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Amfiteátr
pod zámkem
už je
minulostí

Betonové skelety, které připomínají výstavbu amfiteátru pod břeclavským zámkem, definitivně zmizely.
Foto: Petr Hynek

Osvětlení břeclavského zámku se dočkali Břeclaváci o velikonočním víkendu.

Foto: Bedřich Mach
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• Senioři se dočkají
svého klubu
• Toulaví zpěváci
oslavili 5. výročí
• Akce DDM v květnu
• Výstava trofejí

• Památka obětem
2. světové války
• Vyzkoušejte tandem
• Kasárna ve Staré
• Rozpis plavání
• Kino a klubové akce

O břeclavském zámeckém amfiteátru, který se v akci „Z“ budoval v 90.
letech, je definitivně rozhodnuto. Betonové skelety, které donedávna připomínaly výstavbu, definitivně zmizely.
Proti betonu pod zámkem na hranici
Lednicko-valtického areálu už dlouho
protestovali památkáři, kteří mnohokrát
upozorňovali, že něco takového sem nepatří. O demolici betonového monstra se
postaral především ředitel Domovní
správy Břeclav, radní Karel Ertl. Ten
také inicioval myšlenku nasvícení zámku,
což poté zdarma realizovala břeclavská
firma Elux pana Jaroslava Suchánka.
Osvětlení bylo zatím na zkušební dobu
tří dnů, Karel Ertl se však nevzdává myšlenky, že by město mohlo zajistit osvětlení této historické památky nastálo.
Pod zámkem se v minulosti konala
řada kulturních akcí. Místní „pamětníci“
si ještě velmi dobře vzpomínají na doby,
kdy se pod břeclavským zámkem konaly
slavné koncerty takových veličin, jako
byli například Greenhorns, Waldemar
Matuška či východoněmečtí Puhdys.
Radní se však myšlenky na pořádání
kulturních akcí pod zámkem nevzdávají.
„Chceme zde posílit elektrické vedení a
v budoucnu by se pod zámkem opět
daly pořádat koncerty jako v minulosti,“
plánuje místostarosta Břeclavi RNDr.
Miloš Petrů. Na místě betonových skeletů byl zatím vyrovnán terén, kde by
měly vzniknout trávníkové plochy a počítá se s menší parkovou úpravou.

Pozor! Možnost
inzerce v Radnici!
Břeclavská Radnice vychází od měsíce
května 2001 vstříc podnikatelům a firmám, jež chtějí využít možnosti inzerce ve
zpravodaji Městského úřadu Břeclav, který je každý měsíc zdarma roznášen Českou poštou do všech téměř 12 tisíc domácností města, včetně městských částí. Ceník
inzerce najdete na straně 5, pro bližší informace a s podklady kontaktujte odpovědného redaktora zpravodaje Radnice.
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Důchodci zvou
na besedu
Svaz důchodců České republiky, MO
Břeclav, Stromořadní 5, zve na slavnostní besedu, pořádanou ke Dni matek.
Koná se dne 10. 5. 2001 (čtvrtek) ve
14.00 hodin v sále Dělnického domu,
Žerotínova ul. 2, Břeclav.
Program:
Zahájení a uvítání hostů z MěÚ a OkÚ
Vystoupení hostů
Kulturní program - vystoupení souboru Lipka, důchodců z Blanska
Tombola
Volná zábava, tanec
Dárky do tomboly se přijímají od 12.00 hod.
Zve výbor Svazu důchodců ČR

Toulaví zpěváci mají 5 let Za toulavým
náprstkem
V roce 1996 vznikl pěvecký sbor Toulaví zpěváci při Základní škole Břeclav,
Sovadinova 1 (Dukelská). Za pět let činnosti pěvecký sbor účinkoval na 59. vystoupeních a samostatných koncertech.
Samozřejmě, že nejvíce děti zpívaly v
Břeclavi, ale také v Brně, Dubňanech,
Ladné, Hruškách, Brumovicích, Lužicích, Mokré a v Náměšti na Hané.
V roce 2000 si Toulaví zpěváci přivezli ze
Znojma stříbrné pásmo z regionální přehlídky dětských pěveckých sborů. Ve stejném roce dostaly děti dopis s fotografií prezidenta Václava Havla při příležitosti jeho
návštěvy v Břeclavi, kdy slavnostně odhalil
před školou sochu T. G. Masaryka.
Sbor vede a doprovází na klavír pan učitel
Václav Peša. Na kytaru hudebně doprovází
pan učitel Martin Hanák a pan školník Ivan
Günther. V letošním roce navštěvuje sbor
47 dětí a v přípravném oddělení zpívá 28
děvčat a chlapců. Jak hodnotí činnost děti:
Lenka Trojková 6. B: „Protože ráda zpívám,
chodím každé úterý o půl druhé odpoledne
na zkoušku Toulavých zpěváků. Líbí se mi
pěkné písničky, které ve sboru zpíváme.“

Adam Polášek 6. A: „Kromě toho, že rád
zpívám, se mně líbí ve sboru to, že když
někdo něco zazpívá špatně, tak se mu ostatní neposmívají. A když pan učitel Peša
nemá v něčem pravdu, můžeme mu to dát
najevo.“
Eva Uhrová 8. A: „Do pěveckého sboru
chodím velmi ráda, protože nejenom ráda
zpívám, ale taky proto, že jsme bezva kolektiv, který si vzájemně pomáhá. Teď lituji, že
jsem do sboru nechodila dříve.“
Kristýna Sýkorová 9. A: „Kromě toho, že
zpívání mne baví, tak se ve sboru odreaguji a
zapomenu na problémy. Na tu hodinu a půl
se vždycky těším. Ve sboru jsem poznala, že
když je potřeba, dokážeme všichni společně
táhnout za jeden provaz a výsledek pak stojí
za to. Nás deváťáky už čeká jen pár koncertů.
Po sboru se mi bude stýskat, ale vždycky se
budu snažit najít si chvilku a přijít se na naše
Toulavé zpěváky podívat.“
Na konec června připravují Toulaví zpěváci
svůj jubilejní koncert a budeme moc rádi,
když si nás přijdete poslechnout a zazpívat
si písničky společně s námi.
Vaši Toulaví zpěváci ze ZŠ Břeclav, Sovadinova 1

KČT Slovan Břeclav, TJ Slovan a DDM
Břeclav Lidická pořádají pro všechny příznivce pohybu v přírodě 10. ročník turistického výšlapu Kančí oborou „ZA TOULAVÝM NÁPRSTKEM“.
KDY: sobota 19. 5. 2001
KDE: turistická základna DDM Kančí obora
START: od 8.00 do 10.00 hod.
UKONČENÍ: v 15.00 hod.
STARTOVNÉ: Kč 5,- za osobu
TRASA: 5 km - žlutý okruh,
10 km - červený okruh
15 km - zelený okruh až k Janohradu
(možno projít i vícekrát na výdrž)
Po zdolání některé z uvedených tras obdržíte „Účastnický list“. 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.
AKCE JE ZAŘAZENA DO DNŮ RODINNÉ TURISTIKY!

Víra a umění u evangelíků Akce DDM
Sbor Českobratrské církve evangelické v Břeclavi zve srdečně břeclavskou
veřejnost, zvláště mládež, na víkendový
sjezd nejen evangelické mládeže s názvem „Bohoslužby a divadlo“, který se
koná v našem sboru 18.-20. května.
Program sjezdu:
Pá 18.00 přijímací kancelář
20.00 úvodní pobožnost
20.30 vystoupení břeclavského souboru
Regina: „Záhořovo lože“
So 8.00 snídaně
8.45 ranní pobožnost:
9.00 - 12.00 docent Petr Oslzlý a farář
Štěpán Hájek na téma: „Bohoslužby
a divadlo“
12.15 oběd
13.00 I. volitelný program: prohlídka
Břeclavi / freesbee
14.30 II. volitelný program: koncert
Slávka Klecandra / volejbal

16.30 hudebník Martin Dohnal prakticky na téma: „Bohoslužby a hudba“
18.00 večeře
20.00 „Fyzické básnictví Petra Váši“
Ne 8.00 snídaně
8.45 bohoslužby s Večeří Páně (káže
Š. Hájek)
11.00 oběd
Účastnický poplatek za celý kurs včetně jídla a ubytování je 200,-Kč. Je možné zúčastnit
se i pouze jednotlivých akcí, vstupné se v takovém případě vybírá zvlášť na sobotní koncert člena skupiny Oboroh Slávka Klecandra
a večerní představení divadelníka Petra Váši.
Všechny zájemce mezi sebou rádi přivítáme.
Chtěli bychom také touto cestou poděkovat za
finanční příspěvek Městskému úřadu, bez kterého
by bylo pořádání akce v tomto rozsahu nemožné.
Farář Daniel Blažek. Adresa: náměstí Svobody 14, tel: 0627/326 697, mobil: 0605/
735 940, e-mail: daniel.blazek@centrum.cz

Ardea Poštorná
Úterý 1.5.

Softballový turnaj na starobřeclavském Pastvisku (ve
spolupráci s WSC Lokomotiva
Břeclav). Začátek v 9.00 hod.
Pátek 4.5. Ostrov pokladů - velká hra na
zahradě DDM - 15.00 hod.
5. - 8.5.
Vodácký seminář
Úterý 8.5. Cyklistický výlet Lednicko-valtickým areálem. Sraz v 10.00
hod. u TZ Kančí obora.
Pátek 11.5. Turnaj ve vybíjené - na zahradě DDM - 15.00 hod.
Sobota 12.5.Keramický seminář pro rodiče
s dětmi - 14.00 hod.
Pátek 18.5. AZ kvíz soutěž na TV motivy 15.00 hod.
Sobota 19.5.Seminář malování na hedvábí na DDM - 9.00 hod.
Pátek 25.5. Cyklistické závody - 15.00 hod.
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Letošní přehlídka trofejí byla úspěšná
Letošní přehlídka loveckých trofejí,
která se uskutečnila ve dnech 31. března
a 1. dubna v sále Školského úřadu v
Břeclavi, přilákala stovky zájemců nejen
z okresu, ale i dalších míst republiky.
Chovatelskou přehlídku loveckých trofejí pořádá pravidelně Českomoravská
myslivecká jednota OMS Břeclav. Letos
byly trofeje zvěře, ulovené v roce 2000,
prezentovány na zcela nových dřevěných
panelech a výstava se mohla pyšnit i dalšími novinkami. Zatímco myslivce pochopitelně zajímaly nejvíce samotné trofeje,
nad nimiž se vedly dlouhé diskuse, laickou veřejnost zaujal také nábytek, vyrobený z paroží, ať už jde o lustry, svícny nebo
stůl s pohovkou a křesly. Zajímavé byly
různé myslivecké doplňky, vyrobené rovněž z paroží, jako třeba popelník či šperky, jež byly přehlídkou mistrovské řezbářské práce. Na své si přišly i děti, které
mohly obdivovat vypreparované kusy

Kam na tábor?

Táborová skupina Sluníčko pořádá již
čtvrtý ročník tradičního stanového tábora
od 30. 6. - 14. 7. pro děti od 7 let. Tábor se
nachází v příjemném prostředí Českomoravské vrchoviny nedaleko Jemnice. Přihlášky a informace na tel. 0604/110 134,
mail: TSK.SLUNICKO@POST.CZ nebo
na DDM Poštorná. Cena 2.300,- Kč.

zvěře či fotografie úlovků zvěře z exotických krajin světa. Doprovodnou akcí byla
také odborná přednáška k hodnocení trofejí, kterou přednesl ing. Jiří Rothschein,
zájemci mohli sledovat video s mysliveckou tématikou.
Výstava si v posledních letech získala
řadu stálých příznivců a každoročně přibý-

vají další. Letos byla návštěvnost opět zhruba o třetinu vyšší než loni a dá se konstatovat, že svým pojetím i rozsahem přesáhla
rámec místní výstavy a stala se určitou společenskou událostí. Je potěšitelné, že zájem
o myslivost dnes opět přitahuje mladé kluky, kterých si letos přišlo pro přihlášku do
mysliveckého svazu už kolem dvaačtyřiceti.
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Výstavba v areálu bývalých kasáren

Uctili oběti 2. světové války
Starosta Mgr. Miroslav Ondruš a místostarostové RNDr. Miloš Petrů a Ing. František
Strnad spolu se zástupci Okresního úřadu
Břeclav, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací uctili památku těch,
kteří padli za naši svobodu během 2. světové

války. Při příležitosti 56. výročí osvobození
Břeclavi od nacistické okupace položili věnce
u pamětní desky na Žluté škole, na městském
hřbitově a v parku u nádraží. Podle neúplných záznamů padlo při osvobozeneckých
bojích na osmdesát sovětských vojáků a bylo
zabito padesát tři
civilistů. Počet
zabitých německých vojáků není
znám. „Nejen
pro tyto lidské
oběti, ale i hrozné ztráty materiální a kulturní je
nutné nezapomínat a poukazovat
na nesmyslnost
a krutost válek,
které na našem
kontinentě proběhly a bohužel probíhají dodnes,“ řekl ve
svém projevu
starosta města
Mgr. Miroslav
Ondruš.

V poslední době se objevila petice občanů
vyjadřující nesouhlas s programem výstavby
supermarketu v areálu bývalých kasáren, ale i
petice vyjadřující podporu výstavbě bytů z rekonstruovaných budov štábu a hlavní budovy
mužstva současně s výstavbou supermarketu v
místě autoparku bývalých kasáren.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi diskutovanou problematiku, pokládáme za nutné
uvést informace, které občany seznámí se skutečným stavem věci. Situace, která je v dnešní
Radnici otištěna, není konečným řešením areálu, ale dispozičně naznačuje možnost řešení a
bude ji zpracovávat projektant.
Nyní k historii a současnosti bývalých kasáren. Na Město Břeclav byl v roce 2000 Českou
armádou po několika letech jednání bezúplatně
převeden areál kasáren. Vzhledem k tomu, že
objekty se již několik let nevyužívají, nejsou v
dobrém stavu. Zastupitelstvo města Břeclavi
dne 8.3.2000 projednalo a schválilo změnu
směrné části funkčního využití areálu kasáren z
funkčního využití Oa - plocha armády na Ok plocha pro komerční zařízení - velkoprodejna a
provést rekonstrukci budov štábu a mužstva na
73 bytů. Jedná se o 1 až 3 pokojové byty a jejich
výstavbou bude uspokojeno asi 12% dlouholetých žadatelů o obecní byt. Byty hodlá Město
vybudovat s pomocí státního příspěvku, který
činí 370 tis. Kč na jeden byt, celkově se bude
jednat o příspěvek 27 mil. Kč. Vzhledem k
předpokládané celkové částce na rekonstrukci
objektů ve výši cca 70 mil. Kč)bude muset Město financovat výstavbu ze svých zdrojů částkou
přibližně 40 mil. Kč. Celá lokalita nemá odpovídající komunikace, inženýrské sítě, zeleň a parkoviště a toto vše představuje finanční náklad
cca 20 mil. Kč, které město nemá. Proto v rámci
výběrového řízení nájemce na pozemky (za účelem zbudování velkoprodejny a tomu odpovídajícího zázemí) byly do podmínek uvedené inženýrské sítě, komunikace atd. s tím, že vše nájemce (investor) zbuduje na své náklady.
Zastupitelstvo města dne 26.3.2001 vybralo jako
nájemce firmu FASTAV DEVELOPMENT AOC, s.r.o., Vsetín. Tato firma již složila na
účet města částku 14 mil. Kč jako zálohu na
budoucí pronájem. V současné době se k podpisu připravuje smlouva o pronájmu pozemků a o
budoucí kupní smlouvě, ve které je řada podmínek, jež musí investor splnit. Například: vybudovat vjezd a výjezd pro zásobování, vjezd a
výjezd do areálu novou průsečnou křižovatkou
Jaselská - Družstevní, rekonstrukce komunikací
(vozovky, chodníky, izolační zeleň) v ul. Kpt.
Jaroše, Jaselská včetně ul. Hybešova s ohledem
na dopravní zatížení. Musí být vyřešen vliv stavby velkoprodejny, včetně příslušných ploch na
okolní zástavbu (odstupy, izolační zeleň se zázemím pro bydlící, protihlukové bariéry atd.) a
realizace tohoto řešení. Dále provedení terénních a sadových úprav areálu, aby tvořil architektonický celek v rámci realizovaného záměru.
Investor musí vyřešit a vybudovat inženýrské
sítě pro celý areál - odkanalizování dešťových a
splaškových vod, zásobování vodou, plynem,
teplem, el. energií, rozvody VO, VN a NN.
Nájemce se zavazuje poskytnout městu příspěvek ve výši 2,5 mil. Kč na kanalizaci v ul. Hybešova. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o
finančně náročnou stavbu, kde realizace bytů je
úzce podmíněna vyřešením a výstavbou celého
areálu, což může zajistit jedině finančně silný
investor. Věříme, že během 2 let se areál bývalých kasáren stane plnohodnotně žijící částí
města.
Ing. František Strnad, místostarosta
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Mezinárodní rok
dobrovolníků

Valné shromáždění OSN prohlásilo rok 2001 Mezinárodním
rokem dobrovolníků. Tato organizace apeluje na nevládní
organizace a všechny další struktury pracující pro rozvoj komunit, aby se společně domluvily na způsobech, jak veřejně
uznat dobrovolnickou práci, jak ji dále posílit a zvýšit její
procento, jak ji ukázat v místních médiích a jak ji dále systémově podpořit. Tím dosáhnout stabilního pozvolného zlepšování kvality života prostřednictvím dobrovolných projektů
jak jednotlivců tak organizací během roku 2001 i následně.
Dobrovolná práce se u nás organizuje v provizorních podmínkách
a nesystémově a s tím souvisí i absolutně nedostatečná právní úprava dobrovolné služby v České republice. Proto se této činnosti věnují hlavně neziskové organizace, například Oblastní charita Břeclav. Pokud ale chceme zvýšit dobrovolnickou činnost, potřebujeme
jasně definovaný systém a jasné právní úpravy.
Oblastní charita Břeclav pracuje s dobrovolníky od začátku své
působnosti. Vznikly Farní charity, které mají možnost reagovat na
problémy své vesnice či městečka. Proto dokáží v rámci svých možností účinně zasáhnout. Vždyť každá obec má své sociální případy,
problémové rodiny, bezdomovce apod.
Velmi přínosná byla také práce dobrovolníků při zabezpečování a
realizaci Tříkrálové sbírky 2001 v našem okrese. V souvislosti se
zmíněnou akcí se zrealizuje záměr vybudovat šatník v obcích Drnholec, Novosedly a Popice, kde najdou dobrovolníci také své uplatnění.
Diecézní charita Brno vypracovala Koncepci práce s dobrovolníky, která předpokládá tvorbu Dobrovolnických center na území
celé Jižní Moravy, profesionalizaci dobrovolných zařízení, v jejímž
rámci se zaměřuje na pomoc lidem nemocným, osamělým, zdravotně postiženým a těm, kteří se dostali do složitých životních situací a
humanitární pomoc do zahraničí.

CENÍK INZERCE
V MĚSÍČNÍKU RADNICE
Základní sazba ............. 15 Kč/cm2
Celá strana ...................... 9000 Kč
Polovina strany ............... 4500 Kč
Čtvrtina strany ................ 2300 Kč
Osmina strany ................. 1200 Kč
Příplatek za barvu
Příplatek za poslední stranu
Příplatek za první stranu

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

Redakce si vyhrazuje právo určit maximální velikost inzerátu na
první a poslední straně.

Slevy:
3 a více inzerátů stejné velikosti
6 a více inzerátů stejné velikosti
10 a více inzerátů stejné velikosti

sleva 10 %
sleva 15 %
sleva 20 %

Celoroční smlouva o inzerci je možná, sleva 25 %.
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.
Podklady je možné doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Břeclav, TGM 10 (k rukám odpovědného redaktora Ing. Bedřicha Macha), případně je možné zaslat elektronickou
poštou na adresu: mach@breclav-city.cz.
Redakce si vyhrazuje právo na změnu aktuálních sazeb za inzerci.
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2000
A ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2001
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 26. 3. 2001 schválilo závěrečný
účet města za rok 2000 a schválilo
rozpočet města na rok 2001. V dubnovém čísle Radnice bylo pár údajů o
investicích v roce 2001, v tomto čísle
Radnice bych rád doplnil informace o
několik údajů a čísel, týkajících se závěrečného účtu a rozpočtu.
Rozpočet města na rok 2000 byl schválen jako vyrovnaný s příjmy 335.579 tis.
Kč a výdaji taktéž 335.579 tis. Kč z toho
na investice se počítalo s 80.368,9 tis. Kč.
V průběhu roku byl rozpočet upraven k
datu 31.7.2001 a v závěrečném účtu doplněn o změny od OkÚ. Kromě vlastních
změn jednotlivých odborů města bylo i 29
změn od OkÚ v celkovém navýšení
5.266,4 tis. Kč. Byly poskytnuty dotace na
zájmovou činnost v kultuře, na sport, na
program „Stop drogám“, dále město obdrželo příspěvek na opravu komunikace Sovadinova, opravu kaple sv. Rocha, opravu
zámku, na knihu Břeclav atd. Příjmy a
výdaje byly v roce 2000, až na nějaké
výjimky, rovnoměrně plněny.
Rozpočet na rok 2001 byl schválen taktéž jako vyrovnaný s příjmy 333.077,8
tis. Kč a se stejnými výdaji, z toho na investice 66.382 tis. Kč. Předpokládá se, že
během roku, tak jako i v minulých letech
dojde k určitým rozpočtovým úpravám.
Pro rok 2001 dochází celostátně k novému přerozdělení daní ze státního rozpoč-

tu, což se pro město Břeclav projevilo navýšením daňových příjmů asi o 27 mil.
Kč. Na druhé straně se tyto navýšené příjmy utratí ve výdajích, které v minulosti
zajišťoval OkÚ a nyní tyto povinnosti
přechází na město. Město Břeclav započalo letošní rok s částkou na účtech
20.462,8 tis. Kč, s částkou, která je nezbytná pro bezproblémové zajišťování
plateb města. Zůstatky úvěrů k
31.12.2000, tedy částky, které v příštích
letech město bude hradit, činí 198.700,9,tis. Kč, z toho u Volksbank - 100.956,1
tis. Kč. SFŽP (státní fond živ. prostředí) 18.232,0 tis. Kč, ČS - Odkanalizování
Staré Břeclavi - 57.333,0 tis. Kč, ČS DPS - 22.179,8 tis. Kč. Nutno podotknout, že rozhodující objem úvěrů přešel na Město z minulého volebního období. Letošní splátky úvěrů, zatěžující rozpočet města, činí 19.003,8 tis. Kč a spolu
s úroky 13.000,-. Kč město zaplatí 32 mil.
Kč. V příjmové části město počítá mimo
jiné i s příjmem za pronájem pozemků s
16.546,6 tis. Kč, z toho 14 mil. Kč je příjem za pronájem pozemků v bývalém
areálu kasáren. Jak bylo v minulých
dnech v novinách zveřejněno, tato částka
byla firmou FASTAV - D EVE LOPMENT, s.r.o. na účet Města již převedena. Kdyby došlo k opoždění či dokonce k
znemožnění výstavby supermarketu v
areálu kasáren, jak o to určité síly usilují,
znamenalo by to významné rozbourání

rozpočtu Města a s tím související investiční aktivity, což by bylo pří napjatosti
rozpočtu to nejhorší, co by se mohlo stát.
Ing. František Strnad, místostarosta

Velikonoční
vernisáž
Ve dnech 9. a 10. dubna probíhala na
ZŠ Jana Noháče velikonoční vernisáž, která navazovala na předcházející vánoční.
Obě vernisáže se nesly v právě nastávajícím duchu svátků. Jak na vánoční, která
proběhla v prosinci roku 2000, tak na velikonoční vernisáži byly vystaveny práce
žáků ZŠ Jana Noháče ze Staré Břeclavi.
Ty poslední byly zaměřeny na jaro a blížící se teplé dny. Před otevřením vernisáže
si žáci formou kratičkého představení připomněli zvyky Velikonoc, náladu zvedli
veselými písničkami a recitací. Žáci na
půdě školy vystavovali práce v několika
výtvarných technikách a keramiku. A tak
jako při vánoční tak i při velikonoční vernisáži nezůstalo u dívání. Rodiče a přátelé
školy měli možnost výrobky, které se jim
líbily, zakoupit a jejich výzdobou si zpříjemnit nastávající svátky. Pro velký ohlas
bychom chtěli příští rok obě akce zopakovat. A kdy to bude? Naše plakátky Vám
to včas oznámí.

Domovní správa Břeclav informuje
K předpisům požární
ochrany
Úvodem bych chtěl informovat nájemníky o zajištění požární prevence
Domovní správou Břeclav a povinnostech nájemníků, ale vzhledem k nedostatku místa v tomto vydání RADNICE
přinášíme jen nejdůležitější informace:
Pokud jsou ze strany nájemníků porušovány právní a technické předpisy požární
ochrany, dopouští se nájemník přestupku a
v souladu s § 78 zákona č. 237/2000 Sb. o
PO může být občanovi udělena pokuta až
do výše 25 tisíc korun. Případné další otázky a problémy je možné konzultovat s požárním preventistou (příp. technikem požární ochrany) nebo na Domovní správě
Břeclav. Vysvětlující článek bude následovat v příštím čísle RADNICE.

K vyúčtování
nájemného
Jak jistě víte, mělo být dle zákona k
31.3.2001 zpracováno vyúčtování za rok
2000 u bytů I. kategorie. U bytů II. kategorie je termín zpracování vyúčtování stanoven do 31.8.2001. Díky zvýšenému pracovnímu úsilí všech pracovníků Domovní
správy Břeclav se toto taky poprvé v historii DS podařilo. V prvním týdnu dubna
bylo rozesláno vyúčtování, kdy po jeho

obdržení má každý nájemník možnost jej
řádně zkontrolovat a v případě nejasností
si může požádat o vysvětlení a zodpovědět
své připomínky. Po této 14-tidenní lhůtě
reklamací budou pracovníky DS reklamace vyhodnoceny a pokud bude shledáno,
že reklamace byla oprávněná, bude vyúčtování opraveno. Po těchto 14-ti dnech následuje rozeslání přeplatků a rozeslání složenek na úhradu nedoplatků.
Pro vyúčtování roku 2000 si dovolím
upozornit, že pokud nedoplatky nebudou
uhrazeny v termínu, bude provedena penalizace, pokud nebude při osobním jednání stanoveno jinak. Momentální poznatky jsou takové, že reklamací přišlo minimálně, avšak přišly i takové, které budí
úsměv. Nájemník se domáhá sdělení vyúčtování všech nájemníků v domě a ačkoliv
mu bylo již dříve vysvětleno, že se jedná o
osobní údaje občana, které nelze zveřejňovat, zpochybňuje vše, i když byl v minulosti již poučen a bylo mu již umožněno nahlédnout do předpisů a vyhlášek. Trvá stále na svém, dokonce se těší na soud.
Smutné na tom je, že je to člověk s právnickým vzděláním.
Psal jsem to již několikrát a píši to znovu.
Domovní správa postupuje dle vyhlášek a
zákonů a pokud pro občana tyto podmínky jsou nepřijatelné, rádi od něho byt převezmeme zpět.

Ke kontrolám v bytech
Dále pravidelně probíhají kontroly v bytech. Bohužel, někteří nájemníci se chovají
takovým způsobem, že pracovnice Domovní správy Břeclav byla slovně napadena takovými výroky, které nelze publikovat. Nájemnice hrozila i fyzickým napadením, díky
zásahu městské policie k tomu nedošlo.
Nyní se zvažuje trestní oznámení. Jednalo
se o nájemnici romského etnika, bydlící na
Mánesově 15. Na druhé straně bych chtěl
poděkovat převážné většině nájemníků,
kteří berou kontrolu bytů, tak, jak je uvedeno v Nájemní smlouvě, a podle toho se také
chovají.

K dotazům
Na DS přišel písemný dotaz, jak lze
získat tří nebo čtyřpokojový byt, odpovídáme. Domovní správa Břeclav, správce
bytů ve vlastnictví města Břeclav, eviduje
600 žádostí o přidělení obecního bytu. Čekací doba na přidělení bytu je přibližně deset let. Občané, kteří jsou nájemci obecního
bytu a mají zájem o výměnu bytu, ať už většího nebo menšího, si mohou na Domovní
správě k tomuto účelu vyzvednout formulář. Výměnu bytu si však každý nájemce
snaží hledat sám, např. formou inzerátu
apod. Každý občan se může informovat na
Domovní správě u příslušného referenta.
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Usnesení z 49. zasedání Rady města ze 4. dubna 2001
RM schválila:
• program pro 49. zasedání RM
• zápis č 47 ze zasedání Rady města Břeclavi ze dne 7.3.2001 doplněný o schválení likvidace betonových skeletů amfiteátru Pod
zámkem.
• zápis č. 48 z mimořádného zasedání Rady města Břeclavi ze dne
16.3.2001
• 4/2 pronájem pozemků - zahrádek p.č. 2747/4,5,6 ....- 2747/32,
p.č. 2747/34,35,36.....- 2747/46 v k.ú. Poštorná o celkové výměře
cca 12 000 m2 za 2,- Kč/m2 ročně ZO ČZS v Poštorné.
• 4/4 materiál vrácen k dopracování.
• 4/6 pronájem pozemku p.č. PK 372/1 v k.ú. Břeclav o výměře
cca 10 000 m2 zákl. organizaci ČZS č. 88 v Břeclavi, který zahrádkáři užívají jako zahrádky, za 2,- Kč/m2 ročně. Pronájem se
schvaluje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, která začíná běžet vždy k 1.10. běžného roku.
• 4/7 vypovědět nájemní smlouvu na pozemky p.č. st. 217, p.č. ost.
pl. 151/1 a 152/1 v k.ú. Břeclav manželům a synům Čechovým
pro neplnění jejího účelu.
• 4/9 dražbu pronájmu pavilonu A2 na Pěší zóně - Sady 28. října v
Břeclavi za minimální vyvolávací cenu pronájmu 75.000,- Kč ročně za těchto podmínek: zásobování ve vymezenou dobu a zákaz
podávání alkoholu.
• 4/10 platnost změny (schválené RM dne 24.1.2001) nájemní
smlouvy na nebytové prostory na pozemku p.č. 529/3 v k.ú.
Břeclav od 1.1.2001.
• 4/10 změnu splácení dluhu od 1.4.2001 fy DE-MA-HANDEL ve
výši 454.088,-Kč, a to částkou 26.000,-Kč měsíčně s tím, že poslední 18. splátka bude 12.088,-Kč.
• 4/11 pronájem STL plynovodu DN 300 v délce 629 m dle kolaudačního rozhodnutí Stavebního úřadu Břeclav č.j. 1993/08/93/Sl.
Ze dne 14.10.1993 JMP a.s., Brno Plynárenská 1 za účelem zajištění provozu, údržby a oprav plynovodu s tím, že úhrada za nájemné je ve stejné výši jako úhrada za zajištění provozu a údržby
(29.406,-Kč ročně).
• 4/12 města schválila revokaci rozhodnutí ze dne 17.5.2000 o vymáhání nájemného ve výši 5,-Kč/m2 zpětně za 2 roky od p. Holešinského Dušana za všechny pozemky, které mu byly schváleny k
odprodeji.
• 4/12 města schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č.
1291/8 o výměře 1024 m2 a p.č. 1291/19 o výměře 2729 m2 v k.ú.
Charv. Nová Ves v termínu od 1.4.2001 do doby převodu pozemků, t.j. do 31.8.2001 a zároveň schválila zaplacení dlužného
nájemného u těchto pozemků od 1.9.1999 do 31.3.2001 ve výši
5,-Kč/m2 p. Irenou Wozarovou
• 5/1 schválila žádost Sdružení pro podporu a rozvoj dětského folklóru o převzetí záštity nad V. dětským mezinárodním folklórním
festivalem „Břeclav 2001“.
• 5/2 schválila žádost Českého svazu chovatelů Ladná o převzetí
záštity nad regionální výstavou mláďat králíků a mladé drůbeže na přelomu měsíce srpna a září. Na tuto akci vyčlení v rozpočtu
částku ve výši: 2.000,-Kč.
• 5/3 schválila přednostní přidělení bytu paní Fibingrové
• 5/4 přednostní umístění pana Bílého do Domova důchodců.
• 5/4 přednostní umístění paní Miklicové do Domova důchodců.
• 5/5 pro Gymnázium Břeclav finanční příspěvek ve výši 10.000,Kč na přípravu oslav 30. výročí založení gymnaziálního pěveckého souboru Polyfonia. Částka bude čerpána z kapitoly 3392 (zájmová činnost v kultuře).
• 5/6 přidělení garsonky s balkonem v DPS panu Šmídoví a paní
Dujsíkové.
• 5/7 záměr zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a hlavního
kříže na hřbitově ve Staré Břeclavi s tím, že oprava hlavního kříže
bude provedena z kapitoly MH a oprava sochy sv. J. Nepomuckého z kapitoly kultury - změna rozpočtu.
• 5/10 uzavření smlouvy o dílo na geometrické zaměření stavby
Odkanalizování Staré Břeclavi s Ing. Morcovou.
• 5/11 uzavření smlouvy o dílo na monitoring podzemních a povrchových vod v lokalitě býv. skládky TKO v Char. Nové Vsi v
roce 2001 s RNDr. Zdeňkem Pospíšilem (Ekohydro Pospíšil), s
předpokládanou cenou do 50.000,-Kč.

• 5/12 uzavření smlouvy o připojení VO Tržiště II a výši poplatku
14.400,-Kč.
• 5/13 vyhlášení veřejné soutěže a soutěžní podmínky veřejné zakázky (výzva více zájemcům k podání nabídky dle § 49 zákona č.
199/1994 Sb. o zadávaní veřejných zakázek) na Zajištění provozu Útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech a současně
• 5/13 schválila komisi pro otevírání obálek a výběrové řízení,
které se uskuteční dne 21.5.2001 v 9,00 hod v zasedací místností
MÚ Břeclav ve složení:
Členové komise
Náhradníci
předseda komise Ing. František Strnad
Mgr. Miroslav Ondruš
tajemník
Ing. Svatava Vyhnálková František Bartoš
RNDr. Miloš Petrů
Ing. Bedřich Mach
Ing. Hana Hřebačková
Ing. Lenka Raclavská
JUDr. Marie Hoštická
JUDr. Alena Fantová
odborný poradce: MVDr. Dušan Bill za OVS Břeclav, MVDr. Jan Hnilička
• 5/13 ceník - dodatek k provoznímu řádu Útulku pro opuštěná
zvířata v Bulharech čl. III. - výdej zvířat z útulku. Majitel zvířete
uhradí městu Břeclav jednorázový poplatek 150,-Kč, náklady na
veterinární ošetření v plné výši a za pobyt psa 60,-Kč na den,
kočky 40,-Kč za den.
• 5/14 návrh studie střediska seniorů, který bude sloužit jako podklad pro zpracování dalších projekčních prací.
• 5/15 a) Podepsání SOD s projekční firmou Promed spol. s.r.o.
z Brna s tím, že uvedená zvýšená cena bude zahrnuta do
změny rozpočtu města pro rok 2001.
b) SOD s projekční firmou Promed spol. s.r.o. z Brna bude
podepsána až po konečném schválení změny rozpočtu
města, ve kterém bude navýšení částky o 118750,-Kč.
• 5/16 pronájem nebytového prostoru dvora za domem nám.
TGM 4 o výměře 510,5 m2 Ing. Jiřímu Vlašicovi za účelem zřízení prodeje venkovních okrasných rostlin s nájmem ve výši 50,Kč/m2/rok.
• 5/18 pronájem nebytového prostoru kanceláří o výměře cca 62
m2 v domě Národních hrdinů č. 29, č.pop. 570 v Břeclavi s nájmem ve výši 800,- Kč/m2/rok - žadatelům panu Luboru Jochovi
a panu Kamilu Šefčíkovi.
• 5/19 revokaci svého usnesení ze dne 7.3.2001 ve věci proplacení
nákladů požadovaných za koupi a instalaci el. kotle MUDr. Rudolfu Doležalovi s tím, že se mu proplatí zůstatková cena kotle
• 5/21 že zástupcem Města Břeclavi v inventarizační a likvidační
komisi vlastního majetku společnosti TEPLO Břeclav s.r.o. bude
jmenována: pí. Uherková.
• 5/22 rekonstrukci kotelny G9 - Poštorná, Nádražní 86 s tím, že
tato bude hrazena společností TEPLO Břeclav s.r.o. a společnost
bude investiční náklady odepisovat.
• 5/22 technické úpravy automatické tlakové stanice vody ATS 7,
U splavu s tím, že náklady na úpravy budou hrazeny z odvedeného nájemného městu.
• 5/23 pronájem bytu č. 19 na ul. Gagarinova 9 o výměře 56,70 m2
se smluvním nájemným ve výši 2.000,-Kč měsíčně.
• 5/23 pronájem bytu č. 2 na ul. Bratislavská 16 o výměře 56,60 m2
se smluvním nájemným ve výši 2150,-Kč měsíčně.
• 5/24 vyhlášení veřejné aukce na pronájem VS 4 U vodojemu.
Spodní hranice nabídky 250,-Kč/m2/rok.
• 5/25 pronájem nebytového prostoru (sběrna čistírny) firmě LUPRA s.r.o. za účelem dalšího provozování sběrny prádla v tomto
prostoru s podmínkou, že bude uzavřena nájemní smlouva s nájmem ve výši 1.500,-Kč/m2/rok již pro měsíc duben 2001.
• 5/26 nájem na 250,-Kč/m2/rok p. Bábíčkovi za nebytový prostor
v areálu Cukrovaru o výměře 127 m2 dle zásad a za venkovní
plochu o výměře 1090 m2 20,-Kč m2/rok.
• 5/27 nájem na 250,-Kč/m2/rok p. Hrabalovi za nebytový prostor
v areálu Cukrovaru o výměře 119 m2 dle zásad a za venkovní
plochu o výměře 235 m2 20,-Kč m2/rok.
• 5/28 prominutí pohledávky Domovní správy Břeclav vůči Anně
Sirkové, ve výši 15.983,-Kč z titulu dlužného nájemného za byt v
Břeclavi - Poštorné, Nádražní 93 za rok 1992 a 1993.
• 5/29 pronájem půdních prostor panovi Juřicovi v domě na ulici
Nádražní 5B.
• 5/30 pronájem půdních prostor panovi Navrátilovi v domě na
ulici Bohumila Šmerala 4A.
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• 5/31 přidělení bytu č. 22 o vel. 0+1, V. podlaží domu v Břeclavi
4, Nádražní 93 paní Evě Kozelkové, po zaplacení částky
130.000,-Kč a kuchyňské linky a sporáku za 17.358,-Kč.
• 5/32 přidělení bytu č. 18, vel. 2+1, VII. podlaží domu v Břeclavi,
U Splavu 2, Jarmile Gabčové
• 5/33 přidělení bytu č. 6, vel. 3+1, III. podlaží domu v Břeclavi,
Komenského nábřeží 14 MUDr. Sylvě Havelkové.
• 5/34 přidělení bytu č. 1, vel. 2+1, I. podlaží domu v Břeclavi,
Bratislavská 16, Alžbětě Kuriálové.
• 5/35 přidělení bytu č. 5, vel. 1+1, II. podlaží domu v Břeclavi,
Šilingrova 2, Věře Fibingrové.
• 5/36 revokaci rozhodnutí ze dne 14.2.2001 ve věci přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou pro pana Františka Kuriala.
• 5/36 přidělení bytu o vel. 1+1 pro pana Františka Kuriala, jakmile bude nějaký volný k přidělení.
• 5/37 podnájem bytu č. 5 v Břeclavi, Na Pěšině 18 mezi nájemcem bytu Miroslavem Surovíkem a podnájemníkem manžely
Vlašicovými na jeden rok od 1.2.2001 do 1.2.2002.
• 5/38 přidělení bytu č. 2 v Břeclavi, Jungmannova 13 paní Ireně
Dvořákové dle Zásad pro přidělování obecních bytů nájemců,
kteří dlouhodobě neplatí nájemné, případně neoprávněně nakládají s obecním bytem.
• 5/39 vypracování Úvodní studie pro bezdrátový rozhlas v Poštorné firmou BTV Klimkovice.
• 5/40 následující ceny za inzerci v měsíčníku RADNICE
základní sazba
15 Kč/cm2
celá strana (210x297 mm)
9000 Kč
polovina strany (210x148 mm)
4500 Kč
čtvrtina strany (110x148mm)
2300 Kč
osmina strany (110x74mm)
1200 Kč
• 5/41 předání z TIC na MěÚ následujícího materiálu určeného k
propagaci města.
Materiál určený k prodeji:
• Židovské památky Břeclavi
1.575 ks
• Církevní stavby Břeclavi
1.575 ks
• Lužní lesy okolo Břeclavi
1.575 ks
• Archeologické perly Břeclavska
35 ks
• Vystřihovánky Pohansko
35 ks
Propagační materiál:
• papírová sloha Zahrada Evropy
35 ks
• image katalog Zahrada Evropy
35 ks
• informační katalog Zahrada Evropy
75 ks
• turistická mapa Zahrada Evropy
35 ks
• kulturní kalendář Zahrada Evropy
75 ks
• plánek města Břeclavi
40 ks
• kulturní kalendář města Břeclavi
40 ks
• 5/43 pronájem nebytových prostor, kanceláře o výměře 23,2 m2
a společného prostoru o výměře 10,2 m2 nájemci Ing. Pavlu, na
dobu neurčitou, za účelem zřízení projekční kanceláře.
• 5/44
a/ změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor ve věci Kulturního
domu ve Staré Břeclavi mezi Domovní správou Břeclav a Slováckým krůžkem Stará Břeclav takto:
v čl. IV. takto:
odst. 1 a 3: nájemné za pronájem celé nemovitosti činí od 1.1.2001
180.000,-Kč ročně
odst. 2 - Splatnost této nebo zbývající částky však nastane pouze v tom případě, že nájemce do data splatnosti nepředloží pronajímateli doklady o investicích do pronajaté nemovitosti, o
zakoupení zařízení nemovitosti, sloužící bezprostředně k jeho
provozu a provozních nákladech, buď ve výši předepsaného
nájemného nebo vyšší a to pouze těchto výdajů, které rada
města dodatečně jako takové uzná. Toto ujednání se sjednává
zpětně od 1.1.1999.
Součástí tohoto dodatku je i smlouva o narovnání vzájemných
vztahů z toho plynoucích a protokol o fyzickém předání a inventarizaci takto pořízeného zařízení a smlouva o výpůjčce tohoto
zařízení.
b/ smlouvu o narovnání vztahů, podle níž činily započitatelné výdaje na investice, zařízení a provozní náklady dle připojených
seznamů:
za rok 1999 120.918,-Kč
za rok 2000 123.198,-Kč
c/ smlouvu o výpůjčce zařízení dle připojených seznamů mezi Městem Břeclav a Slováckým krúžkem Stará Břeclav
• 5/45 žádost o bezplatné poskytnutí ledové plochy pro hokejový
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•

turnaj žáků 5. tř. „O pohár města Břeclavi“, který se koná dne
31.3.2001 v čase dle přiložených propozic turnaje.
5/46 organizační řád Městského úřadu, který vstupuje v platnost
okamžikem schválení.
5/46 navrženou organizační strukturu Městského úřadu v Břeclavi a počet zaměstnanců zařazených do struktury úřadu - 93, s
platností ode dne schválení. Dále schválila počet zaměstnanců
organizačních složek: kino - 9, azylový dům - 5, jídelna pro důchodce - 6.
5/47 finanční dotaci ve výši 4.500,-Kč pro Svaz diabetiků ČR na
dopravu - rekondiční pobyty diabetiků.
5/47 zvýšení finanční dotace agentuře ZVUK o 5.000,-Kč na akci
„Zóna 2001 - jiné drogy“ (celková částka 15.000,-Kč).
5/48 dotaci (z kapitoly 3429) pro MP Břeclav dotaci ve výši
4.000,-Kč na sportovní utkání v kuželkách.
5/48 dotaci (z kapitoly 3421) pro SPŠ EB v Břeclavi dotaci ve
výši 5.000,-Kč na vodácký výcvik studentů.
5/48 zvýšení dotace o 3.000,- Kč z kapitoly 3429 (sport - dospělí)
na „Břeclavskou olympiádu ZŠ v roce 2001“ a převod dotace ze
ZŠ Slovácká Břeclav na ZŠ Na Valtické.
5/50 příspěvek ve výši 3000,-Kč na akci Setkání s uměním, jež se
uskuteční 25.4.2001 v prostoru před budovou Gymnázia.
5/51 provedení oprav sportovních hřišť ZŠ Duha po etapách, a to
nejdříve hřiště v r. 2001 a běžeckou dráhu v r. 2002. Část prostředků bude poskytnuta z rezervy odboru školství.
5/52 služební cestu PhDr. Evženie Klanicové do Holandska v
rámci celostátního projektu „Matra“.
5/53 pokračování výkonu regionální funkce pro Městskou
knihovnu Břeclav, a to od 1. dubna 2001.
5/54 prominutí nájemného za půdní prostor v domě Sady 28.
října 2 panu Jaroslavu Lošákovi od 1.4.-31.12.2001.
odstranění zbytků staveb v areálu cukrovaru. Provede Domovní
správa Břeclav. Tímto byl zrušen úkol provést odstranění těchto
zbytků příspěvkovou organizací TEREZA.

RM neschválila:
• 4/7 rozšíření uzavřené nájemní smlouvy na pozemky p.č. st. 217,
p.č. 151/1 a 152/1 v k.ú. Břeclav na ul. Sovadinova v odst. II o
využití pozemků, do doby realizace výstavby živnostenského
domu.
• 5/42 povolení pronájmu na části pozemku parc. č. 333/1 v k.ú.
Břeclav na pěší zóně U tržiště před domem č. 9 k provozování
venkovního posezení před restaurací fy CASTLE W.T.M. Z důvodů znemožnění zásobování okolních prodejen a rušení hlukem.

RM doporučila zastupitelstvu města
(ZM) schválit:
• 4/1 prodej pozemku /podle nového GP/ p.č. 2235/189 o výměře
5 m2 v k.ú. Poštorná p. Karlu Machovi za 500,- Kč/m2.
• 4/3 zrušení předkupního práva na pozemek p.č. 1166/127 v k.ú.
Char. Nová Ves o výměře 297 m2.
• 4/5 prodej části pozemku p.č. 2516/1 v k.ú. Břeclav o výměře asi
1500 m2 panu Černému za 40,- Kč/m2.
• 5/53 dodatek zřizovací listiny k výkonu regionální funkce pro
MK Břeclav.

RM nedoporučila ZM schválit:
• 4/8 směnu, nebo koupi nemovitosti v k.ú. Klobouky u Brna.

RM bere na vědomí:
• zprávu o pohledávkách Města Břeclavi.
• zprávu o situaci stánků na Sovadinově ul. s tím, že nájmy budou
ukončeny do konce roku 2002.
• 5/8 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Břeclav a
jeho spádového území.
• 5/9 žádost farního sboru ČCE Břeclav.
• 5/17 informaci o současném předmětu pronájmu objektu Slovácká 1a a ukládá DS Břeclav zpracování podkladů k aktualizaci
nájemní smlouvy.
• 5/19 doplňující informace o změně vytápění v bytě MUDr. Rudolfa Doležala.
• 5/20 zprávu o činnosti jednatele společnosti TEPLO s.r.o.
za I. Q 2001.
• 5/49 informaci o činnosti romského střediska.
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Výsledky fotografické soutěže
Fotografickou soutěž s ekologickou tématikou ke Dni Země pořádal DDM Ardea v Poštorné. Přihlášeno bylo 64 fotografií od sedmi
autorů. Vernisáž výstavy fotografií ke Dni Země proběhla v úterý
17. 4. 2001. Vystavené fotografie si můžete prohlédnout na DDM
do konce dubna 2001. Výsledky soutěže:
Barevná fotografie:
Černobílá fotografie:
1. místo Helena Vaňková
1. místo Lukáš Růžička
2. místo Pavla Černá
2. místo Lukáš Podlucký
3. místo Vít Minařík

TEREZA Břeclav – Krytý bazén
Rozpis plavání pro veřejnost
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Výjimky:
Út 1.5.
St-Pá 2.-4.
Út 8.5.
Po 14.5.
Pá 25.5.
Čt 31.5.

6.00 - 7.30
6.00 - 7.30
6.00 - 7.30
6.00 - 7.30
6.00 - 7.30
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 11.00
6.00 - 8.00
8.00 - 11.00
6.00 - 7.30

14.00 - 17.00

11.00 - 13.00
11.00 - 13.00

13.00
14.00
13.00
14.00
14.00

-

16.00
16.00
16.00
17.00
17.00

12.00 - 15.00
13.00 - 16.00

19.00
18.00
19.00
18.00
18.00
18.00
18.00

-

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

18.00
18.00
18.00
19.00
18.00
18.00

-

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Svítá naděje
na Seniorské centrum Talentové zkoušky na ZUŠ

Kdo někdy navštívil Jídelnu pro důchodce v Břeclavi na
Stromořadní ulici č. 8, ten ví, jak malé prostory jsou k dispozici pro výdej jídla a pro činnost Svazu důchodců či dalších
organizací.
Z analýzy potřebnosti sociálních služeb a analýzy demografického
vývoje, které si nechala Rada města Břeclavi vypracovat na přelomu roku 2000/2001 vyplynulo, že v Břeclavi chybí doposud 3 zařízení: Seniorské centrum, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni a
Stacionář pro tělesně postižené. Seniorské centrum by mělo poskytovat více místa pro právní poradnu pro seniory, lékařské prohlídky, klubovny pro další organizace (tělesně postižení, neslyšící, nedoslýchaví, diabetici), větší místnost jako jídelnu pro schůze výborů
těchto organizací atd. Vždyť o činnost má zájem téměř 1000 členů.
Rada města se na svých zasedáních tímto záměrem zabývala již
od listopadu 2000 a hledala vhodný objekt. Po změně způsobu vytápění města se uvolnila budova výměníkové stanice na sídlišti
Dukelských hrdinů, která by vyhovovala tomuto účelu. Na zasedání rady města 4.4.2001 byla projednána studie tohoto centra. Dalšími kroky k uskutečnění tohoto záměru bude příprava projektové
dokumentace a pak následná realizace. A odkud získá Město finanční prostředky? Jedním z možných řešení je nabídnout k prodeji dům na Stromořadní ulici, kde je stávající jídelna pro důchodce.
Současně lze smluvně zajistit, aby po dobu výstavby nového Centra
seniorů existovala jídelna pro důchodce ještě na Stromořadní ulici.
Druhým způsobem, který umožní stavbu urychlit, je její rozdělení
na 2 etapy, což lze dobře stavebně oddělit.
Uvedený záměr byl již projednán několikrát i v odborných komisích rady města, výborem Svazu důchodců a s dalšími organizacemi. Také na zasedáních zastupitelstva města v červnu i na podzim
tohoto roku bude rekonstrukce či financování projednáváno. Věřím, že uvedený záměr se podaří v co nejkratší době realizovat a
vybudovat tak pro všechny břeclavské seniory centrum, kde se budou cítit opravdu dobře.
RNDr. Miloš Petrů, místostarosta

DRAŽBA

Čas a místo konání dražby: úterý - 22. května 2001
v 15,00 hodin v budově Měst. úřadu Břeclav v 1. patře.
Na základě rozhodnutí rady města ze dne 4. dubna 2001 byla
schválena aukce dle dražebního řádu města Břeclavi pro pronájem Pavilonu A2 na „Pěší zóně“ v Břeclavi
Nemovitost: pavilon A2 na „Pěší zóně“ - sady 28. října v
Břeclavi - podlahová plocha cca 30 m2.
Pavilon je umístěn v atraktivní lokalitě pěší zóny mezi nádražím
a budovou gymnázia. Půdorysně je tvořen navzájem překrývajícími se osmiúhelníky o vzdálenosti protějších stěn cca 4,5m. Součástí vybavení pavilonu je WC s umývárnou . Do objektu je zaveden vodovod, kanalizace, elektro 220 V, elektrické vytápění. Prosklené stěny jsou s vakuovými skly.
Vyvolávací cena pronájmu: 75.000,- Kč / ročně.
Výše dražební jistiny: 7.500,- Kč.
Podmínky pronájmu: zásobování ve vymezenou dobu, zákaz
podávání alkoholu. Prohlídka objektu je možná po domluvě na
telefonu 0627/360 270 MěÚ Břeclav.
Dražební řád je spolu s nabídkou pronájmu uvedené nemovitosti vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Břeclav.

6.00 - 8.00

12.00 - 15.00

15.00 - 17.00
14.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Základní umělecká škola v Břeclavi, Křížkovského 4, zve
všechny zájemce o studium k talentovým zkouškám, které se
uskuteční v pondělí 11. června a v úterý 12. června 2001 vždy
od 14 do 17 hodin v budově školy.
Talentové zkoušky jsou pro zájemce o studium v příštím školním
roce a slouží k ověření základních předpokladů pro vzdělávání ve
zvoleném oboru. Vzdělávat se je možno v oborech:
- hudebním - výuka na všechny hudební nástroje
- tanečním - taneční průprava, klasický tanec, lidové tance, novodobé tance
- výtvarném - všechny malířské techniky, modelování, práce s materiálem
- dramatickém - herecká průprava, jevištní průprava, dramatická výchova
V hudebním oboru jsou přijímáni žáci od 1. třídy základní školy,
v nehudebních oborech i děti v předškolním věku. V době talentových zkoušek bude na ZUŠ Den otevřených dveří, kdy se mohou
zájemci o studium podívat do všech učeben na běžný provoz školy.
Leoš Chovanec, ředitel školy

Pohybové studio a Taneční skupina
při hudební škole YAMAHA
pořádá taneční projekt

Fantazie
Divadelní sál v DK Břeclav
Ve čtvrtek 17.5. a v pátek 18.5.2001
V 8.30 a 10.15 hod. pro školy
V neděli 20. 5. v 15.00 a v 17.00 hod. pro veřejnost
Vstupné 40,- Kč dospělí, 20,- Kč děti
Předprodej vstupenek:
HŠ YAMAHA, odpoledne Šilingrova 31
Prodejna DAR v DK
Srdečně zvou žáci a učitelé školy

Vysílání bude v němčině
BŘECLAV (peh) - Dva studenti břeclavského gymnázia se budou
podílet na chodu společného studentského rakousko-českého rádia,
které zahájí vysílání v nejbližší době. „Zprávy budou pouze v německém jazyce a studenti břeclavského gymnázia budou připravovat zpravodajskou část z dění v Břeclavi také v němčině. Jejich
studiu cizích jazyků to určitě prospěje,“ konstatuje starosta Břeclavi
Mgr. Miroslav Ondruš, dříve profesor Gymnázia Břeclav a tlumočník z německého jazyka.

Phare podpoří Svatováclavské slavnosti
BŘECLAV (peh) - V rámci podpory malých projektů přeshraniční spolupráce získá město Břeclav od Phare dotaci na pořádání
letošních Svatováclavských slavností. „Je to 5871 Euro, tedy více
než 205 tisíc korun,“ pochvaluje si starosta Břeclavi Mgr. Miroslav
Ondruš.

10 / RAD
NI
CE
RADNI
NIC

Městské muzeum informuje

Městské muzeum a galerie v květnu 2001
Úvodem našeho již tradičního přispívání do měsíčníku „Radnice“ bychom
chtěli připomenout jednu méně známou
skutečnost. Každoročně 18. května slaví
muzejníci Mezinárodní den muzeí.
Daná skutečnost jistě stojí za zamyšlení,
když uvážíme, že u nás v současné době
existuje téměř 250 muzeí, v nichž se
nachází kolem padesáti milionů sbírkových předmětů, movitého kulturního
bohatství České republiky. V tento den
bude možné vstoupit do všech zařízení
Městského muzea a galerie zdarma.
Ještě před několika lety patřila Břeclav k
nemnoha okresním městům bez vlastního
muzea. To dnešní se díky péči svého zřizovatele pomalu a jistě rozvíjí, i když každé
začátky jsou těžké. Muzeum provozuje nejen vlastní budovu, bývalou židovskou, posléze zvláštní školu, ale také zrekonstruovanou synagogu a zámeček Pohansko, kde
byla v rámci II. Pohanských hrátek zahájena zajímavá výstava nazvaná Historie a současnost Obory Soutok.
Každoročně se ve všech prostorách odehrává několik desítek nejrůznějších programů - výstav, přednášek, koncertů a jiných
doprovodných akcí pro mládež i dospělé. Z

těch nejaktuálnějších, na kterých se Městské
muzeum a galerie podílí v měsíci květnu,
připomeňme alespoň přednášku Ing. M.
Ráboně, která se koná v synagoze dne 3.
května 2001 v 16. 30 hodin. Jejím tématem
je pevnostní systém, budovaný v průběhu
první republiky. Jeho pozůstatky jsou v okolí Břeclavi velmi četné, takže věříme, že
přednáška jistě zaujme zájemce o minulost
nepříliš vzdálenou. Milovníky vážné hudby
určitě uspokojí Májový koncert, pořádaný v
neděli 13. května v 19.30 hodin v chrámu
sv. Václava ve spolupráci s Městem Břeclav. Zazní skladby B. Smetany, A. Dvořáka,
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schberta, F.
Händla v podání profesora Bohumila Smejkala a klavírního mistra Vladimíra Hollého.
V rámci koncertu vyslechneme také operní
árie v podání Hany Šrubařové a v uměleckém přednesu se představí známá pražská
herečka Gabriela Vránová.
Z muzejních výstav bude v měsíci květnu
ještě pokračovat archeologická expozice
Meč, symbol moci, cti a odvahy a panelová
výstava pod názvem Radnice není jen úřad.
Galerie hostí rakouského výtvarníka Helmuta Mayera a jeho zajímavé akvarely. Počátkem května v synagoze skončí vzpomín-

ka na loňskou světovou výstavu v Hannoveru a na ni pak naváže výstava věnovaná
významnému břeclavskému rodákovi panu
Josefu Červenkovi. Přední jihomoravský typograf, grafik a fotograf se letos v březnu
dožil vzácného životního jubilea. Představíme zejména jeho krásné černobílé i barevné
fotografie z přírodních zákoutí, ex libris a
také typografické práce, které realizoval již
ve třicátých letech ve slavné břeclavské
Chlandově tiskárně. Vernisáž výstavy, která
je realizována ve spolupráci se Státním
okresním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově a Tiskárnou Adámek Břeclav, se
uskuteční ve čtvrtek 17. května v 17 hodin v
prostorách synagogy.
Věříme, že naše květnová pozvánka osloví
široké spektrum zájemců o kulturní dění
nejen v Břeclavi. Vždyť fungující muzeum
může přinášet městu či regionu prestiž,
může posilovat pocit sounáležitosti místních
obyvatel s daným prostředím. Může se stát
místem interakce lidí, na něž působí kulturní prostředí a vnímání hodnot. Tyto neskromné cíle jsou naším velkým závazkem i
do budoucnosti.
PhDr. Evženie Klanicová
ředitelka muzea a galerie

Stalo se v dubnu 2001
2.4. Město Břeclav převzalo v rámci privatizace 338 kusů akcií
společnosti VAK Břeclav, a.s. v jmenovité hodnotě 1000 Kč/
akcii. V současnosti Město Břeclav vlastní zhruba 26,5 % akcií této společnosti
4.4. Začátkem dubna ředitel Střední průmyslové školy E. Beneše
Ing. Rouček navštívil St. Pölten kvůli podpoře dolnorakouské
vlády, která schválila 350.000 šilinků na solární systém ohřevu vody na břeclavské průmyslovce.
4.4. Zasedala rada města.
5.4. V kostele sv. Václava se konal Velikonoční koncert Břeclavského komorního orchestru.
6.4. V rakouském Holabrunnu zasedala valná hromada Euregia,
která se zabývala i společnými projekty příhraniční spolupráce. Za Břeclav se jednání zúčastnil starosta Břeclavi Mgr.
Miroslav Ondruš, který je také předsedou Sdružení měst a
obcí jižní Moravy.
8.-10.4. Tajemník MěÚ Břeclav Ing. Bedřich Mach se zúčastnil 9. valného shromáždění tajemníků České republiky v Poděbradech.
9.4. Představitelé města převzali z rukou vnuků JUDr. Pyskatého
obraz s tématikou Podluží. JUDr. Pyskatý byl prvním českým
starostou Břeclavi po r. 1918.
10.4. Na Okresním úřadě v Břeclavi byla představena urbanistická
studie rozvoje LVA a Lednických rybníků.
V židovské synagoze při Městském muzeu a galerii byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Hannover. Ředitelka muzea PhDr. Evženie Klanicová současně oslavila své narozeniny.
12.4. Na konto MěÚ Břeclav bylo složeno 14 milionů korun jako
záloha za pronájem pozemků v areálu kasáren ve Staré Břeclavi.
V Městském muzeu a galerii byla zahájena výstava rakouského autora akvarel Helmuta Mayera.
13.4. Konaly se oslavy 56. výročí osvobození Břeclavi. Český
svaz bojovníků za svobodu současně udělil čestné členství v
této organizaci starostovi města Mgr. Miroslavu Ondrušovi
za to, že dokázal sjednotit ve městě všechny složky bývalého odboje.

17.4. Místostarosta Břeclavi RNDr. Miloš Petrů se zúčastnil besedy
v Českém rozhlase o deregulaci nájemného v obecních bytech. Přímo v Břeclavi se bude nájemné zvyšovat o 4 %. "Nájemné v Břeclavi se dlouho nezvyšovalo a je nízké. Získané
prostředky se využijí na obnovu bytů," uvedl místostarosta
RNDr. Miloš Petrů.
21.4. Otevíraly se Moravské vinařské stezky. Na kole je projeli
také oba místostarostové břeclavské radnice, Ing. František
Strnad a RNDr. Miloš Petrů.
Na zámečku Pohansko se slavnostně zahajovala turistická sezona.
24.4. Představitelé břeclavské radnice se zúčastnili slavnostního
zahájení provozu čistírny odpadních vod v Kosticích.
Studenti břeclavského gymnázia se v Holabrunnu zúčastnili
jednání o založení studentského rádia, které bude vysílat v
němčině a budou se na něm podílet i naši studenti.
V Městské knihovně v Břeclavi se v rámci cyklu Osobnosti
města a regionu konala beseda s panem Svatoplukem Fučíkem, známým učitelem, sportovcem a především úspěšným
volejbalovým trenérem.
25.4. Konala se valná hromada společnosti Teplo Břeclav s.r.o.
Zasedala rada města.
Konalo se zastupitelstvo města.
26.4. Zástupci radnice se zúčastnili veletrhu Urbis v Brně.
28.4. V břeclavském Shopping Centru se konala výstava vína Co
chutná mladým pod patronátem břeclavské radnice.

Starosta zasadí další strom
BŘECLAV (peh) - Lípa Milénia za břeclavskou radnicí ještě ani
nestačila povyrůst a starosta Mgr. Miroslav Ondruš se již připravuje
zasadit další strom. Ve čtvrtek 10. května se budou v Evropě sázet
památné stromy k 50. výročí založení Rady Evropy. Tzv. Schumanovy stromy jsou vzpomínkou na tehdejšího ministra zahraničí
Spolkové republiky Německo, který Radu Evropy spoluzakládal.
Jeden z těchto stromů bude zasazený v Břeclavi na prostranství za
Městským úřadem.
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Na sezónu a turisty jsme i letos připraveni
Turistické informační centrum na pěší
zóně u nádraží bude poskytovat své
služby již třetí sezónu. A co Vám může
vlastně nabídnout? Již samotný název
prozrazuje hlavní náplň naší práce.
Přijíždějícím turistům z rozličných koutů
světa představíme krásy našeho kraje: turistické zajímavosti, cyklistické stezky, agroturistiku i možnosti kulturního a sportovního
vyžití. Návštěvník si může vybrat ubytovací
či restaurační zařízení v celém okrese.
Avšak i „místní“ mají možnost využít celé
řady služeb, jako např. kopírování, zaslání
nebo naopak přijetí faxu, vázání dokumentů do plastových hřbetů, laminování do fólií. Vyhledáme Vám vlakové či autobusové
spojení. K dispozici jsou programy kina
Koruna, Domu kultury a břeclavských klu-

Na dokončení areálu
chybí peníze
BŘECLAV (peh) - Na dokončení sportovního areálu Na Valtické, který měl patřit k
nejlepším svého druhu v republice, je potřeba asi osm milionů korun. Rozpočet města
pro letošní rok však na něj nepamatuje ani
korunou. „Město je teď v takové situaci, že
na takové záležitosti zkrátka nemáme peníze. Areál začalo minulé vedení města a vypadá to, že jej dokončí zřejmě až ti, co přijdou po nás,“ komentuje situaci Ing. František Strnad, místostarosta Břeclavi.

bů. Příležitostně prodáváme vstupenky na
vybrané kulturní akce. Pokud i vy připravujete nějakou kulturní případně sportovní
akci, o které by měli lidé vědět, nezapomeňte nám přinést plakátek.
V prostorách informačního centra
byl také zprovozněn veřejný internet
(www.breclav.net/tic.htm). Jedna minuta
připojení Vás bude stát jednu korunu v případě, že si nezakoupíte výhodnou měsíční
permanentku na 5 hodin za 150,- Kč nebo
na 10 hodin za pouhých 200,- Kč.
V jednom z loňských čísel Radnice byly

zveřejněny informace o půjčovně kol. Také
tuto sezónu je půjčovna v provozu, nabídka
kol je ale o jednu lahůdku bohatší. Jedná se
o tandemové kolo (tzv. dvoukolo) atraktivní
barvy, s výbavou střední třídy. K dispozici
je během otvírací doby info-centra sedm
dní v týdnu. Na jedno dopoledne či odpoledne stojí zapůjčení 100,- Kč. Pokud byste
si tandem rádi vyzkoušeli, doporučuji rezervaci telefonicky 0627/326 900 nebo elektronickou poštou info@breclav.cz. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Iva Krutáková
Turistické informační centrum Břeclav
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UVIDÍTE V KINĚ KORUNA (dolby stereo)
KVĚTEN 2001
Od úterý 1.5. do středy 2.5. v 17.15 a ve 20 hod., ve čtvrtek 3.5. v
17.15 hod.

PODZIM V NEW YORKU

DOLBY STEREO

On je osmačtyřicetiletý majitel známé luxusní newyorské restaurace a notorický proutník Will Keane, ona je 22-tiletá designérka bláznivých ozdob
na hlavu a klobouků - Charlotte. Nezkušená dívka a příliš zkušený muž se
do sebe bláznivě zamilují. Americký milostný příběh s titulky v režii Joana
Chena. Hrají: Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine
Stritch a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné.
Vstupné 45 a 47 Kč

V pátek 4.5. v 17.15 a ve 20 hod., v sobotu 5. 5. a v neděli 6.5. v
17.15 hod.

NENÍ KRÁL JAKO KRÁL

DOLBY STEREO

Nová animovaná dysneyovka se odehrává kdysi dávno někde v Jižní
Americe a je inspirována kulturou Inků. Samolibý a sobecký hrdina Král
Kuzco, kterého proměnila zapuzená mocichtivá stařena Yzma v obyčejnou
lamu, se ocitne daleko od paláce. Vrátit se může jen s pomocí dobromyslného sedláka Pachy. Americký film,režie Mark Dindal. V české verzi mluví:
Daniel Tůma, Jiří Hromada, Eva Holubová, Martin Zahálka, Alice Dvořáková a další. FALCON. Mládeži přístupno. Vstupné 48 a 50 Kč

V sobotu 5. 5. a v neděli 6. 5. ve 20 hod.

ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA

DOLBY STEREO

Únosy nejsou jen filmovou látkou. Lidé jsou unášeni na celém světě a
každý den. Pro zločince je to obchod, pro oběť a jeho rodinu enormní
emocionální zátěž. Únos a následné vyjednávání zaujal i žurnalistu Williama Prochnaua a režiséra Thomase Hargrovea. Vznikl úspěšný americkobritský thriller s titulky. Meg Ryanová a Kurt Russell v hlavních rolích, dále
hrají David Morse, Pamela Reedová, David Caruso, Antony Heald, StanleyAnderson, Gottfried John a další. WARNER BROS Mládeži přístupno do 12 let nevhodné. Vstupné 47 a 49 Kč

Od úterý 8.5. do středy 9.5. v 17.15 a ve 20 hod., ve čtvrtek 10.5. v
17.15 hod.

MARNÁ LÁSKY SNAHA

DOLBY STEREO

Čtyři dobře vypadající aristokrati uzavírají přísahu, že se po celé tři roky
zbaví pokušení, co se týče žen a celé své životy zasvětí studiu. Nebýt toho,
že se seznámí s jistou princeznou a jejími nádhernými společnicemi, možná
by svému slibu dostáli.Americká romantická komedie, muzikál ve stylu 30.
let s titulky, režie Kenneth Branagh. Hrají: Kenneth Branagh, Natascha Mc
Elhone, Alicia Silverstone, Nathan Lane, Alessandro Nivola a další. SUNFILM. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 49 a 51 Kč

Od pátku 11.5. do neděle 13.5. v 17.15 a ve 20.00 hod.

OTEC RODINY

DOLBY STEREO

Když Jack Campbell odlétal na stáž do Londýna, slíbil své přítelkyni Kate,
že se k ní do roka vrátí. Uplynulo 13 let a z Jacka se stal úspěšný, bohatý, ale
stále svobodný manažer, který již na Kate zapomněl. Je před Vánocemi a
Jack usíná ve svém luxusním apartmá a druhý den se probudí v malém bytě,
vedle něj leží o 13 let starší Kate a šestiletá holčička mu říká „tati“... Americká romantická komedie s titulky v režii Bretta Ratnera.Hrají: Nicolas Cage,
Téa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven, Machenzie Vega a další. SPACE
FILMS. Mládeži přístupno. Vstupné 53 a 55 Kč

Od úterý 15.5. do čtvrtka 17.5. v 17.15 hod.

KAŽDÝ TO RÁD JINAK

DOLBY STEREO

Film je projektem francouzské herečky Agnés Jaouiové, která má kromě
hraní zálibu i ve psaní scénářů a režírování svých kolegů. Francouzská komedie s titulky je o tom, jak je i ve sladké Francii složité se někdy vyznat v
tom, kdo s kým chodí, kdo koho skutečně má nebo nemá rád. Hrají: Agnés
Jaouiová, Jean-Pierre Bacri, Anne Alvarová, Alain Chabat a další. GALAFILM. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 45 a 47 Kč

V úterý 15.5. a ve středu 16.5. ve 20 hod.

QUILLS - PEREM MARKÝZE DE SADE
DOLBY STEREO
Režisér Philip Kaufman nabízí vášnivý příběh, plný psychologických kon-

fliktů a důležitých otázek o svobodě projevu, přetvářce i intimních vztazích. Je
to příběh o člověku, aristokratovi Markýzi de Sade, který nebyl jen obecně
známým pornografem a sexuálním experimentátorem, ale hlavně štvancem
sebe sama, který byl zavřený v různých formách izolace kvůli nemravnostem
všeho druhu bezmála 30 let. Byl to člověk posedlý psaním, kterého všechny
jeho vášně dovedou až k nedůstojnému konci. Americké drama s titulky,
hrají: Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix, Michael Caine a další.
BONTONFILM. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 45 a 47 Kč

V pátek 18.5. a v sobotu 19.5. v 17.15 hod. a ve 20 hod. v neděli 20.5.
ve 20 hod.

PO ČEM ŽENY TOUŽÍ

DOLBY STEREO

Vyhlášený sukničkář a rozvedený otec patnáctileté dcery, Nick Marshall,
získá po zásahu elektrickým proudem zvláštní schopnost: slyší, co si ženy v
jeho okolí myslí. Jako špičkový pracovník reklamní agentury toho po prvním šoku dokáže patřičně využít. Velmi úspěšný americký snímek poskytl
vděčnou příležitost Melu Gibsonovi v první roli romantické komedie i jeho
stále oceňovanější partnerce Helen Huntové. Režie Nancy Meyersová, dále
hrají: Marisa Tomeiová, Mark Feuerstein, Alan Alda, Lauren Hollyová,
Ashley Johnsonová, Judy Greerová, Delta Burkeová a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 50 a 52 Kč

V neděli 20.5. v 17.15 hod.

V ČERVENCI

DOLBY STEREO

Nesmělý začínající učitel Daniel se vydá do Istanbulu, aby se tam setkal se
svou „osudovou“ dívkou Melek. Prázdninová romantická komedie jasně
odráží soudobý proces sbližování východní a západní Evropy. Její děj se
odehrává na území několika evropských zemí, na cestě z Hamburku do
Istanbulu. Režie Fatih Akin,hrají: Moritz Bleibtreu, Christiane Paulová,
Mehmet Kurtulus, Idil Unerová, Jochen Nickel, Branka Katičová, Birol
Unel, Sandra Borgmannová a další. SUNFILM. Mládeži přístupno - do 12
let nevhodné. Vstupné 57 a 59 Kč

V úterý 22.5. a ve středu 23.5. v 17.15 hod.

NA POKRAJI SLÁVY

DOLBY STEREO

Příběh patnáctiletého Williama Millera, který je v roce 1973 vyslán časopisem Rolling Stone, aby napsal reportáž o kapele Stillwater, se kterou vyjíždí na turné. William má před sebou téměř nadlidský úkol: v šíleném
kolotoči rockových produkcí si uchovat nadhled, zdravý rozum, nepropadnout alkoholu ani drogám a ještě získat odstup, aby mohl napsat objektivní
článek... Americký film, režie Cameron Crowe. Hrají: Billy Crudup, Frances McDormand, Patrick Fugil, Kate Hudsonová, Jason Lee a další. FALCON. Mládeži přístupno. Vstupné 49 a 51 Kč

V úterý 22.5. a ve středu 23.5. ve 20 hod., ve čtvrtek 24.5. v 17.15
hod.

TYGR A DRAK

DOLBY STEREO

Krásný a silný Mu-paj je jedním z nejlepších mistrů nejvyššího bojového
umění své doby. Kvůli utajované lásce k přítelkyni SuLien chce ukončit
svou kariéru. Musí však ještě pomstít smrt svého mistra, způsobenou zákeřnou bojovnicí Nefritovou liškou. Po četných peripetiích umírá Nefritová
liška i Mu-paj, zasažený její jedovatou šipkou. Epický milostný dobrodružný
příběh s titulky v koprodukci Číny, Tchaj-wanu a USA, režie Ang Lee.
Hrají: Chow Yun-Fat, Michelle Yeohová, Zhang Ziyi, Chang Chen, Cheng
Pei-Pei a další. FALCON. Mládeži přístupno. Vstupné 48 a 50 Kč

Od pátku 25.5. do neděle 27.5. v 17.15 a ve 20 hod.

ŽENICH NA ÚTĚKU

DOLBY STEREO

Jimmy Shannon se musí během jediného dne oženit, aby nepřišel o stomilionové dědictví, které mu právě odkázal zemřelý dědeček.Jeho milenka
Anne odjede z města. Jimmymu nezbude, než opatřit si nevěstu z řad bývalých milenek, ale zjišťuje, že žádná se Anne nevyrovná... Americká romantická komedie s titulky v režii Garyho Sinyora. Hrají: Chris O°Donell, Renée Zellwegerová, Hal Halbrook, James Cromwell, Artie Lange, Peter Ustinov, Brooke Shieldsová a další. SPACE FILMS. Mládeži přístupno.
Vstupné 55 a 57 Kč

V úterý 29.5. a ve středu 30.5. v 17.15 a ve 20 hod., ve čtvrtek 31.5.
v 17.15 hod.

NEZVRATNÝ OSUD
Alex Browning má letět se svou třídou na výlet do Paříže. Zmocní se ho
neblahá předtucha - letadlo těsně po startu havaruje. Alex zpanikaří a spolu s
několika spolužáky a profesorkou je vysazen z letadla, které skutečně exploduje. Ti, co neodletěli, jeden po druhém za záhadných okolností umírají...
Americký teenagerský thriller s titulky v režii Jamese Wonga. Hrají: Devon
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Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke, Daniel Roebuck, Amanda Dětmer, Sean William Scott, Chad E. Donella, Roger Gunveur Smith a další.
SPACE FILMS. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 50 a 52 Kč

FILMOVÉ ČTVRTKY

FILMOVÉČTVRTKY
3.5. ve 20 hod.

LÉTO ZTRACENÝCH POLIBKŮ

DOLBY STEREO

Příběh pojednává o milostném trojúhelníku, který se vytvoří mezi čtrnáctiletou dívkou, jejím vrstevníkem a jeho otcem. Zamiluje se do ní stejně
starý Miki, zatímco ona na první pohled vzplane láskou k jeho ovdovělému
jednačtyřicetiletému otci. Poetická komedie v koprodukci SRN, Gruzie,
Francie a VB s titulky je umístěna do blíže nespecifikované doby a do nespecifikovaného městečka v bývalém Sovětském svazu. Režie Nana
Džordžadzeová. Hrají: Nino Kuchanidzeová, Jevgenij Sidicin, Šalva Iašvili,
Pierre Richard, Amalia Mordvinovová, Levani a další. ARTCAM Mládeži
do 15 let nepřístupno. Vstupné 45 a 47 Kč

10. 5. ve 20 hod.

ABERDEEN

DOLBY STEREO

Když jste vůči životu hodně laxní, stane se, že s vámi o to víc zatočí. Stačí,
aby si vaše matka přivedla domů temperamentní milenku, a z poklidných
„kačerů“ se stává centrifuga. Černá komedie islandského herce a divadelního režiséra Kormákura s titulky. Hrají: Viktoria Abril, Hilmir Snaer Gudnason, Hanna Maria Karisdóttir, Baltasar Kormákur, Olafur Darri Olafson a
další. ARTCAM. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 45 a 47 Kč

24.5. ve 20 hod.

DOLBY STEREO

Příběh je situován do jeruzalémské čtvrti Mea Shearim, kde žijí ortodoxní
Židé. O jejich osudech rozhoduje místní rabín. Na tragickém údělu dvou sester
Malky a Rivky, na manželské krizi Rivky a syna přísného rabína Meira, ukazují
tvůrci odvrácenou tvář společenství, usilujícího o uchování svébytné kultury a
životního stylu bez ohledu na dění v okolním světě. Francouzsko-izraelský film
s titulky, režie Amos Gitai. Hrají: Yael Abecassisová, Yoram Hattab, Meital
Bardaová, Uri Ran Klauzner, Yussef Abu Warda, Sami Hori a další. ARTCAM. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 45 a 47 Kč

31.5. ve 20 hod.

V ZAJETÍ CHUTI

DOLBY STEREO

Proč si najal bohatý průmyslník Fréderic Delamont mladého číšníka Nicolase jako osobního ochutnavače? Za co mu platí vysokou gáži? Bojí se vražedného útoku? Jaké je skutečné tajemství jejich silného vztahu - může existovat
přátelství mezi tak rozdílnými a zároveň podivnými muži - přátelství na život
a na smrt? Mnoho otázek, ale jen jediná odpověď. Najdete ji v kině. Francouzský thriller s titulky v režii Bernarda Rappa. Hrají: Bernard Giraudeau, JeanPierre Lorit, Florence Thomassin, Charles Berlig, Artus de Penguern a další.
ARTCAM. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 45 a 47 Kč

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE

N E D Ě L N Í O D P O L E D N E vždy v 15 hod.
6. května

CHARLIEHO ANDÍLCI

PRINCEZNA ZE MLEJNA
Kouzelný svět pohádek našeho dětství, v nichž se vedle reálných
postav objevují i dobrácké postavy čertíků, vodníků a čarodějnic.
Česká pohádka v režii Zdeňka Trošky. V hlavních rolích: Andrea
Černá, Radek Valenta, Lucie Bílá. HE UREKA. Mládeži přístupno.
Vstupné 30 Kč

27. května

17.5. ve 20 hod.

KADOSCH

20. května

DOLBY STEREO PRINCEZNA ZE MLEJNA 2

Příběh se odehrává převážně na cestě z Osla do Aberdeenu, kam veze
úspěšná londýnská právnička Kaisa svého norského otce, alkoholika Tomase. Její matka Helen totiž umírá na rakovinu a chce ještě naposledy
vidět své nejbližší, s nimiž se kvůli neshodám léta nestýkala... Norskobritské psychologické road movie s titulky, režie Hans Petter Moland.
Hrají: Stellan Skarsgard,Lena Headeyová, Ian Hart, Charlotte Ramplingová, Jason Hetherington a další. ARTCAM. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 45 a 47 Kč

S MILENKOU MÉ MATKY

LesterCorp, kde se zamiluje do nepřístupné kolegyně Maxine. Společně
náhodou objeví vchod do magického tunelu, do „Johna Horatia Malkoviche“. Možnost ocitnout se v cizím těle je dobrým prostředkem k výdělku
a začnou prodávat patnáctiminutové pobyty „v kůži Johna Malkoviche“,
za 200 dolarů, a tak sami vzrušující „cestování“ vyzkoušejí. Komediální
knížku s kuriózní „cestovní kanceláří“ přivádí na plátno debutující režisér
Spike Jonze. Převtělovat se budou John Cusack, Cameron Diazová, Catherine Keenerová a John Malkovich. BONTONFILM. Mládeži přístupno.
Vstupné 25 Kč

DOLBY STEREO

Jindřich a krásná Eliška se šťastně vzali a jak to bylo dál? Blíží se vojna s
Turkem a potměšilý knížepán je znovu rozdělí. Ale čertík, vodník a čarodějnice se o ně i o mlýn postarají. První česká pohádka s pokračováním. Režisér Zdeněk Troška obsadil do hlavních rolí Andreu Černou, Jana Přeučila,
Otu Ševčíka, Yvettu Blanarovičovou, Aloise Švehlíka, Lukáše Vaculíka, Ladislava Županiče, Moniku Absolonovou a další. BONTONFILM. Mládeži
přístupno. Vstupné 25 Kč
V měsíci červnu uvedeme: PARALELNÍ SVĚTY, KOSTKA, „24“, V
ČÍNĚ JEDÍ PSY, TAXI II, KABRIOLET, TMAVOMODRÝ SVĚT,
DRAČÍ DOUPĚ, PURPUROVÉ ŘEKY, VYHNÁNÍ Z RÁJE, HELE,VOLE, KDE MÁM KÁRU, TANEC V TEMNOTÁCH, BINGO,
FREKVENCE, TRHÁK PANA OWFINGERA, DEVĚT MĚSÍCŮ,
DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO.

Galerie 99

Břeclav - Slovácká ulice
Antonín
Vojtek
• Od 4. května výstava brněnské malířky a grafičky Olgy VLASÁKOVÉ, známé všem jako zanícená propagátorka našeho Podluží, zejména z ilustrací měsíčníku Malovaný kraj. Olga Vlasáková kreslí a maluje motivy z lidových slavností - naše šohaje a
šohajky, zobrazuje scény lidových zvyků a portrétuje zajímavé
tváře naší oblasti. Je skutečně duší jižní Moravy. V galerii "Přede
dveřmi" vystaví více než 20 svých děl.
• V hlavním sále galerie představí břeclavský malíř Antonín
VOJTEK svá nová díla - olejomalby inspirované Pohanskem, a to
pod názvem "Cestou na Pohansko". Cyklus asi 25 olejomaleb zachycuje putování malíře na Pohansko a Pohanskem ve všech ročních obdobích, v různých denních, ba i nočních hodinách.
• V galerii "Za dveřmi" představí svá díla umělci rozmanitých
žánrů. Za mnohé lze jmenovat: V. Zábranský, J. Blažek, A. Sikora, J. Havlíček, Z. Skála, J. Wolf, L. Formanová, K. Křivánek, Z.
Gavlasová, J. Hruška, M. Forman, A. Vojtek jun., F. Ringo Čech,
Ivo Pešák a další.
• V měsíci červnu připravuje Galerie 99 autorskou výstavu malíře a grafika z Kobylí. Vladimír OTÁHAL byl dlouhá léta profesorem Masarykovy university v Brně, kde na pedagogické fakultě
vyučoval výtvarnou výchovu. Je dobrým kreslířem a grafikem s
osobitým malířským projevem. Vernisáž se koná 1. června v
18.00 hod.

Šéf dynamické hi-tech společnosti Technologies byl profesionálním způsobem unesen přímo ze své kanceláře. V ohrožení jsou milionové zisky firmy,
sám pan Knox i tisíce nevinných lidí. Kdo stojí za únosem? A jak se mu
dostat na kobylku? Na 3 otázky musí najít odpovědi tři krásné špičkové
agentky Natalie, Dylan a Alex, pracující pro soukromou detektivní agenturu
pana Charlieho. Režie McG. Americký film s titulky. Hrají: Drew Barrymoreová, Cameron Diazová, Lucy Liuová, Bill Murray, Sam Rockwell,
Cheung-Yan Yuen a další. FALCON. Mládeži přístupno. Vstupné 30 Kč

Služby Galerie 99
- nabízíme konzultace o soukromých uměleckých dílech, jejich
čištění, opravy, restaurování, ohodnocení. Rádi poradíme těm,
kteří se zajímají o malování nebo o výtvarnou tvorbu vůbec (úterý, středa 14 - 17 hod.).

13. května

Otevírací doba
Galerie Antonína Vojtka má otevřeno denně mimo pondělí a
sobotu, vždy odpoledne od 14 do 17 hodin! Kolektivní návštěvy a
zájemce o přednášky nebo besedy u obrazů je třeba předem nahlásit na tel. čísle 0627/32 77 22 (záznamník). Lze uskutečnit i v
dopoledních hodinách. Jde zejména o besedy pro naše školy!

V KŮŽI JOHNA MALKOVICHE

DOLBY STEREO

Nezaměstnaný loutkoherec Craig Schwartz přijme místo v podivné firmě
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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 4.5.
VELVET UNDERGROUND REVIVAL
Koncert pražské revivalové kapely
• Pondělí 7.5.
MÁJOVÁ PÁRTY s Albertem
• Pátek 11.5.
ROCKOTÉKA S KAPREM
• Pátek 18.5.
INSANIA - koncert brněnské hardcorové kapely
• Sobota 19.5.
ŠEDESÁTÁ
• Pátek 25.5.
ROCKOTÉKA S KAPREM
Ul. Slovácká 2587, Břeclav

Výstavy v květnu:
HELENA ŠVÉDOVÁ (Brno) - Obrazy, PETR GROH (Veverská
Bítýška) - Dřevěné plastiky - Vernisáž proběhne za účasti obou autorů v
pátek 4. května 2001 v 16.00 hod.
Dále můžete shlédnout:
Jana Predikantová (Mikulov) - malovaná dřeva - originály, malované kameny
Vlasta Švejdová (Brno) - grafické listy
Zuzana Kyselková (Brno) - keramické brože
STÁLÁ EXPOZICE:
Keramika Kaňovští (Dubňany) - dárková keramika, habánská keramika, užitková keramika
Dřevěné hračky Dvořákovi (Břeclav) - dřevěné hračky, skládačky a
miniatury
Základní školy se mohou zúčastnit 1. ročníku soutěže „Malujeme na dřevo“ o zajímavé ceny.
Možnost exkurze do výroby dřevěných hraček. 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.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Šilingrova 31
690 02 Břeclav
0627/322 069

• Pátek 4.5. ve 20.00 hod.
MOHSIN MORTABA
Zpěvák indické a bengálské hudby. Také povídání o reáliích a zvycích indického subkontinentu.
• Pátek 18.5. ve 20.00 hod.
Irena a Vojtěch HAVLOVI
„Jako motýl na tvé dlani“
Koncert akustické alternativní hudby. Písničky k čaji.
• Sobota 19.5. ve 20.00 hod.
HM...
Folk, hip hop, básníci z čítanky, španělské rytmy a akustický punk...
Marek Doubrava (ex Tata bojs) a jeho přátelé.
• Sobota 26.5. ve 20.00 hod.
OTK
Přijďte si poslechnout nové skladby psycho bluesového kvarteta z
Prahy. Po dvou letech opět v Břeclavi.

Út 8. května
19.30 hod.
divadelní sál

FS Břeclavan a VUS Ondráš, „Primášovy housle“
galakoncert na památku lidového hudce Samko
Dudíka. Vystupují: Daniela Červená, Miroslav Dudík, prof. Dušan Holý, Jiljí Herzán, Vlastimil Kopuletý, Jiří Mach, Zuzana Michnová, Jitka Slavíková,
Bohumil Smejkal. Vstupné 130,-Kč

Čt 14. května NOVOTNÝ SE ŠÍPEM V ZÁDECH
19.30 hod.
Petr Novotný a Karel Šíp v zábavné show
divadelní sál Vstupné 240,-Kč
Ne 20. května FANTAZIE
15.00 a 17.00 taneční projekt hudební školy YAMAHA
divadelní sál Vstupné 40,-Kč - dospělí, 20,-Kč - děti
22. května
9.00, 10.30

Pohádky z hradních věží, Divadelní studio Lídy
Trnkové - představení pro školy

Čt 24. května TÚFARANKA, populární dechovka se zpěváky
19.30 hod.
Miroslavem Mordychem, Vladimírem Melicharem
divadelní sál a zpěvačkami Kamilou Svobodovou, Hanou Bílkovou. Vstupné 100,-Kč
4. května
31. května
2. a 3. května
připravujeme
14. června

Výroční koncert žáků tanečního oboru ZUŠ
Foklorní festival středoškolské mládeže
ČERVEN
František Nedvěd - Třetí pokus

Upozornění občanům
V období od 10.5. do 10.7.2001 je v plánu investic města Rekonstrukce komunikace Smetanova nábřeží. Je to poslední úsek
dosud neopravený po rozsáhlé stavbě kanalizačního sběrače
Odkanalizování Staré Břeclavi. VHS spol. s r.o. Břeclav budou
v úseku od mostu na ul. Jana Palacha po napojení v ul. Čechova
realizovat novou vozovku, odstavný parkovací pruh a chodníky.
Pro zajištění obslužnosti této části nábřeží byla dohodnuta realizace ve dvou etapách ( zhruba polovinách), takže zásobování
obchodů i svoz DO bude průběžně umožněno. Upozorňujeme
zvláště motoristy na změny v dopravním značení související
s uzavírkou rekonstruovaného úseku komunikace, které se projeví i v přilehlých ulicích a dále na skutečnost, že po dobu provádění prací bude platit zákaz parkování v celém rekonstruovaném úseku.
Petr Witt, odd. investic MěÚ

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městská policie ........................................... 156, 321 348, 238 76
Městská knihovna Břeclav ................................................ 221 49
pobočka Poštorná ................................................ 249 34
Jídelna pro důchodce Poštorná ....................................... 326 304
Pohansko ............................................................................. 242 48
Městské muzeum ............................................................. 371 488
Domov důchodců ................................................................ 230 87
Kino - pokladna ................................................................ 280 18
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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