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Rok 2008: Přes padesát Masaryk navštívil Poštornou
akcí za sto milionů
Za více než padesát plánovaných investičních akci může letos
město zaplatit až 100 milionů korun. Čtvrtina přitom pochází
z dotačních fondů, zbývající část jde z rozpočtu města.
Mezi nejdůležitější akce patří rozsáhlé opravy komunikací –
např. ulice Fintajslova, U Tržiště,
Za Kasárnami, SNP, kpt. Jaroše,
Husova, U Stadionu, Riegrova,
Rybářské uličky, U Rybníka,
Pastevní a U Zbrodku. Dalšími
významnými akcemi pro rok

2008 je zateplení a výměna oken
Domu školství, ZŠ Slovácká, MŠ
Břetislavova a výstavba Hasičské
zbrojnice ve St. Břeclavi. V letošním roce se provádí i závěrečná
sanace statiky zámku, po které se
zahájí jeho celková rekonstrukce.
(Pokračování na str. 2)

Bazén láká novými atrakcemi
Dvacátý červen zůstane dlouho v paměti nejen občanů těch
obcí, které pan president navštívil, ale i těch přemnohých z dalekého a širokého okolí, kteří se sešli, aby pozdravili hlavu státu. V Poštorné bylo nás přes deset tisíc, kteří jsme čekali v dešti
a bouři a dočkali jsme se.

Břeclavský bazén láká v horkých letních dnech nejen osvěžením
v průzračné vodě, ale také novými vodními atrakcemi pro děti ve
středním bazénu. Kromě skluzavky tak děti mohou dovádět na různě
velkých nafukovacích předmětech, kterým uprostřed bazénu vévodí
obrovská plovoucí koule. Kromě toho břeclavské koupaliště nabízí
už tradičně tobogán, obří skluzavku, volejbal, minigolf a další vodní i plážové vyžití pro malé i velké návštěvníky.
(dav)

Setkání starosty s občany
se uskuteční v pondělí 8. září od 14.00 do 17.00 hodin v zasedací místnosti číslo 39 Městského úřadu v Břeclavi.

Buď si, kdo buď – řekne-li, že
přijede president Masaryk, staneš se rázem lepším člověkem.
Všecko tě nutí, abys připravil
sebe a své nejbližší okolí co nejlépe, všecko tě nutí, abys svému
Osvoboditeli, prvnímu presidentu republiky, svému Učiteli a duchovnímu vůdci dal celé srdce.
Tak psal Břeclavský kraj po
návštěvě T.G.Masaryka v Poštorné. Zastavil se ještě v Lednici a ve Valticích. Jelikož zastávka
v Charvátské nebyla plánována,
„zatahli ho“ charvatští šohaji a
děvčice a pohostili.
Na dobové fotografii vidíme
Masaryka v Poštorné, kde ho
vítá starosta Hrabica, chlebem
a solí ho hostili Jan Krejčiřík a
Regina Kuriálová. Žák František
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Fojtíček připomněl historii poštorenského školství. Starosta mu
předal diplom prvního čestného
občana městyse Poštorná.
Poštoran a legionář Jan Budík také zdraví pana presidenta. President děkuje a říká, že
„Poštorná byla a jest místem
historickým. Bojovali jste a měli
jste plný úspěch a tak je Poštorná symbolem toho, že se nesmí
umdlévati v práci pro stát a národ.“ Nato přijal president přísahu, kterou přednesl senátor dr.
Macků z Brna.
„Vám chceme projeviti svou
vděčnost za Vaše životní dílo,
přijměte přísahu věrnosti shromážděného poštorenského
obyvatelstva k republice, kte(Pokračování na str. 17)
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Plánované investiční akce – ZŠ Slovácká se dočká oprav
(Pokračování ze str. 1) Jednou z plánovaných investičních akcí
je oprava Základní školy Slovácká. V závěru prázdnin odstartuje první etapa rozsáhlých rekonstrukcí, v rámci které proběhne
výměna oken a zateplení budovy.
Celkové náklady mají dosáhnout devatenácti milionů korun.
Město na tuto akci získalo přes
deset milionů korun z Evropské
unie a šest set tisíc korun od státu. Zbylé miliony půjdou z městské pokladny.
„Škola na Slovácké ulici po
opravách přímo volá. Vždyť budova slouží svému účelu už třicet
let. Práce začnou v druhé polovině prázdnin tak, aby byla výuka
v novém školním roce omezena
co nejméně,“ uvedl radní Zbyněk
Humlíček, který se ještě jako místostarosta města podílel na rozjezdu čerpání dotací z evropských

fondů. Vynaložené investice mají
snížit náklady za energie. „Díky
úpravám se předpokládá zhruba
šestimilionová úspora za pět let
provozu školy,“ potvrdila Svatava Vyhnálková z odboru dotací a
rozvoje břeclavské radnice.
První etapa bude ukončena
v příštím roce, ale tím práce na
opravách největší břeclavské školy zdaleka nekončí. Evropské peníze se budou žádat také na další dvě etapy. Během nich dojde
k rekonstrukci interiéru budovy,
ale i školního hřiště, které by se
v budoucnu mělo proměnit ve víceúčelový areál.
(pk)

Také hřiště ZŠ Slovácká projde v budoucnu rozsáhlou rekonstruk-

Po letošní závěrečné sanaci statiky zámku se zahájí jeho celková rekonstrukce.
Foto: Pavel Kašuba

Pro rok 2008 se uvažuje i o opravě kaple a úpravě prostranství židovského hřbitova.
Foto: David Mahovský

Zdražení tepla a teplé vody Břeclav je městem pro byznys

Břeclav patří mezi nejlepší města k podnikání v JihomoravSpolečnost Jihomoravská plynárenská v tomto roce dvakrát ském kraji. Předstihla dokonce Brno, které skončilo až čtvrté za
upravila cenu zemního plynu. Od 1. dubna 2008 došlo k navý- Kyjovem. Břeclav se v projektu Město pro byznys 2008 umístila
šení ceny o 3 procenta, s platností od 1. července 2008 byla cena druhá těsně za Znojmem.
navýšena o dalších 10,5 procent.
„Nejen v ýborné dopravní onálních správ, porovnává podDůvodem k navýšení je pod- né výši v cenách pro odběratele, spojení a blízkost k metropolím nikatelské prostředí, situaci na
le distributorské společnosti dra- kteří jsou v této záležitosti nyní Rakouska, Slovenska a Maďar- pracovním trhu, atraktivitu loska, ale i naše vyhodnocení po- kality, cenové podmínky dané
matický nárůst ceny ropy za po- individuálně kontaktováni.
Vytápění domů z centrál- tvrdilo, že ve Znojmě, Břeclavi, oblasti a výsledky výzkumu na
slední měsíce, který se promítá
také do ceny zemního plynu. ních zdrojů tepla, které společ- Kyjově a v Brně je obrovský po- radnicích a mezi podnikateli.
„Skutečnost, že podnikateTyto změny tak pocítí všech- nost Teplo Břeclav s.r.o. na úze- tenciál podnikatelského růstu,“
ny domácnosti, které používa- mí města Břeclavi zajišťuje, patří sdělil Jan Herzmann, generální lé dostanou do ruky určitý nájí zemní plyn k vaření, ohřevu k nejkomfortnějším a nejekolo- ředitel společnosti Factum Inve- vod, jak vstřícné či nepružné
vody, nebo topení. Přestože na- gičtějším způsobům vytápění, nio, která v rámci soutěže Město jsou konkrétní radnice, velmi
příklad v sousedním Německu které značnou měrou přispívá pro byznys zajišťovala výzkum. vítáme. Je na čase si uvědomit,
Města byla hodnocena na že regiony a obce významně dodošlo za stejné období k nárůstu k čistotě ovzduší města. Přestoo 19 procent, je v České republice že je pro tuto společnost výroba základě padesáti kritérií rozdě- tvářejí podnikatelské prostředí a
díky silnému kurzu koruny ná- a dodávka tepla a teplé vody stě- lených do 6 oblastí. Do porov- mohou chuť do podnikání značžejním předmětem činnosti, za- nání bylo automaticky zařaze- ně ztrpčit nebo na druhou strarůst o 5,5 procenta nižší.
Na tyto změny cen musela re- měřuje se také významně na služ- no všech 21 obcí s rozšířenou nu jej i zpříjemnit,“ řekl preziagovat i městem Břeclav vlastně- by v oblasti správy nemovitostí. působností v Jihomoravském dent Hospodářské komory ČR
Pro bytová družstva a sdru- kraji. Žebříček zahrnuje pod- Petr Kužel.
ná společnost Teplo Břeclav s.r.o.,
(red)
která ve městě provozuje sousta- žení vlastníků zajišťuje napří- poru podnikání ze strany regivu centrálních zdrojů vytápění. klad vedení účetnictví, rozúčtoPřestože i po dubnovém zdraže- vání tepla na koncové odběraní plynu ponechala všechny ceny tele, vedení technické evidence nebo také zajištění běžných z řad budoucích vlastníků, kteří
pro odběratele tepla a teplé vody domů, zajištění předepsaných oprav nemovitostí. V souvislosti mohou nalézt podrobnější inforz jejích centrálních zdrojů na stej- kontrol společných nebytových s připravovaným prodejem měst- mace na internetových stránkách
né úrovni, musel již být červenco- prostor, zajištění havarijní služ- ských bytů zaznamenává společ- www.teplobreclav.cz.
vý nárůst zohledněn v přiměře- by v oblastech vodo, topo a plyn, nost značný zájem o tyto služby
(red)
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Se starostou na téma:

Vzdali jsme hold Moravě
Historicky je Morava označována jako kolébka staroslověnské
vzdělanosti, která ve své době představovala politicky i vojensky
nejsilnější středoevropský stát. Historická Morava tak byla základním kamenem naší státnosti.
Poprvé
Břeclav oslavila Morav u
odhalením
pa mátní ku
na břehu řeky
Dyje před dvěma lety. Moravská orlice upozorňuje na základní pilíře dějin Moravy, ale i našeho města a jeho
nejbližšího okolí. O rok později
jsme již slavili Moravský den a
do Břeclavi přijel se svou družinou poslední nezávislý moravský markrabě Jošt Lucemburský,
který ve své době vládl od roku
1375. Málo kdo ví, že tento panovník byl roku 1410 zvolen také
římským králem.
Druhý ročník Moravského
dne zábavnou formou přiblížil
dění na Moravě v období středověku. Do Břeclavi zavítali husité
a křižáci. Vedle Jana Žižky, který
se blýskl v bojové ukázce, nemo-

hl chybět ani patron Moravského dne Jošt. Toho opět uvítali
pod zámkem břeclavští radní
a Jošt dal najevo nespokojenost
se stavem břeclavského zámku.
Věřím, že až se k nám příští rok
vrátí, spatří hlavní dominantu
našeho města při rozsáhlých
opravách.
Celodenní kulturní program,
který zahájila ranní bohoslužba
na počest slovanských věrozvěstů a končil noční ohňostroj, byl
opravdu pestrý. Těší mě, pokud
Vás, vážení Břeclavané, letošní
Moravský den zaujal a přijmete pozvání i v příštím roce, kdy
se v čase přesuneme do období třicetileté války a bitvy na
Bílé hoře.
Přeji všem krásně prožité letní dny, hezké prázdniny či příjemnou dovolenou.
Ing. Dymo Piškula
starosta města Břeclavi

Výzva neplatičům!
Vypršela splatnost místního poplatku za psy a za komunální odpady.
Místní poplatek za psy a odpady je roční, přičemž termín splatnosti u obou již vypršel. Těm, kteří v návalu starostí opomněli,
dává správce poplatku poslední možnost zaplacení nejpozději do
31.7.2008 bez navýšení. Po tomto datu bude všem poplatek vyměřen se zákonným navýšením až 300%.
Protože tyto poplatky mají charakter daní, postupuje město
při jejich vymáhání podle stejného zákona jako finanční úřady, tj.
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Vyměřit
poplatek lze až do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, vymáhat lze až do 20 let.
Nenechte proto případné neplacení dojít až do fáze daňových či soudních exekucí - jsou drahé.

Neplatit se nevyplatí!
Informace na číslech
519311369 a 519311425.

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města
č. 526-651/0100
nebo přímo na pokladně města

Poplatek ze psů

Variabilní symbol: 1341 + číslo poplatníka

Poplatek za odpady Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
Ing. Ladislav Vašíček, vedoucí ekonomického odboru
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Jak to vidí radní:

Ministr Julínek mi dal za pravdu
Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek v červnu odvolal ředitelku Fakultní nemocnice U svaté Anny Vladimíru Danihelkovou.
Ke svému rozhodnutí uvedl, že neplnila úkoly spojené s restrukturalizací nemocnice, odvolaná ředitelka podle svých slov tento
krok nechápe. Právě Julínek před pouhým rokem dosadil Danihelkovou do ředitelské funkce této brněnské nemocnice, předtím
řídila Nemocnici Břeclav.
Mnoho
l id í si jistě
pamatuje, že
jsem v loňském roce
podrobil mediální kritice
tehdejší kvalitu péče i hospodářskou situaci v Nemocnici
Břeclav, která byla podle mě
z velké části zapříčiněna působením vedení nemocnice v čele
s ředitelkou Vladimírou Danihelkovou.
O problematiku zdravotní
péče jsem se zajímal již dříve,
po mém nástupu do vedení města se na mě však začali ve zvýšené míře obracet občané, kteří
nebyli s úrovní péče spokojeni.
Jejich názory spolu s dotazy na
hospodaření tohoto krajského
zařízení jsem předal některým
zástupcům zřizovatele, kterým
je Jihomoravský kraj.
Velmi rychle jsem však poznal, že nejen že není vůle s tímto stavem něco dělat, ale že ani
není vůle přiznat, že něco není
v pořádku. „Pacienti se zde léčí
rádi, hospodaření je stabilizované, paní Danihelková je odbornicí a manažerkou na pravém místě a vy, město Břeclavi,
se do břeclavské nemocnice nepleťte“, bylo nám tehdy vzkazováno z Brna, ale i z výšin ministerských, přímo od samotného
Tomáše Julínka. Že je pravda
někde jinde, ví nejeden obyvatel Břeclavi a okolí.
Toto téma se následně chtě
nechtě dostalo i do médií, a přes
všechno ujišťování mých názorových oponentů, že je prý vše
v nejlepším pořádku, Danihelková v břeclavské nemocnici po
několika týdnech skončila. Po
severní Moravě, kde působila
předtím, a po působení v Břeclavi, odešla i se svými náměstky
na nové stanoviště ve Fakultní

nemocnici U svaté Anny v Brně,
kam ji dosadil Julínek.
Zajímavá zpráva ale přišla
letos na jaře, kdy krajský úřad
ústy radního pro zdravotnictví poprvé veřejně přiznal, že
břeclavská nemocnice patří ke
dvěma nejzadluženějším v kraji, a že ročně vytváří 40 mil. Kč
dalších dluhů. To není vůbec
radostná zpráva, ale proč tento fakt nepřipustili v době, kdy
jsem na něj upozorňoval? Z jakých důvodů padala ta slova
o finanční stabilitě nemocnice
a kdo je tehdy pronášel?
Druhou zajímavou zprávou
je již zmiňované nedávné odvolání Danihelkové z vedení
brněnské Fakultní nemocnice
U Svaté Anny, kde i podle ministra vedení nezvládala. Musím se tedy ptát, jestli se její manažerské a odborné dovednosti
za ten rok působení v Brně tak
rapidně zhoršily, anebo jestli je
faktem, že jsem i s kritikou samotné Danihelkové měl pravdu,
jen ji tenkrát nikdo z odpovědných nechtěl uznat? Ano, i pravda někdy vyjde najevo a vůbec
mi nevadí, že jí to trvalo mnoho měsíců.
Ja k se u káza lo, mnohý m
politikům z v yšších úrovní
moc nevadí, když nemocnici
okresního typu řídí nezdatný
člověk, nich se to přece netýká.
Jeho neschopnost jim začne vadit teprve, až se dostane třeba
do krajské metropole, kde pro
sebe chtějí mít tu nejlepší péči.
Kvalita zdravotní péče pro nás,
z úrovně městské a okresní,
byla asi až druhořadá. Mnoho
si proto nedělám z kritiky vůči
mně samotnému za to, že jsem
téma zdravotní péče na Břeclavsku veřejně otevřel. Ten následný vývoj totiž považuji za
uznání mých postojů a značná
(Pokračování na str. 4)

CO DĚLAT ?

OpenPc.cz
Petr Sůkal

www.openpc.cz

v případě potíží s PC
Okamžitá pomoc,
uživatelská podpora:

+420 777 815 937
+420 725 597 184

Břeclav a okolí

info@openpc.cz
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Upozornění pro podnikatele

Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
přijme do pracovnímu poměru

Dne 1. 7. 2008 nabude účinnosti novela živnostenského zákona
přinášející zásadní změny v živnostenském podnikání.
Hlavní změny jsou následující:
1. Ruší se místní příslušnost
pro registraci stanovená podle
bydliště a sídla firmy – nyní se
podnikatel může s jakýmkoliv
podáním obrátit na kterýkoliv
živnostenský úřad v ČR;
2. Zatímco dosud bylo celkem
125 volných živností, tj. živností,
k jejichž provozování se nevyžaduje odborná nebo jiná způsobilost, novela zavádí systém jediné
volné živnosti Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách
č. l až 3 živnostenského zákona.
V rámci této živnosti si podnikatel zvolí obor(obory) činnosti,
který bude vykonávat.
3. Podání týkající se živnostenského podnikání bude možno
učinit i na kontaktním místě veřejně správy – tzv. CZECH POINT (pověřené městské úřady,
hospodářské komory, pošty);
4. Snižují se požadavky na
odbornou způsobilost k provozování živností, především u živností řemeslných; při splnění požadavku na vzdělání není nutno
prokazovat praxi v oboru
5. Ja ko prů kaz živnostenského oprávnění nebude vydáván živnostenský list
nebo koncesní listina, ale výpis z živnostenského rejstříku

6. Mění se výše správních
poplatků, zatímco dosud činil za každý živnostenský list
správní poplatek 1 000,– Kč
a za každou koncesní listinu
2 000,– Kč, podle nové právní
úpravy bude za vyřízení první živnosti vybírán jednotný
správní poplatek 1000,– Kč (tj.
při vstupu do podnikání), za
každou další jakoukoliv živnost
zaplatí podnikatel 500,– Kč, za
provedení změn do živnostenského rejstříku pak 100,– Kč.
Kromě uvedených změn dojde ke změnám v zařazení jednotlivých živností, k přesunům
živností z vázaných do řemeslných, ze řemeslných živností do
živnosti volné, ke sloučení živností apod. Zabezpečení těchto změn je však věcí živnostenských úřadů, pro podnikatele
v tomto směru nevyplývají žádné povinnosti.
O všech změnách, které novela přináší, se občané mohou
informovat u pracovníků obecního živnostenského úřadu nebo
prostřednictvím webových stránek MPO www.mpo.cz v odkazu
„rádce pro podnikatele“.
JUDr. Hana Dědová
vedoucí obecního
živnostenského úřadu

zaměstnance na údržbu
veřejné zeleně
Požadavky:
technické znalosti pro údržbu a práci se strojním vybavením
(sekačky, křovinořezy, pily apod.)
manuální zručnost
řidičský průkaz min. skupiny B
samostatnost
výuční list v oboru zahradník nebo opravář zemědělských
strojů výhodou – není podmínkou
Odměňování:
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Předpokládaný nástup podle dohody.
Nabídka práce je vhodná i pro důchodce.
Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 7. 2008 na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu.
Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení, datum
místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.
Nutno doložit:
životopis
originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Kontaktní osoba pro přijímaní přihlášek:
Mgr. Zdeněk Opálka, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel.:
519 311 334, 731 428 228, e-mail: zdenek.opalka@breclav.org

Ministr Julínek mi dal za pravdu
(Pokračování ze str. 3)
podpora veřejnosti, které se mi
v této věci dostalo, je pro mě
nejlepším oceněním.
Vzájemnou spolupráci současného vedení Nemocnice
Břeclav a města Břeclavi hodnotím velmi dobře, v mnoha

věcech si vycházíme maximálně vstříc. Mnoho problémů jistě
přetrvává, ale změna vedení nemocnici prospěla a mnohé neduhy se začaly řešit. Po mých
zkušenostech bych se ale rád
dočkal doby, kdy společnost
nebude mít za dobrého poli-

Eukanuba

15kg + 3kg ZDARMA
(nabídka platí do vyprodání zásob)

Purina ProPlan

tika toho, kdo umí jen ochotně panáčkovat před objektivy
novinářů na každé druhé veřejné akci, to zvládne i cvičený jezevčík.
Doká zat něco skutečného přeci dokáží jen ti, kdo se
nebojí, kdo dělají opravdovou
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na c íc sl
e
e
Euka l ý s o r t i v a
men
nuba
t
a Pro
Plan

až 1

pro štěňata 3kg plechová dóza ZDARMA
(nabídka platí do vyprodání zásob)
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Otevřeno: po-pa: 8.00 – 17.30 hod. • so: 8.00 – 12.00 hod.
Slovácká 82, 690 02 Břeclav (na autobusovém nádraží), tel.: 519 371 816, • www.bonty.cz
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a mnohdy nevděčnou práci
v zájmu občanů, i když za ni
třeba někdy dostanou přes prsty od mocných. A možná se už
brzy ukáže, že ta doba ale není
až tak daleko.
Ing. Zbyněk Humlíček
radní města Břeclavi

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

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

www.dhdokna.cz
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ČTĚTE KAŽDOU STŘEDU!
LETNÍ NABÍDKA
V červenci a srpnu inzerujte se slevou!!!

1. vydání inzerátu - plná cena
2. vydání inzerátu - sleva 10%
3. vydání inzerátu - sleva 50%
Platí pro inzeráty stejných rozměrů.

Aktuality, rozhovory, sport,
pravidelná příloha Finanční rádce,
informace o kultuře
Najdete nás na Náměstí TGM 10a v Břeclavi
(budova České pojišťovny, 1. patro)
Tel.: 519 327 440, tel./fax: 519 327 441
www.tydenik-breclavsko.cz

RETUR s. r. o.,
J. Palacha 17, 690 02, Břeclav
(naproti hotelu Grand)
Tel.: 519 324 368, 519 371 302
email: retur@retur.cz

VELKÝ VÝBĚR TUZEMSKÝCH,
ZAHRANIČNÍCH I EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ

Ideální dovolená pro všechny
BULHARSKO
Letecky z Brna
mimořádná nabídka
rodinné balíčky 2 dospělí + až 3 děti
na poslední chvíli - zájezdy se slevou
více info na www.retur.cz
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40 %

– výměna oken a dveří
– zednické zapravení
– parapety, žaluzie, sítě

AKCE:
barevná okna
za cenu bílých

Vzorkovna: J. JAŠA
ČSA 286, Břeclav

Mobil: 777 333 308,
tel.: 519 338 122

www.oknajasa.cz, e-mail: okna.jasa@centrum.cz

Prodejna vinařských
a hospodářských potřeb
Národních hrdinů 22
(areál bývalého cukrovaru)
Kompletní sortiment potřeb pro vinaře, zahrádkáře a chovatele

AKCE pro vinaře:
Sítě proti špačkům (šíře 90 cm, návin 500 m)
Mlýnkoodstopkovače (široký výběr – ruční i elektrické)
Při závazné objednávce do 20. července sleva 10 %

Aktuální nabídka:
vodní program – hadice, rychlospojky, stopspojky,
postřikovače, rozstřikovače ..
široký výběr velikostí a balení postřiků pro ošetření sadů, vinic,
zeleniny a travních porostů
krmné směsi, krmiva a vitamíny pro domácí zvířata
kádě, lorny, bedny, demižony, hoboky, sběrové nůžky
Tel: 519 321 235, 774 830 083
Otevírací doba: Po – pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 11.00
Nestihli jste nakoupit v tyto hodiny?
Zavolejte: 608 830 082, 606 202 595
e-mail: vinarskepotreby@post.cz
www.vinarske-potreby.cz

Obj1795_VW_DEL_Polo_180x131.indd 1
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Nové stojany v Břeclavi: kladivo na zloděje kol

Pracovní skupině Prevence
kriminality na Městském úřadu
Břeclav se podařilo získat dotaci
v rámci projektu Prevence kriminality z Ministerstva vnitra.
Díky tomuto finančnímu příspěvku budou ve městě umístněny bezpečnostní stojany, které

by měly Vaše kolo lépe chránit
proti krádežím, které v Břeclavi narůstají. Tyto stojany budou
v první fázi (v červenci a srpnu)
umístěny na vybraných lokalitách s tím, že radnice uvažuje
doplnění stojanů po celém městě.
Stojany jsou robustní

a umožňují uzamčení kola za
rám k pevné konzole pomocí
odolného uzávěru, který je přímo součástí stojanu za pomocí
zámku. Toto řešení zásadním
způsobem snižuje riziko krádeže odstaveného kola. Město vyhlásilo výběrové řízení na výro-

bu a dodávku bezpečnostních
stojanů a tuto zakázku vyhrála
společnost TANO TECHNIK
spol. s r.o. O tom, kde a v jakém množství budou stojany
umístěny, kde si můžete zakoupit zámek vás budeme informovat v dalším vydání Radnice.

POSTUP UZAMČENÍ KOLA DO BEZPEČNOSTNÍHO STOJANU VELOCK
1. Kolo postavte mezi naváděcí
tyče a opřete je o konzolu vpravo. Při najíždění do stojanu by měl
být třmen zachycen přidržovačem
v otevřené poloze (viz. šipka na
obrázku).

3. Třmen otočte kolem rámové
trubky kola, až jeho konec zajede do pouzdra zámku. Zasunutím
zámku do pouzdra bude třmen fixován v uzavřené poloze.

2. Tahem za přidržovač směrem
nahoru uvolněte třmen. V případě
potřeby popojeďte kolem dopředu,
nebo dozadu, tak aby bylo možné
otočným třmenem zachytit rámovou trubku kola.

4. Vytáhněte klíč ze zámku a tahem za třmen zkontrolujte jeho
uzamčení. Při vyjíždění ze stojanu nejdříve vykývněte třmen, tak
aby zůstal zachycen přidržovačem v otevřené poloze (viz. první obrázek).

PŮJČKA JAKO HROM!
AŽ 2 MILIONY!

SD FEROTECH s.r.o.
Provozovna Břeclav, Bratislavská 2
Tel.: 519 322 374
Nabízí:
• Výkup kovového odpadu za bezkonkurenční ceny.
• Sobotní výkup od 8.00 do 12.00
• Odvoz většího množství do 20km zdarma.
• Možnost přistavení kontejneru.
• Likvidace autovraků a vydání potvrzení pro vyřazení
z evidence vozidel.

VYPLÁCÍME
EXEKUCE!

BEZ ZKOUMÁNÍ REGISTRŮ
DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ
60.000,- za 1111,- na 72 měsíců
110.000,- za 2111,- na 6 let

s úrokem 7,1% ročně !

Úrok garantujeme pro smlouvy uzavřené do 31.července

Tel.: 777054521
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Studenti atakovali starostu Poštorané vyjeli na slavnosti

Žáci ze základních škol Kupkova a Slovácká v Břeclavi debatovali v knihovně se starostou města Dymem Piškulou. Kromě pro
Břeclav typických věcí, jako je například problémové soužití majority s Romy nebo problémy s parkováním, žáci atakovali lídra města i otázkami na tělo. „Jakou má starosta pracovní dobu, kolik vyděláváte peněz,“ vyptávali se studenti. Starosta se nevyhýbal žádné
z otázek a i na takové dotazy dostaly děti konkrétní odpověď. Část
debaty se točila i kolem vítěze soutěže X factor Jiřího Zonygy, radaru v České republice, léčebných pramenů na Pohansku nebo třeba
i obchodů s oblečením.
(red)

Poštorenská chasa vyrazila napříč Břeclaví na voze taženém koňmi na tradiční už pětapadesáté tvrdonické národopisné slavnosti
Podluží v písni a tanci. Za poštorenským kostelem chasa koně nazdobila. „Sehnat pár tažných koní je dnes velmi těžké. Většina chovatelů má jen jezdecké. Koně navíc museli ustoupit automobilům,“
řekl František Schulz z poštorenského Slováckého krúžku Koňaré.
Tažné koně zapůjčil Poštoranům šerif ranče v Ladné Petr Vlašic,
který se také ujal role vozky. Vůz s nazdobenými koňmi za zpěvu
krojovaných Poštoranů mohli lidé obdivovat přímo na hlavní dopravní tepně Břeclavi.
(red)

K 110. výročí novogotické stavby kostela v Břeclavi – Poštorné
Nejvýraznější dominantou Poštorné je bezesporu novogotický
farní kostel Navštívení Panny Marie, který se svojí mimořádností
stal námětem i lidové písně.
Počátky poštorenské filiální
farnosti spadají před rok 1334.
V tomto roce dostával valtický
kaplan Hans desátek z filiálních
kostelů v Geltscheinu (zaniklá
obec před rokem 1504 u Valtice) a z obce Teymenaw. K roku
1537 spravoval poštorenský filiální kostel valtický kaplan, jak
o tom svědčí inventurní zápis
fary ve Valticích. Z roku 1570
pochází zmínka o poštorenském knězi, který byl asi katolík a spravoval poštorenský
filiální kostel v době, kdy byla
obnovena kolem roku 1533 celá
obec charvátskými obyvateli a
založena Charvátská Nová Ves.
Přicházející Charváti byli katolíci a žádali vrchnost, aby do obce
přicházeli kněží, kteří byli charvátského původu nebo znali jazyk nových obyvatel obou obcí.

Po celé 16., 17.a 18. století byli
na poštorenskou faru instalováni správci, kteří ovládali řeč
místních obyvatel i němčinu.
V této době sloužil bohoslužbám pozdněgotický, spíše
renesančně upravený venkovský kostelík, přestavěný po roce
1724 v barokním duchu. Samostatnou farností se stala Poštorná
v roce 1653 a tehdy k ní patřila
Charvátská Nová Ves a Hlohovec, rovněž založený Charváty
v roce 1570. Poštorenská farnost byla v této době spravována pasovským biskupstvím a
její vídeňskou filiální konzistoří.
Problémy s opravou kostelní budovy a její údržbou přesahovaly
možnosti všech obcí farnosti, a
tak dne 21. srpna 1693 si kníže
Johann Adam Andreas vzal zdejší faru jako svůj patronát.

RMC

KRBY
KOUPELNY
DLAŽBY
REALIZACE
PRODEJ
Hlavní 10,
Břeclav – Poštorná
tel. 519 332 217

www.r-m-c.cz

Stav kostelní budovy v Poštorné nebyl utěšený, prostorově
byl pro věřící z obou obcí malý,
a tak se postupně opakovaly žádosti jak zdejších farářů a farníků problém řešit. Od osmdesátých let 19. století se o farnost
začal zajímat poštorenský rodák
c. k. generál-auditor Rudolf Borovička, svobodný pán z Poštorné. V záležitosti potřebné
stavby nového kostela jednal
i s panujícím knížetem Janem
II. z Lichtenštejna, kterému byl
plán stavby nového kostela předložen v roce 1893.
Protokol z 17. června 1894
uvádí, že náklady spojené s výstavbou nové kostelní budovy
(250 000 zlatých) uhradí kníže
Jan II. a pozemek o výměře 4.436
m2 poskytne zdarma obec a ten
zůstane dál v majetku kostela.
Dovoz stavebního materiálu zajistí obyvatelé Poštorné a Charvátské Nové Vsi.
Základní kámen k výstavbě

kostela v novogotickém stylu
byl položen 24. června 1895 a
k vysvěcení stavby vídeňským
světícím biskupem dr. Schneiderem došlo 3. července 1898.
Před slavnou mší svatou v 10.30
hodin, slouženou vídeňským
biskupem a poštorenským farářem Maixnerem, byl nový kostel
biskupem a světícími knězi vysvěcen bez přístupu veřejnosti,
která se pak zúčastnila až slavnostní mše.
Lichtenštejnský architekt Karel Weinbrener využil ke stavbě
ojedinělé novogotické kostelní
budovy glazovaných červených
cihel a dalších stavebních materiálů a výrobků zdejší knížecí
cihelny. Dominující novogotický kostel je jednou ze čtyř staveb, jimiž vlastně vyvrcholilo
na poštorenském náměstí Svobody stavební úsilí regenta lichtenštejnského rodu a panujícího
knížete Jana II.
PhDr. Miroslav Geršic

REKONSTRUKCE RD

• půdní vestavby
• vodo-topo-elektro
• úpravy interiérů
• obklady dlažby, plovoucí podlahy
• sádrokartony
• včetně dodávky materiálu

Tel. 608 353 331, 774 541 695

Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Břeclav
nabízí ve šk. roce 2008/09
- pomaturitní studium - A/N 18 500,- večerní kurzy A, N, F, Šp, R
2x2h/týdně - 4 500,- přípravné kurzy k SZJZ,
- kurzy k mez. zkouškám Zertifikat, City&Guilds
- udržovací konverzační kurzy A, N-1x2 hod.-2 500,Kontakt: www.gbv.cz, pk@gbv.cz, 519 326 162

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Charváti a Chorvati v sokolovně Nazarčuk překonal český rekord
Další český rekord v sekání sektů si na své konto připsal moravský sommelier Libor Nazarčuk z Břeclavi. Stalo se tak v polovině června v rámci 4. ročníku Mezinárodního mistrovství České republiky v sekání sektů ve vinařském dvoře vinného sklepa
U Jeňoura ve vyhlášené sklepní lokalitě Nechory u Prušánek na
Hodonínsku.
Sedmatřicetiletý Nazarčuk,
který coby spolupořadatel a moderátor akce stejně jako v předchozích ročnících nesoutěžil, vylepšil svůj vlastní český rekord
v otevírání lahví sektů useknutím
jejich hrdla různými způsoby za
jednu minutu. Moravský sommelier posunul pod dohledem
zástupce Agentury Dobrý den

z Pelhřimova, která je správcem
České knihy rekordů, hodnotu
rekordu již na osm láhví. Na sekání použil vedle šavle také podšálek, skleněný popelník, svícen,
podkovu, srp, kastrůlek a klíč.
Sommelierský reprezentant
České republiky navíc naznačil,
že má ještě rezervy, neboť těchto
osm láhví zvládl za 27 vteřin.

Ke 475. výročí osídlení obce Charvátská Nová Ves připravil zajímavou akci místní Slovácký krúžek Charvatčané. Do programu
v sokolovně pozvali i poštorenský Slovácký krúžek Koňaré, Hlohovčany, ale také soubor Chorvatů z Neudorfu. Nejen o historii osídlování Charvátské a okolních obcí povyprávěl Miroslav Geršic. Akci
zahájila cimbálová muzika Notečka, představil se mužský i ženský
pěvecký sbor Charvatčané. Kromě nich vystoupili už zmiňovaní
Koňaré a rakouští Chorvaté.
(red)

Kabáti rozvášnili více jak třináct tisíc lidí
Hlavní organizátor rockových koncertů v Břeclavi Petr Brantalík proměnil své sliby ve skutečnost. Pod zámkem zahrála kapela Kabát. Její vystoupení v Břeclavi bylo navíc jediným na celé
Moravě v letošním roce.
Nabídka rockového festivalu pod zámkem byla skutečně
pestrá. Osvěžující déšť vůbec
nevadil fanouškům mladičké
Ewy Farne, kterou na podiu
vystřídal ostřílený Petr Muk.
Trochu drsné muziky přivezla kapela Sarah. Člen skupiny
Walter Bartoš Band Pavel Zonyga pozval na pódium také
svého bratra a vítěze X Factoru Jiřího Zonygu, kterého nadšené publikum nenechalo jen
tak odejít. „Bylo to první větší
vystoupení před domácím publikem. Náramně jsem si to užil
a povzbudilo mě to. Potřeboval
bych asi na týden vypnout, ale
teď to nejde. Musím lidem, kteří mě podpořili svými hlasy, ten
obrovský zájem oplatit,“ řekl po

vystoupení sympaťák Jirka Zonyga, který přijel rovnou z koncertu v Novém Bydžově a se srdečný m úsměvem rozdáva l
podpisy na všechny strany. Po
jeho úspěšném tažení soutěží

X faktor se prý rozhodně nenudí. V plánu má hned několik vystoupení týdně.
Podzámčím zazněl i silný
hlas Petra Koláře. Před desátou, kdy už by člověk pod obrovským pódiem jen stěží místečko hledal, vystoupili Kabáti. Publikum bylo okamžitě ve
varu a všeobecná euforie trvala
až do samotného závěru festi-

valu, který zakončila kapela
Matahari.
Koncert se obešel bez jakýchkoliv výtržností, tedy pořadatelsky na jedničku. „Počasí vyšlo,
atmosféra skvělá, co k tomu dodat. Těsně před koncertem jsem
myslel, že to bude poslední moje
akce. Nervové vypětí opadlo a
pokud mě bude rodina podporovat, tak určitě budu pokračovat,“ slibuje Petr Brantalík.
(text a foto: Pavel Kašuba)
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Nazarčuk bojoval na ME Každé varhany jsou originál
Sedmatřicetiletý břeclavský sommelier Libor Nazarčuk reprezentoval koncem května Českou republiku na 11. mistrovství Evropy sommelierů v bulharské Sofii.
Evropský šampionát se poprvé konal
mimo Francii a v Bulharsku přikládali vrcholnému ev ropskému klání velkou
vážnost, a proto nad
ním převzal záštitu
bulharský prezident.
V konkurenci soutěžících z třiceti zemí
celé Evropy zakončil
Nazarčuk svoje účinkování stejně jako na
loňském mistrovství
světa v semifinále.
Do tříčlenného finále
se trojnásobný mistr
České republiky i Slovenska neprobojoval.
„Ve finále však Morava zastoupena byla. Jedním z deseti destilátů a likérů, které finalisté poznávali při slepé degustaci, byla
moravská slivovice. Ani jeden
z finalistů ji však nepoznal,“
uvedl Libor Nazarčuk a dodal:
„Většina soupeřů měla výhodu

v tom, že se zúčastnili šampionátu podruhé nebo potřetí a někteří dokonce již počtvrté. Podivovali se nad tím, že nejsem z hlavního města, ale na druhou stranu
mnoho z nich znalo vína z jižní
Moravy a někteří projevili vážný
zájem navštívit náš region.“

Více než rok trvala rekonstrukce varhan, které jsou chloubou břeclavské Základní umělecké školy. „Celý nástroj se musel
rozebrat, odborníci v Krnově jej opravovali kousek po kousku,“
nastínil ředitel ZUŠ Leoš Chovanec.

Poválečné varhany z roku
1953 byly před renovací v téměř
nepoužitelném stavu. „Po kompletní rekonstrukci jsou zmodernizované, určitě hrají daleko
lépe, než hrály dříve,“ pochvaluje si učitel hry na varhany Václav Ovčáčík. Varhany v Břeclavi jsou jako každé jiné unikát.
„Každé varhany jsou vlastně

originál. Vyrábí se totiž přesně
na základě rozměrů prostoru, ve
kterém budou instalovány,“ vysvětluje Ovčáčík. Každý hudební
nástroj se po čase rozladí. Největším problémem jsou přitom
podle Chovance výkyvy teplot.
„Proto je v místnosti instalována klimatizace i zvlhčovač vzduchu,“ doplnil ředitel.
(dav)

Italové zavítali do Břeclavi Branný den se „záložáky“

Den dětí slavili
na ZŠ Kpt. Nálepky
7, formou branného dne za asistence příslušníků Aktivní zálohy KVV
Brno. Na sed mi
stanovištích, umístěných na tříkilometrovém okruhu,
si mohly děti v yzkoušet svou f yzičku, dovednosti
i znalosti z oblasti zdravovědy, vlastivědy a dopravní výchovy.
Nejvíc se žákům líbily ukázky bojových drilů, zadržení osoby
a obsazení budovy.
Do Břeclavi zavítal na pozvání starosty města Dymo Piškuly výběr studentů z italských středních škol. Společně se starostou partnerského města Priverno navštívili Lednicko-valtický areál nebo
zámeček Pohansko. Před břeclavským gymnáziem uspořádali italští
studenti koncert společně s břeclavskými vrstevníky. Silným zážitkem byla pro některé z Italů jízda na kole na Janohrad. Mnozí z nich
totiž na bicyklech seděli vůbec poprvé v životě.
(red) Foto David Mahovský

Přeshraniční spolupráce „speciálek“
Žáci a pedagogové MŠ, ZŠ a praktické školy Břeclav a speciální
školy Malacky se setkali na 4. ročníku přeshraniční spolupráce, aby
spolu strávili celý den. Dopolední část byla již tradičně věnována
sportu, kdy v areálu TJ Lokomotiva Břeclav proběhlo utkání v kopané a vybíjené. Žáci ze SŠ Malacky byli lepší v kopané, ve vybíjené
pak zvítězili děti břeclavské školy. Odpoledne spolu žáci obou škol
strávili v Lednici. Po zámeckém parku se projeli kočáry a navštívili zámek a skleník.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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cestovní agentura

Shopping Center www.toratour.cz
* Platí pro zde uvedené cestovní kanceláře

800 800 688
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Děti vymalovaly zdi školky Nemocná Elinka potřebuje
pomoc druhých
Téměř dvouletá Elinka se měla narodit jako zdravé dítě.
Jenže už v prvních chvílích života měla problémy s dýcháním.
Podstoupila tracheostomii a sondu do bříška, následně chemoterapii. Prodělala dvě operace prstů a obličeje. Další zákroky
ji čekají.

Zdi mateřské školy Slovácká byly poničené sprejery. Děti ze školky
společně s žáky ZŠ Slovácká proto zhotovili novou fasádu v podobě
výjevů z pohádek a dalších veselých obrázků. „Nad obrázky napíšeme velkým a čitelným písmem slogan ve smyslu ´Děkujeme, že neničíte naši práci´ a uvidíme jak dlouho to vydrží,“ vyjádřila se učitelka
Dagmar Malinová ze ZŠ Slovácká.

Protože ministerstvo zdravotnictví zrušilo dotace na určité zdravotní potřeby, téměř
všechno platí rodiče ze svého
– ošetřování sondy v bříšku,
speciální dezinfekci po operaci rukou, sterilní čtverečky,
protialergické pásky pod kanylu na dýchání, u kanyly cévky
na odsávání, fyziologický roztok. Denně musí měnit filtry
do tracheo kanyly. Jen pro ilustraci padesát filtrů stojí tři tisíce korun.
Oblastní charita v Břeclavi shání pro Elinku peníze na

nákup filtrů do tracheo kanyly
a na laser, který pojišťovna nehradí. Laserové ošetření bude
potřebovat po dalších plánovaných operacích.
Informace a kontakt na rodiče Elinky pro přímou peněžní pomoc podá Svatava Rudolfová, telefon 519 326 866, mobil
603 423 894, e-mail svatava.rudolfova@caritas.cz, www.charitabreclav.cz.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Svatava Rudolfová

Břeclavánek potvrdil svou kvalitu
Dětský národopisný soubor Břeclavánek se zúčastnil ve dnech
29 – 31. května Mezinárodního folklórního festivalu v Jablůnkově, kde se představil s pásmem „Starobřeclavské hody“. V tomto pásmu předvedl publiku, co tento největší svátek na Podluží
znamená a celkovou charakteristiku hodů ať už v tanci či zvycích
a obyčejích, které jsou neustále dodržovány.
Prezentoval se zde i s pásmy „Husárský, Řemesla, Skočné“ a i se všemi těmito pásmy
sklidil veliký potlesk festivalového publika.
Zážitkem byl výkon všech
malých tanečníků Břeclavánku, ale i muzikantů, kteří ukázali svou přirozenost v rozdávání bohatých projevů živého
moravského folklóru, ale i sebevědomou hrdost na vlastní
kroj a celé Podluží.
Zatím co celá Břeclav žila
připravovaným rokovým koncertem, děti a vedoucí Břeclavánku drželi palce svému zá-

stupci v národním kole slováck ých verbí ř ů kona ném
v Uherském Hradišti. Víťa
Loveček, který postoupil do
tohoto národního finále dokázal, že jeho poctivá příprava na
jednotlivých zkouškách přinesla své ovoce.
Jeho osobitý projev tance,
výraz, rozmanitost jednotlivých figur a provedení cifer
si porotu po zásluze tak získalo, že Víťa Loveček zvítězil před ostatními finalisty.
Sta l se ta k ve spor tovn í m ž a rgonu řečeno M istrem republiky, k čemuž mu

Vinotéky Moravský sommelier
Tel: 606 202 595,
e-mail: info@moravskysommelier.cz,
www.moravskysommelier.cz

Růžové léto
po celé léto ochutnávka růžových vín denně připraveno minimálně
15 vybraných vín srovnání nejlepších moravských rosé s víny ze světa
Turnaje v pétanque pro příchozí
Sobota 19. července od 15.00, sobota 23. srpna od 15.00
Vinotéka a zámecký sklep, Zámecké náměstí (sklepení břeclav. zámku)
Otevřeno: Út – Čt, Ne od 15.00 do 23.00 hod,
Pá a So od 15.00 do 24.00 hod, tel: 725 610 555
Vinotéka Břeclav, Kpt. Jaroše 18 (areál bývalých kasáren)
Otevřeno: Po – Ne 11.00 – 21.30 hod
Tel: 519 321 098

všichni velmi blahopřejeme.
Takto dobře naladěna většina souboru si odskočila na
rockový koncert našich předních interpretů a už v neděli
od rána byli na startu první
„Folkloriády“ konané ve velmi
krásném přírodním prostředí
za Starobřeclavským kulturním domem.
Akce se zúčastnilo šest moravských souborů kromě domácího Břeclavánku (cca 70
dětí). Tato akce pod názvem
„ Mořský a podmořský svět“
dala dětem i vedoucím souborů
volnou ruku ke zhotovení rozmanitých masek a převleků.
Celý tento sportovně-kulturně-vzdělávací pořad zahájil samotný Poseidon (vládce
všech moří), který popřál všem
sportovního ducha, urputnost
v soubojích a dovednostech i ši-

roké znalosti v jednotlivých teoretických disciplínách.
Děti i vedoucí se velmi bavili
při zdolávání jednotlivých disciplín a i když nasazení všech
bylo velmi vysoké děti je zvládly na výbornou.
Vítězem se stal dětský folklórní soubor z Ratíškovic, těsně před domácím Břeclavánkem a Ždáničánkem.
Z a předvedené v ýkony
a znalosti byli všichni zúčastnění odměněni krásnými cenami
a vítěz obdržel putovní pohár.
Velkým pozitivem, který vzbudil zasloužený ohlas a zájem
všech účastníků (u mnohých
i údiv s trochou zdravé závisti)
je fakt že se na této akci podílela
Břeclavská radnice, které patří
velký dík.
Ing. Dušan FIKR
Vedoucí souboru Břeclavánek

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Tropické vedro závodníky neodradilo
V téměř saharských teplotách
vyjelo O dušu téměř 200 cyklistů. Už 5. ročník cyklistického
recesistického závodu veteránů
s pevným převodem praskal ve
švech. Na trase z Charvátské
Nové Vsi přes Lednici, Valtice a Poštornou bylo možné zahlédnout nejroztodivnější oděvní i vlasové kreace.
Někteří z účastníků si svá
kola dokona le „v y mazlili “
a utopili v nich nejednu výplatu. Jeden z týmů šokoval originálním doprovodným vozidlem
„Apalucha“. I když jde zejména
o recesi, někteří „závodníci“ jedou každoročně opravdu o dušu. Za neuvěřitelných 39 minut
a 50 sekund tak zvládl trasu vítěz
Miroslav Peňáček. Trojnásobný

vítěz předchozích ročníků Broněk Ševčík dojel druhý. Starosta města Břeclavi Dymo Piškula dorazil ve středu startovního
pole (na 92. místě). Mezi ženami
kralovaly Yveta Švrtecká mladší a Yveta Švrtecká, mezi které
se vklínila Pavla Suchánková.
Mezi mládežníky byl nejlepší
Petr Zoubek.
Cenu za nejlepší kolo získal
Jan Kokrhel, nejlepší úbor měla
Renata Radkovičová. Cenu za
nejlepší týmový výbor včetně
doprovodného vozidla převzal
domácí tým Apalucha. Dvanáct
odpadlých závodníků, kterým
buďto došly síly nebo se porouchalo kolo, po cestě naložil
sběrný vůz.
(dav) foto David Mahovský

Veteráni v muzeu

Old Road Story aneb krása a nostalgie starých strojů připomíná
bohatou historii jednostopých vozidel. V expozici je k vidění na 30
originálních veteránů - bicyklů a motocyklů od 80. let 19. století až
do 70. let 20. století. Výstava je doplněna dobovými předměty (odívání, cestovní zavazadla, reklamy a doprovodný ilustrační materiál) a připomene zejména úspěchy a význam
meziválečné československé výroby. Nechybí ani kapitola věnovaná břeclavskému motocyklovému sportu.
Expozici můžete navštívit do konce září
letošního roku.
(kan)

RADNICE / 13

14 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

Moravský den v Břeclavi obrazem

Jošt Moravský nejprve pohrozil starostovi
Břeclavi a radním popravou, nakonec si to
ale rozmyslel.

O středověké bitvy mezi
křižáky a příznivci Žižky nebyla na Moravském dni nouze. Některé ze soubojů vypadaly
opravdu reálně.
Foto David Mahovský

Na „pravé“ rytíře se přišli podívat i malí mušketýři. Pod zámkem předváděli sokolníci své cvičené dravce.

Jošt Moravský hrdě kráčel se svou družinou napříč Břeclaví.
Pod zámek se přišly podívat davy lidí

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

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

Pátek 11. 7. a sobota 12. 7. v 16.30 a neděle v 15.00

Pátek 8. 8. v 19.00 a neděle 10. 8. v 16.30

LOVCI DRAKŮ

LETOPISY NARNIE - PRINC KASPIAN

Animovaný film z Francie o výpravě za drakem, kterého je třeba zabít,
aby se tato zvláštní říše, kde žijí lidé, ovečky a různé příšerky, konečně
osvobodila.

Druhý film ze série o kouzelné zemi podle knih C. S. Lewise. Filmaři tak
naplňují očekávání producentů i publika, patřičně rozmáchlým pohádkovým eposem.

Přístupno – Francie, Německo, Lucembursko - Hollywood - dabing80 min.- 65,- Kč

Přístupno - FALCON - USA - DABING - 147 min.- 75,- Kč

Pátek 11. 7. a sobota 12. 7. v 19.00

SEX VE MĚSTĚ

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDOU

Film navazuje na původní televizní seriál HBO (1998–2004). Napůl módní přehlídka posledních modelů z New Yorku, zbytek jsou sitcomové milostné peripetie.

Tentokrát se na útěk z léčebny nemocných rakovinou vydávají dva postarší
Američané, které hrají Jack Nicholson a Morgan Freeman.

Sobota 9.8. v 19.00

Přístupno od 15 let- titulky - USA - Bonton - 97 minut

Přístupno - Warner – USA -titulky - 135 min.- 65,- Kč -

Čtvrtek 17. 7. v 19.00 a 21.00

Čtvrtek 14. 8. v 19.00 a pátek 15. 8 v 19.00

KARAMAZOVI

IRON MAN

Film režiséra a scenáristy Petra Zelenky, který vznikl na motivy románu
Fjodora M. Dostojevského Bratři Karamazovi a podle divadelní adaptace
Evalda Schorma

Tony Stark si udělá skvělé, kyberneticky ovládané brnění a pak to všem
nepřátelům ukáže.

Přístupno – ČR - HCE - 100 min. - 65,- Kč

Sobota 16. 8. v 19.00

Pátek 18. 7. a sobota 19. 7. v 19.00

SPEED RACER

BLÁZNOVO ZLATO

Akční komiksový film z prostředí automobilových závodníků.

Moderní romantická verze honby za pokladem z potopené lodi. Ben Finnegan představuje milého novodobého hledače pokladů, posedlého hledáním
legendárního královnina věna z 18. století.

Úterý 19. 8.v 16.30 a středa 20. 8. v 19.00

Přístupno – WARNER- USA - titulky - 113 min.- 65.-Kč

Přístupno od 12 let - Bonton - USA - titulky - 125 min.- 64,- Kč

Přístupno - Warner- USA– DABING - 129 min.- 65,- Kč

KUNG FU PANDA
Panda Po je nejlínějším tvorem v Údolí míru... Brzy ale bude zapotřebí, aby
se stal Dračím bojovníkem.

Pátek 18. 7. a sobota 19. 7. ve 21.00

Přístupno - Bonton - USA - DABING- 92 min.- 70,- Kč

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
František je muž v produktivním věku. Ve své profesi dosáhl jistého kreditu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu klientů. Ale jednoho dne
se rozběhne řada příhod, které mu převrátí život naruby…

Přístupno – ČR - BIOSCOP - 90 min.- 70,- Kč

Čtvrtek 21. 8. v 19.00 a pátek 22. 8. v 21.00

MEJDAN V LAS VEGAS
Ashton Kutcher a Cameron Diazová. Ti dva vyhráli v Las Vegas, vzali se,
vystřízlivěli z toho, chtěli se

rozvést. Kdo z nich ale dostane tři miliony dolarů?
Přístupno od 12 let - USA - Bonton - 99 min.- 65,- Kč

Čtvrtek 24. 7. v 19.00

SLÍDIL

Pátek 22. 8. v 19.00 a sobota 23. 8. v 19.00 a 21.00

Kriminální drama dvou mužů, soupeřících o jednu ženu. Tuto hereckou
příležitost využili JudeLaw a Micheal Caine

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

Přístupno – USA, Velká Británie - titulky - Holywood - 97 min.
- 65,- Kč

Filmová adaptace stejnojmenného televizního seriálu podle předlohy Fan
Vavřincové. S oblíbenými herci současnosti (Eva Holubová, Jiří Mádl, Ivana Chýlková, Marián Labuda a další).

Pátek 25. 7. a sobota 26. 7. v 16.30

Přístupný - ČR - FALCON - 90 min.- 75,- Kč

HORTON

Úterý 26. 8. v 19.00 a středa 27. 8. v 19.00 a 21.00

Animovaný film podle knižní předlohy Dr. Seusse. Jak jeden slon chtěl
zachránit celý svět, usazený v květu jetele. Rodinný film o síle přátelství
a obětavosti

U MĚ DOBRÝ

Přístupno – Bonton - USA - DABING - 88 min.- 70,- Kč

Film Jana Hřebejka s Bolkem Polívkou v hlavní roli vznikl na motivy povídek Petra Šabacha. Dále hrají Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Petr Forman, Vladimír Javorský...

Pátek 25. 7. v 19.00 a 21.00 a sobota 26. 7. v 19.00

Přístupno od 12 let – ČR - FALCON - 102 min.- 80,- Kč

O RODIČÍCH A DĚTECH

Čtvrtek 28. 8. v 19.00, pátek 29. 8. a sobota 30. 8. v 16.30 a 19.00

Komedie o otcích, synech a ženách jejich života. Komedie o mezigeneračních vztazích. Nový celovečerní film režiséra
Vladimíra Michálka podle knihy Emila Hakla. V hlavních rolích Josef
Somr a David Novotný.

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ...

Přístupno – ČR - Bioscop - 110 min.- 75,- Kč

Přístupno od 12 let - USA - titulky - Bonton - 122 min.- 75,- Kč

Nový film s archeologem-dobrodruhem, kterého hraje opět Harrison Ford.
Indy po devatenácti letech znovu bere do ruky bič, nasazuje klobouk a míří
vstříc dobrodružství....

www.nabytekpiza.cz
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Trasy lodní dopravy z Břeclavi
1. Veslařský klub Břeclav – Janův hrad
2. Kulturní dům Břeclav – Pohansko

www.lodnidoprava.com

Více informací o pravidelných plavbách na řece Dyji
na www.lodnidoprava.com
Tel.: 723 968 410

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

* Bř. centr. byt 1+1 OV, 3.p. balkon, 37 m 2,
plast. okna, úpravy, pěkný ...............os. jed.

* Bř. nadstand. byt OV 4+kk, 1.p., vl. topení, 130 m 2..SLEVA...................2,870.000 Kč

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
* Bř. velký RD, podskl. s podkr., zahrada, možnost i komerčního využití . . . . . . . . . . os.jed.
* Lanžhot – komerční objekt v centru vhodný k jakémukoliv podnikání . . . . . . . . . . . os.jed.
* Bř. dvougener. RD, případně sídlo firmy, vjezd, garáž, zahrada . . . . . . . . . . . . . 3,605.000 Kč
* Bř. cent. zděný byt 2+1 OV, 3. p., 57 m 2, po rekonstr, vč. kuch.linky . . . . . . . . . . . . . . os.jed.
* Bř. centr. půdní byt 143 m 2, terasa, plov. podlahy, kuch. linka . . . . . . . . . . . . . . 1,948.000 Kč
* Bř.-Poštorná RD 5+1, garáž, zahrada, velmi pěkný PRONÁJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . os.jed.
* Hodonín sklad. prostory 1.700 m 2, 2 rampy, regál. zakladač, služby . . . . . . . . . . . . . . os. jed.
* Lanžhot skladové prostory 200 m 2, SV 3 m, PRONÁJEM . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000 Kč/měs.

SLAVIA

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

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

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

www.zelenyklic.cz

e-mail: zelenyklic@zelenyklic.cz

tel.: 777 212 486
NABÍZÍME NOVINKY

LADNÁ - RD 4+1

✆ 777 212 486, 777 212 480

Cena: 2 592 000,- Kč • Celková výměra: 765 m2.
PRODEJ samostatně stojícího domu se zahradou. Rekonstrukce 2005. IS: elektřina 230 V, 380 V, kanalizace, městský
vodovod.
01460 BŘECLAV
Prodej pozemku 3.425 m 2
v areálu býv. cukrovaru.
Nejlepší nabídce - inf. v RA

01461 POŠTORNÁ
Pronájem haly cca 700 m 2
v prům. areálu.
40.000,-Kč/měs.+ energie

VELKÉ BÍLOVICE - RD 3+1
Cena: 1 990 000,- Kč • Výměra: 418 m2 zastavěná plocha
a 1 500 m2 zahrada+vinice.
PRODEJ řadového domu 3+1 se zahradou. IS: elektřina, městský vodovod, kanalizace, plyn - WAF.

VALTICE - RD 3+1
Cena: 1 206 000,- Kč • Celková výměra: 506 m2, zastavěná 200 m2.
PRODEJ domu se zahradou v zajímavé lokalitě obce. IS: elektřina 230 V, 380 V, kanalizace, vodovod.

Kupkova 2, 690 02 Břeclav, tel.+fax 519 321 308, 7744 332 222
222, 774 332 289
breclavskark@breclav.net, www.bvreality.cz
Nové byty v centru Břeclavi
Nabízíme 7 bytových jednotek na ul. Národních hrdinů (bývalá svářečská škola).
Cena 1 m2 bytu činí 26 900 Kč
cena bytu 1 047 219 Kč
1+kk
o vým. 38,93 m2
1+kk
o vým. 41,15 m2
cena bytu 1 106 935 Kč
2
2+kk
o vým. 56,69 m
cena bytu 1 498 061 Kč
2
3+kk
o vým. 87,89 m
cena bytu 2 364 241 Kč
3+kk
o vým. 96,50 m2
cena bytu 2 595 850 Kč
3+kk
o vým. 91,78 m2
cena bytu 2 468 882 Kč
2
3+kk
o vým. 89,50 m
cena bytu 2 407 550 Kč
Byty budou s balkony a možností parkování ve dvoře.
Podrobnější informace získáte v naší realitní kanceláři.
Naši nabídku najdete na stránkách www.bvreality.cz

BŘECLAV BYT po rekonstrukci OV 3+1
Cena: 1 900 000,- Kč • Výměra bytu: 75 m2.

PRODEJ bytu 3+1 s balkonem po kompl. rekonstrukci, opravy
i na společných částech domu. Byt nová plast. okna včetně žaluzií
a sítí. Nové rozvody elektřiny, plynu, vody i odpady, zděná koupelna
s roh.vanou, nové podlahy, topení centrální - termohlavice. Kuchyně nová linkou a vest. úložná skříň, dlažba. V ceně bytu vybavení.

BŘECLAV byt 2+KK
Cena: 1 755 000,- Kč • Celková výměra: 74 m2.

PRODEJ družstevního bytu 2 +kk. Byt je po celkové rekonstrukci,
má plastová okna s žaluziemi, sítě. Plovoucí podlahy, dřevěné
dveře, vchodové dveře protipožární. Koupelna s vanou, samostatné
WC, podlahy - dlažba, šatna. V ceně luxusní kuchyňská linka včetně
spotřebičů. Ve 4. patře s krásným výhledem. Topení: ústřední plynové (kotel) - měřiče tepla, centrální ohřev vody.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org
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Městské muzeum a galerie Břeclav informuje

Obřadní „orbajtový“ vlňák
V 80. letech 19. století se začíná objevovat v regionu nový
oděvní prvek – vlňák, který brzy vytlačil klasické ženské zimní
ošacení, po staletí nošený krátký kožíšek. Dodnes jej nosí starší a tradičně oblékané ženy po celém Podluží a v muzejní sbírce
tyto předměty tvoří poměrně početnou a ucelenou kolekci velké
sběratelské hodnoty.
Pro krojované ženy a dívky z první skupiny se dnes na Podznamenaly vlňáky důležitou sou- luží dědí z generace na generaci
část jejich oděvu, velmi si je ceni- nebo se kupují v rámci vesnice i
ly a občas se i předháněly, která napříč celého regionu. Nejstarší
jich bude mít více. V bohatších muzejní sbírkové vlňáky jsou z let
sedláckých rodinách se moh- 1890-1900 a není bez zajímavoslo počítat vlňáků i na desítku, ti, že se liší jak vzorem, barvou,
v chudých domkářských rodi- silou, tak i kvalitou a také ponách musel stačit jeden sváteční jmenováním – húslový, agrára jeden všední. Vlňáky můžeme ní, špagátový, ledkový, masový
rozdělit do dvou hlavních skupin či kachlový. V posledních letech
na teplejší „libigové“ s velkými před první světovou válkou stával
káry a s třásněmi ze stejného ma- kvalitní zimní vlňák 6 až 8 zlateriálu na okraji (jde o čistou jem- tých a nosíval se původně složený
nou vlnu a výrobky jsou potom “na rožek“, tedy do cípu, který sateplé a přitom lehké) a na velmi hal až ke spodnímu okraji sukně.
pestré letní „zavijáky“. Vlňáky Později se začal nosit přeložená

na půl „na rovno“. Oblíbené byly
zejména světlejší barvy v teplém
barevném ladění, které se nosily
na pravidelné nedělní bohoslužby
(při mších na Nový rok, Boží hod
velikonoční se potom týž vlňák
nosil rubovou stranou ven – byl
tady méně opotřebovaný).
Velmi cenné a dnes již ojediněle se vyskytující jsou vlňáky „orbajtové“ typické zejména
pro jižní část Podluží z lehčího
vlněného kašmíru s barevným
vzorem a výrazným prostředkem tzv. „vrchem“ (varianta bílá,
černá, zelená a modrá), doplněné dlouhými bohatými střapci
spletenými v copánky a ozdobeny barevnými bavlnkami. Některé druhy těchto vlňáků byly celé
vyplněné kašmírovým vzorem,
dle jejich zlatavého odstínu se nazývaly „zlaťáky“ a nosily se jako
obřadní součást kroje na svatby,
křtiny a do kostela na významné
bohoslužby např. na Velikonoce,

Štěpána, Nový rok. Ještě ve 30. letech minulého století se kupovaly
na výročních trzích v Břeclavi i
u židovských obchodníků v Hodoníně. Letní vlňáky po druhé
světové válce jsou již výhradně dovozové z lehkého kašmíru
s výraznými barvami a převážně
rostlinným dekorem.
PhDr. Alena Káňová

Prohlídka Pohanska:
Masaryk navštívil Poštornou
Bunkry i strašidelné příběhy
(Pokračování ze str. 1)
rou Vám zde skládáme.“ Zvedlo se deset tisíc pravic a ozvalo se mohutné „Přísaháme!“
Masaryk měl na mysli zápasy
o českou školu v Poštorné a také
připojení Poštorné, Charvátské,
Hlohovce i Valtic k Československé republice.
Je to událost, kterou již dávno
zavál čas. Pamětníků této udá-

losti je už málo, potomci hlavních aktérů nebyli ještě na světě a také se o této události jaksi
dlouho nemluvilo.
Letos nám toto výročí připomněla zase ta naše osudová osmička, ano president Masaryk
navštívil Poštornou právě před
80 lety.
Z dobového tisku
napsal F. Schulz

Fláky nadchly Břeclavany
Všechno začalo před 7 měsíci. V Poštorné byl slavnostně otevřen a uveden do provozu pěkný kulturní stánek – nový kulturní
dům. Toto příjemné prostředí umožnilo tanečnímu klubu Starstep – manželům Janě a Zdeňkovi Fenčákovým zahájit výuku
tanečních kroků pro ty, kteří již z let středoškolských tanečních
vyrostli.
Členové klubu vojenské historie v Břeclavi společně s muzeem
přichystali letos pro návštěvníky Pohanska zcela novou atrakci.
„Chlapci z klubu vojenské historie zpracovali scénář prohlídky zámečku, ale i přilehlé přírody a okolí, včetně vykopávek a bunkrů.
Turisté bez znalostí tak nebudou muset bloudit a budou moci využít průvodcovských služeb,“ vysvětlila ředitelka muzea a galerie
v Břeclavi Jana Kramářová. Podle místopředsedy klubu vojenské
historie Petra Pajpacha bude celá prohlídka doplněna i odborným
komentářem. „Prohlídka trvá skoro hodinu a je to krásná pomalá
procházka plná výkladu. Průvodcovat se bude přes celé prázdniny
denně od desíti do pěti hodin podle zájmu. O víkendech přibude
možnost prohlídky bunkru zevnitř,“ objasnil Pajpach.
Turisté, kteří prohlídku absolvují, si mimo jiné vyslechnou i strašidelné příběhy, při kterých běhá mráz po zádech a které jsou prý
skutečné a staly se v okolí zámečku před nedávnem.
Podle ředitelky muzea má nová iniciativa rozšířit spektrum služeb
této turistické lokality a přispět tak k dalšímu zviditelnění místa.
(dav)

Sešlo se asi 15 párů nadšenců, kteří si v dnešní uspěchané
době našli chvíli na zpestření
všedních dnů a vytvořili taneční skupinu při Starstep pod vedením tanečních mistrů manželů Fenčákových.
Tak začal, každý čtvrtek večer
„malý-velký“ taneční maratón.
Pro někoho byly začátky jednodušší, pro jiné složitější. S optimismem a lehkým nadhledem
všichni začali kroky jednotlivých
tanců skládat jeden za druhým.
Velmi milý m zpestřením
se staly pravidelné diskotéky,
tzv.“Fláky“, vždy s předem určeným tématem, které byly or-

ganizovány i pro širokou veřejnost.
V červnu jsme měli poslední
„Fláky“ v tomto školním roce
a o víkendu 21. a 22. 6. nám
naši taneční mistři připravili
velmi aktivní dvoudenní taneční soustředění v Rakousku.
Za krásné taneční večery, jak
výukové tak diskotékové, děkujeme Janě a Zdeňku Fenčákovým, a to zejména za jejich
trpělivost.
A co dál? Všichni se těšíme na
září, kdy budeme v tanečních pokračovat.
Začátečníci organizovaní
v tanečním klubu STARSTEP
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Břeclavi
Hudební škola YAMAHA
pořádá ve dnech 1. – 5.9.2008
pro nové a stávající žáky
Dny otevřených dveří od 14.00 do 17.00 hod.
na ZŠ Sovadinova v Břeclavi.
Přijďte si vybrat některý z nabízených hudebních programů
pro své děti v každém věku. Těšíme se na vás!

Naše nabídka:
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsíců
První krůčky k hudbě – pro děti od 18 měsíců do 4 let
Rytmické krůčky – pro děti od 4 let do 6 let
Keyboard – pro děti od 6 let, mládež a dospělé
Kytara – pro děti od 8 let, mládež a dospělé
Zobcová flétna – pro děti od 6 let, mládež a dospělé
Populární zpěv – pro děti od 8 let, mládež a dospělé
Street dance – pro děti od 8 let a mládež
Dále vyučujeme předškolní programy v některých městech
a obcích v okolí Břeclavi. Informujte se na www.yamahaskola.cz

Vážení přátelé,
v pátek dne 5. 9. 2008 se v 17:00 hodin v areálu „Na vodě“
(u pana Jaromíra Hanáka) ve Staré Břeclavi uskuteční sraz
bývalých i současných zaměstnanců Domovní správy Břeclav.
Případní zájemci se prosím nahlaste u paní Zdeňky
Bachmanové (tel: 519 373 596 – po 20:00 hodině)
nejlépe do 15. 8.

Slovácký krúžek Stará břeclav zve na

Slavnosti piva
sobota 26. 7. od 14.00 hodin
deset druhů čepovaných speciálů
soutěže pro dospělé, skákací hrad a soutěže pro děti
večer disco pro starší a pokročilé

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.org

POZVÁNKA
NA VÝTVARNÉ LÉTO
Sdružení břeclavských výtvarníků připravilo pro výtvarnou
veřejnost netradiční prezentace na druhou prázdninovou dekádu. Po dva víkendy, 2., 3. a 9., 10. srpna, budou vytvářet kovové
skulptury na 2. ročníku ARTŠROTU v prostorách firmy ALBA
– METAL s.r.o. za laskavé podpory manželů Maděřičových a města Břeclavi. Výtvarné objekty následně autoři vystavÍ na volných
prostranstvích ve městě.
Partnerem břeclavských výtvarníků pro další aktivitu je město Lanžhot, kde mohou příznivci výtvarna zhlédnout 16. srpna
od 15. hodin netradiční výstavu obrazů, keramiky a fotografií
na plotě a ve dvoře – LIMPÍN 08. Sobotní odpoledne zpříjemní
cimbálová muzika HUDCI. Setkání na Limpíně se stalo v minulých dvou letech příjemnou zastávkou i cykloturistů.
O iniciativách břeclavských výtvarníků se mohou zájemci více
informovat na www.dyjaaartt.cz.

Výstava „Krajina Lednicko-valtického areálu a Pálavy „ pokračuje.
Po J. Holáskovi a V.Komarovovi vystaví svá díla trojice výtvarníků. Ve středu 25.6.se uskuteční setkání s J. Kepertem,B. Lošťákem
a R.Vajbarem.
Jiří Kepert je břeclavský výtvarník (vlastní profesí strojvůdce), který své
malování bere jako relaxaci. Z amatérského výtvarníka se proměňuje svou pílí a
soustavným studiem v tvůrce naší krajiny s profesionální rutinou.Vytvořil si osobitý
impresní styl(akvarel,tempera,kvaš).Lužní lesy, tůně,řeku
Dyji a jiné krajinné motivy
září pestrou paletou barev.
Bohumil Lošťák je fotograf, žijící na hájence Tři
Grácie u Hlohovce. Z lesníka a ctitele bohyní se stal hloubavý fotograf. Nespokojuje se se zachycením prchavých chvil, ale v oboru fotografie vytváří expresní
obrazy a vize, které dotváří a komponuje. Donutí diváka se zastavit
a přemýšlet. Své fotografické činnosti věnuje veškerý volný čas.
Robert Vajbar je z Rakvic.Jeho nejoblíbenějším výtvarným oborem je asi grafika. Dokonale zvládl grafické řemeslo(hlubotisk).Vajbar jde dál. Snaží se tvořit příběhy s humorným podtextem( Pozdní
sběr,Velsaři apod.). Svou tvorbou se prosazuje po různých galeriích
v České republice.
Galerie připravuje : Božena a Boris Kjulleněnovi. Z Třebíče k nám
zavítají známí profesionální umělci.Známe je ze známé břeclavské přehlídky muzea „Grafix“.Jejich vernisáž se uskuteční v úterý
16.září 2008.
Galerie vydává nový kalendář pro rok 2009.Kmotrou bude herečka Gabriela Vránová z Prahy. K 10.výročí galerie a k 75. narozeninám malíře A. Vojtka vydává galerie kalendář zcela nového pojetí.
Kalendář bude sestaven ze sedmi grafik-originálů, očíslovaných a
autorem podepsaných.Vydáno bude pouze sto kusů.Křest se uskuteční v září v galerii A.V. ve Staré Břeclavi.Zájemci již nyní mají
možnost si kalendář objednat,protože nebude možné všechny obdivovatele uspokojit.
Galerie nabízí –stálou expozici šperků ze dřeva,více než sto grafických děl,veškeré služby související s poradenstvím a výtvarným
uměním, oceňování obrazů,restaurování, atd.
Otevřeno : úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hodin, případně po telefonické domluvě kdykoliv. 519 372118, 723 930 015, 723 887 977.
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Kulturní léto na pěší zóně
O prázdninách můžete navštěvovat pravidelná vystoupení na pěší zóně před Gymnáziem. Kulturní odpoledne
se budou konat každou prázdninovou neděli od 15.00 do
16.00 hodin.
6. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
3. 8.

Hudební škola Yamaha
Sl. krúžek Charvatčané – ženský sbor
Sl. krúžek Charvatčané – mužský sbor
Pro klid duše
Národopisný soubor Břeclavan,
Slovácký krúžek Stará Břeclav
10. 8. Slovácký krúžek Poštorná
17. 8. Dechová hudba Charvatčanka
24. 8. Gospel Young
31. 8. Old Stars Břeclav
V případě zvlášť nepříznivého počasí
se konkrétní akce nekoná.

Pátrali po tom, co kdo umí
Co kdo umí, dělá, vytváří, co k tomu potřebuje a jaký výrobek,
nebo výsledek vzniká, to vše s dětmi probírají v MŠ na Hřbitovní
ulici v rámci vlastního projektu. Přímo v terénu navštěvují mnohá pracoviště rodičů i jiné firmy.
„Naším cílem bylo vést děti
k tomu, aby si vážily výsledků
činností jiných, aby poznávaly
stroje a přístroje, které slouží
k práci a objevovaly materiály
a jejich vlastnosti, ze kterých
jsou věci a předměty vyrobeny,“
uvedla ředitelka mateřské školy
Jitka Kocábová .
Loni tak děti navštívily prodejnu potravin, cukrárnu, zahradnictví, poštu, kovárnu,
ateliér malíře Vojtka, ale i přednášku policie o dopravě a bezpečnosti. Letos byla na progra-

mu exkurze ve výrobně nábytku,
v salonu pro stříhání pejsků, na
pile, v třídírně odpadů a zajímavá pro děti byla i přednáška
maminky pracující na geodézii
či návštěva hasičů. „Příště bychom chtěli děti vzít do výrobny
uzenin, soudní síně, do dopravního podniku a rádi přijmeme
pozvání na jakoukoliv prohlídku pracoviště rodičů našich dětí.
Všem, kteří nám to již umožnili
ještě jednou děkujeme,“ dodala
ředitelka Kocábová.
(red)
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ZŠ Kupkova excelovala

Žáci ZŠ Kupkova Břeclav vybojovali 1. místo na celorepublikových
atletických závodech Kinderiáda. Pro svoji školu tak získali finanční dar ve výši 150 000,-. Ceny mladým závodníkům předaly legendy
české atletiky Tomáš Dvořák a Ludmila Formanová.

Volejbalistky balancují
Ženskému volejbalovému týmu ze SK Duhovky Břeclav se podařilo vybojovat postup do I. třídy Krajského přeboru ve volejbale žen.
Celá letošní sezóna 2007/08
byla pro hráčky velmi složitá, ale
přesto všechno dokázaly udržet
prvenství. Sestava: M. Bábíčková, E. a J. Bahníčkovy, T. a K.
Darmovzalovy, V. Charvátová, sestry M. a M. Karešovy, A.
Krejčová, S. Pavelková, K. Švendová, H. a J. Vančurovy, J. Šlancarová, L. Janáčová, I. Proksová,
K. Benadová. Ve skutečnosti se
tento tým skládá převážně z dívek, které svým věkem splňují
ještě kategorii juniorek a kadetek, ale jsou doplněny i některými ženami.
Vstup do první části soutěže
se hráčkám podařil. Měly výbornou formou, kterou si přivezly z letního soustředění a
díky tomu si udržely první místo po celou dobu podzimní části
s jednou porážkou. Své soupeřky
předčily hlavně razantním útokem, kvalitním servisem a obětavou hrou v poli. Do jarní části
děvčata nastoupila s cílem udržet prvenství. Příprava na maturitní a přijímací zkoušky měla
za následek pokles v trénincích,
což se také podepsalo na fyzické přípravě a celkové hře. Přesto dosáhly na stupeň nejvyšší
a to je velká odměna pro jejich
trenéry.
Děkujeme všem příznivcům

Duhovky a sponzorům, kteří
nám přispěli na činnost oddílu a tím pomohli reprezentovat
náš klub a město nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. Děkujeme městu Břeclav, které nám
v minulém roce na naši činnost
přispělo nemalou částkou.
SK Duhovka myslí také na
svou budoucnost. Perspektiva
klubu tkví především ve výchově mladých hráček a v tomto
směru má velmi dobré výsledky, které se odrážejí na početním
stavu hráčské základny mládežnických týmů, ale především
v systému a kvalitě přípravy.
Nejmladší hráčky se připravují pod vedením S. Pavelkové
v přípravce, kde rozvíjejí své všeobecné sportovní dovednosti a
seznamují se se základy volejbalu. V poslední době jsou pro přípravu této věkové kategorie pořádány turnaje v minivolejbale,
kde Duhovka na jednom z nich
v Bratislavě obsadila vynikající
druhé místo.
Dalšími postupnými kategoriemi ve výchově mládeže jsou
žákyně a kadetky. V tomto soutěžním ročníku hrály stávající
žákyně i převážnou část kadetské soutěže. Za cenu maximálního časového i fyzického vytížení
hráček se právě díky nepřetržité-

Česko proti Francii v Břeclavi
Ve středu 3. 9. 2008 od 18.00 se na zimním stadionu
v Břeclavi (Alca Plast arena) utkají reprezentační týmy
České republiky a Francie
Po třech letech se nám tak znovu podařilo splnit sen všech
hokejových fanoušků. Hvězdy jako David Výborný nebo
Martin Straka se představí břeclavským divákům
jen několik dnů před zahájením 2. ligy
mu, pravidelnému zápasovému
rytmu podařilo vytvořit sehraný
tým. Kadetky obsadily 7.místo
z 18 týmů a žákyně skončily 7. z 25
což je příslibem do další sezóny.
Mimo soutěže se zúčastnily mnoha mezinárodních
turnajů, na kter ých v ý tečně reprezentovaly nejen svůj
k lub, a le i město Břeclav.
Za zmínku především stojí první místo O pohár starosty Mikulova, druhé místo O pohár
města Strážnice, 5. místo na
Mezinárodním turnaji v Brně.
Oddíl Duhovky nev y jížděl

Zdarma výhody:
- Právní a ﬁnanční servis
- Zajiš|ťujeme vklady do katastru
nemovitostí
- Znalecký posudek
- Daňové přiznání
- Pojištění nemovitostí

pouze za zkušenostmi mimo
svoji palubovku, ale organizoval i domácí turnaje s mezinárodní účastí. Za zmínku stojí Mikulášský turnaj a Majáles
2008, kterého se zúčastnily ligové Malacky či maďarský Györ.
Svými výkony si hráčky získaly zájem předních rakouských
či slovenských oddílů a již dnes
obdržely pozvánky na prestižní zářijový turnaj do Vídně, či
slovenské Senice a Bratislavy.
Marie Bábíčková
předsedkyně SK Duhovky
Břeclav

- Hypotéky až 100% z nemovitosti
- Reﬁnancování hypoték a úvěrů
- Spotřebitelské úvěry
a nebankovní půjčky
- Hypotéky bez dokladování příjmů
- Úvěry ze stavebního spoření
- Úvěry na odkup státních bytů

ZA JAK DLOUHO OBEJDETE VŠECHNY BANKY? ...U NÁS ZA NĚKOLIK MINUT

Nám. T.G.M. 7, 690 02 Břeclav, (nad optikou 1. patro)
Tel.: 776 057 484, 777 909 804, e-mail: rkdyje@centrum.cz

www.reality-dyje.cz
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Do nové sezóny s českou jedničkou Renátou Štrbíkovou
Stolní tenistky MSK Břeclav Gumotex patří již několik let k tomu nejlepšímu, čím Česká republika disponuje. Čtyři medailová
umístění v mistrovství ČR v uplynulých čtyřech letech včetně mistrovského titulu z roku 2005, úspěchy v mezinárodní Superlize
i na mezinárodních turnajích a v neposlední řadě i čelní umístění
v Českém poháru (aktuální držení poháru z roku 2007) udělaly
Břeclavi jméno v ČR, ale i v Evropě.
Udržet krok se stále
se zkvalitňující domácí
i mezinárodní konkurenci si vyžaduje průběžně doplňovat družstvo
a zároveň se starat o dorůstání talentů uvnitř oddílu. V minulých dvou
sezónách byla ozdobou
družstva žen MSK Číňanka Mai Gejie.
Její příchod byl jistě zpestřením i pro oko
divá ka, celek Břeclavi zůstal výkonnostně
konkurenceschopným
Hodonínu a Frýdlantu,
které se rovněž výrazně
posílily. Mai ale nebyla
stoprocentní jedničkou,
která dokáže i proti nejsilnějším soupeřům vždy
bodovat naplno. Měla výborné momenty, ale dokázala
i nečekaně zakolísat s dvojkami soupeřů v těžkých utkáních.
Loni to bylo v semifinále M-ČR
s Hodonínem (prohra 2:3 s Vachovcovou), letos v prvním semifinále s Frýdlantem (prohra
2:3 s Harabaszovou).
Přesto jí patří dík za dobré
výkony, zejména pak za výrazný podíl na prvenství žen MSK
v Českém poháru 2007 a za titul mistra ČR 2007 pro družstvo
dorostenek MSK Břeclav. V extralize a v bojích mistrovství ČR
chyběla i výraznější bodová pod-

pora jejích spoluhráček Ivany
Weberové a Olesji Stachové.
Do sezóny 2008-2009, která
začíná svým přípravný obdobím již v červenci, vstoupí celek MSK Břeclav Gumotex již
bez Mai, která zůstane členkou klubu, ale její hlavní náplní bude studium na vysoké škole doma v Číně. Post jedničky
družstva převezme Renáta Štrbíková , osmadvacetiletá zkušená reprezentantka ČR, řadu let
první hráčka země, aktuálně na
91.místě světového žebříčku žen.
Štrbíkovou znají příznivci malé-

příčinou nedotažených nadějí
břeclavských stolních tenistek,
na které její houževnatá a jistá
hra platí. Štrbíková je výborná
i do čtyřhry, kterou bude hrávat
s Weberovou, s níž se dlouhá léta
zná. Společně v roce 1998 byly
členkami mistrovského celku
ČR žen v dresu Baníku
Havířov pod vedením
trenéra Hýbnera.
Po desíti letech se
všichni tři scházejí znovu pod stejným praporem, s odhodláním usilovat o druhý mistrovský titul pro Břeclav.
Družstvo doplní znovu Stachova a v jednání je i částečné vytížení
v mistrovských utkáních pro Zuzanu Demianovou-Poliačkovou,
která již po narození
dítěte začala znovu trénovat. Ženy MK Břeclav
Gumotex určitě uvidíme v extralize, Českém
poháru a Superlize,
pro nejprestižnější evFoto: J. Holobrádek
ropskou klubovou soumifinále Mai 2:3 podlehla, což těž, kterou je Liga mistrů, jsou
se odrazilo ve výhře Břeclavi v pozici náhradního družstva.
5:3 a srovnání stavu semifiná- I to je ve špičkové konkurenci
lové série na 1:1. Stejně úspěšná výrazem ocenění dobré výkonbyla Štrbíková i ve finále M-ČR nostní úrovně hráčského kolekproti Hodonínu, sama však
na přesilu nestačila, když ji
Harabaszová bodově podpořila jen v prvním finálovém utkání. Štrbíková porazila dvakrát obávanou
čínskou obranářku v dresu Hodonína Shi Dan, jednou tivu, protože Ligu mistrů hrají
s ní prohrála, třikrát spolehli- jen ty nejlepší z nejlepších evvě bodovala přes Vachovcovou, ropských celků.
(jh)
která byla v minulých letech
ho celuloidového míčku z jejích
startů za Frýdlant. V končící
sezóně byla právě ona strůjcem
vyřazení hráček MSK v semifinále play off, když vyhrála osm
z devíti dvouher. Třikrát porazila Weberovou a Stachovou,
dvakrát Mai, jen ve druhém se-

Břeclavská dorostenecká čtyřka vítězí v centrální Evropě
Těžkou druhou polovinu týdne si prožili Břeclavští dorostenci,
kteří se po Mezinárodní regatě v Brně, nominovali na Mistrovství
středoevropských států CEFTA na Maďarském jezeru Velence.
V nominaci byla čt y řka
s kormidelníkem Josef Akai
jun., Jan Krátký, David Malík,
Adam Šmerda s kormidelníkem
Miroslavem Nádvorníkem a skifař Martin Mikýsek.
Ráno v den závodů foukal
velmi silný protivítr, který před
startovními bloky vytvářel obrovské vlny s hřebeny. Trať měřila 2000 metrů, což je o 500 metrů
delší než na které jezdí dorostenečtí veslaři. Proto se za těchto podmínek stával závod spíše
maratónem.
Jako první česká posádka
v soutěží nastupovala do závodu

právě břeclavská čtyřka s kormidelníkem. Po vyrovnaném startu
se přehnala po pravé straně lodi

obrovská vlna, která zbrzdila a
rozhodila břeclavskou posádku
a posunula asi o jednu délku za
vedoucí loď Maďarska. Po 300

metrech se na vedoucí loď dotáhli a od této chvíle se neustále
svým soupeřům vzdalovali.

V cíli byl rozdíl před druhou
posádkou Maďarska 16 vteřin.
Za hodinu po čtyřce startoval
Martin Mikýsek v závodě skifařů. Díky vlnám byl závod plný
zvratů, a pořadí veslařů se měnilo každých 200 metrů. Martin
ve vlnách tvrdě bojoval se skifaři z Polska, Srbska a Maďarska a
v těsném dojezdu zbylo na Martina čtvrté místo.
Česká výprava dosáhla z jedenácti disciplín pětkrát vítězství a zvítězila v konkurenci šesti zemí v bodování národů před
Maďarskem, Polskem, Srbskem,
Rakouskem a Slovenskem.
Zástupce Maďarského veslařského svazu poté předal břeclavské výpravě pohár za celkové vítězství.
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ZŠ Slovácká zazářila na Poháru rozhlasu
Mladším žákům i žačkám
ZŠ Slovácká se podařilo neuvěřitelné. Vyhráli nejprestižnější
atletický závod základních škol
Pohár rozhlasu.
Velký dík patří také učitelům Petru Baránkovi a Ivě Jobánkové, kteří se nejvíce podíleli na přípravě těchto mladých
nadějí. „Holky nemají žádnou
slabinu, jsou nejlepší ve všem,“
pochlubil se za kolektiv trenér
a učitel v jedné osobě Petr Baránek.
„Kluci jsou zase vyrovnaní.
Když jeden onemocní, může jej
nahradit jiný, který má stejně
kvalitní výkony,“ naznačil tajnou zbraň chlapeckého mužstva Baránek.
(dav)

Lucie Rylichová chce vystřílet Evropu
ke střelbě i dobrou fyzičku?
Když má člověk více než
dvacetkrát za sebou zvednout
asi čtyřkilovou zbraň na letícího holuba a vystřelit na něj dvě
rány, fyzičku určitě potřebuje.
Na škole máme osm hodin tělocviku týdně a týden před závody
trénuji střelbu téměř denně. Závod se potom střílí na 75 terčů
+ 25 terčů finále, do kterého se
dostane 6 nejlepších.
Jsou ve střelbě lepší kluci
nebo holky?
Kluci rozhodně nejsou lepší.
Mnohdy se stává, že je holky porazí. Záleží hlavně na psychice
člověka během závodu.
Máš šanci na Kypru uspět?
Soutěž bude probíhat jak
v jednotlivcích, tak v družstvech. Myslím, že máme šanci získat medaili, ale to se uvidí.
Jak říkají střelci: ,, Střílet se naučí
každý, závodit málokdo.“
(dav)

Aktivně střílí teprve rok,
přesto už je v juniorské reprezentaci České republiky. Lucie
Rylichová z Břeclavi už za pár
dnů odletí na mistrovství Evropy na Kypr ve střelbě brokovnicí na asfaltové terče v disciplíně trap.
Jak jsi se k tomuto neobvyklému sportu dostala?
Rodiče jsou myslivci. Ti mě
seznámili s panem Janotou, který střelbu na holuby (slangový
výraz pro letící asfaltové terče –
pozn. redakce) trénoval. Zkusila
jsem to a i přes počáteční neúspěchy se mi tento sport zalíbil.
Teď trénuji v Brně a můj nynější trenér Petr Hrdlička vyhrál
olympiádu.
Kolikátá si v republikovém
žebříčku?
Prozatím jsem třetí mezi ženami.
Brokovnice není nejlehčí zbraň. Potřebuje člověk

Pozvánka na hokejová utkání
do břeclavské Alcaplast areny
26. 8. 17. 00 KLH Chomutov-HK Trenčín (přípravné utkání)
27. 8. 17. 00 KLH Chomutov-HC Znojemští Orli (přípravné utkání)
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Nová fotbalová sezona je za dveřmi
Fotbalisté MSK Břeclav zabránili Znojmu v postupu do druhé ligy. V posledním zápasu letošní sezony remizovali se Znojmem 3:3. Samotní Břeclavané skončili v MSFL na 6. místě. Jejich
ambice však z počátku sezony byly vyšší. Pokoušeli se atakovat
vedoucí pozice v tabulce a udržovali při životě myšlenku na postup do 2. ligy. V polovině jara ale jejich naděje začaly pomalu
uhasínat. Špatné výsledky v závěru sezony MSK definitivně odstavily z bojů o postup.
Hráči i trenéři se však už
začínají soustředit na další sezonu. V závěru června byly totiž vylosovány zápasy Poháru

ČMFS ročníku 2008/2009. Muži
břeclavského Ačka však na svého soupeře musí čekat, protože
v předkole Poháru se 20. červen-

Staronové vedení. Jiří Kalužík skončil k 30. 6. 2008 jako jednatel fotbalového MSK. Nahradil jej syn Juraj, kterého valná hromada MSK
jednohlasně schválila. Druhým jednatelem zůstává Jiří Bendl. Jiří Kalužík nadále zůstává „čestným prezidentem“ MSK. Na snímku zleva
Jiří Kalužík, Jiří Bendl, Juraj Kalužík.
ce utkají Dubňany a Šardice. Vítěz tohoto zápasu pak bude soupeřem MSK. Zápas 1. kola odehrají Břeclavští na půdě soupeře
26. nebo 27. července. V případě
vyhraného utkání se MSK utká
s postupujícím z duelu Rájec –
Mutěnice.
V rámci losování ČMFS pro
Moravu jsou známy i zápasy soutěžního ročníku MSFL
Se Zlínem Břeclavští remizovali 3:3

Foto Martin Daneš

2008/2009. Mužstvo MSK Břeclav hned v prvním kole pojede
na horkou půdu do Frýdku-Místku, kde letos uhrálo remízu
1:1. Doma se naši fotbalisté poprvé představí ve druhém kole
v utkání proti Uničovu. Třetí
liga začíná o víkendu 9. a 10.
srpna a doma nastoupí MSK
o týden později, tedy 16. nebo 17.
srpna.
(red)

Vzhledem k tomu, že mnoho příznivců MSK požaduje změnu hracího dne domácích utkání, probíhá v těchto dnech debata o možném přesunu termínu konání domácích mistrovských
utkání ze soboty na neděli. Na fanzóně www.mskbreclav.cz se
i vy můžete vyjádřit k tomuto záměru. Vedení MSK Břeclav bere
v potaz všechny názory a po jejich vyhodnocení rozhodne o termínu domácích zápasů.

Břeclavští Lvi trénují na druholigovou sezonu
Suchá příprava hokejistů HC Břeclav se pomalu chýlí k konci
a čeká je téměř měsíc dlouhá dovolená.
Na tréninky, které kouč Jiří
Otoupalík zaměřuje hlavně na
posilování a zlepšení fyzičky
(nechybí ale ani oblíbený fotbal
či házená), se mu hlásí zatím kolem patnácti hokejistů, mezi kterými lze najít i staré známé tváře
z loňské úspěšné sezóny.
Pokud půjde vše podle předpokladů, měly by dvě nejlepší
útočné formace z loňska v Břeclavi působit i v nové sezóně. Tým
je však nutno doplnit o zkušenější druholigové hokejisty.
Ti by mohli být rekrutováni
z některých blanenských hokejistů, kteří po prodeji druholigové licence trénují v Břeclavi
a kromě toho manažeři stále
jednají s dalšími hráči z okolí.
Jak potvrdil ředitel zimního
stadionu Zdeněk Petr, probíha-

jí jednání s novými sponzory
z kraje a výše jejich příspěvků
na nadcházející sezónu bude
hodně záviset na návštěvnosti domácích utkání. Proto se
vstupné na jednotlivá utkání
nebude nijak rapidně zvyšovat
a ani kvůli permanentce lidé
nebudou muset sahat extrémně hluboko do kapes. Pro věrné
břeclavské fanoušky bude také
od příští sezóny připraven široký sortiment suvenýrů s logem
břeclavského klubu.
Hokejisté poprvé vyjedou na
led koncem července a po dvou
týdnech tréninků je čeká až do
poloviny září, kdy se rozjíždí
druhá liga, celkem šest přípravných utkání. Zatím jsou potvrzena přípravná utkání s trojicí
nových týmů z bývalé druholi-

gové skupiny
střed – Pelhřimovem,
Velkým Meziříčím
a Žďárem
nad Sázavou. Přesné
termíny a časy přípravných utkání,
stejně ja ko
i představení
nových sou- Při bojích o postup do 2. ligy Břeclavané ukázali, že
peřů Břec- jim na hokeji záleží a zaplnili téměř celou severní trilavi, jsou na bunu. Vedení zimního stadionu doufá, že atraktivní
zápasy druhé ligy letos přitáhnou do Alcaplast arény
oficiálních
Foto D. Mahovský
s t r á n k á c h více fanoušků.
http://ihcbreclav.dnh.cz. (dan)
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