů nášlapných min
a velké množství nevybuchlé
munice. Jen do července bylo
zabito o čtvrtinu více civilních
obyvatel oproti loňsku. Náš velvyslanec nás také informoval, že
v druhé polovině letošního roku
se očekává zvýšena aktivita Talibanu, a to s ohledem na skutečnost, že skončila sklizeň opia
a odpůrci současného režimu
získají prostředky na pořízení
zbraní a výbušnin. Předpokládá se, že druhým faktorem zvýšení útoků budou srpnové prezidentské volby. Proto jsou přijímána opatření jak z hlediska
místní armády, tak ze strany
mezinárodních sil.

Pokud se týká mého rozhodnutí přijat nabídku náčelníka
generálního štábu AČR a doprovodit ho do Afghánistanu,
musím přiznat, že jsem se rozhodl poměrně rychle. Byl jsem
přesvědčen, že když poletím se
špičkou naší armády, bude o naší
bezpečnost profesionálně postaráno. Tento názor však se mnou
nesdílela moje rodina. Dcery sice
sdělily mé ženě, že by mě nepustily, ta však pod vlivem životních
zkušeností se mnou nakonec rezignovala a zabalila mi kufr.
Jak hodnotíte návštěvu Afghánistánu s odstupem, co se
Vám vybaví jako první vzpomínka?
Návštěva takové země jako je
Afghánistán zanechá určitě velký dojem. Už při příchodu na
letiště v Kbelích jsme obdrželi
neprůstřelnou vestu a přilbu, a
tehdy jsem pochopil, že to bude
jiná cesta, než jsem dosud zažil.
Jen cesta, která trvá z Prahy do
Kandaháru skoro sedm hodin,
let dlouhý 4 952 km a teplotní
rozdíl od mínus 48 °C (ve výšce
11 580 m) po plus 52 °C (na slun-

ci 75 °C) jsou pozoruhodné údaje. Velmi zajímavá byla setkání
s vojáky na základnách, ukázka
moderních zbraní, které mají ve
výzbroji, a jízda obrněnými vozidly mezi základnami. Velkým
zážitkem byl i let americkými vrtulníky na vojenskou základnu
Shank, vzdálenou od Kábulu asi
120 km. V neposlední řadě také
návštěva našeho velvyslanectví a
Velvyslanectví USA v Kábulu.
Je to pro Vás určitá zkušenost? Přinesla Vám osobně tato
návštěva něco?
O umístění a financování
zahraničních vojenských misí
hlasují poslanci, a to na základě informací svých kolegů, kteří se zahraničněpolitickými záležitostmi zabývají. Styl mé práce je takový, že nechci hlasovat
pro něco s čím jsem se neměl
možnost seznámit nebo nemám
dostatek informací.
Využil jsem proto této příležitosti a svůj názor jsem si upřesnil. Myslím, že je to pro mě velmi
dobrá zkušenost.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba

K lepší dopravní situaci v Břeclavi může pomoci každý
V tomto roce proběhne již poosmé Evropský týden mobility
(16.–22. 9.), jehož součástí je Evropský den bez aut, který se letos
koná v úterý 22. 9. Ústřední motto pro tento rok zní „Naše město
– naše klima“, z čehož je zřejmé, že filozofie pořádání této akce je
zamířena do ekologických tónů, tedy na zlepšení kvality ovzduší
ve městech, zajištění bezpečné a spolehlivé hromadné dopravy,
omezení hluku v obytných částech města, budování zón pro setkávání a pro život atd.

Cílem nejsou pokuty
Naše město se k celoevropské
aktivitě každoročně připojuje a nejina k
tomu
bude v letošním roce. Mimo to, že jako každoročně bude i tentokrát městská autobusová doprava zdarma, se hodláme připojit k této
celoevropské aktivitě a zacílit
na prevenci.
Zvláště v cyklistické dopravě v našem městě není prevence nikdy dost. Společně s Městskou policií se chceme zaměřit

na vybavení jízdních kol, správný způsob jízdy, dodržování BESIP apod., slovo prevence bych
v tomto případě ještě jednou
zdůraznil, budeme dbát na to,
aby si cyklisté odnesli informaci o výše uvedeném a ne pokutové bloky.
Z oblasti prevence by měly
být i přednášky v mateřských
školách a pro žáky 1. tříd ve
školách základních, kde je naším záměrem přednášet, společně s policisty Policie ČR, základní předpoklady bezpečného
pohybu ve městech.
Dále plánujeme přednášku pro handicapované občany,
kteří jenom s obtížemi mohou

sledovat neustálý vývoj v oblasti
silničního provozu a s tím spojených právních norem.

Chybují cyklisté i řidiči
Evropský den bez aut je, jak
jsem již zmínil, spíše ekologický počin, který bezesporu s dopravou úzce souvisí a je známo,
že doprava v Břeclavi je častým
tématem všemožných diskusí a
sporů.
Jednoznačně sou hlasím
s názorem, že dopravní situace v Břeclavi si zaslouží pozornost a je třeba hledat řešení.
Na druhou stranu však kolony
stojících vozidel při průjezdu
městem jsou pouze důsledkem,
který má hned několik příčin.
Některé jako účastníci provozu ovlivníme stěží, jiné ovlivnit můžeme.
Tak třeba, zkusili jste někdy sledovat jaká je obsazenost
v projíždějících autech? Výrazně převažuje jedna osoba. Je to
nutnost nebo komfort? Kolony
vozidel ve městě jsou pak tomuto daní. Také často postrádám
u řidičů jistý nadhled, schopnost
předvídat a ohleduplnost. Myslím, že by se tak spousta konfliktních situací, které si nejprve
sami vytvoříme a následně kritizujeme, vyřešila.
To ovšem předpok ládám,
že řidiči mají alespoň základní znalosti zákona o silničním

provozu. V tomto ohledu se dá
s úspěchem pochybovat o uvedené znalosti u cyklistů, což je
samostatná kapitola dopravy
v našem městě. Jak jinak si potom vysvětlit, že je skoro etalonem jízda v protisměru, a to
i na stezkách pro cyklisty!, jízda
na červenou, záměna přechodu
pro chodce za cyklistickou stezku, odbočování bez znamení
o změně směru jízdy, výčet by byl
dlouhý a neměly by jej číst děti.

Den bez auta
Smyslem mého článku není
kázat, nakonec nikdo jistě nejsme bez viny, smyslem je zamyšlení nad tím, co nám může
částečně, kladu důraz na částečně, pomoci v dopravě nejenom
v našem městě. Nakonec přeci
jenom se setkávám na silnicích
s mnoha ohleduplnými a slušnými řidiči, a také cyklisty.
Vrátím se k evropskému dni
bez aut, dávám si závazek, že
po celý tento den vydržím bez
toho, že bych cestoval autem.
Ne z ekologických pohnutek,
jsem konzument, ne protože je
v ulicích plno aut, jsme ve městě.
Prostě jenom tak, nechce se po
mně tak moc, zvládnu to.
Budu se těšit, že se přidáte.
Přeji bezpečnou cestu.
Mgr. Miroslav Čapka
Vedoucí odboru
správních věcí a dopravy
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Udržíme Vaše stroje
ve skvělé kondici!

ISO 9001: 2001

www.madoil.cz

RADNICE / 11

12 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Kurz znakové řeči pro začátečníky
Kurz znakové řeči pro pokročilé
Zahájení obou kurzů: v pondělí 19. října v 17.00 hodin
Kde: v Centru sociálních služeb Spolku neslyšících Břeclav,
Charv. N. Ves, Lednická 21 (v uličce před poštou)
Výuka je jako vždy v pondělí 2 hodiny, celkově 50 hodin.
Cena kurzu: 1200,- korun.
Dotazy na tel: 608 426 680, tel/fax: 519 332 251
e-mail: snbreclav@seznam.cz
Přijďte na akci

Břeclav – zdravé město
Pořádá TJ Lokomotiva Břeclav
12. 9. Dopolední program pro děti 9.00 – 12.00
Netradiční překážková dráha s trampolínou, hra KUBB
Dopolední program pro dospělé 9.00 – 12.00
Cvičení na balančních plochách a jiné fitness aktivity
Od 11.00 možnost využití venkovních hřišť – tenis, beachvolejbal,
nohejbal, streetball
Odpolední program pro dospělé od 16.00
Ochutnávka vín, otevřený turnaj v kuželkách, squashi a KUBB
13. 9. Dopolední program pro děti a dospělé
stejné skladby jako 12. 9.
Od 11.00 do 15.00 představení netradičního sportu pro všechny
generace KUBB, souběžně Mojito party – ochutnávka míchaných
nápojů spojená s latinsko-americkou hudbou.
Poplatek 20,- na lekci cvičení v hale a v bazénu.
Ostatní program zdarma!
PODROBNÝ PROGRAM A VÍCE INFORMACÍ
NA TEL. 724 877 520 nebo přímo na recepci TJ Lokomotiva

90. výročí Gymnázia Břeclav

26. září DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 10.00 prostory školy
VÝSTAVY:
Historie a současnost školy
Obrazů absolventů a studentů
PROJEKTŮ
Videokavárna, degustace vín
Od 14.00 do 20.00 pěší zóna
Absolventů a studentů
V 18.00 aukce studentských výtvarných artefaktů
Od 20.00 posezení na pěší zóně nebo v prostorách školy
Možnost rezervace stolů pro třídy a skupiny a také nového
ALMANACHU
www.gbv.cz

ALEX BAND
Kapela pro vaši příležitost
www.alexband.cz
tel.: 603 248 482

Chcete udělat radost sobě či svým známým?
Navštivte obchůdek

„U KUMŠTU“
Nabízíme výrobky z keramiky, dřeva, kovu, kůže, skla,
hedvábí, vitráže, obrazy, šperky atd.
Těšíme se na vaši návštěvu
PO–PÁ 8.30–16.30
SO
9.00–12.00
Nerudova 22, za Telecomem směr bílý kostel
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Chrámová terasa
odhalí krásy LVA
Apollónův chrám se nachází na návrší na břehu Mlýnského
rybníka. Tuto empírovou stavbu začal stavět na pokyn knížete
Jana I. Josefa z rodu Lichtenštejnů architekt Josef Kornhäusel
v roce 1817, dokončil ji však Josef Franz Engel v roce 1819.

Vyhlídka na Apollonově chrámu je lákavá zvlášť za dobré viditelnosti.
O prázdninách této možnosti využily stovky návštěvníků.
Základem stavby je terasa,
kterou nese osm dórských sloupů. V jejím středu najdeme půlkruhový výklenek, v němž je na
největším reliéfu z celého Lednicko-valtického areálu znázorněn průvod antických nymf a
amoretů doprovázejících Apollóna, antického boha slunce a
světla. Apollón má na hlavě vavřínový věnec a stojí na slunečním voze taženém čtyřmi koňmi. Tento vzácný reliéf, jehož autorem je Johann Martin Fischer,
byl původně umístěn v Chrámu
Slunce, který dříve stával v lednickém zámeckém parku.
Apollónův chrám byl jedním z posledních saletů čekajících na rekonstrukci. V roce
1999 proběhly zajišťovací práce a již roku 2003 byla zahájena
generální oprava chrámu, o tři
roky později byly zrestaurovány
sochařské a umělecko-řemeslné
výzdoby a rok nato dokončena
obnova okolního areálu. Celková rekonstrukce vyšla zhruba na
6,5 milionu korun.
Dne 1. července 2009 byl

chrám zpřístupněn široké veřejnosti. Vyhlídková terasa s klasicistickým zábradlím, na kterou
se vystupuje po točitém schodišti, je otevřena v červenci a srpnu
denně mimo pondělí a v červnu
a září pouze o sobotách a nedělích, a to vždy od 10.00 do 16.30
hodin. V případě nepříznivého počasí je terasa uzavřena!
Zájemci o přístup na terasu zaplatí vstupné 10 Kč a odměnou
jim bude krásný rozhled po krajině do všech světových stran.
Z vyhlídky uvidíte mj. Pálavu
se zříceninou Děviček a Sirotčím hrádkem, lednické rybníky,
okolní vesnice a obce a v neposlední řadě také mnoho lichtenštejnských staveb, např. Rybniční zámeček, Kolonádu (Reistnu),
Nový dvůr, Hraniční zámeček,
minaret, lednický zámek, poštorenský kostel či věž zámku
břeclavského.
Okolo chrámu vedou značené
turistické a cykloturistické trasy a také naučná stezka Lednické rybníky.
(tic) Foto D. Mahovský

MUDr. Zímová Marie
oznamuje přemístění ordinace
praktického lékaře
/Gumotex, Poštorná/
od října 2009
na Sady 28. října č. 5,
Břeclav – Nad Lékárnou u Nádraží.
Tel. č. 519 321 476.
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Informační kampaň
k sociálním službám v regionu
V rámci celostátní akce „Týden sociálních služeb“, pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (viz www.tyden-socialnich-sluzeb.cz), budou
i v Břeclavi probíhat aktivity ke
zvýšení povědomí seniorů, osob
s postižením a veřejnosti o systému sociálních služeb v ČR a v regionu Břeclav. Při této příležitosti bude v Břeclavi počátkem října
probíhat několik akcí, jejichž cílem bude mimo jiné upomenout
v rámci Mezinárodního dne seniorů na potenciál dostupných
sociálních a souvisejících služeb
na Břeclavsku, na proces komunitního plánování, na integraci
a rovný přístup potřebných osob
k sociálním službám.
Paralelně bude v době od 1.
do 9. října 2009 v budově Městského úřadu Břeclav v 1. podlaží
před zasedací místností č.112 a
dále v prostorách přízemí Městské knihovny Břeclav panelová
prezentace místních poskytovatelů sociálních služeb.
Program:
Pátek 25. září – dny otevřených dveří všech středisek Oblastní charity Břeclav (Pečovatelská služba, Nizkoprahové
denní centrum, Dům svaté Agáty pro matky s dětmi atd)
Čtvrtek 1. října od 13.00 do
14.00 Dům školství – prezentace
života v Domově seniorů Břeclav – promítání videa, prezentace ručních prací, informační letáky a program, prezentace nabídky Městské knihovny Břeclav
pro seniory a hendikepované
Čtvrtek 1. října od 18.15 hodin – odborná přednáška Státního zdravotního ústavu, d.p.
Hodonín k aktivnímu začlenění seniorů do plnohodnotného
života „Aktivní život seniorů a
jejich zapojení do společnosti“
– spojeno s besedou o výživě,
s měřením tlaku, cholesterolu aj.
– budova bývalého Domu školství Břeclav
Úterý 6. října – od 9.00 dny
otevřených dveří v Poradně pro

uživatele sociálních služeb (náměstí TGM 10)
Středa 7. října – od 9.00 dny
otevřených dveří v Domově seniorů Břeclav (Na Pěšině 13) a
v zařízeních pro služby neslyšícím – Spolek neslyšících Břeclav
(Lednická 21 – Charv. Nová Ves
– do 20.00) a pro služby zrakově postiženým – Tyflocentrum
Břeclav (Sovadinova 6) a dále
ve všech střediscích Remedia
Břeclav (Domovinka, Utilis,
pečovatelská služba..) a v kanceláři okresního výboru Svazu
tělesně postižených v ČR (Stromořadní 5) – uvedení do světa
postižených, ukázka kompenzačních pomůcek
Čtvrtek 8. října – veletrh
sociálních služeb, informační
kampaň pro veřejnost o sociálních službách pro seniory a
osoby s postižením. Za pěkného počasí se uskuteční na pěší
zóně před Gymnáziem Břeclav,
kde budou stánky s prezentací
Domova seniorů a dalších poskytovatelů služeb, zajištěno
bude měření tlaku a cholesterolu, prezentace prevence k bezpečnosti seniorů a hendikepovaných osob a předváděcí jízdy
autobusu vybaveného akustickým orientačním a komunikačním systémem pro nevidomé a
slabozraké TYFLOSET. Celou
akci bude doprovázet bohatý
hudební program včetně vystoupení mažoretek. Během
akce bude vyhodnocení ankety
o nejvstřícnějšího a nejohleduplnějšího řidiče MHD Břeclav.
V případě nepřízně počasí se
akce bude konat v prostorách
zasedací místnosti č. 112 Městského úřadu v Břeclavi
Za Městský úřad Břeclav
zve srdečně
Bc. Jaroslav Kolda, koordinátor
Komunitního plánování sociálních služeb v Břeclavi
tel: 519 311 352, 733 257 077,
jaroslav.kolda@breclav.org

Náměty na články,
tipy na sportovní
a kulturní akce
zasílejte na
david.mahovsky@breclav.org
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Odměna za námahu ne nepatrná
Neboli také „Pretium laborum non vile“ je heslem rytířů vlastnících Řád Zlatého rouna. Ojedinělou výstavu věnující se právě tomuto ocenění v období 16. až 20. století lze do konce října
zhlédnout v druhém patře valtického zámku. Výstavu představil
kastelán Michal Tlusták.
Co nejvíce láká pozornost
návštěvníků?
Zvláštností jsou dva vystavené originály řádu. Je to poměrně neobvyklé, protože po smrti
držitele se řády vrací do řádové
pokladnice a následně se vyrábí
pohřební verze. Ve fondu Národního památkového ústavu, kon-

Velkým lákadlem je hejtmanský meč moravského hejtmana
Františka Karla hraběte Kolowrata-Libštejnského. Meč bývá
zmiňován jako součást moravských korunovačních klenotů. Je to ceremoniální předmět
zemského místodržícího a sloužil jako odznak jeho moci. Tyto
meče byly vyráběny
z drahých kovů a většina z nich vzala za své
během napoleonských
válek. Tehdy bylo Rakousko nuceno platit velké kontribuce
francouzskému císařství a v rámci toho se
takové cennosti zabavovaly. Kolowratové se
však dokázali vyplatit
penězi a tuto cennost
si tak uchovali.

Odkud vystavené
předměty pochází?
Převážná
část
předmětů je svezena z více než dvaceti
míst Moravy a Vysočiny. Poskytl je fond
památkového ústavu
a mnoho věcí pochází ta ké ze souk roMeč moravského hejtmana hraběte Kolowra- mých rukou, namátta je pravděpodobně jediný, nebo jeden z má- kou je právě již zmíněný rod Kolowratů.
la dochovaných.
krétně na zámku Rájec nad Svitavou, a tímto děkuji kastelánce
Janě Kopecké, se nacházejí dva
originály, které tam zůstaly po
překotném znárodňování objektu. Oba řády jsou tímto způsobem prezentovány poprvé.

Čím je výstava výjimečná?
Návštěvníci se mohou seznámit s konkrétními osobnostmi z řad rytířů, s jejich
osobním životem, ale i vztahem
k významným historickým událostem. Kromě grafických listů,

portrétů a samotných řádů jsou
k vidění i busty, uniformy a další
relikvie spojené s významnými
šlechtickými rody Moravy. Výstava neprezentuje jen soubor

lo více jak čtyři tisíce lidí. Výstava je koncipovaná moderně,
oprostili jsme se od klasického
průvodcovství a návštěvník tak
není limitován časem. Součástí

Originály řádu rozhodně nejsou hned tak k vidění. Není bez zajímavosti, že jedním z nositelů řádu byl i Karel I., který pro rod Lichtenštejnů získal značné bohatství a významné postavení v habsburské říši.
předmětů, ale také osoby, kterým konkrétní věci patřily.
Jedná se o jednu z nejdražších výstav pořádaných brněnským památkovým ústavem.
O výjimečnosti hovoří i fakt, že
za první dva měsíce ji navštívi-

je i interaktivní prezentace, díky
které lze získat informace o knížeti Josefu Václavovi z Lichtenštejna a jeho mladším bratrovi
Emanuelovi včetně rodiny.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba

Výstavu Rytíři řádu zlatého rouna na Moravě je možné zhlédnout na valtickém zámku do konce návštěvnické sezóny. V měsíci
září je otevřeno denně od 9 do 18 hodin mimo pondělí a v říjnu
už jen o víkendech.
Řád zlatého rouna je rytířský řád založený roku 1430. Později
byl stále více privilegovaným a byl udělován velmistrem jako odměna za zásluhy. Řádový odznak tvoří na řetězu zavěšená zlatá
beránčí kůže. Celkový počet udělených řádů Zlatého rouna od
roku 1431 do současné doby se pravděpodobně pohybuje kolem
čísla 1300. Úkolem řádu bylo udržování katolické víry, ochrana
církve a zachovávání neposkvrněnosti rytířské cti. Byl zasvěcen
Panně Marii a patronem byl apoštol a mučedník sv. Ondřej.
Předobrazem Zlatého rouna je rouno starořeckého mytického hrdiny Jasona a jeho Argonautů, kteří se vydali na cestu lodí
Argo do Kolchidy na maloasijském pobřeží Černého moře s cílem
toto zázračné zlaté rouno ukořistit. Později byl v řádové literatuře
pohanský Jason nahrazován Gedeonem, biblickým hrdinou ze
Starého zákona, který pod symbolem rouna porazil Madiánské.
Základní symbol řádu je zlaté beránčí rouno s hlavou obrácenou
heraldicky doprava.
Info: volně dostupná encyklopedie na internetu

VÝZVA
Město Břeclav vyzývá subjekty podnikající
v oblasti cestovního ruchu ke spolupráci
a připojení se k projektu
Více info. na www.breclav.org,
tel. 519 326 900, info@breclav.org

Výstava nabízí i další předměty spjaté s Řádem zlatého rouna. Například dva komornické klíče, které jsou podle slov valtického kastelána
pouze čtyři v republice.
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Starobřeclavští v Privernu Mužáci ve Valdštejnské
zahradě

Každoročně v srpnu pořádá italské město Priverno, partnerské
město Břeclavi, Středověké slavnosti. Letos naše město reprezentoval Slovácký krúžek Stará Břeclav. V celovečerním programu nazvaném Moravská beseda představil nejen místní folklór v podobě
písní a tanců, ale nabídl i naše speciality, např. šišky s mákem, béleše, bramborový guláš , šumajstr, moravské uzeniny a samozřejmě víno. Program byl oceněn velkým potleskem, pokrmy vyvolaly
spokojené úsměvy na tvářích všech, kteří ochutnali.
(rk)

Peníze z Břeclavské jedenáctky
poputují na místní stacionář
Rodinný pivovar Bernard ve
své značkové prodejně v Břeclavi připravil pro obyvatele různé
zajímavé prodejní akce.
Největší odezvu však měla
dvoukolová anketa, ve které
mohli zákazníci prodejny hlasovat, na kterou aktivitu bude
věnováno 10 haléřů z každé
lahve prodané Břeclavské jedenáctky.
Obyvatelé Břeclavi si vybírali např. mezi cyklostezkou, HC
Břeclav, MSK Břeclav, opravou
zámku. Ve druhém kole účastníci ankety rozhodli, že finanční
částku věnují dennímu stacionáři Utilis v Břeclavi.
Ředitelka společnosti Reme-

dia plus jejíž součástí je denní
stacionář Utilis, Jarmila Pěčková aktivitu pivovaru z Vysočiny
vítá. „Velmi si vážíme rozhodnutí majitelů rodinného pivovaru Bernard a obyvatel Břeclavi,
kteří chtějí pomoci dětem s postižením. Finančních prostředků
na sociální služby je málo, a o to
více nás těší, že v této těžké době
je společnost, která se rozhodla
část svého zisku věnovat na dobrou věc v regionu, kde má své aktivity. Děkujeme všem, kteří rozhodovali o přidělení tohoto daru
a všem, kteří si zakoupí Břeclavskou jedenáctku a přispějí tak na
péči o osoby závislé na pomoci
jiných lidí.“

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar
pořádá v Břeclavi

ZÁPIS DO
TANEČNÍCH KURZŮ
Zahájení
ve čtvrtek 17. 9. 2009 od 18 do 19 hod.
v sále Dělnického domu (Žerotínova 2, Břeclav)
Informace a přihlášky:
Tel.: 736 727 007, mail: dagmar@ts-dagmar.cz, www.ts-dagmar.cz

Ve čtvrtek 16. 7. 2009 vystoupili členové mužáckých sborů
Charvatčané a Poštorané ve Valdštejnské zahradě v Praze. Koncert se uskutečnil v rámci Kulturního léta na pozvání a pod záštitou senátora Ing. Jana Hajdy. Hodinový program proběhl v přátelské atmosféře před zaplněným hledištěm. Kromě připraveného
programu zazněly i písničky, o které si diváci sami řekli. Mužáci
dostali možnost prohlédnout si Valdštejnský palác, který je sídlem senátu - horní komory parlamentu ČR. Po prohlídce reprezentačních prostor zasedli, v doprovodu hostitele senátora Hajdy,
i do lavic senátu v jednacím sále.
Foto Radka Kobrová (rk)

Anketa o nejvstřícnějšího
řidiče MHD Břeclav
Řidič nebo řidička se v tlačenici zastává starších lidí, maminek s kočárky, vozíčkářů, vychází maximálně vstříc vozíčkářům,
lidem se zrakovým či sluchovým
postižením, nemocným s berlemi a zaslouží si veřejnou pochvalu a úctu nás ostatních? Pomozte,
ať se o něm okolí dozví! Městský úřad Břeclav a akciová společnost BORS Břeclav vyhlašují
v rámci Mezinárodního dne seniorů a hendikepovaných osob
(1. říjen 2009) anketu o nejohleduplnějšího řidiče linek místní
dopravy. Pište, mailujte, ese-

meskujte – vítěz bude slavnostně vyhlášen 8. října 2009 v kampani věnované začlenění seniorů a zdravotně znevýhodněných
osob na pěší zóně před budovou
Gymnázia Břeclav. Z jedné mailové adresy či z jednoho telefonního čísla uznáváme pouze jeden návrh!
Kontakty k hlasování (pouze prostřednictvím SMS, mailů
a listinné pošty):
Bc. Jaroslav Kolda, odbor sociálních služeb, náměstí TGM 3,
690 81 Břeclav, 733 257 077, jaroslav.kolda@breclav.org

IMAN ORIENT DANCE
OTEVÍRÁME NOVÉ KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE
DNE 17. 9. 2009 V 17.00 HOD.
ZÁPIS A UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA!!!
KDE: Čechovka s.r.o., ul. Čechova 12, Břeclav
PROČ TANČIT ORIENTÁLNÍ TANCE?
• výhodná cena začátečnického kurzu
• přináší relaxaci z každodenního pracovního stresu
• uvolňuje zatuhlé svalstvo, blokády páteře
• přispívá k léčbě neplodnosti
Bližší informace ke kurzům a přihlášky získáte na stránkách
www.iman-dance.cz, tel.:608 809 309
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OZNÁMENÍ
o dni a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Břeclav podle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn,
oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční:
dne 9.října od 14.00 hodin do
22.00 hodin a dne 10. října od 8.00
hodin do 14.00 hodin
2. Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
okrsek č. 1 - volební místnost:
Základní škola kpt. Nálepky Ch.
N. Ves
ul. Palackého, S.K.Neumanna,
SNP, Lednická č.o. 1 - 159 lichá,
Kollárova, M. Kudeříkové, Wolkerova, Nezvalova, Na Špitálce, Kpt.
Nálepky, Tyršův sad
okrsek č. 2 - volební místnost:
Základní škola kpt. Nálepky Ch.
N. Ves
ul. Lednická č.o. 2 - 160 sudá,
Kapusty, Údolní, Chaloupky, Křivá,
U Jezera, Obránců míru,Revoluční,
A. Kuběny, Nový Dvůr, U Apolla, Tři
Grácie Hájenka č.p. 715
okrsek č. 3 - volební místnost:
Základní škola Komenského 2
Poštorná (červená budova)
ul. Nádražní č.o. 1 - 43 lichá, Nádražní č.o. 2 - 54 sudá, Nádražní č.o.
45 - 83 lichá, Nádražní č.o. 56,58, 60
B. Šmerala, Gagarinova, Hájová č.o.
1,2,4,6,8, Dělnická Tylova, Celnice,
Záhumní
okrsek č. 4 - volební místnost:
Základní škola Na Valtické 31A
Tovární kolonie, Hlavní, Čs. armády
okrsek č. 5 - volební místnost:
Základní škola Komenského 2
Poštorná (červená budova)
ul. Havlíčkova, Polní, Osvobození, Sadová, Kovářská, Rovnice,
Úzká, Komenského, J. Skácela,
Hraniční, Horní Luční, Dolní Luční,
Prostřední,
J. Fučíka, Dyjová, Lesní, tř. 1.
máje č.o. 1, 5 - 99 lichá, tř. 1. máje
č.o. 2 - 12 sudá
okrsek č. 6 - volební místnost: Základní škola Komenského 2 Poštorná (červená budova)
ul. Nádražní č.o. 85 – 99 lichá,
100-143, Okružní, Budovatelská,
Hájová č.o. 3, 5, 7, 9
okrsek č. 7 - volební místnost:
Základní škola Kupkova 1
ul. Kupkova, U Cukrovaru, U
Splavu, Veslařská, Haškova
okrsek č. 8 - volební místnost:
Základní škola Kupkova 1
ul. Fibichova, J. Černého, Mahe-

nova, Národních hrdinů, nám. T.G.
Masaryka, U Stadionu, Zámecké náměstí, Zimní stadion, Kančí obora, tř.
1. máje č.o. 1, Sladová, U tržiště, 17.
listopadu, Fintajslova č.o. 1 -19 lichá,
Fintajslova č.o. 2 - 14 sudá, věznice,
Za Bankou
okrsek č. 9 - volební místnost:
budova býv. školského úřadu ul.
17. listopadu
ul. Růžičkova, Pyskatého, Čermákova, Fintajslova č.o. 21 - 51 lichá, Fintajslova č.o. 16 - 52 sudá,
nábř. Komenského, Fügnerova, Bří.
Mrštíků, U Nemocnice
okrsek č. 10 - volební místnost: Obchodní akademie Smetanovo nábřeží 17
ul. Nár. odboje, Nerudova, Čechova, Jungmannova, Smetanovo
nábř. č.o. 1 -24, J .Palacha, Žerotínova, Jiráskova
okrsek č. 11 - volební místnost:
Mateřská škola Břetislavova 6
ul. Šilingrova, Denisova, K. Čapka, Fleischmannova, Smetanovo
nábřeží č.o. 25 - 36, 38,Břetislavova, Sokolovská, Sady 28. října č.o.
9 - 19, Bratislavská, Pohansko, Mládežnická, Železniční, Lanžhotská,
Březinova, Na Širokých
okrsek č. 12 - volební místnost:
Základní škola Slovácká
ul. Husova, Libušina, Nová, B.
Němcové, Sady 28. října č.o. 1 - 7,
Riegrova, Strážní domek, Svatoplukova, Stromořadní, Slovácká č.o. 41
- 49,50, 54, 56, 61, 73, 79, 81,82,
83, Žižkova, nám. Svobody, Krátká, Na Zahradách, Hrnčířská, nám.
P. Bezruče, sídl. Dukelských hrdinů
č.o. 25 - 29
okrsek č. 13 - volební místnost:
Základní škola Slovácká
ul. Slovácká č.o. 6 – 40,
okrsek č. 14 - volební místnost:
Základní škola Sovadinova 1
sídl. Dukelských hrdinů č.o. 1 24, Slovácká č.o. 1, 1A, 2, 3, 4, 5,
Kopečná, Křížkovského
okrsek č. 15 - volební místnost:
Domov seniorů Na Pěšině 13
Domov důchodců, Seniorů, nemocnice
okrsek č. 16 - volební místnost:
Dům dětí a mládeže Lidická 4
ul. J. Opletala, Na Řádku, Chodská, Kosmákova, K. H. Máchy, Kpt.
Jaroše, Lidická č.o. 9 - 33 lichá, Na
Pěšině č.o. 1 - 11 lichá, Na Pěšině
č.o. 4 - 18 sudá, Sovadinova, Za Kasárnami, U Póny
okrsek č. 17 - volební místnost:
Základní škola Herbenova
ul. Herbenova, Olbrachtova, Vančurova, Jaselská, U Jánského dvora,
Hybešova, Sušilova, Lidická č.o. 2, 4,
8 - 40 sudá, Mendlova, Družstevní,
okrsek č. 18 - volební místnost: Základní ško-

la Školní 16 Stará Břeclav
ul. Mánesova, Pastevní, Na Pěšině č.o. 15 - 49 lichá, Na pěšině
č.o. 18A - 48 sudá, Skopalíkova, U
Zbrodku, Lidická č.o. 35 - 89 lichá,
Lidická č.o. 42 - 96 sudá, Vinohradní, Přibylova, J. Moláka, Lidická č.o.
91 - 129 lichá, Lidická č.o. 100 - 134
sudá, Na Zvolenci, U Padělku, Přednádraží , U Sýpek
okrsek č. 19 - volební místnost: Základní škola Školní 16
Stará Břeclav
ul. Ostrov, nábř. A. Dvořáka, U
Lesa, Říční, Zahradní, Rybářské uličky, gen. Šimka, Školní, Hřbitovní, U
Rybníka, Na Kopci, Letiště, Široký
dvůr, Bažantnice, Česká, Písníky
okrsek č. 20 - volební místnost:
Mateřská škola Duhovka Na Valtické 727
sídl. Na Valtické č.o. 55 - 91
okrsek č. 21 - volební místnost:
Základní škola Na Valtické 31A
sídl. Na Valtické č.o. 1 - 23
okrsek č. 22 - volební místnost:

Mateřská škola Duhovka Na Valtické 727
sídl. Na Valtické č.o. 24 - 54
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V Břeclavi dne 3. 9. 2009
Ing.Dymo Piškula
starosta města

Vzhledem k ústavní stížnosti proti zákonu o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny a rozhodnutí prezidenta
o vyhlášení předčasných voleb, kterou podal nezařazený poslanec Miloš Melčák, není vyloučeno, že se termíny voleb uvedené v textu změní. Do uzávěrky Radnice nebylo známo konečné stanovisko soudu. Aktuální informace o situaci získáte
v denním tisku, televizních a rozhlasových médiích.

Rozkvetlá Břeclav popáté
Město Břeclav vyhlašuje 5. ročník soutěže a opět se bude soutěžit ve třech kategoriích:
1. Rozkvetlé okno
2. Rozkvetlá lodžie nebo balkon
3. Rozkvetlá předzahrádka
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pošle do 30. 9. 2009 na odbor vnitřních věcí městského úřadu (p. Zdeněk Zugárek, tel.: 519 311
408, e-mail: zdenek.zugarek@breclav.org) fotografii svého rozkvetlého okna, balkonu nebo předzahrádky. O konečném pořadí rozhodnou občané, kteří budou moci hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků nebo prostřednictvím internetu.
V každé kategorii budou první tři místa oceněna věcnou cenou
a poukázkou na odběr zahradnického materiálu. Hodnoty poukázek budou za první místo 5.000,- Kč, za druhé 3.000,- Kč a za třetí 1.000,- Kč. Vítěz každé kategorie vylosuje z hlasujících jednoho,
který obdrží poukázku na zahradnický materiál v hodnotě 1.000,Kč a věcnou cenu.

sanita - topení - odpady - plyn
Radovan Taláb
instalatér, topenář, solární systémy
Záhumenní 209, 691 56 Hrušky
Tel.: 775 679 109 e-mail: TalabRadovan@centrum.cz
dodávka – montáž – projekce

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Padesát let výzkumu
lokality Pohansko
Archeologická lokalita Pohansko patří spolu s Mikulčicemi a Starým Městem u Uherského Hradiště k nejvýznamnějším
a nejlépe prozkoumaným centrálním hradiskům Velké Moravy, která stála na počátku naší
státnosti a tvoří jeden z pilířů
historické identity našich národů. Hradisko Pohansko jako
archeologická lokalita bylo v literatuře poprvé zmíněno již na
konci 19. století, do povědomí
širší odborné veřejnosti však
stoupilo až na základě syntetického díla I. L. Červinky „Slované na Moravě a Říše Velkomoravská“ z roku 1928. Počátky
moderního bádání jsou na Pohansku potom spojeny se jménem prof. Františka Kalouska
(1901–1988), který zde vybudoval stabilní vědeckovýzkumnou základnu a díky odkryvům
velkomoravského kostela a bohatého pohřebiště nastartoval
éru rozsáhlých systematických
výzkumů.
Nepřet ržit ý vědeck ý v ýzkum zde probí há od roku
1958, a vždy byl úzce spo-

jen s badatelskými aktivitami
Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykov y univerzity v Brně.
Jako další v ýznamná jména
brněnských archeologů můžeme připomenout prof. Bořivoje
Dostála (1929–1994) a dr. Janu
Vignatiovou (1937–1999), kteří
realizaci, zpracování a prezentaci archeologických výzkumů
věnovali své životní úsilí. Soudobý výzkum potom vede doc.
Jiří Macháček, Ph.D (roč. 1971)
z brněnské univerzity. Právě
loňský rok odstartoval novou
etapu výzkumu, a to odhalením
základu další kamenné stavby.
Letošní archeologické práce
plně potvrdily existenci kruhové rotundy z poloviny devátého století, pravděpodobnost,
že šlo o církevní objekt zvyšují
i nálezy množství hrobů v její
bezprostřední blízkosti. Působivé jsou i další nálezy – filigránové bronzové a stříbrné šperky typické pro velkomoravské
pohřebiště, dále nože, keramika
a zajímavé jsou však i samotné
hroby (po obvodu uvnitř zdě-

SLAVIA

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

519 374 042, 607 931 977, 605 883 735; www.slaviark.cz
01498 BŘECLAV - dr.byt 2+1 Na Valtické, nová plast.okna 695.000 Kč
01525 BŘECLAV - byt 2+1 osob. vlastn, zděný, centrum
1,080 mil.Kč

01530 BŘECLAV
Pronájem penzionu
25.000 Kč/měsíc
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né a překry té dubovou deskou), v takovémto provedení
zatím naprosto ojedinělé.
Právě doc. Jiří Macháček
bude hlavním přednášejícím
přednášky „50 let výzkumu archeologické lokality Pohansko
– historie a současnost“, která
se uskuteční ve čtvrtek 17. září

v 18 hod v prostorách břeclavské synagogy. Městské muzeum
a galerie Břeclav a Vlastivědná
společnost regionu Břeclavsko
srdečně zve zájemce z nejširší
veřejnosti na zasvěcenou a poutavou prezentaci o významné a
proslulé archeologické lokalitě.
PhDr. Alena Káňová

Galerie 99 prodloužila výstavu „Žena v obrazech“. Výstava
autorů z celé ČR (Anderle, Zoubek, Beneš, Blažek, Vyleťalová, Srncová, Kuklík a další) potrvá do
pátku 2. října 2009.
Galerie připravuje: autorskou výstavu
brněnské v ý t varnice- Veroniky Adlerové - „malířka světla“.
Na slavnostní vernisáži 7. října
2009 v 17 hodin vystoupí známá česká skupina Pozdní sběr.
Galerie srdečně zve širokou

uměnímilovnou veřejnost.
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.

MAXIMÁLNÍ SLUŽBY, MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST
ZDARMA VÁM PORADÍME A POMŮŽEME S PRODEJEM NEMOVITOSTI
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 4+1 s halou Břeclav-centrum, CP: 1.086 m2, novostavba u lesa, velký pozemek . . . . . . . . . . . . . Cena: k jednání
2 RD Ladná, CP: 1.444 m2, dvě byt.jednotky,po rekonstrukci,klimatizace,velký bazén . . . . . . . . . . . Cena: info v RK
RD 3+kk Břeclav-centrum, CP: 144 m2, obytný dvůr, po rekonstr., možnost půdní vestavby . . . . . . . . 2.550.000,- Kč
RD 2x 3+1 Pohořelice, CP: 830 m2, dvě byt.jednotky, po rekonstrukci, terasa, zahrada . . . . . . . . . . . 4.500.000,- Kč
RD Břeclav-centrum, CP: 273 m2, k podnikání i bydlení, možnost půdní vestavby . . . . . . . . . . . . . . . Cena: info v RK
Byt DB 3+1 Na Valtické, CP: 80 m2, po rekonstrukci, zděné jádro, čistý, ihned volný . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000,- Kč
Byt DB 4+kk Na Valtické, CP: 70 m2, 4.patro, po část.rekonstukci, nová kuch.linka, lodžie . . . . . . . . . . . 980.000,- Kč
Byt DB 4+1 Na Valtické, CP: 85 m2, lodžie, po rekonstrukci, byt je zatížen úvěrem . . . . . . . . . . . 500.000,- Kč + úvěr
Byt DB 3+1 Na Valtické, CP: 70 m2, 6.patro, po rekonstrukci, zděné jádro, nová elektrika . . . . . . . . . . 1.300.000,- Kč
Byt DB 4+1 Na Valtické, CP: 89,5 m2, 1.patro, komora, lodžie, pův. stav, čistý, udržovaný . . . . . . . . . .1.150.000,- Kč
Nové byty Velké Pavlovice, 1+kk, 2+kk, 3+kk. Podrobnější informace a plány v RK
Více nabídek bytů i rodinných domů na www.eskomax.cz.

01535 BŘECLAV
Pronájem sklad. haly
36.540 Kč/měsíc

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

Kupkova 2, 690 02 Břeclav, tel.+fax 519 321 308, 774
74 332 222
222, 774 332 289
breclavskark@breclav.net, www.bvreality.cz

Nabízíme k pronájmu prostory
ke komerčním účelům v nově
stavěném Obchodním centru na
Lidické ul. v Břeclavi.
V současné době je možné provést
úpravy podle přání zájemce.
Bližší informace v naší RK.

* Bř. RD 4+1 s okrasnou zahradou, oblíbená
lokalita, dobrý stav, 257m2 ....... 3,895.000 Kč

* Lanžhot RD 4+1, vjezd s garáží, zahrada,
nutná modernizace, 913 m2 ......... 1,500.000 Kč

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* Bř. Riegrova byt 1+1 OV zděný, 1.p. po rekonst., sam.topení, pl.okna . . . . . . . . . . 1,030.000 Kč
* Bř. Duk.hrdinů dr. byt garsonka, 2.p., balkon,komora, 22 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600.000 Kč
* Bř.centr byt 3+1 OV, přízemí, cihla, sam. top, část. rekons. 110 m2 . . . . . . . . . . . . . 1,560.000 Kč
* Bř.-Poštorná „za Domem barev“ garáž, dobrý stav, 19 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.000 Kč
* Bř. nadstand. zaříz. prostorný byt 2+kk, 5.p. PRONÁJEM . . . . . . . . . . 8.500 Kč/měs. vč. energ.
* Bř. centr. byt 2+1 s garáží, ÚT plyn, část. zařízené PRONÁJEM . . . . . . . . . . . .6.500 Kč+energie
* Bř. Mendlova byt 2+kk, OV 1.p. zděný, PRONÁJEM . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 Kč/měs.+elektř.
* Bř. – cukrovar obch. prost. (přízemí+patro) 86 m2, PRONÁJEM . . . . . . . . . . . . . 12.500 Kč/měs.
* Bř. obch. prostory, přízemí polyf. domu, 53 m2 nebo 16 m2, park., internet . . . . . . . . . . . .os.jed.
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Uvidíte v kině Koruna (dolby stereo)

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

STŘEDA 9. 9. A ČTVRTEK 10. 9. V 17.30 A VE 20.00

ČTVRTEK 24. 9. VE 20.00

VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA

ZACK A MIRI TOČÍ PORNO

Američtí Homolkovi na tahu.
Americká jemně ironická komedie o prostých občanech, kteří hledají své
štěstí během cest po USA za příbutnými a známými.
Přístupno od 12 let - USA/ANg. - 124 min.- 70,- Kč
PÁTEK 11. 9. A SOBOTA 12. 9. VE 20.00

ADMIRÁL
Admirál je jednou z nejdražších ruských filmových produkcí. Už úvodní námořní bitva, v níž se titulní hrdina tak osvědčí, oslepuje diváka rozpočtem: na plátně vybuchují ohňostroje granátů, které posádce trhají ruce
i nohy, paluby skrápí krev a v dálce se potápí nepřátelská německá loď se
vší parádou.
Přístupné od 12 let - titulky - Rusko - 124 min.- 70,- Kč
ÚTERÝ 15. 9. VE 20.00

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Jde o záznam divadelní hry, kterou uvedlo Národní divadlo v režii a nastudování Miloše Formana a jeho synů Petra a Matěje.
Přístupné - ČR - 85 min.- 75,- Kč
STŘEDA 16. 9. A ČTVRTEK 17. 9. VE 20.00

ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2
– VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nezapomeň si dobít baterii!
Jason Statham opět v akci jako muž s transplantovaným umělým srdcem.
Přístupno od 15 let - titulky - USA - 130 min.- 70,- Kč
PÁTEK 18. 9. V 16.30 A VE 20.00, SOBOTA 19. 9. VE 20.00

KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Bitva armád o nadvládu nad říší.
John Woo natočil největší ze svých filmů, historický epos, jehož realizaci
přiipravoval dvacet let. Děj se odehrává ve 3. století, kdy po mnoha bitvách
dochází ke sjednocení čínské říše.
Přístupno - Čína - titulky - 147 min.- 75,- Kč
ÚTERÝ 22. 9. A STŘEDA 23. 9. VE 20.00

Zkoušejí to sami na sobě...
Chudí manželé se rozhodli, že si přivydělají... Proslulý milovník všeho přisprostlého a popkulturně zvrhlého Kevin Smith svým novým snímkem
skládá poctu filmům pro dospělé.
Přístupné od 15 let - titulky - USA - 101 min.- 70,- Kč
ČTVRTEK 24. 9. A PÁTEK 25. 9. v 17.30 A 20.00,
SOBOTA 26. 9. VE 20.00

VENI, VIDI, VICI
Jak se Honza málem stal golfovým králem.
Filip TOMSA, Jana DOLEŽALOVÁS, Jitka KOCUROVÁ, Sandra NOVÁKOVÁ, Václav POSTRÁNECKÝ v novém českém filmu…
Přístupné od 12 let - ČR - 105 min.- 65,- Kč
SOBOTA 26. 9. A NEDĚLE 27. 9. V 15.00 A 17.30

DOBA LEDOVÁ 3
– ÚSVIT DINOSAURŮ
Copak se Sidovi vvyklubalo z vajec?
Animované dobrodružství lenochoda, šavlozubého tygra, mamuta a velkých ještěrů. Tentokrát se vypraví do podzemí, kde dosud přežívají jinak
již vyhynulí dinosauři.
Přístupné - USA – DABING - 94 min.- 80,- Kč
STŘEDA 30. 9. A ČTVRTEK 1. 10.

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Veřejný nepřítel Spojených států č. 1. John Dillinger v mistrovském podání
Johnnyho Deppa. Jeho protivníka hraje Christian Bale, Dillingerovu milenku Marion Cotillardová.
Přístupné od 15 let - USA - 138 min.- 80,- Kč
PÁTEK 2. 10. V 17.30 A 20.00, SOBOTA 3. 10. VE 20.00

OPERACE DUNAJ

COCO CHANEL
Nový výtvarný počin Petera Greenawaye pojednává o osobním i profesním
životě známého holandského barokního malíře Rembrandta van Rijna.
Přístupné od 12 let - titulky – FR. - 105min.- 65,- Kč

Ti polští tankisté dojedou zajisté...
Vesele o vážných věcech: okupační polský tank vjede v srpnu 1968 omylem
do hospodského sálu.

Září v městské knihovně Břeclav
Poštorenská pobočka přichystala pro dětské čtenáře také
soutěž Knížka, co mne o prázdninách dostala, které se stále ještě můžete zúčastnit - uzávěrka je
až 30. září 2009.
Do 30. září můžete také hlasovat v třetím kole celostátní ankety Kniha mého srdce, 12 finalistů i s krátkými anotacemi najdete např. na blogu knihovny
na adrese breclav.blogspot.com.
Naši knihovnu najdete nově
také na Facebooku – navštivte
její profil a zařaďte si ji mezi
své přátele.
Od září se také můžete těšit
na nové kurzy ve studovně Městská knihovna Břeclav. Na základě poptávky ze strany našich

návštěvníků chystáme rozsáhlý
počítačový kurz pro začátečníky
o deseti lekcích, budeme opakovat také kurz trénování paměti
pro začátečníky a pro ty, kteří již
základní paměťový kurz absolvovali, chystáme novou řadu kurzů
trénování paměti pro pokročilé.
Závažnému tématu domácího násilí bude věnována beseda
se známou zpěvačkou a spisovatelkou Evou Hurychovou, která
má s tímto smutným fenoménem
bohužel osobní zkušenost. Beseda bude spojená se čtením ukázek z její knihy Řekla jsem ne
tyranovi, diskuzí a také možností autorce položit (i anonymně)
jakýkoliv dotaz týkající se této
problematiky. A jistě dojde i na

pár písní ze zpěvaččina bohatého
hudebního repertoáru. Akce se
bude konat v úterý 15. září 2009
v 18 hod v sále MK Břeclav.
Opravdu parádním kouskem, který byste si rozhodně
v září neměli nechat ujít, bude
výstava obřího leporela nazvaného Dějiny udatného českého
národa výtvarnice Lucie Seifertové. Toto největší leporelo
na světě, dva metry vysoká a 70
metrů dlouhá skládací ilustrovaná kniha, bude k vidění v sále
knihovny na ulici Národních hrdinů 9. Výtvarný i výstavní unikát se v břeclavské knihovně zastaví během putovní výstavy po
českých městech i zahraničních
knižních veletrzích. Expozice

vychází ze stejnojmenné knihy
Lucie Seifertové, která se stala
bestsellerem a získala řadu ocenění, například cenu Magnesia
litera za nejlepší dětskou knihu
roku 2003.
Ale nejen září bude v knihovně nabité akcemi, hned na počátku října nás totiž čeká tradiční
Týden s břeclavskou knihovnou
a na měsíc listopad připravujeme již dnes řadu akcí spojených s oslavou 110. výročí založení veřejné knihovny v městě Břeclavi.
Určitě sledujte naše internetové stránky www.knihovna-bv.cz,
čekají na Vás další překvapení.
Mgr. Marek Uhlíř
ředitel knihovny
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Pohansko v plamenech
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11. 9. v 17.00 h začíná v kulturním domě v Poštorné

kulturní pořad – KOŇARÉ
Pořadem provede František Schulz,
hosté: Poštorenští malíři,
vernisáž výstavy obrazů uvede M. Albrecht. Vstup volný.

Mamina klub se stěhuje
do nových prostor
Duhovka Na Valtické.
Zahájení činnosti v říjnu 2009.
Další informace na www.maminagospel.com
Tak jako loni, i letos se na začátku července strhla u zámečku Pohansko bitevní vřava. Tentokrát však pořadatelé vybrali pro místo
hlavních šarvátek přímo prostor před zámečkem, který byl divácky
atraktivnější a větší než loňská plocha za rybníkem. Po menších bojůvkách, přehlídce dobových klobouků a ukázce síly protitankového
děla z druhé světové války začala bitva, při které se tajil dech. Na
své si přišli příznivci druhé světové války i pyrotechnických efektů. Mnoho desítek nadšenců v dobových uniformách tak předvedlo
stovkám diváků efektní podívanou.
(red)

Pohár LVA vybojovali
hráči Lednice

Tenisté se sešli na
nočním turnaji

Na nočním tenisovém turnaji smíšených čtyřher „O pohár starosty města“ se na začátku srpna sešli tenisté a tenistky všech úrovní.
Z desítek účastníků byla nakonec nejlepší dvojice Jitka Zháňalová,
Stanislav Kudlík, stříbrnou pozici obsadili Radka Šoupalová a Milan Grbavčic, o třetí příčku se podělili Šárka Dobiášová a Ludvík
Důbravný s Janou Dobiášovou a Františkem Čermákem.
(red)

Průběh 11. ročníku fotbalového turnaje O pohár Lednicko-valtického areálu, který tentokrát pořádal Sokol Charvátská Nová Ves,
poznamenalo deštivé červencové počasí. Dalšími tradičními účastníky turnaje byly týmy Lednice, Hlohovce a Valtic.
V prvním zápase deklasovala Lednice mužstvo z Valtic 4:0. Poté
však začalo velmi silně pršet a deštivé počasí vydrželo až do konce turnaje. V dalším zápase remizoval domácí Sokol s Hlohovcem
0:0, o postupu domácích do finále rozhodla až střelba pokutových
kopů, ve které vyhráli 4:3.
Hráči z Valtic z turnaje bez omluvy odjeli a zápas o 3. místo mezi
nimi a Hlohovcem se nemohl uskutečnit. Vítězem bez boje se tedy
stal Hlohovec. Ve finále porazili Ledničtí domácí Sokol 4:0. Nejlepším střelcem turnaje se stal Miroslav Fóbl z Lednice. Pohár vítězům
předal místostarosta Břeclavi Martin Radkovič.
(fab)
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Hokejisté a fotbalisté na exkurzi u sponzorů

Na konci června přijala část
hokejového A-týmu v doprovodu svých trenérů a vedení
hokejového klubu pozvání na
prohlídku nového školícího
centra a výrobní haly jednoho
ze svých největších sponzorů
– břeclavské firmy Alcaplast jejíž jméno nese od roku 2006
i břeclavský zimní stadion.
Skupinky návštěvníků se ujal
generální ředitel společnosti

Alcaplast František Fabičovic,
generální ředitel potom hokejisty za zajímavého v ýkladu
provedl zbrusu novým školícím
střediskem firmy vyrábějící sanitární techniku především pro
východní Evropu.
V nedaleké výrobní hale si
návštěvníci prohlédli lisovnu
jednotliv ých v ýrobků, montážní dílnu a sklad. Dozvěděli se základní finanční úda-

Do nové sezony vkročil
MSK úspěšně

Za odborného v ýkladu si
prohlédli útroby podniku. Navštívili sklady a výrobní halu
matrací, ale také části podniku,
kde se vyrábí doplňky pro automobilový průmysl, jako hlavové
opěry či sluneční clony. Nejvíce
návštěvníky zaujalo podnikové
muzeum, kde mohli zhlédnout
výrobky Gumotexu od jeho prvopočátků po současnost.
(red, dan)

je firmy, počty zaměstnanců,
roční obrat a rovněž plány do
budoucna, jež i přes ekonomickou krizi chystá tato prosper ující f irma uskutečnit.
Podobnou exkurzi uskutečnili v srpnu i fotbalisté MSK
Břeclav. Hráči Áčka navštívili
v doprovodu trenéra, sportovního ředitele a sekretáře klubu
svého největšího sponzora, společnost Gumotex.

Rozpis domácích zápasů A mužstva MSK Břeclav
MSFL podzim sezony 2009/2010

16. 9. středa 16.30 h MSK – Bystrc
19. 9. sobota 16.00 h MSK – Zábřeh
3. 10. sobota 15.30 h MSK – Fulnek
17. 10. sobota 15.00 h MSK – HFK Olomouc
31. 10. sobota 14.00 h MSK – Olomouc B
14. 11. sobota 13.30 h MSK – Baník B
Přijďte povzbudit břeclavské fotbalisty!

Mistrovské zápasy
Sokola Charvátská Nová Ves
na domácím hřišti:
Ne 6. 9. Sokol Ch.N.Ves A – Sokol Novosedly B, 16.30 hod.
So 5. 9. Sokol Ch.N.Ves B
Do nové sezony MSFL vstoupili hráči MSK remízou s béčkem Baníku Ostrava (0:0). Už druhý zápas ale ukázal, že fotbalisté přes léto
tvrdě dřeli, když porazili Veselí nad Moravou 3:1. Ve třetím kole sice
těsně 2:1 zvítězila Jihlava, do Mutěnic si však hráči MSK přijeli pro
jasnou výhru 4:0.
Foto David Mahovský

PARTY
Kupte si sud
a půjčte si
výčep od nás!

Ne 20. 9. Sokol Ch.N.Ves A – Nikolčice, 16.00 hod.
So 19. 9. Sokol Ch.N.Ves B – Sokol Hlohovec B, 16.00 hod.
Ne 4. 10. Sokol Ch.N.Ves A – Cvrčovice, 10.00 hod.
So 3. 10. Sokol Ch.N.Ves B – Dol.Věstonice, 15.30 hod.

K dostání
pouze ve
značkové
prodejně
Rodinného
pivovaru
BERNARD

ZNAČKOVÁ PRODEJNA:

U Nemocnice 3373
Břeclav
OTEVÍRACÍ DOBA:

PO - PÁ
SO

9,90 Kč
Zapůjčení výčepního zařízení jen
za 100 Kč na víkend.

Nutná rezervace
na tel. 519 324 969

– Tatran Poštorná, 16.30 hod.

8:00 - 12:00
12:30 - 17:30
8:00 - 11:30

KONTAKT:

E-mail: breclav@bernard.cz
Tel.: 519 324 969
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Turnaji kralovali Kanaďané

Tak jako loni, i letos triumfovali na srpnovém Memoriálu Ivana
Hlinky hráči Kanady. Zatímco český tým na světovém turnaji hokejistů do 18 let zcela propadl a alespoň „čestný bod“ vybojoval v zápase
o páté místo, když Češi porazili v Piešťanech Slováky těsně 4:3, Kanaďané ukázali, že v současnosti nemají konkurenci. Ve finále v břeclavské Alcaplast aréně totiž rozstříleli Rusy 9:2. Stejným výsledkem
skončil i souboj o třetí místo, kdy Švédi jednoznačně porazili USA.
(red) foto Martin Daneš

MSK ČP Břeclav Gumotex
rozlosování superligy 2009/10
Utkání hraná doma:

datum

čas

soupeř

22.09.2009

18:00

UTTC Volksbank Pinkafeld

29.09.2009

18:00

LZ Linz - Froschberg

01.12.2009

18:00

Budaors ZISC

MSK ČP Břeclav Gumotex
rozlosování extraligy 2009/10
Utkání hraná doma:

datum

čas

soupeř

10.10.2009

15:00

TTC Litoměřice

11.10.2009

10:00

SKST Děčín

05.12.2009

15:00

Slavoj Praha

6.12.2009

10:00

Sokol Bor

Více informací na www.mskbreclav.cz

Mají být vaše děti zdravé,
veselé a pohybově nadané?
Svěřte nám je - my to s nimi umíme. Jsme trenéři mládeže
s odbornou licencí. Naučíme je hrám, soutežím a honičkám. Využijeme k tomu všechny dostupné možnosti. Od září budeme vaše
děti učit bruslit. Hokejová výstroj a výuka pod vedením odborných trenérů a aktivních hráčů „A“ mužstva HC Břeclav bude
do konce roku 2009 zcela ZDARMA. Pokud máte zájem a chuť
příjďte se informovat a podívat na trénink nejmenších hokejistů,
který si najdete na rozpisu ledové plochy na ZS nebo na internetu. Nebo volejte přímo jednoho z trenérů Václava Koblišku 776
670 248, který Vám poskytne veškeré informace.
Staňte se i vy břeclavským Lvem

Redakce HC Břeclav hledá posily
Výzva pro všechny příznivce hokeje. Redakce HC Břeclav
hledá nové tváře na redaktorskou práci pro tento web. Podrobnosti uvnitř článku.
Do redakčního týmu HC Břeclav přijmeme (nejen) pro nadcházející sezónu nové tváře na pozici redaktora (redaktorky).
Úkolem redaktora by bylo psaní reportáží z domácích (v případě zájmu i venkovních utkání) Břeclavi, jejich vkládání na
web, rozhovory s hráči, krátké pozápasové rozhovory s trenéry
apod. Náplň a rozsah práce by záležela na konkrétní domluvě se zájemcem.
Požadujeme:
Věk minimálně 15 let
Český jazyk v psané formě na velmi dobré úrovni
Uživatelská úroveň při práci s PC (Internet, Word), práci
s webem naučíme
Zájem o břeclavský hokej nebo o hokej celkově
Trochu Vašeho volného času a chuť podílet se na tvorbě
webu
Můžeme nabídnout:
Vstup zdarma na všechna domácí utkání HC Břeclav
Zdarma výjezdy na venkovní utkání HC Břeclav autobusem s hokejisty
Slevu na hokejové suvenýry HC Břeclav
Pohled do zákulisí hokejového klubu
Mladý a přátelský „pracovní“ kolektiv
Možnost zviditelnit své jméno nejen na webu, ale i v tištěných médiích
V případě zájmu zasílejte své žádosti na e-mail:

redakce@hcbreclav.cz
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Prodej nových bytů

v centru Břeclavi ihned k nastěhování

Po
dz
im
ní
sn
íže
ní
ce
na
žo

20
00
00
Kč
!

· dětské hřiště v klidové zóně
· byty 2+kk, 3+kk, 4+1
· zdarma parkovací stání ke každému bytu · možnost koupě garáže v těsné blízkosti bytu
· kompletní vyřízení hypotéky
· nízkoenergetické byty, velké balkóny

Pronájem nebytových prostor
· v přízemí s výlohami
· v centru města
· 50 - 300 m2 plochy
· vč. sociálního zázemí
· parkoviště

Volejte kdykoliv:

775 069 495

777 212 480

investor

www.slovanplus.cz
Bez názvu-1.indd 1

20.8.2009 11:26:44
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Břeclavská kabelová televize
FENIX
je nyní i na internetu.
Na webových stránkách

www.tvfenix.cz
si můžete spustit zpravodajská videa z aktuálního
dění ve městě Břeclavi a okolí.
Kromě zpravodajství můžete zhlédnout i zajímavé
kulturní a sportovní akce či aktuality
z městského úřadu pod názvem Minuty z Radnice.

Stačí jednou zavolat!
777 76O 96O
až 5O OOO Kč
měsíční splátky

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
RPSN od 199,71%

k03-000889-09_inzerce_88x63,5.indd 1

Hledáme nové obchodní zástupce
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