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Slavnosti: 23 000 lidí
a moře novinek
Už po osmnácté se na Břeclavských svatováclavských slavnostech sešly tisíce lidí. Na návštěvníky akce letos čekalo hned
několik novinek. Kromě toho, že slavnosti trvaly rekordní čtyři dny, mohli lidé shlédnout například slavnostní spuštění světelné fontány.

Jihomoravský hejtman Michal Hašek, pedagog Miroslav Geršic, Hans
Adam II. a historik Pavel Juřík při rozhovoru v Lichtenštejnském
domě (velká fotografie zleva). Princ Wolfgang podepisuje společně
s místostarostou Břeclavi Pavlem Dominikem dohodu o patronátu nad
Lichtenštejnským domem.
(Foto P. Kašuba a D. Mahovský)
Na návštěvu bývalých bašt
rodu Lichtenštejnů zavítal na
konci září současný vládce Lichtenštejnska kníže Hans Adam II.
Kromě Lednice, Valtic a Mikulova navštívil také Břeclav. Chvíli před jeho příchodem bratranec jeho otce princ Wolfgang
podepsal úmluvu o patronátu
nad Lichtenštejnským domem
v Břeclavi.
Právě před touto budovou
uvítali knížete zástupci města,
Moravští rytíři a mužáci ze Staré Břeclavi. Nemocného starostu Dymo Piškulu zastoupili místostarostové Pavel Dominik a
Martin Radkovič, kteří vládnoucí hlavu rodu také Lichtenštejnským domem provedli. „Přípravy na příjezd lichtenštejnského
panovníka byly opravdu velké.
Chtěli jsme samozřejmě v jeho
očích vypadat solidně, tudíž
bylo třeba zvládnout vše v ur-

čeném časovém harmonogramu. Naštěstí vše vyšlo podle
představ a knížeti se v Břeclavi
opravdu líbilo. Osobně oceňuji
hlavně spolupráci městské a dopravní policie, díky které kníže
s doprovodem projel městem
pohodlně bez čekání v kolonách. Hans Adam II. v Břeclavi
viděl, že si památek, jež postavili jeho předkové, opravdu ceníme. Pečujeme o ně, nyní jsme
jeho rodu vzdali hold zbudováním Lichtenštejnského domu.
Nejen na základě těchto skutečností předpokládáme, že se
bude spolupráce s Lichtenštejnským rodem prohlubovat,“ uvedl
místostarosta Radkovič.
Iniciátorem návštěvy Hanse
Adama II. byl historik Pavel Juřík, který knížete požádal o to,
aby se stal kmotrem jeho nové
knihy o rodu Lichtenštejnů a Ditrichštejnů.
(dav)

Břeclavané, ale i hosté z jiných českých měst či zahraničí
vypili tisíce litrů burčáku, piva,
vína, snědli tisíce steaků, bramboráků, párků a langošů. Kromě stánků s občerstvením mohli lidé obdivovat při práci skláře či kováře nebo na jarmarku
v některém z desítek stánků
nakoupit medovinu, sýry, dřevěné, proutěné či jiné tradiční
výrobky.
Samotný program slavností za-

čal už ve čtvrtek odpoledne postavením máje, se kterou Koňarům
pomáhali dobrovolníci z celého
města. Páteční odpoledne zaplnila na pódiu pod zámkem šňůra
představení, mezi kterými nechybělo divadlo, orientální a moderní tance, muzika či disco. Mimo
to se oblíbený páteční košt vína
přesunul do podzámčí. Lidé zde
mohli ochutnat téměř dvě stovky
domácích i zahraničních vzorků.
(Pokračování na str. 12 a 13)

KOUPELNOVÉ STUDIO
Bﬁeclav, Bratislavská 2846
tel.: 519 361 614, 519 323 456

www.alcaplast.cz

vysokorychlostní internet
www.freebone.cz

freebone_radnice_1207_42×34mm.indd 3

13.2.2008 18:20:19

2 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Slovo vedoucího odboru:

Město bude v opravách základních škol pokračovat
Po letech dostala nový kabát Základní škola Slovácká, ZŠ Kpt.
Nálepky má kompletně zrekonstruováno sociální zařízení a v Mateřské škole Břetislavova byla vyměněna okna, provedeno zateplení a nová fasáda. Nejen na to, zda se město chystá v příštích letech
provádět větší opravy i na jiných školách jme se zeptali vedoucí
Odboru školství, kultury, mládeže a sportu Zdeňky Bakové.
Je některá ze škol ve stavu,
který si vyžaduje nákladnější
rekonstrukci? Počítáte v dohledné době s opravami dalších školních institucí?
Město hodlá pokračovat
v zateplování školských budov a
provádí přípravné kroky. Zastupitelstvo města v září schválilo
nové investiční akce pro čerpání
finančních prostředků z operačních programů. Jedná se o budovy mateřských škol Na Valtické,
Okružní a Osvobození a základních škol Kupkova, Kpt. Nálepky
a J. Noháče.
V některých budovách je nutné provést vnitřní rekonstrukce.
Některé opravy realizují školy
v rámci provozních prostředků
zřizovatele samostatně, jiné plánuje v rámci investiční činnosti
město Břeclav. Jedná se např. o
rekonstrukci prostor ZŠ Břeclav
Kupkova – budova na Sovadinově
ulici na prostory mateřské školy.
Další velkou investiční akcí
je rekonstrukce hřiště při ZŠ
Břeclav Slovácká, která bude
dokončena v příštím roce. Žáci
školy mají tak vynikající sportovní výsledky, že si nové hřiště
opravdu zaslouží.

V některých městech či částech měst je problém umístit
dítě do mateřských škol, protože jsou přeplněny. Trápí tyto problémy i břeclavské mateřské školy?
Mimo mateřské školy zůstaly
děti, jejichž maminky jsou s nimi na mateřské dovolené. V současné době jsou mateřské školy
zcela zaplněny, není volné místo
ani pro děti, které se přistěhují ani pro děti, které budou mít
dodatečný odklad povinné školní docházky.
Z tohoto důvodu projdou
o příštích prázdninách rekonstrukcí třídy MŠ zřízené v ZŠ
Kupkova – budova Sovadinova.
Přejděme k jiné oblasti činnosti odboru školství, kultury,
mládeže a sportu (OŠKMS).
Právě skončily Svatováclavské
slavnosti. Jak dlouho se taková
kulturní akce připravuje a kolik se na tom podílí osob?
Přípravy trvají minimálně
půl roku, garantem Svatováclavských slavností je místostarosta Martin Radkovič. Na vlastní organizaci slavností se podílí
5 osob z odboru školství, kultu-

Informace
ze stavebního úřadu
Upozorňujeme vlastníky
nemovitostí, že dle § 125 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) je
vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby
ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení dle
vydaných povolení. V případech,
kdy dokumentace stavby nebyla
vůbec pořízena, nedochovala se
nebo není v náležitém stavu, je
vlastník povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení
stavby. Při změně vlastnictví ke
stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. V odstavci 3 § 125
stavebního zákona je dále uvedeno, že pokud si vlastník stavby
neplní povinnost dle odstavce
1, stavební úřad mu nařídí, aby

pořídil dokumentaci skutečného
provedení stavby.
A dále dle § 154 odst. 1, písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), že
vlastník stavby a zařízení je povinen uchovávat po celou dobu
trvání stavby dokumentaci jejího
skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.
Upozorňujeme kupující nemovitostí, aby ty to dok lady
vyžadovali po prodávajících,
případně po realitních kancelářích, které prodej nemovitostí zprostředkovávají. Předejdete
tak zbytečným výdajům za pořízení nové dokumentace.
(sú)

Vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a sportu Zdeňka Baková
má v oblasti školství dlouholetou praxi.
ry, mládeže a sportu, zejména
pak z oddělení kultury vedoucí
Pavel Kašuba a Radka Kobrová.
Dětský festival má svého garanta
a organizátora pana Dušana Fikra. Zázemí, tj. ubytování, stravování a ceny do soutěže zařizuje a hradí OŠKMS města Břeclav. Výstavu vín garantuje Petra
Kalčíková-Černá, ale i zde platí, že vše financuje a objednává
Město Břeclav prostřednictvím
OŠKMS.
Jaké další akce OŠKMS organizuje?
Pořádáme Ples města Břeclav, Moravský den, Svatováclavské slavnosti, Vánoční slavnosti a Silvestr, koncerty Léto
v parku, podílíme se na organizaci Lichtenštejnských stezek.

Do činnosti odboru školství,
kultury, mládeže a sportu spadá také Turistické informační
centrum.
Pod odbor spadá i oddělení zahraničních vztahů a TIC.
Jaká je hlavní náplň jeho pracovníků?
Toto oddělení zajišťuje propagaci města Břeclav v České
republice i v zahraničí. Organizuje účasti na veletrzích cestovního ruchu, v příštím roce
se zúčastní deseti veletrhů. Od
května tohoto roku je Turistické centrum přestěhováno
na Lichtenštejnský dům, o jehož provoz, včetně půjčovny
kol, obsluhy expozic a vinotéky
s knížecími víny, se také stará.
(dav)

Vysazení pamětního stromu
Na základě iniciativy bývalých
žáků pana prof. Bedřicha Kaněry
(*1934 - U 2002), zejména paní
Zdeňky Košárkové, bude ve spolupráci s odborem životního prostředí, vnitřních věcí a odborem
školství a kultury Městského úřadu
Břeclav slavnostně vysazen pamětní strom u budovy Obchodní akademie v Břeclavi. Součástí této malé
kulturní akce bude také vystoupení
žáků Základní školy J. A. Komenského v Poštorné, kde pan prof.
Kaněra svou školskou a učitelskou
dráhu začínal. Dále vystoupí studenti z Obchodní akademie Břeclav
a Gymnázia Břeclav. Účast přislíbili
i zástupci rodiny Kaněrových – paní
Mgr. Jana Kaněrová a syn Hynek
Kaněra a jeho bývalí žáci.
Toto setkání se uskuteční
v pátek 6. 11. 2009 od 10:00 ho-

din u budovy Obchodní akademie
v Břeclavi.
Předpokládaná doba trvání programu bude asi 45 min. Všichni bývalí studenti a žáci jsou vítáni.
Pan prof. Kaněra je znám nejen jako vynikající učitel, ale i jako
režisér, dramaturg, recitátor a herec. Spolu s manželkou paní Janou
Kaněrovou založili Divadlo poezie
Proměna (1956) a Soubor malých
jevištních forem, později Divadlo
poezie Regina (1970) a recitační soubor D7 (1976). Byl členem
ochotnického souboru Břetislav a
vynikal jako moderátor kulturních
pořadů sboru Polyfonie při břeclavském gymnáziu.
Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.
Městský úřad Břeclav,
odbor životního prostředí
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Radnice opravila školu, školku i farnost
Renovace komunikací, škol a dalších objektů v Břeclavi pokračují.
Na začátku školního roku místostarosta Břeclavi Martin Radkovič
společně s ředitelem Alcaplastu Františkem Fabičovicem symbolicky
přestřihl pásku na ZŠ Kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi, na které
bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení. Novou fasádu,
plastová okna i zateplení dostala MŠ Břetislavova. Zástupci města (na snímku tajemník
Dalibor Neděla) navíc předali nadšeným dětem desítky hraček. Nový kabát dostal také
hospodářský objekt u poštorenské fary, kde
byla rovněž opravena celá zídka. Kvůli autonehodě, při které před letními prázdninami
nabourala zídku opilá žena, se renovace zídky o 2 měsíce protáhla.
(red)

Město zlikvidovalo přes
padesát tun ohořelých trosek

Stovka lidí na dávkách
pomáhá s úklidem města

před úpravou zeleně
Břeclav vyplácí sociální dávky
hmotné nouze čtyřem stovkám
lidí, asi polovina z nich je přitom
z Břeclavi. Pokud chtějí lidé dostat dávky v plné výši, musí od
poloviny letošního roku odpracovat alespoň 20 hodin měsíčně
ve veřejných službách. Pokud
odpracují 30 hodin a víc, dávky se jim dokonce o několik set
korun zvýší. V opačném případě
jim budou sníženy téměř o 1500
korun. Přesto někteří lidé pra-

po úpravě zeleně
covat odmítají. „Z řádově dvou
set lidí, kteří jsou z Břeclavi a tudíž bychom je mohli zaměstnat,
pracuje asi stovka. Zbytek jen lamentuje nad nízkými dávkami,“
vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí Zdeněk Janíček. Lidem
na dávkách v hmotné nouzi jsou
přitom přidělovány jen lehčí práce, které mohou zvládnout, jako
je odplevelení, čištění chodníků,
úklid apod.
(red)

Na konci září nechalo město Břeclav zlikvidovat na své
náklady přes 50 tun suti, která
hyzdila prostor u Nemocnice.
Ohořelé trosky po požáru likusového objektu, který vzplál na
začátku srpna, odklidila břeclavská f irma Tempos. Majitel shořelé budovy nereagoval
na výzvy k odstranění trosek.
„Sutiny dělaly okolí ostudu. Nemocnice, v jejímž areálu objekt
stál, neměla finance na odklizení. Proto jsme z rozpočtu stavebního úřadu vyčlenili 55 tisíc

na odklizení sutin. Finanční obnos za likvidaci trosek budeme
po vlastníkovi nemovitosti vymáhat pravděpodobně soudní
cestou,“ vysvětlil vedoucí stavebního úřadu v Břeclavi Ivan
Sulovský.
Úklid požářiště uvítala i nemocnice. „Vedení nemocnice za
tuto vstřícnost městu Břeclav děkuje a určitě ji ocení i obyvatelé
okolních domů,“ vyjádřila se tisková mluvčí břeclavské nemocnice Radomíra Schweitzerová.
(dav)
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Schejbalová: Vytváření zázemí pro sportovce věnuji maximum
Ještě na konci devadesátých let minulého století připomínal
areál TJ Lokomotivy zanedbané vesnické sportoviště. Škvára,
zastaralá tělocvična s drátoskly, chátrající basketbalové hřiště.
Během několika málo let se však celý areál změnil k nepoznání.
Velkou zásluhu na tom všem má současná ředitelka regionálního sdružení ČSTV Břeclav a předsedkyně TJ Lokomotiva Jaroslava Schejbalová.

7 let ředitelkou regionálního
sdružení.
V čem spočívá práce ředitelky regionálního sdružení
ČSTV a předsedkyně TJ Lokomotiva?
Je to zejména manažerská

Jak jste se dostala na pozici
předsedkyně TJ Lokomotiva?
Bez přehánění lze říci, že svojí
prací. Věnovala a věnuji vytváření zázemí pro sportovce Lokomotivy maximum. Za mého
působení se opravila celá stará
budova, hala dostala přístavbu a
stal se z ní víceúčelový sportovní
objekt pro veřejnost i oddíly tělovýchovné jednoty. V současnosti máme také více než důstojné
tréninkové podmínky pro atlety. Škváru nahradil tartan, hřiště
bylo zrenovováno.
Pro ČSTV pracujete již více,
než dvě desítky let. Měla jste ke
sportu blízko od dětství?
Já jsem nikdy nebyla aktivní
sportovec. Po svatbě jsem však
kolem sebe měla samé fyzicky
aktivní jedince. Shodou okolností se navíc chvíli po mateřské dovolené uvolnilo místo se-

„Na škvárové dráze vyrostly celé generace atletů, teď ji však nahradil
modernější tartan,“ ukazuje Jaroslava Schejbalová na historickou fotografii v hale Lokomotivy.
kretářky na ČSTV, na které jsem
nastoupila. Přesto, že mám ráda
změny, už jsem u ČSTV zůstala. Jen jsem změnila pozice.
Několik let jsem působila jako
vedoucí ekonom, nyní jsem už

práce. Moje práce spočívá v tom,
že se starám o zdroje k financování tělovýchovných jednot,
o jejich materiální zabezpečení.
Na okrese máme 96 jednot, pro
které děláme mimo jiné pora-

denský servis. Většina trenérů a
dalších pracovníků jsou dobrovolníci. Jelikož tuto práci dělají ve svém volnu, nemohou znát
veškeré zákony, neví třeba, jak
správně vypsat grant a žádost
o dotaci, nemají čas tato fakta studovat. Právě s takovými i
dalšími věcmi jim radíme.
Jaké aktivity areál TJ Lokomotiva nyní nabízí?
Nejen členové našich oddílů, ale i široká veřejnost u nás
nalezne posilovnu, spinning,
sálové sporty, lezeckou stěnu,
masážní služby, kuželnu, víceúčelové hřiště s umělou trávou,
plážový volejbal a další. Před
několika lety jsme přitom měli
jen zastaralou tělocvičnu. Protože jsme však vynakládali mnoho financí na energie, zejména
pak na topení, napadlo nás zbudovat při rekonstrukci budovy
více sportovních aktivit, které
by využívala i veřejnost. Díky
penězům, které máme ze vstupů, jsme alespoň zčásti méně
závislí na sponzorech a daří se
nám nyní lépe hospodařit než
před deseti lety.
(dav)

Břeclavské náměstí prohlédlo

Ještě před prázdninami připomínala plocha kolem kostela sv. Václava zarostlý ostrov ve
středu města. Nepříliš udržovaná zeleň bránila ve výhledu řidičům, kromě toho ji někteří lidé
díky hustému porostu využívali
jako veřejné toalety. Výsledkem
byl častokrát zápach, který li-

dem značně znepříjemňoval čekání na autobus.
Místostarosta Břeclavi Martin Radkovič proto přišel s návrhem celý prostor upravit a
provzdušnit. „Plocha se změnila k nepoznání. S celkovou
úpravou jsem velmi spokojen.
Prostranství působí čistěji a

upraveně. Kromě toho, že ny- du prohlédlo a s nadsázkou lze
nější úpravy odradí případné říci, že se změnilo v malou oázu
zájemce o konání svých potřeb, uprostřed města. Úpravy jsou
prořezané stromy a keře přispě- vkusné, jen doufám, že je nějí i k lepší bezpečnostní situaci jací chuligáni neponičí,“ uvedz hlediska dopravy,“ vysvětlil la například Michaela Karešová
z Břeclavi.
(dav)
místostarosta.
Ještě o prázdninách, kdy mnohým
oby vatelům Břecla- KVALITA, ROZUMNÁ CENA,
vi nebylo jasné, co
SPOLEHLIVOST
na náměstí vlastně
vznik ne, se názor y
Výroba kuchyní na zakázku
na jeho úpravu růzBalbinder – Charvátská Nová Ves
nily. Nyní jsou však
ohlasy většinou kladwww.volny.cz/balbinder
né. K prořezaný m
porostům navíc přie-mail: balbinder@seznam.cz,
byly vzhledné skalky
tel: 602 777 612
a další drobné úpravy. „Náměstí oprav-

NOVINKA
KOSMETIKA, Stará Břeclav
G. Šimka 98 (u parku)
Objednávky na tel. 777 322 484
Žehlení pleti systémem
GALVANIC SPA SYSTEM II.
Výsledky již po prvním ošetření!

MVDr. Jiří Krabička
Veterinární ambulance
bu
pro malá
ma domácí
cí zvířa
zvířata
Zámecké
mecké nám.
ám. 8, 690 02 Bř
Břeclav.
Ord.hodiny: Po-Páá 14 – 18 hod
hod.
Nabízí
bízí v městě
tě Břec
Břeclavi,
avi, krom
kromě zá
základních
veterinárních
eterinárních služeb a pro
prodeje krmiva
i vakcinaci
akcinaci psů a koček
koče doma
oma u chovatele
bez účt
účtování
vání
ní jízdného.
jízdného
Volejtee na
na: 606
006 795 900 ne
nnebo
bboo m
mailujte na:
info@krabicka.cz
abicka cz w
www.krabicka.cz
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VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù
Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.

Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?
Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!
Další informace získáte na internetových stránkách

http://www.vymentesiridicak.cz
Co musím mít s sebou?
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost

Kolik mì to bude stát?
povinná výmìna øidièského prùkazu
je osvobozena od správního poplatku

http://www.mdcr.cz

Více na tel.:
519 311 301
519 311 329
519 311 343

Kde si mohu vymìnit svùj ØP?
na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)

Kdy mnì bude vydán nový ØP?
nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì
správního poplatku 500 Kè)
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90 let Obchodní akademie Břeclav
Břeclavská obchodní akademie oslavila v minulých dnech devadesát let od svého založení. Na první pohled není devadesát let
mnoho, přesto škola prošla za tu dobu mnoha změnami, nejednou hrozilo i její zrušení.
Svou historii začala psát v roce 1919, kdy se německá hospodářská škola v Břeclavi (existovala od podzimu 1918) změnila
na školu s vyučovacím
jazykem českým. Začátky nebyly snadné. Škola
neměla vlastní budovu a
musela se několikrát stěhovat, postupně se utvářel i pedagogický sbor.
Až v roce 1926 byla
na Smetanově nábřeží podle návrhu architekta J. Rösslera postavena funkcionalistická
stavba, dobře viditelná
při procházkách kolem
řeky Dyje, která dodnes
patří k architektonickým
skvostům Břeclavi. Poloha školy
je ideální – leží ve středu města,
a přitom výuka v ní není rušena
hlukem frekventovaných ulic.
Ve třicátých letech se veřejná
obchodní škola reorganizovala
na obchodní akademii, bylo zahájeno studium čtyřletého oboru. Nejhorší okamžiky nastaly
na podzim roku 1938, kdy Břeclav okupovala německá armáda
a během dvou dnů se musela obchodní akademie přestěhovat
do Hodonína. Po válce se obsah
i formy výuky několikrát změnily. V roce 1989 se škole vrátil
název obchodní akademie. Přesto jí dodnes mnozí pamětníci
neřeknou jinak než „ekonomka“
(název Střední ekonomická škola
se používal od roku 1961).
Historická budova školy stále kapacitně vyhovuje, ale první
absolventi by dnes žasli nad jejím

vybavením. Na rozdíl od několika ručních psacích a počítacích
strojů, které musely stačit výuce
v počátcích, disponují současní

žáci 156 počítači a další moderní
didaktickou technikou. Díky vybudované wifi síti, která umožňuje připojení na internet v celé škole, je možné po zakoupení
notebooků vytvořit mobilní počítačovou učebnu. Jednou z cest,
jak dál zlepšovat materiální vybavení IC technologiemi a zároveň umožnit veřejnosti zdarma
účast na odborném ekonomickém, jazykovém a ICT vzdělání je zapojení školy do státních
a evropských rozvojových programů. Vzdělávací kurzy, které
si občané Břeclavi oblíbili v průběhu projektů EU „Pane, klikněte levým…“ Neziskovky“ a „Chci
se vrátit do práce“, budou v roce
2010 obnoveny ve vzdělávacím
projektu UNIV II.
Za dobu existence školy prošlo jejími třídami na osm tisíc
žáků, vyučovalo na ní více než

sto padesát učitelů a vedlo ji devět ředitelů. V současné době
má dvanáct tříd čtyřletého denního studia a téměř 350 žáků. Od
školního roku 2004/2005 nabízí kromě tradičního studijního
oboru obchodní akademie také
studium na oboru ekonomické
lyceum. Tento obor kombinuje
odborné ekonomické znalosti a
dovednosti se širším všeobecně
vzdělávacím záběrem a připravuje absolventy především ke studiu
na vysokých školách ekonomického nebo právnického zaměření.
Vyučování doplňují také další
zajímavé aktivity,
např. kurz zážitkové pedagogiky pro žáky prvních ročníků, lyžařský výcvikový kurz, kurz ochrany člověka za
mimořádných situací a celá řada
tuzemských i zahraničních exkurzí, výletů, besed, sportovních
dnů atd. Žáci využívají nabídku
kroužků v rámci školního klubu.
Učitelé břeclavské OA se
mohou pochlubit bohatou publikační činností. Již od roku
1999 v ydává škola ucelenou
řadu učebnic ekonomiky a
daní, doplněnou v roce 2005
o sbírku příkladů. Tyto učebnice
si kupují především ekonomicky
zaměřené školy z celé republiky.
Vycházejí každoročně v nákladu
cca 10 000 ks a jejich výhodou je

nízká cena a pravidelná aktualizace v souvislosti se změnami
legislativy.
Přípravami oslav, které vyvrcholily 11. a 12. září, žila celá
škola několik měsíců. Proběhl
sportovní turnaj středních škol,
členové školního novinářského
kroužku vydali další číslo dvojjazyčného česko-slovenského časopisu Piknik. Ve dnech otevřených dveří si mohli absolventi a
další hosté prohlédnout kromě
učeben s ukázkami výuky také
výstavu o historii školy. V kulturním programu slavnostního
shromáždění v kině Koruna se
představil školní divadelní soubor Bedřicha Kaněry, děti z Břeclavánku pod vedením absolventky břeclavské OA a taneční soubor Slnečnica z partnerské SPŠE
Piešťany. Účastníky akce pozdravila náměstkyně hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. arch.
Anna Procházková, krajský radní odpovědný za školství Mgr.
Jiří Janda, místostarosta Břeclavi Martin Radkovič, ředitelé
spřátelených škol břeclavského
okresu i Slovenska a Rakouska.
Poděkování patří sponzorům, bez jejichž finanční podpory by se oslavy 90. výročí založení Obchodní akademie v Břeclavi nemohly uskutečnit.
A kdo se chce ve vzpomínkách vracet, může listovat v nově vydaném almanachu, který
získáte v kanceláři školy (tel.
519 326 345, info@oabv.cz).
Mgr. Helena Klimovičová a
PhDr. Dana Grégrová
pedagogové OA Břeclav

Chasa darovala přes 20 tisíc

Plavba a vodní cesty o.p.
ve spolupráci s Jihomoravským krajem,
městem Břeclav
a městským muzeem Břeclav
si Vás dovolují pozvat na putovní výstavu
věnovanou vodnímu koridoru

DUNAJ – ODRA – LABE
Výstava bude otevřena 16. října
a potrvá do 4. prosince 2009
v budově Městského muzea a galerie
v Břeclavi

Na březnovém Jarním koncertu naděje vybrala chasa ze Slováckého krúžku Charvatčané přes 20 tisíc korun, které na konci září předala
dětskému oddělení břeclavské nemocnice. Finanční dar předal ředitelce
nemocnice Jance Bambasové břeclavský místostarosta Martin Radkovič symbolicky na Den srdce. Nejmladší členové Charvatčánku přitom
předvedli vystoupení personálu i pacientům nemocnice.
(red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Břeclav
č. 20 ze dne 14. 9. 2009
ZM Břeclav schvaluje:
materiály:
• 5/1/1 záměr prodeje části pozemku
p.č.st. 437 v k.ú. Břeclav (dle geometrického plánu č. 4684-19/2009 ze dne
17.2.2009 označena jako pozemek
p.č.st. 437/3 o výměře 12 m2, včetně
stavby na í se nacházející. Kupní cena
nemovitostí bude stanovena znaleckým
posudkem.
• 5/1/2 prodej části pozemku p.č.st.
471/6 (v geometrickém plánu č. 4777107/2009 ze dne 1.9.2009 označena
jako pozemek p.č. 5540 o výměře
1421 m2 v k.ú. Břeclav Ing. Urbánkovi,
za částku 3.300 Kč/m2 a to za účelem
vybudování a provozování parkoviště
pro parkování osobních vozidel do 305
t. Ve smlouvě bude sjednán závazek kupujícího, že parkoviště vybuduje na své
náklady, a to do tří let od účinnosti kupní
smlouvy, s tím, že do vybudování parkoviště nelze tento pozemek jako parkoviště užívat. Pro případ nesplnění této
podmínky bude ve smlouvě sjednána
smluvní pokuta ve výši 1.000.000 Kč.
• 5/1/3 převod vlastnictví vodovodního
řadu, stavby realizované pod názvem
„Hasičská zbrojnice Břeclav, SO-06,
Prodloužení vodovodního řadu“ na
pozemku p.č. 2396/1 v k.ú. Břeclav,
vyznačené v geometrickém plánu č.
4510-67/2008 ze dne 10.4.2008, do
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Břeclav,
Čechova 23, a to formou nepeněžitého vkladu, na základě znaleckého
posudku.
• 5/1/4 záměr prodeje pozemku p.č.st.
3002 o výměře 17 m2, v k.ú. Břeclav.
• 5/1/5 záměr prodeje pozemku p.č.st.
3317 o výměře 22 m2, v k.ú. Břeclav.
• 5/1/6 záměr prodeje pozemku p.č.st.
2830 o výměře 17 m2, v k.ú. Břeclav.
• 5/1/7 prodej objektu č.p. 899 na pozemku p.č.st. 989/2, včetně pozemku
pod stavbou p.č.st. 989/2 o výměře 612
m2 v k.ú. Břeclav, do společného jmění
manželů Stachoviczovým, a to za cenu
1.900.000 Kč.
• 5/1/8 prodej pozemku p.č. 271/4
– zahrada o výměře 197 m2 a p.č.
272/3 – zahrada o výměře 388 m2 v k.ú.
Charvátská Nová Ves, do vlastnictví
pana Kokrhela, za cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/9 výkup pozemků p.č. 5484
o výměře 565 m2 a p.č. 5485 o výměře
42 m2, v k.ú. Břeclav, které jsou v podílovém spoluvlastnictví Ing. Nepraše

a Ing. Darmovzala.
• 5/1/9 záměr prodeje pozemků p.č.st.
529/31 o výměře 82 m2 a p.č. 5487
o výměře 284 m2, vše v k.ú. Břeclav.
Kupní cena všech pozemků bude stanovena před projednáním v zastupitelstvu města znaleckým posudkem.
• 5/1/10 záměr prodeje pozemku p.č.
2639/80 – orná o výměře 405 m2, p.č.
2639/81 – orná o výměře 382 m2, p.č.
2639/82 – orná o výměře 392 m2, p.č.
2639/83 – orná o výměře 385 m2, p.č.
2639/84 – orná o výměře 385 m2 a části
p.č. 2639/41 – orná o výměře cca 400
m2, vše v k.ú. Břeclav.
• 5/1/11 úplatný převod pozemku p.č.
428/42 – orná o výměře 1049 m2,
v k.ú. Břeclav, z vlastnictví ČR – správa
Pozemkového fondu ČR, se sídlem
Praha, Husinecká 1024/11a do majetku
města Břeclav.
• 5/1/12 prodej pozemku p.č. 5534 – ost.
pl. o výměře 340 m2 (dříve p.č.st. 2236/1
– zast. pl. o výměře 340 m2) a p.č. 5535
– ost. pl. o výměře 36 m2 (dříve p.č.st.
2236/4 – zast.pl. o výměře 36 m2), vše
v k.ú. Břeclav, do podílového spoluvlastnictví Ing. Balcarovi a Ing. Balcarovi, za
cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/14 prodej:
§ pozemku p.č. 333/29-ost.pl. o výměře
13 m2 v k.ú. Břeclav, paní Fialové
§ pozemku p.č. 333/30-ost.pl. o výměře
24 m2 v k.ú. Břeclav, do společného
jmění manželů Tůmovým
§ pozemku p.č. 333/31-ost.pl. o výměře
19 m2 v k.ú. Břeclav, do podílového spoluvlastnictví, a to id. podíl o velikosti 1/3
panu Dvořáčkovi, id. podíl o velikosti 1/3
panu Gergelovi a id. podíl o velikosti 1/3
Ing. Gergelovi, a to za cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/15 záměr prodeje pozemku p.č.
1147/46 – orná o výměře 967 m2 v k.ú.
Břeclav.
• 5/1/16 prodej:
§ pozemku p.č. 5431/5 o výměře 23 m²
v k.ú. Břeclav, paní Szewczykové, za
kupní cenu 1.000 Kč/m².
§ pozemku p.č. 5431/6 o výměře 23 m²
v k.ú. Břeclav, paní Vránové, za kupní
cenu 1.000 Kč/m².
§ pozemku p.č. 5431/7 o výměře 23 m²
v k.ú. Břeclav, panu Hasíkovi, za kupní
cenu 1.000 Kč/m².
• 5/1/17 prodej pozemku p.č. 1152 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
o výměře 24 m2, v k.ú. Poštorná, panu
Kovaničovi, a to za cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/17 prodej pozemku p.č. 1157 – za-

stavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
o výměře 24 m2, v k.ú. Poštorná, panu
Prorokovi, a to za cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/18 uzavření budoucí kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 1563/50 o výměře 81 m2 (před digitalizací označen
v katastru nemovitostí jako část p.č.
PK 876/8), v k.ú. Poštorná, za částku
200 Kč/m2, od pana Moriska. Výkup
se uskuteční v roce 2010, po zařazení
částky do rozpočtu, a to nejpozději do
1.4.2010.
• 5/1/20 návrh Ing. Parolka materiál
stáhnout z projednávání
• 5/1/21 prodej pozemku p.č. 1853
o výměře 125 m2 v k.ú. Charvátská
Nová Ves, panu Baránkovi, za cenu
500 Kč/m2.
• 5/1/22 prodej části pozemku p.č.
1853 v k.ú. Poštorná o výměře 25 m2,
v geometrickém plánu č. 1984-85/2009,
vyhotoveném Ing. Morcovou označené
jako pozemek p.č. 1853/2, panu Hricovi,
za cenu 1.000 Kč.
• 5/1/23 prodej pozemků vedených
ve zjednodušené evidenci-původní PK
p.č. 597 o výměře 4151 m2, PK p.č. 600
o výměře 2492 m2, PK p.č. 601 o výměře 2521 m2, PK p.č. 602 o výměře 2730
m2, PK p.č. 603 o výměře 2827 m2, PK
p.č. 604 o výměře 3072 m2, PK p.č.
612 o výměře 165888 m2, PK p.č. 613
o výměře 345 m2 a PK p.č. 631 o výměře 41640 m2, všechny v k.ú. Břeclav,
Ing. Fabičovicovi, za cenu 50 Kč/m2,
s tím, že ve smlouvě bude ošetřeno
věcné předkupní právo města Břeclav
na dobu 5 let. Ve smlouvě bude sjednán
závazek kupujícího, že v případě, že
pásmo hygienické ochrany 2. stupně
vztahující se k pozemku PK p.č. 612
bude v horizontu 3 let zrušeno, popřípadě zmenšeno, uzavře se společností
MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova
807/6, na základě jejího návrhu, nájemní smlouvu na část pozemku PK p.č.
612 v k.ú. Břeclav o výměře 13 764 m2,
a to za účelem provedení průzkumného
vrtu Břeclav 41 v této lokalitě, a dále
smlouvu o zřízení věcného břemene
spočívající v právu vybudování podzemního potrubí produktovodu pro
vedení a dopravu plynných uhlovodíků,
případně doprovodných kapalin a médií, k uložení veškerých inženýrských
sítí a ke vstupu a vjezdu na předmětnou
část pozemku PK p.č. 612 (dle přiloženého nákresu). Pro případ nesplnění
tohoto závazku bude sjednána smluvní

pokuta ve výši 1.000.000 Kč. Současně
si město Břeclav vyhradí právo od
smlouvy, pro nesplnění tohoto závazku,
odstoupit.
• 5/1/24 záměr prodeje pozemku p.č.
3537 v k.ú. Poštorná o výměře 18 m2.
• 5/1/25 záměr prodeje části pozemku
p.č. 2749/1 v k.ú. Poštorná o výměře 8
m2, označené v geometrickém plánu č.
1956-19/2009, který vyhotovila společnost Geoplán-Radovan Jaša, s.r.o., jako
pozemek p.č. 2749/115.
• 5/1/27 uzavření kupní smlouvy na prodej domu s č.p. 2341 a s č.p. 2342 na
pozemcích p.č.st. 2171/1 a p.č.st. 2171/
2, pozemku p.č.st. 2171/1 o výměře
210 m2 (dle GP – 211 m2) a pozemku
p.č.st. 2171/2 o výměře 245 m2 (dle GP
– 247 m2), vše v k.ú. Břeclav, za cenu
8 755 852 Kč, a na prodej pozemku p.č.
3652/30 o výměře 152 m2, odděleného
geometrickým plánem z pozemku
p.č. 3652/8 v k.ú. Břeclav, za cenu
38 000 Kč, družstvu Bytové družstvo
Fintajslova 47 a 49, Břeclav, družstvo,
IČ 283 39 746, se sídlem Břeclav,
Fintajslova 2341/47, s tím, že zařízení
OPS a rozvody tepla od hlavního uzavíracího ventilu po předmětnou OPS,
v majetku společnosti TEPLO Břeclav
s.r.o., nebudou předmětem převodu.
Návrh smlouvy je nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 1)
• 5/1/28 uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o úplatném převodu bytové
jednotky č. 2501/1 v budově č.p. 2500
na pozemku p.č.st. 2770, v budově č.p.
2501 na pozemku p.č.st. 2769, v budově č.p. 2502 na pozemku p.č.st. 2768,
v budově č.p. 2503 na pozemku p.č.st.
2767 a v budově č.p. 2504 na pozemku
p.č.st. 2502, vše v k.ú. Břeclav, a podílu
na společných částech domů č.p. 2500,
č.p. 2501, č.p. 2502, č.p. 2503 a č.p.
2504 a na pozemcích p.č.st. 2770,
p.č.st. 2769, p.č.st. 2768, p.č.st. 2767
a p.č.st. 2502, o velikosti 638/50055,
za cenu 237 055 Kč, a budoucí kupní
smlouvy na prodej podílu na pozemcích
p.č. 251/16, p.č. 251/17, p.č. 251/18, p.č.
251/19, p.č. 251/20, p.č. 251/21, p.č.
251/22, p.č. 251/23, p.č. 251/24 a p.č.
251/25, které byly odděleny geometrickým plánem z pozemku p.č. 251/2 v k.ú.
Břeclav, o velikosti 638/50055, za cenu
2 391 Kč, do společného jmění manželů stávajícím, nájemcům manželům
Rudinským.
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
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o úplatném převodu bytové jednotky č.
2501/3 v budově č.p. 2500 na pozemku p.č.st. 2770, v budově č.p. 2501
na pozemku p.č.st. 2769, v budově
č.p. 2502 na pozemku p.č.st. 2768,
v budově č.p. 2503 na pozemku p.č.st.
2767 a v budově č.p. 2504 na pozemku
p.č.st. 2502, vše v k.ú. Břeclav, a podílu
na společných částech domů č.p. 2500,
č.p. 2501, č.p. 2502, č.p. 2503 a č.p.
2504 a na pozemcích p.č.st. 2770,
p.č.st. 2769, p.č.st. 2768, p.č.st. 2767
a p.č.st. 2502, o velikosti 537/50055,
za cenu 231 576 Kč, a budoucí kupní
smlouvy na prodej podílu na pozemcích
p.č. 251/16, p.č. 251/17, p.č. 251/18,
p.č. 251/19, p.č. 251/20, p.č. 251/21,
p.č. 251/22, p.č. 251/23, p.č. 251/24
a p.č. 251/25, které byly odděleny geometrickým plánem z pozemku p.č. 251/
2 v k.ú. Břeclav, o velikosti 537/50055,
za cenu 2 011 Kč, do společného jmění
manželů stávajícím nájemcům paní
Vašíčkové a panu Typltovi.
- uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 2500/13 v budově
č.p. 2500 na pozemku p.č.st. 2770,
v budově č.p. 2501 na pozemku p.č.st.
2769, v budově č.p. 2502 na pozemku
p.č.st. 2768, v budově č.p. 2503 na
pozemku p.č.st. 2767 a v budově č.p.
2504 na pozemku p.č.st. 2502, vše
v k.ú. Břeclav, a podílu na společných
částech domů č.p. 2500, č.p. 2501, č.p.
2502, č.p. 2503 a č.p. 2504 a na pozemcích p.č.st. 2770, p.č.st. 2769, p.č.st.
2768, p.č.st. 2767 a p.č.st. 2502, o velikosti 537/50055, za cenu 231 597 Kč,
a kupní smlouvy na prodej podílu na
pozemcích p.č. 251/16, p.č. 251/17, p.č.
251/18, p.č. 251/19, p.č. 251/20, p.č.
251/21, p.č. 251/22, p.č. 251/23, p.č.
251/24 a p.č. 251/25, které byly odděleny geometrickým plánem z pozemku
p.č. 251/2 v k.ú. Břeclav, o velikosti
537/50055, za cenu 2 011 Kč, stávající
nájemkyni paní Průdkové.
• 5/1/29 uzavření smlouvy o úplatném
převodu nebytové jednotky č. 2310/1
v budově č.p. 2310 na pozemku p.č.st.
2101 v k.ú. Břeclav a podílu na společných částech domu č.p. 2310 a podílu
na pozemku p.č.st. 2101 o velikosti
687/9671 za cenu 920.000 Kč a kupní
smlouvy na prodej podílu na pozemku
p.č. 2584/188 o velikosti 687/9671
za cenu 5.148 Kč, společnosti JOPR,
s.r.o., se sídlem Břeclav, Jaselská
2310/8.
• 5/1/31 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 3375/13
v budově č.p. 3375 na pozemku p.č.st.
524/12, který vznikl rozdělením domu
č.p. 1171 na pozemku p.č.st. 524/3
v k.ú. Břeclav, a podílu na společných
částech domu č.p. 3375 a podílu na
pozemku p.č.st. 524/12 o velikosti
13172/96550 za cenu 518.849 Kč,
a kupní smlouvy na prodej podílu na
pozemku p.č.st. 524/13, odděleného
geometrickým plánem z pozemku
p.č.st. 524/3 v k.ú. Břeclav, o velikosti
1/29, za cenu 7.518 Kč, stávajícímu
nájemci Ing. Rosenbergovi.
• 5/1/32 uzavření smlouvy o úplatném
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převodu bytové jednotky č. 802/12
v budově č.p. 802 na pozemku p.č.
1749 v k.ú. Poštorná a podílu na společných částech domu č.p. 802 a podílu
na pozemku p.č. 1749 o velikosti 597/
9921 (dle údajů KN 199/3307), za cenu
148.033 Kč a kupní smlouvy na prodej
podílu na pozemcích p.č. 1745/2 a p.č.
1745/3 v k.ú. Poštorná o velikosti 597/
9921, za cenu 3.686 Kč, stávajícímu
nájemci panu Obořilovi.
• 5/1/33 uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o úplatném převodu bytové
jednotky č. 2503/12 v budově č.p. 2500
na pozemku p.č.st. 2770, v budově č.p.
2501 na pozemku p.č.st. 2769, v budově č.p. 2502 na pozemku p.č.st. 2768,
v budově č.p. 2503 na pozemku p.č.st.
2767 a v budově č.p. 2504 na pozemku
p.č.st. 2502, vše v k.ú. Břeclav, a podílu
na společných částech domů č.p. 2500,
č.p. 2501, č.p. 2502, č.p. 2503 a č.p.
2504 a na pozemcích p.č.st. 2770,
p.č.st. 2769, p.č.st. 2768, p.č.st. 2767
a p.č.st. 2502, o velikosti 748/50055,
za cenu 325 485 Kč, a budoucí kupní
smlouvy na prodej podílu na pozemcích
p.č. 251/16, p.č. 251/17, p.č. 251/18,
p.č. 251/19, p.č. 251/20, p.č. 251/21,
p.č. 251/22, p.č. 251/23, p.č. 251/24
a p.č. 251/25, které byly odděleny geometrickým plánem z pozemku p.č. 251/
2 v k.ú. Břeclav, o velikosti 748/50055,
za cenu 2 802 Kč, stávající nájemkyni
paní Fialové.
• 5/1/34 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 1114/6 v budově č.p. 1114 na pozemku p.č. 1887
v k.ú. Poštorná a podílu na společných
částech domu č.p. 1114 a podílu na
pozemku p.č. 1887 v k.ú. Poštorná
o velikosti 7120/145900 za cenu
344 230 Kč, a kupní smlouvy na prodej
podílu na pozemku p.č. 1882/7, odděleného geometrickým plánem z pozemku
p.č. 1882/2 v k.ú. Poštorná, o velikosti
7120/145900 za cenu 2 074 Kč, stávající nájemkyni paní Mičkové.
• 5/1/35 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 803/13 v budově č.p. 803 na pozemku p.č. 1747
v k.ú. Poštorná a podílu na společných
částech domu č.p. 803 a podílu na
pozemku p.č. 1747 o velikosti 10960/
93400 za cenu 39 100 Kč, a kupní
smlouvy na prodej podílu na pozemcích
p.č. 1745/4 a p.č. 1745/5, oddělených
geometrickým plánem z pozemku p.č.
1745 v k.ú. Poštorná, o velikosti 10960/
93400, za cenu 7.750 Kč, stávajícímu
nájemci panu Dvořákovi.
• 5/1/36 prodej vymezených bytových
jednotek v domě Smetanovo nábřeží
2229/29 v Břeclavi, bez bytové jednotky č. 2229/6, jejímž nájemcem je
Hana Trávníčková, Smetanovo nábřeží
2229/29, Břeclav, s tím, že tato zůstane
ve vlastnictví města Břeclav a její správu bude vykonávat Domovní správa
Břeclav.
• 5/1/37 nepeněžitý vklad do vlastního
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23,
Břeclav, v hodnotě níže uvedeného majetku, oceněného znaleckým posudkem

č. 006/2009 částkou 10 575 000 Kč,
s tím, že emisní kurz akcie byl stanoven
na částku 1 326 Kč, a to:
„Bytový soubor Na Pěšině Břeclav - II.
etapa, SO 09 - kanalizační řad“
“Břeclav - rekonstrukce objektů kasáren
na byty, SO 05 - venkovní kanalizace“
“Dům s pečovatelskou službou Břeclav
- kanalizace, vodovod, zahradní vodovod a studna“ (předmětem vkladu je
kanalizační stoka „A“)
„Břeclav - U Jánského dvora, kanalizace II“
„Břeclav - bytové a rodinné domy, ulice
K.H. Máchy, inženýrské sítě, l. část“
„Břeclav - bytové a rodinné domy, ulice
K.H. Máchy, inženýrské sítě, stoka B“
„Bytový soubor Na Pěšině Břeclav - vodovod - I. etapa“
„Zásobovací vodovod pro byty IV. kategorie, Charvátská Nová Ves“
„Břeclav - Poštorná, ul. Hraniční - vodovod“
„Dům s pečovatelskou službou Břeclav
- kanalizace, vodovod, zahradní vodovod a studna“ (předmětem vkladu je
vodovodní řad)
„Břeclav - krytý plavecký bazén“
„Břeclav - bytové a rodinné domy, ulice
K.H.Máchy, inženýrské sítě, 1. část“
„Břeclav - Výstavba inženýrských sítí - I.
etapa, lokalita Boří les - Nádražní ulice,
Břeclav - Poštorná
„Břeclav - Výstavba inženýrských sítí
- II. etapa, lokalita Boří les - Nádražní
ulice, Břeclav - Poštorná“.
Návrhy smluv o upsání akcií a o vkladu
na splacení akcií upsaných při zvýšení
základního kapitálu jsou nedílnou součástí usnesení.
• 5/1/38 záměr prodeje části pozemku
p.č. 422/1 v k.ú. Břeclav o výměře cca
168 m2.
• 5/1/39 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 2826/10
v budově č.p. 2825 na pozemku p.č.st.
3840, v budově č.p. 2826 na pozemku
p.č.st. 3841 a v budově č.p. 2827 na pozemku p.č.st. 3842, vše v k.ú. Břeclav,
a podílu na společných částech domů
č.p. 2825, č.p. 2826 a č.p. 2827 a podílu
na pozemcích p.č.st. 3840, p.č.st. 3841
a p.č.st. 3842 o velikosti 7450/304290
za cenu 319 851 Kč, a kupní smlouvy
na prodej podílu na pozemcích p.č.
251/26, p.č. 251/27, p.č. 251/28 , p.č.
251/29, p.č. 251/30 a p.č. 251/31,
které byly odděleny geometrickým
plánem z pozemku p.č. 251/2 v k.ú.
Břeclav, o velikosti 7450/304290, za
cenu 2 411 Kč, stávající nájemkyni paní
Jagošové.
Ve smlouvě bude sjednán závazek,
že nabývající (kupující) bude odebírat
teplo od společnosti KA Contracting
ČR s.r.o., se sídlem Praha, Truhlářská
13-15.
• 5/1/41 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 1114/12
v budově č.p. 1114 na pozemku p.č.
1887 v k.ú. Poštorná a podílu na
společných částech domu č.p. 1114
a podílu na pozemku p.č. 1887 v k.ú.
Poštorná o velikosti 6310/145900 za
cenu 297 619 Kč, a kupní smlouvy na

prodej podílu na pozemku p.č. 1882/7,
odděleného geometrickým plánem
z pozemku p.č. 1882/2 v k.ú. Poštorná,
o velikosti 6310/145900 za cenu
1 838 Kč, do spoluvlastnictví stávajícím
nájemcům, a to tak že paní Oherové,
bude převeden id. podíl o velikosti ¼,
panu Oherovi, bude převeden id. podíl
o velikosti ¼ a do společného jmění
manželů Ondrašíkových, bude převeden id. podíl o velikosti ½.
• 5/1/42 uzavření dodatku č. 14 ke
Zřizovací listině Domovní správy
Břeclav, kterým budou garáž a bývalý
sklad MTZ (část objektu bez č.p. na
pozemku p.č.st. 529/1 v k.ú. Břeclav),
bývalá stolárna (část objektu k bydlení
s č.p. 2010 na pozemku p.č.st. 530/1
v k.ú. Břeclav), nebytový prostor přináležející k objektu bez č.p. na pozemku
p.č.st. 529/4 v k.ú. Břeclav a garáže na
pozemcích p.č.st. 4097 a p.č.st. 4096/1,
vše v k.ú. Břeclav, svěřeny do správy
Domovní správě Břeclav, a kterým
budou současně ze správy Domovní
správy Břeclav vyňaty budovy-objekty
k bydlení, případně vymezené bytové
jednotky, které byly k datu 14.9.2009
odprodány.
Návrh dodatku, včetně příloh č. 1 až
č. 4, je nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 2)
• 5/1/43 záměr prodeje pozemků p.č.
1972/158 o výměře 817 m2, p.č. 1972/
159 o výměře 3487 m2, p.č. 1972/162
o výměře 4979 m2, p.č. 1972/163 o výměře 9861 m2 a p.č. 1972/547 o výměře
4150 m2, vše v Charvátská Nová Ves.
• 5/1/44 výkup pozemku p.č. 328/12
v k.ú. Charvátská Nová Ves o výměře
914 m2 od pana Grbavčice, za cenu
500 Kč/m2.
• 5/1/45 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 2510/7
v budově č.p. 2509 na pozemku p.č.st.
2501, v budově č.p. 2510 na pozemku
p.č.st. 2518 a v budově č.p. 2511 na pozemku p.č.st. 2519, vše v k.ú. Břeclav,
a podílu na společných částech domů
č.p. 2509, č.p. 2510 a č.p. 2511 a na
pozemcích p.č.st. 2501, p.č.st. 2518
a p.č.st. 2519, o velikosti 537/30003,
za cenu 231 504 Kč, a kupní smlouvy
na prodej podílu na pozemcích p.č.
251/32, p.č. 251/33, p.č. 251/34, p.č.
251/35, p.č. 251/36 a p.č. 251/37,
které byly odděleny geometrickým
plánem z pozemku p.č. 251/2 v k.ú.
Břeclav, o velikosti 537/30003, za cenu
1 781 Kč, stávajícímu nájemci panu
Pochylému.
Ve smlouvě bude sjednán závazek,
že nabývající (kupující) bude odebírat
teplo od společnosti KA Contracting
ČR s.r.o., se sídlem Praha, Truhlářská
13-15.
Součástí smlouvy bude rovněž závazek nabývajícího (kupujícího) umožnit
uživatelům domů Slovácká 14 až 20
příjem televizních signálů z televizních
antén umístěných na střeše domů
Slovácká 11 až 13. Pro případ nesplnění tohoto závazku bude v kupní
smlouvě stanovena smluvní pokuta ve
výši 50.000 Kč.
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• 5/1/45 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 2501/13
v budově č.p. 2500 na pozemku p.č.st.
2770, v budově č.p. 2501 na pozemku
p.č.st. 2769, v budově č.p. 2502 na
pozemku p.č.st. 2768, v budově č.p.
2503 na pozemku p.č.st. 2767 a v budově č.p. 2504 na pozemku p.č.st.
2502, vše v k.ú. Břeclav, a podílu na
společných částech domů č.p. 2500,
č.p. 2501, č.p. 2502, č.p. 2503 a č.p.
2504 a na pozemcích p.č.st. 2770,
p.č.st. 2769, p.č.st. 2768, p.č.st. 2767
a p.č.st. 2502, o velikosti 537/50055,
za cenu 231 576 Kč, a kupní smlouvy
na prodej podílu na pozemcích p.č.
251/16, p.č. 251/17, p.č. 251/18, p.č.
251/19, p.č. 251/20, p.č. 251/21, p.č.
251/22, p.č. 251/23, p.č. 251/24 a p.č.
251/25, které byly odděleny geometrickým plánem z pozemku p.č. 251/2 v k.ú.
Břeclav, o velikosti 537/50055, za cenu
2 011 Kč, do společného jmění manželů stávajícím nájemcům manželům
Půčkovým, bytem Břeclav, Národních
hrdinů 12/1.
Ve smlouvě bude sjednán závazek,
že nabývající (kupující) bude odebírat
teplo od společnosti KA Contracting
ČR s.r.o., se sídlem Praha, Truhlářská
13-15.
• 5/3 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 89/2009/OŠKMS/S/dotace, která
byla uzavřena mezi Městem Břeclav
a TJ Lokomotiva, se sídlem Veslařská
1, 690 02 Břeclav. Tímto dodatkem
bude změněn poměr vlastních zdrojů
a zdrojů dotačních ve vztahu k poskytnuté dotaci. Dodatek č. 1 je nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 3)
• 5/4 navýšení provozního příspěvku
MMG pro rok 2009 z rozpočtu zřizovatele o 1,1 mil. Kč, z toho 420.000 Kč
navýšení závazného limitu mezd
a 680.000 Kč představuje pokrytí
nárůstu provozních výdajů včetně zákonných odvodů.
• 5/5 zrušení PO MŠ Břeclav,
Dukelských hrdinů 2 k 31.12.2009
a sloučení se ZŠ Břeclav, Kupkova 1,
která bude následnickou organizací.
• 5/6 smlouvu o poskytnutí dotace pro
TJ Lokomotiva – oddíl basketbalu.
Dotace bude poskytnuta ve výši
7.000 Kč a budou z ní hrazeny náklady
na pořízení pohárů a cen, resp. pronájem sportovní haly v Charvátské Nové
Vsi při pořádání basketbalového turnaje
o „Pohár břeclavské radnice“. Smlouva
o poskytnutí dotace je součástí usnesení (příloha č. 4)
• 5/7 mimořádnou účelovou dotaci
z rozpočtu roku 2009 MSK Břeclav –
oddíl stolního tenisu v částce 40.000 Kč
na pokrytí nákladů za trenérské služby
trenéra mládeže.
• 5/7 smlouvu o poskytnutí a způsobu
použití veřejné ﬁnanční podpory č.
225/2009/OŠKMS/S/dotace pro MSK
Břeclav – oddíl stolního tenisu.
Smlouva o poskytnutí dotace je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 5)
• 5/8 dodatek Smlouvy o poskytnutí
a způsobu použití veřejné ﬁnanční
podpory/dotace poskytnuté občanskému sdružení Malovaný kraj v podobě

doplnění účelu, na který je dotace poskytnuta. Dodatek je nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 6)
• 5/9 změnu účelu poskytnuté dotace
Dětskému národopisnému souboru
Břeclavánek. Částka schválené veřejné ﬁnanční podpory/dotace ve výši
50.000 Kč bude využita na projekt
„Účast na mezinárodním festivalu
v Itálii“.
• 5/10 zařazení nových investičních
akcí, zaměřených na zlepšení tepelně
energetických vlastností školních budov. Seznam akcí je přílohou usnesení
(příloha č. 7)
• 5/11 úpravu směrné části ÚPN
SÚ Břeclav a to na plochu v k.ú.
Charvátská Nová Ves, která se nachází severně od sídliště Na Valtické
a současně podél ulice Lednická (viz
graﬁcká příloha A), kde bude plocha
bydlení, funkčního typu Bb – vícepodlažní bytové domy doplněna o funkční
typ Br – rodinné domky nízkopodlažní
městského charakteru.
• 5/12 ve změně č. 7 územního plánu
SÚ Břeclav již dále neprojednávat
lokalitu označenou i.č. 7.21 a ponechat
tak v ÚPNSÚ Břeclav tuto lokalitu jako
veřejnou zeleň, funkční typ Zp – park.
• 5/13 změnu územního plánu v lokalitě
Zámecké louky (*43) v k.ú. Břeclav, a to
ze sportu a rekreace, funkčního typu
Os – plochy pro sportovní zařízení na
veřejnou zeleň, funkční typ Zp – parky
a tuto dílčí změnu zařadit do projednávání změny č. 10 ÚPNSÚ.
• 5/14 návrh předsedajícího stáhnout
materiál z projednávání
• 5/17 opraveno kapitolu č. 12 z Integrovaného plánu rozvoje Města Břeclavi
– zóna Valtická. Opravená kapitola je
nedílnou součástí usnesení (příloha
č. 8)
• 5/18 schvaluje znění Smlouvy o spojení zadavatelů při zadání veřejné zakázky a Smlouvu o spolupráci při zajištění
realizace stavby „Břeclav, bezbariérová
trasa v železničním podjezdu, uzavíraných mezi městem Břeclav a Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
Praha 1, a Dodatek č. 5 ke smlouvě
objednatele č. 3273214901012, zhotovitele č. 700W323/2007/00, na zhotovení stavby „Rekonstrukce železničního
uzlu Břeclav, 1. stavba“ uzavíraný
mezi objednatelem Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, České dráhy,
a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1
a zhotovitelem OHL ŽS, a.s., Burešova
938/17, Brno-střed, Skanska DS a.s.,
Bohunická 133/50, Brno, EUROVIA CS,
a.s., Národní 10, Praha 1.
• 5/18 nové znění Smlouvy č. 495/2009
o poskytnutí ﬁnančních prostředků
z rozpočtu SFDI, uzavírané mezi městem Břeclav a Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 278, Praha
9. Znění smluv a dodatku je nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 9)
• 5/19 zařadit do plánu investičních
akcí na rok 2009 tuto novou investiční
akci: „Rekonstrukce vozovky Pastevní
a U Zbrodku“ realizace.
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• 5/20 Smlouvu o partnerství mezi
Městem Břeclav a I– Roma servis, o.s.,
jejímž předmětem je zajištění realizace
projektu „Centrum Integračních služeb
Břeclav“ podpořenou ﬁnančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu
v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Zahájení projektu je od 1.6.2009 a ukončení projektu je nejpozději do 31.5.2012.
Smlouva o partnerství mezi Městem
Břeclav a I– Roma servis, o.s. je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 10)
• 5/21 „Zásady tvorby uličního názvosloví, označování ulic, veřejných
prostranství a číslování budov ve městě
Břeclav“ zpracované Městským úřadem
Břeclav podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, vyhlášky ministerstva vnitra č.
326/2000 Sb., a Rozhodnutí Městského
úřadu Břeclav, odboru správních věcí
a dopravy, č. 1/2005, o způsobu přidělování, použití a umístění čísel k označení budov na území města Břeclav,
které jsou nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 11)
• 5/22 uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě
o závazku veřejné služby k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti provozováním městské autobusové dopravy
ze dne 20.12.2004, kterým se stanoví
výše investiční dotace na rok 2009.
Návrh dodatku č. 8 smlouvy je nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 12)
• 5/25 rozpočtové opatření, kterým
se ukládá vázat přeplněné příjmy
z prodejů bytů ve výši 30 milionů korun
k vykrytí propadu daňových příjmů v roce 2009. Současně zvyšuje rozpočet
příjmů z prodeje bytů u odboru majetkového a právního o 17 milionů korun,
rozpočet výdajů běžné rozpočtové
rezervy u odboru ekonomického o 17
milionů korun.
• 5/26 návrh Ing. Dominika vrátit materiál k dopracování
ZM Břeclav neschvaluje:
• 5/1/13 záměr prodeje pozemku p.č.
428/2 – orná o výměře 13 142 m2 v k.ú.
Břeclav.
• 5/1/23 návrh Ing. Parolka materiál
stáhnout z projednávání
• 5/1/25 záměr směny části pozemku
p.č. 2749/1 v k.ú. Poštorná ve vlastnictví města, označené v geometrickém
plánu č. 1956-19/2009, který vyhotovila
společnost Geoplán-Radovan Jaša,
s.r.o., jako pozemek p.č. 2749/115
o výměře 8 m2, za pozemek p.č. 2749/
101 o výměře 1 m2 a za část pozemku
p.č. 2749/51 o výměře 7 m2, oba ve
vlastnictví pana Horáka, které jsou ve
výše uvedeném geometrickém plánu
sloučeny a označeny jako pozemek
p.č. 2749/101 o výměře 7 m2, vše v k.ú.
Poštorná.
• 5/1/26 návrh Ing. Krátkého delegovat na valnou hromadu společnosti
HANTÁLY a.s., Ing. Adámkovou
• 5/1/40 návrh Ing. Krátkého stáhnout
materiál z projednávání
• 5/15 návrh Ing. Parolka stáhnout materiál z projednávání
ZM Břeclav revokuje:

• 5/1/11 usnesení zastupitelstva ze dne
24.6.2002, a to v části, kterým schválilo
úplatný převod pozemku p.č. 428/2
– orná v k.ú. Břeclav, o výměře 14 688
m2, do vlastnictví města Břeclav.
• 5/1/19 své usnesení ze dne
12.12.2005, kterým schválilo výkup
pozemku p.č. 1757 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2 v k.ú.
Poštorná, pod bytovým domem č.p.
875 na ulici Gagarinova 2, který je ve
vlastnictví města, od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Brno, se sídlem
Praha 2-Nové Město, Rašínovo nábřeží
390/42, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
• 5/1/28 část usnesení ze dne
27.4.2009, kterým bylo schváleno:
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o úplatném převodu bytové jednotky č.
2501/1 v budově č.p. 2500 na pozemku p.č.st. 2770, v budově č.p. 2501
na pozemku p.č.st. 2769, v budově
č.p. 2502 na pozemku p.č.st. 2768,
v budově č.p. 2503 na pozemku p.č.st.
2767 a v budově č.p. 2504 na pozemku
p.č.st. 2502, vše v k.ú. Břeclav, a podílu
na společných částech domů č.p. 2500,
č.p. 2501, č.p. 2502, č.p. 2503 a č.p.
2504 a na pozemcích p.č.st. 2770,
p.č.st. 2769, p.č.st. 2768, p.č.st. 2767
a p.č.st. 2502, o velikosti 638/50055,
za cenu 237 055 Kč, a budoucí kupní
smlouvy na prodej podílu na pozemcích
p.č. 251/16, p.č. 251/17, p.č. 251/18,
p.č. 251/19, p.č. 251/20, p.č. 251/21,
p.č. 251/22, p.č. 251/23, p.č. 251/24
a p.č. 251/25, které byly odděleny geometrickým plánem z pozemku p.č. 251/
2 v k.ú. Břeclav, o velikosti 638/50055,
za cenu 2 391 Kč, stávající nájemkyni
paní Prokopové.
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o úplatném převodu bytové jednotky č.
2501/3 v budově č.p. 2500 na pozemku p.č.st. 2770, v budově č.p. 2501
na pozemku p.č.st. 2769, v budově
č.p. 2502 na pozemku p.č.st. 2768,
v budově č.p. 2503 na pozemku p.č.st.
2767 a v budově č.p. 2504 na pozemku
p.č.st. 2502, vše v k.ú. Břeclav, a podílu
na společných částech domů č.p. 2500,
č.p. 2501, č.p. 2502, č.p. 2503 a č.p.
2504 a na pozemcích p.č.st. 2770,
p.č.st. 2769, p.č.st. 2768, p.č.st. 2767
a p.č.st. 2502, o velikosti 537/50055,
za cenu 231 576 Kč, a budoucí kupní
smlouvy na prodej podílu na pozemcích
p.č. 251/16, p.č. 251/17, p.č. 251/18,
p.č. 251/19, p.č. 251/20, p.č. 251/21,
p.č. 251/22, p.č. 251/23, p.č. 251/24
a p.č. 251/25, které byly odděleny geometrickým plánem z pozemku p.č. 251/
2 v k.ú. Břeclav, o velikosti 537/50055,
za cenu 2 011 Kč, stávající nájemkyni
paní Vašíčkové.
- uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 2500/13 v budově
č.p. 2500 na pozemku p.č.st. 2770,
v budově č.p. 2501 na pozemku p.č.st.
2769, v budově č.p. 2502 na pozemku
p.č.st. 2768, v budově č.p. 2503 na
pozemku p.č.st. 2767 a v budově č.p.
2504 na pozemku p.č.st. 2502, vše
v k.ú. Břeclav, a podílu na společných
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částech domů č.p. 2500, č.p. 2501,
č.p. 2502, č.p. 2503 a č.p. 2504 a na
pozemcích p.č.st. 2770, p.č.st. 2769,
p.č.st. 2768, p.č.st. 2767 a p.č.st.
2502, o velikosti 537/50055, za cenu
231 597 Kč, a kupní smlouvy na prodej podílu na pozemcích p.č. 251/16,
p.č. 251/17, p.č. 251/18, p.č. 251/19,
p.č. 251/20, p.č. 251/21, p.č. 251/22,
p.č. 251/23, p.č. 251/24 a p.č. 251/25,
které byly odděleny geometrickým
plánem z pozemku p.č. 251/2 v k.ú.
Břeclav, o velikosti 537/50055, za cenu
2 011 Kč, stávajícímu nájemci panu
Jelínkovi.
• 5/1/31 část usnesení ze dne
20.2.2009, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 3375/13 v budově
č.p. 3375 na pozemku p.č.st. 524/12,
který vznikl rozdělením domu č.p. 1171
na pozemku p.č.st. 524/3 v k.ú. Břeclav,
a podílu na společných částech domu
č.p. 3375 a podílu na pozemku p.č.st.
524/12 o velikosti 13172/96550 za
cenu 324.761 Kč, a kupní smlouvy na
prodej podílu na pozemku p.č.st. 524/
13, odděleného geometrickým plánem
z pozemku p.č.st. 524/3 v k.ú. Břeclav,
o velikosti 1/29, za cenu 7.518 Kč, stávajícímu nájemci Ing. Rosenbergovi.
• 5/1/33 část usnesení ze dne 27.4.2009,
kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném
převodu bytové jednotky č. 2503/12
v budově č.p. 2500 na pozemku p.č.st.
2770, v budově č.p. 2501 na pozemku
p.č.st. 2769, v budově č.p. 2502 na pozemku p.č.st. 2768, v budově č.p. 2503
na pozemku p.č.st. 2767 a v budově
č.p. 2504 na pozemku p.č.st. 2502, vše
v k.ú. Břeclav, a podílu na společných
částech domů č.p. 2500, č.p. 2501,
č.p. 2502, č.p. 2503 a č.p. 2504 a na
pozemcích p.č.st. 2770, p.č.st. 2769,
p.č.st. 2768, p.č.st. 2767 a p.č.st.
2502, o velikosti 748/50055, za cenu
315 866 Kč, a budoucí kupní smlouvy
na prodej podílu na pozemcích p.č. 251/
16, p.č. 251/17, p.č. 251/18, p.č. 251/19,
p.č. 251/20, p.č. 251/21, p.č. 251/22, p.č.
251/23, p.č. 251/24 a p.č. 251/25, které
byly odděleny geometrickým plánem
z pozemku p.č. 251/2 v k.ú. Břeclav,
o velikosti 748/50055, za cenu 2 802 Kč,
stávající nájemkyni paní Fialové.
• 5/1/34 část usnesení ze dne
20.2.2009, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 1114/6 v budově
č.p. 1114 na pozemku p.č. 1887 v k.ú.
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Poštorná a podílu na společných
částech domu č.p. 1114 a podílu na
pozemku p.č. 1887 v k.ú. Poštorná
o velikosti 7120/145900 za cenu
344 230 Kč, a kupní smlouvy na prodej
podílu na pozemku p.č. 1882/7, odděleného geometrickým plánem z pozemku
p.č. 1882/2 v k.ú. Poštorná, o velikosti
7120/145900 za cenu 2 074 Kč, stávajícímu nájemci panu Hřebačkovi.
• 5/1/35 část usnesení ze dne
20.2.2009, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 803/13 v budově
č.p. 803 na pozemku p.č. 1747 v k.ú.
Poštorná a podílu na společných částech domu č.p. 803 a podílu na pozemku p.č. 1747 o velikosti 10960/93400 za
cenu 39 100 Kč, a kupní smlouvy na
prodej podílu na pozemcích p.č. 1745/4
a p.č. 1745/5, oddělených geometrickým plánem z pozemku p.č. 1745 v k.ú.
Poštorná, o velikosti 10960/93400, za
cenu 7.750 Kč, do společného jmění
manželů stávajícím nájemcům paní
Dvořákové a panu Dvořákovi.
• 5/1/41 část usnesení ze dne 20.2.2009,
kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o úplatném převodu bytové jednotky
č. 1114/12 v budově č.p. 1114 na
pozemku p.č. 1887 v k.ú. Poštorná
a podílu na společných částech domu
č.p. 1114 a podílu na pozemku p.č.
1887 v k.ú. Poštorná o velikosti 6310/
145900 za cenu 297 619 Kč, a kupní
smlouvy na prodej podílu na pozemku
p.č. 1882/7, odděleného geometrickým
plánem z pozemku p.č. 1882/2 v k.ú.
Poštorná, o velikosti 6310/145900 za
cenu 1 838 Kč, do společného jmění
manželů stávajícím nájemcům manželům Oherovým a to podíl o velikosti 2/3,
a stávající nájemkyni paní Oherové,
a to podíl o velikosti 1/3.
• 5/18 usnesení ZM č. 19 ze dne
16.6.2009, kterým schválilo znění
Smlouvy č. 495/2009 o poskytnutí
ﬁnančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2009 uzavírané mezi Městem
Břeclav a SFDI, Příkazní smlouvu
a Smlouvu o spolupráci při zajištění
realizace stavby „Břeclav, bezbariérová trasa v železničním podjezdu“,
uzavíraných mezi Městem Břeclav
a Správou dopravní železniční cesty,
s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha
1, jimiž se upravuje postup při realizaci
akce Rekonstrukce železničního uzlu
Břeclav, 1. stavba.
ZM Břeclav bere na vědomí

• 5/15 nesouhlasná stanoviska
Ministerstva kultury ČR zn. 9161/2008
ze dne 8.8.2008 a zn. MK 1967/2009
OPP ze dne 8.6.2009 k návrhu zadání
změny č. 9 ÚPNSÚ Břeclav.
• 5/23 zápis z 24. zasedání kontrolního
výboru konaného dne 17.6.2009.
• 5/24 zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za uplynulé období. Zápisy z jednání FV č. 5/2009 a 6/2009 jsou nedílnou součástí usnesení (příloha č. 13)
ZM Břeclav souhlasí
• 5/1/30 s tím, aby lhůta na uzavření
smlouvy s Marií Brázdovou, bytem
Břeclav-Poštorná, Okružní 999/5,
na úplatný převod bytové jednotky č.
999/9 v budově č.p. 999 na pozemku
p.č. 1888 v k.ú. Poštorná a podílu na
společných částech domu č.p. 999 a na
pozemku p.č. 1888 o velikosti 5970/
139410, a lhůta na úhradu kupní ceny
ve výši 305.177 Kč byla prodloužena do
10.12.2009.
• 5/1/31 s tím, aby statutárnímu zástupci města byly předloženy k podpisu
smlouvy na převod schválených bytových jednotek v domě U Cukrovaru 1
v Břeclavi, kromě bytové jednotky č.
3375/12.
• 5/1/39 s tím, aby statutárnímu zástupci města byly předloženy k podpisu
smlouvy na převod schválených bytových jednotek v domech Slovácká 8, 9
a 10 v Břeclavi, kromě bytové jednotky
č. 2826/10.
• 5/1/45 s tím, aby statutárnímu
zástupci města byly předloženy k podpisu smlouvy na převod schválených
bytových jednotek v domech Slovácká
11, 12 a 13 v Břeclavi, kromě bytové
jednotky č. 2510/7.
• 5/16 se zařazením nové investiční
akce – „Rekonstrukce vytápění ZŠ
Slovácká“ do připravené II. etapy rekonstrukce školy.
Současně
zastupitelstvo
města
schvaluje zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci vytápění
ZŠ Slovácká“ a uvolnění ﬁnančních
prostředků z ORJ 020 na náklady spojené se zpracováním této dokumentace
pro rok 2009.
ZM Břeclav deleguje
• 5/1/26 podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Humlíčka
jako zástupce města na valné hromady
společnosti HANTÁLY a.s., se sídlem
Tovární 22, Velké Pavlovice. Pro pří-
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pad, že Ing. Humlíček nebude moci
z vážných důvodů, zejména z důvodu
nemoci a podobně město na valné hromadě zastupovat, zastupitelstvo města
deleguje jako náhradníka PhDr. Rufera
jako zástupce města Břeclav.
ZM Břeclav pověřuje
• 5/1/42 Domovní správu Břeclav
správou nemovitostí v areálu bývalého
cukrovaru a v ulici Za Bankou, a to:
- garáže a bývalého skladu MTZ - část
objektu bez č.p. na pozemku p.č.st.
529/1 v k.ú. Břeclav
- bývalé stolárny - část objektu k bydlení s č.p. 2010 na pozemku p.č.st. 530/1
v k.ú. Břeclav
- nebytového prostoru přináležejícího
k objektu bez č.p. na pozemku p.č.st.
529/4 v k.ú. Břeclav
- garáží na pozemcích p.č.st. 4097
a p.č.st. 4096/1, vše v k.ú. Břeclav.
ZM Břeclav vyjímá
• 5/1/42 ze správy Domovní správy
Břeclav objekty k bydlení, případně
vymezené bytové jednotky, které byly
k datu 14.9.2009 odprodány.
ZM Břeclav ukládá
• 5/2 Kontrolnímu a Finančnímu výboru
Zastupitelstva města Břeclavi, prověřit
ﬁnancování a průběh prací při opravě
břeclavského zámku, a to včetně výběrového řízení.
ZM Břeclav nepřijalo usnesení
• 5/1/40 Zastupitelstvo města Břeclavi
revokuje usnesení ze dne 19.11.2008,
kterým schválilo záměr prodeje částí
pozemků p.č. PK 409 a p.č. PK 408
v k.ú. Břeclav o celkové výměře cca
1000 m2, s tím, že městu Břeclav
zůstane ve vlastnictví část předmětných pozemků potřebná k vybudování
přístupových komunikací k pozemkům
soukromých vlastníků.
Zastupitelstvo města schvaluje záměr
směny části pozemku p.č. PK 409 v k.ú.
Břeclav, označeného v geometrickém
plánu č. 4670-6/2009 jako pozemek p.č.
409/11 o výměře 1000 m2, ve vlastnictví
města Břeclav, za pozemky p.č. 3101/3
o výměře 142 m2, p.č. 3101/126 o výměře 102 m2, p.č. 3103/176 o výměře
165 m2, p.č. 3103/177 o výměře 264
m2, p.č. 3103/178 o výměře 180 m2
a p.č. 3103/179 o výměře 277 m2,
celkem 1130 m2, vše v k.ú. Břeclav,
v majetku společnosti BRON s.r.o., se
sídlem Břeclav, Sovadinova 39.
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Břeclavské svatováclavské slavnosti:
(Pokračování ze str. 1)
Nejočekávanějším bodem
pátečního večera, soudě podle
zcela zaplněného okolí mostu u
Mlýnského náhonu, bylo spuštění světelné fontány. Stovky zvědavců ze všech koutů země, kteří se mačkali a čekali na světelné
divadlo, neodešli zklamaní. „Netušila jsem, že fontána bude tak
hezky osvětlena. Předpokládala
jsem jen nějaký bílý kužel světla. Tříbarevná tryskající fontána
se nádherně zrcadlila ve vodě a
rozhodně předčila mé očekávání,“ popsala Ilona Vybíralová
z Ostravy.
Sobotu zahájil na Domě školství už 13. ročník Dětského folklorního festivalu, jehož účastníci
se ve slavnostním průvodu skrze
centrum města přemístili v odpoledních hodinách pod zámek, kde
v představení pokračovali. Areál
v podzámčí byl zaplněn programem již od dopoledních hodin.

Davy proudících návštěvníků
si mohli vyslechnout netradiční cimbálku, jazz i ska v podání francouzské kapely. K večeru
sloužil za doprovodu chrámového sboru z Lysé nad Labem v kostele sv. Václava mši děkan Josef
Ondráček. Vrcholem sobotního
večera bylo vystoupení ABBY revival, která dokázala publikum
uvést do patřičného varu. Ještě předtím však zástupy diváků
s nadšením sledovaly vystoupení tanečního studia Actiwity D.C.
Neděle byla už tradičně hodová. Dopolední pásmo divadel,
her a soutěží pro děti vystřídal
krojovaný průvod městem. Ulice města zaplnily tisíce lidí, kteřé
sledovaly průvod čítající několik set krojovaných. Ten tvořili
zástupci všech tří břeclavských
slováckých krůžků.
Od gymnázia přešel průvod
i se třemi koňskými povozy k radnici, kde stárkovi místostarosta

Martin Radkovič předal hodové
právo. Několikadenní slavnosti
zakončila v areálu kempu hodová beseda u cimbálu. Po všechny
dny akce praskal ve švech také
přilehlý lunapark, ve kterém se
mohli návštěvníci svézt na nezvykle velkém počtu atrakcí.
Místostarosta Břeclavi Martin Radkovič hodnotí letošní
ročník slavností jako mimořádně úspěšný. „Bohatý program
akce byl závislý na počasí, které
se povedlo, což byl základ úspěchu. Je také zapotřebí vyzdvihnout práci lidí z oddělení kultury a dalších, kteří se podíleli
na organizačních záležitostech.

Celá organizace slavností byla
zvládnutá na jedničku. Jedním
z měřítek úspěšnosti podobných
akcí je samozřejmě zejména návštěvnost. Ani po této stránce
slavnosti nezklamaly. Spíše naopak, lidí přišlo ještě více než
loni, s vysokou návštěvností
byli spokojeni i stánkaři a vystupující. Jedinou drobnou vráskou byl výpadek proudu v důsledku přepětí během sobotního večera, který se však podařilo
nahodit během několika desítek
minut a tak návštěvníci nepřišli
o žádné vystoupení,“ vyjádřil se
místostarosta.
(dav)

Místostarosta Břeclavi Martin Radkovič předal stárkovi Jiřímu Piharovi před radnicí hodové právo.

Krojovaní všech tří břeclavských krúžků si zazpívali i zaverbovali
přímo u kostela svatého Václava.

Průvod dětského folklorního festivalu sledovaly v ulicích Břeclavi
stovky lidí.

Břeclavské divadlo předvedlo netradičně pojatou hru Sámo.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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23 000 návštěvníků a moře novinek

Zástupci všech břeclavských krúžků přijeli pod zámek tradičně na
koňských povozech.

Verbuňk pod zámkem si
krojovaní pořádně užili.

Lunapark letos nabídl velké množství zábavy, na některé z atrakcí nebylo radno chodit obutý...

Mladá „dudačka“ si s koňmi skvěle popovídala.

Slované předváděli užaslým divákům drsné šarvátky. Mnohé z návštěvníků zaujala pojízdná sklářská pec. Vyfouknout své sklo si mohly
také děti.
(Foto David Mahovský)

Hlavní partneři

Mediální partneři

Město Břeclav děkuje partnerům projektu - společnosti E.ON a České spořitelně, dále pak Luďku Kabelkovi za zvuk, osvětlení a pomoc s organizačním zabezpečením programu, za promptní řešení organizačních záležitostí společnosti Tempos, Restauraci Zimní stadion, bezpečnostní službě Somax, Městské policii
a Domovní správě Břeclav, Policii ČR, břeclavskému autokempu a Jaroslavu Kučerovi – provozovateli atrakcí.
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Connecting the Next Generation

ANGLIýTINA PRO DċTI

od 3 mČsícĤ do 14 let
metodika akreditovaná MŠMT
malé skupinky 4 - 8 dČtí
unikátní metoda výuky pĜirozenou
a hravou formou

Ukázková hodina zdarma
Tel.: 606 614 680
E-mail: anglictina.breclav@seznam.cz

www.helendoron.cz
INZERCE

A vaše dítě NE?... 4 měsíce, 4 roky, 14 let
Myslíte, že vaše dítě není
schopno se naučit cizímu jazyku? Již druhým rokem pořádáme kurzy angličtiny Helen Doron i v Břeclavi.
V prostředí přizpůsobenému výuce jazyků je každé
dítě schopné se naučit jakémukoliv cizímu jazyku a je
nesmyslné se zaobírat myšlenkou, zda dítě má na
jazyky talent či nikoliv.
Je důležité, aby se rodiče
naučili rozeznávat kvalitu výuky. Zároveň dejme
dětem ucelený koncept,
který bude mít pozitivní vliv na jejich vzdělávání. Učitelé, vyučující
metodou podle zakladatelky paní Helen Doron
(HD), chtějí děti učit anglickému jazyku, aby pro ně byla
výuka zábavou i hrou. Způsob, jakým paní Doron vyučuje je naprosto magický.
Děti i rodiče přijímají výuku
s nebývalým zájmem, to má
za následek velmi rychlý postup probíranou látkou a navíc děti se učí anglicky stejně

přirozeně, jako se učí svou
mateřštinu. Rozvíjí se u dítěte přirozené dispozice učit
se prostřednictvím pozitivního povzbuzování a podporou
učitele buduje sebevědomí a
posiluje důvěru.
Děti uspějí v náročné
zkoušce University of Cambridge. Ti, kteří navštěvují

verzace. Každá část zkoušky
se hodnotí jednotlivě. Vyšší
počet bodů znamená vyšší
znalost. Max. počet bodů byl
5. Tohoto počtu bodů získaly děti právě při konverzaci a
porozumění, na které metoda HD klade největší důraz.
U ostatních částí dosáhly děti
v průměru 4,1 bodů, což byl

Využijte naší nabídky.
Přihlaste své dítě do kurzů HD
a přineste nám vystřižený tento článek.
Získáte tak jeden měsíc zcela zdarma.
kurzy HD od raného věku,
jsou schopni dosáhnout
nadprůměrných v ýsledků
při skládaní mezinárodních
zkoušek. Zkušenost z Německa, kde se kurzy vedou déle,
než v České republice, ukazují, že děti ve věku mezi 8–11
lety skládaly zkoušku ze čtení, psaní, porozumění a kon-

lepší průměr, než u ostatních
dětí v celém Německu.
Poprvé v roce 2007 se do
České republiky zapojili učitelé také do programu Baby´s
Best Start (BBS). Je to interaktivní kurz pro děti s rodiči
od 3 do 22 měsíců. Ano, čtete dobře, od 3 měsíců. Zdá se
vám to neuvěřitelné? Že děti

v tomto věku mají zájem jen
o jídlo a spaní? Skepticismus
se naprosto rozplyne, když vidíte své malé dítě, jak si užívá,
směje se a necítí se neklidně
v prostředí plném jiných pro
dítě cizích maminek a jejich
ratolestí. BBS není kurz angličtiny tak, jak jej známe. Těžko si asi dovedeme přestavit
tříměsíční miminko, jak
leží a poslouchá gramatické poučky. Hlavním
cílem tohoto kurzu je stimulace. Vědci potvrzují,
že čím více je dítě již od
mladého věku stimulováno, tím větší šanci má ke
správnímu úplnému jak
tělesnému, tak duševnímu vývoji. Laicky řečeno, každá stimulace - dobrá
stimulace. Tak proč nestimulovat v angličtině?
V případě zájmu více dětí z
jedné ZŠ, možno dohodnout
výuku v odpoledních hodinách přímo v prostorách některých škol.
www.helendoron.cz
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Názory čtenářů: téma Břeclavské Benátky
BŘECLAVSKÉ
BENÁTKY O SVÉ
UŽITEČNOSTI
NEPŘESVĚDČILY
V prázdninové Radnici reagoval na můj příspěvek uveřejněný v Břeclavském deníku zastupitel Ing. Musil. Upozorňoval, že moje kritické hodnocení
projektu, který lodní dopravou
spojuje břeclavské městské části
za významného finančního přispění města, je založeno na neznalosti, hádání budoucnosti a
snaze projekt očernit.
Nemám žádný důvod k tomu,
abych se snažila projekt „za každou cenu očernit“, jak bylo uvedeno. Proti lodní dopravě ani
proti jejím provozovatelům nic
nemám, sama jsem ji několikrát
na trase do Lednice využila a doporučuji ji i svým známým, kteří
do Břeclavi přijedou. Na projektu
Břeclavské Benátky na rozdíl od

VÁŽENÁ PANÍ
CANDIGLIOTA,
na Váš kritický příspěvek
budu nejdříve reagovat v té části, kde to má aspoň trochu smysl
a proto, aby se k občanům města
dostaly o projektu Břeclavských
Benátek právně řečeno relevantní informace. Takže:
Benátky končí s provozem
linek 30.září 2009 a k tomuto
datu bude projekt vyhodnocen
z hlediska vytíženosti jednotlivých časů a linek. S tímto vyhodnocením bude seznámena
rada města, zastupitelstvo a poněvadž se jedná o volně dostupné informace, pak také občané,
kteří projeví zájem.
Celý projekt je průběžně monitorován, k 31. 8. 2009 využilo
linek Břeclavských Benátek 1 279
cestujících.
Vytíženost jednotlivých linek je samozřejmě rozdílná.
Ranní spoje jsou využívány logicky méně, než spoje v hlavních
časech kolem poledne a v podvečer, rozdílná je také vytíženost ve
všední den než o víkendech. Pokud chcete znát průměrný počet
cestujících na jednu jízdu, pak
Vám prostými početními úkony
vyjde 2,37 cestujících - což je ale
číslo, které se nedá použít k celkovému zhodnocení.
No a teď k tomu dalšímu.
Projekt něčeho takového, jako
je městská lodní doprava, je věc
koncepční a dlouhodobá (takto byl prezentován i při podávání žádosti o poskytnutí dotace).
Na základě prvního roku provozu NELZE usoudit, jestli splňuje
nebo nesplňuje očekávání. Každo-

jiných nejsem finančně ani jinak
osobně zainteresována. K napsání kritického příspěvku o pochybném přínosu investice pro občany
a její transparentnosti mě přiměly rozporuplné reakce lidí v okolí.
Teď už je po hlavní sezóně,
proto krátká rekapitulace:
6. května, Břeclavský deník, „Břeclav: Autobusy doplní městská lodní doprava“
Zazněla informace o projektu,
který má být součástí MHD a
který bude nemalými penězi
dotován z rozpočtu města.
20. června , iDnes, „Po Břeclavi
na lodi. Stejně jako v Benátkách“
Provozovatelé očekávají velký
zájem, lidé jim volají, kdy už začnou jezdit.
29. června, Břeclavský deník, „Lodí do práce? Jen
ten, kdo má hodně času“
Zazněla informace, že loď jezdí
prázdná. Provozovatelé očeká-

vají, že lidé loď využívat budou,
ale chce to čas. Předpokládají, že
tuto sezonu to nebude hodně vytížené. Jedná se především o turistickou atrakci. Podle starosty
musí projekt fungovat dokonce
několik let, aby se zaběhl.
Radnice
září
2009
Provozovatelka na otázku, jaký
je o Břeclavské Benátky zájem,
odpovídá neurčitě. Místo toho
uvádí, jaké zájmové skupiny
lidí tento druh dopravy využívaly. Čtenář se nedozví, jak často loď jezdila prázdná (či plná),
ani průměrný počet cestujících
při jedné jízdě.
Z v ýše uvedeného se mě
osobně přijde, že na začátku
bylo velké nadšení, ale nakonec
se ukázalo, že zájem o atrakci
nebyl takový, jaký se očekával.
Přesto se počítá s další podporou
projektu do budoucna.
Opravdu závažná je však

podle mého názoru skutečnost,
že se jedná o podnikatelský projekt jako každý jiný (turistická
atrakce), avšak nevydělá si na
sebe a je dotován z veřejných
prostředků, navíc bez výběrového řízení. A s tím souvisí otázka,
jaký je vztah mezi provozovateli lodní dopravy a představiteli
města, kteří podporu projektu
prosadili? Předtím se vůbec neznali, nebo byli známí?
Mě i mnoho dalších občanů by zajímalo, kolik nakonec
město do projektu investovalo
a kolik lidí (ať už celkově, nebo
průměrně) tuto dopravu skutečně využilo. Snad se to dozvíme.
Podle mého názoru peníze mohly být vynaloženy na mnoho jiných věcí, které by posloužily
skutečně všem.
Zuzana Candigliota
zástupkyně občanského
sdružení Zelené Podluží

pádně nám (mě a zástupcům společnosti Lodní doprava Břeclav
s.r.o.) dosavadní provoz poskytuje dostatek informací a námětů
pro podobu této Vámi nazývané
„atrakce“ pro příští roky a pro ob-

voz ve výši 250 tis. Kč. Na Břeclavské Benátky doposud žádná
provozní dotace poskytnuta nebyla, veškeré náklady jsou k tíži
provozovatele, v souvislosti se
zahájením projektu město po-

hájení projektu před zastupiteli.
Nezlobte se na mě za výraz
„blábol“, ale jinak nedokážu nazvat Vaše připomínky k podnikatelskému záměru, výběrovému
řízení a nakonec spojení zastupitelů města s rodinou Vintrlíků či
Maděřičů (provozovatelé lodní
dopravy), přesto se Vám pokusím odpovědět:
Společnost Lodní doprava
Břeclav s.r.o. doposud veškerá
aktiva ke své činnosti, tj. lodě,
mola, veškeré vybavení atd. pořizovala z vlastních zdrojů. Pokud jste aspoň trochu soudná,
musíte uznat, že se jedná o majetek v řádu několika milionů
korun. Také veškeré režijní náklady (mzdy, opravy, materiál)
financuje z valné části z vlastních zdrojů. Město poskytlo
v letošním roce dotaci na pro-

skytlo investiční dotaci na výrobu tří nových mol ve výši 500
tis.Kč (ale na zasedání zastupitelstva, kde se tyto věci projednávaly jste přece byla ne?). Takže
sečteno podtrženo, celková výše
příspěvku města Lodní dopravě s.r.o. na veškerou její činnost
(plavby k Janohradu, Pohansku,
Benátky) za rok 2008 činí 750 tis.
Kč. Zkuste si toto číslo postavit
proti finančním prostředků,
které vynakládá provozovatel
a vyjde Vám, že dotace města
je hluboce pod 5 % celkových
nákladů. Takto postavený podnikatelský záměr hodnotím
z titulu své profese pracovníka v bankovnictví jako luxusně postavený pro poskytovatele financí, tj. v tomto případě
pro město.
Výběrové řízení. Proboha

proč? Město nevypisovalo žádnou veřejnou zakázku, navíc Lodní doprava Břeclav s.r.o. je jediná
plně certifikovaná společnost pro
provozování lodní dopravy na
řece Dyji. Nebo máte snad představu, že by k nám jezdily lodě
z Labe? To už spíš Vaše rafty…
Vaše poslední poznámka o propojení provozovatelů
a představitelů města mě až uráží
a předpokládám, že i všechny zastupitele, kteří hlasovali pro poskytnutí dotace. A pro hlasovali
opravdu všichni. Vezměte si jejich
jmenný seznam a můžete se bavit
pátráním po rodinných vazbách.
Pokud Vás budu citovat, tak „s tím
souvisí otázka“ kdo Vás platí za
takovou kampaň? Labsko-oderská plavba nebo nějaká mafie?
Závěrem malý paradox. Své
známé pozýváte a doporučujete jim plavby po Dyji, sama jich
využíváte a přesto investice spojené s provozem hodnotíte jako
zbytečné.
Vážená paní Cagliota, nebráním se jakékoliv osobní diskuzi
a polemice s Vámi a celým Zeleným Podlužím ohledně lodní
dopravy a vůbec čehokoliv jiného. Pokud sama přijdete s nápadem, jak účelně a ku prospěchu
skutečně všech využít městské
finance, velice rád Vám z pozice
zastupitele města pomůžu s realizací. Moji dnešní reakci však,
vzhledem k nedůstojnosti námětů které předkládáte, prosím považujte za konečnou a poslední
na tomto veřejném fóru.
S úctou
Ing. Josef Musil
zastupitel města
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Uvidíte v kině Koruna (dolby stereo)
V úterý 13. 10. v 17:30 a 20:00
cyklus nejen pro studenty

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

V pátek 23. 10. a v sobotu 24. 10. v 17:30

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ

G. I. JOE
akční, dabing,USA, přístupný, 118 min., 80,- Kč

titulky, USA, od 15 let, 122 min., 45,- Kč

Ve čtvrtek 29. 10. ve 17:30 a 20:00

Ve středu 14. 10. ve 20:00

DISTRICT 9

MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE...
dokument, ČR, přístupno, 100 min., 75,- Kč

sci- fi, titulky, USA, od 15 let, 112 min., 65,- Kč
V pátek 30. 10. a v sobotu 31. 10. ve 20:00

POKOJ V DUŠI
Ve čtvrtek 15. 10., v pátek 16. 10. a v sobotu 17. 10. v 17:30 a 20:00

drama, SR, od 12 let, 97 min., 70,- Kč

HODINU NEVÍŠ

V pátek 30. 10., v sobotu 31. 10. a v neděli 1. 11. v 17:30

drama, ČR, SR, od 12 let, 94 min., 75,. - Kč

ČÍSLO 9
animované sci- fi, USA, 79 min, 70,- Kč

Ve čtvrtek 22. 10. ve 20:00

V pátek 6. 11., v sobotu 7. 11. a v neděli 8. 11. v 17:30

BRUNO
komedie, titulky, od 15 let, 81 min., 80,- Kč

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ

V pátek 23. 10. a v sobotu 24. 10. ve 20:00

V pátek 6. 11., v sobotu 7. 11. a v neděli 8. 11. ve 20,00

MUŽI V ŘÍJI

ULOVIT MILIARDÁŘE

komedie, ČR, přístupný, 80,- Kč

Přístupno – ČR – 120min – 80,-Kč

Přístupno, Francie, Maďarsko,102min – 60,-Kč

Městské muzeum a galerie Břeclav informuje

Sochy kolem nás – mozaika mezi paneláky
Naším dnešním cílem je malebná čtvrt
Poštorná. Na ulici
Ok ružní 7 na lezeme
rozměrnou keramickou
mozaiku, dobře ukrytou
mezi sídlištními panelovými domy. Její poetický název „Motýlci“ jasně odkazuje, komu byla
určena. V roce 1982 zde
byla instalována jako
součást výzdoby zdejší
mateřské školy. Jejími
tvůrci jsou břeclavský malíř a
grafik Cyril Urban a poštorenský keramik Oldřich Baran.
Cyril Urban vytvořil vlastní
výtvarný návrh v měřítku 1:10
v tužce a barevné kartony v tempeře. Tento výtvarný návrh pak
ve skutečné velkosti v keramické hmotě zrealizoval a mozaiku
osadil Oldřich Baran. Autorem
architektonického řešení byl Ing.
Bedřich Gerža.
Cyril Urban se narodil 7.
listopadu 1930 v Jakubovicích,
okres Šumperk a zemřel 9. února
2002 v Břeclavi. Vyučil se malířem keramiky ve Valašském Meziříčí (1944–1947). Poté ve svých
studiích pokračoval ve Škole umění ve Zlíně (1948–1952)
u profesorů Josefa Kousala a
Vladimíra Ringuse. Poté pracoval jako propagační výtvarník

v n.p. Gumotex Břeclav. Od roku
1975? přechází na volnou nohu
a cele se věnuje malbě a grafice.
Zaměřuje se na krajinomalbu a
portrétní malbu. Od přírodních
struktur se malíř dostává k celkovému vyjádření svých prožitků z přírody a jeho rozměrnější kompozice směřují k lyricky
abstraktnímu uchopení krajiny.
Jeho tvorba grafická se formuje
v těsné návaznosti na malířský
projev. I zde autor zákonitě čerpá
z mnohotvárnosti přírody a jejich struktur. Méně známé jsou
jeho realizace v architektuře.
Vedle již uvedené mozaiky Urban ve spolupráci s O. Baranem
a Ing. B. Geržou realizuje v roce 1988 na břeclavském sídlišti
Na Valtické štíhlou keramickou
stěnu „Strom života“. Tím však
není výčet jeho realizací v ar-

chitektuře ukončen. Jeho díla jsou
uložena ve sbírkách českých i zahraničních institucí. V roce 1998 mu
byla za jeho tvůrčí uměleckou činnost udělena cena
Masarykovy akademie umění.
Oldřich Baran
se narodil 6. srpna 1939. Po vyučení studoval v letech 1955–1959
na Státní uměleckoprůmyslové
škole Zdenka Nejedlého v Uherském Hradišti u profesora Stanislava Mikuláštíka. Od 5. led-

na 1969 pracuje jako výtvarník
v Poštorenských keramických
závodech. Vedle jeho krátkodobé činnosti pedagogické je
známa i jeho volná keramická
tvorba.
Stav tohoto výrazného uměleckého díle je na pováženou.
Některé drobné plošky již opadaly a úzká stěna tvořící odskok
mezi oběma částmi mozaiky je
výrazně poškozená. Do trhlin
zatéká. Nevíme co sní udělají
příští zimní mrazy. Dle mého
názoru bude mozaika vyžadovat včasný restaurátorský zásah, aby nedošlo k její další postupné devastaci.
PhDr. Karel Křivánek

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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TANEČNÍ KLUB STARSTEP BŘECLAV
Zve všechny zájemce do svých řad
Každé pondělí 15:00-16:00
Taneční myšky – taneční hrátky pro děti od 3 do 6 let
16:00-17:00 Taneční sport pro kluky a holky
školního věku – začátečníci
17:00-18:00 taneční sport pro pokročilé
18:15-19:30 Latinsko-americké tance pouze pro ženy
19:30-21:00 Taneční pro pokročilé dospělé taneční páry
Každý čtvrtek 14:30-15:30 Taneční sport pro kluky a holky
školního věku – začátečníci
16:30-18:00 Taneční sport pro pokročilé
18:00-19:30 Taneční pro manželské a jiné páry – začátečníci
19:30-21:00 Taneční pro pokročilé dospělé taneční páry
Všechny hodiny probíhají v Kulturním domě v Poštorné,
Hraniční ulice.

Informace na tel.č. 724592203

Slovácký krúžek Poštorná
Srdečně zve na

HODY
11. a 12. 9.

Od 15 h na Rovnici
Večerní zábava od 21 h v sále kulturního domu

Galerie 99 Břeclav logo atd.
termín 21.září 2009
Rocková kapela Pozdní sběr
doprovodí výstavu Veroniky
Adlerové na vernisáži v Ga lerii 99.
Zahájení ve
středu 7. října
2009 v 17 hodin.Prodejní výstava má název
ČAROTŘPYT.Vystavené obrazy
jsou tvořeny originální technikou
a vytvářejí vizuální efekty.
Galerie 99 pořádá setkání s držitelkou zlaté medaile
z olympiády,světovou rekordmankou v hodu oštěpem Barborou Špotákovou, která pokřtí kalendář s obrazy Antonína Vojtka pro rok 2010.Akce
s bohatým kulturním programem se uskuteční v rodné obci

malíře v Horních Bojanovicích.
Široká veřejnost je srdečně
zvána na křest v sobotu 24. října
2009 v 10 hodin. Bára Špotáková
se těší na setkání
a autogramiádu,
odpoví na otázky
moderátora, podělí se o své dojmy ze závodů.
Ga lerie nabízí –stálou expozici šperků ze
dřeva,více než
sto graf ických
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.

K tanci a poslechu hraje
Dechová hudba Lanžhotčanka

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 645.000 Kč
01525 BŘECLAV - byt 2+1 osob. vlastn, zděný, centrum
1,080 mil.Kč

01530 BŘECLAV
Pronájem penzionu
25.000 Kč/měsíc

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+kk Zaječí, CP: 960 m2, po rekonstrukci, k bydlení i podnikání, zahrádka, terasa . . . . . . . . . . . . 4.800.000,- Kč
RD 4+1 Hlohovec, CP: 241 m2, po rekonstrukci, zateplený, klimatizace, dvůr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100.000,- Kč
2 RD Ladná, CP: 1.444 m2, dvě byt.jednotky,po rekonstrukci,klimatizace,velký bazén . . . . . . . . . . . Cena: info v RK
RD 4+1 Valtice, CP: 1.468 m2, zahrádka, garáž, letní kuchyň, kvelbený vinný sklep . . . . . . . . . . . . . . 2.400.000,- Kč
RD Břeclav-centrum, CP: 273 m2, k podnikání i bydlení, možnost půdní vestavby . . . . . . . . . . . . . . . Cena: info v RK
Byt OV 3+1 Břeclav-centrum, CP: 74 m2, 2 lodžie, prostorný, parkování před domem . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,- Kč
Byt OV 3+1 Na Valtické, CP: 70 m2, 2.patro, po část.rekonstrukci, anuita vyplacena . . . . . . . . . . . . . . . . 890.000,- Kč
Byt DB 3+1 Břeclav-centrum, CP: 72 m2, po rekonstrukci, 3.patro, anuita vyplacena . . . . . . . . . . . . Cena: info v RK
Byt OV 2+1 Břeclav-centrum, CP: 60 m2, cihlový, 3.patro, po rekonstrukci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550.000,- Kč
Garáž Břeclav-centrum, CP: 25 m2, po rekonstrukci, nová dlažba, vrata, okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,- Kč
Garáž Břeclav-Poštorná, CP: 24 m2, velmi dobrý technický stav, čistá, udržovaná . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,- 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. centr. podkrovní byt OV zděný 110 m2,
klimatizace, podl.topení ....... 1,751.000 Kč

* Bř. centr. byt 2+1 s garáží, ÚT plyn, část.
zařízené PRONÁJEM ....... 6.500 Kč+energie

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* Bř. centr. byt 2+1 OV zděný, 95 m2, 1. p., nová koupelna, vyt. WAW . . . . . . . . . . . 1,545.000 Kč
* Lanžhot RD 4+1, vjezd s garáží, dvůr, zahrada, nutná modernizace . . . . . . . . . . . . . . .os.jednání
* Bř. Žižkova RD 3+1, dvůr, vým. 235 m2, nutná rekonstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . os. jednání
* 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. DH garsonka, 6.p., 22 m2, volné ihned PRONÁJEM . . . . . . . . . . . . 6.000 Kč/měs. vč. energ.
* Bř. U Splavu, byt. 1+1, 1.p., zařízený, 31 m2 PRONÁJEM . . . . . . . . . . 6.500 Kč/měs.vč. energ.
* 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.
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Premiérový ročník výtvarného
sympozia v Břeclavi

Díla prvního ročníku výtvarného sympozia Břeclav 2009 zaplnila v září výstavní sály Lichtenštejnského domu. Desítka účastníků
z Moravy a Dolního Rakouska vystavila 14 obrazů. Mezi výtvarníky
sympozia, které pořádalo břeclavské muzeum, byli jak renomovaní
umělci střední generace, tak talentované výtvarnice. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Po ukončení
výstavy v Břeclavi se expozice přesunula do rakouského Mistelbachu.
Pořadatelé doufají v pokračování sympozií i v příštích letech.
(dav)

Knihovna vystavila
světový unikát

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Kolář, Zonyga, Šiška:
UNPLUGGED v Břeclavi!
Už podeváté se letos ve Starobřeclavském kulturním domě
uskuteční Rock v besedě. Pořadatel Petr Brantalík letos
slibuje návštěvníkům koncertu velké překvapení v podobě
akustického vystoupení. „Na
papíře se přibližuje jen těžce,
co to znamená unplugged, čili
akustické vystoupení. V podstatě jde o absolutní předělávky písní. V podání Petra Koláře, Jirky Zonygy a Petra Šišky
s jejich kapelami tak návštěvníci uslyší známé skladby, které
však mnohdy poznají jen stěží.
Některé ze songů zní dokonce
lépe než originály. Standardní
nástroje jsou nahrazeny houslemi, klávesami či harmonikou,“
vysvětluje Brantalík, který do
Břeclavi dostal rockové hvězdy
už mnohokrát.
„Petr Kolář s kapelou absolvoval před několika měsíci
koncertní šňůru akustických
vystoupení po velkých městech
celé země. Na všech koncertech
bylo přitom beznadějně vyprodáno. Protože akustická hudba je zcela něco jiného, než co
mohli lidé od svých hvězd do-

sud slyšet, chtěl jsem, aby si tohoto hudebního skvostu užili
i Břeclavané,“ pokračuje organizátor koncertu.
Díky odlišnému pojetí hudby se do akustického vystoupení
více zapojí i návštěvníci koncertu. „Při unplugged zpívají účinkující s publikem a publikum
s účinkujícími. Je to o vzájemné spolupráci. Lidé i zpěváci si
takový koncert více užijí. Kromě toho chystáme také nějakou
show mezi skladbami, do které
se zapojí jak protagonisté, tak
diváci,“ přibližuje.
Do prvních dvou řad chtějí
pořadatelé dát i židle. „Nejedná
se o klasický koncert, chceme
tudíž umožnit i starším lidem,
kteří by jej celou dobu neustáli,
aby si mohli sednout a sledovat
své oblíbence z dostatečné blízky,“ dodal Brantalík.
Devátý rok v Besedě začíná v sobotu 17. 9. v 19.30 h a
předpokládaný konec je kolem
1.30 h. Lístky zakoupíte v břeclavském a hodonínském turistickém informačním centru a
v Titanic clubu Břeclav.
(dav)

KONCERTY V KINĚ KORUNA
Ve středu 21. 10.

JIŘÍ SCHMITZER
Vstupné: 140,-Kč
V úterý 3.11. v 19,30

ŠANY ŠANCLOVÁ A LUBOŠ JAVÚREK
Po celé září a na počátku října mohli návštěvníci břeclavské
knihovny shlédnout obří sedmdesátimetrové leporelo. V největší
skládací obrázkové knížce na světě jsou hravou formou vylíčeny
dějiny českého národa. Autorkou kresleného leporela je ilustrátorka
a spisovatelka Lucie Seifertová. Možnosti shlédnout světový unikát
využily zejména základní školy, nadšení z obrovské knihy však neskrývali ani dospělí.
(dav)

Slovácký krůžek „Charvatčané“
pořádá dne 10. 11. 2009 v 19.30 h.
v sokolovně v Ch. N. Vsi.

„Večer s Miroslavem Donutilem“
Předprodej vstupenek:
TIC Břeclav - 519 326 900, 731 428 235
Restaurace GÓL Ch. N. Ves
Cena vstupenky 250,- Kč

Jedna z nejprogresivnějších a nejzajímavějších
Současných písničkářek, geniální kytaristka známá ze spolupráce
s Vlastou REDLEM, Spolu s bývalým spoluhráčem
ze skupiny BOKOMARA
Vstupné: 100,-Kč

Slovácký krúžek Charvatčané zve na koncert

Dechová hudba
Kumpánovi muzikanti,
který se uskuteční 30. 10. 2009 v 19.30 h.
v sokolovně v Ch.N.Vsi.
Předprodej vstupenek:
TIC Břeclav - 519 326 900, 731 428 235
Restaurace GÓL Ch. N. Ves Cena vstupenky 200,-

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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NENÍ NA KAŽDÉM ROHU
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II. liga žen i práce s mládeží Rylichová chce na olympiádu

Po patnácti letech se do Břeclavi vrátila díky ženám A týmu
TJ Lokomotivy II. liga žen ve volejbalu. Trenér Rudolf Baránek
kromě áčka připravuje i hráčky
B týmu, který letos hraje krajský přebor. Tvrdou přípravu
zahájily ženy TJ Lokomotiva týdenním soustředěním ve sportovním areálu v Němčičkách a
zakončily v břeclavském areálu
TJ Lokomotiva, který jim poskytuje ideální podmínky pro
kvalitní přípravu.
Kromě toho břeclavské volejbalistky v září excelovaly na
turnaji O pohár jižní Moravy.

Ze všech zúčastněných přitom
hrají nejnižší soutěž.
Volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Břeclav myslí také na
mládež. Budoucnost vidí klub
především ve výchově mladých
hráček. Pod vedením zkušených trenérů Libora Havlíka
a Ing.Vladany Šedé se k novému ročníku krajských soutěží
připravují juniorky, kadetky a
žákyně. A o ty nejmladší volejbalistky se v přípravce starají zkušené hráčky Mgr. Ivona Lamrová a Mgr. Jana Zikmundová.
(ir)

Od počítačů do tělocvičen
– hledáme volejbalové talenty
Přivést děti od počítačů ke sportu chce volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Břeclav. Každoročně začátkem nového školního roku provádí
nábor dívek do volejbalové přípravky. Cílem volejbalové přípravky je
přilákat dívky k pravidelnému sportování. Naučit je základním sportovním dovednostem a základům volejbalu pod dohledem kvalifikovaných
trenérů. Přípravka je vedena for-

mou kroužku dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Snažíme se vždy
vyjít vstříc děvčatům, která dojíždějí
i z okolních měst či vesnic v souladu
s požadavky rodičů či škol. Dívky ve
věku 9-15 let se mohou hlásit každý
čtvrtek od 16:30 hodin ve sportovní
hale TJ Lokomotiva Břeclav. Další
informace o činnosti volejbalového oddílu naleznete na stránkách
www.lokomotiva.tksoft.cz.

Starosta Dymo
Piškula přijal v září na břeclavské
radnici bronzovou
medailistku z letošního evropského
šampionátu juniorů
v Chorvatsku, které
za úspěšnou reprezentaci města předal sošku moravské orlice. Nadějná
broková střelkyně
z Břeclavi Lucie Rylichová by chtěla splnit limity na londýnskou
olympiádu v roce 2012. Jejím novým trenérem je Josef Machan, který
vychoval také olympijské vítěze David Kosteleckého a Petra Hrdličku. „Lucie je velmi mladá a má obrovský potenciál. Od mnoha jiných
sportovců se liší tím, že opravdu ví, co chce. Je talentovaná a tvrdě dře.
Šance na splnění olympijského limitu rozhodně má,“ řekl Machan.
Rylichovou v přípravě finančně podpoří také město Břeclav. (dav)

O pohár ředitele Alca Plastu

První zářijový víkend proběhl v areálu Relax clubu ve Valticích
již třetí ročník bowlingového turnaje „O pohár ředitele Alca Plastu“.
Vydařeného sportovního odpoledne se zúčastnili v hojném počtu zaměstnanci společnosti i kolegové ze Slovenska.
„Bowlingový turnaj se stává novou firemní tradicí, všichni alespoň na chvíli zapomeneme na starosti všedních dní a strávíme příjemné odpoledne s kolegy - s některými z nich se jinak nemáme ani
možnost lépe poznat,“ uvedl Pavel Mužík, obchodní zástupce společnosti. „Celý turnaj se nesl v duchu dobré nálady, sportovního nadšení a týmové spolupráce“. Třetí ročník bowlingového turnaje vyhrál
Michal Strachoň, který svým výkonem 297 bodů zároveň překonal
i dosavadní rekord turnaje.
Společnost Alca PLAST, s.r.o. je jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů na Břeclavsku a předním výrobcem sanitární techniky v České republice.
(red)

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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Fotbalisty trápí zranění klíčových hráčů
ním zápase na začátku října si
z nepříliš pohledného zápasu
fotbalisté přinesli cenné body
proti Fulneku, když zvítězili 1:
0. Nutno podotknout, že hráče
Břeclavi trápí marodka. Svalové
problémy mají klíčoví hráči, jako
Malár, Svoboda nebo Jakubovič.
Tým je tak už několik zápasů
nucen hrát v oslabení.
(red)

Září začalo pro břeclavské
fotbalisty smolně. Hned v úvodu
totiž prohráli vysoko 0:5 s Frýdkem Místkem. Ani v dalším kole
MSFL si nepolepšili, když je deklasovala 1:3 Líšeň. 7. kolo MSFL
znamenalo pro břeclavské fotbalisty vítězství 2:1 nad Zábřehem,
v dalším zápase však podlehli
béčku FC Brno 0:1. V posled-

Přijďte na republikové finále Corny
– středoškolský atletický pohár

12. – 13. října od 10.00 h
atletický stadion TJ Lokomotiva, Břeclav
Startují také dívky pořádajícího Břeclavského Gymnázia,
keré obhajují 2. místo z loňského roku

Popela: Každý zápas odehraju, jak nejlépe budu umět!
ce, která si myslím, že nás může
dotáhnout na ty nejvyšší místa
v tabulce. Určitě jsem rád, že jsem
prošel tím zužováním. Doufám,
že důvěru, kterou do mě trenérská dvojice vk ládá, nezk lamu a zůstanu tu celou sezónu.
O smlouvě se mnou ale zatím nikdo nejednal, takže přemýšlet co
bude dál, je trošku předčasné.

Staronovou tvář v dresu Lvů
mohou vídat fanoušci HC Břeclav. Po neúspěšné přípravě v mateřské Třebíči jednadvacetiletý
blonďatý obránce Lukáš Popela
neváhal a v polovině srpna naskočil přímo do rozjeté přípravy Břeclavi.
Jak probíhala tvá příprava
s Třebíčí?
V obraně byla asi velká konkurence, když jsi odešel hned po pr vním zužování kádru Horácké Slávie.
Prvoligová příprava byla hodně
náročná, většinou jsme měli tréninky dvakrát denně. V Třebíči
bylo tou dobou dvanáct obránců a další měli přijít na zkoušku. Odehrál jsem tam čtyři přípravná utkání a poté mi trenér
Šindel oznámil, že jsem mladý
a měl bych spíš bojovat o místo
ve druhé lize, kde budu víc hrát.
I kdybych se v Třebíči udržel, hrál
bych až ve čtvrté obranné dvojici, protože v těch prvních třech
hrají starší a zkušenější hráči.
Kdy a kdo tě kontaktoval
z Břeclavi? Bylo pro tebe po
Třebíči angažmá v Břeclavi
jasnou volbou?
Už po skončení loňské se-

Nemrzí tě, že budeš hrát „jen“
druhou ligu?
Z hlediska mého hokejového
růstu určitě ne, raději budu pravidelně hrát o soutěž níž, než v první lize zahřívat střídačku. Každý
zápas za Břeclav se budu snažit
odehrát jak nejlépe budu umět.
zony jsem se bavil s trenérem
Stloukalem o možnosti hrát
dál v Břeclavi, pokud by mi to
v Třebíči nevyšlo. V polovině
srpna jsem skončil v Třebíči a
hned druhý den mi volal trenér Stloukal, že mám přijet do
Žďáru nad Sázavou k přípravnému utkání. Já osobně jsem
měl veliký zájem hrát tu další
sezónu, protože zde byla velice dobrá spolupráce s vedením
klubu, a také dobří spoluhráči.
Samozřejmě nesmím zapomenout na věrné fanoušky, kteří
nás doprovází na každý zápas.

PARTY
Kupte si sud
a půjčte si
výčep od nás!

Změnila se nějak tvá pozice
v Břeclavi? Je tu nový trenér a
noví spoluhráči. S kým hráváš
v obranné dvojici nejčastěji?
Myslím si, že se má pozice
nezměnila, pořád bojuji o místo
v kádru jako každý jiný. Trenér
zatím zkouší různé obranné dvojice, ale nejvíce jsem zatím odehrál s Honzou Zapletalem.
Jsi rád, že jsi prošel prvním zužováním kádru v Břeclavi, které
postihlo hlavně obránce? Cítíš
důvěru břeclavských trenérů?
Je tu nová trenérská dvoji-

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

Myslíš, že je v silách Břeclavi
postoupit letos v klidu do play
off, jak si vytyčilo vedení před
sezónou?
Určitě ano. Nová trenérská
dvojice Číhal a Stloukal se nás
snaží připravit co nejlépe na mistrovská utkání, abychom to v lize
dotáhli co nejdále. Samozřejmě
záleží i na dalších okolnostech,
například na zraněních. Ty se
nám snad po loňské smolné sezóně ve větší míře vyhnou.
Martin Daneš

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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Břeclavská kabelová televize
FENIX
je nyní i na internetu.
Na webových stránkách

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