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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V BŘECLAVI
Rozloučili jsme
se s panem
Bedřichem Kaněrou

Ve čtvrtek 11. dubna jsme se naposledy rozloučili s jednou z nejvýznamnějších osobností kulturního
života Břeclavska druhé poloviny dvacátého století, panem Bedřichem Kaněrou. Na vzpomínkovém
snímku recituje Bedřich Kaněra „tiché verše poštorenských básníků" na slavnostním křtu publikace
Město Břeclav v židovské synagoze dne 7. prosince 2001.
(foto: Václav Šálek)

V úterý 2. dubna zemřel náhle ve
věku nedožitých 68 let Mgr. Bedřich
Kaněra, středoškolský profesor, recitátor a herec, dramaturg, režisér, organizátor, jedna z nejvýznamnějších osobností kulturního života Břeclavska druhé poloviny dvacátého století.
Do velké obřadní síně v Praze - Strašnicích se s ním přišli rozloučit společně
s rodinou přátelé, jeho žáci a studenti,
spolupracovníci. Po obřadu byl pak pochován ve svém rodišti, v podkrkonošské
vísce Slatina nad Úpou, jak si přál.
Bedřich Kaněra přišel do Břeclavi
v roce 1957 po studiích na Vysoké škole
pedagogické v Praze, ale už předtím sem
dojížděl za svou pozdější manželkou
Janou, která zde působila na střední pedagogické škole. Učil nejdříve v Lednici,
potom v Poštorné, v letech 1960-1991
vyučoval český jazyk a literaturu na nynější Obchodní akademii (dříve SEŠ)
v Břeclavi.
Od začátku svého působení v okresním městě vyvíjeli manželé Kaněrovi
bohatou kulturní aktivitu na školách,
kde učili, hráli ochotnické divadlo v divadelním souboru Břetislav. Bedřich
Kaněra vedl několik dětských recitačních a divadelních souborů. V roce
1956 se stal jedním ze spoluzakladatelů
Divadla poezie Proměna, které ovlivnilo na další čtvrtstoletí úroveň kultury
v celém regionu. V letech 1956-1981
uskutečnila Proměna pod vedením Bedřicha Kaněry 70 pořadů poezie. Soubor
se vypracoval od skromných začátků
s literárními přednáškami ve vyspělé divadlo poezie okresu i kraje s širokým
okruhem stálých posluchačů. V 70. letech Proměna 3x reprezentovala okres
Břeclav na národní přehlídce uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov. V samotné Břeclavi si získaly velkou oblibu
například pořady „Slova a tóny“ v břeclavském hotelu Slávia.
(Pokračování na straně 12)
Mgr. Marta Ondrášková
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Roste počet drogově závislých, varuje přednosta
S rozborem problematiky sociálněpatologických jevů vystoupil na posledním zasedání zastupitelstva města koncem března přednosta Okresního úřadu v Břeclavi Ing. Dymo
Piškula. Cílem jeho vystoupení bylo
upozornit zastupitele na rostoucí počet drogově závislých mladých lidí a
na špatnou situaci v některých břeclavských klubech.
„V poslední době zaznamenal okresní
úřad zvyšující se toxikomanii, přičemž se
snižuje věková hranice uživatelů drog.
Roste také trestná činnost. Bohužel se
opomíjí problematika nalévání alkoholu
mladistvým (do 18 let) a dokonce nezletilcům (do 15 let), a přitom podle posled-

ních analýz mladí lidé přecházejí na tvrdé
drogy právě přes alkohol a měkké drogy.
Ukázalo se, že až šedesát procent mladých lidí vyzkouší tvrdou drogu po návyku na alkohol,“ varoval přednosta okresu
Dymo Piškula. V loňském roce proběhlo
v Břeclavi několik kontrolních akcí, kdy
se v 98 případech zjistilo požívání alkoholu u mladistvých a nezletilých. Letošní
kontroly tento stav jen potvrdily, navíc se
prokázalo i užívání marihuany. „Apeluji
na to, aby město odebralo výjimku pro
pořádání hudebních produkcí v nočních
hodinách takovému klubu, kde se zjistí
nalévání alkoholu mladistvým,“ kladl zastupitelům na srdce přednosta okresu. Situace vyvrcholila v disco klubu Laguna,

kde na základě několika kontrol skutečně
bylo zjištěno nalévání alkoholu mladistvým a město proto Laguně odebralo výjimku pro pořádání hudebních produkcí v
nočních hodinách. Laguna se proti rozhodnutí městské rady odvolala. Situace se
řešila na společném jednání s představiteli města i okresu v pondělí 22. dubna. Zástupce klubu ujistil, že došlo k výměně
obsluhujícího personálu i tzv. vyhazovačů
a že už se situace nebude opakovat. Město
proto doporučilo Laguně podat si žádost o
povolení výjimky. O jejím opětovném vydání rozhodne rada města.
(peh)

Radnice požádala o
OkÚ Břeclav
Konaly se oslavy osvobození Břeclavi budovu
Břeclavská radnice požádala stát

V úterý 16. dubna se oba místostarostové města, RNDr. Miloš Petrů a Ing. František Strnad, zúčastnili oslav 57. výročí osvobození města.
Foto: Bedřich Mach

Neplatiči se odvolávají, ale tři už
byli vystěhováni do azylového domu
Už od loňského podzimu jsou prázdné
holobyty, které město postavilo pro neplatiče nájemného v obecních bytech.
Neplatiči sice dál neplatí nájemné
a dluh vůči městu vzrůstá, ale stěhování
záleží na rozhodnutí krajského soudu,
k němuž se neplatiči drze odvolávají.
Město musí podle zákona zajistit neplatičům s dětmi náhradní bydlení. Proto byl v
Charvátské Nové Vsi rekonstruován bývalý
objekt JZD na byty 4. kategorie. Pro bezdětné neplatiče musí město při jejich vystěhování zajistit alespoň přístřeší. „U bezdětných neplatičů už proběhly exekuce a tři
neplatiče jsme umístili do azylového domu
ve Staré Břeclavi,“ říká místostarosta Břeclavi RNDr. Miloš Petrů.
Na rodiny neplatičů však město bez pomoci soudu nemá metr. Okresní soud sice
rozhodne o vystěhování neplatiče, ten se
ale odvolá ke krajskému soudu, kde případ
leží třeba několik let. O práci soudů svědčí
například fakt, že několik případů břeclavských neplatičů nájemného leží u Krajského
soudu v Brně už od konce roku 1998. Tepr-

ve na základě soudního rozhodnutí však
může město přistoupit k dalšímu kroku, kterým je násilné vystěhování neplatiče za asistence policie. „Krajský soud doposud nepotvrdil ani jediný výkon rozhodnutí, nutný
k vystěhování neplatiče. Bez toho jsme bezmocní a proto jsou holobyty zatím prázdné,“ krčí rameny místostarosta Břeclavi.
Doufá však, že práce soudů se zlepší a městu se uvolní byty pro lidi z pořadníku, kteří
by platili rádi, jen kdyby měli kde bydlet.
Holobyty v bývalém kravíně představují
třináct menších místností o velikosti 15 m2,
pět větších má 30 m2 a dvě největší měří
45 m2. Jde v podstatě o holé stěny, sociální
zařízení je společné, poteče pouze studená
voda. Vytápění bytů je elektrickými přímotopy, které budou puštěny pouze po zaplacení paušální částky na měsíc dopředu.
Také kuchyňka je společná, každý si bude
moci uvařit na vlastním vařiči, rovněž po
zaplacení poplatku. V budově je byt správce, který dohlíží na chod zařízení, zvýšený
dozor v této části města bude mít i městská
policie.
(peh)

o bezúplatný převod budovy okresního
úřadu do majetku města v souvislosti
s reformou státní správy.
Působnost okresních úřadů končí k poslednímu prosinci letošního roku, od 1.
ledna bude Břeclav jedním z měst s rozšířenou působností a radnici tak přibude
asi stovka úředníků, většinou právě z
okresního úřadu. Pokud stát rozhodne o
bezúplatném převodu budovy na město,
řada úředníků bude moci dál pracovat v
prostředí, na které jsou zvyklí. Radnice si
požádala rovněž o převod pozemků pod
budovou a dvorního traktu. Vláda má
otázku převodu budov okresních úřadů
(případně placení symbolického nájmu
za jejich užívání) do majetku měst, která
jsou nyní městy okresními, řešit pravděpodobně v květnu.
(peh)

Dojde k menší
úpravě nájemného
Rada města Břeclavi schválila úpravu
nájemného v obecních bytech, která začne platit od 1. července letošního
roku. Nájemné vzroste zhruba o 4 procenta oproti současnému stavu.
„Město se musí řídit výměrem Ministerstva financí České republiky, které stanovuje zvýšení nájemného o 4% a nový způsob
počítání podlahové plochy do nájemného,“
vysvětluje místostarosta Břeclavi RNDr.
Miloš Petrů. Zatímco podle staré vyhlášky
se podlahová plocha koupelny, WC a sklepních místností (pokud byly zděné) započítávala pouze polovinou výměry, od 1. července 2002 se budou nájemníci muset platit nájemné z celé plochy. Domovní správa proto
během následujících měsíců musí přepočítat podlahové plochy a vyměřit nájemníkům v obecních bytech novou výši nájemného. „Nejde však o žádný drastický nárůst.
Podle předběžných propočtů vzroste nájemné u jednotlivých bytů v průměru o sedmdesát až devadesát korun,“ uklidňuje nájemníky místostarosta. U sklepních kójí,
které nejsou zděné, se bude nadále do výměry nájemného započítávat pouze poloviny plochy.
(peh)
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Rozpočet města Břeclavi pro rok 2002
V březnovém čísle Radnice jsem zveřejnil článek „Jak je to s úvěry a dluhy
města“, ve kterém jsem psal o zadluženosti města. Dluh v rozhodující míře
vznikl za minulého vedení radnice a
stále ve velké míře ovlivňuje investiční
možnosti města.
Dne 25. března zastupitelstvo města projednávalo závěrečný účet roku 2001 včetně
rozpočtových změn v závěru roku. Bylo
konstatováno, že přes určité těžkosti v plnění příjmové části rozpočtu bylo hospodaření města vyrovnané. Plnění příjmů bylo ve
výši 380 591 100,- Kč, taktéž výdaje činily
stejnou částku, z toho investice 43 848 000,Kč. Důležité bylo, že na účtu města
k 31.12.2001 zůstalo 12 908 600,- Kč, což
umožnilo bezproblémové financování v začátku roku 2002. Závěrečný účet byl

schválen 20 zastupiteli z 21 přítomných,
přičemž 1 se zdržel hlasování.
Rozpočet města byl předkládán zastupitelstvu města dne 25. března. V několika verzích byl projednáván ve vedení města ve
finančním výboru zastupitelstva. Závěrečnou verzi projednala rada města a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení. Rozpočet
pro rok 2002 je navržen jako vyrovnaný
s celkovými příjmy 436 527 300,- Kč a výdaji 436 527 300,- Kč, z toho na investiční
akce se počítá s částkou 64 124 000,- Kč.
Mezi zařazenými investičními akcemi jsou
mimo jiné: cyklistická stezka na ulici Národních hrdinů, rekonstrukce kasáren na
byty, vodovod Hraniční, odkanalizování St.
Břeclavi, tepelná izolace střechy zimního
stadionu, atd.
Nyní již víme, že se v letošním roce nebu-

Rozpočet města
- vybrané kapitoly

Rozpočet investičních staveb na rok 2002

Zveřejňujeme alespoň část rozpočtu města Břeclavi pro rok 2002, jako
jsou celkové příjmy a celkové výdaje
v jednotlivých kapitolách a seznam
investičních akcí. Částky jsou v tisících korun. Kompletní rozpočet města naleznete na internetových stránkách www.breclav-city.cz, případně
je k dispozici na Městském úřadě.
Rozpočet příjmů na rok 2002
Daňové příjmy celkem
169.042,7
Příjmy z pronájmu
majetku j.n. (VaK)
25.000
Nedaňové příjmy celkem
50.920,1
Kapitálové příjmy celkem
7.400,0
Přijaté dotace celkem
205.591,6
Rozpočet výdajů na rok 2002
Průmyslová
a ostatní odvětví celkem
19194,2
Služby pro
obyvatelstvo celkem
203.532,9
Předškolní zařízení
21.682,7
Základní školy
85.905,5
Školní stravování
1965,7
Základní umělecké školy 6893,1
Filmová tvorba, kina
3.428,0
Činnosti knihovnické
7.218,0
Činnosti muzeí, galerií
3.555,0
Tělovýchovná činnost
- TEREZA příspěvek
16.002,0
Veřejné osvětlení
6.575,0
Sběr a svoz
komunálního odpadu
17.032,0
Péče o vzhled obcí
a veř. zeleň
15.014,0
Sociální věci celkem
Sociální dávky
Domovy důchodců
Obrana, bezpečnost
a ochrana celkem
Všeobecná veřejná
správa celkem

81.511,3
47.400,0
15.812,0

12.239,1
55.415,8

Text
proviz.
Skupina 2
komunikace
Tyršův sad
1 500,0
komunikace
ul. Křivá - PD
100,0
parkoviště Stromořadní 0
náměstíčko ČSA
289,0
komunikace
Jánský dvůr PD
cyklistická
stezka Nár.hrdinů
0
chodník - byty
IV. kategorie
240,0
křižovatka Poštorná 4.600,0
vodovod - byty
IV. kategorie
360,0
vodovod -Hraniční
500,0
odkanalizování
St. Břeclavi (vl. zdroj) 3.600,0
odkanalizování
St.Břeclavi (SFŽP)
0
dokončení kanalizační sítě
III. etapa (PHARE) 18.750,0
dokončení kanalizační sítě
III. etapa (vl. zdroj) 6 250,0
kanalizace Lesní
- splašková
925,0
skupina 2 celkem
37.114,0
skupina 4
senior klub Poštorná
- stav. úpravy
rozpočet
380,0
skupina 4
celkem
380,0
úroky
odkanalizování
St. Břeclavi
rozpočet
4 000,0
celkem úroky
4 000,0
celkem investice
provizorium
77.474,0
rozpočet
64.124,0

rozpočet

700,0
100,0
900,0
289,0
100,0
1 350,0
500,0
4.600,0
1.000,0
2.000,0
1.711,2
1 888,8
0,0
0,0
925,0
16.064,0

de realizovat světelná křižovatka v Poštorné. Provedou se jen chráničky pro světelnou signalizaci za cca 100 tis. Kč. Chtěl
bych zdůraznit jednu věc, na kterou se občané ptají. Rekonstrukce vozovek ve městě
provádí firma Strabag, investorem je Ředitelství silnic a dálnic a ve výši 75 mil. Kč je
financována z evropského fondu Phare.
Vozovky, které se opravují patří kraji a ne
městu. Jedná se o velmi náročnou stavbu,
protože v některých úsecích se vyměňují a
opravují inženýrské sítě. Nic z toho není
hrazeno z rozpočtu města. Celý rozpočet je
zveřejněn na internetových stránkách města. Uvádím jen rozpočet investičních staveb
a některých dalších položek tak, jak byl zastupitelstvem města schválen.
Ing. František Strnad,
místostarosta

Text
proviz.
skupina 3
střecha přístavba
- MŠ Břetislavova
rekonstr. stropů
a podkr. MŠ Ladná
ZŠ Na Valtické
- sedl. střecha
1.150,0
ZŠ Slovácká rekonstrukce el. inst. 990,0
půdní vestavba učebny
ZŠ Kpt. Nálepky
zastřešení - zimní stadion
(vlast. zdroj)
zastřešení - zimního stadionu
(st. dotace)
hřiště Ladná
1.000,0
kasárna byty
27.750,0
(st. dotace)
kasárna byty
5.000,0
(vlast. zdroj)
přeložka traf.
na cukrovaru PD
1 000,0
příprava výstavby
v areálu cukrovar PD
Hraniční VO
800,0
zásobování teplem
- kotelny
2.670,0
skupina 3 celkem
40.360,0

rozpočet

0,0
500,0
1.150,0
990,0
600,0
3.000,0
2.000,0
0,0
27.750,0
5.050,0

0,0
1.000,0
0,0
1.640,0
43.680,0
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JARNÁ AKCIA

Oblastní charita Břeclav

FTC, a.s. Pezinok Vám ponúka
veľkoplošné parkety a lepené drevo
za bezkonkurenčné ceny

• veľkoplošné celodrevené parkety

v drevinách dub, buk, javor, jaseň
• ceny už od 395,- SK/m
2

Pezinok
00421-33-6903442
Bratislava 00421-33-43421389,
Holíč
00421-34-668 21

Príďte do našich podnikových predajní ! ! !

Umění v minigalerii Q+Q
„Umění na řetěze“
Od letošního ledna má Břeclav novou výstavní síň - minigalerii
Q+Q ve stejnojmenné prodejně hudebnin, knih a dárkového zboží
(keramika, stříbro, trička...). Najdete ji v suterénu Železářství Macoun
(na ulici 17. listopadu - dříve prodejna oděvů
Arizona). Minigalerie vznikla ve vstupním prostoru, kde obrazy visí na řetěze, a proto majitel
prodejny Q+Q Vladimír Kříž představuje tuto
galerii jako „umění na řetěze“.

Ředitel OCH Břeclav Jaroslav Samson a člen představenstva a ředitel divize
Pryže a plasty a.s. Gumotex Ing. Jaroslav Fendrich při podpisu darovací
smlouvy. Na podporu projektu Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi.
akciová společnost Gumotex věnovala 100 000,- Kč. (Více v článku na
straně 5)
Foto: Roman Potočník

Program minigalerie Q+Q
• Vernisáž
V pátek 10. května v 17 hodin bude zahájena vernisáž výtvarníka z Hlohovce - Vladimír ZNAMENÁK. Jeho díla zde budou
umístěna asi tři týdny.
• Pravidelně nepravidelná výstava
Vždy v „mezidobí“ mezi plánovanými autorskými výstavami budou na řetěze viset
břeclavští umělci, kteří jsou spoluiniciátory
této minigalerie: Karel Křivánek, František
Schultz, Ivan Hodonský, Jiří Holásek, Libor
Juřena, Jiří Hiršl a Jarmila Garšicová. Vystavená díla jsou prodejná.

ZAHAJUJE PLA
VEBNÍ SEZÓNU
PLAVEBNÍ
2002
Od 1. května 2002 zahajujeme
vyhlídkové plavby na řřece
ece Dyji
v době od 10.00 do 18.00 hod.
v přístavu Bř
eclavi nad splavem
Břeclavi
Vešker
é informace VVám
ám rádi zodpovíme
eškeré

na telefonních číslech:

0723/968 410, 0627/355 110

GE Capital Bank, a.s.
Slovácká 2762, 690 02 Břeclav

tel: 0627/361 511
fax 0627/361 519
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Den pro charitu
Dne 22.3. proběhla v prostorách břeclavské synagogy akce Oblastní charity
Břeclav a Rotary klubu Valtice s názvem DEN PRO CHARITU. Během ní se
konal se benefiční koncert břeclavského
Komorního orchestru. Výtěžek byl věnován nadaci NROS-Pomozte dětem, která
podpořila v minulém roce Azylový dům
pro matky s dětmi v nouzi.
Následovala aukce vybraných uměleckých děl
umělců jižní Moravy. Licitátorem dražby byl
malíř Antonín Vojtek. Hrubý výtěžek aukce činil
21 200,- Kč a použije se na podporu projektu
Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi.
Významným okamžikem tohoto odpoledne byl
podpis darovací smlouvy mezi Oblastní charitou
Břeclav a akciovou společností Gumotex a.s.
Břeclav, která věnovala 100 000,- Kč.
Prezentovaly se zde také chráněné dílny
Oblastní charity Znojmo a Sdružení PRAH
Brno výrobky postižených lidí, které byly
nejen k vidění, ale i ke koupi. Celou akci
moderovala paní Markéta Sýkorová.
Den pro charitu se konal pod záštitou břeclavského starosty Mgr. Miroslava Ondruše.
Oblastní charita Břeclav děkuje členům Rotary klubu Valtice, účinkujícím břeclavského
komorního orchestru, představitelům Města,
vedení akciové společnosti Gumotex, vedení
Městského muzea a galerie a všem, kdo tuto
akci jakýmkoliv způsobem podpořili.
Jarmila Šnorichová, OCH Břeclav

Oblastní charita Břeclav
Slavnostní otevření a vysvěcení Azylového domu
pro matky s dětmi v nouzi v Poštorné
Po čtvrtroce zkušebního provozu dne
4. dubna Oblastní charita Břeclav slavnostně otevřela Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi v Poštorné.
Dům na Komenského ulici v Břeclavi Poštorné požehnal generální vikář brněnské
diecéze Mons. Jiří Mikulášek za laskavé asistence pana děkana Mgr. Josefa Ondráčka
a poštorenského pana faráře Mgr. Jiřího
Cajzla (viz snímek).
Ve třech bytových jednotkách bydlí od
konce roku tři maminky s dětmi. Dům jim
může poskytnout azyl nejdéle na dobu jednoho roku. K dispozici je i krizové lůžko

pro matku a dítě a nutné technické zázemí
pro personál.
O možnosti přijetí a umístnění rozhoduje
odborná komise sociálních pracovnic azylového domu. Podmínkou je, aby matka
měla zažádáno na obecním nebo městském úřadu o byt a byla zařazena do pořadníku. Počet žádostí v současnosti převyšuje dosavadní ubytovací možnosti Azylového domu. Pokud se podaří získat další
zdroje na investice a dokončí se stavební
úpravy, kapacita domova by se zvýšila na
16 bytových jednotek.
Jarmila Šnorichová OCH Břeclav

Svaz důchodců ČR
Den matek
Výbor místní organizace SD ČR Břeclav zve
všechny své členy na slavnostní členskou besedu pořádanou ke Dni matek. Koná se ve čtvrtek 9. května 2002 od 15 hodin v sále Dělnického domu na Žerotínově ulici. Bohatý kulturní
program, tombola, hudba k tanci a poslechu.

Cykloturistický výlet
Zveme sportovně založené seniory na cykloturistický výlet - směr sv. Hubert. Koná se
v soboru 11. května. Sraz ve 14 hod. u Billy.

Akademie
Ten, kdo má zájem vzdělávat se v seniorském věku, má možnost podat přihlášku do
Akademie třetího věku. Přihlášku si vyzvedněte v městské knihovně, vyplňte a do 10. května
2002 odevzdejte tamtéž. Bližší informace podává ředitelka knihovny Mgr. Marta Ondrášková
na tel. č. 372 437, ústředna knihovny 372 149,
nebo předsedkyně MO SOČR Břeclav p.
Lhotská Jiřina, tel. č. 373 010 (po 19 hodině).

Informačních středy
Využívejte našich informačních střed v době
od 14 do 15 hodin: nabídka poukázek na pedikúru a na masáž, možnost zakoupení lístků do
divadel, zap1acení členských příspěvků.

Vývěsky
Nejčerstvější zprávy o činnosti místní organizace SD ČR najdete na vývěsce na ulici
Jana Palacha, u vlakového nádraží a na nástěnce v Klubu důchodců, Stromořadní 5.

Využití finančních prostředků z Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Břeclav předložila záměry na využití prostředků Tříkrálové
sbírky 2002 dle následujícího znění:
Dobrovol. centrum Břeclav 20 000,- Kč
Denní centrum Břeclav
20 000,- Kč
Azylový dům pro matky
s dětmi v nouzi - Poštorná
361 521,45 Kč (investice)
100 000,- Kč (provoz)
Šatník Popice
2 000,- Kč
Šatník Novosedly
9 712,- Kč
Rezerva
68 000,- Kč
Celkem
513 233,45 Kč
tj. 70 % z výtěžku TKS 2002
Pozn: Výtěžek z TKS 2002 činil 830 333,50 Kč
Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Břeclav je centrální místo kontaktu
s dobrovolníky daného regionu. Zde mají
možnost získat informace pro spolupráci
s projekty.
Denní centrum slouží klientům, kteří se
ocitnou v nouzi, jsou bez přístřeší a finančních prostředků. Je jim třeba poskytnout potravinový servis, ošacení, poradenskou pomoc a kontakty na instituce
a zařízení.

Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi
je zařízení, jež pomáhá matkám a dětem v
krizi (ztráta domova, bytu či ubytování, řešitelné problémy s tímto spojené). Matky se
učí samostatně rozhodovat a postupně přebírat odpovědnost samy za sebe a svoje děti.
Šatník Popice a Novosedly - příjem ošacení, obuvi, hraček aj., výdej zboží a návazná
pomoc potřebným lidem. Třídění, balení a
přeprava (humanitární pomoc) na místo určení. Vytvoření sítě středisek v regionu Břeclav
a podmínek pro krizovou pomoc klientům.
Jarmila Šnorichová OCH Břeclav
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MĚSTO
BŘECLAV

Stalo se v květnu 2002

V pondělí 22. dubna se otevíraly obálky a
hodnotily nabídky na rekonstrukci dvou budov bývalých kasáren ve Staré Břeclavi na
byty. Do roka a do dne by zde mělo vzniknout
75 bytů od jednopokojových až po třípokojové, včetně osmi bezbariérových bytových jednotek. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo
městu dotaci 27,5 milionu korun, část nákladů
budou hradit sami nájemníci, sdružení v bytovém družstvu Byt 2000.
(peh)

Oslavili jsme Velikonoce.
Zasedla mimořádná valná hromada
akciové společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Břeclav.
• Byl slavnostně vysvěcen Azylový
dům pro matky s dětmi v nouzi v
Poštorné.
• V rakouském St. Pöltenu byl starosta
Břeclavi Mgr. Miroslav Ondruš přítomen na jednání mikroregionu Dreiländerecke za účasti rakouského tisku a
televize.
5.4. Konalo se slavnostní shromáždění k 25.
výročí zahájení výuky na ZŠ Slovácká.
7.-9.4. Tajemník Ing. Bedřich Mach se zúčastnil valného shromáždění tajemníků ČR.
Během něj se konaly přednášky k reformě veřejné správy a tzv. elektronické
podatelně.
8.4. Konalo se jednání o smlouvách o pronájmu akciové společnosti VaK Břeclav.
9.4. Zasedalo představenstvo VaK Břeclav, a.s.
10.4. Místostarosta RNDr. Miloš Petrů a
právníci z MěÚ jednali s firmou Stavening o možnostech odstranění skeletů v
sídlišti Na Valtické.
• RNDr. Miloš Petrů doprovázel delegaci rumunského parlamentu, která
spolu se zástupci našeho parlamentu
navštívil Okresní úřad Břeclav a podnik OTIS.
10.-11.4. Starosta byl přítomen na zasedání společného výboru rakouského programu Interreg a našeho Phare CBC, kde se posuzovaly projekty příhraniční spolupráce.
12.4. Konalo se jednání o internetových stránkách města.
13.4. Starosta jednal v rakouském Ginzersdorfu o
možnosti vzájemné spolupráce obou regionů.
• Ve Staré Břeclavi se s obrovským úspěchem setkalo vystoupení starobřeclavského
souboru v pořadu "Slovácko sa (ne)súdí".
14.4. Starosta absolvoval "Wandertag" v rakouském Herrnbaumgartenu..
15.4. Místostarosta RNDr. Miloš Petrů absolvoval jednání v Lednici o společné strategii mikroregionu Lednicko-valtický areál
v oblasti cestovního ruchu.

Přijeli novináři

Nová vyhláška o pohřebnictví

V pátek 5.4. místostarosta RNDr. Petrů přivítal na břeclavské radnici dvacetičlennou delegaci slovenského Syndikátu novinářů z Bratislavy.
Novináři poznávají příhraniční okresy a píší
o nich ve svých novinách.
(peh)

Městská rada se zabývala návrhem nové vyhlášky o veřejných pohřebištích na území města
v souvislosti s novým zákonem o pohřebnictví, který vstoupil v platnost. Vyhlášku bude
projednávat a schvalovat zastupitelstvo města. Nový zákon o pohřebnictví přináší řadu změn,
týkajících se pohřebišť a obřadních síní. Mimo jiné upřesňuje uzavírání nájemních smluv na
pohřební místa. Po schválení bude vyhláška zveřejněna ve zpravodaji Radnice.
(peh)

DRAŽBA
Čas a místo konání
dražby nemovitostí:

středa 15.5.2002 v 15°°
* pozemek p.č. 3327/4 o výměře
5 836 m2 v k.ú. Břeclav,
ul. Bratislavská
* objekt bývalé hasičské zbrojnice s
pozemkem v k.ú. Ch. N. Ves
o výměře 235 m2
* pozemek o výměře 1 220 m2 na ul.
Bratislavská - Lanžhotská určený
pro bydlení

středa 15.5.2002 v 16°°
* pozemek o výměře 600 m2
v Ch. N. Vsi určený pro bydlení,
p.č. 342/1
* dům se zahradou na ulici Lidické 9,
č.p. 2152
* dva domy na Náměstí Svobody
o výměře 190 m2 a 216 m2, k.ú. Břeclav
Dále se připravuje prodej rodinného
domku na ul. Svatoplukova 10, Břeclav
Podmínky dražby naleznete na úřední desce,
internetové adrese www.breclav-city.cz
v části PRODEJE, PRONÁJMY
a na majetkovém odboru města.

Týká se Břeclavi
Otevíraly se obálky

1.4.
4.4.

16.4. Na Okresním úřadu v Břeclavi se konalo
zasedání krizového štábu. Předmětem
jednání byla vzájemná komunikace v krizových situacích.
17.4. Břeclav navštívil Václav Grulich a spolu s
místostarostou Ing. Františkem Strnadem
si prohlédl záchytné středisko v Poštorné.
• Zasedala rada města.
18.4. Na Okresním úřadu v Břeclavi se uskutečnilo jednání k reformě veřejné správy.
• Zasedalo představenstvo akciové spol. VaK
Břeclav, jednalo se o smlouvách o pronájmu.
19.4. Na břeclavské poliklinice bylo za účasti
zástupců radnice slavnostně otevřeno
nové radiognostické oddělení.
20.4. Starosta navštívil koncert sourozenců
Baťkových v Rakvicích, pořádaný při
příležitosti oslav významného životního
jubilea.
22.4. V rakouském Zistesdorfu se starosta zúčastnil jednání o společné strategii pro
rozvoj Euroregionu.
• Na radnici se uskutečnilo jednání se zástupci Laguny a přednostou okresu o situaci v tomto břeclavském discoclubu.
23.4. Starosta navštívil veletrh URBIS v Brně.
(technologie a zařízení pro města a obce).
• Na Tatranu Poštorná se jednalo o výstavě nového stadionu.
24.4. Konalo se jednání o smlouvách o pronájmu společnosti VaK Břeclav za účasti
zástupců obcí a měst okresu Břeclav (akcionářů společnosti).
• Byla zahájena sbírka humanitární organizace ADRA v Břeclavi.
25.4. Za účasti zástupců břeclavské radnice bylo
slavnostně otevřeno distribuční centrum
firmy Petružálek na Bratislavské ulici.
26.4. V Domě kultury v Břeclavi se konal koncert na oslavu 55. narozenin Jožky Severina. V pořadu nazvaném "A já dobre
vím" spojeném se křtem nového CD si v
cimbálové muzice zahrál mj. syn Jožky
Severina.
27.4. Na radnici byla přijata delegace učitelů odborářů zákl. a středních škol z Německa.
30.4. Na náměstí T.G.M. vystoupil italský orchestr z města Soave.
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Základní ceník:
Celá strana
9000 Kč
Rozměr: 180 x 269 mm
Ostatní velikosti v novém ceníku pro rok
2002 (viz zpravodaj Radnice únor/2002).
Uvedené rozměry inzerátů jsou závazné.
Inzeráty menší než 1/16 strany nebudou graficky upravovány a budou zařazeny do řádkové inzerce s následujícími
sazbami:
1 řádek
20 Kč
tučné písmo příplatek 30 Kč
rámeček
příplatek 50 Kč
Příplatek za barvu
Příplatek za poslední stranu
Příplatek za první stranu

+ 25 %
+ 50 %
(včetně barvy)
+ 100 %
(včetně barvy)

Slevy:
3 a více inzerátů stejné vel. sleva 5 %
6 a více inzerátů stejné vel. sleva 10 %
9 a více inzerátů stejné vel. sleva 15 %
Celoroční smlouva - sleva 20 %
Inzerent se zavazuje dodat podklady do
dne uzávěrky měsíčníku, tj. do 18. dne příslušného měsíce. V případě pozdějšího dodání podkladů bude inzerát zveřejněn v následujícím vydání zpravodaje.

Oceňování nemovitostí
Ing. Milada Hegyiová
ČSA 114, Břeclav
Tel: 0627/333 030,
0777-576 977

Oceňování aut a strojů
Ing. Vladimír Chládek
Tel: 0627/351 143,
0606-467 424

Inzeráty můžete zasílat e-mailem:

mach@breclav-city.cz.

Veterinární ambulance
MVDr. Jiřího Krabičky,
Zámecké nám. 8, Břeclav,
upozorňuje klienty, že od 1.1.2002
jsou rozšířeny ordinační hodiny
pro malá domácí zvířata
následujícím způsobem:
Po - Pá od 14 do 18 hod.
Na základě telefonické domluvy
je možno v Po - So
přijít i v dopoledních hodinách.
Pracoviště je rozšířeno o RTG diagnostiku.
Kontakt tel.: 0627/322 260,
mobil.: 0606 795 900
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Lehce nezávisle o těžkých závislostech...
Odbor evangelické mládeže zve mládež
z Břeclavi i okolí na její letošní břeclavský sjezd, který se uskuteční 17.-19.
května v budově evangelického sboru
u autobusového nádraží.
Pá:
17.00-18.30 přijímací kancelář
19.00 úvodní slovo
19.30 koncert skupiny „N!“
v Lidovém domě
So:
8.00 snídaně
8.45 ranní slovo
9.00-9.45 1. přednáška: PhDr. Zlatica
Bakošová CSc. (Katedra pedagogiky
FF Bratislavské univerzity) „Prevence závislostí“
9.45-10.00 diskuse
10.00-10.30 svačina
10.30-11.15 2. přednáška: PhDr.
Ladislav Csemy
(Psychiatrické centrum Praha)
- „Co dávají a co berou drogy“
11.15-12.00 rozhovor ve skupinách
12.00 oběd
ODPOLEDNE PRO ZÁVISLÉ NA
ADRENALINU
13.00-17.00 fotbal - volejbal - ping pong - „Ocásky“ - kostky - „Casino“
NEZÁVISLÉ ODPOLEDNE
13.00-15.00 práce ve skupině:
MUDr. Prokop Remeš
(Psychiatrická léčebna
Praha-Bohnice) - „Biblická terapie“
15.00-16.30 práce ve skupině:

J. Majer „Odvykáme“
16.30 svačina
17.00 panelová diskuse s hosty
18.30 večeře
20.00 promítání filmu
Ne:
8.00 snídaně
8.45 bohoslužby
11.00 oběd
S sebou si vezměte: zápisník, spacák, karimatku, večeři na pátek, čistou sportovní
obuv, příp. ping-pongovou pálku a další
nezbytné věci.
Přihlášky: do 15.5. písemně na adresu: „sbor
ČCE Břeclav, nám. Svobody 14, 690 02“,
nebo elektronicky Daniel.Blazek@centrum.cz,
nebo tel.: 0627 /326 697, resp. 0605 - 735 940.
Pro přihlášené účastníky bude kursovné ve
výši 180,-Kč, pro nepřihlášené 200,-Kč.

Prevence a terapie
užívání drog

Evangelický sbor v Břeclavi zve místní mládež a upozorňuje i rodiče na blok přednášek a pracovních skupin, týkající se závislostí, jejich prevence, možností terapie i otázek
dalších.
Blok se uskuteční v sobotu 18. května v horním sále budovy evangelického sboru, jako
zcela volně přístupná součást sjezdu mládeže i pro ty, kdo se sjezdu účastnit nebudou.
(Seznam přednášek a přednášejících viz
výše v programu sjezdu).
Blok se uskuteční díky podpoře Městského
úřadu v Břeclavi. I touto cestou děkujeme!
Farář evangelického sboru Daniel Blažek.

Turistické informační centrum
Nejen pro turisty, ale i pro všechny obyvatele města Břeclavi jsou určeny veškeré služby,
které nabízí Turistické informační centrum
města na pěší zóně u nádraží. Od dubna je
otevřeno v pracovních dnech od 8.00 do 17.00
hod., v sobotu a neděli od 9.00 do 14.00 hod.
* kancelářské služby:
- kopírování
- vázání dokumentů do plastových hřbetů
- laminování
- skenování fotografií
- příjem a zasílání faxů, e-mailů atd.
* nabídka programů kulturních zařízení
(kino Koruna, DK Břeclav a EmM klub)

* internet pro veřejnost
* vyhledávání vlak. a autobusových spojů
* prodej map, tur. průvodců a knih se zaměřením na region
* nabídka suvenýrů regionu (keramika, videokazety, CD a kazety s tradiční podlužáckou muzikou)
* úschovna zavazadel
* půjčovna kol pro vás a vaše známé
* zajištění ubytování a stravování v okrese
Břeclav
(K získání dalších informací můžete navštívit internetové stránky www.breclav-city.cz)
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Domovní správa Břeclav
K placení nájemného
V poslední době se množí případy, kdy
nájemníci obecních bytů, ačkoliv dlouhou
dobu nereagují na upomínky, týkající se neplacení nájemného a vyúčtování, vyvíjejí
velkou aktivitu směřující k stažení žaloby a
ke snaze uvést věci do zákonné podoby
poté, co je jim doručena žaloba. Pokud jsou
bezprostředně uhrazeny veškeré dluhy a
penále, je možno o této problematice jednat. Ale je nutné počítat s tím, že bude požadována úhrada za vynaložené právní úkony, spočívající z podání žaloby a jejího stažení. Nelze se donekonečna domnívat, že se
veškeré tyto právní úkony budou hradit na
úkor jiných nájemníků.

Odpočty vodoměrů
V měsíci prosinci 2001 a lednu 2002 prováděli naši pracovníci odpočty vodoměrů za
zúčtovací období roku 2001. Pokud nebylo
možné nájemce zastihnout doma a odpočet
nemohl být proveden, byl každý takový nájemce upozorněn letáčkem, jakým způsobem a do kterého data je možné stav vodoměrů nahlásit na Domovní správu. Konečný
termín odpočtů byl stanoven na 31.1.2002.
Pokud ale nájemce do tohoto termínu stav
nenahlásil, je mu spotřeba vody účtována
podle loňské skutečnosti a novému nájemci
dle normy a počtu osob. Mělo by být ale
hlavně zájmem Vás, nájemníků, aby stavy
vodoměrů byly nahlášeny včas a přesně.

Evidence vyústění do
komínů

Kontrola sklepních
prostor

V měsících únoru a březnu prováděl
pracovník DS Břeclav doplnění evidence
vyústění do komínů v jednotlivých bytech. Konala se z důvodu nepřesného či
chybějícího přehledu, způsobeného především nájemníky. Je totiž povinností nájemníka nahlásit změnu či zrušení plynových zařízení užívaných pro otápění,
ohřev vody apod. Potom se může stát, že
přijde rozčilený nájemník a žádá vysvětlení, proč už pět let platí v nájemném i tři
plynová kamna a průtokový ohřívač, když
celou dobu již topí elektřinou a vodu ohřívá v bojleru. Je pak těžké vysvětlovat, že
jeho povinností bylo tuto změnu nahlásit.
Evidence by měla být prováděna přímo
pracovníkem Domovní správy ve všech
bytech. Je pochopitelné, že ne vždy je někdo doma, proto se návštěvy konaly opakovaně. Poté bylo na viditelném místě v
domě vylepeno upozornění a žádost o nahlášení počtu a typu topidel pro ty nájemníky, kteří nebyli zastiženi. Bohužel ani
po NĚKOLIKERÉM vylepení nebyli někteří nájemníci schopni za celé dva měsíce toto učinit. Chci jen říci, že úspěšná
komunikace spočívá v kladném přístupu a
jednání nejen ze strany DS jako pronajímatele, ale i nájemníků. Proto chci poděkovat těm, kteří prohlídku umožnili či neprodleně stav nahlásili.

V měsíci dubnu probíhala kontrola sklepních prostor domů na základě změny započítávání do nájemného, která začne platit od 1.
července 2002. Tato změna bude spočívat ve
zpoplatnění celých výměr všech místností
bytu. Co se týká již navštívených sklepních
prostor, chtěl bych upozornit především na
nepořádek a na často nefunkční osvětlení.
Tam, kde byl zjištěn nepořádek ve sklepních
prostorech, budou nájemníci upozorněni a
pokud do stanoveného termínu nebude sjednán pořádek, bude vyklizení provedeno pracovníky DS na náklady nájemníků, které budou rozúčtovány v celoročním vyúčtování.

Společné prostory
Apeluji na obyvatele domů, kde byly již
vymalovány společné prostory, aby se k
těmto chovali šetrně, neb mám již stížnosti
od občanů, že jsou i takoví nájemníci, kteří
bez ohledu na vynaložené náklady znehodnocují tyto nátěry opíráním kol apod. Na
závěr si dovolím poděkovat jménem svým i
jménem všech pracovníků Domovní správy
za uznání, kterého se nám dostalo od nájemníků bytového domu Dukelských hrdinů 7 za provedení celkové údržby, která
byla podle jejich vyjádření provedena v takovém rozsahu poprvé za 30 let.
Karel Ertl
ředitel DS Břeclav
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Sportování...

Břeclavská laťka už po čtyřiadvacáté
ZŠ Slovácká Břeclav byla letos již po
čtyřiadvacáté organizátorem atletických
závodů ve skoku vysokém, známém
jako Břeclavská laťka. Tato sportovní
akce je však pro naši školu v mnohém
výjimečná.
Kantoři, a to nejen vyučující tělesné výchovy, přistupují ke svým úkolům, vyplývajícím z organizace celé soutěže, velmi odpovědně, neboť pociťují, že „Laťka“ není jen
běžná sportovní soutěž okresního formátu,
ale chápou ji více jako akci společenskou se
zažitou prestiží. Avšak i sportovní výsledky
jsou vždy netrpělivě očekávány. Od našich
atletů jsme přivykli na skvělé výkony, a i
když družstvo naší školy vyhrálo nejvíce
uplynulých ročníků, každé jiné umístění je,
s mírnou nadsázkou, považováno za neúspěch a zklamání. Snad jen břeclavské sportovní veřejnosti je známo, že je celá soutěž
rozdělena na přebor jednotlivců a soutěž
družstev, která obsazením překračuje hranice našeho okresu. O získání poháru se
mezi sebou pravidelně utkávají družstva
břeclavských škol, dále atleti z Brna, Brumova, Slavičína a Velké nad Veličkou, kterých se schází na těchto závodech v průměru okolo dvou set.
Letošní ročník byl výjimečný, neboť se
nesl v duchu velmi smutné vzpomínky na
našeho milého kolegu, pana Jiřího Horníka,
kterému Břeclavská laťka i naše škola vděčí

za mnohé. Je všeobecně známo, že ZŠ Slovácká má díky svým mnoha sportovním
úspěchům v této oblasti jedno z předních
postavení v rámci celého okresu. Chtěli bychom na tomto místě však připomenout, že
právě pan Jiří Horník stál u zrodu budování
sportovního zaměření naší školy a byl to
právě on, kdo v roce 1978 založil tradici
okresní soutěže ve skoku vysokém -Břeclavskou laťku. Snahou letošních organizátorů
bylo založit v rámci soutěží Břeclavské laťky
tradici novou a vzdát tak jejímu zakladateli
hold, takže od roku 2002 ponese pro příští
léta soutěž družstev název Memoriál Jiřího
Horníka, který se, bohužel, příštích ročníků
již nezúčastní.

Výsledky:
V soutěži jednotlivců tedy zvítězili v kategorii mladších žáků Jan Balajka (ZŠ Slovácká Břeclav) a Leona Křížová (ZŠ Slavičín), v
kategorii starších žáků Jaroslav Dražný (ZŠ
Moravská Nová Ves) a Klára Růžičková
(ZŠ Kupkova Břeclav). V dorostenecké kategorii byli nejlepší Marian Petrjánoš a Lucie Petrásková (oba Gymnázium Břeclav).
V soutěži družstev,v Memoriálu Jiřího
Horníka, v letošním ročníku zvítězilo atletické družstvo ZŠ Kupkova Břeclav, které
přebralo svůj pohár z rukou paní Jany
Horníkové.
Mgr. Šárka Čeperová

Úspěchy závodníků Nautilu Břeclav
Velmi pěkného úspěchu dosáhli mladí
potápěči-závodníci z Oddílu mládeže
Klubu sportovního potápění „NAUTILUS“ Břeclav v sobotu 6. dubna na Meziklubových závodech v přerovském
krytém padesátimetrovém bazénu.
Ve všech 3 disciplínách své věkové kategorie zvítězil břeclavský nadějný a cílevědomý mladý ploutvový plavec Otakar Kopanič ml. a nechal za sebou velmi dobré závodníky z jiných moravských klubů. Stejně
ctižádostivá závodnice Eliška Vlhová tolik
sportovního štěstí neměla a obsadila ve
svých disciplínách dvakrát 3. místo. Trenéry NAUTILU potěšily výkony i dalších
mladých závodníků.
Z dosažených výsledků břeclavských
ploutvových plavců:
50 m PP hoši kat. E - 1. Kopanič Otakar,
9. Zemánek Petr, 11. Suchyňa David
50 m PP hoši kat. D - 11. Švenda Jaroslav
50 m PP dívky kat. D - 3. Vlhová Eliška,
6. Myslíková Nikola
50 m PP hoši kat. C - 3. Opluštil Tomáš,
8. Dostál Petr
50 m PP dívky kat. C - 5. Andrlová Iveta
50 m PP muži kat. A+B - 7. Krátký Ondřej,
9. Tomíšek Roman
100 m PP hoši kat. E - 1. Kopanič Otakar,
6. Suchyňa David, 11. Zemánek Petr
100 m PP hoši kat. D - 11. Švenda Jaroslav
100 m PP dívky kat. D - 4. Vlhová Eliška,
6. Myslíková Nikola

100 m PP hoši kat. C - 6. Opluštil Tomáš,
8. Dostál Petr
100 m PP dívky kat. C - 7. Andrlová Iveta
100 m PP muži A+B - 8. Krátký Ondřej,
10. Tomíšek Roman
200 m PP hoši kat. E - 1. Kopanič Otakar,
10. Suchyňa David
200 m PP hoši kat. D - 11. Švenda Jaroslav
200 m PP dívky kat. D - 3. Vlhová Eliška,
5. Myslíková Nikola
200 m PP hoši kat. C - 7. Opluštil Tomáš
200 m PP dívky kat. C - 6. Andrlová Iveta
štafety 4x100 m PP - 8. NAUTILUS A
(Myslíková Nikola, Suchyňa David, Kopanič Otakar, Vlhová Eliška), 13. NAUTILUS
B (Zemánek Petr, Švenda Martin, Švenda
Jaroslav, Dostál Petr)
M.V.

Vzpomínka
na Jiřího Horníka
„S Jirkou jsem se setkala v srpnu 1982 při
nástupu na ZŠ Říjnové revoluce. S úsměvem mne přivítal na novém působišti,ukázal mně tělocvičny, jejich vybavení a
hřiště, které se teprve začínalo budovat.
Věděla jsem již, že Jirka stál u zrodu vybavení pro tělesnou výchovu na této škole.
Měla jsem velké štěstí, že jsem měla možnost nahlédnout do jeho „tělocvikářské kuchyně“. Měla jsem kam chodit pro rady a
nápady. Obdivovala jsem vždy jeho kamarádský přístup ke svěřeným děvčatům.
Spoustu jsem se od něho naučila a převzala.
A nyní jsem vám svěřila mé tajemství dnešních úspěchů.
Škoda, že se naše cesty rozešly...“
Mgr. Iva Jobánková
(z výročního almanachu,vydaného při příležitosti 25. výročí založení ZŠ Slovácká Břeclav)

Potápěči v Šaĺe
Mladí potápěči z Oddílu mládeže Klubu sportovního potápění NAUTILUS
Břeclav se v sobotu 13. dubna zúčastnili
ve slovenské Šaĺe největších slovenských závodů v ploutvovém plavání a
rychlostním potápění - Šaĺanských
šprintov.
V obrovské konkurenci všech slovenských
a několika nejlepších českých a moravských
klubů, kdy startovalo v nádherném místním
padesátimetrovém bazénu 250 závodníků,
se břeclavští závodníci nedokázali prosadit.
Jedinou výjimkou bylo vítězství Otakara
Kopaniče ml. v disciplíně 100 m rychlostní
potápění se vzduchovým přístrojem v kategorii nejmenších chlapců E.
K dalším závodům odjížděli břeclavští
mladí ploutvoví plavci a potápěči z KSP
NAUTILUS v sobotu 27. dubna na Moravskoslezskou ligu mládeže do krytého
25 m bazénu ve Žďáru nad Sázavou a ve
stejném termínu startovali junioři na Jarním kilometru v distančním ploutvovém
plavání na otevřené vodě v Telči na rybníku Roštejn.
M.V.

Břeclav bude v polovině června
2002 centrem silácké Evropy
Na sedm set závodníků v páce naplní v týdnu od 17. do 23. června 2002 břeclavský Kulturní dům, který se stane dějištěm bojů o tituly Mistrů Evropy v páce.
Výpravy z Anglie, Španělska, Německa, Švýcarska, Litvy, Ruska, Slovenska, Maďarska
a dalších zemí změní poklidný chod této vinařské lokality k nepoznání a postarají se
o oživení atmosféry posledních školních dní roku 2001/2002. O tom, že titul Mistra Evropy
by slušel našemu Mistru světa z roku 2000 Františku Živnému nebo Mistryni světa z roku
2001 Gabriele Noskové, není pochyb, ale přijedou Ti nejlepší, a tak ve finálových soubojích budou o vítězi rozhodovat kromě síly, rychlosti a techniky také nervy jako špagáty!
(V Brně se „pákaři“ představí veřejnosti již ve dnech 7. - 9. června 2002 na akci „Brno
uprostřed Evropy“)
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Z usnesení 31. zasedání zastupitelstva města Břeclavi ze dne 25.3.2002
• záměr bezúplatného převodu nemovitostí p.č. st. 4180
Zastupitelstvo města schválilo:
stavby č.p. 3047 a pozemku p.č. 45/3 vše v k.ú. Břeclav.
• delegování podle § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů MUDr. Oldřicha Ryšavého jako zástupce města na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 23,
Břeclav, konanou 4. dubna 2002 ve 12.00 hod. ve velkém sále
hotelu Grand, ul. J. Palacha 8 v Břeclavi. Pro případ, že MUDr.
Oldřich Ryšavý nebude moci z vážných důvodů, zejména z důvodů nemoci a podobně, město Břeclav na valné hromadě dne
4. dubna 2002 zastupovat, deleguje zastupitelstvo města jeho náhradníka pana Františka Dvořáka.
• delegování podle § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů Mgr. Miroslava Ondruše,
starostu města jako zástupce města na další valnou hromadu (po
4.4.2002) společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se sídlem Čechova 23, Břeclav. Pro případ, že Mgr. Miroslav Ondruš
nebude moci z vážných důvodů, zejména z důvodů nemoci a podobně, město Břeclav na valné hromadě zastupovat, deleguje zastupitelstvo města jeho náhradníka MUDr. Oldřicha Ryšavého.
• závěrečný účet roku 2001 včetně rozpočtových změn v závěru roku.
• rozpočet na rok 2002.
• prodej pozemku p. č. st. 5413 o výměře 8 m2 v k.ú. Břeclav za
cenu 1.000,- Kč/m2 a prodej pozemku p.č. 2584/136 o výměře
9 m2 v k.ú. Břeclav za cenu 240,- Kč/m2 manželům Poláčkovým.
• prodej pozemku p.č. 1061 o výměře 74 m2 v k.ú. Ch. N. Ves za
cenu 240,- Kč/m2 manželům Pláškovým.
• prodej pozemku p.č. 2749/95 o výměře 1 m2 v k.ú. Poštorná za
cenu 1.000,- Kč/m2 paní Lence Slunské.
• prodej pozemku p.č. 652/2 o výměře 170 m2 v k.ú. Ch.N.Ves za
cenu 40,- Kč/m2 paní Evě Zháňalové.
• prodej pozemku p.č. 1154 o výměře 802 m2 v k.ú. Ladná za cenu
250,- Kč/m2 p. Dušanu Kouřilovi.
• zřízení věcného břemene, spočívajícího ve vybudování vjezdu do
garáže, a to na části pozemku p.č 191/20 v k.ú. Břeclav o výměře
cca 10 m2 za úhradu 15,- Kč/m2 ročně manželům Uhrovým.
• zřízení věcného břemene, spočívajícího ve vybudování vjezdu do
garáže, a to na části pozemku p.č. 191/15 v k.ú. Břeclav o výměře
cca 7 m2 za úhradu 15,- Kč/m2 ročně manželům Šmigurovým.
• prodej části pozemku p.č. 342/1 zahrady ve výměře cca 600 m2
(bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Ch. N. Ves formou dražby dle dražebního řádu Města Břeclav s vyvolávací cenou 500,- Kč/m2.
• smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi vlastníky pozemků p.č.
1001 ve vl. Města Břeclav a p.č. 1000 ve vlastnictví zdravotního
střediska Poštorná, ve výměře dle projektu na parkovací stání.
• smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení zbylé části nutné
ke zbudování zálivu autobusové zastávky na pozemku p.č. 1000
zast. pl. ve vlastnictví zdravotního střediska Poštorná, a to za
cenu 200,- Kč/m2. Směnná a kupní smlouva bude sepsána do
30-ti dnů po kolaudaci vybudovaných parkovacích stání.
• smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú. Poštorná,
Ch. N. Ves a Ladná uvedené v příloze, a to pro Telia International Carrier Czech republic, a.s., se sídlem v Praze, Jugoslávská
29/620 pro akci „OK Čerčany - Brno - hranice ČR - Rakousko“.
Výše úhrady se stanovuje částkou 15,- Kč za běžný metr.
• zrušení zápisu z LV 10 001 na parcely KN 1196/7, p.č. 1196/8 a
p.č. 1196/10 vše v kultuře orná v CH. N. Vsi a na parcelu PK
1120 v k.ú. Poštorná.
• dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a současně
smlouvu o zřízení věcného břemene pro Český Telecom, a.s. se
sídlem Olšanská 5, Praha 3, k akci „Břeclav MVS Moravia,
ÚPS“, a to na pozemky PK 1261 a 1266 a parcelu KN 3713/4 vše
v k.ú. Břeclav, za jednorázovou úplatu 1.175,- Kč.
• bezúplatný převod části pozemku p.č. 569 o výměře cca 360 m2 v
k.ú. CH.N.Ves z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu
ČR do vlastnictví Města Břeclav.
• prodej domu č.p. 20 s pozemkem p.č.199 a pozemek p. č. 200 v
k.ú. Ladná Jozefu Jünglingovi - nájemci tohoto domku za
160.000,- Kč + náklady spojené s převodem uvedených nemovitostí s tím, že částka musí být uhrazena do 60 dnů od schválení.
• snížení vyvolávací ceny při dražbě bývalé požární zbrojnice s
pozemkem p. č. 797 v k.ú. CH. N. Ves na 480.000,- Kč.

včetně

• záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. st. 1700/3 včetně budovy č.p. 1426, pozemku p.č. st. 1700/18 včetně budovy bez č.p.,
pozemku p.č. st. 1700/21 a p.č. st. 1700/22 vše v k.ú. Břeclav.
Nemovitosti budou využity ve smyslu územního plánu.
• výkup pozemku p.č. 385/106 v k.ú. Břeclav o výměře 532 m2 za
200,- Kč/m2 od pana Jána Vavrečana, paní Jaroslavy Vavrečanové a manželů Slezákových, kteří jsou spoluvlastníky uvedeného
pozemku. Výkup bude uskutečněn v roce 2003 (po zařazení částky na výkup do rozpočtu pro rok 2003).
• záměr bezúplatného převodu nemovitostí z LV 2 - ČR do majetku
Města Břeclav, a to p.č. 542/1 zast. pl. č. popisné 42 /budovy OÚ
včetně pozemku pod stavbou/, p.č. 542/4 zast. plochy /budovy v
zadní části dvora OÚ včetně pozemku pod stavbou/, p.č. 542/3
zast. plochy /garáže včetně pozemku pod stavbou/, p.č. 542/5
zast. plochy, p.č. 542/6 zast. plochy a p.č. 5293 ost. plochy vše v
k.ú. Břeclav.
• zrušení zápisu z LV 10 001 částí pozemků PK p.č. 2393 a p.č. 2394
nově označených GP jako pozemek p.č.4432/1 o výměře 1108
m2 v k.ú. Břeclav.
• bezúplatný převod pozemků p.č. 998 a 1008 v k.ú. Ladná z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR, Praha 1, Ve Smečkách 33
do vlastnictví Města Břeclav.
• zrušení zápisu pozemku st.p.č. 3130 v k.ú. Břeclav z LV 10 001.
• nabídnout k prodeji formou dražby dle Dražebního řádu města
parc. č. 952, č.p. 737, výměra 216 m2 (včetně budovy) a parc. č.
953, č.p. 736, výměra 190 m2 (včetně budovy). Dům č.p. 736 na
parc. č. 953 bude prodán včetně nájemního vztahu. Vyvolávací
cena nemovitostí uvedených v bodě 1 je v hodnotě 200 000,- Kč
• přidělení dotací na rok 2002 dle přílohy s tím, že dotace kultury
na rok 2002 = rezerva 187.000,- Kč - k rozdělení této částky bude
svolána kulturní komise. Dotace na sport jsou určeny pouze na
činnost. Součástí smlouvy bude i kontrola vyúčtování dotací, za
kterou odpovídá finanční odbor.
• ponechání odměny EKO-KOM a.s. Praha na rozšíření a zkvalitňování poskytovaných služeb v odpadovém hospodářství Temposu Břeclav a.s. v roce 2002.
• přijetí dotace ve výši 2.203.000,- Kč na zajištění výkonu regionální
funkce Městské knihovny Břeclav ve smyslu podmínek stanovených smlouvou mezi Městskou knihovnou Břeclav a Moravskou
zemskou knihovnou v Brně ze dne 31. ledna 2002.
• zřízení zástavního práva pro poskytnutí úvěru pro příspěvkovou organizaci TEREZA Břeclav, a to na objekty - administrativní budova
v areálu Cukrovaru - č.p. 607, p.č. 528/1 - Nár. hrdinů 22 a budova
ubytovny Cukrovaru - č.p. 2318, p.č. 524/9 - U Cukrovaru 3. Zástavní právo bude zřízeno ve prospěch České spořitelny, a.s..
• přijetí úvěru ve výši 3.525.800,- Kč pro příspěvkovou organizaci
TEREZA Břeclav na nákup stroje na úpravu lední plochy.
• vyhlášení 9. kola pro poskytování půjček z Bytového fondu od
1.7. do 10.8.2002.
• jednací řád výborů Zastupitelstva města Břeclavi a statut výborů
Zastupitelstva města Břeclavi s platností od 1.4.2002.
• prozatím nepořizovat změny ÚPN SÚ Břeclav
• posunutí splátek úvěru u VOLKSBANK a.s. Brno z roku 2002 k
datu splátek 1.5., 1.8., a 1.11. v částce 3.481.250,- Kč (v každém
datu splátky) na rok 2008 ve stejných datech.
• stáhnout z projednávání označení aut Města Břeclavi znakem
města.

Zastupitelstvo města neschválilo:
• 7/3 směnu pozemku p.č. 2749/48 o výměře 1 m2 ve vlastnictví pí
Slunské za pozemek p.č. 2749/95 o výměře 1 m2 ve vlastnictví
Města Břeclav, vše v k.ú. Poštorná.
• 7/20 prodej pozemku p.č 563 o výměře 467 m2 v k.ú. Poštorná
• 7/24 prodej částí pozemku p.č. 529/1 a 529/2 v k.ú. Břeclav se
zborem budovy výtopny lokomotiv v areálu bývalého cukrovaru.

Zastupitelstvo města ukládá:
• 10/2 Odstranit zjištěné nedostatky v nájemních smlouvách na
pronájem nebytových prostor.
• 16/1 Vést další jednání s poslanci parlamentu a ministrem dopravy, s cílem zahájení prací na obchvatu v co nekratší době,
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a o těchto jednáních pravidelně informovat zastupitele na řádných zasedáních ZM.
• 17/1 Zapracovat do kupních smluv vymezující podmínky zástavby.
• 3/27 Připravit do ZM materiály o transformaci příspěvkových
organizací na s.r.o. do konce roku 2002.
• 6/29 předložit zastupitelstvu kdy, jakým způsobem a kolik bude
stát úprava okolí skeletů Na Valtické.
• 1/30 zástupcům města v představenstvu VaK na valné hromadě
této společnosti prosazovat záměr pronajmout společnosti VaK
formou provozní společnosti, společnosti International Water.
Při přípravě a realizaci právních úkonů nutných k naplnění tohoto záměru vyžadovat, aby do příslušných dokumentů byly zakotveny veškeré závazky a záruky vyplývající z nabídek podané společností International Water.
• 1/31 prověřit podmínky při jízdě do zahraniční autem označeným
znakem města.
• 2/31 zkvalitnit kontrolu údržby zeleně, čištění ulic a provádět
blokové čištění.
• 3/31 předložit písemnou zprávu o situaci ve věci skeletů Na Valtické.
• 4/31 připravit domy, které budou nabídnuty jako náhrada za
domy, s jejichž demolicí se počítá při stavbě obchvatu.
• 5/31 předložit zprávu o provozu TIC
• 6/31 předložit zprávu o příspěvcích města na nákup autobusů v
uplynulých letech.
• 7/31 prověřit možnosti výraznějšího označení autobusů zakoupených s příspěvkem města
• 8/31 předložit písemné porovnání nárůstu nákladů za sběr a svoz
komunálního odpadu rok 2001 a 2002.
• 9/31 předložit písemně důvody navýšení § vnitřní správa
• 10/31 navýšit o 100 tis. Kč rozpočet na sociální fond při nezvýšení
rozpočtu na § vnitřní správa
• 11/31 připravit variantu plnění rozpočtu v čase v příjmových i
výdajových položkách.

Klub českých turistů
ZA TOULAVÝM NÁPRSTKEM
KČT Slovan Břeclav, TJ Slovan - turistika a DDM Břeclav pořádají pro všechny příznivce pohybu v přírodě 11. ročník Turistického výšlapu:
„KANČÍ OBOROU ZA TOULAVÝM NÁPRSTKEM“
Kdy: sobota 18. 5. 2002
Kde: turistická základna DDM - Kančí obora
Start: od 8.30 do 10.00 hodin
Ukončení: v 15.00 hodin
Startovné: 5,- Kč za osobu
Trasy: 5 km - žlutý okruh
10 km - červený okruh
15 km - zelený okruh až k Janohradu.
Po zdolání některé z uvedených tras obdržíte „Účastnický list“.
Trasu 15 km možno zdolat i na kole.
Zveme všechny příznivce pěší turistiky a obdivovatele přírody.
Pro nenáročnost tratí a jejich zpestření jsou zváni též rodiče s dětmi,
babičky a dědečkové s vnoučaty.

Talentové zkoušky
na ZUŠ v Břeclavi
Základní umělecká škola v Břeclavi zve všechny
zájemce o studium k talentovým zkouškám (které proběhnou ve dnech 17. a l8. června v době od 14.00 do
17.00 hod., v budově školy na Křížkovského ul. č 4.
Přihlásit se mohou všichni zájemci o studium hudby hra na hudební nástroje, tance, výtvarného umění a literárně dramatického oboru - herectví.

Veškeré informace získáte
na tel. čísle 0627/371 545.

PRONÁJEM
OBECNÍHO BYTU
Nabízíme pronájem obecního bytu - občanům, kteří
jsou vedeni jako žadatelé o přidělení bytu.
Jedná se o byt o velikosti 1+1 v Břeclavi,
ul. Fleischmannova 9.
Byt sestává z jednoho pokoje 20,00 m2, kuchyně 16,00 m2, koupelny
a WC 3,60 m2, předsíně 4,00 m2, spíže 1,20 m2 a sklepa 7,60 m2.
Podmínkou přidělení bytu je, že žadatel bude veden v seznamu o
přidělení bytu a zaplatí částku 50.000,-Kč s následným odkupem
bytu za odhadní cenu a úhradu nákladů spojených s prodejem.
V případě více zájemců bude byt nabízen formou aukce s nejnižší
vyvolávací částkou 50.000,-Kč. Termín aukce bude žadatelům včas
oznámen.
Bližší informace o ceně bytu a předpokládaných nákladech na
prodej sdělí vážným zájemcům pracovnice DS p. Salajková. Vydražitel výše uvedeného bytu před předáním bytu složí částku ve
výši ceny bytu plus odhadní cenu prodeje.
Zájemci mají možnost si byt prohlédnout dne 10.5.2002 a
15.5.2002 v 9,00 hodin na místě tj. v Břeclavi, Fleischmannova 9.
Žádosti zasílejte na adresu Domovní správa, Kupkova 3,
690 02 Břeclav do 31.5.2002.
Domovní správa,
Karel Ertl, ředitel

DOTAZNÍK
K UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK PRO
POŘÁDÁNÍ HUDEBNÍCH PRODUKCÍ
Protože břeclavskou radnici zajímají názory občanů k jednotlivým problémům města, znovu se na ně obracíme formou dotazníkové akce, tentokrát k udělování výjimek pro pořádání hudebních produkcí v nočních hodinách (na základě Obecně závazné
vyhlášky o některých omezujících opatřeních k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Břeclavi).
Připomeňme, že na základě této vyhlášky jsou hudební produkce
na území Břeclavi povoleny v pátek a v sobotu v době od 6,00 hod.
do 24,00 hodin a v ostatní dny v době od 6,00 hodin do 22,00 hodin.
Jinak si provozovatelé veřejných hudebních produkcí mohou požádat o výjimku na pořádání konkrétní akce nebo na určité časové
období (pokud je akce pravidelně opakována), ne však na dobu přesahující jeden rok.
Prosíme občany, kterým není tato záležitost lhostejná,
aby zodpověděli na následující dotazy a doručili vystřižený DOTAZNÍK na některé z těchto sběrných míst:
- podatelna MěÚ Břeclav
- Turistické informační centrum na pěší zóně
- Městské muzeum a galerie
- Městská knihovna a pobočky v Ch. N. Vsi, Poštorné a Ladné
Anketu je možné zaslat také poštou na adresu: Město Břeclav,
T.G.M. 10, 690 81 Břeclav, obálku označte heslem „Anketa“.
zde odstřihněte
1. Domníváte se, že radnice by měla regulovat veřejné hudební
produkce (např. diskotéky, koncerty apod.) v nočních hodinách?
ANO
NE
NEVÍM
2. Je podle vás dostačující konec hudebních produkcí tak, jak jej
stanovuje vyhláška - v pátek a v sobotu ve 24 hod., v ostatní dny
ve 22 hod.?
ANO
NE
NEVÍM
3. Mělo by město povolovat výjimky na pořádání hudebních
produkcí v nočních hodinách?
ANO
NE
NEVÍM
4. Kdy by podle vás měly končit hudební produkce (uveďte prosím hodinu):
a/ v pátek a v sobotu:
hod.
b/ v ostatní dny:
hod.

Městský úřad Břeclav informuje
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Městská knihovna informuje

Rozloučili jsme se s panem Bedřichem Kaněrou
(Dokončení ze str. 1) Bedřich Kaněra byl od roku 1976 až do svého
odchodu z Břeclavi, tedy 15 let, vedoucím a režisérem studentského recitačního souboru D7 na Střední ekonomické škole v Břeclavi.
Souběžně vyvíjel činnost soubor Regina, který založili manželé
Kaněrovi na břeclavském gymnáziu v roce 1971, vedli ho 20 let
a připravili s ním 21 pořadů a inscenací. Z mladého souboru malých jevištních forem se postupně stalo osobité divadlo poezie
s vyhraněnou, cílevědomou dramaturgií a náročnou uměleckou
úrovní. Regina proslavila Břeclav v celé republice i v zahraničí,
získala řadu ocenění i na národních přehlídkách Šrámkův Písek
a Wolkrův Prostějov, také ceny ministerstva kultury. Z členů
Reginy vzešlo pět našich současných profesionálních umělců. Především byla ale Regina báječnou partou mladých lidí, kteří žili bohatým vnitřním životem, pěstovali přátelství, vztah k umění, poznávali sami sebe a Bedřich Kaněra jim přitom byl vzorem a inspirací.
Kromě své činnosti v těchto souborech pracoval řadu let v odborných porotách okresních přehlídek a soutěží uměleckého přednesu,
literární tvorby a ochotnického divadla, vedl odborné semináře pro
učitele a vedoucí recitačních souborů Břeclavska.
Tento stručný přehled činnosti Bedřicha Kaněry snad připomene
všem jeho známým i neznámým obdivovatelům, mnoha posluchačům a divákům, jak mimořádnou byl osobností. To, co dokázal, by
nebyl dokázal, kdyby kromě svého talentu, hlubokých znalostí

a zkušeností, které nezištně předával svým studentům a spolupracovníkům, nebyl také vzácným člověkem. Svůj celoživotní úděl
hledat cestu k poezii, ke kráse a ukazovat ji jiným plnil s radostí,
s neobyčejnou láskou, pokorou a vstřícností, ale také s humorem
a vtipem sobě vlastním. Měl velký dar - uměl lidi vést, podněcovat
v nich tvořivost. Obdivovali jsme ho a vážili jsme si ho pro jeho
talent, široký rozhled, moudrost, věrnost, slušnost, skromnost, sebekázeň, ale i pro jeho toleranci vůči ostatním. Byl vynikajícím učitelem, na něhož s vděčností a láskou vzpomínají tisíce jeho žáků
a studentů.
I když Kaněrovi v roce 1991 z Břeclavi odešli, často a rádi se sem
vraceli. Byli vždy upřímně vítáni. Ani po deseti letech, kdy se
z Břeclavi odstěhovali, nebylo možné s nimi projít přes město, aniž
by je každou chvíli někdo nezastavil nebo alespoň s úsměvem nepozdravil. Jejich poslední návštěva se uskutečnila v pátek 8. března
2002 v Poštorné. Vystoupili v pořadu hudby a poezie k poctě básníka Jana Skácela.
Bedřich Kaněra přijel jako vždy pečlivě připravený, byl usměvavý, přátelský. Tehdy jsme ho viděli a slyšeli opravdu naposled.
Dnes už nám nezbývá, než mu upřímně poděkovat za všecko, čím
povznesl naše město, za všecko, čím obohatil naše životy.
Marta Ondrášková

Městské muzeum a galerie

Pozvánka do muzea a galerie v květnu 2002
Každoročně 18. května si všichni muzejníci připomínají Mezinárodní den
muzeí. Daná skutečnost jistě stojí za obecnější zamyšlení, neboť v současné době
existuje téměř 250 muzeí, ve kterých se nachází kolem padesáti milionů sbírkových
předmětů, obrovské movité kulturní bohatství České republiky. V tento den možno
vstoupit do všech zařízení břeclavského
muzea a galerie zdarma.
Právě 18. května roku 1995 otevřelo poprvé Městské muzeum a galerie Břeclav své
pomyslné brány široké veřejnosti a Břeclav
přestala být jediným okresním městem bez
vlastního muzea. Od té doby se však mnohé
změnilo a díky péči města Břeclavi provozuje instituce nejen vlastní budovu, bývalou židovskou a posléze zvláštní školu, ale
také zrekonstruovanou synagogu a zámeček
Pohansko.
Muzeum a galerie připravuje ve všech
svých prostorách každoročně několik desítek nejrůznějších akcí - výstav, přednášek,
koncertů a dalších doprovodných podujetí
pro mládež i dospělé. Z těch nejaktuálnějších, které budou probíhat v měsíci květnu
a na které jsou všichni naši příznivci srdečně zváni, si dovolujeme připomenout.
V muzeu bude ještě do konce května pokračovat trochu anachronicky velikonoční
expozice Kraslice pěti generací a Z tvorby Vratislava Bělíka. V červnu ji vystřídá
něco velmi zajímavého. O výstavě z Náprstkova muzea v Praze však na tomto místě
více neprozradíme. Nově jsou rovněž instalovány dvě panelové výstavy pod názvy
Svaté obrázky, pocházející ze sbírky jednoho soukromého sběratele, a Paní
Masaryková, mapující životní pouť manželky prvního československého prezidenta.
Po polovině května v synagoze skončí vý-

běr z tvorby brněnské výtvarnice Heleny Puchýřové a navážou mladí břeclavští
„umělci“, kteří ztvární témata drogové problematiky. Galerie hostí až do 12. května
Miroslava Matouška a jeho velmi zajímavé černobílé fotografie Vysočiny. Ve čtvrtek 23. května v 17. hodin se v prostorách galerie uskuteční slavnostní vernisáž výstavy z díla Šárky Radové,
absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se užitkové keramice, drobné plastice i realizaci v architektuře. Jak sama píše, nechává se ovlivnit imaginací poezie, inspiruje ji příroda i vztahy
mezi lidmi, miluje zejména porcelán, který
jí umožňuje jemné tvarování detailů a uplatnění jasných i tlumených barev.
Dne 8. května v 19.30 hodin se koná
v synagoze koncert zajímavé brněnské
skupiny Natalika, která zahrnuje do svého repertoáru lidovou hudbu od Balkánu
až po střední Evropu. Ve čtvrtek 16. května v 16.30 hodin se opět v synagoze uskuteční přednáška významného moravského badatele v oblasti slovanské
archeologie PhDr. Luďka Galušky,
CSc., vedoucího výzkumů ve Starém Městě u Uherského Hradiště, téma - Počátky
křesťanství na Moravě. Poslední pozvánka
břeclavského muzea trochu souvisí s předcházející. Na naší významné archeologické
lokalitě Pohansko v okolí loveckého zámku proběhnou v sobotu 18. května od 14
do 17 hodin již třetí Pohanské hrátky s
bohatým programem pro celou rodinu.
Jako doplnění stálé expozice byly v letošním roce v prostorách zámečku připraveny
také dvě nové výstavy. První nese název
Řopík - budování československého
opevnění v období první republiky a
druhá se jmenuje Líbivá - slovanské

osídlení 6. až 10. století v zázemí velkomoravského hradiska.
Věříme, že naše květnová nabídka osloví široké spektrum zájemců o kulturní
dění v Břeclavi a širším okolí. Fungující
muzeum totiž přináší městu či regionu
prestiž, může posilovat pocit sounáležitosti místních obyvatel s daným prostředím,
je místem střetávání se lidí, na něž působí
kulturní prostředí a vnímání hodnot. Tyto
neskromné cíle jsou i naším závazkem do
budoucnosti.
PhDr. Evženie Klanicová
ředitelka muzea a galerie

SOU BUDE SLAVIT
V tomto roce uplyne 50 let od
vzniku SOU Břeclav, Sovadinova 6.
Toto významné výročí si škola
připomene řadou akcí v posledním
červnovém týdnu, mj. slavnostní
pedagogickou radou za účasti zástupců města a pedagogů, meziučilištními soutěžemi odborných dovedností, sportovním kláním a výstavkami žákovských prací.
Součástí oslav bude i den otevřených dveří pro absolventy a veřejnost. Organizační výbor se obrací
na všechny příznivce a školy o laskavé přispění sponzorskými dary,
které pomohou k důstojnému průběhu oslav.

Informace podá sekretariát školy.
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Slovácký krúžek Stará Břeclav

Starobřeclaváci „sa (ne)súdili“
Kdo by neznal dobrosrdečné, humorné, ale ve své podstatě velmi moudré a
nadčasové příběhy z moravského Slovácka, které ve své knize Slovácko sa
súdí a nesúdí sepsal Zdeněk Galuška.
Televizní zpracování s vynikajícím Jozefem Krőnerem v hlavní roli pak uniklo jen
málokomu z našeho regionu. Diváci z jiných končin republiky možná vnímali slovácké nářečí, typické kroje i lidské letory
jako exotiku, nám však vše výše jmenované
bylo důvěrně známé, ba dokonce jsme v
mnohých postavách rozpoznávali sousedy
či známé. Se vtipem vyprávěné a nadsázkou
komentované slovácké příběhy nám stále

mají co říci. Svědčí o tom zcela vyprodaný
sál kulturního domu Na obecní ve Staré
Břeclavi, kde členové místního slováckého
krúžku premiérově sehráli divadelní představení Slovácko sa (ne)súdí na motivy Galuškovy knihy. Role režiséra i scénáristy se
ujal Vlastimil Zaviačič, který neodolal a
sám si zahrál jednu z menších rolí. Na scéně
se kromě něj představilo dalších dvaadvacet
herců, mezi nimiž zazářil především Bohumil Hříbek svým osobitým pojetím titulní
role Matúše Pagáča. Režisér ovšem mohl
být nanejvýš spokojen s hereckým nasazením všech svých svěřenců. Jejich výkony
byly stejně opravdové, jako bylo opravdo-

Výborným výkonem překvapil všechny v hlavní postavě stařečka Matúša
Pagáče Bohumil Hříbek (sedící). Na snímku z prvního dějství v hospodě je
zachycen s navrátilcem z vojny Kubou. Toho ztvárnil Libor Nazarčuk, který
jako jediný stihl odehrát dvojroli a na pódiu se objevil ještě v roli myslivce.
Oběma přináší hospodský Evžen, kterého zahrál Vlastimil Horák, trochu
„páleného“ na uvítanou.
Foto: Kateřina Uhrová

Slovácký krúžek děkuje touto cestou
sponzorům, kteří přispěli ke zdárné premiéře. Je to především MěÚ Břeclav, firma FOTO-VIDEO Special Břeclav a firma Hortim, která zdarma poskytla hrozny na výrobu burčáku.
vé pivo, vařená slepice, zastřelený bažant
a dokonce i burčák, který byl pro premiéru připraven z metráku hroznů. Pouze slivovice byla na scéně z vcelku pochopitelných důvodů nahrazena minerálkou. Celé
představení výborně podkreslovala cimbálová muzika Břeclavanu s primášem
MUDr. Františkem Blažkem, která zahrála ze znovuobnoveného orchestřiště pod
jevištěm.
(aki)

Aby bylo představení co nejvěrohodnější, vyrobili na premiéru členové starobřeclaského slováckého krúžku z hroznů darovaných sponzorem, firmou
Hortim, burčák. Stařeček Pagáč (Bohumil Hříbek) ho přímo na pódiu natahoval koštýřem z bečky. Na snímku vítá ve sklepě Zdeňka Šenka, coby
souseda Peléška.
Foto: Kateřina Uhrová

Kdo zmeškal premiéru, bude mít možnost divadelní představení shlédnout v sobotu 18. května,
kdy je od 20.00 naplánována v kulturním domě Na obecní jeho první repríza.

Hudební škola YAMAHA uvádí
Pohybové studio
při hudební škola YAMAHA
vás srdečně zve na taneční
projekt „MÍT RÁD“.
Představení se koná
v DK v Břeclavi
v neděli 26.5.2002
v 15.00 a 17.00 hod.
Vstupné 50,- Kč, děti
a důchodci 20,- Kč
Předprodej vstupenek
odpoledne v HŠ YAMAHA,
Šilingrova 31
Oznámení a příspěvky
o Vašich kulturních akcích
můžete zasílat elektronickou poštou
také na adresu:
petr.hynek@razdva.cz

Yamaha show
Hudební škola YAMAHA připravuje IV. ročník pěvecké soutěže typu Do-re-mi
na sobotu 4. května 2002 v Dělnickém domě.
Přihlásit se může každý zpěvák ve věku od 6 do 16 let, který odevzdá vyplněnou přihlášku nejpozději do 12. 4. 2002. Bližší informace o průběhu soutěže a nacvičení písní získáte
přímo na adrese školy:
Hudební škola YAMAHA, Národního odboje 22, odpoledne Šilingrova 31,
690 02 Břeclav, tel.: 0627/372 041, 0607-256 714.
zde odstřihněte:
P ř i h l á š k a
Jméno a příjmení: ................................................................................................................
Škola a třída: ......................................................................... Věk: .....................................
Adresa: ......................................................... Telefon:..........................................................
Název vybrané písně, kterou chci zpívat v pěvecké soutěži Yamaha show:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Školy, domy dětí a mládeže, děti...

DDM Ardea Poštorná
Třída 1. máje 2, 691 41 Břeclav 4, telefon 0627/373 061
e-mail: ddm.ardea@tiscali.cz, http://home.tiscali.cz/ddm.ardea

Kalendář akcí
středa 1.5.

8.30
9.00
středa 1.5.
10.00
pátek 3.5.
16.00
sobota 4.5.
7.30
pátek 10.5.
16.00
pátek 17.5.
16.00
sobota 18.5.
13.00
neděle 19.5.
13.00
Pátek 24.5.
16.00
pátek 31.5.

SOFTBALLOVÝ TURNAJ
- tradiční turnaj na starobřeclavském pastvisku
pro smíšená družstva straší 15 let.
prezentace a rozlosování
zahájení turnaje
CYKLISTICKÝ VÝLET na Pohansko
pro rodiny s dětmi
sraz u kostela sv. Václava
Mistrovství ve skládání TANGRAMU
aneb pojďte si hrát se starým čínským hlavolamem
VÝLET NA PÁLAVU
pro rodiny s dětmi
sraz na nádraží ČD v Břeclavi
MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY pro šikovné ruce
na DDM v Poštorné
KOLA A KOLOBĚŽKY
jízda zručnosti a jiné kratochvíle
na hřišti Na Valtické
PO STOPÁCH STARÝCH SLOVANŮ
velká hra v rámci akce „Otevírání Pohanska“
KERAMICKÁ DÍLNA pro děti s rodiči
na domečku v Poštorné, zdarma!
TURNAJ VE VYBÍJENÉ
na zahradě DDM v Poštorné
Domeček na ZÓNĚ 2002 - od 14.00 hod.

Mladí nadějní básníci
Mezi dětmi 3.A třídy ZŠ Komenského v Poštorné se objevili
malí básníci. S nadcházejícím jarem děvčata Nina Škodová,
Iveta Ondrouchová, Martina Macinková a Eliška Beranová v
básničkách opěvují jaro, květiny, přírodu, sluníčko i lásku.
Věříme, že se vám budou také líbit.

Dům dětí a mládeže Lidická Veselá škola ve Staré Břeclavi
Akce na květen
1.5. středa
Sjíždění řeky Moravy na gumových člunech z Bzence-Přívoz do Rohatce, odjezd i příjezd
do Břeclavi vlakem. Přihlášky a
bližší informace na DDM.
3.-4.5. pátek - sobota
„Zelená stezka - Zlatý list“,
přírodně ekologická soutěž, která je určena kolektivům dětí a
mládeže z celé ČR bez ohledu
na zřizovatele. Okresní kolo
této postupové soutěže proběhne na turistické základně DDM
u Apolla.
5.5. neděle
Cyklovýlet - akce pro rodiče s
dětmi. Cíl je v naší turistické základně u Apolla (10.00-18.00
hod.). Naši vedoucí a starší členové kroužků připraví pro děti
sportovně zábavný program.
6.5. pondělí
Soutěž Paragraf 11:55 v
Brně, kde se utká vítězné družstvo z Břeclavi se šesti družstvy
z Jihomoravského kraje. Držme
pěsti pro štěstí!
11.5. sobota
Regionální kolo soutěže
„Zelená stezka - Zlatý list“ v
Hodoníně. Odjezd soutěžních
kolektivů bude upřesněn.
18.5. sobota
Kančí oborou - turistická
akce pro všechny zájemce -

zveme rodiče s dětmi i na kočárku, start u „kojenecké vody“.
18.5.-19.5. sobota - neděle
Dvoudenní zájezd do pražské ZOO a souboj hráčů v mezinárodní soutěži „Člověče nezlob se!, kteří postoupili z
okresního kola.
25.5. sobota
Bambiriáda 2002 - prezentace volnočasových aktivit v Brně
Lužankách, za DDM Břeclav
vystoupí děti našich zájmových
kroužků, pro zájemce (diváky)
organizujeme skupinový odjezd
a příjezd do Brna vlakem.
27.-28.5. pondělí - úterý
Finále soutěže Paragraf
11:55 na půdě Senátu Parlamentu ČR v Praze.
Připomínáme, že jsou volná
místa na letní tábory, nenechávejte
děti o prázdninách s „klíčem na
krku“, ale nechejte je prožít prázdniny mezi kamarády a v bezpečí !!
Bližší informace a přihlášky na
DDM Lidická 4, tel. 0627/37 00
75, 37 07 36.

Kam na tábor
Již 5. ročník stanového tábora od
29.6. do 13.7. pro děti od 7 let
pořádá táborová skupina Sluníčko Břeclav. Cena 2400 Kč. Tábor
se nachází v příjemném prostředí
Českomoravské vrchoviny nedaleko Jemnice. Přihlášky a informace na tel.: 0604/110 134 nebo
na www.volny.cz/tsk.slunicko

Ptáte se, co to je? Může to
být škola plná veselých dětí,
nebo je to škola, která se už z
dálky směje, či název školního časopisu nebo logo školy.
Splést se nemůžete, všechny
odpovědi jsou správné.
Pravdou je, že jsou naše děti
veselé, a to proto, že se učí hrou
nejen ve vyučování, ale i v
mnoha zájmových kroužcích AJ, NJ, Sborový zpěv, Hra na
flétnu, Šikovné ruce, Základy
PC, Dyslektický kroužek.
O přestávkách děti využívají
průlezky, které jsou zasazené do
velmi krásného prostředí školní
zahrady. Po přestávce čeká žáky
příjemné prostředí tříd s novým
nábytkem. Žáci mají možnost
svačit i obědvat v nové jídelně s
moderním vybavením. Přestože
na škole jsou pouze nižší roční-

ky, naši žáci si sami vydávají
školní časopis. Konečnou podobu mu vtiskuje redakční rada
složená z žáků 4. a 5. třídy.
Naplňovat heslo „Veselá škola“ se nám daří také díky tomu,
že jsme škola malá (120 žáků),
všichni se navzájem známe a
máme na sebe dost času. To
oceňují i rodiče, kteří u nás mají
své děti. Do budoucí první třídy
se zapsalo celkem 28 žáků, na
které se moc těšíme.
A kde takovou školu najdete?
Všichni, kdo jste zvědaví, ji mohou navštívit ve Staré Břeclavi
na ZŠ Jana Noháče. Rádi vás
kdykoliv uvítáme, neboť naše
škola nepořádá Den otevřených dveří, ona je otevřená pro
všechny po celý školní rok.
Minaříková Marcela,
Darmovzalová Nicol

Ozdravné pobyty ČČK Břeclav
Český červený kříž, oblastní spolek Břeclav, pořádá i letos letní ozdravné tábory pro nemocné děti:
1) od 12. do 26.7. letní tábor pro děti s onemocněním astma
bronchiálie a atop. ekzém,
- bude se konat v Černé Hoře - Budva.
2) od 6. do 20.7. letní tábor pro epileptiky
- v hotelu Čarták, Hutisko Solanec - Beskydy.
3) od 16. do 30.8. letní tábor pro děti s orthopedickými
vadami
- bude se konat v Nekoři v Orlických horách.
Bližší informace je možné získat na adrese ČČK, obl. spolek, U nemocnice 2, 690 89 Břeclav, nebo na tel.: 0627/372
665 a 0737-104 906 (pí Konečná).
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děti...

Mladí nadějní básníci

Nová kniha - místní autor
Dana Dedková - Lednice ve svých proměnách
Čtenáři Radnice už měli dvakrát příležitost seznámit se s tvorbou břeclavské stomatoložky MUDr. Danuše Dedkové. Část jejího rukopisu „Vzpomínky z Lednice“ vyšel
v nedávných dnech pod názvem „Lednice
ve svých proměnách“ ve formě útlé sbírky,
doplněné nádhernými snímky břeclavského
fotografa Josefa Červenky.
„...a nyní pojď, milý čtenáři,
a prožij se mnou
to kouzlo anglické novogotiky
a jejího okolí tak,
jak je vnímám v různých
ročních obdobích...“
Takhle láká sama autorka k procházce po
krajině, která jí přirostla k srdci a ve své
mysli se k ní stále vrací a vzpomíná. Vzpomínky z Lednice aneb „Lednice ve svých
proměnách“, to je vyznání autorky, které
možná usednete do zubařského křesla,
aniž byste tušili, jak poetická je její duše.
Ale ostatně zajděte si do Turistického informačního centra na pěší zóně u nádraží,
kde je její sbírka k mání, a přesvědčte se
sami.
(peh)

Také starší čísla zpravodaje Radnice najdete na
www.breclav-city.cz
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UVIDÍTE V KINĚ KORUNA (dolby stereo)
KVĚTEN 2002
Ve středu 1.5. v 17 a ve 20 hod. a ve čtvrtek 2.5. v 17 hod.

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
DOLBY STEREO

a natočili svou variaci na řádění Jacka Rozparovače. V roli inspektora Abberlina září Johnny Depp, prostitutku Mary hraje Heather
Grahamová, dále hrají: Ian Holm, Robbie Coltrane, Jason Flemyng,
Lesley Sharpová a další. Americký film s titulky. BONTONFILM.
Mládeži do 18 let nepřístupno. Vstupné 55 a 57 Kč
Od úterý 21.5. do čtvrtka 23.5. v 17.30 hod.

Trojice čarodějů, Brumbál, McGonagallová a Hagrid, odloží na
práh domu miminko s jizvou na čele. Chlapec Harry Potter v jedenácti letech zjistí, že může mluvit s hadem. Pak odejde studovat do
čarodějnické školy, kde se dostane do koleje Nebelvíru. Za kolej
soutěží proti Zmijozelu a vítězí. Od neznámého dárce dostane otcův plášť neviditelnosti. Pomocí pláště, přátel Rona a Hermiony
i lásky k rodičům zvítězí nad zlým duchem. Pohádka USA a Velké
Británie v české verzi. Režie Chris Columbus. Hrají: Daniel Radclife, Rupert Grint, Emma Watsonová a další. WARNERBROS.
Mládeži přístupno. Vstupné 62 a 64 Kč

Jaaney Briggsová nosí brýle a špinavé montérky, takže ji nemá
ve škole nikdo rád. Ale skrývá se v ní skutečná krása. Jake Wyller
se s kamarády vsadí, že z ní udělá královnu maturitního plesu.
Nová parodie na všechny teenagerské filmy nemá úctu před ničím.
Nemorálně závadný film pro mládež. Americká komedie s titulky,
režie Joel Gallen, hrají: Chyler Leigh, Chris Evans, Jaime Presley,
Mia Kirshnerová a další. FALCON.
Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 55 a 57 Kč

Od pátku 3.5. do neděle 5.5. v 17.30 a ve 20 hod.

V úterý 21.5. a ve středu 22.5. ve 20 hod.

KDO S KOHO

HARTOVA VÁLKA

DOLBY STEREO

Profesionální zloděj Nick Wels chce skončit s krádežemi a usadit se
- věnovat se jazzovému klubu. Ale překupník Max ho přesvědčil, aby
se podílel na krádeži století. Všechny informace dodal mladý, velmi
talentovaný zloděj Jack, který má ještě jiný, svůj vlastní plán. Kriminální drama USA, režie Frank Oz, hrají: Robert DeNiro, Edward Norton, Angela Bassetová, Marlon Brando a další. BONTON-FILM.
Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 50 a 52 Kč
V úterý 7.5. a ve středu 8.5. v 17.30 a ve 20 hod.,
ve čtvrtek 9.5. v 17.30 hod.

DENÍK PRINCEZNY

Ve čtvrtek 9.5. ve 20 hod.,
od pátku 10.5. do neděle 12.5. v 17.30 a ve 20 hod.,
v úterý 14.5. a ve středu 15.5. v 17.30 a ve 20 hod.

DOLBY STEREO

Absurdní roadmovie, ve kterém babička naplní svůj sen, matka
se ke svým dcerám přestane chovat jako k dětem, dcery se ke svým
manželům přestanou chovat jako k idiotům a otcův popel je rozptýlen po celé zemi a ještě dál. Příběh obyčejných lidí v rukou autorky Alice Nellis dostává nečekané rozměry. V hlavních rolích českého filmu Iva Janžurová, Theodora a Sabina Remundovy, Igor
Beneš, Naďa Kotršová, Dan Bárta a další. CINEMART.
Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 65 a 67 Kč
Ve čtvrtek 16.5. v 17.30 a ve 20 hod.

CHLÉB A TULIPÁNY

DOLBY STEREO

Rosalbě ujede turistický autobus i s manželem a syny, kteří si
toho ani nevšimli. Tato zvláštní náhoda škrtne všechno, co bylo.
Pokorné sebeobětování pro rodinu bez otázek, zda je zcela naplněn
její život. Teď tu stojí, směšně zapomenutá, na kraji dálnice a čeká
ji něco, o čem si dosud ani netroufla snít. Režie italského filmu s
titulky Silvio Soldini, hrají: Licia Magliettová, Bruno Ganz, Giuseppe Battiston, Mariana Massironiová a další. CINEMART.
Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 55 a 57 Kč
Od pátku 17.5. do neděle 19.5. v 17.30 a ve 20 hod.

Z PEKLA

DOLBY STEREO

DOLBY STEREO

Pokud vás o statečnosti amerických vojáků dostatečně nepřesvědčil Pearl Harbor, zajděte na thriller režiséra Gregoryho Hoblita,
který natočil podle románu Johna Katzenbacha. Dozvíte se, že i v
zajetí dokáží tihle hoši pokračovat v tom, co jim velí lidská a vojenská čest. Děj se točí především kolem studenta práv a senátorova
syna Harta, který se za druhé světové války ocitne v německém
zajateckém táboře. V hlavních rolích amerického filmu s titulky
Bruce Willis, Colin Farell, Ferrence Dashon Howard, Marcel Iures
a další. BONTONFILM.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 55 a 57 Kč

DOLBY STEREO

Mia, nenápadná, inteligentní a mile ztřeštěná studentka střední
školy, žije v San Francisku se svou matkou. Najednou se objeví
babička, kterou nikdy neviděla, a sdělí dívce, že její otec, kterého
vůbec nepoznala, byl panovníkem malé evropské země. Nedávno
zemřel a Mia se stává dědičkou trůnu. Patnáctiletá Mia musí řešit
životní dilema. Americká romantická komedie s titulky v režii Garryho Marshalla. Hrají: Julia Andrewsová, Anne Hathawayová, Hector Elizondo, Heather Matarazzová, Mandy Mooreová, Caroline
Goodallová a další. FALCON.
Mládeži přístupno. Vstupné 50 a 52 Kč

VÝLET

BULŠIT

DOLBY STEREO

Režisérská dvojice Allen a Albert Hughesovi se rozhodli oživit
temnou legendu. V Čechách vystavěli kulisy Londýna roku 1888

Od pátku 24.5. do neděle 26.5. v 17.30 a ve 20 hod.

TAKOVÁ ZVLÁŠTNÍ RODINKA

D. STEREO

Royal Tanenbaum a jeho žena Etheline vychovávají dva syny a
adoptovanou dceru. Všechny děti jsou velmi nadané, téměř geniální. Když Royal rodinu opustí, potomky to velmi poznamená. Po
dvaceti letech se chce Etheline vdávat, dcera Margot se rozchází s
manželem a vrací se domů. Stejně tak ovdovělý bratr Chas se svými dvěma malými syny. Zestárlý a nemocný Royal se vrací a rodina se nad ním slituje. Vrací se i syn Ritchie a všichni jsou zase
pohromadě. Inteligentní, svěží a vtipnou komedii USA s titulky o
složitosti rodinných vztahů režíroval Wes Anderson, hrají: Gene
Hackman, Ben Stiller, Gwyneth Paltrowová, Luke Wilson, Owen
Wilson, Bill Murray, Danny Glover a další. FALCON.
Mládeži přístupno. Vstupné 55 a 57 Kč
0d úterý 28.5. do pátku 31.5. v 17.30 a ve 20 hod.

MALÝ SVĚDEK

DOLBY STEREO

Malý Danny se po rozvodu rodičů stává rebelem a problémovým
dítětem. Rodinné drama vrcholí, když se matka vdá za Ricka, který požaduje absolutní kontrolu v rodině. Danny zjistí, že jeho otčím je vrah. Americký thriller s titulky, režie Harold Becker, hrají:
John Travolta, Vince Vaughn, Teri Poloová, Matthew O’Leary a
další. BONTONFILM.
Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 55 a 57 Kč

FILMOVÉ ČTVRTKY
2. května ve 20 hod.

PRINCEZNA A BOJOVNÍK
DOLBY STEREO
Bodo shání práci a jeho bratr Walter chce, aby mu pomohl vyloupit banku. Sissi je sestřičkou na psychiatrii. Jejich osudy se
protnou, když Bodo nepřímo zaviní dopravní nehodu, Sissi přejede kamion a Bodo jí zachrání život. Sissi ho hledá, ale když ho
konečně najde, Bodo ji odežene. Znovu se setkají až v bance, a to
zrovna během loupeže. Německý film s titulky, režie Tom Tykwer,
hrají: Franka Potenteová, Joachim Krol, Benno Furmann a další.
HOLLYWOOD.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 55 a 57 Kč
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MANDOLÍNA KAPITÁNA CORELLIHO
DOLBY STEREO
Epický milostný příběh o přetrvávající naději v lásku a o ničivé
brutalitě války je zasazen do doby 2. světové války, kdy se italská
„operetní“ armáda po počátečním fiasku na albánsko-řecké hranici účastnila spolu s nacisty okupace až do roku 1943, kdy se sama
stala nepřítelem svých někdejších spojenců. Podle slavného románu Louise de Bernieres natočil režisér John Madden. Koprodukční
film Velké Británie, Francie a USA s titulky. Hrají: Nicolas Cage,
Penélope Cruzová, John Hurt, Christian Bale, David Morrissey a
další. BONTON.
Mládeži přístupno-do 12 let nevhodné. Vstupné 50 a 52 Kč

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
vždy od 15.00 hod.
5. května

HADÍ PRINC
Šest návštěv v kouzelném světě pohádek. České pásmo.
BONTONFILM.
Mládeži přístupno. Vstupné 31 Kč
12. května

JABLOŇOVÁ PANNA
Tajuplný a zázračný svět příběhů a pohádek pro malé diváky.
České pásmo. BONTONFILM.
Mládeži přístupno. Vstupné 31 Kč
19. května

JAK ŽOFKA POŘÁDALA SLAVNOSTNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Osm filmových setkání s hrdiny pohádkových i dobrodružných
příběhů. České pásmo. BONTONFILM.
Mládeži přístupno. Vstupné 31 Kč
26. května

KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA
Pohádková skládanka dobrodružných, napínavých i veselých obrázků. České pásmo. BONTONFILM.
Mládeži přístupno. Vstupné 31 Kč
V ČERVNU UVEDEME:
Střed světa, Únos domů, Čistá duše, 3000 mil na útěku, Star
Wars 2, Panika, Jay a mlčenlivej Bob, Vanilkové nebe, Dračí let,
Grosfort Park, Pekelná ženská, Wasabi, Sex a Lucia, Mulholland
Drive, V ložnici, Archa pro Vojtu, Krakonoš a poslíček, Krakonoš a
pytlák, Létající koberec, Měsíční pohádka, O ptáku, který dupal.
Změna programu vyhrazena.
Internet: http://kina.365dniCZ

Z činnosti Sdružení TGM
v Břeclavi v 1. pololetí 2002
• 7. března - vzpomínkový akt u pomníku TGM
• Čtvrtek 25. dubna v 16,30 hod. v synagoze - přednáška PhDr.
Dagmar Hájková /Ústav TGM Praha/: „Charlotta Masaryková“.
Ve stejný den vernisáž výstavy pod názvem: „Paní Masaryková“,
kterou připraví Masarykův ústav Akademie České republiky. Na
nástěnných panelech ve vstupních prostorách muzea, za použití
kopií autentických materiálů a fotografií, je dokumentována životní
pouť manželky prvního československého prezidenta.
• Čtvrtek 16. května v synagoze - přednáška od 16,30 hod. - PhDr.
Luděk Galuška CSc. /Moravské muzeum Brno/: „Počátky křesťanství na Moravě.“
• Čtvrtek 6. června v 16, 30 hod. v synagoze - přednáška - Ing.
Jaroslav Klenovský /židovská obec Brno/: „Židovské památky na
Moravě.“
Břeclavskou veřejnost zve výbor Sdružení TGM v Břeclavi

Galerie 99

Břeclav - Slovácká ulice
Antonín
Vojtek
• Vojtěch KUČERA - obrazy
Původem brněnský výtvarník, který již řadu let žije v Břeclavi a
v současné době pracuje jako výtvarník Městského muzea a galerie,
připravil kolekci středních a větších olejomaleb s názvem „I N
VINO...“ Malíř Kučera maluje představy a vidiny muže, který vypije
větší množství vína. Že budou obrazy o ženách, je nasnadě. Jsou vytvořeny s profesionální rutinou, zaujmou svou nadsázkou, ba i pobaví.
Autor přiznává, že pracoval na nové kolekci poslední dva roky a obrazy o víně má v podstatě na svědomí spisovatel Jan Kostrhun. V knize
„Krajina révového listu“ napsal: „Ve víně je sdělení, tajemství i poselství. Ve
víně jsou vzpomínky i naděje. Víno nás může povznést i zničit. Ve víně je ukryto
bohatství i chudoba. Víno je tak zvláštní nápoj, že mnohdy ani není možné
seriózně rozhodnout, jestli si člověk víno vymyslel pro svoje potěšení, nebo stvořilo-li víno člověka k obrazu svému. Kéž bychom ve víně nacházeli jenom to, co v
něm s dobrou vírou čistých myšlenek hledáme. Kéž by to, co ve víně nalezneme,
nikdy nedělalo hanbu nám, ani tomu vínu. My si to za osudovost naší klopotné
pouti snad i zasloužíme, byť jsme nádoby hříšné...“ To, co literát vyjádřil
slovy, malíř Kučera ztvárnil štětcem. Výstava v současné podobě
bude otevřena slavnostní vernisáží v úterý 7. května a po doplnění pak prodloužena do konce měsíce června. O ženách a víně na
vernisáži osobně promluví spisovatel Jan KOSTRHUN.
• Autorské kolekce
V Galerii 99 lze shlédnout autorské kolekce výtvarných děl od
autorů: Antonín VOJTEK (obrazy, grafika, akvarely, akty, kytice),
Zdeňka BURGETOVÁ - Praha (grafika), Zdeněk KOPECKÝ Žďár nad Sázavou (olejomalby z Vysočiny), Zdeněk SKÁLA - Břeclav (obrazy), Zuzana GAVLASOVÁ - Brno (keramika). Menší kolekce vystavují slovenští umělci.
• V galerii Přede dveřmi a Za dveřmi
vystavuje řada umělců z ČR, ale i ze světa. Nejvíce si břeclavští
návštěvníci oblíbili obrazy Zdeňka Kopeckého ze Žďáru nad Sázavou. Je samozřejmé, že v galerii můžete shlédnout též celou šíři
tvorby malíře Antonína Vojtka (jeho tvorbu najdete též na internetu: www.artiel.com).
• Služby Galerie 99:
V úterý a ve středu je A. Vojtek osobně přítomen v galerii a je
připraven poradit, jak obrazy ošetřovat, restaurovat, jak odhadnout
jejich hodnotu.
Otevírací doba:
Denně od 14 do 17 hod. mimo sobotu a pondělí. Kolektivní návštěvy je třeba nahlásit předem na tel. čísle 0627/32 77 22.

Krajské kolo Národní soutěže
Základních uměleckých škol
Ve středu 20. března 2002 se na Základní umělecké škole v
Břeclavi uskutečnilo pod záštitou místostarosty Břeclavi
RNDr. Miloše Petrů krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře
na smyčcové nástroje.
Žáci smyčcového oddělení břeclavské ZUŠ získali v této soutěži
řadu vynikajících umístnění a potvrdili tak vysokou úroveň vyučování na břeclavské umělecké škole.
l. místa získali Vendula Zachovalá (uč. J. Kornfeil), Vojtěch Kovář, Zdeněk Valášek (uč. L. Mišurec) ve hře na housle a Štěpán
Sýkora (uč. J. Volejníková) ve hře na violu.
2. místa: Libor Mišurec (uč. J. Kornfeil) - housle, Lukáš Svoboda
(uč. L. Volejník) - hra na violoncello, Petr Spěvák (uč. J. Otčenášek)
- hra na kontrabas.
3. místa - Jana Neuhauserová (uč. J. Volejníková), Jan Balajka (uč.
J. Kornfeil), Martin Létal (uč. J. Volejníková)
Čestné uznání - Hynek Zachovalý, Štěpán Blažek, (uč. J. Kornfeil).
O den později proběhlo krajské kolo stejné soutěže ve hře na
klavír v Brně, kde klavíristka Jana Šragová (uč. S. Konečná) dosáhla
vynikajícího úspěchu l. místem ve své soutěžní kategorii. Pozadu
nezůstali tentokrát ani kytaristé. Petra Krejčí (uč. R. Pudelka) získala v krajském kole v Mikulově čestné uznání.

18 / RAD
NI
CE
RADNI
NIC
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EmM klub Břeclav, Nár. hrdinů 8
Tel: 0627/370 171, e-mail: emm@quick.cz
http://www.emmklub.breclav.net

3.5.
4.5.

2.-3. května

3. ročník přehlídky folklorního festivalu
středoškolské mládeže se zahraniční účastí
„Břeclavský máj 2002“

4. května
19.00 hod.

Osobnosti folklorní scény
Slavnostní koncert k 10-letému výročí
CM GRACIA
Vstupné 150 Kč

19. května
15.00 hod.
Div. sál

Loutkové divadlo RADOST
JAK SE MUSÍ NA OBRA
vstupné 30 Kč

20. května
10.00 hod.
Div. sál

Loutkové divadlo RADOST
JAK SE MUSÍ NA OBRA
představení pro školy

ZPÍVÁNÍ O LÁSCE
Divadelná sál DK Břeclav
Koncert, na kterém se objeví ojedinělá sestava hudebníků:
Jiří Pavlica - všestranný muzikant a skladatel,
Bohumil Kulínský - dirigent Národního divadla
a dva soubory, které patří ke špičce české hudební scény.
Pouze šest koncertů v ČR !!

21. května

vystoupení žáků dramatického
a tanečního oboru školy YAMAHA

27. května
19.30 hod.
Div. sál

PODSKALÁK
Lid. opereta v podání sólistů HD Karlín
V hlavní roli JOSEF ZÍMA
Vstupné 185 Kč

ZÓNA2002 - ... jiné drogy. (PĚŠÍ ZÓNA BŘECLAV)
ROCKOTÉKA s výletem do ŠEDESÁTÝCH. D.J. RENÉ

28. května

HRADIŠŤAN - pořadatel EmM klub

ROCKOTÉKA
ROCKOVÁ SOBOTA - ONCE a BEZ PEŘÍ

NATALIKA - koncert V SYNAGOZE
8.5. - 20,00
Hudba od folku přes folklór až po world music.
Na koncertu uslyšíte hudbu slovanskou, židovskou, keltskou,
cikánskou, vše v úpravách s příchutí původních lidových kořenů.
10.5.
17.5.
24.5.
25.5.

ROCKOTÉKA S KAPREM - rock, pop, hudba na přání
ROCKOTÉKA - D.J. RENÉ - rock, pop, taneční hudba
JORDYHO TERMIX - D.J. se vrací!
ŠEDESÁTÁ - hudba 60.-70. let

28.5. - 19,00

31.5.
31.5.

HRADIŠŤAN a BAMBINI DI PRAGA

Připravujeme:
6.6.
GARÁŽ
14.-15.6.
HUDBA BEZ HRANIC - Zuzana NAVAROVÁ,
H. a P. ULRYCHOVI, Bratří TESAŘÍCI,
ZATRSTBAND, DÚN AN DORAZ a další

Městské muzeum a galerie
• 18. května Mezinárodní den muzeí.
• Do konce května pokračuje expozice Kraslice pěti generací
a Z tvorby Vratislava Bělíka.
• Nově jsou instalovány dvě panelové výstavy pod názvy Svaté
obrázky.
• V galerii výstava Paní Masaryková.
• Po polovině května v synagoze skončí výběr z tvorby Heleny
Puchýřové a představí se mladí břeclavští „umělci“, kteří ztvární
témata drogové problematiky.
• Do 12. května výstava Miroslava Matouška - fotografie Vysočiny.
• Ve čtvrtek 23. května v 17. hodin se v prostorách galerie koná
vernisáž výstavy z díla Šárky Radové, absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
• V synagoze se 8. května v 19.30 hodin koná koncert skupiny
Natalika.
• Na Pohansku se v sobotu 18. května od 14 do 17 hodin konají již
třetí Pohanské hrátky s bohatým programem pro celou rodinu.
(Více o výstavách a činnosti MMaG na str. 12)

GALERIE 99 „U DVOŘÁKŮ“
Ul. Slovácká 2587, Břeclav (za Shopping Centrem)
Tel.: 0627/326 122
Výstavy v dubnu:
Lubomír SEVERA - Velká nad Veličkou
OBRAZY NA SKLE - podmalba. Vystaveny budou obrazy malované v tradičním stylu podle starých, původních předloh a motivů.
Všichni jsou srdečně zváni! Výstava potrvá do 31. 5. 2002.
Stálá expozice: dřevěné hračky, keramika a drobné uměl. předměty.
Otevřeno: mimo pondělí a sobotu od 13 do 17 hodin.
Pro školy je možnost návštěvy galerie a exkurze do výrobny dřevěných hraček po telefonické domluvě i mimo otevírací dobu.

Připravujeme:
12. června
Josef DVOŘÁK - JEPPE ŘÁDÍ
17. září
Petr RYCHLÝ, Dominik RENČ - ROZTOČTO
8. října
Petr NOVOTNÝ, Iveta BLANAROVIČOVÁ
- DOBROTY
22. října
KAMELOT
5. listopadu
DS HÁTA - Rajčatům se letos nedaří
14. listopadu J. A. NÁHLOVSKÝ, Josef MLADÝ
22. a 23. listopadu
HUDECKÉ DNY
20. prosince Vánoční koncert - Eva PILAROVÁ

Jožka Černý v Boby centru
V neděli 21. dubna vystoupil Jožka Černý v Shaw hale brněnského
Boby centra v pořadu „Sólo pro moravského slavíka, pořádaného k
příležitosti jeho 60. narozenin. Na pódium mu přišli popřát mj. Karel
Wágner, Hana Zagorová, sestra Květa Černá a další. Narozeninovou
akci navštívili také zástupci břeclavské radnice.

TEREZA Břeclav – Krytý bazén
Rozpis plavání veřejnosti v květnu 2002
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00

13.00 - 16.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00

14.00
14.00
13.00
14.00
14.00

-

16.00
16.00
16.00
17.00
17.00

14.00
16.00
15.00
14.00
14.00

-

17.00
18.00
17.00
17.00
16.00

14.00
14.00
15.00
14.00
14.00
14.00

-

16.00
17.00
17.00
16.00
16.00
16.00

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

-

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

18.00
19.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18..00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

-

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Výjimky:
ST 1.5.
SO 4.5.
ST 8.5.
SO 11.5.
PO 13.5.
ST 15.5.
ČT 16.5.
PÁ 17.5.
SO 18.5.
NE 19.5.
PO 20.5.
PÁ 24.5.
PÁ 31.5.

8.00 - 10.00
8.00 - 10.00

11.00 - 13.00
12.00 - 14.00

8.00 - 11.00
6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
6.00 - 8.00
8.00 - 11.00
8.00 - 10.00
6.00 - 8.00
6.00 - 8.00

11.00 - 14.00
11.00 - 13.00
12.00 - 14.00
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