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Březen 2001

MĚSTA

B Ř E C L AV I

JUBILANT
JOSEF
ČERVENKA

Josef Červenka je autorem řady barevných i černobílých fotografií, jejichž hlavním námětem je příroda
Břeclavska - lesní zákoutí na Pohansku, stromy, louky, rybníky Lednicko - valtického areálu, řeka
Dyje apod., to vše v různých ročních obdobích. Ve výřezu horní fotografie autor Josef Červenka.

Z obsahu tohoto čísla
• Evidence obyvatel • 100. výročí narození
• Co chutná mladým Kamily Sojkové
• Dotazník k cyklo- • Veřejné plavání
dopravě ve městě • Stalo se v únoru

V pátek 9. března 2001 oslaví své životní jubileum, 90 let, břeclavský rodák, přední jihomoravský typograf,
grafik a fotograf, pan Josef Červenka.
Po absolvování čtvrté třídy české měšťanské školy nastoupil v roce 1926 do učení v tehdejší první české břeclavské tiskárně Vavříka a Chlandy jako ruční sazeč
písma - typograf. Od té doby jej hluboký
zájem a láska k typografii provázely celým
životem a byly i hlavním zdrojem jeho stále rostoucích odborných znalostí v daném
oboru. Ty prokázal již na počátku třicátých let, kdy se významnou měrou podílel
na vytištění řady publikací a dokonalých
bibliofilií, která sám vysázel a graficky
upravoval. Zasloužil se zvláště o pečlivou
sazbu reprezentativního vydání „Slezských písní“ Petra Bezruče, které byly doplněny padesáti barevnými linoryty grafika Jaroslava Dobrovolského. Chlandova
tiskárna vydala Slezské písně v roce 1937
k básníkovým 70. narozeninám.
V dramatickém roce 1938, v době ohrožení Československé republiky, si Josef
Červenka plně uvědomoval svou vlasteneckou povinnost a jako člen zvláštního
útvaru Stráže obrany státu zajišťoval s dalšími příslušníky československé armády nedotknutelnost státní hranice na Valticku.
Velmi úspěšná odborná a umělecká činnost Josefa Červenky byla násilně přervána v říjnu roku 1938, kdy byl po nacistické
okupaci nucen opustit již celostátně známou Chlandovu tiskárnu i své rodné město. Jeho druhým domovem se pak stalo
Brno, kde dále úspěšně působil v přední
brněnské tiskárně Antonína Okáče.
(Pokračování na str. 3).

Zastupitelstvo města
V pondělí 26. 3. 2001 se uskuteční v sále
OkÚ Břeclav v 16.30 hod. 21. zasedání zastupitelstva města Břeclavi s programem:
1) zahájení
2) závěrečný účet za r. 2000
3) rozpočet na rok 2001
5) pronájem pozemků v areálu bývalých
kasáren za účelem vybudování velkoprodejny
6) majetkové záležitosti
7) návrhy členů zastupitelstva
8) návrhy a připomínky občanů
9) usnesení a závěr
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Ze zasedání Rady města konané 14. 2. 2001
Rada města schválila:
• zápis č. 45 z 24.1.2001
• program pro 46. zasedání RM konané dne
14.2.2001
• 4/1 revokaci svého rozhodnutí ze dne 21. 4.
1999 o zřízení věcného břemene, spočívajícího
ve vybudování vjezdu do garáže, na části pozemku p. č. 191/15 v k.ú. Břeclav, které bylo
schváleno p. Lubomíru Šmigurovi
• 4/2 revokaci svého rozhodnutí ze dne 22. 3.
2000 o pronájmu pozemku p. č. 221/1 v k.ú.
Břeclav o výměře 150 m2, který byl schválen p.
Evě Střížové
• 4/5 možnost splátkování dluhu ve výši 514.088,Kč včetně zákonného poplatku z prodlení fy
DE-MA-HANDEL, spol. s r.o. vzniklého neplacením nájemného v r. 2000 z nebytových prostor na pozemku p. č. 529/3 v k.ú. Břeclav v
areálu býv. cukrovaru, a to částkou 20.000,- Kč
měsíčně
• 4/6 ukončení nájemního vztahu k datu 1. 4.
2001 p. Krevňákovi, bytem Břeclav, na pavilon
A2 v Břeclavi na Pěší zóně, a to z důvodu neplacení nájemného s tím, že se nadále budou vymáhat pohledávky v plné výši dle nájemní smlouvy
• 4/11 pronájem částí pozemků firmě Area Praha
Investors Group, spol. s.r.o. Radlická 2, Praha
pro výstavbu obch. centra Interspar a dopravní
napojení k němu - část pozemku p.č. 619/3 o
výměře 1189 m2, část p. č. 2395/1 o výměře
1974 m2, část p. č. 2395/5 o výměře 452 m2, část
p. č. 2395/10 o výměře 1368 m2, část p. č. 2639/
75 o výměře 1511 m2, část p. č. 3713/2 o výměře
66 m2, část p. č. 1027/5 /PK 2394/ o výměře 312
m2, část p. č. 3713/4 o výměře 298 m2 vše v k.ú.
Břeclav. Celková výměra pozemků je 7 170 m2,
nájemné od vydání st. povolení bude 1. rok za
1,- Kč/m2/rok, 2. rok a další 100,- Kč/m2/rok.
Doba nájmu bude od podpisu smlouvy do uzavření kupní smlouvy na pozemky uvedené v
tomto bodě.
• že, součástí nájemní smlouvy dle bodu 2. návrhu
usnesení bude:
a/ závazek nájemce - do 5. 3. 2001 ukončit jednání o obsahu budoucí kupní smlouvy, která
bude předložena RM na zasedání 7. 3. 2001 a ke
schválení ZM 26. 3. 2001
b/ pro případ nedodržení rozsahu popsaného v
bodu 3a/ je pronajímatel oprávněn ihned od
smlouvy odstoupit.
• 4/12 - Podmínky vymezené odbory města: finančním, rozvojem města, majetkovým a Domovní správou Břeclav pro účel vyklizení pozemků dotčených nájmem v bývalých kasárnách
- viz. příloha č. 1 a Pravidla likvidace - viz. příloha č. 2.
- likvidaci tzv. „likusáků“ za náklady, které se
rovnají ceně v předávacím protokolu
• 5/1 schválila žádost Slovácké chasy Ch. N. Ves
o prominutí poplatků ze vstupného krojového
plesu dne 17. 2. 2001
• 5/2 změnu v dodatku č. 2 ke zřiz. listině dle návrhu ředitelek MŠ. Tato změna bude řešena dodatkem č. 3 ke zřizovací listině MŠ v úplném
znění.
• 5/3 nový pořadník do Domova důchodců.
• 5/4 přednostní umístění do Domova důchodců
paní Ivančicové Boženy,
• 5/5 žádost Moravského rybářského svazu o prominutí poplatků ze vstupného ve výši 638,- Kč zábava dne 10. 2. 2001
• 5/8 navýšení nájemného od 1. 3. 2001 v Azylovém domě pro mimobřeclavské občany na částku 60,- Kč/den.
• 5/10 ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 4 v k.ú. Břeclav - Poštorná pro p.
Mlátilíka Františka, a zároveň s uzavřením nové

nájemní smlouvy na stejný pozemek pro p.
Němce Jaroslava, který zde bude provozovat stánek s občerstvením.
• 5/11 udělit výjimku panu Jiřímu Švecovi k narušení komunikace ul. Nádražní - před domem č.
50 za účelem vybudování kanalizační přípojky s
podmínkou omezení provozu na dobu nezbytně
nutnou k provedení napojení a podmínkou uvedení komunikace do původního stavu vlastním
nákladem.
• 5/12 vyhlášení veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace, soutěžní podmínky a
složení komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče.
• 5/13 Domovní správu v Břeclavi provozovatelem bytů IV. kategorie (holobytů) v Charvátské
Nové Vsi.
• 5/20 bezúplatný převod pojízdného nakladače
L-2C a startovacího vozíku pro spouštěč z PO
Tereza na PO Domovní správu včetně všech náhradních dílů a pneumatik
• 5/21 přidělení bytu č. 16 v Břeclavi 4, Na Valtické 41 Petře Šottlové, dle zásad pro přidělování
obecních bytů nájemců, kteří dlouhodobě neplatí nájemné, případně neoprávněně nakládají s
obecním bytem.
• 5/22 výměnu bytů mezi Helenou Krystíkovou a
Janou Remiášovou
• 5/23 přidělení bytu č. 1, vel. 2+1, přízemí domu
v Břeclavi, Jungmannova 13 Břeclav, rodině Valachovičové
• 5/24 přidělení bytu č. 1, vel. 2+1, I. podlaží
domu v Břeclavi, Slovácká 16 Zdeňkovi Píšovi
• 5/26 pronájem půdních prostor panovi Kneslovi
v domě na ulici Bratislavská č. 11
• 5/27 měsíční úhrady základní ceny tepla pro výměníkové stanice v částce 16.120,- Kč.
• 5/28 možnost splátek 1.000,- Kč/měsíc dlužného
nájemného p. Klima
• 5/29 znění doplnění: Nabídky na pronájem
pozemků v areálu bývalých kasáren Břeclav z 16. 1. 2001 v rozsahu:
A. Provedení likvidace:
1.1. objektů v prostoru určeném k nájmu v rozsahu a za účelem připravení území pro stavební
aktivity v rozsahu předkládané nabídky nebo
2.2. betonových základů odstraněných staveb,
za účelem připravení území pro stavební aktivity
v rozsahu předkládané nabídky.
B. Specifikovat potřebu na objekty, které nebudou předmětem likvidace a požaduje je investor
využít pro potřeby realizace předkládané nabídky.
C. doplnění k bodu 2.3.f) zadávacích podmínek
z 16.1.2001: Projekční řešení inženýrských sítí pro
celý areál bývalých kasáren (odkanalizování dešťových a splaškových vod, přepojení odpadních
vod z bytových domů č.p. 3335-č.o. 4 a č.p. 2261
- č.o. 2, zásobování vodou, plynem, teplem, el.
energií - rozvody VN, NN, VO) bude řešené Městem Břeclav. Město Břeclav zadá zpracování projektové dokumentace na uvedené inženýrské sítě a
nájemci bude projektová dokumentace předána k
realizaci. Vlastní vybudování inženýrských sítí dle
předané projektové dokumentace zajistí na vlastní
náklady nájemce.
• 5/30 přidělení jednopokojového bytu v DPS
Břeclav na dobu nezbytně nutnou panu Františku Kuriálovi, s podmínkou skončení nájemního
vztahu dosavadního bytu dohodou.
• 5/33 rozdělení hospodářského výsledku Městského muzea a galerie Břeclav za rok 2000 takto:
Fond investiční
100 000,00 Kč
Fond rezervní
176 762,97 Kč
Fond odměn
69 190,00 Kč
Celkem
345 952,97 Kč
• Slováckému krúžku ve staré Břeclavi pořádání
přehlídky mužáckých souborů a příspěvek na
tuto akci 5.000,- Kč

• Záměr bezúplatného převodu EmM klubu na
město se zachováním dosavadní činnosti
• Stavební úpravy v budově Obchodní akademie přestavbu bytu na učebny

Rada města neschválila:
• 5/14 úhradu nákladů na výrobu 30 ks praporů
HC Colligo Břeclav se znakem města Břeclavi o
rozměrech 80 x 40 cm za dohodnutou cenu
310,- Kč + 22% DPH/ks. Celkové náklady činí
11.346,- Kč.
• 5/16 žádost p.Veselé o započtení doby, po kterou je zařazena v pořadníku od r. 1995
• 5/25 žádost o povolení podnájmu bytu, jehož
nájemcem je Miroslav Gabčo
• 5/28 prominutí dlužného nájemného jako kompenzaci za fin. prostředky vložené do opravy
střechy p. Klimem

Rada města doporučila
ZM ke schválení:
• 4/3 zrušení předkupního práva Ing. Pánovcovi
Petrovi, k domu č. p. 1261 na ul. Čechova 70 v
Břeclavi na pozemku p. č. st. 1401/1 a pozemku
p. č 1401/1 zast. plocha ve výměře 188 m2.
• 4/4 zřízení věcného břemene na části pozemku PK 18691 pro uložení dálkového kabelu v
rámci stavby „ČD, DDC Modernizace trati
Břeclav - Hodonín“ za úplatu 385,- Kč pro ČD
st. organizaci, divize dopr. cesty, st. správa
Olomouc.
• 4/8 záměr bezúplatného, případně i úplatného
převodu p.č. 433/23 v k.ú. Břeclav o výměře
252 m2, který vznikl z p. č. PK 422/1 a z p. č. PK
433/1, z majetku Okresního úřadu do majetku
města Břeclav.
• 4/10 zrušit předkupní právo k pozemku p.č.
1345/16 v k.ú. Poštorná firmě Ahold Czech Republic, a.s. s tím, že veškeré náležitosti týkající se
uvedené záležitosti si zajistí Ahold
• 4/11 revokovat své rozhodnutí ze 7. 3. 2000 ve
věci pronájmu pozemků s následným prodejem
firmě Area Praha

Rada města bere na vědomí:
• 4/9 - zprávu majetkového odboru o nájemních
smlouvách spravovaných jinými odbory a organizačními složkami, termín k předání aktuálního seznamu nájemních smluv do 1. 3. 2001
• 4/11 aby součástí budoucí kupní smlouvy bylo
řešení:
a/problematiky vymezené rozvojem města s vazbou na plánované investiční akce související se
záměry nájemce - budoucího kupujícího
b/dotace nájemce - budoucího kupujícího na vyvolané investiční aktivity
4/11 že prodejní cena pozemků uvedených v
bodu 2/ bude ve výši 1.000,- Kč/m2, tj. ve stejné
ceně, jak již bylo schváleno ZM 7. 3. 2000
• 4/12 že organizace města ani odbory neuplatnily
požadavek na využití majetku určeného k likvidaci.
• 4/12 že je splněn úkol z RM 14. 1. 2001 - je
zpracován seznam budov určených k likvidaci,
který je odsouhlasený s finančním odborem a je
předmětem žádosti o odstranění staveb.
• 5/7 organizační opatření v JD Poštorná
• 5/9 informaci o činnosti romského střediska
• 5/17 zprávu o placení poplatku za svoz odpadu
• 5/18 vyjádření finančního odboru k upomínání
a vymáhání pohledávek

Rada města ukládá:
•1/46 zprovoznit bazének J. Palacha, opravit
ohrazení a zapracovat do rozpočtu s tím, že se
ruší přemístění ping-pongového stolu do bazénu.
(bez záruky)
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YAMAHA pořádá
Březen v Městském celostátní festival
muzeu a galerii
Městské muzeum informuje

Navzdory blížícímu se jaru zůstává měsíc březen ještě dosti
chladný, a už proto může zlákat k návštěvě muzejní expozice
či výtvarné výstavy. Tak jako v minulých letech připravili i
letos v tomto období pracovníci Městského muzea a galerie v
Břeclavi řadu zajímavých akcí.
Již od poloviny února probíhá v prostorách muzea archeologická
výstava nazvaná Meč, symbol moci, cti a odvahy, jež byla připravena ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Meč je tu pojímán nejen jako zbraň, ale i jako důležitý symbol. Návštěvník má
možnost sledovat historii počátků této chladné zbraně v době pravěku se zvláštním zřetelem na období Velkomoravské říše. V kontextu výtvarném má pak divák možnost shlédnout výstavu Česká
grafika 60. - 70. let, kterou připravila kurátorka dr. Ilona Tunklová,
historička umění z Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Jedinečná sbírka českého grafického umění vznikla v Hodoníně díky sběratelskému nadšení tehdejšího ředitele dr. M. Lukeše. Mezi 40 grafickými listy jsou zastoupeni i takoví mistři jako Jiří John, Adolf
Born, Pavel Sukdolák, Jaroslav Šerých, Jiří Anderle či Alena Kučerová.
Na 8. březen o tradiční čtvrteční páté hodině odpolední připravilo MMaG Břeclav vernisáž nezvyklé panelové výstavy nazvané
Radnice není jen úřad, jež se pokusila o průřez strukturou Městského úřadu a městských příspěvkových organizací. Smyslem této
akce je mimo jiné osvětlit charakter těchto institucí a přiblížit je
tomu, komu jsou určeny, tudíž občanu. Byrokratický aparát - a to
i v rovině samosprávy - působí zvenčí namnoze jako dosti nepřehledný systém, v němž lze snadno zabloudit. Výstava by měla
odkrýt vlídnější stránku výkonu samosprávné moci ve městě a
zároveň přispět k vyšší míře informovanosti břeclavských občanů.
Vedle vhledu do nitra úřadů břeclavské radnice je optika připravované výstavy zaostřena na činnost řady příspěvkových organizací, jež jsou dnes s fungováním města neodmyslitelně spjaty, jako
je např. městská policie, Tereza Břeclav, knihovna, muzeum či
domov důchodců. Městskými příspěvkovými organizacemi jsou
však i základní a mateřské školy, jimž je rovněž věnována značná
pozornost.
Ačkoliv je březen posledním měsícem před jarním otevřením většiny kulturně - historických památek, zajímavé kulturní akce jsou u
nás připravovány po celý rok a my se těšíme na viděnou. (mmg)

JUBILANT JOSEF ČERVENKA
(Pokračování ze str. 1)
Vedle typografie se druhou láskou Josefa Červenky stalo již od
třicátých let fotografování. Své umělecké vidění v tomto směru zaměřil především na přírodu rodného kraje.
Po skončení 2. sv. války se široká umělecká činnost J. Červenky
plně rozvinula. Dokladem toho je více než 100 publikací, které
nesou pečeť jeho mistrovsky dokonalé grafické úpravy. Tehdy také
začala jeho plodná spolupráce s Okresním archivem v Mikulově,
spočívající v přípravě mnoha knih. Jeho snahou bylo vždy docílit
dokonalosti jak v grafické úpravě, tak ve fotografování. Je obdivuhodné, že zvláště fotografování zůstává stále, až do současné doby,
náplní jubilantova života. Svědčí o tom stále narůstající řada barevných i černobílých fotografií, jejichž hlavním námětem je příroda
Břeclavska.
Stojíme s obdivem nad jeho bohatou uměleckou žní. Devadesátiny
zastihují jubilanta, pana Josefa Červenku, v obzvláštní fyzické i duševní svěžesti. Zřejmě jeho nikdy nekončící práce typografa, grafika
a fotografa byla a je zdrojem jeho trvalé mladosti, která se opírá o
ryzí přátelství jemu blízkých, ale zvláště o lásku jeho manželky, která
více než padesát let stojí v každé době věrně po jeho boku.
Josef Červenka zastupuje v našem vědomí tu generaci, která vychována mistry svého oboru nesla po celý život znamení jejich příkladu, poctivé práce a ryzího lidství.
Jaroslav Školl

Hudební škola YAMAHA pořádá festival „Keys in Concert“. Do Břeclavi se sjedou ti nejlepší žáci z různých koutů
naší republiky, aby předvedli, jak se v hudebních školách
YAMAHA hraje.
Program formou koncertu proběhne v hotelu GRAND v sobotu
10. 3. 2001 ve 14.00 od. Naši školu budou reprezentovat na keyboardy tito žáci: Jakub Kaňa, Kristína Kobylková, Petr Holobrádek,
Zbyněk Poulíček, Adam Hamada a Vít Stehlík. Na zobcové flétny:
Martin Sítek, Jaroslav Buják a Veronika Suská. Záznam koncertu se
zašle porotě do Hamburku, která vybere jednoho reprezentanta,
který bude zastupovat Českou republiku na festivalu celoevropském. Jde o významnou a k tomu ještě ojedinělou kulturní událost v
našem městě. Jste všichni srdečně zváni.

O podpoře
kultury v Břeclavi
V roce 2000 bylo z rozpočtu města uvolněno 15,7 mil. Kč na
podporu kultury. Tato poměrně vysoká částka byla rozdělena mezi příspěvkové organizace města, které se zabývají kulturou, a mezi různá občanská sdružení, ať již folklorního či
jiného druhu.
Největší díl, a to 6,8 mil. Kč byl určen na provoz knihovny. Málokdo ví, že naše knihovna má ještě čtyři pobočky ve všech městských částech a činnost celé knihovny je i v rámci České republiky
hodnocena velmi dobře. Další část finančních prostředků ve výši
3,2 mil. Kč byla schválena v minulém roce Městskému muzeu a
galerii. I když v názvu se neobjevují další činnosti a další pracoviště, touto organizací je spravován zámeček Pohansko i nově rekonstruovaná synagoga. Téměř dvakrát za měsíc jsou zahajovány nové
výstavy v několika výstavních prostorách a současně se zde pořádají také koncerty vážné hudby. Pro kino byl uvolněn příspěvek 2,8
mil. Kč s tím, že asi 1,9 mil. Kč se vrací na vstupném do rozpočtu
města. Na Svatováclavské slavnosti a IV. folklorní festival v roce
2000 bylo použito 240 000 Kč.
V minulém roce bylo pamatováno také na obnovu a opravy
kulturních památek jako jsou kapličky nebo zámek, zde bylo investováno celkem 1,4 mil. Kč.
Pro činnost v oblasti kultury jsou důležitá různá občanská sdružení, kroužky, spolky a další subjekty, neboť jejich členové se věnují kultuře s nadšením, bez nároku na honorář. Kromě těchto
subjektů existuje velká skupina lidí, kteří nejsou nikde organizováni, a přesto mají velkou zásluhu na tom, že kulturní život Břeclavi
je bohatý. Pro udržení folklorních tradic v městě Břeclavi mají
velký význam slovácké chasy v Ladné, Staré Břeclavi, Charvátské
Nové Vsi a Poštorné. Výše uvedeným sdružením bylo v minulém
roce přímo poskytnuto 550 000 Kč a to třiceti subjektům na základě posouzení a doporučení kulturní komise pracující při radě
města. Folklorním souborům a chasám z této částky připadlo 250
000 Kč, přičemž další nepřímá podpora folklornímu životu v městě činila 90 000 Kč (ozvučení, úklid, občerstvení).
Celkově lze konstatovat, že město Břeclav věnuje 5 % ze svého
rozpočtu na podporu kultury, což je srovnatelné a v některých případech výrazně lepší než v jiných okresních městech.
RNDr. Miloš Petrů,
místostarosta Břeclavi

Přehlídka loveckých trofejí
Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek
Břeclav pořádá ve dnech 31. března a 1. dubna 2001 od 9 do 16
hod. v domě školství Chovatelskou přehlídku loveckých trofejí z r.
2000. Doprovodnou akcí bude odborná přednáška pana ing. Jiřího
Rothscheina (31.3.2001 ve 14.00 hod.).
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Městská knihovna informuje

Oslavíme 100. výročí narození
spisovatelky Kamily Sojkové
V měsíci březnu
zveme občany na akce:
Chodníčky Kamily
Sojkové
- vzpomínkový pořad ke 100. výročí narození spisovatelky
v úterý 6. března 2001 v 17.00 hod. v
hudebním oddělení knihovny
Akci pořádáme ve spolupráci Hlohovec a
s obcí Lanžhot. V kulturním programu vystoupí účinkující z Lanžhota, Hlohovce a
Základní umělecké školy v Břeclavi.

Nepiš do šuplíku
- vyhlášení výsledků literární soutěže
v úterý 13. března 2001 v 17.00 hod. v
hudebním oddělení knihovny.
Na setkání literárních autorů budou oceněny nejlepší práce soutěže. V programu
vystoupí Toulaví zpěváci ze ZŠ Sovadinova
pod vedením pana učitele Václava Peši.
V rámci celostátní akce „Březen- měsíc Internetu“ pořádáme:

Jak se připojit
k Internetu

Spisovatelka Kamila Sojková doma v Břeclavi mezi svými knihami v r. 1996

- odborný seminář pro veřejnost
v úterý 13. března od 16 do 17 hod. v
internetové studovně knihovny
Účast je bezplatná, zájemci se mohou přihlásit na tel. 22149.

Den otevřených dveří
k Internetu
- přístup k Internetu bez poplatku
ve čtvrtek 22. března od 9 do 18 hod. v
internetové studovně knihovny
Mgr. Marta Ondrášková
ředitelka MK

ČČK školí
zdravotníky
Český červený kříž získal akreditaci na školení zdravotníků zotavovacích akcí, jako jsou např.
letní tábory, školy v přírodě,
zimní lyžařské kurzy, pobytové
akce apod. Školení je v rozsahu
40 hodin. Bližší informace na
tel.: 0627/226 65 (paní Konečná), nebo na Nár. hrdinů 29 v
Břeclavi.

(foto V. Šálek)

Na začátku března si připomínáme 100. výročí narození spisovatelky Kamily Sojkové,
která žila v Břeclavi více než půl století. Svůj život zasvětila dětem jako učitelka i jako
spisovatelka. Narodila se 4. března 1901 v Předslavi u Klatov, zemřela 15. února 2000
v Břeclavi ve věku nedožitých 99 let.

MUSIC CLUB OKO
Slovácká 152, Břeclav, 690 02, tel.: 0627/327 333
2.3.
3.3.
9.3.
10.3.
16.3.
17.3.
23.3.
24.3.
30.3.
31.3.

DISCOCLASS 2001- mix disca, popu, rocku - RADEX DJ
DISCOCLASS 2001- vše pro všechny - SCHROTTY
DISCOCLASS 2001- SCHROTTY
CLUBBING - taneční klubová hudba z celého světa - RADEX DJ
OKO DANCE CHART - oblíbené hity v hitparádě se soutěžemi
STUDIO 54 - diskotéka inspirovaná hudbou z legendárního new-yorského klubu
SPRING PARTY - otevřete jaro tancem až do rána - RADEX DJ
DISCOCLASS 2001 - disco, pop, rock - DJ SCHROTTY
II.OLDIES PARTY - tentokrát zaměřeno na taneční hudbu 80-tých let
PARTY ZONE - aktuální taneční rytmy

Club otevřen pá-so od 21.00 do 04.00.
Kavárna otevřena út-čt od 16.00 do 24.00.
POZOR! Připravujeme projekci sportovních přenosů
sledujte plakáty a letáky pro další info.

Vinaři – pozor !
Vzhledem k novelizaci zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství jsou
všichni pěstitelé vinic, osázených vinnou révou o celkové ploše nejméně 1000 m2,
povinni znovu vyplnit evidenční listy pro registraci vinic. Všem bude nutné přidělit z technických důvodů nové registrační číslo. Novela umožňuje zaregistrovat
dobrovolně i menší plochy vinic.
Příslušné tiskopisy je možno vyzvednout na podatelně Městského úřadu v Břeclavi a
vyplněné je na podatelnu do 30. 4. 2001 odevzdat, popřípadě vyplněné tiskopisy poslat na
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, odbor trvalých kultur, 671 81 Znojmo – Oblekovice.
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Co všechno sleduje matrika
V povědomí většiny občanů je matrika spojena především s nejslavnostnější chvílí - svatbou. To je ovšem
pouze jedna z oblastí, při které se
můžete s prací tohoto oddělení setkat.
Hlavní náplní matriky je registrovat v
matričních knihách všechna narození,
uzavření manželství a úmrtí, která na území města nastala a vystavovat z nich rodné, oddací a úmrtní listy. Nerozlišuje se
bydliště osoby, které se zápis týká, ale
vždy jen místo, kde k události došlo.
Agenda narození je zajišťována na základě oznámení zdravotnického zařízení
a přímého kontaktu matrikářky s maminkou v porodnici. Zde s nimi můžeme projednat případné problémy a dotazy s určením jména, popř. určením otcovství u
svobodných, rozvedených a ovdovělých
matek.
Agenda úmrtí se provádí bez přímé součinnosti s občany na základě oznámení
příslušného zdravotnického zařízení a
podkladů z pohřební služby.
Vyřizování sňatků se děje za úzké spolupráce matrikářky se snoubenci. Městská
rada stanovila pátek a sobotu jako dny,
kdy je možné u našeho úřadu uzavírat
sňatky. Páteční svatby jsou bez jakéhokoliv kulturního programu, sobotní jsou
prováděny slavnostním způsobem.
V červenci 1992 byly novelou zákona o
rodině zrovnoprávněny církevní a občanské svatby. V praxi to znamená, že občan
si může vybrat, zda chce mít svatbu na

úřadě nebo v kostele. Oba sňatky nelze
provést. Církevní obřady provádí pouze
státem registrované církve, na základě
osvědčení vydaného matrikou dle místa
trvalého pobytu jednoho ze snoubenců.
Takto uzavřený sňatek je pak zapsán na
matrice, v jejímž obvodu k uzavření manželství došlo.
Z řad občanů směřují na matriku i dotazy, týkající se vítání občánků. Praxe je taková, že matrikářka zašle všem rodičům
narozených dětí dopis, ve kterém jim tuto
slavnost nabídne. Pak již záleží na samotných rodičích zda této nabídky využijí.
Vítání občánků se provádí 1x měsíčně a
je bezplatné.
Matriční knihy u nás máme průměrně
od roku 1900 a vystavujeme z nich na
přání občanů kopie rodných, oddacích a
úmrtních listů. Tyto doklady se vydávají
v souladu se zákony, které platily v době,
kdy byl zápis pořízen. Správní poplatek
za vydání dokladu činí 100,- Kč a můžeme jej vydat pouze tomu, koho se doklad
týká nebo nejbližším členům jeho rodiny.
Řada občanů, kteří se narodili v cizině
nebo tam uzavřeli sňatek se při vyřizování nového občanského průkazu nebo cestovního pasu setkala se skutečností, že
jim nebyly uznány zahraniční rodné a
oddací listy. V tomto případě Vám matrika zajistí vystavení českých dokladů na
tzv. „zvláštní matrice“. Tato byla pro celou Českou republiku zřízena při Magistrátu města Brna a je pověřena prováděním zápisů matričních událostí českých

občanů, které nastaly v zahraničí.
Poměrně rozsáhlá je i agenda změny
jména a příjmení. Žádosti se řeší individuálně, ve správním řízení, na základě
posouzení důvodnosti žádosti. Na tuto
změnu není právní nárok. Podle stávající
právní úpravy ji lze povolit jedná-li se o
změnu jména a příjmení hanlivého, výstředního, směšného, cizojazyčného nebo
jsou-li pro to důvody hodné zvláštního
zřetele.
Výkonem státní správy na úseku změny jména a příjmení byl náš městský
úřad pověřen nejen pro matriční obvod
Břeclav, ale vyřizujeme i žádosti z obcí
Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Hrušky, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov,
Velké Bílovice, Rakvice, Zaječí, Přítluky,
Bulhary, Lednice, Hlohovec a Valtice.
Statistika matriční agendy za rok
2000:
Narození
758
Manželství
158
úmrtí
479
druhopisy matričních dokladů
180
matriční doklady do ciziny
99
potvrzení pro cizinu
16
rozhodnutí
23
změny příjmení
22
určení otcovství
42
zvláštní matrika
15
osvědčení k uzavření círk. manželství 24
vyjádření ke státnímu občanství
9
delegované sňatky
34

Co říká Zákon o evidenci obyvatel
Občané jsou povinni hlásit trvalý pobyt na evidenci obyvatel dle zák. č. 133/
2000 Sb. Evidence je vedena v informačním systému, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Místem trvalého pobytu
se rozumí občanem zvolená adresa pobytu občana v České republice, kterou si
občan zvolí zpravidla v místě, kde má
rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k
objektu ani k vlastníkovi, jak se většina
občanů domnívá. Při ohlášení změny
místa trvalého pobytu je občan povinen
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek,
předložit občanský průkaz se záznamem
o občanství ČR, doložit doklad o vlastnictví bytu nebo domu, (nájemní smlouva, kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, darovací smlouva) nebo doložit
oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením
změny místa trvalého pobytu. Za ohláše-

ní změny místa trvalého pobytu zaplatí
občan správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Jestliže se občan rozhodl ukončit trvalý
pobyt na území České republiky, sdělí
tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Od 1. 7. 2000 dle Sb.
zák. č.133/2000 může ohlašovna rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Na úseku evidence obyvatel si od 1. 7.
2000 mohou občané vyřídit dle zák. č.
328/1999 Sb. občanský průkaz, který
musí mít občan České republiky, jenž
dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na
území České republiky. Jestliže se jedná o
občana mladšího 15 let, žádá o vydání
jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů
před dovršením 15 let věku. Vydání občanského průkazu je bezplatné, pouze za
změnu např. dopsání titulu je poplatek
25,- Kč. Vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho osobním zájmu zaplatí občan
poplatek 100 Kč. Rovněž od 1.7.2000 si
mohou občané dle zák. č. 329/1999 Sb.

vyřídit na úseku evidence obyvatel i cestovní doklady.
Statistika z evidence obyvatel za rok
2000:
Celkem počet obyvatel
27 401
Břeclav - město
10 005
Stará Břeclav
4843
Poštorná
5383
CH.N.Ves
5968
Ladná
1202
Narození
217
Úmrtí
247
Sňatky
172
Rozvody
98
Odhlášení
509
Přihlášení
324
změny v rámci města
703
změna příjmení
15
rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu 10
přidělení orientačních čísel
23
potvrzení o trvalém pobytu
276
pasy
8
občanské průkazy
132
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DOTAZNÍK K CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ VE MĚSTĚ
Vážení spoluobčané,
v poslední době se poměrně často diskutuje o cyklistické dopravě
jako o jednom ze způsobů dopravy. Instituce Centrum dopravního
výzkumu nás požádala o zjištění Vašich názorů na cyklistiku jako
takovou. Proto se na Vás obracíme s několika dotazy a věříme, že
nám upřímně sdělíte svůj názor. Dotazník je anonymní a vyplňujte
jej tak, že zakroužkujete číslo (nebo i více čísel, pokud není v otázce
uvedeno jinak) zvolené odpovědi. Vyplněný dotazník laskavě doručte na podatelnu Městského úřadu Břeclav nebo přímo na oddělení
životního prostředí, kancelář č. 306 do konce měsíce března 2001.
Dotazník je určen pro lidi, kteří vlastní kolo a aktivně na něm jezdí.
Za pochopení a spolupráci Vám děkuje
Ing. Hana Hřebačková, vedoucí oddělení životního prostředí
1) Jezdíte někdy na kole?
- ano, po celý rok
1
- ano, ale jen v sezoně
2
- ne
3
2 a) Považujete jízdní kolo za dopravní prostředek, který je v dopravním provozu rovnoprávný ostatním dopravním prostředkům
(tj. autobusům, tramvajím, automobilům, motocyklům, atd.)?
- ano
1
- ne
2
- nevím
3
2 b) Považujete jízdní kolo za dopravní prostředek, který je v dopravním provozu respektovaný ostatními?
- ano
1
- ne
2
- nevím
3
3) Jak často na kole jezdíte?
- denně
- tři až čtyřikrát v týdnu
- alespoň jednou v týdnu
- několikrát za měsíc
- jen příležitostně

v sezoně
1
2
3
4
5

mimo sezonu
1
2
3
4
5

4) Používáte jízdní kolo při cestách: (může být i více odpovědí)
a - do zaměstnání, v rámci práce
1
b - za nákupy
2
c - na úřady
3
d - za kulturou, za svými koníčky
4
e - za sportem, do přírody
5
f - jiné
6
(Prosím vypište ....................................................................................)
5) Jaké jsou hlavní důvody toho, že na kole jezdíte? (Může být i více
odpovědí)
a - potěšení z jízdy na kole
1
b - sportovní aktivita nebo trénink, udržení fyzické kondice
2
c - cykloturistika v blízkém okolí
3
d - dálková turistika, tj. vícedenní výlety
v případné kombinaci s železniční dopravou
4
e - je to pro mne velmi rychlý způsob dopravy
5
f - je to pro mne nejrychlejší způsob dopravy
6
g - pocit přispění k čistému způsobu dopravy
z hlediska ochrany životního prostředí
7
h - úspora peněz (za benzín, lístky MHD)
8
i - jiné
9
(Prosím vypište ....................................................................................)
6) Kdo je podle Vás na vozovce ulic Vašeho města nejvíce ohrožen? (Zakroužkujte pouze jednu odpověď)
- automobilisté
1
- motocyklisté
2
- cyklisté
3
- chodci
4
7) Cyklistická doprava vyžaduje určitá opatření. Některá z nich
uvádíme a Vy laskavě zhodnoťte, zda je jejich současná úroveň

ve Vašem městě (obci) dostatečná nebo nedostatečná.
Opatření hodnotíte jako:
dostatečná nedostatečná nevím
a - zřízení cyklistických komunikací
1
2
3
b - dopravní značení tras pro cyklisty
1
2
3
c - kvalita povrchu vozovek
(hladký, neklouzavý povrch)
1
2
3
d - cykloturistické značení pro cyklisty
1
2
3
8) Co podle Vašeho názoru nejvíce brání rozvoji cyklistické dopravy? (Zakroužkujte nejvíce 4 odpovědi.)
- nevyužití poloprázdných chodníků či cest
pro chodce i pro cyklisty
1
- obava z nehody a zranění a tím špatný
pocit z jízdy na kole v důsledku:
= velké hustoty automobilového provozu, při níž není
cyklistická doprava vedena v samostatných pruzích
nebo po samostatných (vymezených) stezkách
2
= nerespektování cyklistů řidiči pro bezohlednost motoristů 3
= bezohlednosti či nepozornosti chodců a z toho
plynoucího nebezpečí srážky s nimi
4
= vlastní nejistoty cyklistů z nedostatečné znalosti
dopravních předpisů, stability či orientace
5
- špatný pocit z jízdy v důsledku
= špatné kvality povrchu uličních vozovek
6
= vysoké znečištění ovzduší
7
- velké výškové rozdíly v terénu
8
- odmítavý postoj státu, městských zastupitelstev vůči
rozvoji cyklistické dopravy
9
- nedostatečně viditelné označení cyklistických tras
10
- neúplné, nevyhovující dopravní předpisy zejména značky
11
- nedostatečná propagace a osvěta spojené
s rozvojem cyklistické dopravy
12
9) Kdyby městské (obecní) zastupitelstvo předložilo občanům návrh na vybudování cyklistických stezek v rámci dopravního systému, byl byste pro nebo proti?
- pro
1
- proti
2
- nevím
3
A nyní prosíme o několik údajů o Vaší osobě:
10) Jste:
- žena
- muž

1
2

11) Kolik je Vám let?
- do 18 let 1
- 19 - 30 let 2
- 31 - 40 let 3
- 41- 50 let
4
- 51- 60 let
5
- 61 a více
6
12) Do které skupiny povolání byste se zařadil?
- dělník, řemeslník (i soukromý)
- zaměstnanec (státní, akciové společnosti),
člen družstva (výrobního, atp.)
- zaměstnanec (soukromé firmy)
- samostatný podnikatel
- student nebo žák
13) Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
- základní - nevyučen
1
- základní - vyučen
2
- střední (s maturitou i bez) 3
- vysokoškolské
4
14) Považujete se za aktivního sportovce?
- ano 1
- ne
2

1
2
3
4
5
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Domovní správa Břeclav informuje
věřený pracovník má za úkol projít byt a podle připravenéK výstavbě bytů 4. kategorie
ho protokolu o vybavení bytu zkontrolovat technický stav
Vážení nájemníci obecních bytů, dovoluji si Vás opět informovat o poznatcích DS při správě bytů a domů. Nejaktuálnější téma v současné době je výstavba bytů 4. kategorie v
Charvátské Nové Vsi a stanovení pořadníku na obsazení
těchto bytů.
Tyto byty, jak jistě víme, jsou určeny pro nájemníky obecních bytů,
kteří nesplňují podmínky pro nájem obecních bytů, tak jak se k
tomu zavázali při podpisu smlouvy. Neplatí nájem nebo mají velké
dluhy na nájmu, nemají zájem o splátkování a v místě současného
bydliště se chovají v rozporu s dobrými mravy. Pořadník je již sestavován a při umístnění do těchto bytů bude brán zřetel na výše uvedené skutečnosti. Tím, že budou tyto byty 4. kategorie obsazeny ovšem
neznamená, že další potencionální nájemníci se nemohou do těchto
bytů dostat. Pokud někdo z prvních nájemníků těchto bytů splatí své
dluhy včetně penále a bude se chovat dle dobrých mravů, bude mít
opět otevřenou cestu pro získání nového bytu, pokud svým chováním bude skýtat záruku, že se situace pro kterou se do těchto bytů
dostal nebude opakovat. Tento objekt, kde jsou tyto byty budovány,
bude mít byt pro správce, který bude mít za úkol dbát na dodržování
všech zásad pro bydlení v obecním bytě. Zájemci o post správce
těchto bytů se mohou hlásit písemně na DS. U těchto zájemců se
očekává občanská bezúhonnost a předpoklady pro tuto práci.
Dále bych se chtěl zmínit o platební morálce nájemníků obecních
bytů, která se značně zlepšila, což předpokládáme, že je zapříčiněno přípravou bytů 4. kategorie a činností inkasní firmy, která s DS
spolupracuje. V posledním období se objevily kritické hlasy v tisku
na činnost DS a inkasní firmy ve smyslu vymáhání dluhů. Nabídl
jsem jednání o všech sporných případech a musím konstatovat, že
do dnešního dne jsem řešil pouze dva případy. Když jsem šel do
důsledků, zjistil jsem, že ani v jednom případě nebyla stížnost
oprávněná, tak jak byla podána. Bohužel, neustále se setkávám s
nájemníky, kteří reklamují téměř vše a přes dokladování reklamovaných skutečností odmítají realitu vzít na vědomí.
Dále bych chtěl požádat nájemníky, aby byli shovívaví v termínu
prováděných oprav, neboť přes všechnu snahu se ne vždy podaří vyhovět představám nájemníků. V první řadě musíme provádět opravy
havárií, které mají přednost. Mrzí nás, že nemůžeme vždy vyhovět dle
představ nájemníků, naše kapacity však nejsou neomezeny.

K prohlídkám bytů
Často diskutovaná bývá i otázka prohlídek bytů, které se v
současné době dělají u všech bytů, kde dochází k jakékoliv
změně smlouvy. Kontrola technického stavu a užívání bytu je
plně v souladu s § 665 odstavce 1 občanského zákoníku. Po-

stavebních prvků jako jsou okna, dveře včetně zárubní, stěny
apod. Dále provede kontrolu prvků vybavení bytu, především jejich opotřebení a způsob užívání (linky, sporáky, sociální zařízení...).
Tyto prohlídky jsou potřebné ke zpracování přesného přehledu o
vybavení a technickém stavu jednotlivých bytů a domů. Je také
důležité zaznamenat veškeré úpravy v bytě, které si nájemník provedl sám a které na DS nenahlásil. V této věci bychom chtěli upozornit, aby nájemníci o těchto úpravách sami informovali. Je třeba
o nich vědět jednak z estetického hlediska stavby (pokud se jedná o
vybourání či přistavění příček apod.) a také kvůli snadnější orientaci při větších opravách domů. V případě provádění stavebních
úprav či jiných podstatných změn v bytě bez souhlasu pronajímatele se jedná o porušení nájemní smlouvy s možností výpovědi (dle §
694 OZ). Prohlídky bytů budou postupně pokračovat u všech bytů,
které má DS ve správě.
Podobně je postupováno při prohlídkách, kdy nájemník byt vrací.
Zde jsou však kontroly podrobnější. Je sepsán protokol o závadách
zjištěných při prohlídce bytu, kde se přesně určí rozsah poškození
prvků a způsob odstranění závad, zda potřebné náklady uhradí nájemce nebo pronajímatel. V bytě by měli být veškeré prvky uvedené v protokolu, jenž každý nájemník podepisuje při přebírání bytu,
ve stavu v jakém je nájemník převzal s ohledem na opotřebení.
Dále musí být byt čistý a plně vyklizen. Co možná převážná většina
nájemníků neví je, že v povinnosti nájemníka je předat byt hygienicky vybílen a stejně tak by měli být provedeny i nátěry vnitřního
vybavení, které podle nařízení 258/95 sb. provádí nájemník. Přesné
informace získáte u našich pracovníků, kde máte možnost nahlédnout do příslušných paragrafů a nařízení.
Nájemce je povinen umožnit přístup do bytu v těchto případech:
1. K provedení oprav v bytě, které má nést pronajímatel. Povinnost
nájemce stanoví § 692 odst. 1 občanského zákoníku.
2. K provedení kontroly pronajímatelem, zda je byt užíván řádným
způsobem. Tuto povinnost stanoví § 665 odst. 1 občanského zákoníku.
3. K prohlídce bytu zájemcem o byt v případě podané výpovědi
nájmu nebo před skončením nájmu a předáním bytu. Tuto povinnost stanoví § 681 občanského zákoníku.
4. K umožnění instalace a údržby zařízení proměření a regulaci tepla, teplé a studené vody, k odpočtu naměřených hodnot a přístupu k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a
patří pronajímateli. Tato povinnost je stanovena v § 692 odst. 3
obč. zákoníku.
Karel Ertl, ředitel Domovní správy Břeclav

Nadšení dětí provázelo zápis
Domovní správa Břeclav do 1. třídy na ZŠ Dukelská
správce bytů ve vlastnictví
města Břeclav
nabízí pronájem obecního bytu

občanům, kteří jsou vedeni jako žadatelé o přidělení bytu ve
schváleném pořadníku. Jedná se o byt č.22, vel. garsoniéra, v 5.
podlaží domu č.p. 971 na ulici Nádražní 93, v Břeclavi 4.
Vyvolávací cena bytu je
57.800,-Kč
Podmínkou je odkoupení kuchyňské linky
a sporáku za celkovou cenu
17.358,-Kč
Za kuch. linku a sporák je možno zaplatit
v měsíčních splátkách po
1.000,-Kč
Měsíční nájemné bez záloh na služby činí
607,-Kč
Zájemci mají možnost si byt prohlédnout dne 15. 3. 2001
v 9.00 hod. V případě více zájemců bude dána přednost tomu,
kdo dá nejvyšší nabídku. Žádosti podávejte písemně poštou na
Domovní správu Břeclav, Kupkova 3, 690 02 Břeclav nebo osobně v podatelně této organizace do 26.3.2001.
O přidělení bytu rozhodne Rada města Břeclavi v dubnu 2001.
Domovní správa, Karel Ertl, ředitel

Pečlivá příprava předcházela zápisu budoucích školáků na
ZŠ, Dukelská v Břeclavi.Vítací společnost tvořili školáci převlečení do kostýmů pohádkových a zvířecích postav. Pomocí
jejich asistence pak pedagogové zjišťovali při testování
schopnosti a dovednosti předškoláků. Zvládnout takto náročnou formu zápisu nabylo určitě jednoduché, proto jsme se na
jeho průběh i výsledky samotné zeptali Mgr. Davida Starnovského, zástupce ředitelky školy.
Naše škola se snaží vytvořit ty nejlepší podmínky pro studium žáků
už od vlastního počátku a tím rozhodně zápis do prvních tříd je.
Bezprostředně navazuje na pásma pro MŠ, se kterými máme už léta
kladné zkušenosti. Tam už je potřeba utvářet kladný vztah ke škole a
ukázat dětem předškolního věku, kolik nových poznatků je možno
během prvního roku školní docházky vstřebat a následně aplikovat.
Průběh samotného zápisu se pak stává nenásilnou a přátelstvím
obestřenou formou zjišťování úrovně dovedností dětí. Ve spolupráci se školním psychologem, logopedem, speciálními pedagogy jsme
schopni taktéž poradit všem rodičům, jejichž děti mají některou z
vývojových poruch učení nebo chování.
Co říci závěrem? Vzrůstající zájem o naši školu, počet zapsaných
dětí do prvních tříd nám zpětně ukazují, že cesta po níž kráčíme, je
tou správnou.
(star)
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Stalo se v únoru 2001
31.1. Na Okresním úřadě v Břeclavi se uskutečnilo jednání zainteresovaných zástupců o možnosti financování plaveckých škol
v krytých bazenéch na území měst Břeclavi, Hustopečí a Klobouků u Brna.
1.2. V Galerii 99 Antonína Vojtka byla zahájena vernisáž výstavy
pražských umělců Františka Ringo Čecha a Ivo Pešáka.
Umělce přivítala i spoře oděná můza. Tentýž den byla slavnostně otevřena přístavba Komerční banky.
2.2. Zástupci břeclavské radnice a Městské policie jednali v Kolíně o využití dotačních prostředků od Ministerstva vnitra ČR
na prevenci kriminality pro okresní město Břeclav.
5.2. Starosta Břeclavi Mgr. Miroslav Ondruš jednal na Regionální
rozvojové agentuře v Brně o možnosti prezentace Břeclavi v
rámci Sdružení měst a obcí jižní Moravy na výstavě EXPO
TOUR v Žilině, která se koná ve dnech 15. až 17. března.
Břeclavská radnice jednala se svazem Romů o činnosti Romského centra a dalších aktuálních otázkách.
6.2. V Blansku zasedala správní rada Sdružení měst a obcí jižní
Moravy (jehož je břeclavský starosta Mgr. M. Ondruš předsedou) o přípravě valné hromady. Ta se uskuteční 27. března v
zasedací síni Okresního úřadu v Břeclavi.
7.2. Uskutečnilo se jednání o strategii tepelného hospodářství v
centru Břeclavi s ohledem na možnosti připojení kasáren ve
Staré Břeclavi, sídliště U splavu a na Kpt. Jaroše.
8.2. Starosta Mgr. Miroslav Ondruš jednal v Zistersdorfu o přípravě setkání katolických sdružení v Ernstbrunnu, kde přednese jeden ze dvou hlavních referátů na téma rozšíření Evropské unie o Českou republiky a příhraniční spolupráci
mezi ČR a Rakouskem.
9.2. Uskutečnilo se jednání se zástupci firmy, která má zájem postavit ve Staré Břeclavi obchodní dům Interspar. Firma by se
kromě jiného měla finančně podílet na rekonstrukci kanalizace v této části města.
10.2. Konal se II. Reprezentační ples města.
12.2. Zastupitelé města se sešli na pracovním semináři kvůli řešení
problematiky přechodu příspěvkových organizací města na společnosti s ručením omezeným. Řešila se např. právní, daňová a
účetní problematika s tím spojená. Dále se probírala otázka výběrového řízení na rekonstrukci kasáren ve Staré Břeclavi.
14.2. Za účasti zástupců města se na Okresním úřadě v Břeclavi
probíral plán politických, kulturních a společenských akcí v
letošním roce a jejich organizační zajištění. Jako první z této
řady akcí se bude konat oslava narození T. G. Masaryka u

Akce DDM Ardea v březnu
• pátek 2.3. od 15.00 hod.
Turnaj v šipkách aneb elektronické šipky v suterénu DDM
• pátek 9.3. od 15.00 hod.
AZ kvíz - další soutěž na televizní motivy
• sobota 10.3. od 15.00 hod.
Seminář malování na sklo pro všechny, kdo si chtějí zkusit neobvyklou výtvarnou
techniku
• 12. až 14.3. od 9. do 18.00 hod.
Bazar jarního a letního dětského ošacení a sportovních po-

•
•

•

•

třeb (pondělí - výkup, úterý prodej, středa - vracení neprodaných věcí a vyúčtování)
pátek 16.3. od 15.00 hod.
Chcete se stát milionářem?
pátek 23.3. od 15.00 hod.
Deskové hry - tradiční i netradiční deskové hry pro všechny
v suterénu DDM
sobota 24.3. od 20.00 hod.
2. COUNTRY BÁL DDM - v
sále hotelu Grand
pátek 30.3. od. 16.00
DISKOTÉKA

TEREZA Břeclav – Krytý bazén
Rozpis volného plavání
Pondělí
6.00 - 8.00
Úterý
6.00 - 8.00
Středa
6.00 - 8.00
Čtvrtek
6.00 - 8.00
Pátek
6.00 - 8.00
Sobota
8.00 - 10.00
Neděle
8.00 - 10.00
Výjimky:
Pátek 30.3.

14.00 - 17.00

11.00 - 13.00
11.00 - 13.00

14.00
15.00
14.00
14.00

-

16.00
16.00
17.00
17.00

14.00 - 16.00

19.00
18.00
19.00
19.00
18.00
18.00
18.00

-

21.00
20.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

18.00 - 21.00

15.2.

16.2.

19.2.

20.2.
21.2.
22.2.
24.2.

26.2.
27.2.
28.2.

jeho pomníku (u Žluté školy), a to 6. března. Seznam dalších
akcí přineseme v následujícím vydání zpravodaje Radnice.
Zasedala městská rada
Konala se prezentace urbanistické studie rozvoje Lednickovaltického areálu, kterou připravila lednická Zahradnická fakulta MZLU Brno.
V Městském muzeu byla zahájena vernisáž výstavy "Meč
symbol moci, cti a odvahy".
Zástupci města jednali s firmou Stavening, a s. o odstranění
betonových skeletů v sídlišti Na Valtické.
Starosta města se zúčastnil prezentace vzdělávacího programu, který by měl pomoci uplatnění mladých lidí na trhu práce v okrese Břeclav.
Místostarosta Břeclavi Ing. František Strnad jednal s ředitelstvím Silnic a dálnic v Brně o obchvatu Břeclavi.
Uskutečnilo se jednání, jehož předmětem bylo využití mimořádné státní dotace ve výši 5,5 milionu korun pro Domov důchodců ve Staré Břeclavi. S pomocí této dotace by se měla
zaplatit rekonstrukce prádelny a další stavební úpravy a rekonstrukce.
Konal se seminář pro všechny starosty měst, podílejících se
na programu Sappard.
Starosta se zúčastnil okresní konference Českého svazu bojovníků za svobodu.
Na městském úřadu v Břeclavi se konalo jednání o další budoucnosti městského útulku zvířat.
Starosta města předal cenu Šampiona města Břeclavi vítězovi
koštu ve Staré Břeclavi. Mgr. Miroslav Ondruš převzal nad
touto akcí také záštitu.
Poprvé zasedala výběrová komise pro posuzování nabídek
výběrového řízení na využití areálu kasáren ve Staré Břeclavi.
V Brně zasedala valná hromada Regionální rozvojové agentury.
Uskutečnilo se jednání o rozvoji a využití dalších ploch pro
bydlení v areálu za Židovským hřbitovem.

Kroužky DDM Ardea Poštorná
v 2. pololetí šk. roku 2000/2001:
VÝTVARNÝ - po 14.30 - 16.30 hod. - Výtvarné hříčky pro malé i
velké.
SOFTBALOVÝ - po 16.30 - 18.00 (v tělocvičně ZŠ Kupkova), od
dubna v út a čt v 16.00 na TJ Lokomotiva. Nejkrásnější míčová kolektivní hra na světě. Pro kluky a holky 5. - 8. tříd ZŠ.
KERAMICKÝ - út 16.00 - 18.00 hod. - Modelování z hlíny pro všechny.
DRAMATICKÝ - út 15.30 - 17.30 hod. - Pro všechny, co (si) rádi hrají
(na) divadlo.
SLUNÍČKO (rukodělný) út - 15.00 - 16.30 hod. - Pletení, vyšívání, šití,
vaření, ruční práce.
CHOVATELSKÝ út - 16.00 - 18.00 hod. - Pro všechny co se rádi starají
o zvířátka (rybičky, pískomillové, bazilišci, korálovka, vodní želvy)
KYTAROVÝ pouze pro středně pokročilé - st - 16.30 - 18.00 hod. a
pokročilé - čt 16.30 - 18.00 hod. (podle výsledků přijímacího testu)
COUNTRY TANCE - Pro všechny tancechtivé děti od 4. třídy ZŠ ve
st nebo ve čt 15.00 - 16.30 hod.
NOVINOVÍ ŠOTCI - Pro všechny, kteří rádi píší, kreslí a chtějí se
podílet na vydávání našeho domečkovského časopisu (pravděpodobně
čtvrtletníku) - ve st nebo čt 15.00 - 16.30 hod.
KOUZELNÉ PÍŠŤALKY - 16.00 - 17.30 hod. - Pískání na zobcovou
flétničku pro všechny zájemce.
FOTOGRAFICKÝ - pá 17.00 - 18.30 hod. - Pro všechny zájemce, co
rádi fotografují od 5. tříd ZŠ s vlastním fotoaparátem.
DDM Ardea Poštorná otevřel v únoru 2001 pro děti čekající na kroužek nebo jeho skončení na rodiče, ale i pro všechny ostatní zájemce (i
nečleny kroužků!), kteří se doma nudí - KLUB VOLAVEK. Koná se
každé úterý, středu a čtvrtek vždy od 15.00 do 18.00 v suterénu DDM.
Můžete přijít, zahrát si stolní tenis, elektronické šipky, stolní a deskové
hry, poslouchat reprodukovanou hudbu, zazpívat si s kytarou nebo si
jen tak popovídat v klidu, suchu a teple s kamarády. Klub VOLAVEK
Vás volá!
Přihlášky a informace denně na DDM Ardea v Poštorné (Třída1.
máje 2, Břeclav 4, PSČ 691 41, telefon 230 61, vždy od 8.00 do 18.00
hodin). Kroužky začínají od prvního týdne v únoru. Cena kroužku je
150,- Kč na celé 2. pololetí školního roku 2000/2001.
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Co chutná mladým 2001
aneb Ryzlink vlašský
Spolek přátel dobrého pití, reklamní agentura Ázet - expo a
Shopping Center Břeclav pořádají pod záštitou starosty města
Břeclavi 2. ročník speciální přehlídky moravských vín jedné odrůdy „Co chutná mladým“. Pro
rok 2001 byla vybrána zcela neprávem poněkud opomíjená odrůda Ryzlink vlašský. Vlastní
přehlídka se uskuteční v sobotu
28. dubna 2001 v expozičních
prostorách Shopping Center
Břeclav a bude zahájena v 10.00
hod. Smyslem výstavy je podívat
se na vína očima mladé generace
a pokusit se zjistit, jaká vína mla-

dí preferují. Věkový průměr degustátorů je proto omezen hranicí třiceti pěti let. Vína přihlášená
do soutěže budou v sobotu 21.
dubna hodnotit mladí vinařští
odborníci, včetně úspěšných absolventů speciálních degustátorských zkoušek pořádaných Národním salonem vín ČR a Vyšší
vinařskou školou z rakouského
Klosterneuburgu, pod vedením
vedoucího oddělení kontroly
vína ČZPI v Brně Mgr. Ing.
Marka Šťastného. Bližší informace podá Libor Nazarčuk na telefonu: 0606 202 595, e-mail:
spdp.bv@email.cz

Z Domova důchodců Na pěšině
Olympiáda, táborák, zpívání nebo recitace, to je jen
malý výčet akcí, kterými žijí
důchodci ve svém domově
ve Staré Břeclavi.
„Přijali jsme dvě geriadické
sestry, což jsou osoby, které se
starají o to, aby obyvatelé v důchodovém věku mohli žít také
plnohodnotným životem. Organizují pro ně různé zábavy, soutěže, chodí s nimi na akce a na

výlety, takže se prakticky pořád
mají na co těšit,“ říká ředitelka
Domova důchodců Mgr. Dana
Botková. Dodává: „Dosud jsme
dělali takové dvě až tři větší akce
každý měsíc, teď se jejich počet
zmnohonásobí.“ Důchodci pořádají například pravidelné burzy,
ale i tzv. Olympiádu pro seniory,
kdy podle svých možností soutěží třeba v šipkách, kuželkách a
dalších disciplínách.

O břeclavském zámeckém
amfiteátru, který nikdy nebyl
dostavěn, už je rozhodnuto.
Ještě letos rozdrtí betonové
skelety těžké stroje.
Proti betonu protestují památkáři, kteří už dlouho městu dávají
na vědomí, že něco takového
sem prostě nepatří. Také proto
budou letos skelety srovnány se
zemí. „Betonovou drť navíc prodáme, takže město likvidace bude
stát jen minimální náklady,“ vysvětluje Karel Ertl, ředitel Domovní správy Břeclav, která má
zámek pod svým patronátem.
Pokud jde o zámek samotný,
rekonstrukce se letos asi nepohne příliš kupředu. I když na ni
radnice dostala od Okresního
úřadu Břeclav částku 499 tisíc
korun, provizorium městského

rozpočtu na zámek letos nepamatuje ani korunou. To se sice
ještě může změnit při schvalování oficiálního rozpočtu, s nějakou velkou sumou se však počítat nedá. „Za těchto okolností letos chceme kromě zbourání
betonových skeletů opravit zbytek střechy a zabezpečit okna
před vnějšími vlivy,“ plánuje
Karel Ertl. Domovní správa kromě toho nechala vypracovat studii, jež řeší možnosti a podmínky
zámku a jeho okolí v závislosti
na investičních prostředích. Jednotlivé části zámku mají být pronajaty různým podnikatelským
subjektům podle toho, kolik peněz hodlají vložit do rekonstrukce té které části zámku. Počítá se
například s restaurací, hotelem,
kancelářemi apod.
(peh)

Týká se Břeclavi

Senátor Vladimír Schovánek ve své nové kanceláři v Břeclavi. Foto: Petr Hynek

Uznání
Harpenu
Firmě Harpen, s.r.o., která mj.
vyhrála výběrové řízení a realizovala zakázku rekonstrukce
tepelného systému v centru
Břeclavi, se dostalo uznání až z
Bruselu. Od Evropské banky pro
rozvoj se sídlem v Bruselu dostala 1 miliardu korun na rozvoj a
budování dalších tepelných systémů v českých městech.

O amfiteátru pod zámkem Břeclav bude
v diplomce
je definitivně rozhodnuto

DDM ARDEA Břeclav - Poštorná Tř. 1.máje

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO CHORVATSKA.

Termín: úterý 29. 5. - neděle 10. 6., místo: ostrov Krk, kemp Pila
Cena: děti do 3 let - 1.300,- Kč za autobus s pojištěním, bez nároku na
lůžko , děti do 15 let - 1.825,- Kč, osoby od 15 let - 2.350,- Kč
Konkrétnější informace o programu, popisu místa, odjezdu budou předány v dubnu, jakékoliv dotazy osobně na DDM Poštorná nebo telefonicky na čísle 0627/230 61 nebo 0723/342 609 - Bronislava Kocmánková.

Jeden student právnické fakulty z Prahy diskutoval se starostou
Břeclavi o činnosti a fungování
Euroregionu. Dělá na toto téma
diplomovou práci a Břeclav má
prý v této oblasti dobrou pověst.

Senátor otevřel
svoji kancelář
Nový senátor za okres Břeclav
Ing. Vladimír Schovánek otevřel v minulých dnech svoji
kancelář v Břeclavi. Má sídlo v
budově bývalého OSP na třídě
17. listopadu. Pro styk s veřejností bude v kanceláři přítomný
asistent senátora Milan Damborský, který předá žádosti a
připomínky občanů senátorovi,
případně s ním domluví schůzku. Sám senátor by měl být přítomen jeden den v týdnu, zpravidla v pondělí. Kancelář je otevřena vždy v pondělí, ve středu
a v pátek od 8 do 17 hodin a
volat můžete tel. č. 0627/326
853. Senátor kromě toho vyřizuje záležitosti občanů také na pohořelické radnici a na Městském
úřadě v Hustopečích.
(peh)

Na Pohansko
Solární panely
až později
pro SPEŠ

Dolnorakouská vláda podpoří
vybudování solárního systému
na přístavbě Střední průmyslové školy E. Beneše v Břeclavi.
Energie ze slunce tak bude ohřívat vodu a část lze využít na
elektrickou energii. Do celého
projektu hodlá dolnorakouská
vláda investovat až čtyři miliony šilinků.

Navštívili holobyty
Dne 1. února místostarosta
Břeclavi RNDr. Miloš Petrů s
ředitelem Domovní správy
Břeclav Karlem Ertlem navštívili již fungující holobyty ve Žďáru nad Sázavou. Důvodem návštěvy bylo získání zkušeností z
praxe pro městské holobyty v
Břeclavi, kam se první neplatiči
nájemného z městských bytů
přestěhují již letos v létě.

Slavnostní otevření turistické
sezony na loveckém zámečku
Pohansko bude letos posunuté
až na sobotu 21. dubna, i když
zámeček bude veřejnosti otevřený už od 1. dubna. Pohanské
hrátky, které sezonu na Pohansku slavnostně otevřou, budou
letos spojeny s mysliveckou a loveckou tématikou, nebudou chybět ukázky loveckých metod a
občerstvení za dotované ceny.
Zaškrtněte si termín v kalendáři!

Fischer nepřijel
Dne 2. února se vedení radnice zúčastnilo slavnostního stříhání pásky při otevření obchodu Fischer Colection v břeclavském Shopping Centru. Místo
senátora a podnikatele Václava
Fischera nakonec přijela zpěvačka Věra Špinarová.
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UVIDÍTE V KINĚ KORUNA (dolby stereo)
BŘEZEN 2001

Lhermitte a další. GALAFILM. Mládeži přístupno. Vstupné 45 a 47 Kč

V úterý 20.3. ve 20 h, ve středu 21.3. a ve čtvrtek 22.3. v 17.15 h

SLEPIČÍ ÚLET

Od pátku 2.3. do neděle 4.3. v 17.15 a ve 20 h

DRSNEJ SHAFR

DOLBY STEREO

Vše nasvědčuje tomu, že Walter Wade zavraždil mladého černošského studenta a bude za svůj čin potrestán. Jenže tento uhlazený vrah je z prominentní
rodiny, která může ihned složit vysokou kauci a „uklidit“ synka z dosahu policie. Po letech se Walter tajně vrátí do Spojených států a detektiv Shaft je přesvědčen, že teď konečně dostane slovo spravedlnost. Na první pohled jednoduchý a jasný případ má až nečekaně dramatické pozadí... Americký kriminální
thriller s titulky v režii Johna Singletona. Hrají: Samuel L. Jackson, Vanessa
Williams, Jeffrey Wright, Christian Bale, Busta Rhymes, Dan Hedaya, Toni
Collette, Richard Roundtree a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno, do
12 let nevhodné. Vstupné 45 a 47 Kč

DOLBY STEREO

Neobvyklými hrdinkami jsou slepice, pokoušející se o útěk z drůbeží
farmy. Opeřené „vězeňkyně“ vede odbojná a neúnavná Ginger, avšak
veškeré pokusy končí fiaskem. Naději přinese až mladý americký kohout
Rocky, jenž unikl z cirkusu. Slepice pod vedením fešáka z ciziny podstoupí náročný výcvik v létání. Snímek je vysoce inteligentní a poučnou
podívanou, jejíž vtip spočívá ve svérázné parafrázi žánrových postupů
vězeňských filmů. Velkou roli hraje hudba, s výraznou nadsázkou zdůrazňující dramatickou atmosféru,čímž částečně přebírá i roli napovídajícího vypravěče. Animovaná komedie s titulky v koprodukci USA a VB,
režie Peter Lord a Nick Park. Hlasy propůjčili: Mel Gibson, Julia
Sawalhaová, Miranda Richardsonová, Jane Horrocksová, Lynn Fergusonová, Imelda Stauntonová, Benjamin Whitrow a další. BONTONFILM.
Mládeži přístupno. Vstupné 45 a 47 Kč

V úterý 6.3. a ve středu 7.3. v 17.15 h

ZÁHADA BLAIR WITCH

DOLBY STEREO

Píše se rok 1994 a tři mladí studenti, filmaři se ztratili v lesích nedaleko
Burhitisville v západním Marylandu během natáčení dokumentu. O rok
později byla nalezena videokazeta z jejich natáčení... Takže to, co může
divák shlédnout, jsou pravděpodobně poslední dny, kdy se studenti viděli
vůbec naposledy. Ti tři se měli vydat do lesa zjistit, jsou-li nějaké důkazy,
dosvědčující tvrzení lidí o mýtu čarodějnice. Mladí filmaři se ale zakrátko
dostali do potíží. Ztratila se jim mapa, takže bloudili lesem, slyšeli nevysvětlitelné zvuky. Po hrůzostrašné noci našli důkazy, že tu kdosi bydlí. Strach
začíná nabírat obřích rozměrů. Americký film s titulky. Scénář a režie Daniel Myrick, Eduardo Sánchez. Hrají Heatter Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno, do 12
let nevhodné. Vstupné 45 a 47 Kč

Ve čtvrtek 8.3. v 17.15 h, od pátku 9.3. do neděle 11.3. v 17.15 a ve 20 h

FOTR JE LOTR

DOLBY STEREO

Mladík Greg Focker se dostaví do rodného domku milované dívky Pam
plný dobrých úmyslů. Jeho úporná snaha zalíbit se dívčiným příbuzným
však vede k pravému opaku - stále více se zaplétá do nevinných lží a s
nevídanou usilovností působí nejrůznější trapasy. Jeho nastávající tchán je
bývalý specialista CIA na psychologické vyšetřování a funguje vlastně jako
živý detektor lži. Střetnutí dvou zcela odlišných povah nutně musí směřovat
ke katastrofě - avšak konec vše napraví. Americká komedie s titulky, režie
Jay Roach a Marco Schnabel. Hrají: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Poloová, Blythe Dannerová, Nicole DeHuffová, Jon Abrahams, Tom McCarthy,
Phyllis Georgeová, James Rebhorn a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno. Vstupné 45 a 47 Kč

V úterý 13.3. a ve středu 14.3. v 17.15 a ve 20 h, ve čtvrtek 15.3. v 17.15 h

SESTŘIČKA BETTY

DOLBY STEREO

Servírka z kansaského maloměsta Betty Sizemoreová je při sledování seriálu svědkyní brutální vraždy svého muže, který kšeftoval s kradenými drogami. Otřesená žena dostane amnézii a myslí si, že je postavou ze seriálu.
Vydá se za svým bývalým „snoubencem“, doktorem Davidem Ravellem.
Zabijáci Charlie a Wesley jsou jí však v patách, protože nic netušící uprchlice s sebou veze plný kufr jejich drog...Černá komedie s titulky v koprodukci USA a SRN, režie Neil LaBute a P.S teuer. Hrají: Morgan Freeman,
Reneé Zellwegerová a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno, do 12 let
nevhodné. Vstupné 45 a 47 Kč

Od pátku 16.3. do neděle 18.3. v 17.15 a ve 20 h

KRVAVÁ VOLBA

DOLBY STEREO

Velitel jednotky zvláštních operací amerického námořnictva, plukovník Terry Childers, nařídí ve vypjaté situaci při osvobozování rukojmí
střelbu do davu muslimů, protestujících před budovou amerického velvyslanectví v Jemenu. V USA je obviněn z nařízení vražd civilistů. O
obhajobu požádá starého přítele, plukovníka Hayse Hodgese, jemuž ve
Vietnamu zachránil život. Psychologické drama s titulky v koprodukci
USA a SRN v režii Williama Friedkina. Hrají: Tomy Lee Jones, Samuel
L. Jackson, Guy Pearce, Bruce Greenwood, Blair Underwood, Philip
Baker Hall, Anne Archerová, Ben Kigsley a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno. Vstupné 45 a 47 Kč

V úterý 20.3. v 17.15 h a ve středu 21.3. ve 20 h

BLBEC K VEČEŘI

DOLBY STEREO

Vynikající francouzská komedie v české verzi, kterou vidělo ve světě více
než 10 milionů diváků. Režie Francis Veber, hrají: Jacques Villeret, Thiery

Od pátku 23.3. do neděle 25.3. v 17.15 a ve 20 h

ZAMILOVANÝ PROFESOR 2

DOLBY STEREO

Náš dobrý známý, úspěšný vědec a pedagog má před svatbou. Snoubenka
Denise je milá, půvabná a upřímně se těší, že se brzy stane paní Klumpovou.
Rodina ženicha je právem radostí bez sebe. Je tu však stále Buddy Love, alterego sympatického Shermana Klumpa. Sám ho před lety „stvořil“. Jenže z
dobrého sluhy se už tenkrát stal vynalézavý, zlý pán a tím i zůstal. Bláznivá
americká komedie v české verzi v režii Petera Segala. Hrají: Eddie Murphy,
Janet Jackson, Larry Miller, John Ales, Richard Gant, Anna Maria Horsford a
další. BONTONFILM. Mládeži přístupno. Vstupné 45 a 47 Kč

V úterý 27.3. a ve středu 28.3. v 17.15 a ve 20 h, ve čtvrtek 29.3. v 17.15 h

POŠLI TO DÁL

DOLBY STEREO

Principem letadla můžete okrádat bližní, ale také šířit dobré skutky.
Myšlenka poněkud idealistická, ale věku svého jedenáctiletého stvořitele adekvátní. Jenže skutečný život je pěkná potvora... Oscarová trojice
Spacey, Huntová, Osmentv v lehce sentimentálním americkém dramatu s titulky. Režie Mimi Lederová. Dále hrají: Angie Dickinsonová, Jim
Caviezel, Jon Bon Jovi a další. WARNERBROS. Mládeži přístupno.
Vstupné 47 a 49 Kč

Od pátku 30.3. do neděle 1.4. v 17.15 a ve 20 h

VERTICAL LIMIT

DOLBY STEREO

Oč je druhá nejvyšší hora světa proradnější, o to víc vábí.Přestože miliardáře Elliota Vaughna málem připravila o život, vrací se tvrdošíjně do její
náruče, která se ale stává ledovou klecí. Na záchranu tří životů zbývá necelých 24 h mise Chrise O°Donnella nemá času nazbyt... Americký horolezecký thriller s titulky v režii Martina Campbella. Hrají: Chris O°Donnell, Bill
Paxton, Robin Tunneyová, Scott Glenn,Izabella Scorupcoová, Temuera
Morrison, Stuart Wilson, Nicholas Lea a další. FALCON. Mládeži přístupno. Vstupné 49 a 51 Kč

FILMOVÉ ČTVRTKY

FILMOVÉ ČTVRTKY

1.3. ve 20 h

SLADKÝ NIČEMA

DOLBY STEREO

Hrál jako bůh, žil jako ďábel a skončil jako odpojený vagon na
slepé koleji. Skutečný příběh fiktivního dítěte zlatého jazzového
věku. Sean Penn geniálně improvizuje na šesti strunách v Allenově
jam session o starých dobrých časech. Režie amerického filmu s titulky Woody Allen. SUNF I LM. Mládeži přístupno, do 12 let nevhodné. Vstupné 55 a 57 Kč

15.3. ve 20 h

PORNOGRAFICKÝ VZTAH

DOLBY STEREO

Žena a muž nezávisle na sobě vyprávějí neviděnému tazateli o tom, jak
se setkali, jak se milovali a jak se rozešli. Dominantní ve vztahu byla zjevně žena, která se rozhodla uskutečnit své sexuální představy, a podala si
proto inzerát. Setkala se s mužem, který na něj odpověděl, šla s ním do
hotelu a tam svůj záměr realizovala. Postupně se do sebe zamilovali, jejich
láska byla tak hluboká, že se jí kvůli mužovým obavám z budoucnosti
vzdali. Rozchod však byl vlastně jen nedopatřením... Milostný příběh v
koprodukci Belgie, Francie, Lucemburska a Švýcarska, režie Frédéric Fonteyne a David Putorli. Hrají: Nathalie Bayerová, Sergi López, Jacques Viala, Paul Pavel, Sylvie van den Elsenová a další. CINEMART. Mládeži do
15 let nepřístupno. Vstupné 55 a 57 Kč
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FILMOVÝ KLUB
Pouze pro držitele průkazek FK na rok 2001

8.3. ve 20 h

KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO ŽENA A JEJÍ MILENEC
DOLBY STEREO
Výtvarně stylizovaná metafora o rozkladu současné společnosti. Pomsta majitele luxusní restaurace své ženě a jejímu milenci... Koprodukční film VB a
Francie, scénář a režie Peter Greenaway. Hrají: Richard Bohringer, Michael
Gambon, Helen Mirrenová, Alan Howard, Tim Roth, Ciaran Hinds, Gary Olsen, Ian Dury a další. NFA. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 31 a 33 Kč

22.3. již v 19 h

FARAON

DOLBY STEREO

Jeden z nejnákladnějších filmů polské kinematografie. Přepis stejnojmenného
románu Boleslawa Pruse. Mladý vládce Egypta se snaží získat nezávislost na
mocných knězích. Režie Jerzy Kawalerowicz, hrají: Jerzy Zelnik, Barbara Brylská, Krystyna Mikolajewska, Piotr Pawlowski, Stanislaw Milski, Jerzy Buczacki,
Leszek Herdegen, Wieslawa Mazurkiewicz, Ewa Krzyzanowská, Mieczyslaw
Woit a další. NFA. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 31 a 33 Kč

29.3. ve 20 h

NICK PARK UVÁDÍ

DOLBY STEREO

Kolekce filmů Velké Británie, studia Aardam, většinou režírovaná Nickem
Parkem: Pohodlíčko, Identifikace, Nesprávné kalhoty, Další prosím, Cesta
na Měsíc, O chloupek, Sledgehammer. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 31 a 33 Kč

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE

N E D Ě L N Í O D P O L E D N E vždy v 15.00 h

V neděli 4. března

TORNÁDO BUDY

DOLBY STEREO

Sedí, stojí, střílí, boduje. Americká rodinná komedie o osamělém chlapci a
zlatém retrievrovi Buddym, hrajícím basketbal. Režie M. Night Shyamalan.
Česká verze. INTERSONIC. Mládeži přístupno. Vstupné 30 Kč

V neděli 11. března

VIKINGOVÉ

DOLBY STEREO

Krajinou Vikingů se šíří přízračný nepřítel. Třináct bojovníků se rozhodne
se zlem bojovat. V hlavních rolích amerického filmu s titulky Antonio Banderas, Omar Sharif, Diane Venora. Režie John McTiernan. INTERSONIC.
Mládeži přístupno. Vstupné 30 Kč

V neděli 18. března

ŠESTÝ SMYSL

DOLBY STEREO

Uznávaný dětský psycholog Malcolm Crowe je těžce raněn psychopatem,
kterého v jeho dětství neúspěšně léčil. Po nějakém čase léčí chlapce s podobnou anamnézou. Malý pacient Colea je ale ve styku s duchy zemřelých, kteří
je pronásledují. Ti požadují po dítěti pomoc. Pokud jim vyjde vstříc, dají mu
pokoj... Malcolm prožívá celý příběh nic netuše rovněž jako duch. Zemřel
totiž na následky vražedného výstřelu. Americký fantastický thriller s titulky
režiséra M. Nighta Shyamalana. Hrají: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni
Colletteová, Olivia Williamsová, Trevor Morgan, Donnie Wahlberg, Glenn
Fitzgerald a další. FALCON. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 30 Kč

V neděli 25. března

MISE NA MARS

DOLBY STEREO

V roce 2020 vysílá NASA první expedici s lidskou posádkou na planetu
Mars. Při průzkumu záhadného objektu dojde k tragédii,kterou přežije pouze velitel posádky Luke Graham.Ze Země je k Marsu okamžitě vyslána
záchranná mise, které velí Woody Blake a jejímž prvotřídním pilotem je Jim
McConnel. Za dramatických okolností zahyne Woody Blake. Zbylí členové
mise zjišťují po přistání na Marsu, že Luke je stále naživu. Čeká na ně ovšem
daleko větší překvapení - nedaleko základního tábora je obrovský objekt
mimozemského původu, který...Americký sci-fi film s titulky, režie Brian De
Palma. Hrají: Tim Robbins, Gary Sinise, Don Cheadle, Connie Nielsenová
a další. FALCON. Mládeži přístupno. Vstupné 30 Kč
V měsíci dubnu uvedeme: VYVOLENÝ, 102 DALMATINŮ, KYTICE, TROSEČNÍK, JDI ZA SVÝM SRDCEM, KRAJINKA, VESMÍRNÁ
ODYSSEA, Z PEKLA ŠTĚSTÍ 2, HARRISON FLOWERS, MŮJ SOUSED
ZABIJÁK, REBELOVÉ, POKEMON, NAJÍT SÁM SEBE, TIK-TAK,
ERIN BROCKOVICH, MUŽ BEZ STÍNU, DINOSAURUS, TANEC S
VÁŠNÍ, DIVOKÉ KOČKY, MAGNOLIE, KOPYTEM SEM,KOPYTEM
TAM, SALO ANEB 120 DNŮ SODOMY.

Reprezentační ples města
Druhý, velmi zdařilý reprezentační ples města Břeclav se konal
10. února v břeclavském kulturním domě. O výbornou náladu se
starala hudební skupina Raffael, hudební skupina Stanislava Reichmanna, cimbálová muzika Břeclavan, taneční skupina Old Stars
Břeclavan a taneční studio Václava Kosmáka, které zajistilo předtančení a předvedlo skvělé latinsko-americké tance. Na rozdíl od
loňského plesu byl letos taneční parket už od prvního taktu plný a
skvělá nálada trvala až do ranních hodin. Někteří hosté odcházeli
až kolem čtvrté ráno.
Druhý reprezentační ples města Břeclav mohl se mohl uskutečnit
pouze za pomoci sponzorů, kterým patří upřímné poděkování starosty města:
BORS Břeclav a.s.
GUMOTEX , a.s. Břeclav
BRON s.r.o Břeclav
MORAVIAPRESS, a.s. Břeclav
VHS Břeclav s.r.o
PETRUŽÁLEK Břeclav
F + K + B a.s. Břeclav
Antonín Nešpor Břeclav
STAVMAT PLUS CZ a.s. Brno
Neméně upřímné poděkování patří všem, kteří přispěli
pěknou cenou do tomboly:
RESPECT Brno s.r.o, COPYART RAISKUB Vracov, Chevron Mikulov, Nábytek VYPROM, Domovní správa Břeclav,
DŘEVOPROGRAM s.r.o Břeclav, RGV a.s. Břeclav, Aeroklub Břeclav, Penzion „U Michlů“, Tesařství František Straka, SOKOL Interiery, Tempos a.s., Alba Břeclav, Stavební
firma Ing. Prosecký, ThermoGas Energo s.r.o, OK Ateliér,
Tlak Smolík, AQUAMONT - Kytka Jaroslav, Elektro dům
Ostrava, LAMÉ Břeclav, AUTOMAT P+P s.r.o, Velo Faťa,
Merit Olomouc, Ivan Hodonský, Nábytek LARIA Trend
s.r.o, Pohostinství Dvořák Moravský Žižkov, S+N stavební
činnost Němec, Promedia.cz. s.r.o, Foto Kopier Centrum
Kutjak, Koberce K+K s.r.o, Česká pojišťovna, Bižuterie dárky
- Jana Jelínková, BAROKO ŠORF , Lahůdky „U
Klimičků“, TEREZA Břeclav, Solární studio Sluníčko, Auto
Polach, DAR Hana Bartalová, Michael Pešák, AUTO MOTO
MELCHRT, SMERO s.r.o, G Radiant, Amazonka Břeclav,
Elektro - LORD, Řeznictví Znamenák, K-SOFT COMPUTER, PROCA výpočetní technika, Květoslava Nešporová,
Restaurace „U Michlů“, Moravský rybářský svaz, Kvarta
Ing. Šuláková, Galerie Vojtkovi, Nábytek LARIA Trend
s.r.o, RACIO a.s., SOU Sovadinova, Cukrárna „U Krpálků“,
Zelenina Hort, Malinkovič - zahradní centrum, Stavebniny
Příborský + Osička, Autocont a.s., Promedia cz.s.r.o, Kovo Prudík Ladná, ALKAPLAST - Fabičovic.
Další poděkování patří pracovníkům, kteří se na náročných přípravách plesu nejvíce podíleli. Je to paní Bronislava Kopuncová,
pracovnice odboru kultury Města Břeclav a pan František Schulz,
výtvarník Muzea a galerie Břeclav.
Zvláštní poděkování patří firmě JOVA (Ing. Vašíček - Zůl)
za poskytnuté výborné víno!
Starosta města Mgr. Miroslav Ondruš

Galerie 99
Břeclav - Slovácká ulice

• Prodloužená je výstava ČESKÁ GRAFIKA (Karel Chaba, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Eva Natus Šalamounová, Pavel
Roučka, Ota Janeček, Karel Beneš, Jaroslav Blažek, Karel Laštovka, Petr Hampl, Igor Ševčík, František Gross a další).
• Bohumil Lošťák - fotografie
• Antonín Vojtek - obrazy
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Dům kultury Břeclav

EmM klub Břeclav, Nár. hrdinů 8
Tel: 0627/201 71, e-mail: zvuk@bv.anet.cz
Předprodej vstupenek: Shopping centrum,
Moravský jih - prodejna CD a knih.

• pátek 2.3.
U2 PÁRTY s KAPREM - večer s kapelou, která je fenoménem
pop rockové scény a nejenom s ní, samozřejmě v repro podání
• sobota 3.3
ROCKOTÉKA S BATMANEM - hudební všehochuť, hraní
na přání a jiné lahůdky s novým D.J. EmMka
• pátek 9.3.
RED HOT CHILI PEPPERS revival - po skončení
ROCKOTÉKA
• sobota 10.3.
M-TEJL MIX - klubová taneční hudba
• pátek 16.3.
PROSTOR V EmMku uvádí: -123 min
Funky, jazz, rock z pražskou kapelou, koncert jednoho z největších objevů české hudební scény poslední doby! Po skončení
ROCKOTÉKA.
• sobota 17.3.
FLERET a JARMILA ŠULÁKOVÁ
- špička českého folku s "královnou" lidovky z Vizovic
• pátek 23.3.
ALBERT MIX
- pop, rock, taneční scéna, hudební úlety
• sobota 24.3.
PORTA - oblastní kolo
17,00 - soutěž folkových, country a trampských skupin a sólistů
20,00 - koncert vítězů a hosté
• pátek 30.3.
ROCKOTÉKA S KAPREM - rock, pop, hudba na přání
• sobota 31.3.
pro NÁJEM - akce pro ty, kteří o ní ví
ZAČÁTKY VE 20,00 hod.
Připravujeme:
6. - 7. 4. BŘECLAVSKÝ PÍSEČEK - divadelní přehlídka
12. 4. BOKOMARA, 13. 4. INSANIA
Ul. Slovácká 2587, Břeclav

Výstavy v březnu:
Jana Predikantová (Mikulov)
Obrazy - pastel originály, Plastiky - originály, Malovaná dřeva originály, Malované kameny
Helena Švédová (Brno) - Obrazy
Zuzana Kyselková (Brno) - Keramické brože
Stálá expozice:
Keramika Kaňovští (Dubňany)
Dárková keramika, habánská keramika, užitková keramika,
Dřevěné hračky Dvořákovi (Břeclav) - dřevěné hračky, dřevěné
skládačky, dřevěné miniatury
Mateřské a základní školy mohou využít exkurze do prostor výroby dřevěných skládaček a galerie.
Telefonické objednávky a dotazy na čísle 0627/326 122 (fax,
zázn.)
Otevírací doba:
Po: zavřeno
Út - Pá: 10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod
So: 9.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
Ne: 13.00 - 17.00 hod.

11. března
15.00 hod.
12. března
10.00 hod.
17. března
9.00 hod.
18.00 hod.
22. března
18.00 hod.
27. března
19.30 hod.
Plesy
2. března

Putování s kašpárkem
Divadelní sál Loutkové divadlo Radost
Vstupné: dospělí 30,-Kč, děti 10,-Kč
Putování s kašpárkem
Divadelní sál Loutkové divadlo Radost
Představení pro školy
BŘECLAVSKÁ ROMANCE
Estrádní sál Mezinárodní soutěž v tancích standardních
a latinsko-amerických
Vstupné: dospělí 60,-Kč, děti do 10 let 20,-Kč
Koncert žáků ZUŠ TRNAVA v Břeclavi
Divadelní sál
BOSÉ NOHY V PARKU
Divadelní sál Divadelní představení
Ples SPŠ E. Beneše

Připravujeme - zapište si do kalendáře !!!
10. dubna
25. dubna
29. dubna
14. května
14. června

Kocourek Modroočko - představení pro školy
Raf a Ňaf - představení pro školy
POLITICKÉ HARAŠENÍ - Miloslav ŠIMEK
a Zuzana Bubílková
NOVOTNÝ SE ŠÍPEM V ZÁDECH
František NEDVĚD - Neváhej a vejdi

• Sobota 3.3. od 19.00 hod. v Čajovně
ZDENĚK SKÁLA - "Přítomno" (malby). Vernisáž výstavy.
• Pátek 9.3. od 20.00 hod.
SO SAD BUTTERFLY - koncert slovenské alternativní kapely
• Pátek 9.3. od 19.00 hod. v Čajovně
NOČNÍ CESTA DO ÚPLŇKU s Ječmínkem
• Sobota 10.3. od 19.00 hod. v Čajovně
DEN PRO TIBET (Dan Janál - kytarová klasiky, Ječmínek - písně
do klidu, čtení slov Dalajlámových, výroba modlitebních praporků)
• Pátek 16.3. od 20.00 hod. v EmM klubu
123 MINUT (koncert ve spolupráci s agenturou ZVUK)
• Sobota 24.3. od 13.00 hod. v Čajovně
KRUH - setkání zaměřené na duchovní rozvoj
• Sobota 24.3. od 20.00 hod.
SKA PRA ŠUPINA - vynikající skupina z Bratislavy
• Pátek 30.3. od 20.00 hod.
QUAKVARTETO - hudební lahůdka manželů Kellerových
• Sobota 31.3. od 19.00 hod. v Čajovně
BUBNOVÁNÍ JE TU K MÁNÍ

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městská policie ........................................... 156, 321 348, 238 76
Městské muzeum ............................................................... 214 88
Městská knihovna Břeclav .................. ............................ 221 49
pobočka Poštorná .................... .......................... 249 34
Jídelna pro důchodce Poštorná ............. ......................... 326 304
Pohansko ............................................................................. 242 48
Domov důchodců ................................................................ 230 87
Kino + videopůjčovna ......................................................... 204 84
Zimní stadion ..................................................................... 221 65
Krytý bazén ........................................................................ 220 90
Turistické informační centrum ....................................... 326 900
Domovní správa ............................................................... 321 255
Teplo nepřetržitý provoz ......................................... 0606 963 647
Havarijní služba pro domy a byty ......................... 0606 313 261
Havarijní služba pro kotelny a výměníkové stanice 0606 231 838
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