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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V BŘECLAVI

MHD – Neplaťte víc než musíte
S čipovou kartou ušetříte až deset korun
K 1. 1. 2008 se změnil přepravní řád břeclavské MHD. Filozofií jeho změny podle vedoucího odboru správních věcí a dopravy Rostislava Snovického bylo nezatížit finančně nízkopříjmové
skupiny obyvatel. „Nemění se proto cena předplaceného jízdného
pro žáky i studenty. Také se o pět let snižuje hranice pro seniory.
Bezplatně tak mohou využít městskou hromadnou dopravu už
pětašedesátiletí občané,“ vysvětlil Snovický.
Zásadní změnou v novém
přepravním řádu je zdražení tarifu u jízdenek zakoupených přímo u řidiče autobusu z deseti na
osmnáct korun. Město tak chce
přilákat lidi k většímu využívání čipových karet. „Zájmem je
zvýhodnit pravidelné zákazníky MHD před svátečními pasažéry,“ potvrdil vedoucí odboru
správních věcí a dopravy. Pokud
si totiž lidé zakoupí čipovou kartu, zaplatí za jízdu jen osm korun. Oproti starému přepravnímu řádu se tak jízdné v případě
použití čipové karty zdraží pouze

o dvě koruny a třicet haléřů. Hlavním důvodem zdražení jízdného
je zejména změna DPH, razantní nárůst cen pohonných hmot,
ale také inflace. Jízdné se totiž
zdražuje poprvé od roku 2001.
Motivovat lidi k používání karet chce město zejména proto, aby
odbavení pasažérů v autobusech
bylo co nejkratší a tím se omezily také prostoje autobusů na
zastávkách. „Pokud bude karty
využívat většina pasažérů, můžeme také dobře sledovat přepravní
proudy obyvatel,“ řekl Snovický.
(Pokračování na str. 2)

Cena předplaceného jízdného pro žáky a studenty se nemění.
Foto David Mahovský

V Radnici se dále dočtete
y Městský úřad je otevřen déle (2)
y Stavební úřad informuje (2)
y Kontejnery nesuplují sběrný dvůr (4)
y Lékařská služba první pomoci pro děti je v nemocnici (7)
y Zápisy do základních škol (11, 12)
y Vánoční kilometr přilákal davy (21)

Přijměte pozvání na hokejová utkání
Již potřetí zpříjemnilo vánoční atmosféru v Břeclavi Vánoč-

ní městečko. V jeho závěru sledovaly v parku u pěší zóny stovky lidí
unikátní ohňostroj. Více na str. 8.
Foto David Mahovský

Neděle 20. 1. v 17.00 h
Neděle 27. 1. v 17.00 h
Neděle 10. 2. v 17.00 h
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Břeclav – Plumlov
Břeclav – Nedvědice
Břeclav – Uh. Ostroh
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Byty se budou prodávat jen stávajícím nájemníkům
Koupit si městský byt v Břeclavi nebude povinností, ale pouze možností, a to jen pro současné nájemníky. Zastupitelstvo
totiž deklarovalo, že bytové domy se nebudou prodávat třetím
osobám.
Vedení města také reagovalo na připomínky řady nájemníků ohledně jejich špatného
technického stavu.
Rada města proto dohodla
s realitními kancelářemi pověřenými prodejem, že tyto ověří

technický stav a stav vybavenosti prodávaných domů a navrhnou případně snížení koeficientů, které mají vliv na konečnou
cenu bytových domů. V řadě
případů to bude znamenat snížení jejich ceny.

Pro zájemce o koupi domů
z řad nájemníků je také důležité podat žádost, která musí být
podepsána alespoň 80 procenty
obyvatel domu.
Pro oby vatele by tov ých
domů, jejichž domy jsou v kategoriích A a B však platí, že
žádosti mohou podávat až do
konce roku 2008, zatímco pro
obyvatele v domech vedených
v kategorii C, tedy v domech,

které si chce město ponechat,
je možnost požádat o jejich
koupi pouze do 31.1.2008. Ve
všech případech je rozhodující razítko podatelny městského úřadu.
Rada města rovněž odsouhlasila, že zájemcům o koupi
domů z kategorie B a C nebude
konečná cena navýšena o deset,
respektive o dvacet procent.
(red)

Město vychází vstříc
časově vytíženým rodičům

Ve středu lidé nemusí
na Městský úřad spěchat

Otevírací doba školky v Charvátské Nové Vsi je od 1. 1. 2008
delší. Město tak chce vyhovět lidem, kteří mají časově náročnou
práci nebo jsou jinak časově vytíženi. Běžně jsou přitom školky
otevřeny do 16.30 nebo 17.00 h, zařízení v Charvátské je otevřeno
až do 18.00 h. Pro Charvátskou se Břeclavští rozhodli také proto,
aby školky mimo centrum byly vytíženější. Současným trendem
totiž je, dávat děti spíše do školek v centru města.
(dav)

Od 1. 1. 2008 je břeclavský Městský úřad každou středu otevřen až do 18 h. Radnice tak chce vyjít vstříc obyvatelům Břeclavi, kteří pracují do 17 h a nemají tak možnost vyřídit si potřebné
náležitosti. V pátek je Městský úřad pro změnu otevřen o hodinu méně, do 13 h.
(dav)

Stavební úřad informuje
Jednou z podmínek stavebního povolení je i dokončení stavby ve
stanovené lhůtě. Pokud stavebník tuto lhůtu nesplní a včas nepožádá
o prodloužení termínu dokončení, provádí stavbu v rozporu se stavebním povolením a tím naplní skutkovou podstatu přestupku nebo
správního deliktu. V tomto případě bude stavebním úřadem zahájeno řízení o přestupku nebo správním deliktu. Proto stavebník,
který nebude schopen stavbu dokončit ve stanovené lhůtě uvedené
ve stavebním povolení, musí v době před vypršením lhůty požádat
stavební úřad o prodloužení lhůty k dokončení stavby.
(is)

Podávejte žádosti
o dotace na kulturu a sport
Upozorňujeme na možnost podávání žádostí nestátních neziskových organizací o dotace na projekty v oblasti kultury a sportu
pro rok 2008. Zásady pro poskytování dotací a formuláře žádostí
jsou k dispozici na internetových stránkách města www.breclav.org
nebo na podatelně městského úřadu.
Správně vyplněné žádosti, doložené příslušnými náležitostmi, je
nutno odevzdat nejpozději do 29. února 2008 na odboru školství,
kultury, mládeže a sportu.
(red)

Městská hromadná doprava – Neplaťte víc než musíte
(Pokračování ze str. 1)
přestupů dopravit z jednoho
Kvůli maximálníkonce města na druhý,“ dodříve
nyní
Cena jízdného
mu zatraktivnění čipodal vedoucí odboru.
MHD Břeclav Z čipové karty
V hotovosti Z čipové karty V hotovosti
vých karet město a firPři srovnání cen jízdma BORS a. s. dokonce
ného MHD s jinými městy
Jednotlivé
jízdné
5,70
Kč
10
Kč
8
Kč
18
Kč
zavádí dvě nová místa,
vychází Břeclav i po zdrana kterých si lidé bu- Děti 6 – 15 let
žení dobře. Základní jízdné
2,80 Kč
5 Kč
4 Kč
9 Kč
dou moci dobít své karpři koupi jízdenky u řidiče
Zdarma nad 70 let
Zdarma nad 65 let
ty. „Kromě stávajícího Senioři
sice stojí osmnáct korun,
stánku BORSu na pěší Měsíční
což je v porovnání s obdob200 Kč
260 Kč
zóně v centru Břeclavi
ně velkými městy nejvyš500 Kč
600Kč
si budou moci občané Čtvrtletní
ší částka, jízdné na kartu
karty nabít v turistic- Měsíční pro žáky
je však s ostatními městy
100 Kč
100 Kč
kém informačním cen- a studenty
srovnatelné, mnohdy i nižtru na Městském úřadě
ší. Za čtvrtletní jízdenku
a také v tenisové hale BORSu Na Valtické,“ podotkl Snovický.
zaplatí například lidé v Hodoníně devět set deset korun, v BřeclaKromě zdražení jízdného se zvedla také sankce pro černé pasažé- vi stojí stejný tip o tři sta korun méně.
(dav)
ry. Zatímco dosud zaplatili lidé za jízdu na černo sto padesát korun,
od 1. ledna 2008 zaplatí výtečníci při úhradě na místě o sto procent
víc, tedy tři sta korun. Další novinkou je autobusová linka z Charvátské Nové Vsi až do Staré Břeclavi, která jezdí od 1. 1. 2008 několikrát denně. „Reagujeme na požadavky občanů, kteří se chtěli bez
Příspěvky do Radnice můžete směřovat
na e-mailovou adresu david.mahovsky@breclav.org,
telefon 731 428 239.
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Pravý rožek místostarostky:

Vstoupili jsme do velké Evropy Rekonstrukce se dotknou všech
Česká republika je jednou z devíti členských zemí EU, které
v závěru roku vstoupily do tzv. Schengenského prostoru. Na přechodech již nemusíme celníkům předkládat identifikační průkaz a pozemní hranice například se Slovenskem či Rakouskem
lze nyní překračovat kdykoli a na kterémkoli místě.
Rok 1948
znamenal pomyslné rozdělení Evropy na
„západ“ a „východ“, lidé se
nemohli svobodně pohybovat přes hranice,
mezi západem a východem se
prohlubovala jazyková bariéra.
Proto vnímám otevření Schengenského prostoru jako možnost návratu k normálu.
Stále je pro nás něco mimořádného a nezvyklého, že několik
málo kilometrů za Břeclaví můžeme pohodlně vycestovat do
dříve zapovězeného Rakouska,
kde se pořád ještě cítíme v cizině.
Zpřetrhány byly mezilidské vztahy na obou stranách hranice a
ještě dlouho to pro nás bude v této sousední zemi jiné než doma.

Vzájemné vztahy budou obnoveny až v momentě, kdy se budeme cítit stejně jako tady na Moravě například v Rakousku nebo
na Slovensku. A právě Schengen
nám dává možnost, jak si co nejdříve uvědomit, že všichni žijeme v jedné společné Evropě.
Dříve byly pro rozvoj Moravy
vztahy s Vídní klíčové a nejinak
tomu bude i do budoucna. Vstup
do Schengenu je pouze začátek
něčeho, co budou za čas všichni
pokládat za samozřejmost. Je to
především velká příležitost pro
Moravu, která se ve vztahu s Rakouskem může rychleji rozvíjet,
ale vzhledem k příznivé poloze
také pro samotnou Břeclav. Záleží na šikovnosti nás všech, jak
toho dokážeme využít.
Ing. Dymo Piškula
starosta města Břeclavi

Vstup do Schengenu se ve čtvrtek 20. prosince slavil také na hraničním přechodu Břeclav - Reinthal. Mezi oficiálními hosty, kteří přišli symbolicky „na vždy“ otevřít hraniční závoru, nechyběli starostové okolních obcí a měst, poslanci rakouského i českého parlamentu.
Významnou událost svou účastí podpořili například poslanec Michal
Hašek a břeclavský starosta Dymo Piškula.
Foto Pavel Kašuba

V letošním roce nás čekají dvě významné stavební akce. Jejich
realizace do značné míry ovlivní život našeho města. Jedná se
o rekonstrukci železničního uzlu Břeclav a rekonstrukci a výstavbu vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje.
Modernizace železniční stanice Břeclav je
nezbytným
článkem pro
zajištění kvalitního a rychlého spojení Berlína a Varšavy s Vídní, Bratislavou a Budapeští. Cestujícím poskytne pohodlí, rychlost a vyšší
bezpečnost. Málokdo ví, že rekonstrukce železničního uzlu
v Břeclavi je první stavbou v naší republice, která čerpá finanční prostředky z nedávno schválených evropských fondů dopravní
infrastruktury.
Jsem přesvědčena, že realizace tak významné investice
přinese užitek nejen samotné
železnici, ale i našemu městu a
celému regionu. V průběhu rozsáhlé rekonstrukce železničního
uzlu dojde i k určitému omezení zejména v přístupu cestujících na jednotlivá nástupiště
a ve využívání podchodu pro
pěší. Proto pro vás ve spolupráci s dodavatelem stavby připravujeme podrobnější informace.
V současnosti je již na televizi
RTV5 vysílán krátký dokument.
Do dění našeho města výrazněji zasáhne druhá stavba výše
jmenovaná, v rámci které bude
provedena rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod
v naše městě. I tento projekt je
financován ze zdrojů EU, a to
z Fondů soudržnosti.
Tolik očekávaná a potřebná
výstavba kanalizace bude probíhat zejména v následujících ulicích: Dubič, ul. Jiráskova, Huso-

va, Riegrova, U Stadionu, Sladová, Lázeňská; ve Staré Břeclavi
– nábř. A. Dvořáka, ul. Zahradní,
Na Ostrově, Rybářské uličky, Říční, U Rybníka, Hřbitovní, Pastevní; v Poštorné – ul. Dolní Luční.
Můžeme očekávat výrazné
omezení pohybu občanů i v přilehlých ulicích, kde nebudou přímo probíhat stavební práce.
Akce bude realizována v tak
velkém rozsahu, že se dotkne dopravní obslužnosti celého města.
Nám občanům nezbývá, než se
na tuto skutečnost připravit a
být tolerantní ke vzniklým problémům.
Dle připraveného harmonogramu budou stavební práce
zahájeny v dubnu tohoto roku,
konec je předpokládán v půlce
roku 2009.
Před zahájením prací budou
obyvatelé ulic dotčených stavbou osloveni zástupci zhotovitele
stavby. Na místě vám sdělí termín
a podmínky provádění stavby ve
vaší ulici. Současně zdokumentují stav rodinných domků.
Vyzývám naše občany k opatrnosti před lidmi, kteří by chtěli této situace zneužít. V žádném případě nebudou pověření
zaměstnanci vyžadovat peníze.
Včas budete detailně informováni, jakým způsobem se vám
budou prokazovat zaměstnanci
zhotovitele.
O těchto významných stavbách v našem městě budete průběžně informováni prostřednictvím Radnice, regionálního tisku
a kabelové televize.
Dagmar Adámková
místostarostka města Břeclavi

MVDr. PAVEL STEHLÍK
VET. ORDINACE NA PĚŠINĚ 19, BŘECLAV
tel.: 519 411 206, mobil: 724 201 128

Oznamuje rozšíření ordinační a prodejní doby:
Po, St, Pá 9.00 – 11.00
Po až Pá 14.00 – 18.00
So
13.00 – 14.00
Veterinární ordinace a prodejna v Hustopečích
ul. Kpt. Jaroše 22 tel: 519 412 565, mob.: 724 201 128
Změna ordinační a prodejní doby:
Po až Pá
8.00 – 11.30
So
8.00 – 11.00
Akutní případy dle dohody. Mob.: 724 201 128
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Kontejnery nesuplují sběrný dvůr
I přes zákaz plní firmy velkoobjemové kontejnery v Břeclavi
odpadem. Někteří lidé do těchto kontejnerů hází mnohdy i nebezpečný odpad, který patří na sběrné dvory. Za to jim však hrozí pokuta. Na výtečníky, kteří do kontejnerů házejí nepovolený
odpad, se navíc zaměřila i městská policie.
Město Břeclav má pro své území vypracován fungující systém
odpadového hospodářství. Partnerem při odpadovém hospodářství je břeclavská firma Tempos,
která zabezpečuje svoz odpadu,
provozuje sběrný dvůr a stará se
o čistotu ulic.
V roce 2006 vybralo město
na poplatcích za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů přes devět milionů korun, přičemž společnosti Tempos Břeclav zaplatilo
za svoz a likvidaci odpadů obyvatel téměř osmnáct milionů Kč.
Břeclav tak doplácela skoro devět milionů.
Ve městě je zaveden sběr tříděného odpadu. Po celém území
Břeclavi je na tisíc tři sta nádob na
tříděný odpad. Kromě toho je po
městě rozmístěno pětařicet velkoobjemových kontejnerů, což
je oproti jiným městům vysoký
nadstandard. Systém velkoobjemových kontejnerů je totiž finančně velmi náročný.
Přestože je na velkoobjemových kontejnerech uvedeno, že
jsou určeny pouze k ukládání rostlinného odpadu, starého

nábytku a dřevěných obalů, někteří lidé toto pravidlo stále nedodržují. Tím, že do kontejnerů
ukládají například stavební suť,
nebezpečný odpad nebo směsný
komunální odpad, porušují obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem.
Směsný komunální odpad
patří do popelnice, popřípadě
je možné pytel s tímto odpadem
umístit v den svozu před dům,
odkud jej odveze svozová firma.
V areálu společnosti Tempos
funguje sběrný dvůr, kam mohou lidé bezplatně přivést plasty,
bioodpad, papír, sklo, nábytek,
textil, železo, televizory, ledničky, rádia, ostatní elektrospotřebiče, výbojky, autobaterie, monočlánky, použité oleje, olejové
filtry, mastné hadry, plechovky
od barev, nádoby a obaly z plastů se zbytky škodlivin, za poplatek pneumatiky, stavební suť
a velkoobjemový odpad stavebního charakteru (okna, bytové
jádro). V Charvátské Nové Vsi,
v Poštorné a ve Staré Břeclavi
rovněž fungují v určité dny mobilní sběrné dvory.
Upozorňujeme, že velkoob-

Zvlášť po vánocích není problém najít v přeplněných kontejnerech nepovolený odpad.
Foto Ing. Miroslava Hanáčková
jemové kontejnery jsou určeny
pouze pro fyzické osoby, které platí místní poplatek za odpady.
Firmy nesmí velkoobjemové
kontejnery používat vůbec, musí
odpad předávat přímo oprávněné osobě v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. o odpadech (např.
firmě Tempos Břeclav, a.s., Hantály a.s. Velké Pavlovice ap.).
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí provádí v jednotlivých provozovnách
kontroly dodržování povinností
podle zákona o odpadech a za nedodržení těchto povinností jsou
ukládány pokuty.
Od 1. 1. 2007 do 30. 11. 2007

Městská policie provedla přes sto
čtyřicet kontrol velkoobjemových kontejnerů rozmístěných
v Břeclavi. Policisté řešili devadesát čtyři přestupků za odkládání
nepovoleného odpadu. V období
16. 4. 2007 do 26. 6. 2007 policie
dokonce vedla soustředěné akce,
zaměřené na odkládání nepovoleného odpadu. Při devadesáti
sedmi celodenních kontrolách
u jednotlivých kontejnerů museli
strážníci řešit sedmdesát tři přestupců, přistižených při odkládání nepovoleného odpadu.
(Ing. Vilém Vyhnálek,
ved. odb. životního prostředí,
Zdeněk Herman,
velitel městské policie)

Černé skládky se přistiženým
výtečníkům prodraží
Zarážející je, že při výletech
do okolí našeho města můžeme narazit na různé hromádky
nelegálně vyvezeného odpadu
do přírody, do větrolamů a k lesu. Zakládání černých skládek a
vyvážení odpadu na taková místa je nepřípustné a protizákonné
jednání, za což hrozí pokuty.

Pokud jde o právnické osoby nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, lze uložit
podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech pokutu až do výše
300.000,- Kč.
Pokud se jedná o fyzické osoby, řeší to zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích. V tomto případě

Sběrný dvůr na tříděný odpad v areálu firmy
Tempos Břeclav a.s., na ul. Sovadinova (U póny)
Provozní doba:
úterý, čtvrtek 7.00 - 19.00 hod. a sobota 7.00 – 17.00 hod.
Bezplatně zde mohou občané uložit plasty, bioodpad, papír, sklo,
nábytek, textil, železo, televizory, ledničky, radia, ostatní elektrospotřebiče, výbojky, autobaterie, monočlánky, použité oleje,
olejové filtry, mastné hadry, plechovky od barev, nádoby a obaly
z plastů se zbytky škodlivin.
Za poplatek:
- pneumatiky: 4,40 Kč/kg + DPH
- stavební suť: 210,– Kč/t + DPH
- velkoobjemový odpad stavebního charakteru (okna, bytové jádro): 1490,– Kč/t + DPH

se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku.
Podle § 47 odst. 1, písm.
h) zákona o přestupcích hrozí
tomu, kdo neoprávněně založí
skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa – pokuta až do výše
50.000,- Kč.

Svozové dny mobilního sběrného dvora
Pojízdný sběrný dvůr slouží pro tyto druhy odpadu: elektrospotřebiče, autobaterie, zářivky, pneumatiky, plechovky od barev,
nádoby z plastů se zbytky škodlivých látek, motorové oleje atd.
Pojízdný dvůr je přistaven ve stejném pořadí o sobotách v každém měsíci!
1. sobotu v měsíci v Charvátské Nové Vsi
- Obránců míru - točna
9.00 - 10.00 hod.
- Tyršův sad
11.00 - 12.00 hod.
2. sobotu v měsíci v Poštorné
- na Rovnici
9.00 - 10.00 hod.
- křižovatka Nádražní - ČSA
11.00 - 12.00 hod.
3. sobotu v měsíci ve Staré Břeclavi
- u kapličky
9.00 - 10.00 hod.
- park Zvolenec
11.00 - 12.00 hod.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Vyrostl nový hypermarket LSPP pro děti přesunuto
do nemocnice
Zatímco ještě v loňském roce zabezpečovalo lékařskou službu
první pomoci (LSPP) město Břeclav, od 1. 1. 2008 zajišťuje na základě
rozhodnutí Ústavního soudu tuto službu Jihomoravský kraj. Pro
Břeclav zajišťovala všechny LSPP místní poliklinika, od letošního
roku se přesouvá LSPP pro děti do břeclavské nemocnice. Ostatní
služby (LSPP pro dospělé, LSPP stomatologická, ohledání zemřelých)
zůstávají na poliklinice.
(dav)

Doba poskytování LSPP
V pracovní den:
17.00 – 22.00 LSPP pro dospělé, LSPP pro děti
18.00 – 6.00 ohledání zemřelých

Davové šílenství nakupujících zažil před vánocemi nově otevře-

ný hypermarket v Břeclavi. Tesco je zatím největším Břeclavským obchodním domem. Před vstupem do Hypermarketu má dokonce vlastní
benzinovou pumpu. V souvislosti se stavbou Tesca vznikl v Břeclavi
rovněž první kruhový objezd.
Foto D. Mahovský

V nepracovní den:
8.00 – 20.00 LSPP pro dospělé, LSPP pro děti
8.00 – 13.00 LSPP stomatologická
nepřetržitě ohledání zemřelých

Agentura zkoumá, jak Romy Plukovník převzal
lépe začlenit do společnosti čestné uznání
Město Břeclav se dlouhodobě zabývá systematickým řešením problémů v oblasti soužití
s romskými spoluobčany i jejich začleněním na trh práce.
Teď proto Břeclav najala agenturu, která by v následujících
třech měsících měla pro město
vytvořit plán integrační strategie romských občanů. Dva
pracovníci agentury se tak už
od prosince zabývají sběrem
potřebných dat přímo v Břeclavi. Kromě zmapování situace
romské populace budou terén-

ní pracovníci hovořit i zástupci
městského úřadu, úřadu práce,
městské policie, základních škol
a dalších institucí.
Na základě informací z posbíraných dat provedou následnou analýzu a vytvoří integrační strategii, která by měla pomoci zejména při řešení problémů
soužití s romskou komunitou,
ale také se začleněním romské
menšiny na trh práce. Výslednou zprávu odevzdají pracovníci agentury zástupcům Břeclavi ke konci března.
(dav)

Mikuláš rozdával dárky
Stavebnice a balíčky sladkostí přivezl Mikuláš také na břeclavskou Radnici. Zástupci města dárky rozvezli do mateřských
škol, kde je dětem osobně předával zlobivý čert. Podobně jako
v MŠ Okružní (na snímku) měly
všechny děti pro Mikuláše připravenu pěknou písničku. (pk)

Zástupci radnice předali plk. Vlastimilu Němečkovi

u příležitosti jeho 75. narozenin Čestné uznání a další dary. Plukovník si odnesl ocenění za dlouholetou a záslužnou práci pro Český svaz
bojovníků za svobodu, Československou obec legionářskou, válečné
veterány na Břeclavsku (na snímku s místostarostou P. Dominikem).

www.nabytekpiza.cz
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Vánoční městečko přilákalo davy,
lidé při unikátním ohňostroji zaplnili park
Už potřetí letos uspořádala Břeclav několikadenní vánoční
slavnosti. Bohatý kulturní program Vánočního městečka na pěší
zóně a desítky stánků s drobnými dárky, klobásami, svařákem,
přesňáky nebo pečenými kaštany přilákaly tisíce lidí.
Na pódiu před břeclavským
gymnáziem si lidé mohli poslechnout různé žánry hudby,
od gospelu a džezu až po cimbálku. Velkou část programu
zajišťovaly i Slovácké krúžky
a soubory. Součástí vánočního
městečka bylo i losování vítěze
soutěže o nejkrásnější vánoční
vazbu a losování tomboly.
V kapli Svatého Rocha mohli
návštěvníci slavností vidět krásné Betlémy lidového řezbáře Josefa Fröhlicha ze Staré Břeclavi.
Ve stanu byla zejména pro děti
připravena vánoční díla a dobročinný prodej. „Vládne tu příjemná atmosféra. Líbí se mi, že

jsou slavnosti kousek od nádraží. Půlhodinové čekání na vlak
tady rychle uteče,“ pochvaloval si Marek Nový ze Znojma.
Mnozí návštěvníci byli vděční
za ohnivou vatru, která v mrazivém počasí společně se svařákem dokonale uvolňovala nejen
zkřehlé prsty.
Největším tahákem letošního
vánočního městečka bylo vyvrcholení slavností. Při unikátním
tichém ohňostroji se park před
nádražím zaplnil mnoha stovkami lidí, kteří s úžasem sledovali, kterak si jde pyrotechnika do
noty s vánočními koledami.
(dav)

Starostův svařák patřil k nejoblíbenějším nápojům.

Jarmark před kostelem

Návštěvníci slavností mohli slyšet různé hudební žánry. Mezi hojně
sledovaná vystoupení patřil i gospel.

Moderátor Jan Čápek s místostarostkou Dagmar Adámkovou předává jednu z cen za nejlepší vánoční vazbu.
Foto 3x David Mahovský
Taneční klub Starstep
zve všechny milovníky tance na

ITALSKÉ FLÁKY PRO STARÉ PÁKY
aneb mafiánská diskotéka
pro starší a pokročilé.

Akce začíná v pátek 11. 1. ve 20.00 h
v kulturním domě v Břeclavi – Poštorné.
Více info na tel. 724 592 203.
9. 2. 2008 KD Stará Břeclav od 19.30 hod.

RETRO PLES 60. LÉTA
Tradiční jarmark Svaté Lucie uspořádal Slovácký krúžek Koňaré před Vánocemi v Poštorné před kostelem. Po dva dny byly k dostání
masné zákusky, ale také dárkové zboží v podobě košů, svícnů, dárků
z keramiky a dalšího zboží. Návštěvníci mohli ochutnat uzeniny, ale
také se zahřát svařákem. Akci zakončilo tradiční zpívání na schodech.

22členný orchestr ZATRESTBAND
DJ Alda
taneční sk. E.M.Dancers
tombola

retro oblečení vítáno

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Městská knihovna informuje

Výročí významných osobností města a regionu v roce 2008 – I. část
Oldřich Damborský - básník
- 50. výr. narození
Narodil se 1. ledna 1958
v Brně, od roku 1988 žije v Bořeticích v areálu Kravích hor. Vydal vlastním nákladem několik
samizdatových sbírek, v posledních letech mu vyšly např. sbírky
Ledové hrozny (2003) a Skleněný
básník (2005).
Básně publikuje i v regionálním tisku, v literární a trampských časopisech. Získal několik
ocenění v literárních soutěžích.
Rudolf Gajdoš - malíř - 100.
výr. narození
Narodil se 26. ledna 1908
v Měříně u Velkého Meziříčí,
zemřel 7. října 1975 ve Valticích.
Působil jako profesor kreslení,
ilustrátor a malíř. Za první republiky pracoval jako grafik pro
firmu Baťa ve Zlíně, v roce 1947
se stěhuje do Lednice a poté do
Mikulova. Ve svých malbách
často zobrazoval krajinu pod
Pálavou. Podílel se na obnově
mikulovského zámku, kde vyzdobil jeden ze sálů rozsáhlou
stropní malbou. Je také mj. autorem návrhu sgrafita na fasádě
Janáčkova hudebního ústavu,
nynější Základní umělecké školy v Břeclavi.
Josef Hardtmuth - architekt
- 250. výr. narození
Narodil se 13. února 1758
v Asparnu v Dolním Rakousku,
zemřel 23. května 1816 ve Vídni.
Působil jako knížecí lichtenštejnský architekt a vedoucí lichtenštejnské stavební kanceláře. Je
autorem návrhů mnoha drobných staveb lednicko - valtického areálu (Minaret, Janohrad).
Byl i vynálezcem a podnikatelem - roku 1790 založil ve Vídni
továrnu na tužky, jejichž výroba

později pokračovala v Českých
Budějovicích pod názvem KOH-I-NOOR.
Josef „Jožulka“ Uher - skladatel a vlastivědný pracovník 75. výr. narození
Jožulka Uher se narodil
1. března 1933 v Lanžhotě. Jeho
životní osudy byly doprovázeny
zdravotními i jinými problémy
–např. roku 1965 byl soudně stíhán za články publikované v krajanském časopise Hospodář (rehabilitován byl až v roce 1992).
Po listopadu 1989 hojně publikuje v regionálním tisku články
s regionální vlastivědnou tematikou, dostalo se mu také uznání v podobě několika literárních
cen. V souladu s rodinnou tradicí také komponuje skladby nejrůznějších žánrů - krom slováckých písní píše šansony, taneční
skladby (tanga, foxtroty) a skladby pro dechovku. Jožulka Uher
již složil přes 400 skladeb, z nichž
mnohé zlidověly, jmenujme např.
pochod Asenda, valčík Lanžhočan a písně Vínko červené, Nalomená halúzečka, Zpívali mužáci pod kaštanem a další. Roku
1995 vyšel v nakladatelství Aleše
Sigmunda výbor z jeho nejkrásnějších písní nazvaný Podluží,
Podluží.
Josef Mikulič - básník a
vlastivědný pracovník - 100.
výr. narození
Jožo Mikulič se narodil se
19. března 1908 v Poštorné. Ve
třicátých letech byl jako železničář služebně přeložen do Chustu na bývalé Podkarpatské Rusi.
Po Mnichovu se musel vrátit na
Moravu a po roce 1945 již trvale
žil v Břeclavi. Zúčastňoval se zakládání Slováckých krúžků, stál
při zrodu národopisného měsíč-

níku Malovaný kraj, publikoval
množství článků s vlastivědnou
tematikou. Básnické dílo Jožo
Mikuliče je rozsáhlé - roku 1928
vydal sbírku Nedooraná brázda,
řadu básní publikoval v regionálním tisku. Zemřel 17. září 1994
ve Valticích.
Antonín Osička - anglista 120. výr. narození
Antonín Osička se narodil
11. května 1888 ve Velkých Bílovicích, zemřel 19. června 1949
v Praze. Byl jedním z nejvýznamnějších českých anglistů,
autorem několika jazykových
učebnic a slovníků. V roce 1913
odešel do USA, ale po vzniku
samostatného Československa
se vrátil jako lektor na FF UK
v Praze. Jeho vrcholným dílem
byl Velký česko-anglický slovník Unikum, používaný zejména za druhé světové války a Anglicko-český slovník, vydaný po
válce ve spolupráci s profesorem
Poldaufem. Své americké zkušenosti popsal Osička v románu
V zemi dolaru (1925) a Do Ameriky na zkušenou (1930). Pro nesouhlas s politikou KSČ byl po
únoru 1948 vyhozen z fakulty a
brzy na to zlomen umírá.
Vilém Mrštík - spisovatel,
dramatik, překladatel - 145.
výr. narození
Narodil se 14. května 1863
v Jimramově na Českomoravské vrchovině. Roku 1869 se
s rodiči a bratry odstěhoval do
Ostrovačic a záhy pak do Brna.
Vystudoval gymnázium v Brně
a v Praze na Malé Straně. Po maturitě se pokusil o studia práv,
ale kvůli uměleckým zájmům je
nedokončil. Po několika letech
života v Praze se opět odstěhoval k bratrovi Aloisovi do Divák

u Hustopečí, které se díky jejich
aktivitě staly jedním z center
tehdejšího moravského kulturního života.
Známé je Vilémovo lyrické
dílo Pohádka máje, které se stalo klasikou také díky filmovému
zpracování režiséra Otakara Vávry z roku 1940. Nejvýznamnějším výsledkem spolupráce s bratrem Aloisem byla románová kronika Rok na vsi a drama Maryša,
označované za vrchol české realistické dramatické tvorby. Poslední a nedokončené Vilémovo
dílo Zumři předznamenalo následující tragédii.Tvůrčí i osobní
krizi se Vilém Mrštík rozhodnul
řešit sebevraždou - zemřel v Divákách 2. března 1912.
František Fintajsl - středoškolský profesor- 130. výr. narození
Narodil se 27. května 1878
v Rakvicích, zemřel 13. října
1926 v Břeclavi. V roce 1919 se
stal prvním ředitelem státního
reformního reálného gymnázia
v Břeclavi. Působil i na gymnáziu v Kyjově a ve Strážnici. Věnoval se regionální historii, výsledkem jeho práce je např. rukopis Zaniklé osady na Kyjovsku a
Ždánsku. Časopisecky uveřejnil
studii týkající se vpádu Rákoczyovců na Břeclavsko. Za zásluhy
o rozvoj českého školství v Břeclavi po něm byla pojmenována
jedna z místních ulic.
Druhá část přehledu bude
zveřejněna v květnovém čísle.
Další materiály k osobnostem
města a regionu najdete v regionálním fondu studovny Městské knihovny Břeclav, Národních hrdinů 9, tel. 519372149,
mail: cech@knihovna-bv.cz.
Mgr. Jaroslav Čech

otevírá jarní semestr
jazykové výuky v

Břeclavi a Mikulově
 jazykové kurzy pro veřejnost
 obchodní angličtina - novinka
 anglická konverzace
 výuka v malých skupinkách

telefon
607 993 834
www.jalingua.cz

Začátek v týdnu od 11. 2. 2008
přihlášky
telefonicky od 15.1.2008
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Okna, dveře,
interiér y
Slovácká 45, 690 02 Břeclav; www.sokolokna.cz; tel.: 608 703 905–6, e-mail: sokolinteriery@seznam.cz, info@sokolokna.cz

vzorkovna na autobusovém nádraží Břeclav, vedle bistra Wozar
provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin

VYSOKÁ KVALITA
a cena, která vás pĜíjemnČ pĜekvapí

ZDARMA

– doprava, demontáž a montáž
– mikroventilace v každém OS křídle
– pojistka proti chybné manipulaci klikou

pětikomorový proﬁl

AKCE
slevy až 50%

INTERIÉROVÉ DVEŘE,
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
• Natírané, laminované, top resist, dýhované
• Vysoká kvalita za bezkonkurenční ceny
• Kompletní servis

VOLEJTE DENNĚ 608 703 905
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© Ázet expo, s. r. o.

BEZKONKURENČNÍ NABÍDKA
AKČNÍCH MODELŮ FORD

Nový autorizovaný
prodejce vozů Ford

AUTOPARD, s.r.o.
Akční nabídka Fiesta Budget
Cena již od

229.990 Kč

Akční model Fashion již za 264.990 Kč

Akční model Fusion Fashion
Cena

264.990 Kč

S výbavou Ebony již za 299.990 Kč

Ford Transit
Mezinárodní dodávka roku 2007
Široký výběr provedení, nejnižší
provozní náklady

Nyní mimořádné akční
slevy na vybrané modely

Nabídka Fiesta Budget platí do doprodání zásob.
Spotřeba a emise CO2 pro model Fiesta 1.3/70 k: město/mimo město/kombinovaná 8,1/4,9/6 l/100 km; CO2: 144 g/km,
Fusion Duratec 16V 1,4/80 k: město/mimo město/kombinovaná – 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO2: 154 g/km. Foto je pouze ilustrační.

Bratislavská 3150
(směr Lanžhot)
BŘECLAV
Tel.: 519 324 436

Vás srdečně zve
k návštěvě a seznámení
s nejnovější nabídkou
osobních a užitkových
vozů Ford.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

ZŠ Jana Noháče
Mohli jsme Vám nabídnout vzdušné zámky,
ale my jsme si řekli: „NE!“
My Vám nabízíme pouze realitu – výuku žáků v sedmi třídách
1. st. ZŠ a dvou odděleních školních družin, výuku cizích jazyků,
výuku v plně a moderně vybavené počítačové učebně, výběr z několika kroužků, sportovní i jiné vyžití žáků na školním dvoře a zahradě. Ve školní jídelně dva druhy obědů a dopolední svačinu. Toho,
čeho si naši žáci a rodiče váží nejvíce, je klidné prostředí školy, ve
kterém je umístněna.
Zápis do prvních tříd se koná v úterý 15. 1. 2008 od 14.00 do
18.00 h.

ZŠ Kpt. Nálepky
www.kptnalepky.cz

Zápis na ZŠ Kpt. Nálepky 7 v Charvátské Nové Vsi proběhne ve
středu 30. 1. 2008 od 14.00 do 18.00 h.
V naší škole se vyučuje podle programu Základní škola. Od
školního roku 2007/2008 začínáme v 1. a 6. ročníku s výukou podle školního vzdělávacího programu Škola základ života. Nabízíme
příjemné prostředí a přátelskou atmosféru.
Při výuce využíváme jazykovou učebnu, počítačovou učebnu,
odbornou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů a multimediální učebnu s interaktivní tabulí.
Vzhledem k poloze školy klademe důraz na environmentální výchovu. Jejím smyslem je vést děti k ochraně životního prostředí.
Naši žáci si mohou vybrat z řady volitelných předmětů podle
svého zájmu (přírodovědná a fyzikální praktika, informatika, pohybově a sportovně zaměřené předměty atd.). Dále nabízíme celou
řadu mimoškolních aktivit (kroužků) – angličtina, stolní tenis, florbal, pěvecký, tělovýchovný, výtvarný, včelařský, kroužek dovedných
rukou a Charvatčánek.
Výuku tělesné výchovy vhodně doplňujeme turistikou, cykloturistikou, bruslením a plaváním. Organizujeme lyžařské výcvikové
kurzy, školu v přírodě, pro předškoláky organizujeme přípravný kurz
s názvem Škola nanečisto . Provoz školní družiny je od 6.00 do 16.00
h. Školní družina nabízí činnosti, které děti aktivizují a rozvíjí jejich
osobnost. Od září 2007 pracujeme v ŠD podle vlastního školního
vzdělávacího programu. Méně početné třídy umožňují individuální
přístup a efektivní práci se žáky. Bližší informace získáte na telefonním čísle 519 332 282 nebo na webových stránkách školy.

ZŠ Kupkova
www.kupkova.cz

Srdečně zveme děti narozené od 1.9.2001 do 31.8.2002 a jejich
rodiče k pohádkovému zápisu do první třídy. Potkáte zde pohádkové postavičky z večerníčků, se kterými můžete plnit zajímavé a
nenáročné úkoly.
Zápis dětí proběhne v prostorách I. stupně na ulici Sovadinova
v pátek 25. 1. 2008 od 14.00 do 18.00 h. Přineste s sebou rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
V případě, že budete mít zájem získat bližší informace o naší škole, pak máte možnost si prohlédnout naše webové stránky www.kupkova.cz nebo se osobně s Vašimi dětmi přijďte podívat na naši školu
dne 10. 1. 2008 od 8.00 do 12.00 h na Den otevřených dveří.
Zde uvidíte vybavené prostorné třídy, učebny cizích jazyků,
informatiky, tři oddělení školní družiny, s provozní dobou 6.15
– 16.45 h.
Mají –li Vaše děti hudební, výtvarné či jiné nadání, mohou své
aktivity uplatnit v zájmových kroužcích v rámci školního klubu,
v hudební škole Yamaha, která působí v nových prostorách v budově
naší škole, nebo v Základní umělecké škole, která sousedí s naší školou. Žáci se sportovním zaměřením mohou navštěvovat sportovní
třídy. Svůj talent mohou rozvíjet pod vedením kvalitních učitelů a
trenérů. Ti, kteří mají výukové problémy mohou využít dyslektické
kroužky a je jim umožněna individuální péče po vyučování.
Pro děti a rodiče máme k dispozici odborné školské pracoviště
se školním psychologem. Pro předškoláky je připravena edukativně
- stimulační skupina, kde se připravují nenásilnou a zábavnou formou na školní docházku. Info na tel.: 519 370 785, 519 326 543.
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ZŠ Komenského
www.zspostorna.cz

ZŠ Komenského v Břeclavi zve Vaše děti společně s Vámi k zápisu do 1. třídy v pátek 18. 1. 2008 od 13.00 do 18.00 h v budově
Komenského 14 (bílá škola).
Naše škola je školou se stoletou tradicí, ale vyučujeme podle nového školního vzdělávacího programu „Moderně s Komenským“.
Nabízíme vedle výuky klasických předmětů již od 3. ročníku
nejen výuku anglického jazyka, ale i práce s počítačem a dramatickou výchovu.
Od 6. ročníku zavádíme povinnou výuku „Informatiky“ a „Výchovy ke zdraví“,ve vyšších ročnících se objeví nové předměty
„Globální výchova“ a „Mediální výchova“. Od 7. ročníku je zařazen
široký výběr volitelných předmětů, kde je i výuka druhého cizího
jazyka. Žáci absolvují v průběhu školní docházky výuku plavání,
školu v přírodě a lyžařský kurz.
Od 1. ročníku se mohou děti zapojit do různých zájmových
útvarů – sportovní, výtvarné a cizojazyčné kroužky, náboženství,
kroužek dovedných rukou apod. V budově školy provádí výuku
též hudební škola Yamaha.
Ve škole pracují tři samostatná oddělení školní družiny, kde děti
rády tráví svůj volný čas. Zpestřením jejich programu jsou oblíbená projektová odpoledne, rekreační a zájmové činnosti.
Naši žáci se účastní nejrůznějších soutěží a olympiád s velmi
pěknými výsledky, pracují na dlouhodobých a dokonce i mezinárodních projektech.
Součástí školy je i školní jídelna s nabídkou výběru dvou jídel.
Naším cílem jsou absolventi, kteří jsou kvalitně připraveni ke
studiu na středních školách a úspěšní v povolání, které se zvolili.
Snažíme se být školou, která v souladu se vzděláváním vede své
svěřence i k rozlišování morálních hodnot. Jsme školou náročnou,
ale pracujeme v příjemné přátelské atmosféře, kde společně strávený čas obohacuje vzájemně žáky i pedagogy.
Pokud Vás nabídka naší školy oslovila a přejete si, aby se Vaše
dítě vzdělávalo v našich podmínkách, přiveďte ho k nám k zápisu
do 1. třídy. Už se na Vás těšíme!

ZŠ Slovácká
www.slovacka.cz

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 na ZŠ
Břeclav, Slovácká 40 proběhne ve čtvrtek 30. 1. 2008 od 13.00 do
18.00 h.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002.
Osoba, která dítě doprovází, předloží u zápisu rodný list dítěte.
Škola má celkem 28 kmenových tříd a 16 odborných učeben. Žáci
1. stupně mají možnost navštěvovat po skončení odpoledního vyučování do 16.30 h školní družinu a starší žáci školní klub (sportovní
aktivity, společenské hry, počítače, výtvarné činnosti atd.). Součástí
výuky na 1. stupni je kurz bruslení a plavecký výcvik. Ve 4. ročníku
jezdíme na ozdravný pobyt do školy v přírodě.
Mimoškolní činnost je zaměřena především na sport, kde patříme mezi pět nejúspěšnějších městských škol v České republice. Mimořádných výsledků dosahujeme také v konverzačních soutěžích
cizích jazyků a ve výtvarné oblasti.
Při výuce je využíváno výtvarného atelieru (keramická pec, el.
hrnčířský kruh), odborné učebny českého jazyka a ORV, počítačových učeben, informačního střediska, učebny jazyků, sluchátkové
učebny jazyků a dalších odborných učeben vybavených moderní
technikou, včetně 7 interaktivních tabulí. Ve škole jsou využívány
2 tělocvičny, posilovna a školní hřiště přímo u školy.
Pro budoucí prvňáky i letos otevřeme osvědčený přípravný kurz
(10 lekcí, duben – červen).
V průběhu školní docházky mohou být žáci na základě svého talentu zařazeni do tříd se sportovním nebo cizojazyčným zaměřením
(spolupracujeme se školami podobného zaměření v rámci EU).
Chcete-li poznat se svými dětmi prostředí naší školy, navštivte ji v „Den otevřených dveří“ v pondělí 21. 1. 2008 v odpoledních
hodinách (13.00-17.00 h)., případně další informace můžete získat
na www.slovacka.cz.
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ZŠ Na Valtické
www.zsvalticka.cz

Zápis do Základní školy Břeclav, Na Valtické „S Machem a Šebestovou“ proběhne ve středu 18.1.2008 od 13.00 do 18.00 h.
V naší škole vyučujeme podle vzdělávacích osnov Základní
škola. V 1. a 6. ročníku od letošního školního roku zavádíme nově
zpracovaný školní program. Cílem tohoto programu je získání
kvalitního základu všeobecného vzdělání a celková připravenost
žáků pro celoživotní učení. Nově jsme při zpracování osnov navýšili počty hodin jazyka českého,angličtiny a volitelných předmětů. Z nabízených předmětů si mohou žáci volit dle vlastního
zaměření. Velký zájem je o hodiny výuky práce s počítačovou
technikou, sport a další cizí jazyky /němčina, ruština/.
V předmětu konverzace v jazyce anglickém si žáci mohou prohloubit své znalosti s rodilou mluvčí z Kanady, která u nás pracuje od září 2007. Schopnost používat cizí jazyk si vyzkouší také
při návštěvách partnerských škol v Rakousku a v Maďarsku, či
zájezdech do Anglie.

Advent v mateřské škole

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
Kvalitu výuky cizích jazyků na naší škole ocenila Česká školní
inspekce ve své zprávě v červnu 2007 nejvyšším možným stupněm hodnocení. V oblasti sportu se mohou děti věnovat sportovním hrám, především pak volejbalu a tenisu pod vedením zkušených trenérů.
Nabízíme výuku v příjemném prostředí nově zrekonstruované
a velmi dobře vybavené budovy. K dispozici máme multimediální
počítačovou a jazykovou učebnu, odborné pracovny pro výuku
chemie, dějepisu, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, dvě
tělocvičny a sportovní areál. Tým kvalifikovaných a zkušených
pedagogů pracuje s moderní didaktickou technikou. Vytváří dětem pozitivně laděné prostředí respektující zásady zdravého učení a sledující motto školy „Škola přátelská a partnerská“. Zásady
přátelství a partnerství si žáci vštěpují při práci na projektech zaměřených na pomoc všem, kteří ji potřebují.
Stravování zajišťuje školní jídelna s možností volby ze dvou
jídel. Před a po vyučování je o žáky postaráno ve dvou odděleních školní družiny s provozem od 6.30 do 16.00 h. Svůj volný čas
mohou trávit děti v kroužcích, které organizujeme ve spolupráci
s centrem volného času Duhovka /šachy, práce s počítači, keramický kroužek, sportovní hry a další/.
Při přijímacím řízení na střední školy dosahují naši absolventi
stoprocentní úspěšnosti. Jejich bezproblémový přechod na vyšší stupeň vzdělávání je dokladem toho, že žáci jsou velmi dobře připraveni obstát v konkurenčním prostředí i v dalším životě.
I Vaše dítě může být jedním z nich.

ZŠ Na Valtické pomáhá
a rozdává radost

Vánoční atmosféru si dovedou intenzivně prožít i děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřské školy v Břeclavi, na Komenského nábřeží.
S napětím očekávaly příchod Mikuláše s čertem, kteří je odměnili
sladkým dárkem za pěknou písničku. Aktivně se podílely na výzdobě
MŠ, na pečení a zdobení perníčků. Připravily si dárečky a přání pro
rodiče, předvedly všechno co se naučily na adventní besídce. Společně s rodiči pak prožívaly vánoční nadílku u stromečku v MŠ.
V předvánočním čase ve školce pamatují každoročně i na ptáčky a lesní zvířátka. Děti vyrábí krmítka, odváží kaštany do krmelce
v lese, které nasbíraly už v září.
Nejen v adventním čase, ale i po celý rok se umí radovat ze všech
věcí kolem nás.
(žk)

KADEŘNICTVÍ
MADĚRYČOVÁ IVANA
Poštorná Tovární kolonie
Vám nabízí své služby
i v roce 2008:
úpravy vlasů žen, mužů i dětí
Po – Út: 800 – 1130 Stř – Pá: 1300 – 17 00
Pracovní dobu lze přizpůsobit
Vašim objednávkám tel: 721 363 303

Na Mikuláše navštívily žákyně ZŠ Na Valtické, M. Kratochvílová, K. Gajdošová a A. Rebendová pod vedením paní učitelky
J. Masaříkové Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami
a autismem v Mikulově. V rámci projektu „Pomáhejme a rozdávejme radost kolem nás“ předaly dětem dárečky vyrobené ve školní družině paní vychovatelky M. Šopíkové. Děti společně strávily dopoledne plné legrace a předvánoční pohody. Sladkou tečkou
byla mikulášská nadílka, kterou jim věnoval pan Olah.
To, že žáci a vyučující ZŠ Na Valtické nemyslí jen na sebe,
dokazují již třetím rokem při podpoře vzdělávání ghanské dívky
Patience Sackey v rámci projektu Adopce na dálku.
Dne 11. 12. 2007 proběhla předvánoční prodejní výstava žákovských prací. Výtěžek z prodeje, který činil 5 546,- Kč, umožní čtrnáctileté Patience posunout se o rok blíž k získání základního vzdělání.
Děti školy nezapomínají ani na babičky a dědečky. Žáci 2.B
se vydali s třídní učitelkou B. Rakovskou na návštěvu do Domova důchodců v Břeclavi. Nepřišli s prázdnou. Připravili si vánoční povídání a zpívání. Babičky a dědečky potěšil také košík plný
sladkých perníků, které vlastnoručně upekli žáci osmých tříd.
Nesobecké a empatické jednání budou moci projevit žáci školy
i v roce 2008. Připravujeme spoustu dalších charitativních akcí,
při nichž chceme, aby děti kolem sebe nezištně rozdávaly radost
a nebyly lhostejné k lidem v obtížné životní situaci.
(dk)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Kultura

Řezbář: Bojím se, že budeme Břeclavští výtvarníci
vystavují v synagoze
národem Santa klausů
Starobřeclavský řezbář Josef
Fröhlich vyřezává dřevěné Betlémy už léta. Zatímco dříve vystavoval své skvosty, které jsou
většinou dělány z jednoho kusu
tvrdého dřeva, také ve výlohách

břeclavských obchodů, dnes
už to nedělá. „Když jsem letos
do obchodu přišel a chtěl jsem
jim zapůjčit Betlém, zeptali se
mě, kolik jim za to zaplatím,“
nechápavě vypovídá Fröhlich,
který miluje vánoční atmosféru.
„Jsme Češi a na Betlémech jsme
vyrostli. Poslední dobou mám
však hrůzu z toho, že brzy budeme národ Santa klausů,“ říká
o ztrácejícím se kouzlu Vánoc.
Své Betlémy teď vystavuje
v kostele, kapli, recepci firmy
Racio, jeden z kousků má ve
své kanceláři i starosta Břeclavi Dymo Piškula. „Letos mám
sedm Betlémů v kostele v Borském Mikuláši, kde krásně navodil vánoční atmosféru. Z Borského Mikuláše je moje snacha, navíc tam bydlí mnoho věřících lidí
a o mé Betlémy tam je zájem,“
shrnul řezbář, který už vyřezal
přes dvacet Betlémů.
(dav)

Až do konce ledna můžete
v synagoze vidět fotografovaná
i malovaná díla Sdružení břeclavských výtvarníků.
Při prosincové vernisáži už
třetí výstavy všech svých členů
pokřtili umělci i nové internetové stránky www.dyjaaart.cz. Jednotliví autoři, kteří tvoří základ
spolku, pravidelně vystavují na
samostatných autorských expozicích doma i v zahraničí.

V synagoze naleznete fotografie Milana Bruchtera a
Pavly Chládkové, obrazy Evy
Černohorské, Boženy Uhrové, Jaroslavy Garšicové, Lenky
Neuhauserové, Jiřího Holáska,
Karla Křivánka, Miroslava Mráze, Vojtěcha Kučery, Františka
Šuláka a Libora Juřeny, grafiky
Františka Schulze, koláže Jiřího
Vlacha a keramiku Ivana Hodonského.
(dav)

Adventní akce lákala
I letos připravilo Městské
muzeum a ga lerie společně
s oblastní charitou Břeclav prodej vánoční dekorace a výzdoby
v Synagoze.
Akci zahájila Alena Káňová
z muzea ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš. Na úvod
zazpívaly děti z mateřské školy
ve Staré Břeclavi. Ke koupi lákaly návštěvníky stánky se svíčkami nebo vánočními vazbami.

Floristka Marie Hynková přímo v synagoze předváděla postupy při tvorbě nejrůznějších
vánočních ozdob. Někteří prodejci své produkty vyráběli přímo před zákazníky. Návštěvníci
synagogy tak mohli vidět například výrobu svíček z medových
pláství. Výtěžek akce, více než
patnáct tisíc korun, bude použit
na zakoupení vozíku pro imobilní klienty.
(dav)

Na vernisáži umělci pokřtili své nové webové stránky www.dyjaaart.cz
Foto D. Mahovský
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Uvidíte v kině Koruna (dolby stereo)

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

Pátek 11. 1. sobota 12. 1. v 16.30 a 19.00

Pátek 1. 2. sobota 2. 2. a neděle 3. 2. v 16.30

MEDVÍDEK

PAN VČELKA

Nová komedie režiséra Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského. V hlavních rolích Nataša Burger, Jiří Macháček a Aňa Geislerová. Vzájemně se tu proplétají příhody několika manželských
dvojic.
Přístupno od 12 let – ČR - Falkon – 98 min.- 75,- Kč

Včelák Barry B. Benson právě dokončil vysokou školu a je trochu
rozčarovaný ze své budoucí kariéry: vyrábění medu. Na jednom výletě z úlu mu jde o život, který mu zachrání květinářka Vanessa. A
jak vzkvétá jejich vztah, Barry postupně zjišťuje, že lidé med jedí!
Rozhodne se proto lidstvo hromadně žalovat.

Úterý 15. 1. v 19.00

Přístupno – USA - DABING - Bonton – 86 min.- 70,- Kč

KACHNÍ SEZONA
Flama a Moko jsou čtrnáctiletí kluci, nejlepší kamarádi už od dětství. Před nimi je další nudná neděle: v prázdném bytě bez rodičů, s
počítačovými hrami, pornočasopisy, kolou a objednanou pizzou.
Přístupno od 15 let – Mexiko – 85 min.- 50,- Kč
Pátek 18. 1. sobota 19. 1. a neděle 20. 1. v 16.30 a 19.00

Čtvrtek 7. 2 v 19.00, pátek 8. 2. a sobota 9. 2. v 16.30 a v 19.00

CHYŤTE DOKTORA
Komedie o lásce a jejich následcích, geniální dvojrole T. Vilhelmové. V debutu režiséra Martina Dolenského si zahrála Tatiana VILHELMOVÁ a Michal MALÁTNÝ z CHINASKI.
Přístupno – ČR - Bonton – 95 min.- 70,- Kč

GYMPL
Tomáš Vorel natočil komedii, jejímiž hrdiny jsou studenti, kteří po
nocích malují graffiti. Jednu z hlavních rolí ve filmu hraje Jiří Mádl.
Nový film režiséra Tomáše Vorla s řadou známých českých herců.
Přístupno – ČR - Falkon – 105 min.- 75,- Kč
Česká premiéra

Komedie, která se natáčela v průběhu loňského roku na našem
okrese
Čtvrtek 24. 1. pátek 25. 1. sobota 26. 1. a neděle 27. 1. v 16.30 a
v 19.00

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
O chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné
svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo. V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni chlapi starými historickými bitvami. Představují francouzskou armádu v čele se svým starostou Touchynem (Bolek Polívka), který má už léta monopol na
roli Napoleona. Tentokrát se připravují na velkou akci – odhalení
napoleonské kašny v sousedním městě Podolí za přítomnosti televize a novinářů. Podolský starosta má však pro Touchyna špatnou zprávu - tentokrát angažoval na roli Napoleona skutečného
zahraničního herce, který je mu i více podobný. Hrají: B. Polívka,
J. Somr, Z. Adamovská, J. Budař, M. Vašut, J. Pecha
Přístupno od 12 let – ČR- Falkon – 100 min.- 80,- Kč
V SOBOTU 26. 1. - AUTOGRAMIÁDA S HLAVNÍMI PROTAGONISTY A TVŮRCI FILMU

Středa 30. 1. v 19.00 a čtvrtek 31. 1. v 16.30 a 19.00

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Cate Blanchettová v roli panenské královny Alžběty v době, kdy se
španělský král Filip II. chce se svojí armádou obrátit Anglii na katolickou víru. Alžběta se připravuje na válku, ale všechno ji komplikuje vztah se slavným mořeplavcem sirem Walterem Rateighem.
Zaslibila přece své tělo a duši Anglii...
Přístupno od 12 let – VB- Bonton – 114 min.- 70,- Kč

Galerie 99 vystavuje
kolekci děl Antonína Vojtka
a jeho přátel – umělců.
Je zde zastoupena malba, grafika, keramika, práce ze dřeva a skla.
Kromě regionálních tvůrců (Havlíček, Komarov, Vajbar, Uhrin, Stoják, Blažek, Hodonský, Gajdoš, Skála, Křívánek, Beneš), Také umělci
z Brna ( Gavlasová,Havlík, Franěk, Zábranský, Barazi), z pražských
tvůrců potom Anderle, Hüttnerová , Komárek, Velčovský, Suchánek, Burgetová, Bartoňová, Štolba. Keramiku. V galerii zastupují
naši jihomoravští Kaňovští a Jihočeši Bambasovi.
Galerie 99 připravuje výstavu „Lednicko – Valtický areál v tvorbě malířů, grafiků a fotografů“.
Výstava bude zahájena začátkem měsíce března. Budou se prezentovat: Antonín Vojtek, Vitali Komarov, Bohumil Lošťák, Jan Halady,
Jiří Holásek, Robert Vajbar.
Stálá expozice - dřevěný šperk - A.Vojtek, J.Čečil.Velká nabídka
uměleckých šperků.
Galerie nabízí - veškeré služby související s poradenstvím, výtvarným uměním, oceňování obrazů, restaurování, atd.
Otevřeno - úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hodin
Galerie A.V. na ul. J. Moláka je otevřena na zazvonění, případně po
telefonickém kontaktu: 519 372 118, 723 930 015

SLAVIA

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

☎ 519 374 042, 607 931 977, 605 883 735; www.slaviark.cz
01441 BŘECLAV - pron. byt 2+1 po celk. rek. . . . . . . . . . . . . . 8.500,- vč.ink.
01419 BŘECLAV - pron. 4 podl. obj. v centru . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,-Kč

01429 BŘECLAV garáž
U Ján.dvora, 94.000,-Kč

01432 BŘECLAV pron.
rest.či obchod, 31.050,-Kč

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Děti si mikulášskou nadílku Otisu užily
U příležitosti dne svatého
Mikuláše pořádaly společnosti Otis Břeclav i letos besídku
pro děti a vnoučata svých zaměstnanců. V kulturním domě
v Břeclavi přivítali všechny přítomné zástupci obou společností
– finanční ředitel Leoš Vídenský
a jednatel a ředitel závodu na výrobu eskalátorů Milan Černý.
Zúčastnily se asi dvě stovky
dětí ve věku od 1 roku do 14 let.
Mezi přítomnými byly i děti ze
Speciální mateřské, základní a
praktické školy v Břeclavi.
Pro všechny byly přichystány drobné dárky. Celým večerem provázeli moderátoři z Centra volného času Duhovka, kteří

pro děti přichystali spoustu zajímavých soutěží o pěkné ceny.
Soutěžící přenášeli lentilky na
brčku, driblovali gymnastickým míčem, či škrábali brambory za mohutné podpory a někdy i drobné pomoci rodičů.
Navštívil nás i Mikuláš s líbezným andělem a divokým čertem, který bral zlobivé děti do
pytle. Naštěstí je však, po příslibu, že již budou hodné, v pořádku vrátil rodičům.
Velký úspěch měla i taneční
skupina z centra Duhovka pod
vedením Evy Blažkové. Všem
se večer moc líbil a při odchodu
bylo dětem na tvářích vidět, že
se těší na příští rok.

Silvestr se každoročně slaví nejen ve společenských sálech, restauračních zařízeních, na horách nebo u televizních obrazovek. Čím
dál větší popularitu
si získává i diskotéka s ohňostrojem
v centr u na šeho
města . Na zcela
zaplněném náměstí T. G. Masaryka
tentokrát přivítalo
Nový rok více jak
tisíc lidí.
Foto P. Kašuba
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Výpis z usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Břeclav č. 9 ze dne 5. 12. 2007
ZM Břeclav schvaluje:
1 5 na základě vyhodnocení předložených nabídek
k využití pozemků v areálu bývalého cukrovaru spolupráci s ﬁrmou FASTAV DEVELOPMENT AOC, s.r.o.,
se sídlem Vsetín, Jesenická 296, s tím, že smlouva o
budoucí kupní smlouvě bude předložena ke schválení
na příštím jednání zastupitelstva města, a s tím, že
tento záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce
MěÚ.
2 6/1/15 záměr prodeje bytových domů ve vlastnictví
města Břeclav, a to:
- budovy č.p. 2614 na pozemku p.č.st. 3291 a pozemku
p.č.st. 3291 o výměře 431 m2, Dukelských hrdinů 7,
- budovy č.p. 2663 na pozemku p.č.st. 3295 a pozemku
p.č.st. 3295 o výměře 169 m2, Dukelských hrdinů 10,
- budovy č.p. 2662 na pozemku p.č.st. 3296 a pozemku
p.č.st. 3296 o výměře 170 m2, Dukelských hrdinů 12,
- budovy č.p. 2660 na pozemku p.č.st. 3297 a pozemku
p.č.st. 3297 o výměře 167 m2, Dukelských hrdinů 14,
- budovy č.p. 2659 na pozemku p.č.st. 3298 a pozemku
p.č.st. 3298 o výměře 167 m2, Dukelských hrdinů 16,
- budovy č.p. 2656 na pozemku p.č.st. 3301 a pozemku
p.č.st. 3301 o výměře 168 m2, Dukelských hrdinů 18,
- budovy č.p. 2655 na pozemku p.č.st. 3302 a pozemku
p.č.st. 3302 o výměře 171 m2, Dukelských hrdinů 20,
- budovy č.p. 2336 na pozemku p.č.st. 2173/1 a pozemku p.č.st. 2173/1 o výměře 210 m2, Fintajslova 39,
- budovy č.p. 2337 na pozemku p.č.st. 2173/2 a pozemku p.č.st. 2173/2 o výměře 245 m2, Fintajslova 41,
- budovy č.p. 2341 na pozemku p.č.st. 2171/1 a pozemku p.č.st. 2171/1 o výměře 210 m2, Fintajslova 47,
- budovy č.p. 2341 na pozemku p.č.st. 2171/2 a pozemku p.č.st. 2171/2 o výměře 245 m2, Fintajslova 49,
- budovy č.p. 1865 na pozemku p.č.st. 1412/2 a pozemku p.č.st. 1412/2 o výměře 255 m2, Herbenova 15,
- budovy č.p. 623 na pozemku p.č.st. 672/3 a pozemku
p.č.st. 672/3 o výměře 92 m2, Lanžhotská 1,
- budovy č.p. 440 na pozemku p.č.st. 676 a pozemku
p.č.st. 676 o výměře 1193 m2, Lanžhotská 13,
- budovy č.p. 899 na pozemku p.č.st. 989/2 a pozemku
p.č.st. 989/2 o výměře 612 m2, Na Kopci 17
- budovy č.p. 3168 na pozemku p.č.st. 1412/4 a pozemku p.č.st. 1412/4 o výměře 183 m2, Na Pěšině 18,
- budovy č.p. 976 na pozemku p.č.st. 445 a pozemku
p.č.st. 445 o výměře 140 m2, nám. T.G.Masaryka 13,
- budovy č.p. 1294 na pozemku p.č.st. 1067/1 a pozemku p.č.st. 1067/1 o výměře 621 m2, Riegrova 14a,b,
- budovy č.p. 2509 na pozemku p.č.st. 2501 a pozemku
p.č.st. 2501 o výměře 180 m2, Slovácká 11,
- budovy č.p. 2500 na pozemku p.č.st. 2770 a pozemku
p.č.st. 2770 o výměře 178 m2, Slovácká 16,
- budovy č.p. 2501 na pozemku p.č.st. 2769 a pozemku
p.č.st. 2769 o výměře 178 m2, Slovácká 17,
- budovy č.p. 2502 na pozemku p.č.st. 2768 a pozemku
p.č.st. 2768 o výměře 178 m2, Slovácká 18,
- budovy č.p. 2503 na pozemku p.č.st. 2767 a pozemku
p.č.st. 2767 o výměře 179 m2, Slovácká 19,
- budovy č.p. 2504 na pozemku p.č.st. 2502 a pozemku
p.č.st. 2502 o výměře 180 m2, Slovácká 20,
- budovy č.p. 3102 na pozemku p.č.st. 1067/3 a pozemku p.č.st. 1067/3 o výměře 170 m2, Žižkova 15,
vše v k.ú. Břeclav,
- budovy č.p. 305 na pozemku p.č. 1075 a pozemku
p.č. 1075 o výměře 174 m2, Fučíkova 86, - budovy
č.p. 971 na pozemku p.č. 1885 a pozemku p.č. 1885 o
výměře 364 m2, Nádražní 93, - budovy č.p. 1114 na
pozemku p.č. 1887 a pozemku p.č. 1887 o výměře 362
m2, Okružní 4,
- budovy č.p. 999 na pozemku p.č. 1888 a pozemku
p.č. 1888 o výměře 363 m2, Okružní 5,
vše v k.ú.
Poštorná,
- budovy č.p. 334 na pozemku p.č. 2127 a pozemku

p.č. 2127 o výměře 239 m2, Na Valtické 1,
- budovy č.p. 335 na pozemku p.č. 2128 a pozemku
p.č. 2128 o výměře 238 m2, Na Valtické 2,
- budovy č.p. 640 na pozemku p.č. 2172 a pozemku
p.č. 2172 o výměře 238 m2, Na Valtické 27,
- budovy č.p. 639 na pozemku p.č. 2171 a pozemku
p.č. 2171 o výměře 238 m2, Na Valtické 28,
- budovy č.p. 637 na pozemku p.č. 2173 a pozemku
p.č. 2173 o výměře 235 m2, Na Valtické 29,
- budovy č.p. 638 na pozemku p.č. 2174 a pozemku
p.č. 2174 o výměře 236 m2, Na Valtické 30,
- budovy č.p. 667 na pozemku p.č. 2103/7 a pozemku
p.č. 2103/7 o výměře 238 m2, Na Valtické 37,
- budovy č.p. 668 na pozemku p.č. 2103/42 a pozemku
p.č. 2103/42 o výměře 235 m2, Na Valtické 38,
- budovy č.p. 669 na pozemku p.č. 2103/41 a pozemku
p.č. 2103/41 o výměře 238 m2, Na Valtické 39,
- budovy č.p. 670 na pozemku p.č. 2103/40 a pozemku
p.č. 2103/40 o výměře 239 m2, Na Valtické 40,
- budovy č.p. 671 na pozemku p.č. 2103/39 a pozemku
p.č. 2103/39 o výměře 239 m2, Na Valtické 41,
- budovy č.p. 659 na pozemku p.č. 2103/17 a pozemku
p.č. 2103/17 o výměře 239 m2, Na Valtické 48,
- budovy č.p. 660 na pozemku p.č. 2103/18 a pozemku
p.č. 2103/18 o výměře 239 m2, Na Valtické 49,
- budovy č.p. 687 na pozemku p.č. 2103/28 a pozemku
p.č. 2103/28 o výměře 237 m2, Na Valtické 54,
- budovy č.p. 688 na pozemku p.č. 2103/27 a pozemku
p.č. 2103/27 o výměře 235 m2, Na Valtické 55,
- budovy č.p. 689 na pozemku p.č. 2103/26 a pozemku
p.č. 2103/26 o výměře 239 m2, Na Valtické 56, vše
v k.ú. Charvátská Nová Ves, s tím, že prodej bude
realizován prostřednictvím realitních kanceláří.
10 6/1/1 prodej budovy č.p. 519 na pozemku p.č.
987/1, pozemku p.č. 987/1 o výměře 392 m2, budovy
bez č.p. na pozemku p.č. 987/2 a pozemku p.č. 987/2 o
výměře 42 m2, vše v k.ú. Poštorná, společnosti Finance International, a.s., se sídlem Břeclav, 17. listopadu
470/11, a to za cenu 2.600.000,- Kč s podmínkou, že
v rámci rekonstrukce budovy zůstanou zachovány a
budou rekonstruovány fresky na fasádě domu a s podmínkou, že stávajícím nájemníkům kupující v případě
potřeby zajistí na vlastní náklady náhradní ubytování.
K zajištění podmínek bude v kupní smlouvě sjednána
smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč.
Dále bude v kupní smlouvě, pod smluvní pokutou
500.000,- Kč zakotven závazek kupujícího, že bude
kupovaný objekt užívat v souladu s předloženým
podnikatelským záměrem, tj. jako polyfunkční dům.
Pro případ nesplnění podmínek stanovených městem
bude v kupní smlouvě zakotvena i možnost od smlouvy jednostranně odstoupit.
12 6/1/2 záměr prodeje pozemku p.č.st. 2358, o výměře 21 m2 v k.ú. Břeclav.
18 6/1/3 prodej pozemku p.č. 1027/208 v k.ú. Břeclav
o výměře 95 m2 za účelem vybudování části okružní
křižovatky společnosti Line, spol. s r.o., se sídlem Rohatec, Dělnická 6, za cenu 1.000,- Kč/m2.
Součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího
převést pozemek zastavěný částí okružní křižovatky,
budované v souvislosti s výstavbou Obchodního centra Břeclav, bezúplatně ŘSD ČR Brno. Pro případ nesplnění tohoto závazku bude sjednaná smluvní pokuta
ve výši 100.000,- Kč, splatná do 30 dnů od obdržení
výzvy k jejímu zaplacení.
7 6/1/4 prodej části pozemku p.č.st. 524/2 v k.ú. Břeclav, označené v geometrickém plánu č. 4406-133/2007
jako pozemek p.č.st. 524/11 o výměře 23 m2, JUDr.
Dědové, za cenu 500,- Kč/m2.
Součástí kupní smlouvy bude ujednání, že kupující je
povinna provést na své náklady výstavbu zídky, která
oddělí dvůr bytového domu a odprodaný pozemek,

přičemž materiál na stavbu zídky bude odsouhlasen
vedením Domovní správy Břeclav. Pro případ nesplnění tohoto ujednání si prodávající vyhradí právo od
smlouvy jednostranně odstoupit.
14 6/1/6 záměr prodeje částí pozemku PK p.č. 4117,
nově označených dle geometrického plánu č. 4334-26/
2007 jako p.č. 3486/23 – ost. pl. o výměře 53 m2 a p.č.
3556/3 – ost.pl. o výměře 29 m2 v k.ú. Břeclav.
21 6/1/7 prodej části pozemku p.č. 2581/1, označeného na nově vyhotoveném geometrickém plánu č.
4410-95/2007 jako pozemek p.č. 2581/71 – ost.pl.
o výměře 8 m2 v k.ú. Břeclav, do vlastnictví manželů
Olejníkových, za cenu 500,- Kč/m2.
28 6/1/9 prodej části pozemku p.č. 3095/77, označeného na nově vyhotoveném geometrickém plánu č.
4424-1/2007 jako pozemek p.č.st. 5815 – zast.pl. o
výměře 2 m2 v k.ú. Břeclav, do vlastnictví pana Akaie,
za cenu 1.000,- Kč/m2.
35 6/1/12 prodej části pozemku p.č. 1143/1 v k.ú.
Charv. Nová Ves, označeného v nově vyhotoveném
geometrickém plánu č. 884-23/2007 jako pozemek p.č.
1143/3 o výměře 6 m2, paní Pardovské, a to za cenu
500,- Kč/m2.
37 6/1/13 záměr prodeje pozemku p.č. 1896/3 o výměře 276 m2 v k.ú. Poštorná.
41 6/1/14 prodej pozemku p.č. 5431/5 o výměře 23
m2 a pozemku p.č. 5431/6 o výměře 23 m2, oba v k.ú.
Břeclav, a to formou dražby s vyvolávací cenou ve výši
1.000,- Kč/m2.
44 6/1/16 prodej pozemku p.č.st. 2593 o výměře 20
m2 v k.ú. Břeclav paní Pavelkové, a to za cenu 500,Kč/m2.
46 6/1/17 uzavření dohody o zrušení věcného předkupního práva sjednaného ve prospěch města Břeclav
na pozemek p.č. 3095/132 o výměře 148 m2 v k.ú.
Břeclav s panem Bartošem.
47 6/1/18 I.:prodloužení termínu pro uzavření kupní
smlouvy o úplatné převodu bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku, a to na:
9 bytovou jednotku č. 876/12 v budově č.p. 876, č.p.
877 a č.p. 1009 na pozemcích p.č.st. 1059/3, p.č.st.
1059/4 a p.č.st. 1059/2, spoluvlastnického podílu na
těchto pozemcích a na pozemku p.č.st. 1059/1, vše
v k. ú. Břeclav, s paní Šarközyovou, a
19 bytovou jednotku č. 1009/2 v budově č.p. 876, č.p.
877 a č.p. 1009 na pozemcích p.č.st. 1059/3, p.č.st.
1059/4 a p.č.st. 1059/2, spoluvlastnického podílu na
těchto pozemcích a na pozemku p.č.st. 1059/1, vše
v k. ú. Břeclav, s manžely Příborskými, a to do 31.
3. 2008 s tím, že pokud nebudou smlouvy o převodu
bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku
uzavřeny do 31. 3. 2008, bude převod těchto bytových
jednotek nabídnut v souladu s ustanovením § 22
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění
pozdějších předpisů, jiným osobám.
8 6/1/18 II.:další postup pro realizaci převodu bytové jednotky č. 878/5 v bytovém domě č.p. 878 a
č.p.879 na pozemcích p.č.st. 1059/5 a p.č.st. 1059/6,
spoluvlastnického podílu na těchto pozemcích a na
pozemku p.č.st. 1059/1, v k. ú. Břeclav tak, že převod
této bytové jednotky bude, v souladu s ustanovením §
22 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění
pozdějších předpisů, nabídnut jiným osobám.
11 6/1/19 uzavření dohody o zrušení věcného předkupního práva sjednaného ve prospěch města Břeclav
na pozemek p.č. 153/12 – ostatní plocha o výměře 660
m2 a pozemek p.č. 153/18 – ostatní plocha o výměře
578 m2, oba v k.ú. Břeclav s panem Šimkem.
12 6/1/20 Návrh Ing. Adámkové stáhnout materiál
6/1/20 Záměr směny pozemků v k.ú. Břeclav z projednávání.
2 6/1/21 Návrh Ing. arch. Ondroucha stáhnout mate-
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riál 6/1/21 Prodej pozemku p.č. 421/2 v k.ú. Břeclav
z projednávání.
6 6/1/22 v souvislosti s prodejem staveb spol. VaK
Břeclav a.s., Břeclav, Čechova 23, který schválilo
zastupitelstvo města na svém 29. zasedání dne 12. 12.
2005, nové znění kupních smluv, a to tak, že příslušná
část splátky kupní ceny za rok 2005, za rok 2006 a za
rok 2007 v celkové výši 13.720.263,,- Kč bude uhrazena do 30.1.2008.
12 6/1/23 uzavření dohody o zrušení věcného předkupního práva, které bylo sjednáno ve prospěch města
Břeclav kupní smlouvou ze dne 24.10.1997, která byla
uzavřena se společností Stavening, a.s., se sídlem
Brno, Mezírka 1, k bytové jednotce č. 736/27 v budově
č.p. 736 na pozemku p.č. 2103/53 v k.ú. Charv. Nová
Ves, a to mezi městem Břeclav a Mgr. Trnkovou a Mgr.
Pisarovičem.
16 6/1/24 záměr prodeje budovy č.p. 2310 na pozemku p.č.st. 2101 a pozemku p.č.st. 2101, vše v k.ú.
Břeclav.
20 6/1/25 uzavření dohody o zrušení věcného předkupního práva sjednaného ve prospěch města Břeclav
k budově č.p. 513 na pozemku p.č.st. 718 a k pozemku
p.č.st. 718 o výměře 84 m2, vše v k.ú. Břeclav, s manželi Pokornými.
23 6/1/26 záměr prodeje části pozemku p.č. 3675/6 o
výměře cca 1 200 m2 v k.ú. Břeclav.
25 6/1/28 Návrh Ing. Adámkové stáhnout materiál
6/1/28 Záměr prodeje pozemku p.č. 1054/1 v k.ú.
Charvátská Nová Ves z projednávání.
28 6/1/29 prodej pozemku p.č. 3750/31 – vod.pl. o
výměře 15 m2 v k.ú. Břeclav, panu Hladíkovi, za cenu
40,- Kč/m2.
38 6/1/30 prodej části pozemku p.č 424/23, označeného na geometrickém plánu jako p.č. 424/45 o výměře
419 m2 v k.ú. Břeclav společnosti LIVING AREA s.r.o.,
se sídlem Brno, Vídeňská 264/12b, za cenu stanovenou výpočtem 419 m2 x 500,- Kč/m2 + 814.600,- Kč, tj.
za kupní cenu 1.024.100,- Kč.
43 6/1/32 uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě
a dohodě o předkupním právu
č. OM/136/05
uzavřené dne 18.10.2005 mezi městem Břeclav a
společností ZFP s.r.o., se sídlem Břeclav, Na Řádku
8, kterým bude smlouva změněna a čl. V bude znít
takto :
Prodávající město Břeclav se s kupující obchodní
ﬁrmou dále dohodlo, že do 4 let ode dne podpisu
této kupní smlouvy, tj. do 18.10.2009, provede kupující obchodní ﬁrma na své náklady terénní úpravy
navazující na převáděný pozemek v celkové hodnotě
500.000,- Kč. Záměr terénních úprav bude kupující
obchodní ﬁrma před provedením konzultovat s architektem města.
Pro případ, že kupující obchodní ﬁrma nedostojí
svému závazku uvedenému v předchozím odstavci,
dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši
500.000,- Kč, kterou je povinna kupující obchodní
ﬁrma uhradit prodávajícímu městu neprodleně poté,
kdy k porušení povinnosti došlo, nejpozději však do 1
týdne od okamžiku, kdy k úhradě bude prodávajícím
městem písemně vyzvána.
Vedle smluvní pokuty si současně prodávající město
Břeclav vyhrazuje právo jednostranně od této smlouvy
odstoupit v případě, že kupující obchodní ﬁrma nesplní stanovenou podmínku, tzn. že nezajistí provedení
terénních úprav navazujících na převáděný pozemek
v dohodnutém rozsahu a termínu.
3 6/1/32 v rámci realizace dodatku ke kupní smlouvě a
dohodě o předkupním právu č. OM/136/05 prominutí
smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč, která měla být
uhrazena pro případ nesplnění závazku vyplývajícího
z předmětné smlouvy.
4 6/2 jako přísedící k Okresnímu soudu v Břeclavi
tyto osoby:
pan Kachyňa, pan Florus, pan Jeřábek, PhDr. Rufer,
Ing. Hrabalová, paní Klabochová, paní Strbáčková
3 6/3 navýšení provozního příspěvku pro PO TEREZA

Břeclav na rok 2007 v částce 688.976,- Kč na pokrytí
penále za prodlení daňové povinnosti v roce 2000.
Platový výměr na úhradu penále č.j. 95605/07/298911/
1467 je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 1)
9 6/4 smlouvu č. 51/2007/sport o poskytnutí a způsobu použití veřejné ﬁnanční podpory/dotace z rozpočtu
města Břeclavi v oblasti sportu v roce 2007 pro TJ
Lokomotiva Břeclav v částce 1.000.000,- Kč. Dotace
bude použita na opravy, údržbu a provoz tělovýchovných zařízení.
Smlouva o poskytnutí a způsobu použití veřejné
ﬁnanční podpory/dotace č. 51/2007/sport z rozpočtu
města Břeclavi v oblasti sportu v roce 2007 pro TJ Lokomotiva Břeclav v částce 1.000.000,- Kč je nedílnou
součástí usnesení (příloha č. 2)
13 6/5 navýšení rozpočtu Městského muzea a galerie
Břeclav v roce 2007 o částku 800.000,- Kč na krytí nákladů spojených se stěhováním a zařizováním nových
prostor MMG Břeclav.
18 6/6 poskytnutí ﬁnanční částky ve výši 54.000,- Kč
pro REMEDIA PLUS o.p.s. Břeclav na zajištění svozu
handicapovaných dětí do denního stacionáře UTILIS
Břeclav, Herbenova 4. Zastupitelstvo města rovněž
schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí výše uvedené ﬁnanční podpory.
Darovací smlouva je nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 3)
3 6/7 poskytnutí dotace v roce 2007 pro TJ Tatran
Poštorná ve výši 49.000,- Kč sportovním oddílům
mládeže s určením:
2 ASPV
15.000,- Kč
4 Oddíl šachu
25.000,- Kč
6 Oddíl volejbalu
9.000,- Kč.
8 6/7 dotační smlouvy č. 52, 53 a 54/2007/sport,
jejichž předmětem je poskytnutí ﬁnančního příspěvku
TJ Tatran Poštorná pro sportovní oddíly mládeže v celkové výši 49.000,- Kč.
Dotační smlouvy na poskytnutí výše uvedené ﬁnanční
částky jsou nedílnou součástí usnesení (příloha č. 4)
12 6/8 smlouvu č. 44/2007/kultura o poskytnutí veřejné
ﬁnanční podpory/dotace v oblasti kultury na rok 2007
pro Ing. Luďka Kabelku na pokrytí nákladů kulturních
programů, koncertů a neﬁlmových pořadů v roce 2007
ve výši 150.000,- Kč.
Smlouva je nedílnou součástí usnesení (příloha č. 5)
14 6/9 pořádání kulturně společenských akcí v Břeclavi v letech 2008-2010:
2 Otevírání Lichtenštejnských stezek (předpokládaná
výše závazku za rok 350.000,- Kč),
4 Moravský den (předpokládaná výše závazku za rok
450.000,- Kč)
6 Břeclavské svatováclavské slavnosti (předpokládaná
výše závazku za rok 950.000,- Kč) a
9 Vánoční slavnosti (předpokládaná výše závazku za
rok 330.000,- Kč)
a jejich ﬁnanční krytí z rozpočtu města v letech 20082010.
15 6/10 do doby pořízení územně analytických podkladů (resp. průzkumů a rozborů) nepořizovat změny
územního plánu SÚ Břeclav. O již podaných žádostech
navrhuje rozhodnout teprve na základě zpracovaných
územně analytických podkladů (resp. průzkumů a
rozborů).
21 6/11 pořídit změny č. 6 územního plánu SÚ Břeclav
a to pro lokality označené v přiložené tabulce čísly: 1,
2, 3, 4, 5 a 6 (tabulka je nedílnou součástí usnesení
– příloha č. 6)
24 6/12 v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 a § 47
odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební
zákon) zadání regulačního plánu „Zámecký areál
Břeclav“.
26 6/13 úpravu směrné části ÚPN SÚ a to:
7) na plochu v areálu bývalých kasáren (viz. graﬁcká
příloha č. 1) z občanského vybavení, funkčního typu
Ok – plochy pro komerční zařízení – velkoprodejny
na občanské vybavení, funkční typ Od – distribuce
ubytování stravování.
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15) na plochu U Jánského dvora (viz. graﬁcká příloha č. 2) z občanského vybavení funkčního typu Ok
– plochy pro komerční zařízení – velkoprodejny na
občanské vybavení, funkční typ Ož – živnostenské
bydlení – jedná se o stavby pro maloobchod, veřejné
stravování, ubytování, služby, sídla ﬁrem (kanceláře) a
to ve spojení s bytovými jednotkami (převažovat musí
občanská vybavenost).
19) na plochu v Charv. Nové Vsi vymezenou ul. Lednická, A. Kuběny a jejich propojkou (viz. graﬁcká příloha č.
3) z bydlení, funkčního typu Br – rodinné domky nízkopodlažní městského charakteru na bydlení, funkční typ
Bv – smíšená zóna bydlení + menší řemeslná výroba
a služby bez dopadu na obytné prostředí.
6 6/14 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č 6/2006 o
místních poplatcích ve městě Břeclavi, s účinností od
1.1.2008. OZV je nedílnou součástí tohoto usnesení
(příloha č. 7)
8 6/15 zařazení nové investiční akce „Přeložka vodovodu, ul. Na Špitálce – PD“ na rok 2007.
11 6/16 zařazení nové investiční akce „MŠ Břetislavova – parkoviště - realizace” do plánu investičních akcí
na rok 2007.
18 6/17 zařazení nové investiční akce „Rekonstrukce
čerpací stanice odpadních vod „TRANZA“ – projektová dokumentace + realizace do plánu investičních akcí
na rok 2007, včetně rozpočtového krytí z rozpočtové
rezervy města.
24 6/18 přípravu projektu REDETRAL II. V rámci
přípravy bude zpracována žádost o přijetí a čerpání
dotace z vhodného programu mezinárodní spolupráce. Současně zastupitelstvo schvaluje účast města
Břeclav v projektu v pozici vedoucího partnera. Vedením projektu pověřuje Ing. Humlíčka, který sestaví
realizační tým.
30 6/19 zapojení města Břeclav do Městského programu prevence kriminality na léta 2008-2011 a současně
bere na vědomí rozhodnutí Rady města o jmenování
manažera prevence kriminality Ing. Dominika a pracovní skupiny složené ze zástupců Městské policie Břeclav (Zdeněk Herman), Policie ČR (Mgr.pplk. Kučera),
Okresního státního zastupitelství (Mgr. Foldyna), Probační a mediační služby (Mgr. Adamus), odboru dotací
a rozvoje MěÚ (Ing. Gajdová) a odboru sociálních věcí
MěÚ Břeclav (Mgr. Gasnárková).
Nedílnou součástí usnesení jsou metodické materiály
MV ČR a přijaté usnesení Rady města Břeclav ze
zasedání č. 25 a 26. (příloha č. 8)
4 6/20 změnu tarifních a přepravních podmínek
v městské autobusové přepravě v Břeclavi platné od
1.1.2008, ve smyslu přílohy č. 1 – Tarifní a přepravní
podmínky v městské autobusové přepravě v Břeclavi,
která je nedílnou součástí usnesení. (příloha č. 10)
6 6/21 prominutí pohledávky ve výši 55.494,40 Kč za
panem Dunejem za nájemné nebytových prostor, a to
z důvodu provedení oprav prostor na vlastní náklady.
12 6/22 rozpočet na rok 2008 a rozpočtový výhled na
léta 2009-2010 podle přílohy č. 1. Příloha je nedílnou
součástí usnesení. (příloha č. 11)
ZM Břeclav neschvaluje
1 5 Návrhy Ing. Krátkého a Ing. Parolka stáhnout
materiál 5 Využití bývalého cukrovaru – vyhodnocení
nabídek z projednávání a vytvoření odborné komise,
která se k jednotlivým návrhům odborně vyjádří.
2 5 na základě vyhodnocení předložených nabídek
k využití pozemků v areálu bývalého cukrovaru spolupráci s ﬁrmou H.R.S. a.s., se sídlem Brno, Svatopetrská 7, s tím, že smlouva o budoucí kupní smlouvě
bude předložena ke schválení na příštím jednání
zastupitelstva města, a s tím, že tento záměr prodeje
bude zveřejněn na úřední desce MěÚ.
3 5 na základě vyhodnocení předložených nabídek
k využití pozemků v areálu bývalého cukrovaru spolupráci s ﬁrmou InterCora, spol. s r.o., se sídlem Plzeň,
Lochotínská 18, s tím, že smlouva o budoucí kupní
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smlouvě bude předložena ke schválení na příštím
jednání zastupitelstva města, a s tím, že tento záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední desce MěÚ.
4 5 základě vyhodnocení předložených nabídek k využití pozemků v areálu bývalého cukrovaru spolupráci
s ﬁrmou ZFP – Nový Cukrovar s.r.o., se sídlem Břeclav, Na Řádku 8, s tím, že smlouva o budoucí kupní
smlouvě bude předložena ke schválení na příštím
jednání zastupitelstva města, a s tím, že tento záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední desce MěÚ.
6 6/1/15 zveřejnit na úřední desce Městského úřadu
Břeclav záměr prodeje bytových domů v majetku města
Břeclav, schválených zastupitelstvem města na zasedáních dne 19. 9. 2007 a dne 5.12.2007, s upřesněním,
že nabídka nemovitostí je určena pro nájemce předmětných bytových domů. V případě nezájmu nájemníků
o prodej nebudou byty nabízeny třetím osobám.
9 6/1/5 prodej pozemku p.č. 1290/29 – zahrada
o výměře 459 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves, paní
Komosné, a to za cenu 10,- Kč/m2.
11 6/1/8 záměr prodeje pozemku p.č. 3288/6 – zahrada o výměře 558 m2 v k.ú. Břeclav.
14 6/1/10 záměr prodeje části pozemku p.č.st. 437
o výměře cca 12 m2 v k.ú. Břeclav.
16 6/1/11 záměr prodeje pozemku EN p.č. 2053/164
o výměře 535 m2 v k.ú. Poštorná
19 6/1/27 záměr prodeje pozemků p.č. 476/1
o výměře 651 m2 a p.č. 476/2 o výměře 69 m2, oba
v k.ú. Charv. Nová Ves.
37 6/1/31 směnu pozemků, a to částí pozemku
p.č.st. 529/15, který je v podílovém spoluvlastnictví
Ing. Nepraše a Ing. Darmovzala, označených v GP
jako p.č. 5491 o výměře 62 m2, p.č. 5492 o výměře
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565 m , který je v KN zapsán jako p.č. 5484 ve stejné
výměře a p.č. 5493 o výměře 42 m2, který je v KN
zapsán jako p.č. 5485 o stejné výměře (o celkové
výměře 669 m2 ), za pozemky ve vlastnictví města
Břeclav, a to p.č. 5487 o výměře 284 m2 (vznikla
z p.č.st. 529/1), p.č.st. 529/31 o výměře 82 m2, p.č.st.
529/34 o výměře 186 m2 a části p.č.st. 529/1, nově
označené jako p.č. 5504 o výměře 138 m2, o celkové
výměře 690 m2, vše v k. ú. Břeclav, a to bez ﬁnančního vyrovnání.
42 6/1/31 prodej pozemku p.č. 5489 ost. pl. o výměře
3314 m2, v k.ú. Břeclav, odděleného z p.č.st. 529/1, a
to do podílového spoluvlastnictví Ing. Nepraše, bytem
a Ing. Darmovzala, a to za cenu dle znaleckého posudku, která činí 1.500.000,- Kč.
ZM Břeclav revokuje
3 6/1/8 své usnesení ze dne 22.5.2006, kterým byl
schválen záměr prodeje části pozemku p.č. 3288/6
– zahrada o výměře cca 300 m2 v k.ú. Břeclav s tím,
že přesná výměra bude upřesněna geometrickým
plánem.
8 6/1/22 části svého usnesení z 35. zasedání ze
dne 7.8.2006, kterým bylo v souvislosti s prodejem
staveb spol. VaK Břeclav a.s., Břeclav, Čechova 23
schváleno, že příslušná část splátky kupní ceny za
rok 2005 a za rok 2006 ve výši 9.586.263,- Kč bude
uhrazena ke dni 31.10.2006.
14 6/1/24 své usnesení ze dne 22.5.2006, kterým
neschválilo záměr prodeje budovy č.p. 2310 na pozemku p.č.st. 2101, pozemku p.č.st. 2101 a přilehlé
části pozemku p.č. 2584/37, vše v k.ú. Břeclav.
20 6/1/24 své usnesení ze dne 19.9.2007, kterým
schválilo záměr prodeje
budovy č.p. 2238/4 na
pozemku p.č.st. 1992,
pozemku p.č.st. 1992
o výměře 130 m2 a části
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pozemku p.č. 3611/1 o výměře cca 700 m2, která
bude upřesněna geometrickým plánem, vše v k.ú.
Břeclav.
ZM Břeclav bere na vědomí
3 6/22 předložený materiál k rozpočtu města na rok
2008 a rozpočtovému výhledu na léta 2009-2010.
4 6/23 zprávu z kontroly, zda jsou na všechny
pozemky v areálu bývalého cukrovaru, které jsou
v majetku města, uzavřeny nájemní smlouvy.
6 6/24 zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Břeclavi z kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady města za IV. čtvrtletí roku 2006.
1 6/25 zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclav konaného dne 12.9.2007 a
2 zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclav konaného dne 10.10.2007.
9 6/26 zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za uplynulé období.
ZM Břeclav ukládá
11 6/24 tajemníkovi Městského úřadu Břeclav přijmout opatření k zabezpečení vyšší přehlednosti a
kvality obsahu předkládaných zápisů o plnění usnesení příslušnými odbory, a to především sjednocením
formálních náležitostí těchto dokumentů.
13 6/1/15 majetkovému odboru zveřejnit na úřední
desce Městského úřadu Břeclav záměr prodeje bytových domů v majetku města Břeclav, schválených
zastupitelstvem města na zasedáních dne 19.9.2007
a dne 5.12.2007, s upřesněním, že nabídka nemovitostí je určena pro nájemce předmětných bytových
domů.
ZM Břeclav pověřuje
16 6/25 ﬁnanční výbor kontrolou účelnosti využití
prostředků města na rekultivace skládek Ritopeky
a Dragy.

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

www.zelenyklic.cz

• email: zelenyklic@zelenyklic.cz

Vážení klienti, ochotně a profesionálně
se postaráme o prodej, koupi
i pronájem Vaší nemovitosti:

Z NABÍDKY VYBÍRÁME
* Bř. centr. půdní byt 143 m 2, terasa,
plov. podlahy, kuch. linka . . 1,948 tis. Kč

* Bř. dr. byt 1+1, 5.p, plast.okna,balkon,
moder. koupelny, 35 m 2 . . . . 718 tis. Kč

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* Lednice RD 5+1, garáž, zahrada, nová kuchyň, vým. 369 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2,472 tis. Kč
* Bř.-Poštorná RD 5+1, garáž, zahrada, velmi pěkný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRONÁJEM
* Kostice RD s podkr. 6+1 po rekons.,vrátnice, zahrada, 881 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . os. jed.
* Borský Sv. Jur, SR, zděná podsk. rekr. chata 4+1, krb, lodžie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . os.jed.
* Bř. cent. zděný byt 2+1 OV, 3. p., 57 m 2, po rekonstr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . os.jed.
* Bř. centr. byt 1+1, 3.p., lodžie, část. zařízený, 34 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRONÁJEM
* Bř. centr. nadstan.prostory pro kom. využ. 1.p. 68 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRONÁJEM
* Tvrdonice stav. pozemek na RD 433 m 2, inž. sítě, stav. pov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 tis. Kč
* Bř. Jánský dvůr – garáž, možn. nap. na el., vým. 19 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . os. jed.

BŘECLAV - CENTRUM - mezonetové byty 3+1 (domy)
v řadovém rodinném domě
✆ 777 212 486, 777 285 615

Prodej tří zajímavých, cihlových mezonetových bytů 3+1 na
ulici Čechova v Břeclavi. Tři domy - byty jsou ve dvorní části
objektu (viz. foto)
V přízemí: kuchyň
s jídelnou, pokoj,
WC s umyvadlem
a sprchou. I. patro: ložnice, dětský pokoj, koupelna
s vanou a WC. Vybavení novostavby: kuchyňská
linka, myčka nádobí, sporák, automatická pračka,
kompletní IS, topný žebřík, plynový kotel. K domu:
parkovací místo, terasa, společný dvůr pro děti,
zahrádka. Veškeré informace v realitní kanceláři.
Užitná plocha bytu: 92 m2, ostatní plocha: 30 m2.
Cena domu: 3 276 000,- Kč

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

Nové byty v centru Břeclavi
Nabízíme 8 nových bytových jednotek na ul. Národních Hrdinů (býv.
svářečská škola) o velikosti:
1 + kk – 38,93 m2 a 41,15 m2
2 + kk – 55,69 m2
3 + kk – 87,89 m2 a 96,5 m2 a 91,78 m2
a 89,5 m2
Bližší informace a projektová dokumentace v kanceláři RK.

Nově stavěný rodinný dům
v Podivíně s terasou 16 m2

Jedná se o dům 5+kk, šatna, 2 koupelny,
2x WC, garáž, kryté garážové stání, skladové prostory. Vnitřní vybavení: kondenzační kotel, vnitřní dveře SAPELI včetně
zárubní, plovoucí podlahy, dlažby obklady,
v každém pokoji přípojka na TV a internet.
Přípojka na pevnou linku tf a domácí telefon. Rozvody: plyn, voda, el.220/380V. CP:
264 m2.

3 450 000 Kč

Při koupi této nemovitosti Vám zajistíme úvěr, pojištění i půjčku ze stavebního spoření.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Mgr. Barbara Havelková
J. Palacha 17a, 690 02 Břeclav, tel. 519 324 333
(naproti bývalého hotelu Grand)
www.ruzovebryle.wz.cz

PRO POJIŠTĚNCE VZP SLEVA 10%
NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

VYŠETŘENÍ ZRAKU ZDARMA

ORL - laserové odstranění chrápání
Stomatologie - laserové bělení zubů, zubní implantáty
Kosmetologie - aplikace botoxu a kolagenu,
odstranění nadměrného pocení
Laserová chirurgie - odstranění akné, depilace
NOVINKA! Nejmodernější typ laseru FOTONA FIDELIS Er:YAG
k odstranění nerovností na kůži, mateřských znamének, keratos,
vyhlazování drobných vrásek, výbrus kůže - skin resurfacing
Plastická chirurgie - liposukce
operace prsou /zvětšení pomocí implantátů, zmenšení, zpevnění/
operace horních a dolních víček, omlazení pleti mezoterapií
korekce nosu, jizev, odstávajících ušních boltců, transplantace vlasů
Evropské centrum zdraví a krásy s.r.o.
615 00 Brno, Karáskovo nám. 11

Pi‰te si:
Volejte:
Nav‰tivte:

zdraví a krása jdou spolu ruku v ruce
724 03 02 03
Lasercentrum - Nemocnice Kyjov, vchod C4,
konzultace v pondûlí, 13 - 15.00 hodin
Prohlédnûte: www.eczk.cz, www.lasercentra.cz
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ji od prosince 2007

V rámci rozšíøení a zkvalitnìní
slueb
pøicházíme
s novinkou
Aktuálnínašich
informace
naleznete
také na www.breclav.org

digitální
vysílání
+ rozšíøení nabídky programového vysílání
+ nabídka analogového vysílání bude zachována soubìnì s digitálním
+ monost vyuití pøipravovaných balíèkù slueb za výhodnìjších
podmínek (televize+internet+volání)
+ výhodná nabídka SET TOP BOXÙ ji od 2.000,- Kè* s moností splátek
+ pro stávající uivatele sluby internet nabízíme a 2 Mbit za 490,* Ceny vèetnì DPH. Platí pouze pøi objednání sluby digitální vysílání u spoleènosti RTV-5

nabídka
Analog
ÈT 1
ÈT 2
ÈT 24
NOVA
STV 1
STV 2
Prima
TA 3
CNN
FENIX
Oèko
ORF 1
ORF 2

1)

Digitál
ÈT 1
ÈT 2
ÈT 24
NOVA
STV 1
STV 2
Prima
TA 3
CNN
FENIX
Oèko
ORF 1
ORF 2
Brnìnská 1
ÈT 4 sport
JOJ
Markíza
CNN
RTL +
SAT 1
NOE
BBC
Deutsche welle
NOVA CINEMA

120,nabídka

4)

Filmová 1
HBO
HBO 2
HBO Comedy

250,nabídka

5)

Filmová 2
Cinemax 1
Cinemax 2

150,Pokrytí ulic
mìsta

digitální televize poskytuje divákùm monost výbìru z mnohem rozsáhlejší
programové nabídky, ne jak je tomu u analogové televize s podstatnì èistším obrazem

kabelové televize Bøeclav

Nové sluby
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nabídka

2)

Analog

ÈT 1
ÈT 2
ÈT 24
NOVA
STV 1
STV 2
Prima
TA 3
CNN
FENIX
Oèko
ORF 1
ORF 2
DSF
VH1
Jetix
Hallmark
Markíza
ÈT 4 sport
TV 5
Galaxie
Spektrum
Eurosport
MTV
Discovery
SAT 1
Blue Hustler
Pro 7
RTL +
RTL 2

235,-

3)

nabídka

ÈT 1
ÈT 2
ÈT 24
NOVA
STV 1
STV 2
Prima
TA 3
CNN
FENIX
Oèko
ORF 1
ORF 2
DSF
VH 1
Jetix
Hallmark
Markíza
ÈT 4 sport
TV 5
Galaxie
Spektrum
Eurosport
MTV
Discovery
SAT 1
Blue Hustler
Pro 7
RTL +
RTL 2
VIVA
TV Deko
TV Paprika
Viasat
Explorer/Spice
Viasat History
National Geografic
Sport 1
Film +
AXN
Minimax anime
Eurosport 2
JOJ
Brnìnská 1
NOE
BBC
Deutsche welle
Film Box
NOVA CINEMA

390,-

6)

Filmová 3

Digitál

Nonstop Kino

150,nabídka

7)

Erotika
Hustler Tv
XXX Xtreme

150,nabídka

8)

HDTV film
Nonstop Kino HD

300,nabídka

9)

HDTV
WOOM

Cena není stanovena
Nabídku 6,8,9 nelze
objednat samostatnì pouze
s Nabídkou 3
+ Nabídku 4,5,7 nelze
objednat samostatnì pouze
s Nabídkou 1
nebo Nabídkou 2 a 3

17.LISTOPADU | B. NÌMCOVÉ | BUDOVATELSKÁ | ÈECHOVA | ÈS. ARMÁDY | DÌLNICKÁ | DENISOVA | DRUSTEVNÍ | DUK. HRDINÙ | FIBICHOVA |
FINTAJSLOVA | FR. SUŠILA | FÜGNEROVA | GAGARINOVA | HÁJOVÁ | HAŠKOVA | HERBENOVA | HLAVNÍ | HRNÈÍØSKÁ | HUSOVA | HYBEŠOVA |
CHODSKÁ | J.ÈERNÉHO | J.OPLETALA | J.PALACHA | JASELSKÁ | JIRÁSKOVA | JUNGMANNOVA | K.H.MÁCHY | KOSMÁKOVA | KPT. JAROŠE | KRÁTKÁ |
KUPKOVA | LIBUŠINA | LIDICKÁ | MAHENOVA | MENDLOVA | NA PÌŠINE | NA ØÁDKU | NA ZAHRADÁCH | NÁDRANÍ | NÁM. SVOBODY |
NÁR. HRDINÙ | NÁR. ODBOJE | NERUDOVA | NOVÁ | OKRUNÍ | OLBRACHTOVA | P. BEZRUCE | RIEGEROVA | SENIORÙ | SLADOVÁ | SLOVÁCKÁ |
SMETANOVO N. | SOVADINOVA | STROMOØADNÍ | SVATOPLUKOVA | ŠILINGROVA | ŠMERALOVA | TYLOVA | U CUKROVARU |
U JÁN. DVORA | U SPLAVU | U TRIŠTE | VALTICKÁ | VANÈUROVA | VESLAØSKÁ | ZÁHUMNÍ | EROTÍNOVA | IKOVA |

Bliší informace:

www.rtv5.cz tel.: 519 370 546

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Plavcům mrazivé počasí nevadilo
Stovky diváků fandily z obou břehů Dyje plavcům u veslařského areálu v Břeclavi. „Na vesláku“ se totiž konal už po třiatřicáté
tradiční závod v ploutvovém plavání Vánoční kilometr, který pořádal klub sportovního potápění Nautilus Břeclav.
I přes mrazivý vzduch a vodu
s bodem teploty těsně před zamrznutím si na několika tratích
v délce sto až tisíc metrů změřily
síly desítky mužů v neoprenech,
ale i bez nich. Závodů se však
účastnila třeba i teprve čtrnáctiletá Slovenka.
Účast více než třiceti plavců
a potápěčů v hlavním závodě
na tisíc metrů o putovní pohár
Askomontu si pořadatelé chválili. Konkurenci břeclavskému
plavání totiž dělal souběžně probíhající pražský Memoriál Alfréda Nikodéma. Legenda českého
ploutvového plavání Zbyněk Svo-

zil potvrdil, že není favoritem jen
na papíře. Proděkan z univerzity Palackého v Olomouci měl už
v polovině závodu náskok více
než padesát metrů a nakonec suverénně zvítězil. Aplaus diváků
však sklidili hlavně plavci, kteří
trať zvládli bez neoprenu. Raritou bylo také vytahování několikametrového stojanu na kola
z vody přímo u cílového mola.
Kvůli výtečníkům, kteří si tímto kouskem nejspíš krátili volnou chvíli, se však plavci mohli
poranit. Na stojan ve vodě upozornili právě plavci, kteří o stojan bolestivě zavadili.
(dav)

Mrazivé počasí otužilcům nevadilo. Někteří bez neoprenu uplavali i jeden kilometr. Bezpečnost zajišťovaly pendlující záchranářské čluny.
Foto 4x David Mahovský

Myslivečková s Novákem těsně druzí
V letošním roce juniorští mistři ČR v tancích na ledě Lucie
Myslivečková a Matěj Novák
poprvé bojovali v kategorii seniorů o nominaci na Mistrovství Evropy.
Do boje s našim nejlepším
tanečním párem a oddílovými kolegy Kamilou Hájkovou a
Davidem Vincourem se pustili
s vervou. Povinný tanec Yankee Polku předvedli nejlépe
v této sezoně, a zůstali za párem
Hájková-Vincour o 0,31 bodu.

Minimální náskok z povinného tance se snažili stáhnout
v Originálním tanci, ale po
drobných chybičkách zůstali
na druhém místě.
Volnou jízdu zajeli s jistotou a kvalitním a procítěným
výkonem porazili vedoucí pár
o 0,06 bodu. Na celkové prvenství to však nestačilo a skončili druzí.
Jak hodnotí průběh závodu Lucie?
Neudělali jsme žádné velké

chyby, jsem spokojená. Zajeli
jsme si osobní rekord v seniorské kategorii.
Proč závodíte za seniorskou
kategorii, když jste věkem ještě junioři?
Chceme více závodit a nasbírat zkušenosti.
Není to váš první seniorský
závod v sezoně. Který ze závodů v této kategorii se Vám nejvíce líbil?
Byl to závod v Oberstdorfu Nebelhorn Trophy, protože tam

byli nejsilnější soupeři a nám se
podařilo porazil například mistry Anglie.
Liší se seniorské soutěže od
juniorských?
Samozřejmě, hlavně vyspělostí bruslařů.
Co vás teď čeká?
Vánoční exhibice v Litevském Vilniusu a po novém roce
další závody převážně juniorské
a hlavně příprava na MČR juniorů a nominace na juniorské
MS.
(mys)
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Podařený závěr roku stolních tenistek MSK
Měsíc prosinec byl pro stolní tenistky MSK Břeclav Gumotex
velmi úspěšný. Nejprve (4.12.) v důležitém utkání závěrečného
kola mezinárodní Superligy porazily po velkém boji v krásné
sportovní hale ZŠ Kpt.Nálepky v Charvátské Nové Vsi LZ Linz-Froschberg (Rakousko) 6:4 a vybojovaly si tak druhé postupové
místo do finálové šestky za suverénním Postasem Budapešť.
Lví podíl na úspěchu má
Ivana Weberová, která vyhrála
všechny tři dvouhry a společně s Olesjou Stachovou i úvodní čtyřhru. S reprezentantkou
Ra kouska Petznerovou i se
členkou reprezentace Slovenska Kmotorkovou k tomu potřebovala po pěti setech, ale
závěry úspěšně zvládla.
Po bodu připojily Stachova
a Veronika Malíková výhrami
nad výrazně slabší rakouskou
trojku, Mandlovou. Po remíze
5:5 v Linzi bylo nutné v odvetě vyhrát, protože při opakované dělbě bodů by na tom byl
na skóre (součet setů z obou
utkání) soupeř lépe.
Ve čt v rtf iná le Superlig y,
které se bude hrát v termínech
22. a 29.ledna, budou ženy Břeclavi nejprve hostit maďarský
Kecskemet v čele s reprezentantkou země Zitou Molnárovou a pak sehrají odvetu na
jeho stolech. Vítěz postoupí do
semifinále, kde již čeká nejvýše

nasazený AG Linz-Froschberg,
poražený pak bude hrát o konečné 5.místo v soutěži s méně úspěšným z dvojice Postas
Budapešť-NTK Vrtojba (Slovinsko).
V posledních dvou utkáních
první poloviny základní části
extraligy (8. a 9.12.) v Litoměřicích a v Boru potvrdily ženy
MSK Břeclav Gumotex výhrami
8:2 a 7:3, že patří stále do elitní
trojice společně s obhájcem titulu ČSAD Hodonín A a s loňským mistrem SK Frýdlant nad
Ostravicí.
Na tuto dvojici nyní ztrácejí
tři body, v odvetách a v play off
o medaile z mistrovství ČR ale
již budou moci využít i služeb
Číňanky Mai Gejie, která svou
druhou sezónu v Břeclavi začala 13.prosince. V Litoměřicích
šlo vše jak po másle, dvakrát inkasovala jen Malíková, zatímco Weberová a Stachova vyhrály všechny své zápasy s přehledem. V Boru byl boj urputnější,

Jubileum Vánočního turnaje
Už 30. jubileum Vánočního šachového turnaje mládeže
oslavili pořadatelé z Tatranu
Poštorná dalším zkvalitněním
soutěžního zázemí. Partie nejlepší dvojice se z digitální šachovnice přenášela na plátno
v čele sálu a současně cestovala
společně s průběžnými výsledky on-line na internet, takže
i rodiče a fandové všech 143 budoucích králů a královen šachové hry mohli sledovat jejich výkony krok za krokem.
Gong zahajující každé kolo
zazněl pod nazdobeným vánočním stromkem celkem sedmkrát. Ve starším turnaji Talentů do 15 let nasbíralo stejný
počet 5,5 bodu dokonce 6 hráčů. Z nich měl nejlepší výsledky
proti konkurentům Lukáš Fusek ze Starého Města a poněkud překvapivě si odnesl pohár
pro vítěze před Jiřím Musilem
z Brna a Petrem Bílkem z Veselí nad Moravou. Z domácích
měl šanci na první desítku Tomáš Šutjak z Tatranu Poštorná, ale katastrofální závěr jej

odsunul na hodně nezaslouženou 27. příčku. Zato velmi
příjemně překvapil 25. místem
neregistrovaný břeclavský Lukáš Riška.
Mladší turnaj Nadějí do 11
let měl být soubojem nejvýše
nasazeného jedenáctiletého Vojtěcha Dobeše ze Starého Města
a o dva roky mladšího účastníka nedávného mistrovství Evropy Martina Blahynky z Brna.
Ten však nečekaně dvakrát prohrál a k partii s Dobešem se vůbec nedostal. Z břeclavských si
nejlépe vedl Oskar Hájek na
25. místě. Svůj mimořádný talent prokazoval teprve pětiletý
poštorenský Matěj Ciprys, který
dokázal uhrát padesát procent
možných bodů.
Mladí šachisté Tatranu Poštorná mezi sebe rádi uvítají další
zájemce o královskou hru. Přihlásit se mohou vždy v úterý
a středu od 15.30 h do 16.45 h
v šachové klubovně v areálu TJ
Tatran nebo na telefonním čísle
602 526 765.
(dc)

V posledních utkáních extraligy měla břeclavská Olesja Stachova kolísavou formu.
Foto Pavel Kašuba
znovu stoprocentní byla Weberová, dvěmi body potěšila Malíková, nečekaně dvakrát prohrála Stachova. Teprve v závěrečné
sérii dvouher, kdy byl stav jen
5:3 pro Břeclav a stále hrozila
remíza, porazily Stachova jedničku Boru Radnicovou a Malíková nebezpečnou levačku
Kabaovou.
Zlat ý m hřebem za pr v ní
částí sezóny 2007-2008 bylo
finále Českého poháru družstev žen v Broumově (15.12.).
Této vrcholné akce se zúčastnila takřka bezprostředně po
příletu z Číny i Mai Gejie a
její přítomnost družstvu hodně pomohla.
V semifinálovém duelu s SK
Dobré vyhrála Břeclav 5:0. Mai
a Weberová bodovaly v kroku
dvakrát 3:0, pátý bod získala
Stachova vybojovanou výhrou
3:2 nad slovenskou reprezentantkou Lazarčíkovou. Finále
s Frýdlantem bylo již čtvrtým
pokusem o zisk poháru. Třikrát
předtím byl úspěšný Frýdlant
a i počtvrté byl úspěchu velmi
blízko. V úvodní sérii dvouher
odvrátila Harabaszová tlak Stachové (hráčka MSK vedla 1:0 na

sety a pak ještě dvakrát 8:5, ale
nakonec prohrála 1:3 na sety),
Mai s lehkostí porazila trojku
soupeře Horákovou a jednička
Frýdlantu Štrbíková ve třech
setech dala jen minimum šancí Weberové a poté i Stachové.
Frýdlant vedl 3:1 a v dalším
zápasu vyhrála Harabaszová
první dva sety Mai, která se
špatně pohybovala, byla měkká
a vadilo jí účinné podání členky
reprezentačního celku žen ČR.
Mai ale dokázala zápas otočit,
i kdy ž v d ra mat ickém pátém setu proměnila až čtvrtý
mečbol (po 10:8 a 11:10 až na
13:11). Povzbuzena tímto úspěchem, již mnohem aktivnější a
důraznější v útoku zdolala Mai
v nejhezčím zápasu odpoledne
i českou jedničku Štrbíkovou
(také 3:2), a protože si mezitím Weberová poradila snadno s Horákovou i s Harabaszovou, skončilo celé utkání výhrou Břeclavi 5:3. Český pohár
se stěhuje z Frýdlantu do Břeclavi. Po zisku mistrovského titulu v roce 2005 to je druhý největší úspěch břeclavského stolního tenisu v jeho historii.
Jaroslav Hýbner

Město Břeclav blahopřeje týmu stolních tenistek MSK Břeclav
Gumotex za zisk Českého poháru a postup do elitní šestice
mezinárodní Superligy. Držíme palce a přejeme úspěšný start
v dalších utkáních této prestižní soutěže!

Břeclavští judisté přivezli pohár
Na Velké ceně Hodonína vybojovali nejmladší judisté z Břeclavi
v konkurenci 70 závodníků rekordní počet medailí. Za 13 cenných
kovů získali prestižní ocenění v podobě poháru, který z rukou pořadatele převzala trenérka oddílu Věra Krásná. Zlatou medaili vybojovali ve své hmotnostní kategorii Michaela Majerová a Vojtěch
Struhár. Stříbrem se mohou pochlubit Anna Třináctá, Petr Želinský, Martin Súkeník a Jakub Súkeník. Bronz si domů odvezli Jakub
Krátký, Dagmar Kašubová, Karolína Uhlířová, Milan Bravený, Petr
Nešpor, Daniel Trubač a Pavel Bařina.
(vk)
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Pětkrát vítězové, jednou poražení
V prosinci si Břeclavští lvi poradili s pěti mužstvy. Nejprve
sestřelili Uherský Brod 8:1, poté v oslabené sestavě zvítězili nad
Uherským Ostrohem 10:4. Z Boskovic dovezli výhru 5:2, v dramatickém zápase vyhráli nad Uherským Hradištěm 4:2 a nakonec rozdrtili Čechočovice 6:1.
Poslední prosincové utkání,
které břeclavští den před Štědrým večerem sehráli na domácím ledě, však v závěrečné třetině prokaučovali. To, že Velká
Bíteš nebude snadným soupeřem, se dalo tušit při pohledu
na třetí příčku tabulky, která Bíteši patřila hned v závěsu
právě za břeclavským týmem.
I tak se domácí do soupeře pustili
s vervou, žádná ze šancí ale gólovou radost nepřinesla a jako první udeřili v deváté minutě hosté.
O vyrovnání se pak v patnácté
minutě zasloužil Světlík nenápadnou střelou od modré, která
se přes clonící hráče dostala až za
záda bítešského gólmana. Smůla
v koncovce provázela břeclavské
i ve druhé části hry, kdy se neprosadili při přesilovce 4 na 3 a
při další početní výhodě chyběli Adamcovi centimetry k tomu,

aby skákající kotouč usměrnil do
prázdné klece. Výhodu jednoho
hráče na ledě využil až Balát
v závěru třetiny a poslal domácí
do vedení. Hned ve čtvrté minutě poslední dvacetiminutovky zvýšil na 3:1 Šimeček, když
potrestal chybu hostujícího gólmana. Vzápětí ale Bíteš vstřelila kontaktní gól a Břeclav začala kupit jednu chybu na druhou,
což hosté potrestali znovu ve 14.
minutě, vyrovnali na 3:3 a dvoubrankový náskok se tak ve chvilce vytratil. Velký obrat byl dokonán tři minuty před závěrečnou
sirénou a hosté si už vedení 4:3
pohlídali. K vyrovnání nevedla ani závěrečná power-play a
v čase 19:33 upravila Velká Bíteš
skóre trefou do prázdné branky.
I za vydatné podpory domácího
publika tak Břeclav soupeři podlehla 5:3.
(dan, red)

Velkou Bíteš břeclavští hokejisté porazit nedokázali.
Foto David Mahovský

Školy soutěžily na trenažérech Turnaji kralovali Grufíci
Ve středu 26. prosince se
uskutečnil ve sportovní hale TJ
Lokomotiva Břeclav tradiční Štěpánský volejbalový turnaj smíšených družstev (4 muži + 2 ženy).
Této mezinárodní akce se tentokrát účastnilo 11 družstev z České a Slovenské republiky, které
se utkaly ve 3 skupinách. Hrálo
se na 2 hrané sety do 20 bodů a
nejlepší 2 týmy z každé skupiny
postupovaly do finálové skupiny, kde se utkaly stejným systémem o vítězství. Z jedné skupiny
postupovali Grufíci a Kyberneti, z druhé pak slovenské Malacky a Co chceš a ze třetí skupiny brněnská Holátka a Mrzáci. Zbývající družstva (Veselí,

Hasiči, Dream Team, Mikulov
a S-ko team) hrála o pořadí na
7. – 11. místě na 2 hrané sety do
15 bodů.
Po vzájemných bojích se stali
vítězi turnaje Grufíci ve složení
M. Pospíšil st., P. Pospíšil, M. Pospíšil ml., M. Svoboda, H. Moláková, a I. Lamrová. Na druhém
místě skončili Mrzáci a třetí místo obsadilo družstvo Co chceš.
Čtvrtí skončili slovenští hráči
a hráčky z Malacek. Páté místo
patřilo Holátkům a šesté Kybernetům. První volejbalový turnaj
mixů příštího roku se bude konat v neděli 27. ledna 2008 opět
v hale na Lokomotivě.
(Š)

Exhibičního závodu na 200 metrů se zúčastnili i místostarostka Dagmar Adámková a zastupitel Luboš Krátký.
Foto David Mahovský
Přeboru břeclavských škol ve
veslování se v areálu Slováckého
veslařského klubu v Břeclavi zúčastnily čtyři břeclavské základní školy - Komenského, Kupkova, Dukelská a Valtická. Téměř
padesát mladých sportovců odjelo 12 závodů na trati dlouhé 500
metrů. V přestávkách předváděli mladí břeclavští veslaři ukázky jízdy na veslařském bazénu
a správné techniky veslování na
trenažéru.

Prvenství mezi žáky 4. a 5.
tříd získal D. Čapka ze ZŠ Komenského, mezi dívkami byla
nejlepší D. Musilová ze ZŠ Na
Valtické. Pro první místo v žácích 6. a 7. tříd si dovesloval D.
Běhůnek ze ZŠ Komenského a
zlatá mezi dívkami byla K. Káňová ze stejné školy. V nejstarších
kategorii 8. a 9. tříd byl nejlepší K. Nekoranec ze ZŠ Kupkova
a první mezi dívkami dojela
E. Sítková ze ZŠ Valtická.
(ak)

•
•
•
•
•

Krmiva pro psy, koĀky, hlodavce, ptáky a ryby
Živá zvíĢata
ObleĀky pro psy
Široký výbĒr akvarijních ryb a rostlin
Filtry, vzduchovací motorky, akvária

Nár. hrdinĤ 22 (býv. cukrovar)
tel. 777 008 943

OtevĜeno Po,Út,ýt,Pá 8 – 18 hod.
St. 8 – 12.30 14 - 18 hod.
So 8-12 hod
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T I S K Á R N A
BLAŽEJ PÁLKA
• plnobarevný ofsetový
tisk do formátu B2
• tisk i dotisk etiket
v rolích i v arších
• knihtisk
• hologramy, slepotisk
• graﬁcké návrhy
• knihařské práce,
vazby knih
• zlacení termoražbou
• výseky

Národních hrdinů 17, 690 02 Břeclav
tel./fax: +420 519 372 015, 519 374 305
e-mail: obchod@grafotisk.cz

ý tisk
isk
Flexot ový ofsetov echou!
a arch jednou stř
pod
ETIFLEX, s.r.o.

Národních hrdinů 17,
690 02 Břeclav
tel./fax: +420 519 372 015
519 374 305
e-mail: obchod@etiﬂex.cz
www.etiﬂex.cz
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