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Na konci listopadu podepsal starosta Břeclavi Dymo
Piškula společně se starostou partnerského rakouského
města Zwentendorf Hermanem Kuhtreiberem modernizovanou smlouvu o vzájemné
spolupráci obou měst.

www.svetreklamy.cz

Tradiční Svatohubertská mše v lese mezi Valticemi a Břeclaví je mezi
lidmi stále oblíbenější. Mši u kaple sv. Huberta sledovaly i přes vytrvalý déšť stovky lidí. Kromě mše samotné, kterou sloužil břeclavský farář
Josef Ondráček, mohli diváci zhlédnout ukázky vábení divoké zvěře, či
sokolníky s dravci nebo sv. Huberta na koni, i s jeho družinou. Program
doprovázeli svým zpěvem mužáci z Charvátské Nové Vsi. Myslivci před
kapli k uctění patrona lovu přinesli majestátního jelena.
(dav)

a znalce historie Miroslava Geršice zamířily delegace Břeclavi a
Zwentendorfu společně s dobrovolnými hasiči obou měst
k odhalení památníku přátelství před knihovnu v Poštorné.
Moderně pojatý památník z dílny rakouského umělce Alfreda
Stohla má připomínat sjednocení obou zemí. Financoval jej
Evropský fond pro regionální
rozvoj v rámci Fondu malých
projektů jižní Morava – Dolní
Rakousko. Uvnitř památníku je
malý výstavní prostor, ve kterém
odpočívají čtyři plechovky symbolicky naplněné vodou z Dyje a z Dunaje. Na závěr setkání pozvali Břeclavští své hosty
na Svatomartinské víno a husu.
(dav)

Rezervujte si vstupenky
na městský ples
Městský ples se uskuteční
v sobotu 13. března 2010 ve Staré Břeclavi.
Zajímavý program, lákavou tombolu,
ale také větší kapacitu míst tentokrát nabídne
kulturní dům Na Obecní.
Vstupenky si již nyní můžete rezervovat
na tel. čísle 519 326 900

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

www.alcaplast.cz

BŘECLAV  Shopping Center - Tel.: 519 327 719

Stovky lidí déšť neodradil

Ke 20. výročí odhalili
neobvyklý památník

Ke 20. výročí partnerství zasedly Rady Břeclavi a Zwentendorfu ke stolu v Lichtenštejnském domě, kde kromě oficialit
přišlo na řadu i povídání „veteránů“, kteří byli před dvaceti
lety přítomni u podpisu smlouvy. Mnohdy úsměvné historky
o okolnostech vzniku partnerství tak dotvářely uvolněnou
atmosféru zasedání. Při projevu břeclavský starosta připomněl mimo jiné i osmačtyřicátý
rok, při kterém Morava ztratila
spolkové uspořádání, které měla
po staletí. „Dnes navíc není na
obnovu spolkového uspořádání v Česku politická vůle. Když
jedu do Rakouska, právě toto
uspořádání našim jižním přátelům závidím,“ dodal.
Po prohlídce Lichtenštejnského domu za doprovodu pedagoga

reklamní
agentura

vysokorychlostní internet
www.freebone.cz
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(Turistické informační centrum).
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Břeclav stále bez obchvatu. Proč?
Padlo nejdůležitější rozhodnutí pro strategický rozvoj
Břeclavi za posledních 20 let.
Tak zněla informace zveřejněná v Radnici v měsíci květnu 2007 týkající se obchvatu
města, ale také možného napojení druhé silniční spojky
Břeclavi a Poštorné.

obchvatu město Břeclav nikdy
nebude mít vlastní prostředky.
„Chtěli jsme, aby stavba obchvatu začala co nejdříve. Proto jsme podpořili variantu Jihomoravského kraje a dělali v této
věci vždy maximum, abychom
zahájení stavby urychlili,“ dodává Neděla.

Ředitelství silnic a dálnic
tehdy zpracovalo dokumentaci pro stavební povolení a zahájilo výkupy pozemků. Město
Břeclav vedlo jednání s majiteli dotčených nemovitostí. Stavba za jednu a půl miliardy korun měla být zahájena v srpnu
2008, ale dodnes se ještě nekoplo do země.
Důvodem jsou spory kolem
silničního napojení z Brna na
Vídeň, přesněji řečeno po rakouské hranice. Zatímco představitelé několika obcí a ekologové volají po využití stávající
dálnice D2 z Brna do Břeclavi
a k ní dobudování propojení ke
státní hranici, Jihomoravský
kraj i Rakušané počítají s rozšířením stávající komunikace
z Brna do Mikulova. Obě varianty úzce souvisí s plánova-

Ekologové viní
Procházkovou
Šipka ukazuje na místo, kde již měla stát část obchvatu.
ným obchvatem Břeclavi, který by v případě první varianty
musel mít mimo jiné i více jízdních pruhů.
Nejvyšší správní soud v Brně zrušil koncem listopadu 2009
Územní plán velkého územního celku Břeclavska, když zjistil
pochybení při jeho schvalování
a vyšel vstříc kritikům rychlostní silnice R52 na Vídeň přes Mikulov. Stavba dálnice na Vídeň
a s ní bohužel i stavba břeclavského obchvatu se tak opět odkládá.

Jak to vidí město?
„Jsme z toho značně rozladění, protože jsme počítali s tím,
že bude v současné době již část
obchvatu postavena.
V návaznosti na něj jsme
plánovali také výstavbu tolik
potřebné druhé silniční spojky mezi Břeclaví a Poštornou.
Namísto toho jsme s obchvatem
města na bodě nula a ne vlastní vinou,“ konstatuje tajemník
břeclavské radnice Dalibor Neděla. Je zřejmé, že na výstavbu

Na stránkách Břeclavského
deníku se ke kauze vyjádřil Pavel Černý z Ekologického právního servisu, který ze vzniklé
situace v iní k rajskou radní
Annu Procházkovou. „Přestože vedení kraje vědělo o kritice
stavby ze strany ombudsmana
i Nejvyššího kontrolního úřadu, tvrdošíjně pokračovalo v její
přípravě. Tato nezodpovědnost
se mu vymstila.
Za škody, které obhajoba
nezákonného územního plánu
způsobila, nese odpovědnost
vedení kraje, především radní
pro územní plánování Anna
Procházková“ uvedl pro Břeclavský deník Černý.

Procházková pochybení odmítá
Na rozsudek Nejvyššího
správního
soudu
se
obtížně reaguje, protože čistopis
bude vyhotoven do 14 dnů od
jeho vydání, takže zatím mohu
vycházet jen z jeho oficiální
tiskové zprávy. Důležité je, že
Územní plán velkého územní-

ho celku Břeclavska nebyl zrušen na základě protizákonného postupu Jihomoravského
kraje, ale důvodem byla procedurální vada v postupu Ministerstva životního prostředí.
Pokud jde o postup Jihomoravského kraje a Krajského úřadu
JMK, nejsem si vědoma jakéhokoliv pochybení. Veškerá rozhodnutí byla konzultována s
příslušnými ministerstvy a díky
neustálým stížnostem odpůrců

Co vlastně chtějí ekologové
Proč ekologové od
začátku vystupují proti budování
rychlostní
komunikace na Vídeň
přes Mikulov?
Proti vystupují především občané a obce, kterým by tato zbytečná silnice zhoršila jejich životní podmínky. Opírají se přitom o
konstatování nezávislých autorit
– ombudsmana, Evropské komise
či Nejvyššího kontrolního úřadu,
který dokonce označil R52 za ris-

na protizákonný postup proběhla i kontrola Ministerstva
vnitra, která neshledala žádné
pochybení ani porušení zákona. V konečné fázi bylo důležité
potvrzení nadřízeného orgánu,
což je Ministerstvo pro místní
rozvoj, že můžeme návrh Územní ho plánu velkého územního
celku Břeclavska předložit k
projednání zastupitelstvu Jihomoravského kraje a to jej také
v listopadu 20 06 schvá li lo.

Na závěr bych chtěla čtenáře
ubezpečit, že realizace rychlostní silnice R52 je i nadále prioritou Jihomoravského kraje a v
její přípravě budeme pokračovat
dál v souladu s platnou legislativou. S variantou přes Břeclav
zastupitelstvo Jihomoravského
kraje nesouhlasí, takže ve shodě s Městem Břeclav podporujeme dvoupruhové uspořádaní
obchvatu Břeclavi.
Ing. arch. Anna Procházková

odpovídá Mgr. Pavel Černý z Ekologického právního servisu

kantní investici. Základním argumentem odpůrců projektu
je, že nikdy neproběhlo řádné
posouzení alternativ dálničního spojení Brna a Vídně. Toto
posouzení by mělo vzít v úvahu
nejen vlivy na životní prostředí,
ale i stránku ekonomickou a dopravní. Podle oficiální studie Ředitelství silnic a dálnic je mikulovská varianta ekonomicky neživotaschopná. V připravovaném
plánu ministerstva dopravy je
z hlediska priorit až na 42. místě
z 56 projektů. Zkrácení doby jízdy pouze o několik minut by daňové poplatníky přišlo na několik

miliard korun. To považujeme za
plýtvání veřejnými penězi.
Ekologům nevadí, že jimi
podporovaná trasa představuje rozšíření jízdních pruhů Břeclavského obchvatu?
Z hodnocení vlivů břeclavské a
mikulovské varianty, zpracovaného Mgr. Volfem vyplývá, že
obě budou mít na přírodu negativní dopad, v případě břeclavské
varianty však bude méně závažný.
Protože není jasno v otázce
rychlostní komunikace, nestaví se ani břeclavský obchvat.

Břeclav je denně ucpaná kolonami aut. Co Vy na to?
Mrzí nás situace lidí, kterých
se to dotýká, kteří se do situace
dostali jako rukojmí špatné práce úřadů. Kdyby úředníci postupovali od začátku podle zákona, mohl být obchvat dávno
postaven.
Jaké je podle Vás východisko
z této situace?
Objektivně a podle zákona
porovnat vlivy obou variant a vzít
v úvahu všechna známá fakta.
Připravil
Pavel Kašuba
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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
jménem
města Břeclav i bych
vás rád poz va l na ji ž
tradiční
předvánoční slavnost
na pěší zóně u gymnázia. Kromě vánočního jarmarku jsou
připravena zajímavá kulturní
vystoupení, ze kterých si můžete vybírat na následujícím listu
Radnice. Společný program je
tentokrát obohacen o řadu akcí
v jednotlivých městských částech, proto za snahu o vytvoře-

ní příjemné vánoční atmosféry
děkuji také slováckým krúžkům z Poštorné, Staré Břeclavi
a Charvátské Nové Vsi.
Letos mám zřejmě poslední
možnost, popřát Vám na tomto místě městského zpravodaje
příjemné svátky vánoční z pozice starosty města Břeclavi.
Přeji vám vše dobré. Přeji vám
pohodové Vánoce, ale především to, aby vám u stromečku nikdo nechyběl. Do nového
roku hlavně pevné zdraví, radost a alespoň kapku potřebného štěstí.
Váš starosta
Ing. Dymo Piškula

Silvestra oslavíme se Zonygou
tradiční Silvestr na náměstí
31. prosince 2010 od 23.00 hodin
Stalo se již tradicí, že na silvestrovskou půlnoc jste zváni do
centra města. Ani letos tomu není jinak. Pokud se rozhodnete přivítat rok 2010 na náměstí T. G. Masaryka, můžete se
těšit na diskotéku v podání Luďka Kabelky, kterého nedávno
Jiří Pavlica veřejně prohlásil dvorním zvukařem Hradišťanu. A protože přidáváme něco navíc, zhruba půlhodinu před
půlnocí vystoupí všem dobře známý Jirka Zonyga. Nebude
chybět ohňostroj, po kterém tančíme až do rána.
Město Břeclav
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Informace občanům
pomocí SMS zpráv
Město Břeclav ve spolupráci s Jihomoravským krajem
používá pro Vaši včasnou informovanost moderní komunikační kanál – posílání SMS
zpráv na Váš mobilní telefon.
Hlavním důvodem zřízení této
služby je rychlé a operativní informování občanů v krizových
situacích, např. o hrozících po-

tovních či společenských akcích
v Břeclavi. Informace tímto
způsobem dostává již několik
tisíc občanů.
Pokud chcete dostávat tyto
informace i Vy, pošlete SMS
zprávu (můžete psát i malými písmeny, vše pište bez diakritiky).
Zprávu odešlete z Vašeho

Přihlášení:
jmk mezera breclav mezera informace mezera ano
mezera prijmeni mezera jmeno hvězdička ulice
hvězdička cislo popisne
Příklad SMS zprávy:
jmk breclav informace ano novak stepan*krizikova*20

SMS zašlete na číslo 900 77 03
větrnostních vlivech (povodně,
přívalové deště, vichřice atd.),
havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu,
vody, či o plánovaných přerušeních jejich dodávek. Současně
tento systém slouží i k informování občanů o kulturních, spor-

mobilního telefonu na číslo
900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3 Kč (včetně
DPH). Ihned obdržíte zpětnou
SMS zprávu potvrzující, že jste
do seznamu odběratelů informací zařazeni.
(red)

Nejlepší veřejná správa v kraji, osmí v zemi
Výrazného úspěchu dosáhl břeclavský městský úřad v celorepublikové anketě týdeníku Ekonom. Úspěch těší o to víc, že
průzkum byl realizován mezi podnikatelskou veřejností, která
je zejména k veřejné správě značně kritická a že průzkum byl
realizován renomovanou agenturou.
Celé soutěže se zúčastnilo 205 měst z celé ČR a ještě dalších 21 městských částí
v Praze.
Město Břeclav excelovalo
v kvalitě veřejné správy, když
skončilo celkově na 8. místě,
v Jihomoravském kraji dokon-

ce na 1. místě! Velmi silnou
stránkou města je obslužnost
veřejnosti v rámci úředních hodin (jejich počet je dvojnásobný vůči průměru v republice).
Tato čísla jsou o to zajímavější,
že počet úředníků v Břeclavi
v přepočtu na 100 obyvatel je

nižší o celých patnáct procent
než jinde. Jinými slovy to znamená, že Břeclav dokáže se 165
úředníky obsloužit 60 tisíc občanů ze svého správního obvodu, zatímco jiné úřady v republice k tomu potřebují úředníků
minimálně o dvacet víc. A to
bez dopadu na kvalitu práce,
jak vyplývá z hodnocení podnikatelů. Efektivita práce tak
dokáže městu ušetřit řádově
milionové částky v rozpočtu,
za které se pak ve městě nemu-

sí platit úředníci, ale mohou se
investovat jinde. Jen pro zajímavost, práce jednoho úředníka stojí v průměru asi 450 tisíc
korun (mzda, odvody, náklady
na techniku, vybavení kanceláří, vzdělávání atd.)
Výborná je také informační
otevřenost radnice, rating hospodaření, podíl kapitálových
výdajů obce, síť kontejnerů na
tříděný odpad a v neposlední
řadě podpora veřejné dopravy.
(red)

Veterinární klinika Břeclav - Slavíme 1 rok a 3000 pacienta

MVDr. Magda Jašková
Naše klinika je specializované pracoviště pro malá domácí zvířata, nově
specialista na hlodavce, moderní vybavení kliniky, pohotovostní služba
NON-STOP, veterinární výjezdová služba pro město Břeclav a blízké okolí,
máme rozsáhle parkoviště a bezbariérový přístup pro naše klienty.
Ordinační hodiny:

PO-PÁ 9.00-12.00 13.00-20.00
SO 17.00-20.00 NE 9.00-12.00

Mimo ordinační dobu POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Tel: 777 766 500
Za kasárnami 3344 (vchod z ulice J. Opletala) Břeclav 690 02
Tel: 777 766 500
www.veterinabreclav.cz
DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ A DŮVĚRU

4 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

KABELOVÁ
TELEVIZE
+
INTERNET
+
TELEFON

Superkino

Nej cenová
nabídka
ﬁlmov
ého balíku
TV programů

Nej TV
Husova 25, Břeclav
TEL.: 519 370 546 |

Antico nábytek
www.antico-nabytek.cz

Prodáváme stylový nábytek z masivu,
starý nábytek v zámeckém i jednoduchém
stylu, jídelny, zrcadla, kožené i čalouněné
sedací soupravy, lustry, obrazy, mramorové stoly, hodiny, porcelán, keramiku,
měděné a mosazné nádoby - dovoz
z Francie a Belgie.

Břeclav 690 02
Sovadinova 10

tel.: 519 370 696
mobil: 608 400 172
e-mail: antico-nabytek@seznam.cz

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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pátek 18. prosince

pondďlí 21. prosince

v Poštorné Na Rovnici

pďší zóna u gymnázia

14.00 Vánoþní jarmark sv. Lucie
prodej tradiþních pochutin, letos s pĜekvapením
17.00 Zpívání a koledování na schodech
KoĖaré, KoĖárci, MŠ Osvobození
17.30 Loutkové divadlo Radost – Jak na obra
v poštorenské knihovnČ

16.00 MŠ Poštorná (Okružní, Osvobození) - Moravská hra na TĜi
krále, Betlémská hvČzda
ZŠ Komenského – PĜed Vánoci jeden tejden
ZUŠ BĜeclav – dechová hudba
MŠ Na Valtické – Mikulášské a vánoþní koledování
ZŠ Na Valtické – Vánoþní pĜíbČh; Radujme se, veselme se
18.10 Polyfonia – sbor bĜeclavského gymnázia
ZUŠ BĜeclav – cimbálová muzika

sobota 19. prosince
v Poštorné Na Rovnici
9.00 Vánoþní jarmark sv. Lucie, prodej tradiþních pochutin
17.00 Zpívání a koledování na schodech
KoĖaré, KoĖárci, MŠ Okružní, Mamina Gospel

Stará BĢeclav
17.00 ŽIVÝ BETLÉM – vychází od parku, program u domu kultury

Sokolovna Charvátská Nová Ves
19.00 Vánoþní koncert – úþinkují Charvatþané, Charvatþánek, CM
Noteþka, premiéra dČtské CM Rosénka, kĜest cimbálu a basy

nedďle 20. prosince
pďší zóna u gymnázia
10.00 Harry Potter – pĜedstavení pro dČti plné kouzel a soutČží
s þarodČjnickou tématikou
Pravá moravská zabíjaþka
14.15 MŠ HĜbitovní – PastýĜská koleda
ZŠ J. Noháþe – ZkraĢme si þas do Vánoc
Kapura´s – cimbálka, na kterou hned tak nezapomenete
Flash Band – úspČšná bĜeclavská kapela
Old Stars BĜeclav – Vánoþní koledování, pastýĜská hra

Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné
19.00 Vánoþní koncert – úþinkují sourozenci BaĢkovi, Sl. krúžek
Charvatþané a CM Noteþka, výstava betlémĤ J. Fröhlicha

úterý 22. prosince
pďší zóna u gymnázia
16.00 MŠ U Splavu – Vánoþní Ĝíkadla a písniþky
MŠ Slovácká – Nesu, nesu koledu
ZŠ Slovácká – Vánoþní zpívání
ZŠ Kupkova a MŠ Dukel. hrdinĤ – Country sk. ýtyĜlístek;
zpívání žákĤ ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky – Vánoþní mix
18.30 Mamina Gospel

stĢeda 23. prosince
pďší zóna u gymnázia
16.00 MŠ BĜetislavova – Vánoþní koledování
ZUŠ BĜeclav – pČvecký sbor
Yantar – bĜeclavská folk-rocková kapela
BĜeclavské divadlo – Betlémská pohádka
18.30 Tichý ohĖostroj

Kulturní dĪm Stará BĢeclav
Vánoce s Rádiem Dyje
17.00 JOŽKA ýERNÝ – koncert
BĜeclavské divadlo – Betlémská pohádka

19.00 Vánoþní koncert – úþinkují BĜeclavánek, mužský a ženský
sbor ze Staré BĜeclavi

Kulturní dĪm v Poštorné
18.00 Vánoþní zpívání, CM J. Severina
KĜest nového CD u pĜíležitosti 10. výroþí slováckého krúžku

• ZabíjaĀkové speciality na pČší zónČ
• SvaĢené víno a Āaj bČhem kulturního programu
• VánoĀní stánkový prodej a obĀerstvení dennČ od 10.00 hodin
• Výstava vyĢezávaných betlémĪ Josefa Fröhlicha v poštorenském kostele a kapli sv. Rocha

6 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Vyhnálek: Střílení bobrů by nic nevyřešilo
V posledních týdnech a měsících proběhly médii zprávy o špatném stavu protipovodňové hráze ve Staré Břeclavi. Hráz je provrtána desítkami chodeb, které tam vyhloubili bobři. V případě,
že by přišly záplavy, hrozí protržení hráze a zaplavení blízkých
obydlí. Na otázky ohledně problematiky kolem bobrů v Břeclavi odpovídal vedoucí odboru životního prostředí na břeclavské
Radnici, Vilém Vyhnálek.
Jak vážná
je nyní situace na březích
Dyje ve Staré
Břeclavi?
Situace je vážná a v případě
povodní je reálné nebezpečí, že
by mohlo dojít k protržení hráze. V médiích proběhla chybná
informace, podle které hráze
vydržely povodeň v roce 2006
i přes působení bobrů. Nory a
chodby vyhloubené bobry tam
však tehdy ještě nebyly. V případě, že by v těchto místech byly
již tenkrát, situace by s velkou
pravděpodobností přerostla v
kritickou.

vlastní revír, pokud tedy v okolí
je volné místo neobsazené jinou
rodinou.
Jakým způsobem lze proti
bobrům bojovat?
V letošním zvýšeném průtoku jsme ve Staré Břeclavi nechali
zasypat a zhutnit propadlé nory

nezajímaly. Pokud totiž bobři chodbami nenaruší protipovodňovou hráz, z hlediska protipovodňového nás neohrožují a
není třeba jim věnovat zvýšenou
pozornost.
Pravděpodobně tedy bobři
byli na místě, které jim nejspíš
z důvodů bezpečnosti přestalo vyhovovat. Mohlo tam dojít
ke zvýšenému pohybu psů či
rybářů, což donutilo bobry se
přestěhovat. V poslední době se
ale zdá, že si bobři na lidi zvykli. Pohyb lidí na hrázích ve Staré Břeclavi jim evidentně nijak
nevadí.

jsou podle mě jiné hodnoty, které by se měly chránit. Je třeba samozřejmě dělat taková opatření,
abychom zamezili bobrům pronikat na místa, na která nechceme aby pronikali. Ve Staré Břeclavi by byl potřeba kamenný zához, v lednickém parku speciální
ohradník. Pokud by tam i přesto
bobři pronikli, měla by převážit
hodnota těchto území, v případě
Staré Břeclavi ochrana obyvatel
před velkou vodou, v lednickém
parku ochrana vzácných dřevin
a vůbec celého komplexu, nad
ochranou bobra i za cenu jeho
usmrcení.

Kdy se bobři v tomto úseku
hráze usadili?
Bobři tento úsek obsazený
měli už déle. Při nočních kontrolách hrází při povodni v roce 2006 jsme je potkávali téměř
vždy. Samotné nory s chodbami
se zde však ve větším počtu objevily až minulou zimu. Letos
v březnu, kdy značně stoupla
hladina Dyje, vznikaly na hrázi při velkém průtoku vody další nory, které se na koruně hráze
propadaly.
Jak velká je populace na inkriminovaném úseku ve Staré
Břeclavi?
Na kilometr až kilometr a
půl toku standardně připadá
jedna rodina, to je šest až osm
jedinců. Ve sledovaném úseku
na řece Dyji od rybího přechodu až k areálu Na vodě a na odlehčovacím rameni od úpravny
vody jsou však tři rodiny, to znamená přes dvacet bobrů.
Jedna rodina rovná se jedna nora?
To určitě ne. Každá rodina
má hned několik nor, včetně záložních, do kterých se schovávají
při nebezpečí. Rodina bobrů obnáší pár, letošní mláďata a rok
stará mláďata. Zejména v zimních měsících navíc rodina obsazuje další nory, ve kterých členové přespávají. Na jaře samice
buď používá starou noru, kam
vyvede mláďata nebo si vyhloubí novou. Mláďata starší dvou
let si musejí vyhledat svůj nový

a chodby k nim. Když na tato
místa člověk přijde dnes, znovu
vidí propadlé chodby a otevřené
stropy nor. Zhutnění a zasypání
nor a šachet je tedy mnohdy jen
dočasné řešení.
Výrobní výbor, který se zabýval problematikou narušených protipovodňových hrází
dospěl k řešení, že na části levého břehu řeky Dyje mezi Pastviskem a odlehčovacím ramenem bude do protipovodňové
hráze umístněna larzenová stěna a v nejvíce poškozeném úseku bude hráz odtěžena a znovu
dosypána a zhutněna. Po poradě s odborníky nám bylo rovněž doporučeno udělat v místě,
ve kterém nechceme aby bobři
hloubili nory, kamenný zához
od paty protipovodňové hráze
až do výšky jednoho metru nad
úroveň hladiny řeky.
Proč si bobři vyhlídli zrovna
tento úsek?
Minulé roky byly nory na jiném místě. V tu chvíli nás však

Odkud a kdy na Břeclavsko
bobři přišli?
Na naše území přimigrovali
bobři z Rakouska. Tam bylo na
konci šedesátých let minulého
století zahájeno zpětné vypouštění bobrů evropských i kanadských do přírody. Bobři se poté
začali poměrně rychle šířit dál.
Koncem sedmdesátých let byli
zjištěni bobři na Soutoku a začátkem osmdesátých let už bylo
obsazeno rodinou bobrů i území
mezi Bulharama a Lednicí. Začátkem devadesátých let se začali ve větším počtu objevovat na
Soutoku a kolem Lednice.
Vadí Vám osobně bobři?
Tento druh tady byl dlouho,
byl vyhuben před sto padesáti
lety a vrátil se sem v sedmdesátých letech minulého století.
Jako živočišný druh mi bobr
nevadí. Myslím si ale, že by na
některých místech Břeclavska
měly převážit jiné priority než
je ochrana bobra. Tím mám na
mysli třeba lednický park, kde

Měli by se tedy bobři začít
střílet?
Od Nových mlýnů po soutok
Moravy a Dyje přebývá asi sto
dvacet rodin, to znamená kolem
tisíce jedinců. Množství mláďat
je každoročně tedy tak obrovské,
že kdybychom bobry bez jiných
opatření začali pouze střílet, ať
už v lednickém parku nebo ve
Staré Břeclavi, tak tato území
stejně neochráníme. I kdybychom vystříleli celé rodiny, vždy
se tam do několika týdnů objeví
noví bobři, kteří prázdné revíry
a nory obsadí. Veřejnost si samozřejmě může položit otázku
proč bobry rovnou střílet, když
je možné je odchytávat a pouštět na jiném místě zpět do přírody. Bohužel na okrese Břeclav
už není vhodné místo a hlavně
volné místo kam odchyceného
bobra vypustit. V případě, že
odchyceného bobra vypustíme
do území již obsazeného jinou
rodinou, tak ta ho ve velmi krátkém čase zabije.
(dav)
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Led není pro lodě překážkou
Zimní plavby se v Břeclavi postupně stávají tradicí. Na to, jaké
chystá Lodní doprava pro letošní rok novinky, či jestli mají lidé
při zimních cestách stejný komfort jako v létě, jsme se zeptali
manažerky společnosti Moniky Vintrlíkové.
Kolikátou sezonu zimní
plavby pořádáte, mají mezi
lidmi úspěch?
Zimní plavby pořádáme již
čtvrtou sezónu. V roce 2006
jsme na vodu spustili loď Svatopluk, kajutovou loď, která je
schopna celoročního provozu.
K lodi Svatopluk se loni přidala i zrekonstruovaná loď Sámo.
Rozhodli jsme se zimní plavby
vyzkoušet i proto, že řeka Dyje
většinou nezamrzá, je to řeka
s poměrně rychlým průtokem.
První rok byl testovací, jízdní
řád jsme ale stanovili již tento
první rok a držíme se jej doposud. Jezdíme od listopadu do
března, každou sobotu, neděli
a státní svátek ve 13:00 hodin.
Klasicky cesta trvá hodinu na Janův hrad, následuje individuální
hodinka na procházku a v 15:00
hodin loď pluje zpět do Břeclavi. Každý rok se snažíme nabídnout něco navíc: zimní výzdobu
lodi, hrnek svařeného vína. Letos nabízíme ke každému dospělému zpátečnímu lodnímu lístku
zdarma nejen svařené víno, ale
i krásný fialový hrníček. Zimní
linka samozřejmě není tak vy-

tížená jako ta letní, ale i plavba
v tomto období má své příznivce. Pro nás je důležité, že jejich
počet rok od roku roste.
Na kterých trasách se mohou lidé v zimě svézt?
V zimním období (pro nás
od listopadu do března) máme
v provozu pouze trasu 2 z Veslařského klubu Břeclav na Janův
hrad a zpět. K Janovu hradu jezdí lodě Svatopluk nebo Sámo.
Obě jsou vybaveny elektrocentrálami, takže topidla a další el.
zařízení jsou v provozu i během
plavby. Je super, že řeka Dyje se
dá využít i v zimě, to si uvědomují nejen turisté, ale hlavně
místní, kteří jsou na řeku hrdí.
Zimní období je přeci jen
složitější než letní, co se klimatick ých podmínek týče.
Když napadne sníh, či je náledí
udržujete své přístavy tak, aby
mohli lidé bezpečně vystoupit
či nastoupit?
Nemyslím si, že plavba je o
hodně složitější. Lodníci jsou
povinni lodě a přístavní mola
připravit na bezpečný provoz

Mladí delikventi
jsou pod dozorem
Od 20. listopadu odstartoval na břeclavské radnici Systém včasné intervence (SVI),
na který získal peníze z Ministerstva vnitra z programu prevence kriminality odbor dotací
a rozvoje. Do SVI vkládají pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí informace o dětech ze škol, státního zastupitelství, policie ČR, městské policie,
Probační mediační služby či dětských lékařů. Jedná se zejména
o informace, které mohou v konečném důsledku chránit děti a

linky, ať je léto nebo zima. A
mola jsou v souladu a pod dozorem Státní plavební správy,
takže se cestující nemusí obávat nějakých nestandardních
podmínek.

mladistvé před trestnou činností páchanou na nich nebo jimi.
Systém je vládní prioritou
a v blízké době by měl být zaveden v celé zemi. Informace putují v případě stěhování
s dětmi a SVI bude tedy představovat propracovanou celonárodní elektronickou síť na
ochranu dětí.
Díky propojení mezi jednotlivými subjekty se předpokládá,
že SVI výrazně pomůže k řešení problematiky delikventní
mládeže.
(red)

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

Vyjíždíte i při tenké ledové
pokrývce řeky, či při výskytu
ledových ker na řece?
Tenk ý led není pro lodě
překážkou. S klasickou ledovou krou se na Dyji nesetkáte.
V každém případě jsou obě lodě
konstrukčně navrženy tak, aby
bezpečně provoz ustály i pokud
výjimečně řeka zamrzne. Svatopluk má dokonce zařízení zvané ledlam, takže si bezpečně

poradí i se sedmicentimetrovým ledem.
Jaké v ýznamnější akce v
souvislosti s letošní zimní sezonou připravujete?
V zimní sezóně se snažíme
plavby ozvláštnit napřík lad
Svatomartinskou plavbou, ta
se letos shledala s velkým zájmem. Všechny čtyři adventní
neděle vyplouváme na Adventní plavby, které mají zvláštní
„přípravnou“ atmosféru na vánoční svátky. Jsme rádi, že právě před vánoci můžeme přispět
k takovému tomu zklidnění a
naše plavby tak poslouží jako
prevence předvánočního stresu. Na lodi si poslechneme koledy, zapálíme svíčku, to vše samozřejmě s hrnkem svařeného
vína v ruce. Plavíme se i na Štedrý den, Boží hod a na Štěpána.
1.1.2010 nabídneme Novoroční
plavbu s živou cimbálovkou.
První prosincový víkend se
na Janově hradě pořádá Adventní jarmark, v oba dny tak
vypluje ještě navíc Jarmarková
linka, která na Janův hrad dorazí
již dopoledne. Potom samozřejmě budeme na Štěpána součástí
Vánočního kilometru, kdy naše
lodě poslouží závodníkům jako
startovací meta.
(dav)

Pracovní doba Městského úřadu
Břeclav mezi svátky
21. 12. 8:00 - 18:00 (pondělí)
22. 12. 8:00 - 18:00 hodin (úterý)
23. 12. 8:00 - 12:00 hodin (středa)
24. 12 – 27. 12. MěÚ pro veřejnost uzavřen
28. 12. 8:00 - 18:00 (pondělí)
29. 12. 8:00 - 18:00 (úterý)
30. 12. 8:00 - 18:00 (středa)
31. 12. MěÚ pro veřejnost uzavřen

Turistické informační centrum Břeclav (Lichtenštejnský
dům) má na přelomu roku zavřeno v tyto dny:
27. 12. 2009 (neděle)
31. 12. 2009 (čtvrtek)

2. 1. 2010 (sobota)
3. 1. 2010 (neděle)
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Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Břeclav
č. 21 ze dne 18. 11. 2009
ZM Břeclav schvaluje:
– materiály:
• 5/1/2 záměr prodeje pozemku p.č. 108/
4 v k.ú. Poštorná o výměře 12 m2.
• 5/1/3 prodej pozemku pod garáží, p.č.
3537 v k.ú. Poštorná o výměře 18 m2,
manželům Berkovým, za cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/4 prodej 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 GeoplánRadovan Jaša, s.r.o., jako pozemek p.č.
2749/115, panu Horákovi, za cenu 1.000
Kč/m2.
• 5/1/5 prodej pozemku p.č. 731 v k.ú.
Poštorná, o výměře 1045 m2, manželům
Marečkovým, za cenu 50 Kč/m2.
• 5/1/9 záměr prodeje části pozemku p.č.
21-ost. plocha o výměru cca 180 m2 v k.ú.
Poštorná.
• 5/1/10 prodej pozemku p.č. 1664/
8-zahrada o výměře 1135 m2 v k.ú. Velké
Bílovice, do vlastnictví Ing. Kvitové, za
cenu 12 Kč/m2.
• 5/1/11 uzavření dohody o zrušení
věcného předkupního práva sjednaného
ve prospěch města Břeclav na pozemky
p.č. 2747/11-orná o výměře 337 m2 a p.č.
2747/41-orná o výměře 15 m2, oba v k.ú.
Poštorná, s panem Románkem.
• 5/1/12 prominutí pokuty ve výši 100.000
Kč, vyplývající z kupní smlouvy č. OM/69/
06, uzavřené dne 20.7.2006 mezi městem
Břeclav a manžely Vítovými.
• 5/1/12 uzavření dodatku č. 1 ke
kupní smlouvě č. OM/69/06, uzavřené
dne 20.7.2006 mezi městem Břeclav a
manžely Vítovými, kterým bude termín realizace investičního záměru prodloužen do
20.7.2012, s tím, že pro případ nesplnění
této povinnosti, bude stanovena smluvní
pokuta ve výši 100.000 Kč. Současně
bude v dodatku č. 1 k této kupní smlouvě
stanovena povinnost provést v termínu
do 30.6.2010 demolici objektu s č.p. 55
na pozemku p.č. 617 v k.ú. Poštorná. Pro
případ nesplnění této povinnosti bude
sjednána smluvní pokuta ve výši 100.000
Kč. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č.
OMP/69/06, uzavřené dne 20.7.2006, je
nedílnou součástí usnesení (příloha č. 17)
• 5/1/14 výkup pozemku p.č. 328/7 v k.ú.
Charvátská Nová Ves, o výměře 906 m2,
od pana Čecha, za cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/15 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 440/1 v budově
č.p. 440 na pozemku p.č.st. 676/1, který byl
oddělen geometrickým plánem z pozemku
p.č.st. 676 v k.ú. Břeclav, a podílu na společných částech domu č.p. 440 a podílu na
pozemku p.č.st. 676/1 (zastavěná část), o
velikosti 8200/33260, za cenu 212 398 Kč,
včetně podílu na pozemku p.č.st. 676/1
(společný dvůr) o velikosti 8200/33260, za
cenu 30 479 Kč, a kupní smlouvy na prodej
podílu na ½ pozemku p.č. 5533, který byl
oddělen geometrickým plánem z pozemku
p.č.st. 676 v k.ú. Břeclav, o velikosti 1/8,
za cenu 8 625 Kč, do společného jmění
manželů stávajícím nájemcům manželům
Filkovým,
– uzavření smlouvy o úplatném převodu

bytové jednotky č. 440/2 v budově č.p.
440 na pozemku p.č.st. 676/1, který byl
oddělen geometrickým plánem z pozemku
p.č.st. 676 v k.ú. Břeclav, a podílu na společných částech domu č.p. 440 a podílu na
pozemku p.č.st. 676/1 (zastavěná část), o
velikosti 8270/33260, za cenu 211 523 Kč,
včetně podílu na pozemku p.č.st. 676/1
(společný dvůr) o velikosti 8270/33260, za
cenu 30 739 Kč, a kupní smlouvy na prodej
podílu na ½ pozemku p.č. 5533, který byl
oddělen geometrickým plánem z pozemku
p.č.st. 676 v k.ú. Břeclav, o velikosti 1/8, za
cenu 8 625 Kč, stávající nájemkyni paní
Sedláčkové,
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 440/4 v budově č.p.
440 na pozemku p.č.st. 676/1, který byl
oddělen geometrickým plánem z pozemku
p.č.st. 676 v k.ú. Břeclav, a podílu na společných částech domu č.p. 440 a podílu na
pozemku p.č.st. 676/1 (zastavěná část), o
velikosti 8400/33260, za cenu 222 422 Kč,
včetně podílu na pozemku p.č.st. 676/1
(společný dvůr) o velikosti 8400/33260,
za cenu 31 222 Kč, a kupní smlouvy na
prodej podílu na ½ pozemku p.č. 5533,
který byl oddělen geometrickým plánem
z pozemku p.č.st. 676 v k.ú. Břeclav, o
velikosti 1/8, za cenu 8 625 Kč, stávající
nájemkyni paní Součkové, s tím, že vymezená jednotka č. 440/3, jejímž nájemcem
je paní Kozmerová, zůstane ve vlastnictví
města Břeclav a její správu bude vykonávat Domovní správa Břeclav.
Podpis jednotlivých smluv o úplatném
převodu bytových jednotek statutárním
zástupcem města je podmíněn úhradou
všech jednotlivých kupních cen v předmětném bytovém domě.
Návrh smlouvy je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 1)
• 5/1/16 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 712/1 v budově
č.p. 712 na pozemku p.č.st. 933 v k.ú.
Břeclav a podílu na společných částech
domu č.p. 712 a podílu na pozemku p.č.st.
933 (zastavěná část) o velikosti 10680/
54940, za cenu 284 599 Kč, včetně podílu
na pozemku p.č.st. 933 (společný dvůr)
o velikosti 10680/54940, za cenu 17 690
Kč, a kupní smlouvy na prodej podílu na
pozemku p.č. 53/1 v k.ú. Břeclav o velikosti
10680/54940, za cenu 9 282 Kč, stávající
nájemkyni paní Inderkové.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 712/3 v budově č.p.
712 na pozemku p.č.st. 933 v k.ú. Břeclav
a podílu na společných částech domu
č.p. 712 a podílu na pozemku p.č.st. 933
(zastavěná část) o velikosti 11540/54940,
za cenu 443 755 Kč, včetně podílu na
pozemku p.č.st. 933 (společný dvůr) o
velikosti 11540/54940, za cenu 19 114
Kč, a kupní smlouvy na prodej podílu
na pozemku p.č. 53/1 v k.ú. Břeclav o
velikosti 11540/54940, za cenu 10 030 Kč,
do společného jmění manželů stávajícím
nájemcům manželům Nešporovým.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 712/4 v budově č.p. 712
na pozemku p.č.st. 933 v k.ú. Břeclav a podílu na společných částech domu č.p. 712

a podílu na pozemku p.č.st. 933 (zastavěná část) o velikosti 8580/54940, za cenu
352 444 Kč, včetně podílu na pozemku
p.č.st. 933 (společný dvůr) o velikosti
8580/54940, za cenu 14 212 Kč, a kupní
smlouvy na prodej podílu na pozemku p.č.
53/1 v k.ú. Břeclav o velikosti 8580/54940,
za cenu 7 457 Kč, do společného jmění
manželů stávajícím nájemcům manželům
Němcovým.
Podpis jednotlivých smluv o úplatném
převodu bytových jednotek statutárním
zástupcem města je podmíněn úhradou
všech jednotlivých kupních cen v předmětném bytovém domě.
• 5/1/17 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 804/9 v budově č.p. 804 na pozemku p.č. 1742 v k.ú.
Poštorná a podílu na společných částech
domu č.p. 804 a podílu na pozemku p.č.
1742 o velikosti 6040/97460, za cenu 146
853 Kč, a kupní smlouvy na prodej podílu
na pozemcích p.č. 1735/8 a p.č. 1735/10,
oddělených
geometrickým
plánem
z pozemku p.č. 1735/1 v k.ú. Poštorná, o
velikosti 6040/97460, za cenu 2 416 Kč,
do společného jmění manželů stávajícím
nájemcům manželům Kašníkovým.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 804/6 v budově č.p. 804
na pozemku p.č. 1742 v k.ú. Poštorná a
podílu na společných částech domu č.p.
804 a podílu na pozemku p.č. 1742 o
velikosti 5890/97460 za cenu 152 419
Kč, a kupní smlouvy na prodej podílu na
pozemcích p.č. 1735/8 a p.č. 1735/10,
oddělených
geometrickým
plánem
z pozemku p.č. 1735/1 v k.ú. Poštorná, o
velikosti 5890/97460, za cenu 2 358 Kč,
do společného jmění manželů stávajícím
nájemcům manželům Pospíšilovým.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby
statutárnímu zástupci města byly předloženy k podpisu smlouvy na převod schválených bytových jednotek v domě Dělnická
3 v Poštorné, kromě bytových jednotek č.
804/9 a č. 804/6.
• 5/1/18 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 803/2 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 5810/93400 za cenu
160 220 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 5810/93400, za cenu 4 108 Kč,
stávajícímu nájemci panu Žákovi.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 803/6 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
5900/93400 za cenu 167 971 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 5900/93400, za
cenu 4 174 Kč, stávajícímu nájemci panu
Málkovi.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby
statutárnímu zástupci města byly předlo-

ženy k podpisu smlouvy na převod schválených bytových jednotek v domě Dělnická
2 v Poštorné, kromě bytových jednotek č.
803/2 a č. 803/6.
• 5/1/19 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 967/13 v budově č.p. 967 na pozemku p.č. 1883 v k.ú.
Poštorná a podílu na společných částech
domu o velikosti 275/14107 za cenu
132.276 Kč, a kupní smlouvy na prodej
podílu na pozemku p.č. 1882/11, odděleného geometrickým plánem z pozemku
p.č. 1882/1 v k.ú. Poštorná, o velikosti
275/14107, za cenu 833 Kč, stávající nájemkyni paní Hoštické.
Smlouva bude obsahovat ujednání, že
předmětem převodu nejsou ohřívače TUV
a zařízení GSM umístěné na střeše domu
č.p. 967 v k.ú. Poštorná, a současně bude
obsahovat závazek, že nabývající (kupující) je povinna ohřívače TUV a zařízení
GSM strpět.
Návrh smlouvy je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 2)
• 5/1/20 uzavření kupní smlouvy na
prodej domu č.p. 3102 na pozemku
p.č.st. 1067/3 a pozemku p.č.st. 1067/3 o
výměře 170 m2, vše v k.ú. Břeclav, za cenu
1.418.663 Kč, a na prodej pozemku p.č.st.
1067/4 o výměře 134 m2 v k.ú. Břeclav, za
cenu 33.500 Kč, družstvu Bytové družstvo,
Žižkova 3102/15, družstvo, IČ 283 56 594,
se sídlem Břeclav, Žižkova 3102/15, PSČ
69002.
• 5/1/21 prodej 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 k.ú.
Charvátská Nová Ves, Ing. Mikuleckému.
• 5/1/22 uzavření dodatku č. 15 ke
Zřizovací listině Domovní správy Břeclav,
kterým bude objekt č.p. 3096 na pozemku
p.č.st. 3208 v k.ú. Břeclav svěřen do správy Domovní správě Břeclav, a kterým bude
upraven výkonem činností souvisejících
s postavením města Břeclav jako člena
společenství vlastníků jednotek, jichž se
město Břeclav stalo členem.
Návrh dodatku, včetně příloh č. 1 až č. 4, je
nedílnou součástí usnesení (příloha č. 3)
• 5/1/23 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 3375/12 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,
podílu na společných částech domu č.p.
3375 a podílu na pozemku p.č.st. 524/12
o velikosti 8760/96550, za cenu 336.362
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 panu
Cerkovi. Návrh smlouvy je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 4)
• 5/1/24 uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o úplatném převodu bytové
jednotky č. 999/24 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
4510/139410, za cenu 264.268 Kč, stáva-
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jící nájemkyni paní Hádlíkové.
Budoucí smlouva bude obsahovat ujednání, že smlouva o úplatném převodu jednotky bude uzavřena nejdříve 16.4.2017 a
nejpozději do 30.6.2017, a to za podmínky,
že nedojde ke změně na straně nájemce.
Smlouva bude obsahovat ujednání, že
předmětem převodu nejsou ohřívače
TUV a zařízení GSM umístěné na střeše
domu č.p. 999 v k.ú. Poštorná, a současně
bude obsahovat závazek, že nabývající
je povinna ohřívače TUV a zařízení GSM
strpět. Návrh smlouvy je nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 5)
• 5/1/25 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky 2239/1 v budově
č.p. 2239 na pozemku p.č.st. 1993 v k.ú.
Břeclav a podílu na společných částech
domu č.p. 2239 a podílu na pozemku
p.č.st. 1993 o velikosti 693/3509, za cenu
158 019 Kč, a kupní smlouvy na prodej
podílu na pozemku p.č. 3611/52, odděleného geometrickým plánem pozemku p.č.
3611/1 v k.ú. Břeclav, o velikosti 693/3509,
za cenu 1 975 Kč, do společného jmění
manželů stávajícím nájemcům manželům
Fuisovým.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky 2239/2 v budově č.p. 2239
na pozemku p.č.st. 1993 v k.ú. Břeclav a
podílu na společných částech domu č.p.
2239 a podílu na pozemku p.č.st. 1993 o
velikosti 563/3509, za cenu 142 673 Kč,
a kupní smlouvy na prodej podílu na pozemku p.č. 3611/52, odděleného geometrickým plánem pozemku p.č. 3611/1 v k.ú.
Břeclav, o velikosti 563/3509, za cenu 1
605 Kč, stávající nájemkyni paní Mikšíkové.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky 2239/3 v budově č.p. 2239
na pozemku p.č.st. 1993 v k.ú. Břeclav a
podílu na společných částech domu č.p.
2239 a podílu na pozemku p.č.st. 1993 o
velikosti 608/3509, za cenu 163 526 Kč,
a kupní smlouvy na prodej podílu na pozemku p.č. 3611/52, odděleného geometrickým plánem pozemku p.č. 3611/1 v k.ú.
Břeclav, o velikosti 608/3509, za cenu 1
733 Kč, stávající nájemkyni paní Judexové.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky 2239/4 v budově č.p. 2239
na pozemku p.č.st. 1993 v k.ú. Břeclav a
podílu na společných částech domu č.p.
2239 a podílu na pozemku p.č.st. 1993
o velikosti 643/3509, za cenu 149 665
Kč, a kupní smlouvy na prodej podílu na
pozemku p.č. 3611/52, odděleného geometrickým plánem pozemku p.č. 3611/1
v k.ú. Břeclav, o velikosti 643/3509, za
cenu 1 832 Kč, do společného jmění
manželů stávajícím nájemcům manželům
Hladíkovým.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky 2239/5 v budově č.p. 2239

na pozemku p.č.st. 1993 v k.ú. Břeclav a
podílu na společných částech domu č.p.
2239 a podílu na pozemku p.č.st. 1993
o velikosti 1002/3509, za cenu 29 642
Kč, a kupní smlouvy na prodej podílu na
pozemku p.č. 3611/52, odděleného geometrickým plánem pozemku p.č. 3611/1
v k.ú. Břeclav, o velikosti 1002/3509, za
cenu 2 855 Kč, stávajícímu nájemci panu
Motákovi.
Podpis jednotlivých smluv o úplatném
převodu bytových jednotek statutárním
zástupcem města je podmíněn úhradou
všech jednotlivých kupních cen v předmětném bytovém domě.
Návrh smlouvy je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 6)
• 5/1/26 uzavření kupní smlouvy na
prodej domu č.p. 2246 na pozemku p.č.st.
2000 a pozemku p.č.st. 2000 o výměře 132
m2, vše v k.ú. Břeclav, za cenu 681.878
Kč, a na prodej pozemků p.č. 3611/50 o
výměře 21 m2 a p.č. 3611/51 o výměře
22 m2, oddělených geometrickým plánem
č. 4653-181/2008 z pozemku p.č. 3611/1
v k.ú. Břeclav, za cenu 10.750 Kč, družstvu
Bytové družstvo Bratislavská 12, Břeclav,
družstvo, IČ 28348915, se sídlem Břeclav,
Bratislavská 2246/12, PSČ 690 02. Návrh
smlouvy je nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 7)
• 5/1/27 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.
• 5/1/28 záměr prodeje pozemku p.č.st.
3451 v k.ú. Břeclav, o výměře 20 m2.
• 5/1/29 prodej pozemku p.č.st. 2830
v k.ú. Břeclav, o výměře 17 m2, do společného jmění manželů Lekavých, a to za
cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/31 záměr směny pozemku p.č.st.
2473, v k.ú. Břeclav, o výměře 21 m2, ve
vlastnictví města Břeclav, za pozemek
p.č.st. 3567, v k.ú. Břeclav, o výměře 21
m2, ve vlastnictví pana Brhela.
• 5/1/32 záměr prodeje části pozemku
p.č. PK 3099/1, díl „a“, o výměře 1 m2
v k.ú. Břeclav.
• 5/1/33 prodej pozemku p.č.st. 3002
v k.ú. Břeclav, o výměře 17 m2, paní
Césarové, a to za cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/34 prodej pozemku p.č.st. 3317
v k.ú. Břeclav, o výměře 22 m2, panu
Hložánkovi a paní Jochové, bytem Břeclav,
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Žižkova 1295/15, a to každému ideální ½,
za cenu 500 Kč/m2.
• 5/1/35 záměr prodeje části pozemku
p.č. 20/1 v k.ú. Poštorná o celkové výměře
cca 320 m2.
• 5/1/39 uzavření smlouvy o úplatném
převodu bytové jednotky č. 2500/15 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
Hrabalové.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 2503/14 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 325 499 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 748/50055, za cenu 2 802 Kč,
stávajícím nájemkyni paní Čížkové.
– uzavření smlouvy o úplatném převodu
bytové jednotky č. 2504/13 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 231 574 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/

KVALITA, ROZUMNÁ CENA,
SPOLEHLIVOST

MVDr. Jiří Krabička

Výroba kuchyní na zakázku
Balbinder – Charvátská Nová Ves

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

www.volny.cz/balbinder
e-mail: balbinder@seznam.cz,
tel: 602 777 612

Veterinární ambulance
bu
pro malá
ma domácí
cí zvířa
zvířata

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 Kalinové.
V jednotlivých smlouvách bude sjednán závazek, že nabývající (kupující)
bude odebírat teplo od společnosti KA
Contracting ČR s.r.o., se sídlem Praha,
Truhlářská 13-15.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím,
aby statutárnímu zástupci města byly
předloženy k podpisu smlouvy na převod
schválených bytových jednotek v domech
Slovácká 16 – 20 v Břeclavi, kromě bytových jednotek č. 2500/15, č. 2503/14 a č.
2504/13.
• 5/2 změnu účelu poskytnuté dotace
Slováckému krůžku „Charvatčané“, SNP
737, 690 06 Břeclav 6. Částka schválené
veřejné ﬁnanční podpory/dotace ve výši
20.000 Kč bude využita na projekt „Večer
s Miroslavem Donutilem – Cestou necestou“.
• 5/3 schvaluje poskytnutí ﬁnanční částky ve výši 129.104 Kč Mateřské škole,
Základní škole a Praktické škole, Břeclav,
Herbenova 4 na zajištění udržitelnosti
projektu „Žijeme s vámi“ v roce 2010.
Finanční příspěvek bude sloužit na pokrytí
nákladů na činnost kurzů pro dospělé ve
stacionáři a integračním centru UTILIS
v Břeclavi, Herbenova 4.
• 5/3 darovací smlouvu č. 254/2009/
OŠKMS/UTILIS, jejímž předmětem je poskytnutí částky 129.104 Kč na udržitelnost
projektu „Žijeme s vámi“ v roce 2010.
Darovací smlouva je nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 8)
• 5/4 zřizovací listiny příspěvkových organizací spadajících organizačně OŠKMS,
včetně náplně příloh ke zřizovacím listinám.
• 5/5 navázání spolupráce a partnerství
s Obchodní akademií Břeclav na realizaci
projektu celoživotního vzdělávání občanů
a schvaluje ﬁnanční podíl města Břeclavi
v letech 2013-2017 v částce 40.000 Kč/
rok, tj. v celkové částce 200.000 Kč.
• 5/6 zařazení nové investiční akce s názvem „Rekonstrukce kaple sv. Huberta“
umístěné v LVA, do seznamu investic roku
2010.
Rekonstrukce bude zahrnovat sanaci příslušných konstrukčních částí a celkovou
vzhledovou úpravu.
• 5/7 poskytnutí účelové veřejné ﬁnanční
podpory (dotace) pro PRO-HOCKEY Cz,
s. r. o. se sídlem Prvního pluku 621/8a,
Praha 8, Karlín.
Dotace bude poskytnuta ve výši 400.000
Kč a použita na krytí poměrné části nákladů spojených s pořádáním juniorského
hokejového turnaje 2009 v prostorách

Náměty na články,
tipy na sportovní
a kulturní akce,
a další příspěvky
můžete posílat na adresu
david.mahovsky@breclav.org
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zimního stadionu v Břeclavi.
• 5/7 smlouvu o poskytnutí a způsobu použití veřejné ﬁnanční podpory č. 322/2009/
OŠKMS/S/ dotace. Dotační smlouva je
nedílnou součástí usnesení (příloha č. 9)
• 5/9 uzavření smlouvy o poskytnutí
veřejné ﬁnanční podpory ve výši 12.000
Kč pro Sportovní klub moderní gymnastiky Břeclav, se sídlem SPŠ E. Beneše a
SOU Břeclav, nábř. Komenského 1, 690
25 Břeclav, součást Domov mládeže, Bří
Mrštíků 4, 690 30 Břeclav. Smlouva je
nedílnou součástí usnesení (příloha č. 10)
• 5/10 uzavření smlouvy o poskytnutí
veřejné ﬁnanční podpory ve výši 990.000
Kč pro TJ Lokomotiva Břeclav, se sídlem
Veslařská 1, 690 02 Břeclav, na vybudování venkovního osvětlení. Jedná se o
úhradu celkových nákladů dle předloženého rozpočtu po odpočtu DPH. Smlouva je
nedílnou součástí usnesení (příloha č. 11)
• 5/12 uzavření dohody o partnerství mezi
městem Břeclav a Zwentendorf, která bude
deklarací vzájemné spolupráce a nově
uzavřena u příležitosti dvacetileté spolupráce obou měst. Dohoda o partnerství je
nedílnou součástí usnesení (příloha č. 12)
• 5/13 zařazení investiční akce „Půdní
vestavba nad provozní budovou MSK“
v areálu v Poštorné do investic roku 2010
a zpracování projektové dokumentace
v roce 2009.
• 5/14 Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na
Realizaci projektu Family point pro rok
2009 s tím, že maximální výše dotace
z JMK bude 20.000 Kč a minimální podíl
příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů
bude 0 % nákladů z celkového rozpočtu.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje je nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 13)
• 5/16 zařadit změnu, o kterou požádala Česká naftařská společnost s.r.o.,
Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín, do
projednávání změny č. 10 ÚPNSÚ Břeclav.
• 5/17 obecně závaznou vyhlášku č.
6/2009 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, za lázeňský nebo
rekreační pobyt a místním poplatku z ubytovací kapacity s účinností od 1.1.2010,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení
(příloha č. 14)
• 5/18 trvalé upuštění od vymáhání
pohledávek za nájemné a služby spojené
s užíváním bytů a nebytových prostor
v jednotlivé výši nad 20.000 Kč dle přílohy
a jejich odepsání ve výši celkem 450.065
Kč pro jejich nedobytnost.
• 5/19 prominutí zůstatku dluhu na poplatku z prodlení ve výši 60.633 Kč paní
Kapaňové za opožděné platby nájemného
z bytu č. 2 za období od 1.12.2000 do

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
1.9.2006.
• 5/20 změnu závazného ukazatele pro
rok 2009:navýšení limitu mezd o uplatněné slevy na pojistném na sociální zabezpečení, a to z 6.700.000 Kč na 6.780.000 Kč.
• 5/21 změnu rozpočtu Domovní správy
Břeclav:
1) odvod příjmů DS z výběru poplatků
z prodlení a penále ve výši 300.000 Kč a
současně navýšení provozní dotace DS o
stejnou částku
2) navýšení provozní dotace o 600.000
Kč z důvodu provedení demolice stolárny
v bývalém objektu cukrovaru
• 5/25 zařazení investiční akce
„Vybudování chodníku pro únikovou cestu
od zadních východů kina Koruna a rekonstrukce chodníku na ul. Sladová v prostoru
od budovy bývalé restaurace Koruna po
Finanční úřad Břeclav“ do seznamu investičních akcí roku 2010.
ZM Břeclav neschvaluje:
• 5/1/1 záměr prodeje pozemku p.č.
2516/109 v k.ú. Břeclav o výměře 128 m2.
• 5/1/5 návrh Ing. Krátkého prodat pozemek za cenu dle cenového předpisu.
• 5/1/7 záměr prodeje části pozemku
p.č. 2584/156 o výměře cca 30 m2 v k.ú.
Břeclav.
• 5/1/8 záměr prodeje pozemku p.č.
1550-orná o výměře 1175 m2 v k.ú.
Charvátská Nová Ves.
• 5/1/13 bezúplatný převod pozemků
p.č.st. 4792 o výměře 108 m2, p.č.st. 808
o výměře 1984 m2, p.č.st. 524/5 o výměře
735 m2, p.č.st. 4791 o výměře 866 m2,
p.č.st. 4793 o výměře 252 m2, p.č.st. 4794
o výměře 1556 m2, vše v k.ú. Břeclav,
z vlastnictví města Břeclav, do vlastnictví
Jihomoravského kraje, se sídlem Brno,
Žerotínovo náměstí 449/3.
• 5/1/27 návrh Ing. Krátkého neschvalovat směnu pozemků, ale vrátit se k prodeji
pozemků za koupalištěm.
• 5/1/30 návrh MUDr. Ryšavého schválit
záměr prodeje.
• 5/1/30 záměr prodeje p.č. PK st. 64/1
v k.ú. Břeclav o výměře 86 m2.
• 5/1/35 záměr bezúplatného převodu
části pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Poštorná, o
výměře 108 m2.
• 5/1/36 prodej pozemku p.č. 803-zahrada o výměře 213 m2 a pozemku p.č.
802-zahrada o výměře 328 m2, oba v k.ú.
Poštorná, paní Jelenové a panu Ševčíkovi
ZM Břeclav bere na vědomí:
• 4 informaci o postupu konaném ve věci
řešení prostoru před kinem Koruna.
• 5/22 zprávu z kontroly dotací vyplacených neziskovým organizacím v roce
2008, č.j. MUBR 62549/2009, která je

nedílnou součástí usnesení (příloha č. 15)
• 5/23 zápis z 25. zasedání kontrolního
výboru konaného dne 26.8.2009 a zápis
z 26. zasedání kontrolního výboru konaného dne 2.10.2009.
• 5/24 zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za uplynulé období. Zápisy z jednání FV
č. 7/2009 a 8/2009 jsou nedílnou součástí
usnesení (příloha č. 16)
ZM Břeclav revokuje:
• 5/1/27 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.
• 5/8 své usnesení ze dne 27.4.2009,
kterým bylo schváleno uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace pro TJ Lokomotiva
Břeclav – oddíl basketbalu ve výši 5.000
Kč na zabezpečení basketbalového turnaje „O pohár břeclavské radnice“.
ZM Břeclav vrátilo k dopracování:
• 5/1/6 Záměr prodeje pozemku p.č.
2584/88 a části pozemku p.č. 2585/3 v k.ú.
Břeclav
• 5/1/37 Prodej bytového domu č.p. 1925
na pozemku p.č.st. 1487 (Mánesova 15)
a pozemku pod stavbou p.č.st. 1487, vše
v k.ú. Břeclav
• 5/1/38 Prodej pozemků v lokalitě v k.ú.
Břeclav – revokace usnesení
• 5/11 Žádost o přidělení mimořádné
dotace pro MSK - fotbal
ZM Břeclav pověřuje:
• 5/1/22 Domovní správu Břeclav správou
objektu č.p. 3096 na pozemku p.č.st. 3208
v k.ú. Břeclav.
• 5/1/22 Domovní správu Břeclav výkonem činností souvisejících s postavením
města Břeclav jako člena společenství
vlastníků jednotek, jichž se město Břeclav
stalo členem.
ZM Břeclav ukládá:
• 5/5 OŠKMS zpracovat smlouvu o spolupráci a partnerství mezi Městem Břeclav
a Obchodní akademií Břeclav v oblasti
celoživotního vzdělávání občanů města
Břeclav a okolních obcí v návaznosti na
schválený projekt OP VK.
• 5/22 starostovi města Břeclavi, aby
zajistil výkon navrhovaných doporučení:
a) znovu provést kontrolu těch dotací, u
kterých byly zjištěny nedostatky,
b) dodržovat ustanovení zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi, a
to předložit před uzavřením smlouvy origi-
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nály nebo úředně ověřené kopie dokladů o
bezdlužnosti vůči státu (potvrzení ﬁnančního úřadu, zdravotní pojišťovny, okresní
správy sociálního zabezpečení, apod.)
Tyto doklady nemusí být součástí spisu;
v takovém případě je ale nutné, aby zaměstnanec úřadu svým podpisem stvrdil
jejich předložení a ověření.
c) při převzetí vyúčtování zajistit řádné
přezkoumání účetních dokladů, např.
shodu data uskutečnění zdanitelného
plnění s datem realizace, správnost údajů
u účtujícího apod.
d) trvat na splnění předmětu smlouvy o
poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory,
e) zařadit přehlídkové molo do majetku
Městského muzea a galerie Břeclav,
f) přísně kontrolovat a dokladovat žadatele o dotaci,
g) věnovat větší pozornost fakturačním
údajům tak, aby nemohlo dojít k záměně
fyzické a právnické osoby.
ZM Břeclav rozhodlo:
• 5/15 pořídit změnu územního plánu
SÚ Břeclav na pozemky v k.ú. Břeclav
v lokalitě Bažantnice (u letiště) o celkové
výměře cca 22,57 ha (o změnu požádal
Ing. Fabičovic). Změna spočívá v umožnění výstavby fotovoltaické elektrárny. Dále
schvaluje tuto změnu zařadit do projednávání změny č. 10 ÚPNSÚ Břeclav.
• 5/16 pořídit změnu územního plánu
v k.ú. Břeclav, o kterou požádala Česká
naftařská společnost s.r.o., Palackého
2312/54, 695 01 Hodonín zastoupená
Ing. Wilkonským. Změna řeší výstavbu
související s těžbou, uskladněním a distribucí zemního plynu. Tato změna nesmí
ochrannými ani bezpečnostními pásmy
zasahovat do zastavitelných a návrhových
ploch vymezených v současně platném
územním plánu SÚ Břeclav a v právě
projednávaných změnách územního plánu
a omezovat tak možnou zástavbu v severovýchodní části města.
ZM Břeclav podmiňuje:
• 5/15 pořízení změny územního plánu
(o kterou požádal Ing. František Fabičovic)
částečnou úhradou nákladů na pořízení
změny. O výši úhrady rozhodne Rada
města po schválení zadání předmětné
změny a uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem změny.
• 5/16 pořízení změny územního plánu
(o kterou požádala Česká naftařská
společnost s.r.o., Palackého 2312, 695 01
Hodonín) částečnou úhradou nákladů na
pořízení změny. O výši úhrady rozhodne
Rada města po schválení zadání předmětné změny a uzavření smlouvy o dílo se
zpracovatelem změny.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Vašíček: Břeclavští vinaři by měli spolupracovat
Jeden z nejstarších břeclavských vinařů, který v oboru stále aktivně podniká, začal s vínem pracovat na konci
druhé světové války. Teprve po
odchodu do důchodu však Josefa Vašíčka začalo víno živit.
Dnes vlastní v Břeclavi společně se svým zetěm tři vinotéky
a jeho velkým přáním je, aby
břeclavští vinaři místo rivality
spolupracovali.
Jak jste se k vínu vůbec dostal?
Vážněji jsem začal vinařit
v pětačtyřicátém roce ve Strachotíně. Až do roku 1990 jsem
však dělal víno pro vlastní potřebu, příbuzné a kamarády.
Na mnohaletých zkušenostech
s výrobou vína jsem pak postavil svou podnikatelskou činnost.
Když jsem v roce 1990 odešel do
důchodu, začal jsem víno vyrábět ve větším. V pětadevadesátém roce jsem vytvořil společenství se svým zetěm Stanislavem

Zůlem, který byl původní profesí
strojař a ze kterého se postupem
času vykrystalizoval velmi dobrý vinař.

Svými víny reprezentujete
město Břeclav na výstavách,
nutno podotknout, že často úspěšně. Na jakou výstavu
byste se chtěli dostat?
Právě v reprezentaci města

le mě panuje zbytečná rivalita.
Například v Rakousku se vinaři sdružují do různých místních
spolků, odbytových družstev
a podobně. Potom jsou také
schopni prosadit se jako silnější celek na větších akcích. Kdyby si břeclavští vinaři nehrabali
každý na svém písečku, jsem přesvědčen,
že by byli daleko více
vidět nejen z pohledu Jihomoravského
kraje.

Vlastníte vinice nebo hrozny na výrobu vína kupujete?
Máme přes šedesát
hektarů vinic ve Strachotíně, na severovýchodní straně od Pálavy, kde je pro pěstování révy vinné velmi
příhodné klima. Pěstujeme Ryzlink rýnský,
Tramín, Sauvignon,
Jak je na tom podRulandské modré, Cale Vás turistický ruch
bernet sauvignon a
v Břeclavi a okolí?
Frankovku. Hrozny ale
Myslím, že turistaké nakupujeme, proto- Josef Vašíček (zcela vlevo) se svým synem Ladislavem, tů v Lednicko-valže produkce z vlastních starostou Břeclavi Dymo Piškulou a spolumajitelem vi- tickém areálu kažvinic nám na v ýrobu nařství Stanislavem Zůlem při otevření nové vinotéky. doročně přibývá a to
vína nestačí. I přesto,
je určitě dobrá zpráže zahraniční prodejci lákají na máme docela rezervy. Pravi- va pro všechny, kteří v oblasti
velmi nízké výkupní ceny hroz- delně sice získáváme medaile vína podnikají. Turistický ráj
nů, nakupujeme révu vinnou jen třeba v Trnavě či na jiných lo- je také kolem Pálavy. S příliz jihomoravských vinic.
kálních výstavách, našim cí- vem návštěvníků se bohužel
lem je však dostat se například občas stane, že někteří vinado valtického Salonu vín. Mys- ři chtějí zejména v turisticky
lím, že kvalitou vína na to ur- atraktivních oblastech vydělat i
čitě máme. U výstav význam- na méně kvalitních vínech. Jedny ČR pak přítomní tento vý- nějšího formátu jsou však dosti ná se ale spíše o výjimky, které
znamný svátek uctili zapálením důležité také správné konexe. však ostatním jihomoravským
vinařům tímto chováním kazí
svíček a položením květin u pomníku věnovanému těm, kteří
Jaké jsou vztahy mezi břec- renomé. Nepoctiví lidé se ale
najdou všude.
položili svůj ži- lavskými vinaři?
(dav)
vot na cestě za
Mezi místními vinaři podsvobodou.
Druhá část
akce se odehrála ve velkém sále
Městské knihovNa setkání žáků
ny v Břeclavi. Na české školy v Břecbesedě s občany, lavi, která fungokterou doplni- vala za dob okupala i výstavka do- ce naší země nacisbových materiá- tickým Německem,
lů, zavzpomína- letos přijelo čtyřili mnozí z výrazných osobností cet dva lidí. Akce
Sametové revoluce roku 1989 se za město účastz Břeclavska na své zážitky z po- nili i místostarosta
čátků i dalšího průběhu revoluce. Martin Radkovič a
Besedu zpestřil například Zdeněk vedoucí odboru sociálních věcí hovořili o těžkých časech okuHrubý, který při vzpomínání na Zdeněk Janíček. Bývalí žáci za- pace, přes které se jim, jejich roakci Ruce Evropě z prosince 1989 vzpomínali na zesnulé kamará- dičům a učitelům podařilo školu
popsal úprk mnohých Břeclava- dy. Mimo to ve vzpomínkách udržet.
(red)
nů do vinných skleVeterinární ordinace v Břeclavi,
pů v raCharvatské Nové Vsi
kouském
MVDr. Zima Jiří
Reintalu.
Ti potom Ordinace je určena pro malá domácí zvířata
autoelektrikářské práce
museli
Nepřetržitý provoz NON- STOP
být zpátautomechanické práce
Moderní vybavení, bezbariérový přístup
ky
v yautodiagnostika
Výjezdová služba, možnost prodeje krmiv
voláváni
megafony
montáž
autodoplňků
Tel.: 603 254 166, 519 333 451
a sváženi
Palackého 37, Břeclav, Charvatská Nová Ves
tel.: 606 920 271,
zpět mik/odbočit u restaurace U Almů/
robusy.
Ch. N. Ves, Kpt. Nálepky 12
Jsme tady pro Vás již 20 let
(mv)

Připomněli si 17. listopad
V úterý 17. listopadu si k pomníčku na Zámeckém náměstí
v Břeclavi přišlo několik desítek
občanů připomenout Den boje

Školáci se sešli po letech

za svobodu a demokracii. Akci
uspořádalo občanské sdružení
Občanské fórum Břeclav jako
připomenutí událostí ze 17. listopadu 1989, které před 20 lety
odstartovaly v tehdejším Československu Sametovou revoluci. Jak však v úvodu uvedl
břeclavský zastupitel Milan Vojta, byl pietní akt věnován také
vzpomínce na krvavý zásah fašistů proti českým studentům a
zavření českých vysokých škol
v listopadu 1939.
Se svým zamyšlením k tomuto státnímu svátku jako první vystoupil břeclavský radní Jiří Rufer. Následně se svým projevem
vystoupil plukovník v. v. Vlastimil Němeček z Českého svazu
bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské.
Po poslechu státní hy m-
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Děkujeme všem našim zákazníkům za spolupráci v roce 2009
a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2010.

Sovadinova 10, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 321 573
mobil: +420 605 833 388
e-mail: info@madoil.cz
www.madoil.cz
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Rekonstrukce kaple sv.Huberta a obecní pokladna
Zastupitelstvo Město Břeclavi nově zařadilo na příští rok investiční akci Rekonstrukce kaple sv.Huberta. Na první pohled
bohulibý záměr, proti kterému se nedá nic namítat. Stav kaple je
velmi žalostný a je mi jí líto. Ale je skutečně správné obecní finance investovat zde?
to především na záležitosti týkaProtože
jsem ja ko jící se města a jeho obyvatel.
2. Skutečně nevím, co nám,
zastupitel
břeclavským občanům, tato innehlasoval pro za- vestice přinese (na deníku.cz dle
řazení této starosty 5-10 mil.Kč ?). Patrně
jen to, že nám tyto zdroje budou
invest ice
do rozpoč- chybět. Máme dostatek svých lotu města, pokusím se vysvětlit kalit a nemovitostí, které volají
po opravě a revitalizaci.
svůj postoj k věci :
3. Vedení města má eminent1. Podle mého názoru z obecní pokladny mají být prostřed- ní zájem rekonstrukci provést, i
ky vynakládány hospodárně, a přesto, že žádné jiné zdroje nese-

žene. O dotaci z kraje, resp. o její
výši, je nyní předčasné hovořit,
protože i kraj bude nucen v příštím roce velmi šetřit.
4. Protože již nebude téměř
co prodávat, tak budoucí příjmy obecní pokladny nebudou
zdaleka dosahovat příjmů letošních. Měli bychom tedy velmi zvažovat každou (nejen tuto)
investici.
5. Kaple sv.Huberta nejenže
není v majetku Města Břeclav
(je ve vlastnictví ČR), ale dokonce stojí v katastrálním území Valtice.
6. Zájem opravit kapli sv.Huberta vnímám tedy jako privát-

ní aktivitu. Nechť tedy privátní
zájemce shromažďuje na rekonstrukci prostředky formou sbírky, fondu či nadace a shání peníze mimo obecní kasy. To bych
vnímal jako velmi záslužnou
práci zasluhující pochvalu.
V případě, že vznikne veřejná sbírka na opravu kaple, i já
přispěji se svou troškou. Zcela
jistě jako mnoho dalších, kterým tento kraj přirostl k srdci.
Ale jako občan Břeclavi si myslím, že záchrana kaple sv.Huberta není záležitostí našeho
města.
V Břeclavi. 20. 11. 2009
Ing. Luboš Krátký, zastupitel

REAKCE STAROSTY MĚSTA BŘECLAV DYMO PIŠKULY

Památky a víno mohou stabilně zvýšit
zaměstnanost v regionu
Lednicko-valtický areál (LVA) je společným bohatstvím několika obcí. Kdybychom spoléhali na to, že se konkrétní obce postarají o památky ve svém katastru, že je opraví za státní peníze, tak
Břeclav bude možná vyšperkovaná, ale nikdo do ní nepřijede.
Bře c l av
jako součást
svazku obcí
LVA každoročně vkládá na společný účet
nemalé prostředky. Nechápu, proč najednou vadí, že jsme si po konzultaci s Jihomoravským krajem pronajali Hubertovu kapli
a chceme ji uvést do patřičného
stavu. Vždyť to není jediná investice související s podporou
cestovního ruchu. LVA propagujeme na řadě veletrhů doma i
v zahraničí. V uplynulých letech
jsme nechali vyznačit dnes hojně navštěvované Lichtenštejnské
cyklostezky, léta podporujeme
lodní dopravu a s podporou poslance Šustra jsme sehnali peníze na opravu Apollonova chrámu. Nenechali jsme ležet ladem
ani břeclavský zámek, přestože

je to běh na hodně dlouhou trať.
Nyní se chceme zasadit o opra-

přesto, že chceme sehnat peníze
i z jiných zdrojů, abychom příliš nezatížili městskou pokladnu. Podle některých hysterických kritiků, kteří si často nevidí na špičku nosu, je kaple za
hranicí našeho katastru a tudíž

vu Hubertovy kaple, věže poštorenského kostela i zámečku
Pohansko.
Ještě vlastně ani nevíme, na
kolik oprava kaple vyjde a už se
snaha setkává s kritikou. A to i

nám může být ukradená. Klidně
ať chátrá dál.
Věřím, že pokud by například
v sousedním Rakousku měli památku podobnou LVA, určitě
by s ní dokázali naložit daleko

efektivněji. Je mi líto, jestli někdo nenachází smysl v tom, že
chceme opravit památky, které
jsou atraktivní jak pro turisty,
tak pro obyvatele našeho města. Vždyť zájem je vidět třeba na
tom, kolik lidí si kupuje městem
vydaný film o Lednicko-valtickém areálu, že o něj mají zájem
i místní, pro které jsou památky
v okolí pravidelným zpestřením
letních víkendů. Pokud chceme
mít okolí pěkné, musíme pro to
i něco dělat a nikoliv jen mluvit. Proč odpůrci nepřijdou raději s vlastním konstruktivním
nápadem, jak v budoucnu zatraktivnit město a zvýšit zaměstnanost?
Věřím, že peníze, které takto
vynaložíme, se nám v budoucnu vrátí zpět. Uvědomme si, že
tady nikdo již nevybuduje další Gumotex nebo podobný podnik. Proto je podle mě podpora turistického ruchu jedinou
cestou, jak trvale zabezpečit
zaměstnanost a rozvoj v našem
regionu.
Ing. Dymo Piškula
starosta města Břeclavi

Do nově otevřené STOMATOLOGICKÉ ordinace
přijímáme nové pacienty
Nabízíme pečlivou práci, moderní postupy a materiály.
Z estestické stomatologie provádíme bělení zubů
pomocí moderní kalifornské plasmové lampy a poradenství
v oblasti dentální hygieny.
Těší se na Vás Dr. Zdeněk Hlavička a sestra Hana Kaňová.
Sídlo: budova Polikliniky Břeclav,Bří Mrštíků 38
tel.: 519303239, 775434926

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Máte správně označený dům
nebo jiný objekt, který vlastníte?
Zastupitelstvo města Břeclav schválilo dne 14. září 2009 dokument, který stanovuje všem občanům a vlastníkům budov pravidla, jak by měla být správně označena ulice, veřejné prostranství
nebo budova na území města Břeclav a v jejích částech Poštorná
a Charvátská Nová Ves.
Současný stav lze jen stěží
nazvat jako vyhovující. Dlouholetá absence jednoznačných
pravidel pro označování budov
ve městě dospěla tak daleko, že
podle provedeného průzkumu
odborem správních věcí a dopravy v součinnosti s městskou
policií je jen 1/3 budov ve městě
označena správně domovními
tabulkami, tj. číslem popisným
a orientačním tak, jak požaduje
zákon o obcích. Přitom adresa je velice důležitým údajem
v evidenci obyvatel, údajem v
občanského průkazu, nezbytným údajem pro poštovní ko-

SPRÁVNĚ

munikaci atd. Z toho pohledu
je nezbytné, aby byl každý objekt, řádně označen stanovenými čísly.
Nově přijaté „Zásady pro
označování ulic, veřejných prostranství názvy a pravidla pro
číslování budov ve městě Břeclav“ jsou závazné pro všechny
části města a všechny vlastníky
těchto objektů.
Jak má být správně označen
objekt (dům) v Břeclavi?
• Každá budova na území
města musí být jednotně označena domovními tabulkami,
kterými jsou číslo popisné a

ŠPATNĚ

orientační. Jejich umisťování a
technické provedení řeší přijaté zásady.
• Každý objekt (dům) musí
být označen číslem popisným,
které je objektu stanoveno stavebním úřadem a číslem orientačním, vyjadřující příslušnost
budovy k veřejnému prostranství nebo pořadí v ulici. Přiděluje jej odbor správních věcí a
dopravy – ohlašovna.
• Prováděcí vyhláškou je stanoveno, že číslo popisné je na
budově upevněno nad číslem
orientačním. Musí být umístěny na viditelném místě, nejlépe
nad vchodem do objektu.
• Tabulka s číslem popisným
je bílé barvy s černým orámováním a černým textem. Orientační číslo má orámování a
popis červeně.

ŠPATNĚ

ŠPATNĚ

Nevíte jaké číslo popisné
a orientační má objekt, který
vlastníte, resp. jakou máte úplnou adresu?
Informace o adrese objektu,
číslu popisném a orientačním
Vám poskytne odbor správních
věcí a dopravy – ohlašovna. Je
třeba předložit výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví
nebo sdělit číslo parcely, na které objekt stojí.
Jaké mohou být postihy za
neoznačení budovy ve městě
dle nových zásad?
Porušení přijatých zásad fyzickými a právnickými osobami,
které jsou podnikateli, se postihuje podle § 58, zákona o obcích,
u ostatních fyzických osob podle
§ 47b zákona o přestupcích pokutou až do výše 10.000,- Kč.
Kdo může provádět kontrolu správného označení budov?

Kontrolu mohou provádět
strážníci Městské policie Břeclav a určení pracovníci Městského úřadu Břeclav.
Kde získáte podrobnější informace?
• Problematiku označování
ulic a veřejného prostranství
města Břeclav řeší odbor vnitřních věcí.
• Stanovování popisných čísel stávajících nebo nově postavených objektů zabezpečuje odbor stavebního řádu a územního
plánování.
• Adresy objektů a určování
čísel orientačních zajišťuje odbor správních věcí a dopravy,
oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních
dokladů a matrik – ohlašovna .
• Úplný text zásad naleznete na internetových stránkách
města na www.breclav.org.

• Dům může být označen
domovními čísly jiného provedení, např. ozdobně či umělecky ztvárněné dle vůle majitele
kdekoliv, vždy však jen tehdy,
pokud jsou na budově i obě
domovní tabulky stanoveného
„úředního“ provedení.
• vzhledem k historické nejednotnosti technického provedení domov ních tabu lek,
pořadí – způsob umístění čísla popisného a orientačního na
budově, Zastupitelstvo města
Břeclav schválilo toleranci staršího provedení těchto tabulek a
jejich opačného pořadí nejpozději do 31. 12. 2011.
Po tomto datu musí být na
celém území města domovní
čísla na budovách ve správném
pořadí a v novém stanoveném
provedení.

A jak by mělo správné
očíslování budovy vypadat?
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit
budovu čísly určenými městským úřadem a udržovat je
v řádném stavu.
Výrobu a distribuci domovních tabulek město nezajišťuje. Lze si je nechat vyrobit
u kterékoliv firmy zabývající
se výrobou reklam. Mohou
být kovové nebo z plastu.

• Se svými dotazy se můžete k dané problematice obrátit
také na Ing. Jána Janovíčka, tel.
519 311 221.

Zpracoval:
Ing. Ján Janovíček,
vedoucí oddělení EO, OP,
CD a matrik

Mafiáni v Břeclavi. V listopadu se uskutečnila již tradiční
velká kostýmová hra ve městě, kterou pro všechny zájemce
nachystaly Kluby instruktorů a
lesní moudrosti SVČ Duhovka
Břeclav ve spolupráci s 1.skautským oddílem Plamen. Letos
jsme se nechali volně inspirovat
obdobím prohibice ve 30. letech
minulého století v USA. Hráči
představovali členy tří znepřátelených rodiny, které ovládají každá jednu ze tří temných
čtvrtí Chicaga (v okolí bílého
kostela na Jungmannově ulici).
Zde od svých překupníků nakupují whisky, kterou se pak

snaží ulicemi hlídanými policií
propašovat do proslulé herny
Cotton Club (na obchodní akademii). Jejich cílem je tak vydělat, co nejvíce peněz, aby se jim
nakonec podařilo získat kontrolu nad celým územím. Přes 30
hráčů v dobových kostýmech si
hru náramně užilo a už se těšíme, že se k nám v příštím roce
přidáte.
(vlk).
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Prosinec v městské knihovně Břeclav
O Vánocích bude knihovna
uzavřena
Městská knihovna Břeclav
oznamuje svým čtenářům, že
přes vánoční svátky budou od
24.12.2009 do pondělí 4.1.2010
všechny provozy knihovny včetně poboček uzavřeny. Výpůjční
lhůty se u všech výpůjček automaticky prodlužují.

dárky. V úterý 15.12. a ve čtvrtek 17.12. se můžete těšit na promítání vánočních a zimních pohádek. Přijďte si s dětmi ukrátit
čekání na Vánoce do břeclavské
knihovny, dětské oddělení je otevřeno denně od 13 do 17 hod.

Vánoční dárkové poukázky
Stále máte možnost naložit
svým blízkým pod stromeček
dárkovou poukázku na roční
členství v knihovně. Dárkovou
poukázku lze zakoupit ve všech
odděleních knihovny i na pobočkách, uplatnit ji bude možno do
konce ledna příštího roku.

Loutkové divadlo v poštorenské knihovně
Na poštorenské pobočce bude
v pátek 18.12. v rámci Vánočního jarmaku sv. Lucie celé odpoledne věnováno soutěžím, hrám
a kvízům. Adventní podvečer
vyvrcholí v 15:30 představením
loutkového divadla Radost Jak
se musí na obra. Vstup je volný, všechny děti jsou srdečně
zvány.

Adventní knihovnické dílny
V předvánočním čase se
v dětském oddělení knihovny uskuteční několik adventních knihovnických dílen pod
názvem Čekáme na Vánoce
s knihovnou. V pondělí 14.12. se
budou zdobit vánoční perníčky,
ve středu 16. 12. vyrábět zimní
obrázky do oken a papírová vánoční přáníčka a v pátek 18.12.
budou děti vyrábět malé vánoční

Přihlášky na kurzy
Také v příštím roce bude
knihovna pokračovat v pořádání kurzů trénování paměti
jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Rozšířili jsme i nabídku
počítačových kurzů. Kromě základního kurzu o deseti lekcích,
ve kterém je možné se seznámit
s potřebným minimem pro práci
s počítačem, rozšiřujeme nabídku kurzů o úplné základy práce

Co pro vás připravuje Mamina klub v prosinci
Program na prosinec
Břišní tance – v úterý v 19.00 ještě jsou volná poslední místečka, tak se
můžete přihlásit na tel.: 777 327 113
Dámský klub - 18.12.. v 19.00 hod. Téma- Večer plný čokolády a romantiky :-)
Trocha toho předvánočního odpočinku v podobě jednoduchého receptu,
možnost udělat si dárek na vánoce z korálků a hlavně trocha romantiky
před vánočním uklízení.
Dobrou náladu a papučky nezapomenout doma :-)

s počítačem pro naprosté začátečníky o čtyřech lekcích. Pro
mírně pokročilé jsme připravili
navazující kurzy seznamující zájemce s dalšími možnostmi internetu, textového editoru Word
nebo tabulkového editoru Excel,
rovněž o čtyřech lekcích.
Ve speciálním kurzu je možné naučit se základy práce s notebookem nebo se dozvědět více
o práci s obrázky, digitálními fotografiemi, videem, apod. Lekce
se budou konat ve všední dny v
internetové studovně, dle zájmu
buď dopoledne od 9 do 11 hod
nebo odpoledne od 16 do 18 hod.

Podmínkou pro otevření kurzu
je minimálně 4-5 zájemců, maximální počet je 9-10 zájemců na
jeden kurz.
Nové řady kurzů budou zahájeny v první polovině ledna, máte-li o některý z nich zájem, můžete se na něj přihlásit již dnes.
Předběžné přihlášky a bližší informace je možno získat ve studovně Městské knihovny Břeclav na ul. Národních hrdinů 9,
na tel. čísle 519 372 149 nebo na
mobilním tel. čísle 725 107 305.
Na kurzy je možné se přihlásit i
on-line přihláškou na stránkách
www.knihovna-bv.cz.

Slovo ředitele
Vážení čtenáři,
v letošním roce jsme si připomněli 110. výročí založení
veřejné knihovny v Břeclavi.
Při této příležitosti jsme pro
Vás upořádali spoustu doprovodných akcí. Připomeňme si
třeba výstavu leporela Dějiny
„udatného“ českého národa a
pár bezvýznamných světových
událostí autorky Lucie Seifertové, na kterou se přišlo podívat
přes tisíc návštěvníků, nebo výstavu obrazů výtvarníků Libora
Vymyslického a Kateřiny Uhrové. Oslavy vyvrcholily v pátek
13. listopadu slavnostním setkáním současných a bývalých
zaměstnanců knihovny.
Pro návštěvníky a uživate-

le našich internetových stránek jsme k tomuto výročí připravili zcela novou internetovou prezentaci naší knihovny.
Doufám, že se Vám bude líbit
jak po obsahové, tak po grafické
stránce, a že se budete na stránky www.knihovna-bv.cz vždy
rádi vracet.
A jelikož je toto vydání Radnice v roce 2009 poslední, dovolte mi, abych Vám jménem
svým i jménem všech pracovníků knihovny poděkoval za
přízeň, kterou jste nám během roku věnovali, a popřál
Vám šťastné a veselé Vánoce a
úspěšný rok 2010.
Mgr. Marek Uhlíř
ředitel MK Břeclav

Morava zdobí velký sál

Divadelní kroužek – pro děti, které mají chuť si hrát, zpívat a dovádět
Každý pátek v 15.30 hod
Akce pro celou rodinu- 19.12. v 18.00 hod
Pouštění balónů s přáním do nebe
Nevšední rodinná akce, kde budou soutěže, pohádka, koledy a na závěr
vypuštění balónů s přáním do nebe. Těšíme se na všechny.
Herna pro maminky a děti od 0 do 1.5 let
– setkání 17.12. v 15.30 hod.
Budeme si hrát, učit se říkadla, povídat, cvičit a můžete se také dozvědět
něco nového o znakování batolat. Nezapomeňte na papučky :-)
Setkání maminek a dětí od 2 do 6 let
– Dílničky pro šikovné ručičky – pro velký zájem maminek jsme se
rozhodli doplnit aktivitu Duhovky o další setkávání matek a dětí od 2 do 6
let. Vánoční dílničky pro šikovné ručičky. Budeme se tedy scházet, cvičit,
vytvářet výrobky, zpívat, tancovat, povídat si a také se podělíme o starostí
či radosti. Vždy ve čtvrtek v 16.00 hod..
Dále připravujeme :
- Semináře znakování s batolaty
- Semináře pro manželské páry
- Pro tatínky – rychlá jízda na motokárách
- Pravidelné setkávání v tělocvičně pro děti i dospělé
Informace o dalších aktivitách naleznete: www.maminaklub.com

Místostarosta Martin Radkovič s řezbářem Josefem Fröhlichem u sochy Moravy.
Od října zdobí velký zasedací sál na MěÚ Břeclav socha Moravy od starobřeclavského řezbáře Josefa Fröhlicha, která je symbolem svébytnosti Moravanů. Sochu Moravy přímo v sálu převzal
od řezbáře místostarosta Břeclavi Martin Radkovič. Není bez zajímavosti, že v rámci vánočních slavností bude v poštorenském
kostele k vidění přes deset Betlémů od tohoto řezbáře. Další Betlém bude k vidění v kapli Sv. Rocha. Aranžérské úpravy a výzdobu vytvoří řezbářova žena Eva Fröhlichová.
(dav)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Nové studio tanečního klubu Starstep
TANEČNÍ KLUB STARSTEP ZVE MILOVNÍKY TANCE a
TANEČNÍHO SPORTU DO NOVÉHO TANEČNÍHO STUDIA V CENTRU BŘECLAVI.
Od ledna 2010 bude mít TK Starstep své nové sídlo přímo na
náměstí T. G. Masaryka v Břeclavi (vchod do studia z ulice Za
Bankou – budova vedle bývalého Městského úřadu)
Přijďte si zatančit do příjemného přátelského prostředí.
Nabízíme - taneční hodiny pro děti z mateřských škol
- taneční sport pro školáky
- taneční sport pro mládež
- tanec jako vrcholový sport – soutěžní tanec
pro všechny věkové kategorie
- taneční hodiny pro dospělé
- taneční pouze pro ženy
- taneční pro seniory
Zdravý pohyb a sportovní vyžití pro všechny,
kteří milují tanec.
Informace najdete na www.starstep.cz nebo
na tel. č. 724592203, 724592204 Mgr. Jana Fenčáková

Slovácký krůžek „Charvatčané“ zve na

Vánoční koncert,
který se koná 19. 12. 2009 v sokolovně v Charvátské Nové Vsi.
Začátek v 19 h.
Účinkovat bude dětský soubor Charvatčánek,
mužský a ženský sbor SK Charvatčené, CM Notečka.
Premiérově vystoupí
nová dětská cimbálová muzika Rosénka z Ch. N. Vsi.
V průběhu večera proběhne
křest nového cimbálu a basy.

SLAVIA

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

519 374 042, 607 931 977, 605 883 735; www.slaviark.cz
01545 BŘECLAV - nový, zaříz.byt 2+1, pronájem . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 Kč
01551 BŘECLAV - byt 4+1 Na Valtické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,170 mil. Kč

01493 BŘECLAV
RD 5+2 pobl. centra
2.330.000 Kč

Prosinec v Galerii 99 – 10 let galerie
3.prosince 1999 manželé Vojtkovi
otevírali slavnostně soukromou galerii.Rozhodli se nabídnout obyvatelům města a také širokému okolí
možnost, že nemusí za uměleckými
díly jezdit do Brna nebo do Prahy.
Začínalo se z ničeho, ponejvíce s obrazy Antonína Vojtka. Dnes po deseti letech můžete v Galerii 99
shlédnout originální díla nejrůznějších autorů,vhodná jako kvalitní dárek.Jednak od umělců regionálních a také od známých umělců,např. Švabinský, Lhoták, Wiesner, Kulhánek, Sncová, Hüttnerová, Anderle a další.
V pátek 11. prosince 2009 se od 17 hodin sejdou v galerii obdivovatelé umění. Potěší se hudbou a také orientálními tanci Studia
AYSUN. Při tradičním vánočním losování budou rozdány připravené dárky.
Vánoční kolekce – v období předvánočním galerie vystaví novou
kolekci výtvarných děl, které mohou být kvalitním vánočním dárkem.Umění dává možnost vybrat pro radost dárky nejhodnotnější
a nejkvalitnější. Mohou to být také knihy, keramika, šperk.
Vojtkovi přejí všem lidem klidné Vánoce a dobrý rok 2010!
Galerie nabízí – stálou expozici šperků ze dřeva, více než sto grafických děl, veškeré služby související s poradenstvím a výtvarným
uměním, oceňování obrazů, restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hodin, případně po telefonické domluvě kdykoliv. 519 372118, 723 930 015, 723 887 977.

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 6+2 Pasohlávky, CP: 409 m2, řadový, dvě bytové jednotky, zahrada. Bydlení i podnikání . . . . . . 1.900.000,- Kč
RD 3+1 Vlasatice, CP: 1.197 m2, cihlový, půdní vestavba, po část. rekonstrukci, zahrada . . . . . . . . . . 1.300.000,- Kč
RD 6+kk Stará Břeclav, CP: 716 m2, žádaná lokalita, dvoupodlažní, po část. rekonstrukci . . . . . . . . . 3.300.000,- Kč
RD 3+1 Valtice, CP: 427 m2, žádaná lokalita, rohový, nová střecha, dvorek, zahrada . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,- Kč
Byt DB 4+kk Na Valtické, CP: 74 m2, lodžie, po celkové rekonstrukci, sklepní kóje . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000,- Kč
Byt OV 3+1 Břeclav-centrum, CP: 76 m2, 7.patro, šatna, balkon, plastová okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000,- Kč
Byt OV 2+1 Břeclav-centrum, CP: 60 m2, zděný, 1.patro, půdní kóje, šatna po rekonstrukci . . . . . . . Cena: info v RK
Byt DB 3+1 Na Valtické, CP: 70 m2, 4.patro, po částečné rekonstrukci, lodžie, sklepní kóje . . . . . . . . . . 980.000,- Kč
Komerční a výrobní prostory Poštorná, prodejna, výrobna, sklady, chladírna,po rekonstrukci . . . . . Cena: info v RK
Komerční objekt Poštorná, CP: 72 m2, u hlavního tahu, prodejna, 3 parkovací místa . . . . . . . . . . . . Cena: info v RK
Nové byty Velké Pavlovice, 1+kk, 2+kk, 3+kk. Podrobnější informace a plány v RK
Více nabídek bytů, rodinných domů i komerčních objektů na www.eskomax.cz.

01535 BŘECLAV
sklad. hala s rampou
- pronájem

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

Příjemné prožití svátků Vánočních
a všechno nejlepší
do nového roku

2010
přeje kolektiv pracovníků
Břeclavské realitní kanceláře

* Bř. centr. byt 3+1 OV, přízemí,74 m2, nová
* Bř. centr. nová garsonka 1.p. 28 m2, volné
kuchyň vč. spotř., koupelna ....... 1,435.000 Kč
ihned PRONÁJEM ........ 5.000 Kč/měs.+elektř.
Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* Bř. centr. byt 2+1 OV zděný, 95 m2, 1. p., nová koupelna, vyt. WAW . . . . . . . . . . . 1,545.000 Kč
* Bř. centr. podkrovní byt OV zděný 110 m2, klimatizace, podl.topení . . . . . . . . . . . . 1,751.000 Kč
* 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.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. zrekonstr. byt 3+1, plast. okna, plov. podlahy, 1.p., PRONÁJEM 01/10 . . . . . . . . . . . os. jed.
* Bř. centr. byt 2+1 s garáží, ÚT plyn, část. zařízené PRONÁJEM . . . . . . . . . . . .6.500 Kč+energie
* Bř. Mendlova byt 2+kk, OV 1.p. zděný, PRONÁJEM . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 Kč/měs.+elektř.
* Bř. Lidická byt 2+kk nadstandar. zařízený PRONÁJEM . . . . . . . . . . . . . . 8.500 Kč/měs vč. ink.
* Bř. Nár. hrdinů obch. prost. (přízemí+patro) 86 m2, PRONÁJEM . . . . . . . . . . . . 10.000 Kč/měs.
* Bř. Nár. hrdinů nové přízemní obch. prostory 100 m2 PRONÁJEM . . . . . . . . . . 15.000 Kč/měs.
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Stálá expozice „Židovská Břeclav“
Ve čtvrtek 10. prosince v 18 hodin bude v prostorách břeclavské synagogy zahájena vernisáž stálé expozice s židovskou tématikou. Výstava instalována v ženské galerii bývalého templu
chce připomenout, že neodmyslitelnou součástí historie Břeclavi
dlouho byla i židovská komunita, formující nejen hospodářský,
ale i kulturní, společenský a politický život města.
Počátky této komunity můžeme doložit do 14. – 15. století
a konec její staleté existence přivodily tragické události 2. světové války.
Úvodní panelová část by měla
návštěvníky stručně seznámit se
základní charakteristikou židovského náboženství a historie (židovské svátky, obřady, rituály,
způsob stravy, odívání aj.). Panely věnované vlastním dějinám
židů v Břeclavi potom připomínají nejstarší středověké osídlení
(první zmínka z r. 1414), vývoj
židovské čtvrti tzv. ghetta. Velká
pozornost je v tomto historickém
exkurzu věnována 19. století, tedy
období největšího rozmachu židovského osídlení. Počet obyvatelstva vzrůstal zejména po roce
1848, kdy židovské obyvatelstvo
získalo plná občanská práva a
svobody a byla zřízena samostatná politická židovská obec trvající
do roku 1919. Židé se v této době
plně zapojily do politického, společenského, hospodářského a kul-

Autorka výstavy PhDr. Alena Káňová připravuje Tóru z
Podivína z počátku 20. století. Tento vzácný pergamenový
originál bude ve stálé expozici
vystaven pouze do konce ledna 2010 a poté nahrazen kopií.
turního života, přičemž v mnoha oblastech výrazně přispě-

li k rozvoji domovského místa.
Výstava vyzdvihuje i vůdčí úlohu rodiny Kuffnerů, která svým významem překročila
nejen rámec původního lichtenštejnského panství, ale sehrála výraznou úlohu i v hospodářském rozvoji habsburské
monarchie, zejména v odvětví
cukrovarnictví. Za tento přínos
říši získalo několik členů rodiny
i šlechtické tituly. Postupně jsou
v expozici představeny všechny
tři hlavní rodové linie – břeclavská, vídeňská a slovenská.
Samostatné panely jsou dále
věnovány i židovské architektuře a dochovaným památkám.
Dnešní synagoga byla postavena na místě staršího templu
v roce 1868 nákladem starosty
židovské obce Davida Kuffnera, v roce 1888 potom renovována významným vídeňským
architektem Maxem Fleicherem v historizujícím stylu s použitím maurských výzdobných
prvků v interiéru. I na další židovské památce Břeclavi se opět
podílel významný vídeňský architekt, a to Franz Neumann.
Podle jeho projektů byl v roce
1892 dostavěn celý areál hřbitova obklopený zídkou z režného
zdiva a glazovaných poštoren-

ských tvarovek spolu s obřadní síní v novogotickém stylu a
domkem hrobníka.
Historie židovské komunity ve
20. století zachycuje aktivní začlenění jejich příslušníků do společnosti nově vzniklé Československé republiky – účast v různých společenských, kulturních
i sportovních spolcích, bohužel
však končí nejtragičtější kapitolou židovské historie, událostmi
holocaustu. Závěrečný soudobý
fotomateriál přeživších břeclavských Židů ukazuje, že židovská
historie se dnes již nepíše v městě Břeclavi, ale ve státě Izrael. Pohnuté osudy jednotlivých obyvatel i celé židovské obce pak zachycují i panely věnované Lednici a
Podivínu, které s Břeclaví sdílely
podobnou historickou zkušenost.
Z těchto obcí se podařilo uchovat
část liturgických i osobních předmětů a tato judaika (modlitební
řemínky, svitky Tóry, modlitební knihy aj.) budou též součást
výstavy.
Do 30. ledna 2010 bude stálou expozici v synagoze doplňovat výstava barevných fotografií
architekta Jaroslava Klenovského
s názvem „Židovské památky na
Moravě“.
PhDr. Alena Káňová

Sochy kolem nás – reliéf v Domě školství
Podzimní putování za uměleckými díly v našem městě nás přivedlo až k Domu školství. V jeho foyeru nalezneme hned z kraje,
na levé straně vstupního prostoru, rozměrný keramický reliéf.
Jeho autorem je sochař a medailér Josef Uprka.

Josef Uprka se narodil 29.září
1939 v Hroznové Lhotě.. Na
SUPŠ v Uherském Hradišti studoval v letech 1958 – 1962 výtvarné zpracování keramiky u
profesora Stanislava Mikuláštíka. V rozmezí let 1966 až 1972
studoval užité sochařství u profesorů Jana Kavana a Josefa Malejovského. Vedle volné výtvarné tvorby se věnoval v letech 1994
– 1999 pedagogické činnosti na
SUPŠ v Opavě. Dlouhodobě se

zabývá volnou sochařskou tvorbou v polohách figurativních i
nefigurativních. Jeho plastiky i
reliéfy jsou realizovány z kamene, bronzu i kameniny. Zejména
poštorenská kamenina ve své režné i glazované podobě mu umožňuje realizovat díla ve spolupráci
s architektem.
Neméně významná je autorova medailérská tvorba. Uprka
je autorem řady návrhů na české
pamětní mince. Je také autorem

celé řady ražených i litých medailí k význačným událostem i
medailí s volnými náměty včetně portrétních medailonů. Má
za sebou řadu realizací v architektuře. V Břeclavi u nemocnice
byla instalována jeho keramická
plastika Květ. Na budově Domova mládeže je umístěna pamětní
deska Jana Masaryka, která je dílem téhož autora. A na Základní
škole ve Staré Břeclavi nalezneme
pamětní desku s portrétním medailonem Jana Noháče.
Keramický reliéf s pracovním
námětem byl vytvořen v roce
1981 pro nově postavenou budovu OV KSČ, tvořící s Domem
kultury ROH architektonický celek,odpovídající dobovým ideálům.Tento nízký reliéf o výšce
297 cm a délce 496 cm je složen
ze 140 keramických kachlů o rozměrech cca 30 cm. Výchozím materiálem pro toto umělecké dílo je
neglazovaná poštorenská kamenina. Název díla zatím neznáme.
Námět reliéfu je zcela oproštěn od případných ideologických
nánosů a dobové symboliky. Tématicky zachycuje při práci malou skupinu keramiků – formířů,

tak jak se s nimi sochař setkával
v PKZ Poštovná při realizaci
svých plastik Skupina čtyř mužských postav v typických zástěrách soustředěná kolem rozměrné keramické nádoby tvoří dominantní část kompozice. Jejím
protipólem je ženská postava
v šátku se snopem obílí, pravděpodobně alegorie úrodné jižní Moravy. Postavy jsou modelovány razantně, bez vnější popisnosti. Celkovou kompozici
člení diagonální linie, směřující do středu reliéfu a horizontály, dělící kompozici ve zlatém
řezu. Pozadí kompozice je pojednáno tak, aby vytvářelo prostor pro hru světla v ploše reliéfu a umožnilo vyznění modelace jednotlivých figur. Stejně tak
nestejná tmavost režných kachlí
v barvě od okrové, světle a tmavě
hnědé, vytváří jemnou geometrii
a oživuje plochu reliéfu. Břeclavský reliéf není autorem signován,
ani datován. Odkaz na něj najdete v katalogu Výtvarní umělci jihomoravského kraje 1985,který
vydala Jihomoravská organizace
Svazu českých výtvarných umělců v témže roce.
PhDr.Karel Křivánek

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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prosinec
FILMY

Úterý 29.12. a støeda 30.12. v 16,30

ASTRO BOY

Pondìlí 7.12. v 19,00

Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk –Astro Boy…

ŠTVANEC IRA

Pøístupno, animovaný, USA, Japonsko, DABING, 94min.- 65,- Kè

Pùsobivý obraz fungování a praktik používaných v teroristické organizaci IRA.

akèní, WB, Kanada, pøístupný od 15 let, titulky, 118 min., 70,- Kè
Ètvrtek 10.12. v 19,00

Úterý 29.12. a støeda 30.12. v 19,00

LÍBÁŠ JAKO BÙH
JEDEN Z NEJÚSPÌŠNÌJŠÍCH FILMÙ LETOŠNÍHO ROKU…

LIŠTIÈKY

Pøístupno od 12 let, ÈR, 110min., 70,- Kè

Au pair Alžbìta se zoufale snaží vytvoøit si svùj nový domov v Irsku tím, že si chce
najít chlapa za každou cenu...

drama, ÈR, SR, Irsko, pøístupný od 15 let, 86 min., 75,- Kè
Pátek 11.12. a nedìle 13.12. v 16,30

VZHÙRU DO OBLAK

FESTIVAL LOUTKOVÝCH DIVADEL
BØECLAVSKÉ RADOSTI
6.12. ve 14,00

DESÁTÝ FILM STUDIA PIXAR PRO CELOU RODINU.
Pou s všemožnými zvláštními, pøekvapivými postavami...

KROKODÝLÍ JESKYNÌ DIVADÉLKO BÍLÉHO KOSTELA Z BØECLAVI

animovaný, USA, pøístupný, DABING, 102 min., 75,- Kè

JAK NA OBRA
DIVADÉLKO RADOST Z BØECLAVI

Pátek 11.12. a sobota 12.12. v 19,00

ANDÌLÉ A DÉMONI

Vstupné: 30,-Kè

Film podle tøetího románu Dana Browna… Hlavní role Tom HANKS.

8.12. v 19,00

thriler, USA, pøístupný, 138 min., 75,- Kè
Úterý 15.12. v 19,00 a støeda 16.12. v 16,30 a v 19,30

2012
Mayský kalendáø by mìl dosáhnout konce a po tomto datu už není nic … co bude pak?

sci-fi, USA, pøístupný od 12 let, titulky, 158 min., 80,- Kè
Ètvrtek 17.12, pátek 18.12. a sobota 19.12. v 19,00

PROTEKTOR

BAROKNÍ OPERA

DIVADLO BRATØÍ FORMANÙ - Praha
... O KOMÍNKU, ZEDNÍKY ŽERTOVNÌ NAKØIVO POSTAVENÉM...
Loutková adaptace vytvoøená na základì jedné z prvních èesky psaných oper.
Úsmìvné pøedstavení plné hravosti a nadsázky kombinuje prvky nìmé grotesky
a loutkového divadla. Vstupné: 230,-Kè

13.12. ve 14,00

HRUBÍNOVY POHÁDKY

CO VŠECHNO JSTE OCHOTNI ZRADIT PRO LÁSKU? Nový èeský film.

drama, ÈR, pøístupný od 12 let, 100 min., 80,- Kè

DIVADÉLKO KUPKOVY ŠKOLY

POKLAD BABY MRAÈENICE
PODIVÍNI Z PODIVÍNA

Pátek 18.12. a sobota 19.12. v 16,30

Vstupné: 30,-Kè

G – FORCE
rodinný, dobrodružný, USA, pøístupný, DABING, 89 min., 75,- Kè

KONCERTY

Úterý 22.12. ve 20,00 a støeda 23.12. v 16,30 a v 19,00

Sobota 19.12. ve 20,30

2BOBULE

JENPROTENDNEŠNÍDENBAND

VOLNÉ POKRAÈOVÁNÍ ÚSPÌŠNÉ KOMEDIE BOBULE…
Eskapáda dvojice kamarádù Honzy (Kryštof Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer).

LUKÁŠ MICHNA A KAPELA Z DOLNOSVRATECKÉHO ÚVALU

Špièkovì vycvièená morèata, zjistí, že mají osud svìta ve svých prackách…

komedie, ÈR, pøístupný, 93 min., 80,- Kè

Vstupné dobrovolné
Sobota 26.12. ve 20,00

Nedìle 27.12. a pondìlí 28.12. v 16,30

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
KRUH ZLA SE ZUŽUJE
Harry Potter pøichází pošesté.

Pøístupno, DABING, USA, VB, 154min., 70,- Kè

NA ŠTÌPÁNA S WRAWOREM
posezení, potanèení s bøeclavskou kapelou. hity Michala Tuèného, Greenhorns
a další pecky…

Vstupné dobrovolné

Vinotéky Moravský sommelier®
Aktuální nabídka:
Q
Q
Q

Přijímáme objednávky sadbových brambor – jarní sadba
dárkové sady, koštýře, skleničky
krmné směsi, krmiva a vitamíny pro domácí zvířata

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci v právě končícím
roce. Pro nadcházející rok 2010 přejeme všem klid,
pohodu, pevné zdraví a co nejvíce splněných přání.
Otevírací doba: Po – pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 11.00
Nestihli jste nakoupit v tyto hodiny?
Zavolejte: 608 830 082, 606 202 595
Vinařské potřeby – areál bývalého cukrovaru, Národních hrdinů 22, Břeclav
Telefon: 519 321 235, gsm: 774 830 083, e-mail: vinarskepotreby@post.cz

• dárková balení vín, vína se speciálními etiketami – např. PF
• dárkové poukázky, které Vám zjednoduší výběr dárků

Děkuji všem za spolupráci v právě končícím roce
a přeji hodně štěstí, osobních i pracovních
úspěchů v roce 2010

To

Kompletní sor timent potřeb pro vinaře, zahrádkáře a chovatele

NABÍZÍ
y…

www.vinarske-potreby.cz

ne
jlep
av
ší z Mor

Moravský sommelier Libor Nazarčuk
VINOTÉKA A ZÁMECKÝ SKLEP
Zámecké náměstí – sklepení břeclavského zámku
Tel.: 725 610 555
Út – Čt 15.00 - 23.00
Pá a So 15.00 - 24.00, Ne 15 - 20.00 hod

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

tel.: 606 202 595, e-mail: info@moravskysommelier.cz, www.moravskysommelier.cz
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Výstava v synagoze šokovala Notečka v novém

Fotograf Jindřich Štreit vystavil v listopadu v břeclavské synagoze šokující soubor snímků drogově závislých s názvem Cesta ke
svobodě. Součástí výstavy byla také přednáška Jiřího Komorouse,
který v řadách policie bojuje proti drogám již téměř dvacet let.
Z dobrovolného vstupného výstavy se vybralo přes čtyři a půl tisíce korun, které nadační fond Ledňáček věnuje dětem z dětského domova v Mikulově.
(red) foto: Petr Uher

Otvírací doba městského muzea a galerie
břeclav a synagogy v období vánočních svátků
24.12.2009
25.12.2009
26.12.2009
27.12.2009
28.12.2009
29.12.2009
30.12.2009
31.12.2009
1.1.2010
2.1.2010
3.1.2010
4.1.2010

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
otevřeno 10:00–17:00
otevřeno 10:00–17:00
otevřeno 10:00–17:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Slovácký krůžek „Charvatčané“ zve na

Vánoční koncert sourozenců Baťkových
Kdy: 21. 12. 2009 v 19 h.,
kde: kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné
Vstupné 150,- Kč. Předprodej vstupenek TIC Břeclav a restaurace GÓL
V průběhu koncertu proběhne výstava betlémů
břeclavského řezbáře p. Fröhlicha.

Zlatnictví Zdeňka Prokešová
vás zve k vánočním nákupům
do nové prodejny
v Lednici, na Mikulovské 86
(Přestěhovali jsme se ze Shopping centra v Břeclavi)

Přesto, že zlato na světových trzích
podražilo o 100%,
naše ceny zůstaly stejné.

Cimbálová muzika Notečka se v listopadu v břeclavské synagoze představila s novými souborovými kroji. Autorkou návrhů je PhDr. Alena
Káňová, etnografka Městského muzea a galerie Břeclav.
foto: Petr Uher

Kulturní kalendář města
Město Břeclav hodlá i na
příští rok připravit kulturní
a sportovní kalendář, ve kterém bude zvýrazněna propagace města i aktivity městských organizací podílejících
se na kulturním, sportovním
a společenském vyžití obyvatel města.
Proto Vás žádáme o poskytnutí potřebných informací o
Vašich aktivitách v roce 2010.
Podklady můžete zasílat nebo
osobně doručit na Turistické

informační centrum (Lichtenštejnský dům), U Tržiště
8, 690 02 Břeclav (tel./fax: 519
326 900, mobil: 731 428 235,
e-mail: info@breclav.org).
K jednotlivým akcím nezapomeňte doplnit následující údaje: pořádající organizace
(název a přesná adresa, e-mail,
www); název akce; místo konání akce; termín a přesný čas
zahájení; jméno a telefon odpovědného pracovníka a stručnou charakteristiku akce.

Poslední kilometr aneb tradiční rozloučení s rokem
Pro všechny s dobrou náladou se uskuteční pochod
Dne: 26. 12. 2009
Sraz: v 9.00 h u zimního stadionu
Trasa: Janohrad a zpět (15 km)
(Vhodné pro rodiče s dětmi)
Jde se za každého počasí. Pochod je kolektivní. Je vhodné
vzít si s sebou: párek, něco kalorií, několik suchých polínek,
ale i vaše přátele a známé.
Pro každého účastníka – účastnický glejt
Návrat okolo 15.00 h
Srdečně zve KČT Slovan Břeclav, MSK Břeclav - turistika

Chcete přestat kouřit a nevíte jak?
NEKUŘÁKEM DO HODINY: Vyzkoušejte biorezonanční metodu odvykání kouření
pomocí přístroje BICOM přímo v Břeclavi.
Odvykání kouření metodou
magnetické biorezonance pomocí přístroje BICOM. Tato antinikotinová terapie je vhodná
pro každého kuřáka bez ohledu
na věk nebo počet vykouřených
cigaret. Úspěšnost je 70-80 %.
Terapie, která trvá asi 40 minut
nemá žádné vedlejší účinky a je
zcela bezbolestná. Chuť na kou-

ření mizí ihned nebo do několika hodin po terapii.
Pro své blízké můžete zakoupit i dárkový POUKAZ na odvykací antinikotinovou terapii!
V případě zájmu o antinikotinovou terapii volejte:

777 303 232

Více informací o bioresonanční metodě odvykání, o přístroji
a další informace naleznete na:
www.StopNikotin.com

PLNÍME VAŠE PŘEDSEVZETÍ
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Vzpomínali na J. Kobzíka
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Pozvánky z kulturního kalendáře
Vánoční koncert DNS Břeclavánek
Ve středu 23. 12. 2009, začátek v 18.00 hodin.
Koledování malých koledníků při příležitosti Vánoc.
Místo konání: Kulturní dům „Na Obecní“ Stará Břeclav
Pořádá: Dětský národopisný soubor Břeclavánek,
tel.: 602 134 864 (Ing. Dušan Fikr)
Více pozvánek na www.breclav.org
KLUB Maminek s dětmi zve zájemce na pravidelná setkání každý čtvrtek od 9.30 do 11.30. Vhodné pro maminky s dětmi ve věku 2 – 6 let. Na programu jsou písničky, říkanky, povídání, výtvarná výchova, pohyb atd. Místo setkání: Tylova 6,
v prostorách domu Apoštolské církve (v Poštorné za kostelem).
Bez poplatků.

Pozvánka na vánoční kilometr 2009
V sobotu 26. prosince (Na
Štěpána) se v Břeclavi na řece
Dyji koná 35. ročník závodů otužilců, zimních plavců, ploutvových plavců, freediverů, potápěčů a záchranářů VZS - tradiční
Vánoční kilometr 2009. V areálu Slováckého veslařského klubu Nad Splavem se v programu
závodů, které začínají od 10.30
hodin, nejdříve představí zimní

plavci a otužilci na tratích 100,
250, 500 a 750 metrů, na nejkratší trati se mohou představit i neregistrovaní otužilci. Start hlavního závodu - O pohár ASKOMONTU, je plánován na 11.30
hod. Po skončení závodů bude
mít veřejnost možnost projížďky vytápěnou výletní lodí Lodní
dopravy Břeclav po Dyji.
(mv)

Adventní inspirace popáté
Poslední listopadový víkend
patřil v kulturním domě ve Staré Břeclavi cimbálkám. Na 26.
ročníku Hudeckých dnů se v zaplněném sále předvedly lidové
muziky už v pátek. Dvoudenní
akce je tři roky zároveň memoriálem primáše, zakladatele a
dlouholetého vedoucího souboru Břeclavan Jožky Kobzíka.
V nabitém pátečním programu zahrál a zatančil Podlužácký výběr, Zádruha, Břeclavan,
Cimbálová muzika Jožky Severina, Gajdošská muzika a Vonica, která si přivedla na pódium jako hosta Luboše Holého,
dlouholetého kamaráda Jožky Kobzíka. Páteční večer vyvrcholil křtem knihy Primáš
Jožka Kobzík ve vzpomínkách
a fotografiích 1929 – 2009, jejíž odborným redaktorem je

Emil Kordiovský. V sobotu se
představily cimbálky Slovácko mladší, Guráš, Růža, Vinár,
Harafica a horňácká cimbálová
muzika Petra Mičky.
S průběhem celé akce byl
nadmíru spokojený i Vlastimil
Horák, předseda pořádajícího
Slováckého krúžku Stará Břeclav. „Muziky zahrály výborně,
v pátek nalákal lidi křest knihy
o Jožkovi Kobzíkovi. V sobotu
byla návštěvnost mírně horší,
ale sál byl i tak téměř plný. Pro
pořadatele, kteří s přípravou
Hudeckých dnů začínají už asi
půl roku před akcí samotnou a
věnují se jí výhradně ve svém
volnu, byla dobrá návštěvnost
a spokojení diváci dostatečným zadostiučiněním,“ popsal
Horák.
(dav)

Přes osm stovek lidí navštívilo břeclavskou synagogu na jednodenní
akci Adventní inspirace. Na 5. ročníku byly k vidění tradiční vánoční
dekorace v podobě svícnů, slaměných figurek, ale třeba i korálky, perníčky nebo medovina. Výtěžek z dobrovolného vstupného pro Oblastní
charitu Břeclav činil 18 tisíc korun a poputuje na zakoupení antudekubitní matrace pro dlouhodobě ležící pacienty.
(red)
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Drtiči na Lvy v derby nestačili

Stoprocentní jižanské derby si
na začátku prosince užila zaplněná Alcaplast arena. Do Břeclavi
totiž zajížděli hodonínští Drtiči,
kteří před několika týdny deklasovali břeclavské hráče 8:2. Před
odvetným zápasem by si tudíž jen
málo lidí trouflo tvrdit, že Lvi Drtiče porazí.
Díky rychlému a ofensivnímu
hokeji se však Břeclavským Lvům
podařilo Drtiče překonat. Nebývale výbušná hra na obou stranách burcovala davy fanoušků
na obou tribunách, kteří dotvářeli výbornou atmosféru celého
zápasu.
Už v prvních minutách vstřelil
branku domácí Zapletal, v zápětí
však Drtiči vyrovnali. Břeclavský
Barák ještě v první třetině zvýšil

na 2:1, druhá část hry plná útočných výpadů na obou stranách,
gól však padl až při trestném
střílení, kterým načal svůj budoucí hattrick domácí Prachař.
V úvodu poslední třetiny přišly
dvě nepříjemné slepené branky,
kterými Drtiči vyrovnali skóre na
3:3. Po dobře mířené střele Prachaře v 50. minutě (4:3) hostům
ruply nervy a strhla se hromadná bitka. Hattrick Prachař dovršil
o tři minuty později, když zvýšil
na 5:3. Tři minuty před koncem
ještě hosté pohrozili, když skórovali (5:4), závěrečná hodonínská
power-play ale už gól nepřinesla a
Břeclavští tak poprvé v novodobé
historii porazili své jižanské rivaly. Aktuálně se Lvi vyšvihli na osmou příčku v tabulce.
(dav)

Poděkovali Štrbíkové a Hýbnerovi
Břeclavská
stolnětenisová
jednička Renata
Štrbíková převzala na radnici
moravskou orlici
za perfektní reprezentaci města. Mimo to, že
patří k absolutní republikové
špičce, letos poprvé od rozpadu
federace vybojovala v soutěži ženských družstev na ME v Německu
bronz. Poděkování za výchovu břeclavských stolních tenistek, které patří mezi top týmy v České republice se od místostarosty Pavla
Dominika a tajemníka Dalibora Neděly dostalo také trenérovi Jaroslavu Hýbnerovi.
(red)

PARTY
Kupte si sud
a půjčte si
výčep od nás!
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Mladí judisté bodovali
na šampionátu Moravy

Zleva: Šimon Slaný, Filip Novák, Vojtěch Struhár, Anna Třináctá a
Dagmer Kašubová s trenérkou Věrou Krásnou.

Veterán Souček má formu

K dostání
pouze ve
značkové
prodejně
Rodinného
pivovaru
BERNARD

ZNAČKOVÁ PRODEJNA:

U Nemocnice 3373
Břeclav
OTEVÍRACÍ DOBA:

PO - PÁ
SO

Nutná rezervace
na tel. 519 324 969

břeclavský Souček celkově stříbrný a za prvním Senohrádkem
ztrácí 170 bodů. Od roku 1985 je
to nejlepší Součkova sezona. Ve
všech turnajích postoupil do semifinále, jednou byl zlatý, dvakrát stříbrný, dvakrát třetí a třikrát třetí-čtvrtý.
(so)

Závěrečný turnaj mistrů a
velké ceny ČMKV ve stolním
tenisu za rok 2009 se uskutečnil
v Tišnově. Byl tak zakončen 28.
ročník. V kategorii M65 hráčů
65-69 let bylo pořadí: 1. Senohrádek(Jeseník), 2. Votípka (Praha),
3. Souček Zdeněk z Břeclavi. Po
osmi odehraných turnajích je tak

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

pila rychlým a nečekaným útokem a během deseti vteřin zvítězila krásným hodem. Tímto
excelentním výkonem tak dokázala obhájit svůj titul šampionky z minulého roku. Přestože
další titul již Břeclaváci nezískali, všichni se úspěšně probojovali na medailová místa. Až do finále vstoupili Barbora Tučková,
Anna Třináctá a Šimon Slaný.
Všichni předvedli úžasné výkony, za něž nakonec získali stříbrné medaile. Pochvala patří i
dalším mladým judistům, kteří
dokázali na této soutěži vybojovat pro svůj oddíl medaile bronzové. Třetí místo na šampionátu
Moravy obsadili Vojtěch Struhár a Filip Novák.
(vk)

Šampionát Moravy, vrcholná
soutěž judo pro kategorii mláďat ukázala, že mladí judisté
z Břeclavi patří mezi opravdové šampiony. Toto klání proběhlo v Uherském Hradišti a
zúčastnilo se ho na 200 judistů
z celé Moravy. Za Břeclav zde
o titul a další medaile bojovalo celkem sedm mladých nadějí. Je neuvěřitelné, že se všichni
zástupci toho oddílu dokázali
probojovat na medailová místa
a získat cenné kovy. Famózní
výkon předvedla nejmenší judistka oddílu, Dagmar Kašubová, která s přehledem porážela
jednu soupeřku za druhou. Po
čtyřech vítězných zápasech nastoupila do finále proti Hmírové
z Olomouce. Soupeřku překva-

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.

Zimní slevy právě teď!

Vsadíme

se s Vámi,

že s novým sedmikomorovým
oknem od PRAMOSU ušetříte
za rok v oknech až 70 %*
nákladů na energie.

Poslední možnost nákupu
se sníženým DPH
volejte 519 374 444

pramos.cz

* platí při použítí Heat Mirroru

Měsíčník Radnice, vydává Městský úřad Břeclav. Adresa: Městský úřad Břeclav, TGM 3., IČO: 00283061, odpovědný redak tor: David Mahovský, tel.: 519 311 377, mobil: 731
428 239, e-mail: „david.mahovsky@breclav.org“. Redakční uzávěrka do 20. příštího měsíce. Registrováno u OkÚ Břeclav č. 370010396. Sazba a tisk: Tiskárna Pálka Břeclav.
Neprodejné! Roz ši řová no roznáškovou službou České pošty, s. p.

