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Červen 2001

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ HO ÚŘADU V BŘECLAVI

Josef Červenka
oslavil 70 let
své tvorby

Josef Červenka (uprostřed) v břeclavské synagoze. Vedle něj ředitelka Městského muzea a galerie
PhDr. Evženie Klanicová.

Břeclavskému fotografu poblahopřál k 70. výročí tvorby také starosta města Mgr. Miroslav Ondruš.

Z obsahu tohoto čísla
• Kam na tábory
• Talentovaný žák
• Oblíbená jména
• Poplatky ze vstupného
• Klubové akce

• Mrazík v Poštorné
• Břeclavské koupaliště
• Hasiči soutěžili
• Tmavomodrý svět
v kině Koruna Břeclav

„Své fotografické nádobíčko ještě neodkládám,“ vzkazuje svým obdivovatelům devadesátiletý břeclavský fotograf, typograf a grafik Josef Červenka.
Výstava jeho tvorby za posledních 70
let byla zahájena ve čtvrtek 17. května
v židovské synagoze v Břeclavi.
„Když mi včera volali z tiskové kanceláře,
ptali se mě, jestli na pozvánce není nějaká
chyba, když je tam uvedeno, že jde o 70 let
tvorby. Musel jsem vysvětlit, že to opravdu
není chyba,“ uvedl při slavnostní vernisáži
ředitel Okresního archivu PhDr. Emil Kordiovský. Josef Červenka začal tvořit skutečně již ve 30. letech a fotografování se věnuje dodnes, kdy nejčastějšími objekty jeho
zájmu jsou lužní les, Pohansko a nový kostel sv. Václava na břeclavském náměstí.
„Josef Červenka je věčně optimisticky naladěný mladík,“ konstatovala ředitelka Městského muzea a galerie PhDr. Evženie Klanicová. Prozradila rovněž, že poté, co oslovili Josefa Červenku kvůli výstavě, ujal se s
plným nasazením veškerých příprav od
tvorby pozvánek až po samotnou instalaci
panelů s fotografiemi.
Josef Červenka byl původem typograf,
sazeč a grafik Chlandovy tiskárny v Břeclavi, už ve 30. letech však začínal koketovat s fotografií. „V mikulovském archivu
jsou uloženy negativy z té doby, ale i negativy z novější éry jeho fotografické činnosti. Zůstanou tam jako svědectví, aby i
za několik desítek let vypovídaly o životě
ve 20. století,“ řekl Josef Kordiovský. K
Červenkově aktivitě a mladému vzhledu v
tomto věku poznamenal: „Člověk by jej
podezíral, že z prozřetelnosti uzavřel
smlouvu o nesmrtelnosti.“
Na vernisáži v břeclavské synagoze hrál
Břeclavský komorní orchestr pod taktovkou J. Kornfeila. Jubilantovi, který slaví 70
let tvorby, přišly blahopřát desítky známých, přátel a obdivovatelů. Většina vyjádřila obdiv nad jeho mladým vzhledem a
popřála další léta s hledáčkem svého fotoaparátu.
Petr Hynek
Ve věku 106 let zemřela ve středu
16. května 2001 paní Petronila Štěrbová.
Byla nejstarší obyvatelkou Břeclavi a jednou z nejstarších v celé republice. Dlouhá
poslední léta života trávila v břeclavském
Domově důchodců Na pěšině. Vedení
města vyjadřuje všem pozůstalým upřímnou lítost.
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Městská knihovna informuje

Otevřena zvuková
knihovna
Městská knihovna v Břeclavi poskytuje
občanům s postižením zraku od 22. května
2001 novou službu - půjčování zvukových
knih na magnetofonových kazetách. Tyto
knihy si mohou půjčovat děti i dospělí na
základě potvrzení očního lékaře nebo vlastníci průkazu Sjednocené organizace zrakově postižených v ČR. Uživatelé mají k dispozici 142 titulů knih z fondu břeclavské
knihovny a 30 titulů putovního fondu
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.J.
Macana v Praze.
Zvuková knihovna je umístěna v hudebním oddělení Městské knihovny na ulici
Národních hrdinů č. 9 (vchod ve dvoře - 1.
patro). Půjčovní doba je každý týden v úterý od 14 do 17 hodin. Bližší informace podá

pracovnice knihovny Alena Balgová, telefon 0627/221 49.

Otevírací doba knihovny
o prázdninách
Městská knihovna v Břeclavi provádí v letošním roce povinnou revizi celého fondu.
Proto bude hlavní budova knihovny ve
městě na ulici Národních hrdinů uzavřena
od pondělí 9. července do pátku 20. července včetně.
V prázdninových měsících, t.j. v červenci
a srpnu bude kromě toho hlavní budova
knihovny uzavřena každý pátek z důvodu
čerpání řádných dovolených pracovnic
MK. V ostatních dnech je provoz nezměněn. Informace na telefonu 0627/221 49.

UPOZORNĚNÍ POŘADATELŮM AKCÍ

Opět Toulavý
kilometr

KČT Slovan Břeclav, TJ Slovan Břeclav
(oddíl turistiky) a DDM Břeclav pořádají v
sobotu 16. 6. 2001 druhou část seriálu
TOULAVÝ KILOMETR aneb SEJDEME
SE U SV. HUBERTA. Jde o setkání všech
přátel a vyznavačů pohybu v přírodě - jednotlivců, kolektivů, skupin a rodin dětmi.
Účel: aktivní pohyb v přírodě, a proto dostaň se jak chceš, odkud chceš (na kole, pěšky i jinak), ke Sv. Hubertu v době 13.00 16.00 hod.
Skromná odměna: všichni získají upomínkový lístek
Doporučujeme: pro méně znalé mapa zelená KČT č.88 - Pavlovské vrchy, žlutá č. 84
Břeclavsko. Jinak žlutá turistická značka až
do cíle.
Důležité upozornění: seriál tvoří tři části Setkání u Tří Grácií, Sv. Hubert a Rendezvous. Pro účastníky celého seriálu v roce
2001 navíc diplom.
Zvou pořadatelé.

Platíte poplatky ze vstupného? Družba pojede
na kolech
V našem městě se v posledním období stále častěji vyskytují případy konání nepovolených akcí. V souladu se zákonem ČNR ze dne 13.12.1990 č. 565/90
Sb. o místních poplatcích byla na zasedání Zastupitelstva města dne 14.2.1991
schválena vyhláška Města Břeclav č. 2 o
zavedení místních poplatků. Podle této
vyhlášky je povinen pořadatel zaplatit
pětiprocentní poplatek ze vstupného ze
všech kulturních a obchodních akcí
nebo akcí obdobného charakteru, konaných v našem městě. Poplatek ze vstupného se nehradí pouze z akcí, jejichž
celý výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely.
Jak tedy budete postupovat, pořádáte-li ve
městě jakoukoliv veřejnou akci:
• zábavná hudba k tanci
• zábavná hudba v koncertním provedení
• vážná hudba - živé provozování nebo repro
• disco a videoprodukce
• módní přehlídky
• kadeřnické, taneční a obdobné soutěže
• sportovní akce
• taneční kurzy
• magnetofon, radio, gramofon, CD, rozhlas po drátě, televizor, videorekordér,
hrací skříň
• ostatní (prodejní výstavy apod.)
Nejméně pět dní před konáním akce zajdete na odbor kultury (B. Kopuncová)
Městský úřad Břeclav, přízemí, dveře č.
108, vyplníte obdržený tiskopis „Žádost o
povolení produkce“, buď ihned zaplatíte
stanovený 5 % poplatek vypočítaný z kapacity místa x vstupné nebo dodatečně obdržíte platový výměr, ve kterém bude vypočítána částka z doložené čisté tržby.
Předmětem poplatku ze vstupného je samotné vstupné bez ohledu na to, z jakých
složek se cena vstupenky skládá. To znamená, že za vstupné je nutno považovat finanční částku, kterou platí účastník za to, že se

může akce zúčastnit. Pokud je jako součást
vstupného vybírána i finanční částka, za
kterou pořadatel poskytuje další službu
(např. občerstvení atd.) je třeba tuto částku
vymezit, upřesnit a vyčlenit. Do doby, než
tak pořadatel učiní, za vstupné je považována celá částka, kterou účastník akce zaplatil.
Předmětem poplatku není zisk ze vstupného, ale samotné vstupné. Z tohoto důvodu
není rozhodující, zda je akce ztrátová nebo
komerčně atraktivní.
Závěrem upozorňuji že městský úřad bude
provádět kontroly, vysílat zástupce města a
městské policie, kterým je pořadatel akce
povinen předložit městem schválené povolení konané veřejné produkce. Pokud bude
zjištěno, že na jakoukoliv Vámi konanou
akci ve městě nemáte povolení (včetně zaplacení poplatku), hrozí Vám dle zákona o
přestupcích pokuta až do výše 30.000,- Kč.
B. Kopuncová, odbor kultury

Nový zpravodaj
jižní Moravy
Sdružení měst a obcí jižní Moravy vydalo
již druhé číslo nového zpravodaje ve spolupráci s Euroregionem Pomoraví. Jihomoravský zpravodaj, jak se tiskovina jmenuje,
bude vycházet jednou měsíčně a je spolufinancován z programu Evropské unie Phare
CBC. Předsedou redakční rady je břeclavský starosta Mgr. Miroslav Ondruš, který je
současně předsedou Sdružení měst a obcí
jižní Moravy, jež v současnosti čítá přes 80
měst a obcí jihomoravského regionu. Zpravodaj si klade za cíl zkvalitnit komunikaci
mezi členy sdružení a zpřístupnit informace
jednotlivým obcím a městům celého nově
ustaveného kraje. Prostor dostanou i partneři Euroregionu Pomoraví z Dolního Rakouska a Slovenského Záhorí.
(peh)

V rámci spolupráce příhraničních regionů na rozhraní České republiky, Slovenska a Rakouska se v tomto trojcípu
uskuteční letos v srpnu společná cyklistická akce.
Starosta Břeclavi Mgr. Miroslav Ondruš
spolu s rakouskými přáteli projížděl minulý
týden trasu, která povede z rakouského městečka Raabensburg, odtud přes vytvořený přívoz na Soutoku, pak přes Lanžhot na Pohansko s občerstvovací stanicí u stejnojmenného
zámečku. Trasa dále povede přes mimořádně
otevřený přechod na cestě mezi Břeclaví a
Bernhardsthalem a odtud zpět do výchozího
Raabesburgu. Délka celého výletu by neměla
přesáhnout čtyřicet kilometrů. „Jde už o druhý ročník společného putování na kolech u
nás na Podluží,“ říká Miroslav Ondruš.

Vedení města se chystá
na kole do Tater
Na 307 kilometrů dlouhou trať se mají
na kole vydat v srpnu zástupci družebních měst Břeclavi a Trnavy. Háček je v
tom, že celou trať musí účastníci absolvovat během jediného dne.
„Pojedu i s manželkou,“ říká hrdě břeclavský místostarosta Ing. František Strnad, ještě plný dojmů z otevření Moravských vinařských stezek, kdy absolvoval na kole trať
dlouhou asi 26 km. Potichu však dodává, že
pro všechny ty, kteří cestou do slovenských
velehor odpadnou, bude po celou dobu k
dispozici „sběrný autobus“. Ten unavené
zástupce družebních měst dopraví do cílové
stanice v Tatranské Lomnici, kde bude připraveno občerstvení a ubytování. Ti, kdo
přežijí ve zdraví, si hned druhý den udělají
pěší výstup na Rysy.
(peh)
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Konala se Zelená
stezka – zlatý list
Ve dnech 11. až 12. května se na turistické základně Domu
dětí a mládeže Břeclav u Apolla uskutečnilo okresní kolo
přírodovědné soutěže „Zelená stezka - zlatý list“, což je největší soutěž dětských kolektivů o živé a neživé přírodě.
Všichni znalci přírody, kteří úspěšně prošli školním kolem si v
těchto dnech zasoutěžili se stejně chytrými, zdatnými a schopnými
dětmi. Věděli byste například co je to bentos či vodule zeměpisná?
Jak se od sebe liší palisty a listeny? To jsou prosím otázky jen v
mladší kategorii! Na programu byl mimo jiné i páteční velký táborák, hned po besedě s ornitologem Otakarem Pražákem o zajímavostech přírody nejen v našem okrese. V sobotu v 9.30 hodin začalo vlastní klání. Po vyhodnocení soutěže a předání cen a diplomů
byly výsledky zaslány do Veselí nad Moravou, kde v sobotu 19.
května proběhlo regionální kolo.

Výsledková listina okresního kola
Mladší kategorie:
1. místo Mikulov ZŠ Valtická
2. místo Brumovice
3. místo Břeclav (Brontíci)

113,5
110
109,5

(57 + 56,5)
(54 + 56)
(58,5 + 51)

Starší kategorie:
1. místo Velké Pavlovice (Tygzi)
113,5
(58,5 + 55)
2. místo Mikulov ZŠ Valtická
105,5
(59 + 46,5)
3. místo Velké Pavlovice (Komáři) 103,5
(52 + 51,5)
Na již 29. ročník postupové celorepublikové soutěže přispěli:
Městský úřad Břeclav, Referát školství Okresního úřadu v Břeclavi a Lesy ČR s.p. Židlochovice.
Všem soutěžícím, kteří postoupili do regionálního kola, přejeme
hodně úspěchů v soutěži a krásné prožitky v Přírodní rezervaci Bílé
Karpaty.
Zuzana Magurová, studentka Gymnázia Břeclav
Členka ZÚ Reportér DDM Břeclav

TEREZA Břeclav – Krytý bazén
Rozpis plavání pro veřejnost
1.6.
6.00 - 7.30
2.-3.6.
8.00 - 10.00 11.00
4.6.
6.00 - 7.30
5.6.
6.00 - 7.30
6.6.
6.00 - 7.30
7.6.
6.00 - 9.00
8.6.
6.00 - 7.30
9.-10.6.
8.00 - 10.00 11.00
11.6.
6.00 - 7.30
12.6.
6.00 - 8.00 11.00
13.6.
6.00 - 7.30 10.30
14.6.
6.00 - 8.00 13.00
15.6.
6.00 - 7.30 13.00
16.-17.6. 8.00 - 10.00 11.00
18.6.
6.00 - 9.00 10.00
19.6.
6.00 - 9.00 10.00
20.-22.6.
6.00 - 9.00 10.00
23.-24.6. 8.00 - 10.00 11.00
25.6.
6.00 - 9.00 10.00
26.6.
6.00 - 8.00
9.00
27.-28.6.
6.00 - 9.00 10.00
29.6.
6.00 - 9.00 10.00
30.6. - 12.8.
KRYTÝ

- 13.00

- 13.00
- 13.00
- 12.30
- 16.00
- 16.00
- 13.00
- 13.00
- 13.00
- 13.00
- 13.00
- 13.00
- 11.00
- 13.00
- 13.00
BAZÉN

13.00
14.00
14.00
18.00
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00

-

16.00
17.00
17.00
21.00
16.00
16.00
16.00
17.00
17.00

13.00 - 16.00
18.00 - 21.00
18.00 - 21.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
18.00 - 21.00
14.00 - 16.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
12.00 - 15.00
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00
UZAVŘEN

18.00 - 21.00
18.00 - 21.00
19.00 - 21.00
18.00
18.00
18.00
18.00
19.00
18.00
18.00

-

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

18.00 - 21.00
19.00 - 21.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

-

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Možnost inzerce
Břeclavská Radnice vychází od 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 ......, pro bližší
informace a s podklady kontaktujte odpovědného redaktora
zpravodaje Radnice (viz tiráž na poslední straně).

Policie ČR ocenila díla
dětí základních škol
Ředitel okresního ředitelství Policie ČR v Břeclavi pplk.
Miroslav Stromecký předal ve čtvrtek 17. května ceny výhercům výtvarné soutěže, kterou pro žáky základních škol připravila právě okresní policie.
„Z patnácti škol okresu Břeclav se nám sešlo celkem sto pět výtvarných prací. „Vybrat z těchto prací osm nejlepších bylo pro odbornou porotu velice těžké,“ řekla policejní mluvčí Ludmila Straková při vernisáži výstavy ve foyer referátu školství na Okresním úřadě Břeclav. Současně poděkovala všem učitelům a ředitelům
zúčastněných škol a dětem za výtvarný um a snahu při zpracování
jednotlivých děl. Pplk. Stromecký potom předal vítězům ceny. V
mladší kategorii, která se věnovala námětu „Policie očima dětí“,
zvítězila Anička Odstrčilová (I. tř., ZŠ Klobouky). Na druhém místě
skončila Lucie Vlašicová (III. tř., ZŠ Hlohovec) a na třetím Dominika Svobodová (IV. tř., ZŠ Břeclav-J. Noháče). Starší kategorie
malovala téma „Setkání s drogou“ a „Policie v akci“. První místo
získal Josef Musil (VII. tř., ZŠ Šakvice), druhá byla Bára Holečková
(VII. tř., ZŠ Břeclav-Slovácká) a třetí Jan Baránek (IX. tř., ZŠ Břeclav-Sovadinova). Zvláštní ocenění od organizátorů dostala též dvojice žáků břeclavské speciální školy Miroslav Zugár a Michal
Hromník (IX. tř.).

Billa rozšíří prodejnu
a vybuduje křižovatku
Břeclavská prodejna Billa chce rozšířit svoji plochu o dalších pět metrů. Za to, že jí břeclavská radnice umožní plán
realizovat, nabídla městu po sérii společných jednání vybudovat světelnou křižovatku na tomto frekventovaném místě.
Město Břeclav již dlouho jednalo se společností Billa o pronájmu
pozemků pod parkovištěm, za které Billa odmítala platit nájem s
tím, že jde o parkoviště, které v podstatě slouží jako městské a mají
možnost jej zdarma využívat všichni řidiči. „Poslední jednání skončilo jako velice úspěšné. Billa nám slíbila zpětně za tři roky doplatit
nájem za tyto pozemky. Billa uznala, že parkoviště slouží především pro nakupující, a tak nájem zpětně zaplatí a bude jej platit i
dál,“ řekl starosta Břeclavi Mgr. Miroslav Ondruš. Billa vybuduje
nejen světelnou křižovatku s odbočovacími pruhy, ale kromě toho
se zavázala věnovat městu na reklamní účely dva miliony korun.
Billa původně žádala radnici o odkoupení pozemků pod prodejnou,
ale to zastupitelstvo města zamítlo. Dál tedy trvá dlouhodobý pronájem těchto pozemků.
(peh)

Hasiči z Poštorné
bodovali v kempinku
V sobotu 5. května uspořádaly Obec Pasohlávky, Autokempink ATC Merkur Pasohlávky a Sbor dobrovolných hasičů
Pasohlávky soutěž mladých hasičů - Přebory jednotlivců v
běhu na 60 metrů překážek. Akce se konala v rámci otevírání turistické sezóny v autokempu Merkur Pasohlávky.
Mladí hasiči ze SDH Poštorná v této soutěži dosáhli velmi dobrých výsledků. V kategorii mladších žáků obsadil Petr Janošek 1.
místo časem 21,4 s. a splnil limit pro 2. výkonnostní třídu, Otakar
Kopanič získal 2. místo časem 24,0 s. a splnil limit pro 3. výkonnostní třídu, 5. místo obsadil Lukáš Černohorský časem 35,2 s. - je
to nejmladší, teprve osmiletý člen SDH Poštorná. V kategorii starších žákyň obsadila 1. místo Kateřina Polášková časem 19,4 s. a
splnila limit pro 1. výkonnostní třídu, 2. místo získala Zdeňka Janošková časem 22,0 s. a také splnila limit pro 1. výkonnostní třídu.
V kategorii starších žáků získal 2. místo Tomáš Opluštil časem 22,0
s. a splnil limit pro 2. výkonnostní třídu.
Kopanic Otakar st.
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Koupaliště zahájilo letní sezonu
Letní sezona na břeclavském koupališti byla letos zahájena o něco
dříve než obvykle, a to již 12. května. „Chtěli jsme zahájit už 5.
května, ale počasí nám moc nepřálo, tak jsme to o týden posunuli,“
vysvětlil Eduard Bartál, ředitel příspěvkové organizace TEREZA
Břeclav, která kromě koupaliště provozuje současně krytý bazén a
zimní stadion. Koupaliště prošlo po zimě běžnou údržbou, malý
bazén byl kompletně předlážděn. Kromě velkého bazénu (50 metrů) s devadesátimetrovým tobogánem a skluzavkou kamikadze je v
areálu k dispozici dále hřiště na beach volejbal, nohejbal, minigolf,
betonové stoly na ping-pong, ruské kuželky atd. „V budoucnu bychom chtěli vybudovat ještě jeden bazén s vodními atrakcemi,“
plánuje Eduard Bartál. Zatím je to však opravdu jen hudba budoucnosti, stejně jako plánovaná výstavba kruhové rotundy s občerstvením a letním posezením, která má stát hned vedle vchodu na koupaliště. V době letní sezony jsou kromě občerstvení organizace

TEREZA k dispozici další dvě občerstvovací místa v areálu. Břeclavské koupaliště si také díky nedalekému autokempinku oblíbili
turisté z celého světa. V současnosti je souběžně s provozem koupaliště otevřen také krytý bazén v těsném sousedství, jeho letní provozní přestávka je plánována na červenec.
Otevírací doba koupaliště: Po - Ne 9 - 19 hod.
Vstupné: dospělí 25 Kč, děti a důchodci 20 Kč, od 16 hod. sleva
15/10 Kč, k dispozici jsou i výhodné permanentky.

Na Břeclavském koupališti jsou novinkou i pěkné barevné malby s dětskými
motivy. Tobogan je letos opět zdarma.
Foto: Petr Hynek
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Městské muzeum informuje

Červen v Městském muzeu a galerii
Na měsíc červen připravilo Městské
muzeum a galerie v Břeclavi několik
zajímavých akcí. Tak např. již 1. června
proběhne zahájení panelové výstavy
nazvané Moje město v 21. století, která
představí nejzajímavější výtvarné práce
dětí předškolního a školního věku na
toto téma.
Ve čtvrtek 7. června o tradiční páté hodině
odpolední se uskuteční vernisáž muzejní výstavy nazvané Z domácností našich babiček,
která potrvá do 16. září. Výstavu připravilo
Městské muzeum a galerie v Břeclavi ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Autorem výstavy je Petr Nekuža z Technického
muzea. Na zapůjčení vystavovaných předmětů se podílelo rovněž Okresní vlastivědné
muzeum ve Vsetíně, Muzeum Vyškovska a
Muzeum Bučovice. Autoři a realizátoři výstavy tentokráte sáhli po zdánlivě všedním
tématu vybavení běžné domácnosti ve 30. 40. letech 20. století. Na výstavě je prezentována celá řada každodenně používaných a

známých, avšak velice zajímavých předmětů, jako jsou např. dobové šicí stroje a vysavače, svítidla a mlejnky, vařiče a žehličky či
rozličná měrná zařízení, váhy a hodiny. Některé vystavené předměty budou i mladšímu
návštěvníkovi důvěrně známé, jiné by však
pro něj byly bez popisky hotovou záhadou.
Součástí prezentovaného vybavení domácnosti 30. - 40. let bude taktéž pokus o rekonstrukci zařízení tehdejší kuchyně a jídelního
koutu, případně tehdy používaných typů
praček a mandlů. Během vernisáže bude
účastníkům nabídnuta stylová melta s makovým závinem, o hudební program se postará
Břeclavský šraml.
O čtrnáct dní později, dne 21. června, opět
v zaběhnutý čtvrtek v 17. hodin, se uskuteční
vernisáž výstavy věnované poštorenským rodákům Rudolfu Klimovičovi a Evženu Weidlichovi. Malíř a grafik R. Klimovič vytvořil
několik desítek portrétů významných osobností, rozsáhlá je rovněž jeho známková
tvorba. Malíř, grafik a typograf E. Weidlich

Jízdenky v MHD nahradí čipové karty
Rada města Břeclavi schválila jednotný systém čipových karet
ve veřejné autobusové dopravě v Břeclavi. Tyto bezkontaktní
čipové karty postupně nahradí klasické jízdenky. Přechod na
tento systém začne probíhat od 1. června a bude trvat tři měsíce.
Cílem společnosti BORS Břeclav a.s., která provozuje veřejnou
autobusovou dopravu ve městě, při zavádění bezhotovostního systému je nejen zjednodušení a zrychlení odbavování cestujících, ale
také zajištění většího množství údajů, např. o množství a frekvenci
či o struktuře cestujících. Vyhodnocené údaje budou sloužit pro
optimalizaci dopravy, zlepšení kultury cestování atd. Čipové karty
zamezí také ztrátám, které měl dosud dopravce v souvislosti s falšováním jízdenek. Systém nabídne řadu výhod věrným zákazníkům.
Bude možné zakoupit týdenní, měsíční, čtvrtletní karty atd.
Po zavedení čipových karet v MHD nebudou již vydávány nové
papírové jízdenky. Platnost již vydaných bude zachována. Po doprodeji jízdenek si bude moci cestující koupit papírovou jízdenku
pouze u řidiče autobusu, a to za 10 Kč. (Více informací o tomto
systému přineseme v příštím vydání Radnice).

působil jako pedagog na VŠUP v Praze.
Součástí červnového programu bude rovněž
koncert skupiny Toulaví zpěváci, který se
uskuteční 19. června v prostorách synagogy.
Jak je z tohoto stručného výčtu vidět, ani v
prvním letním měsíci nepřijdou návštěvníci
břeclavského muzea o možnost hodnotného
kulturního zážitku. Pracovníci MMaG je k
návštěvě srdečně zvou a doufají, že kulturní
akce připravené na červen budou vhodnou
kombinací odpočinku, zábavy i poučení.
Pavel Večeřa

Kam na tábor?

Čtvrtý ročník tradičního stanového tábora
od 30. 6. - 14. 7. pro děti od 7 let nabízí
TSK Sluníčko. Tábor se nachází v příjemném prostředí Českomoravské vrchoviny
nedaleko Jemnice. Přihlášky a informace
obdržíte na tel. 0604/110134 nebo na
http://www.volny.cz/tsk.slunicko. Cena tábora 2300,- Kč.
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Akce DDM ARDEA POŠTORNÁ
Pátek 1.6. v 15.30 hod.
Sbírání odpadků na Den dětí - udělejme něco pro Matku Zemi.
Sobota 2.6.
Pohádková Dyje - pojďte projet na lodičkách do pohádky. Akce
pro děti na zámecké Dyji v Lednici.
Pátek 8.6. v 15.00 hod.
Zahradní hry - tradiční i netradiční hry pro malé i velké. Kroket petanque - ruské kuželky.
13.-14.6. Den řemesel
Zájezdy pro členy kroužků a školy do Strážnice. Tkaní - paličkování
- řezbářství - fujary - proutí.
Pátek 15.6. v 16.00 hod.
Závěrečný oheň. Rozloučení s činností kroužků na zahradě DDM.
16.-17.6. Vodácký seminář
22.-24.6. Vodácké putování rodičů s dětmi
Středa 27.6.
Ahoj prázdniny - rozloučení se školním rokem a vítání prázdnin.
Akce ve spolupráci s hudební školou Yamaha.
Bližší informace: Ardea Poštorná, třída 1.máje 2, Břeclav 4, PSČ 691 41,
telefon 0627/230 61.

Tábory DDM Ardea Poštorná
Nabízíme poslední volná místa na Letních dětských táborech:

Malý městský tábor I
Neděle 8.7 - neděle 15.7.2001
Pro děti 1. - 5. tříd ZŠ, nocování v zapůjčených spacích pytlech na
palandách a molitanových lehátkách v klubovnách DDM Ardea
stravování pětkrát denně. Program: celotáborová hra, soutěže, hry,
výlety do okolí, koupání, rukodělná činnost, táboráky a jiné zajímavosti pro děti mladšího školního věku. Cena: 1.100,- Kč

HLEDÁNÍ 2001
Neděle 8.7 - neděle 22.7.2001
Tábor pro „náctiletou“ mládež v indiánských týpí na Vysočině. Pro
všechny, které už tábory pro „malé děti“ nebaví a bylo jim už 14 a
nebylo dosud 18 let. Ubytování v indiánských týpí po čtyřech tábornících, spaní ve vlastním spacáku. Program je zaměřen na rozvoj
osobnosti po vzoru přírodních národů, návrat ke kořenům opravdového lidství, hledání cesty životem, cesty k ostatním i k sobě samému. Cena 2.400,- Kč. Prosíme všechny, které jsme museli pro předběžný velký zájem odmítnout, aby se nám ještě jednou ozvali.

Malý městský tábor II
Neděle 12.8. - neděle 18.8.2001
Pro děti 1. - 5. tříd ZŠ, nocování v zapůjčených spacích pytlech na
palandách a molitanových lehátkách v klubovnách DDM Ardea.
Stravování pětkrát denně. Program: celotáborová hra, soutěže, hry,
výlety do okolí, koupání, rukodělná činnost, táboráky a jiné zajímavosti pro děti mladšího školního věku. Cena: 1.100,- Kč.

DDM Lidická Břeclav

1. června - POHÁDKOVÁ ZAHRADA
Koná se k příležitosti svátku Mezinárodního dne dětí. Zveme všechny děti i rodiče na oslavu tohoto významného svátku. Čekají na Vás
hry, soutěže, věcné i sladké odměny, dobrá hudba a příjemná atmosféra. Akce se koná v zahradě DDM od 8.30 - 12.00 a 13.30 - 17.00
hod., pouze za příznivého počasí. Těší se na Vás organizátoři akce.
11. června - SRAZ VŠECH VEDOUCÍCH ZÚ NA DDM
Shrnutí uplynulého roku a plány na nový školní rok 2001/2002.
Přijít mohou i noví zájemci o funkci vedoucího zájmového útvaru.
Začátek v 17.00 hod na DDM.
20. června - UKONČENÍ ČINNOSTI ZÚ pro školní rok 2000/
2001. Na programu budou hry, soutěže, táborák... Začátek je v
17.00 hod v areálu DDM.
22. - 30. června LETNÍ TÁBOR Chorvatsko-Istrie-Stupice 2001.
Bližší informace: Dům dětí a mládeže Lidická 4, 690 02 Břeclav, tel.:
0627/ 370 075.

Dům dětí a mládeže

Nabídka letních táborů na prázdniny 2001:

1. Chorvatsko-Istrie-Stupice 2001
určeno: mládeži SŠ (zaměřeno na přírodovědu, ekologii)
termín: 22.6. - 1.7.2001 (10-ti denní)
cena: polopenze 3200 Kč, ubytování: stany

2. Chorvatsko-Istrie-Stupice:
určeno: mládeži od 12 let
termín: 29.6. - 8.7.2001 (10-ti denní)
cena: polopenze 3600 Kč, ubytování: stany

3. LT Malého Zálesáka
určeno: pro děti od 7 - 12 let, místo: Maršov
termín: 16. - 29.7.2001 (14-ti denní)
cena: 1900 Kč, ubytování: stany

4. Sjíždění Dyje
určeno: mládeži od 15 let, termín: 18. - 22.7.2001 (5-ti denní)
vítáno: vlastní člun Pálava
cena: 500 Kč, nocování: pod širákem popř. stany

5. CYKLO tábor
určeno: mládeži od 12 - 18let, místo: Jižní Morava
termín: 23. - 27.7.2001 (5-ti denní)
cena: 750 Kč, ubytování: stany

6. III. ročník "Tábor s Brontosaurem"
určeno: mládeži od 14 - 18 let, místo: CHKO a BO Pálava Mikulov
termín: 28.7. - 4. 8.2001 (8 denní)
předpokládaná cena: 700 Kč, ubytování: budova

Keramický městský tábor

7. Léto s Buffalo Billem:

Neděle 26.8. - pátek 31.8.2001
Pro děti od 6 do 15 let. Nocování v zapůjčených spacích pytlech na
palandách a molitanových lehátkách v klubovnách DDM Ardea.
Stravování pětkrát denně. Program: modelování z keramické hlíny,
různé techniky (výrobky bude možné odnést s sebou domů), hry,
soutěže, koupání, táboráky apod. Cena: 900,- Kč.
Bližší informace: DDM Ardea Poštorná, Třída 1.máje2, Břeclav 4,
691 41, telefon 0627/230 61.

určeno: dětem od 10 - 14 let, místo: Otaslavice u Prostějova
termín: 28.7. - 11.8.2001 (15-ti denní)
cena: 1700 Kč, ubytování: stany

Na útulek jsou dva zájemci

9. Sovinec

V pondělí 21. května zasedala výběrová komise na Městském úřadě v Břeclavi. Jejím úkolem bylo posoudit nabídky zájemců na
městský psí útulek u Bulhar. „Do výběrového řízení se přihlásili
pouze dva zájemci. Komise stanovila pořadí, ale o konečném výsledku rozhodne rada města 30. května,“ prozradil místostarosta
Břeclavi RNDr. Miloš Petrů. Nový správce by se měl ujmout útulku
od 1. srpna 2001. „O pronájmu neuvažujeme, bude to zřejmě dál
na smlouvu, aby si město ponechalo vliv na chod útulku,“ dodal
Petrů.
(peh)

8. Chorvatsko-Istrie-Stupice
určeno: pro vedoucí a přátele DDM a rodiče s dětmi
termín: 17. - 26.8.2001 (10-ti denní)
cena: 3100 Kč, ubytování: stany

určeno: Klubu praktikantů popř. dalším zájemcům od 15 - 17 let
místo: Sovinec, termín: 27. - 31.8.2001 (5-ti denní)
cena: 500 Kč, ubytování: stany (hrad)

10. LT Apollo
určeno: dětem 1. - 3. třídy + předškoláci
místo: turistická základna Apollo, termín: 26. - 31.8.2001 (6-ti denní)
cena: 900 Kč, ubytování: chatky
Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na adrese:
DDM Lidická 4, 690 02 Břeclav, nebo na tel. čísle 0627/ 370 075.
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Usnesení z 50. zasedání Rady města,
konané dne 25. dubna 2001
Rada města schválila:
• program pro 50. zasedání Rady města Břeclavi konané dne
25.4.2001
• zápis č. 49 ze zasedání Rady města Břeclavi ze dne 4.4.2001
včetně připomínek pana Ertla
• 4/2 revokaci rozhodnutí městského zastupitelstva ze dne
8.3.2000 o pronájmu pozemku části p.č. 2115/1 v k.ú. v Char.
Nová Ves o výměře 100 m2 paní Ivetě Prudíkové
• 4/14 ukončení nájmu na pozemek p.č. 1345/11 v k.ú. Poštorná
dohodou k 31.3.2001 a schválila prominout dlužné nájemné
včetně penále
• 4/16 odklad platby první splátky nájemného ve výši 66.128,- Kč
za pozemky užívané firmou ZELEXI s.r.o. Břeclav, a to do
31.7.2001, částka bude povýšena o běžný úrok.
• 5/2 smlouvy o dílo na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na ul. gen. Šimka a Hlavního kříže na hřbitově ve Staré
Břeclavi.
• 5/3 amatérské filmové skupině R.E.P. FILM finanční dotaci ve
výši 10.000,- Kč pro natočení amatérského filmu Lucčino štístko. Dotace bude čerpána z kapitoly 3392 (kultura).
DDM Břeclav finanční dotaci ve výši 7.000,- Kč na místní kolo
ekologické soutěže „Zelená stezka - Zlatý list“. Dotace bude čerpána z kapitoly 3392 (kultura).
• 5/4 uzavření MŠ za podmínky písemného souhlasu rodičů v
těchto termínech:
- 1 týden o jarních prázdninách
- 5 týdnů o letních prázdninách - zhruba od 20. července do 25.
srpna (poslední týden je přípravný).
- 1 týden o vánočních prázdninách
- 1 týden zbývá na nutné nebo nečekané případy, které se mohou během roku vyskytnout.
• 5/5 přidělení bytu v DPS ve Staré Břeclavi paní Baťkové Květoslavě.
• 5/6 - Úprava komunikace sídliště ČSA, Břeclav
a/ vyhlášení soutěže a podmínky výběrového řízení.
b/ seznam firem k podání nabídky.
c/ návrh složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek doplněné o Ing. Stejskala a náhradnici Ing. Hřebačkovou.
• 5/7 průběh a výsledek veřejné zakázky na dodavatele stavby
„Břeclav - Charvátská Nová Ves, ulice SNP, vodovod“ a schválila s vítězným uchazečem uzavřít SOD v souladu s nabídkou.
• 5/8 zahájení projekčních prací na „Středisko seniorů“ v lokalitě
Na Řádku.
• 5/9 nabídku firmy OK Ateliér v Břeclavi na zpracování projektové dokumentace sanace kleneb ve výši 3.000,- Kč + 5%DPH
za doměření stavu a 15.000,- Kč + 5% DPH za vlastní PD a
uzavření SOD s firmou OK Ateliér Břeclav.
• 5/10 zadání realizace nástupních ploch pro požární zásah v lokalitě K.H.Máchy stavební firmě Černohorský za cenu ve výši
47.250,- Kč včetně DPH a schválila uzavření SOD se jmenovanou firmou.
• 5/11 nabídkovou cenu firmy Elux, ing. Suchánek za zpracování
projektové dokumentace ve výši 88.671,- Kč včetně DPH, pro
přeložení trafostanice včetně přeložení přípojných kabelů VN.
Schválila uzavření s uvedenou firmou SOD po schválení rozpočtové změny rozpočtu 2001.
• 5/13 snížení splátek Františku Havrilovi počínaje od května
2001 na půjčky z Bytového fondu Břeclav č. 87/3/97 a č. 98/4/
97 z 3.000,- Kč na 1.000,- Kč měsíčně.
• 5/14 převzetí záštity nad pořádáním ME ve sportovním přetláčení rukou v r. 2002 a schválila bezplatné použití zimního stadionu pro tuto akci.
• 5/16 podnájem prodejního stánku pana Křipského na pozemku
parc. č. 251/2 k.ú. Břeclav na ul. Sovadinova paní Zuzaně Huňové na dobu určitou do 31.12.2002 při splnění všech hygienických podmínek. Rada města schválila užívání veřejného pro-

stranství vedle prodejního stánky p. Zuzaně Huňové na dobu
určitou do 31.12.2002 za podmínek stanovených odborem místního hospodářství. V případě, že dluží nájemné, je možno podnájem uzavřít až po vyrovnání dluhu.
• 5/17 umístění prodejního stánku na části pozemku parc. č. 2103
v k.ú. Charvátská Nová Ves na sídlišti Na Valtické pro p. Truksu Radka.
• 5/18 přidělení bytu č. 9 o vel. 2+1, II. podlaží domu v Břeclavi,
ulice Na Zahradách 20 paní Lence Veselé po zaplacení částky
150.000,- Kč.
• 5/19 výměnu bytů mezi manžely Darmovzalovými, dosud bytem Břeclav, U Splavu 2 a manžely Darmovzalovými, dosud
bytem Břeclav, Slovácká 36.
• 5/20 výměnu bytů mezi manžely Budínovými a manžely Ondryskovými
• 5/21 společný nájem k bytu č. 16, o velikosti 1+1, I. kategorie,
IV. podlaží domu v Břeclavi, U Splavu 1 Petře Nečasové se
sestrou Martinou Nečasovou.
• 5/22 pronájem půdních prostor paní Mikšíkové v domě na ulici
Bohumila Šmerala 4C.
• 5/23 pronájem nebytového prostoru kanceláři o výměře cca
100 m2 v domě Národních hrdinů č. 29, č. pop. 570 v Břeclavi
s nájmem ve výši 800,- Kč/m2/rok - panu Loreno Radkovi ke
zřízení sídla firmy a mini baru.
• 5/25 rozdělení přebytků a ztrát hospodaření za rok 2000 do
fondů podle návrhu v souladu s § 29,30,31,32,33 zákona 250/
2000 Sb. takto:
1/ rezervního: Prostředky tohoto fondu lze využít k dalšímu rozvoji činnosti jednotlivých PO nebo k úhradě ztráty předchozího
léta. Se souhlasem zřizovatele může PO posílit investiční fond.
2/ investičního: Lze použít k financování investičních výdajů, k
posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro svou činnost.
3/ fond odměn: Tvorbu fondu odměn provede PO na základě
schváleného hospodářského výsledku zřizovatelem.
Z fondu se hradí případné překročení prostředků na platy, jehož
výše se zjišťuje podle zvláštního právního předpisu.
• 5/26 pronájem nebytových prostor, kanceláře o výměře 20,3 m2
a společného prostoru o výměře 9,2 m2 nájemci Olze Herzánové, na dobu neurčitou, za účelem zřízení kanceláře. Cena nájmu
činí 1.033,- Kč/m2/rok. Celkem ročně 30.484,- Kč.
• 5/28 prodloužení termínu dokončení půdní vestavby paní Rongerové v domě na ulici Riegrova č. 49 o 2 měsíce tj. do
31.8.2001.
• 5/29 prominutí úroků z půjčky z bytového fondu p. Luckému
• 5/30 předložený materiál týkající se řešení nájemních smluv se
ZZN (RENA, Tržnice I. a II.) a ukládá odboru majetkovému a
kontrolnímu ve spolupráci s právním oddělením zpracovat návrh nové nájemní smlouvy za podmínek uvedených v bodech
1.-6. průvodní zprávy. RM schválila, aby starosta města uzavřel
nájemní smlouvy při dodržení podmínek uvedených v bodech
1.-6. průvodní zprávy. RM schválila převést objekty Tržnice I. a
II. a RENY do správy DS.
• 5/31 udělení souhlasu vlastníka plynárenského zařízení s jeho
provozováním Jihomoravskou plynárenskou a.s. IČO 49970607
pro potřeby udělení licence na dobu 25 let v zařízeních dle
přílohy dle zákona č. 458/2000 Sb.
• 5/32 Příspěvek Svazu důchodců na Mezinárodní setkání pěveckých sborů seniorů ve výši 1.000,- Kč.
• 5/33 RNDr. Petrů jako člena konkurzní komise na konkurz pro
obsazení místa ředitele pro Základní školy Břeclav Slovácká,
Sovadinova a Mateřské školy Břeclav-Poštorná, Okružní.
• Prodej akcií Čs. Spořitelny za maximální možnou cenu.
• Zřídit osvětlení zámku - provede Domovní správa.
• Terénní úpravy okolí zámku, výsadbu trávníku a likvidaci náletových dřevin za Billou - provede Domovní správa.
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Rada města doporučila zastupitelstvu
města:
• 4/1 zrušení předkupního práva na pozemek p.č. 1147 v k.ú.
Ladná.
• 4/3 schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 349/8 ost. plochy
ve výměře 4m2 a p.č. 477/10 zast. plochy ve výměře 6 m2 v k.ú.
Břeclav z LV 2-OÚ Břeclav do vlastnictví města Břeclav.
• 4/4 schválit výkup pozemku městem, a to p.č. 350/3 ost. pl. ve
výměře 23 m2 v k.ú. Břeclav za cenu znaleckého posudku, která
činí 3.450,-Kč.
• 4/5 revokaci rozhodnutí ze dne 22.3.1999 ve věci prodeje byt.
domu č.p. 700 s pozemkem p.č. 462 v k.ú. Poštorná. - dům č.p.
700 s pozemkem p.č. 462 v k.ú. Poštorná prodat nejméně za
2.000.000,- Kč s tím, že prodej se realizuje jen v případě, že
dům koupí všichni nájemníci.
• 4/6 schválení budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen týkajících se částí pozemků PK 855/6, 3694/2, 3701/1 a 3702 na LV
10 001 města Břeclav v k.ú. Břeclav pro a.s. TransgasNet, Limuzinská 12/3135, Praha 10 k výstavbě liniové trasy optického
kabelu. Věcná břemena se zřizují na dobu neurčitou, a to úplatně částkou 60,- Kč za 1 m délky pozemku o šíři 2 m.
• 4/7 trvat na svém rozhodnutí ze dne 4.10.2000 o výkupu parcely PK 750/18 o výměře 104 m2 v k.ú. Poštorná od ing. Marie
Bilíkové, za cenu 175,- Kč/m2.
• 4/8 pověřit starostu města učinit formou notářského zápisu prohlášení, že město souhlasí s odstraněním duplicity zápisu na LV

•

•

•

•

•

4933 pro obec a k.ú. Břeclav tak, že není vlastníkem uvedených
nemovitostí, neboť nemá doklady potřebné k prokázání vlastnictví. Jedná se o parcely st. 5204, st. 5205, st. 5211, st. 5212 a
p.č. 2653/27 ost. plocha a p.č. 2653/33 ost. plocha vše v k.ú.
Břeclav.
4/9 schválit záměr bezúplatného převodu domu č.p. 1217 na
pozemku p.č. st. 1165 a pozemku p.č. 1165 zast. plocha ve výměře 311 m2 vše v k.ú. Břeclav z LV 2 - ČR - OÚ Břeclav do
vlastnictví města Břeclav.
4/10 udělit souhlas s podáním návrhu na zrušení zápisu na LV
10 001 pro obec v k.ú. Břeclav ohledně pozemku p.č. st. 2543 o
výměře 22 m2.
4/13 schválit revokaci svého rozhodnutí z 27.11.2000 o pronájmu pozemku p.č. 3327/4 v k.ú. Břeclav s jeho následným prodejem panu Vítu Čechovi.
5/12 schválit obecně závaznou vyhlášku č. 51 s tím, že příspěvek na náhradu neinvestičních nákladů v MŠ Ladná bude 380,Kč/měsíc.
5/14 záměr poskytnutí dotace na ME ve sportovním přetláčení
rukou v r. 2002 ve výši 50.000,- Kč.

Rada města bere na vědomí:
• 4/12 Informace o pronájmu pozemků na území bývalé skládky
v Charvátské Nové Vsi.
• 5/1 Informaci o postupu prací na publikaci „Břeclav, příroda a
společnost“.
• 5/27 Zprávu o kácení stromů v areálu kasáren Břeclav.

Domovní správa Břeclav informuje
Plán akcí Domovní správy v r. 2001
K požárním předpisům II.
V předchozích číslech Radnice jsem slíbil, že budu informovat o plánu akcí, které bude Domovní správa Břeclav realizovat v roce 2001.V letošním roce bylo započato s
malováním vchodů na ulici Bratislavská a Riegrova.
Na Riegrově ul.č. 45 při následné kontrole dne 21.5.2001
jsem zjistil, že bohužel ne všichni nájemníci jsou ochotni chovat se ve společných prostorách tak, jak je obvyklé. Mám obavy, že prostředky, které byly (a byly to prostředky nemalé) vynaloženy na zkulturnění společného bydlení, si někteří z nájemníků těchto bytů nezaslouží.
V letošním roce jsou v plánu generální opravy rovných střech v
hodnotě 1.000 000,-Kč, opravy sedlových střech v hodnotě
500.000,-Kč, opravy, výměna oken v hodnotě 3.000 000,- Kč,
opravy fasád domů v hodnotě 3.000 000,- Kč. Dále se bude pokračovat v malování společných prostor v hodnotě 2.000 000 Kč.
Jsem si vědom, že v podstatě Město Břeclav jako majitel domů
a bytů začíná splácet dluh poctivým nájemníkům za dlouhá období, kdy se této problematice nevěnovalo dostatek pozornosti.
Skutečnost je, že ne všichni nájemníci obecních bytů, jak jsem již
psal v předchozích článcích si tuto péči zaslouží. Ničí společný
majetek, chovají se v rozporu s dobrými mravy, neplatí nájem a
služby. Příjemnou skutečností je, že holobyty se již dostavují. Jak
vnímáme situaci s některými nájemníky, mám pocit, že se přímo
na holobyty těší, neb jejich chování v obecních bytech neodpovídá jinému bydlení, než bytům 4. kategorie (holobyty), a tudíž
bydlení v těchto bytech jim již bude umožněno.

Ještě k vyúčtování
Neustále nám volají nedočkaví nájemníci a ptají se, kdy
jim bude vrácen přeplatek a mluví o neoprávněném zadržování jejich finančních prostředků.
Právě v pátek 18.5.2001 jsem jako obyvatel družstevního bytu
dostal vyúčtování s tím, že splatnost přeplatku je 60 dní. Považuji to za normální a vůbec mě to nepřekvapuje, neb dle zákonů a
vyhlášek tento termín je opodstatněný. Domovní správa v letošním roce, co se týká vyúčtování, udělala maximum a bláhově se
domnívali pracovníci, kteří na tom pracovali (soboty, neděle), že
splnili kus dluhu, který měli vůči nájemníkům. Dnes jsou všichni
pracovníci DS rozčarováni z těchto připomínek a skutečně nelze
říct nic jiného, než že nájemníci obecních bytů, kteří nejsou
schopni a ochotni vnímat realitu, doporučit, aby si našli bydlení,
které bude splňovat jejich představy o něm.

V minulém čísle Radnice jsem Vám slíbil pokračování o
předpisech požární ochrany. Dnes tedy k zajištění a povinnosti fyzických osob /nájemníků/ při předcházení požárům
a při jejich zdolávání.
Nájemník bytu domovní správy z hlediska plnění povinností
na úseku požárně bezpečnostní prevence je povinen dodržovat
ustanovení právních a technických předpisů, zákona o požární
ochraně §17 zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších
předpisů a § 17 vyhl. MV č. 21/96 Sb.o PO a ČSN 73 0833
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování,
požární poplachové směrnice a domovní řád a jejich ustanovení.
V návaznosti na plnění povinností na úseku požární prevence
jsou nájemníci bytů Domovní správy Břeclav povinni se řídit
příslušnými platnými předpisy v oblasti právních a technických
předpisů požární prevence, domovním řádem a požárními poplachovými směrnicemi. V souladu s preventivními prohlídkami organizace domovní správy jsou povinni zpřístupnit společné prostory pro kontrolu osobě, která má pověření majitele
domů k provádění těchto kontrol. Tato osoba bude viditelně
označena vizitkou /jmenovkou/ a pověřena organizací.
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.
Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo:
- poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
- poruší zákazy bezpečného provozu tepelných, elektrických a jiných spotřebičů a
komínů
- nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků
nebo činností
- nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými, požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu, znemožní přístup k
rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení
- nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného
zdroje zapálení
- neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární
ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení.

Případné další otázky a problémy je možné konzultovat s
požárním preventistou /příp. technikem požární ochrany/
nebo na Domovní správě Břeclav.
Karel Ertl, ředitel DS Břeclav
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Mrazík vystaví své obrazy v Poštorné
Břeclavský malíř Miroslav Mrazík Mráz připravuje na 8.
června výstavu svých obrazů z poslední doby. Ve výstavní
síni v Poštorné „Nad knihovnou“ budou moci zájemci nahlédnout do umělcova abstraktního světa.
Malíř na přelomu milénia vyzdobil svými obrazy také interiér
hotelu Grand na třídě J. Palacha, kde je mohou vidět i lidé, kteří by
do galerie nikdy nepřišli, jak říká sám umělec. Celá expozice Mrazíkových obrazů v Grandu je prodejní, stejně jako bude prodejní
výstavní expozice v Poštorné. Miroslav Mrazík Mráz začal s malováním už odmalička a nepopírá, že tehdy na své obrazy a malování
chytal holky, což dělá dodnes. Začínal s figurální tvorbou, postupně
se propracoval k abstrakci jemu vlastní, přičemž všechny potřebné
znalosti získával vlastní cestou. Objevoval je v sobě, ve svém nitru,
ve svých snech. A tak vznikají takové obrazy jako např. Červený
plot, Strom poznání, Pohled zezadu, Pocta E. Munchovi anebo
Něco z Prahy, které najdeme v hotelu Grand, z nedávné tvorby
jmenujme alespoň obrazy Imaginární králík, Šnek na pitevním stole mediků prvního ročníku, Smutné flamengo fazolových lusků a
další.
Petr Hynek

Slovácký krúžek Poštorná „Koňaré“
pořádá výstavu

„Miroslav Mrazík MRÁZ
- OBRAZY“
Vernisáž se koná 8.6. v 18.00 hod.
ve výstavní síni
v Poštorné „Nad knihovnou“.
Úvodní slovo: PhDr. Karel Křivánek.
Výstava potrvá do 24. června
Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hod.

Výsledky okresního kola
softbalové ligy žáků- Lednice 17.5.2001
ZŠ Lednice - DDM Ardea Poštorná
DDM Ardea Poštorná - ZŠ Klobouky
ZŠ Klobouky - ZŠ Lednice
Pořadí:

Hledají se vedoucí kroužků
Hledáme nové vedoucí pro práci s dětmi na nový školní
rok 2001/2002. Přijďte za námi a jestli chcete, můžete celoročně pracovat (1-2 hodiny týdně) s dětmi jako vedoucí kroužků,
který si sami dle vlastních koníčků zvolíte. Nebo také můžete
jezdit na tábory jako oddíloví vedoucí nebo instruktoři. Jestliže nemáte tolik času, ale přesto Vás práce s dětmi láká,
můžete se podílet na přípravě různých akcí. To všechno
můžete, je-li Vám více než 15 let. Dveře DDM Břeclav jsou
pro Vás otevřeny.
Vítáni jsou všichni s originálními nápady pro realizaci na DDM.
Máte-li zálibu např. v bojových uměních, fotografování, country
tancích, turistice, aerobicu apod. a jste přesvědčeni, že byste své
zkušenosti a znalosti chtěli předat jiným, pak se určitě ozvěte. Veškeré informace Vám ráda sdělí Po-Pá od 10.00 - 18.00 hod. na
adrese: Dům dětí a mládeže Lidická 4, 690 02 Břeclav nebo tel.
0627/ 370 075.

Bude mistrovství v páce
Zastupitelé města na svém zasedání ve středu 25. dubna podpořili
myšlenku, aby se příští rok v červnu uskutečnilo v okresním městě
Mistrovství Evropy v páce. Do Břeclavi by v té době mělo přijet asi
300 až 500 sportovců.

15:1
1:25
15:14

1. ZŠ Klobouky
2. ZŠ Lednice
3. DDM Ardea Poštorná
Vyhodnocení nejlepších hráčů:
nadhazovač:
1. Tomáš Veselý (ZŠ Klobouky) - 2 strike outy, 6 chyb
2. Tomáš Měřínský (ZŠ Lednice) - 7 strike outů, 18 chyb
chytač:
1. Josef Tarhaj (ZŠ Lednice) - 3 outy, 3 přihrávky, 7 strike outů, 0
chyb
2. David Dobrovolný (ZŠ Klobouky) - 1 out, 2 strike outy, 1chyba
hráč v poli
1. Tomáš Procházka (ZŠ Klobouky) - 10 out, 1 přihrávka, 2chyby
2. Radek Rozsypal (DDM Ardea Poštorná) - 10 out, 4 chyby
3. Tomáš Veselý (ZŠ Klobouky) - 8 out, 1 přihrávka, 0 chyb
4. Micha Svoboda (ZŠ Lednice) - 6 out, 1 chyba
5. Tomáš Buchta (ZŠ Lednice) - 4 out, 2 chyby
pálkař:
1. David Dobrovolný (ZŠ Klobouky) - 6 jednometových odpalů, 1
dvoumetový
2. Ondřej Luskač (ZŠ Klobouky) - 7 jednometových odpalů
3. Tomáš Měřínský (ZŠ Lednice) - 2 jednometové, 2 dvoumetové
odpaly
4. Tomáš Veselý (ZŠ Klobouky) - 3 jednometové, 2 dvoumetové
5. Dušan Pláňavský (ZŠ Lednice) - 4 jednometové odpaly
nejužitečnější hráči:
Tomáš Veselý, Tomáš Procházka, Ondřej Luskač, Zdeněk Miklík
Všichni ze ZŠ Klobouky - po 6 nahraných bodech
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Pracovníci Oblastní charity Talent základní školy odchází
jednali s přednostou okresu
Dne 7.5.2001 se sešel přednosta okresu Břeclav Ing. Dymo
Piškula s pracovníky Oblastní charity. Jednání mělo informativní charakter a kromě ředitele charity Jaroslava Samsona
se jej zúčastnili vedoucí projektů H. Fialová, M. Volejníková,
J. Kolda a asistentka pro fundraising a propagaci J. Šnorichová. Za Okresní úřad byl přítomen také vedoucí referátu sociálních věcí Mgr. Z. Janíček.
Projednávaná témata se týkala mj. komunitních projektů, politiky
zaměstnanosti, investičního záměru zřídit Azylový dům pro matky
s dětmi v nouzi. Mluvilo se také o protidrogových projektech a
oblasti charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Přednosta
okresu byl také informován o nabídce spolupráce v pracovních
skupinách krajských orgánů, financování projektů v letošním roce,
strategii rozvoje OCH, sociální politice mikroregionů a o přeshraniční spolupráci. Přijal také pozvání na osobní návštěvu charity v
jejím sídle na Svatoplukově ulici.
Jedním z cílů společné schůzky bylo představit činnost Oblastní
charity Břeclav. Sociální politika se dostává v současnosti do pozadí
zájmu, ale sociální potřebnost lidí roste. Proto je snahou Oblastní
charity Břeclav rozšiřovat a zkvalitňovat všechny formy pomoci a
tím naplňovat své poslání a aktivně se podílet na zlepšení životních
podmínek lidí v jakékoliv nouzi.

Peníze přijdou v červenci
Břeclavský místostarosta Ing. František Strnad spolu s ředitelem
Městské policie Břeclav navštívili 15. května Ministerstvo vnitra
ČR, kde byly konečně potvrzeny dotace na protidrogovou činnost
ve městě Břeclavi. Celkem 243 tisíc korun by mělo dorazit na účet
města v červenci a vzápětí budou dotace použity na výstavbu dětských hřišť v jednotlivých částech města. „Letos jsou tyto dotace
nižší než v minulých letech, navíc jsou pro jejich využití velmi přísné podmínky a od příštího roku už je nepřiděluje ministerstvo, ale
krajské úřady,“ vysvětlil František Strnad.

V letošním školním roce končí na ZŠ Komenského v Poštorné svou povinnou školní docházku žák Martin Žabenský, kterému byl 26.10.1999 sdružením Křižovatka spolu s nadací Křižovatka udělen titul „Všestranný talent roku 1999“. Během své
docházky se Martin Žabenský svými úspěchy významně zapsal
do historie naší školy. Vybíráme některé z nich:

Školní rok 1996/97
- recitace a umělecký přednes - 3. místo v okresním kole

Školní rok 1997/98
- recitace a umělecký přednes - 1. místo v okresním kole
- pythagoriáda - 1. místo v okresním kole

Školní rok 1998/99
- recitace a umělecký přednes - 1. místo v okresním kole
- čestné uznání v regionálním kole
- zeměpisná olympiáda - 1. místo v okresním kole
- olympiáda v anglickém jazyce - 1. místo v okresním kole
- matematická olympiáda - 1. místo v okresním kole

Školní rok 1999/2000
- recitace a umělecký přednes - 1. místo v okresním kole,
- čestné uznání v regionálním kole
- olympiáda v němec. jazyce - 1. místo v okresním kole
- olympiáda v českém jazyce - 1. místo v okresním kole
- olympiáda v anglic. jazyce - 2. místo v okresním kole
- fyzikál. olympiáda - 2. místo v okresním kole
- matematická olympiáda - 3. místo v okresním kole

Školní rok 2000/2001
- olympiáda v němec. jazyce - 1. místo v okresním kole,
- 2. místo v regionálním kole
- olympiáda v anglic. jazyce - 2. místo v okresním kole
- matematická olympiáda - 2. místo v okresním kole
Vedení školy i učitelé děkují Martinovi za vzornou reprezentaci školy a
přejí mu další vynikající studijní úspěchy.

Stalo se v květnu 2001
1.Máj Byl lásky čas.
Sociální demokrati a jejich příznivci se setkali na Pohansku a
opékali prase.
2.5. Poprvé zasedal přípravný výbor letošních Svatováclavských
slavností.
3.5. Břeclav přivítala hosty z Trnavy a Wieselburku při příležitosti příprav mezinárodního folklorního festivalu.
4.5. Valtické vinné trhy navštívil také zástupce břeclavské radnice
Ing. František Strnad.
7.5. Starosta Mgr. Miroslav Ondruš spolu s vedoucí Turistického
informačního centra města Ivou Krutákovou navštívili turistické infocentrum v Poysdorfu kvůli vzájemné výměně propagačních materiálů a dohodě o další vzájemné spolupráce.
9.5. Ve Slavkově zasedala Správní rada Sdružení obcí a měst jižní
Moravy, jejímž členem je také Břeclav a předsedou starosta
Břeclavi Mgr. M. Ondruš.
Místostarosta Břeclavi RNDr. Miloš Petrů podepsal v Brně
doklad o podpoře Phare břeclavským Svatováclavským slavnostem ve výši 200 tisíc korun.
10.5. Starosta města Mgr. Ondruš zasadil za břeclavskou radnicí
tzv. Schumanův strom spolu s několika starosty ze Slovenska.
Místostarostové RNDr. Miloš Petrů a Ing. František Strnad se
zúčastnili oslavy Dne matek v Dělnickém domě, kterou pořádal Svaz důchodců v Břeclavi.
11.5. Město Břeclav jednalo s prodejnou Billa o nájmu pozemků a
rozšíření prodejny.
13.5. Konal se Májový koncert ke Dni matek v kostele sv. Václava.
Verše přednesla Gabriela Vránová, zahrál houslový virtuos
Bohumil Smejkal a další.
Také v Břeclavi se konaly oslavy vítězství našeho mužstva v
Mistrovství světa v hokeji. I když byly oslavy bouřlivé, policie nemusela zasahovat.

15.5. V Břeclavi se konalo 2. setkání (1. oficiální) starostů dvou
okresů, břeclavského a okresu Mistellbach v Rakousku.
17.5. Poprvé společně zasedala komise výstavby a komise dopravy
kvůli obchvatu města Břeclavi a výstavbě křižovatky na Lidické ulici (u bývalých kasáren). Současně se projednávala
nutnost výstavby světelné křižovatky Na Rožku v Poštorné.
V židovské synagoze u Městského muzea a galerie oslavil 70
let tvorby břeclavský fotograf, typograf a grafik, letos devadesátiletý Josef Červenka.
Konala se členská schůze bytového družstva Byt 2000, kde se
projednávala výstavba dalších bytů v Břeclavi.
21.5. Konalo se výběrové řízení na správce městského psího útulku u Bulhar. Nový správce by měl převzít vedení od 1. srpna
2001.
22.5. Zasedala valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace, v níž má město své akcie.
Byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova Finančního
úřadu Břeclav.
24.5. Starosta Mgr. Ondruš se v Brně zúčastnil ukončení činnosti
Výboru pro spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Jižní Moravou. Výbor vznikl v r. 1991 a v současnosti pozbyl na významu, když jeho činnost přebírá krajský úřad Jihomoravského kraje.
26.5. V Dělnickém domě se uskutečnilo společné posezení českých
a slovenských důchodců v rámci setkání pěveckých sborů
seniorů. Pořádal Svaz důchodců Břeclav.
28.5. Místostarosta RNDr. Miloš Petrů se v Brně zúčastnil jednání
o vývoji nájemného a deregulaci.
30.5. Zasedala rada města.
31.5. Na Okresním úřadě v Břeclavi se setkali starostové okresu s
přednostou a poté všichni společně odjeli do Hrušek na tradiční fotbalový turnaj.
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Za radnicí roste další lípa
Starosta města Mgr. Miroslav Ondruš
se ve čtvrtek 10. května připojil k sázení
památných stromů při příležitosti 50. výročí založení Rady Evropy a zasadil lípu
za radnicí. Pomáhali mu v tom další pozvaní starostové a hosté ze Slovenska.
Stromy se minulý týden sázely v celé Evropě na památku tehdejšího francouzského
ministra zahraničí Schumana, který v roce
1951 dal základ společné Evropě. „Původně
jsme uvažovali o švestce, ale aby to někdo
nepokládal za znevažování záležitosti, rozhodli jsme se pro lípu,“ řekl při této příležitosti předseda Regionální rozvojové agentu-

ry JUDr. Vladimír Gašpar, který se o den
dříve zúčastnil sázení stromů v Praze a ve
čtvrtek v Břeclavi.
V den sázení památného stromu přijal
pozvání také ředitel Domu techniky a výstaviště v Žilině Ing. Peter Berák. Oplatil
tak letošní účast Břeclavi na mezinárodním
turistickém veletrhu Expotour Slovakia
2001 v Žilině na výstavišti. Současně přijel
do Břeclavi starosta Holíče Ing. Milan
Kanda, který je rovněž prezidentem slovenských euroregionů. Předal starostovi
památnou medaili za spolupráci města
Břeclavi s Holíčem.
(peh)

Schumannův strom zasadil starosta spolu se svými hosty ze Slovenska.

Týká se Břeclavi
Do termálních
lázní bude blízko
Starosta Břeclavi Mgr. Miroslav Ondruš se
5. května zúčastnil slavnostního pokládání
základního kamene budoucího lázeňského
centra v Laa ad. Thaya. Při hledání vody pro
zdejší pivovar totiž místní narazili na termální pramen, a tak se město rozhodlo vybudovat lázeňský komplex, kde nebude chybět
kryté ani otevřené koupání v termální vodě.
Město už má k dispozici 400 milionů šilinků
na výstavbu komplexu. Základní kámen pokládal sám hejtman dolnorakouské vlády za
pomoci bagru, který sám řídil.

Budou nová
pracovní místa
Firma RME Spoj, která dosud sídlila ve
Tvrdonicích, oznámila v květnu úmysl přestěhovat se do Břeclavi na Bratislavskou ulici (kde dříve sídlila prodejna nábytku
NABA). „Firma potřebuje větší prostory a
více zaměstnanců, které snadněji sežene
tady, ve městě“ řekl starosta Břeclavi Mgr.
Miroslav Ondruš. Firma RME Spoj, která
se zabývá výrobou kabelů, plánuje pro začátek stovku zaměstnanců a po zaběhnutí až
dvě stě padesát.

Starosta jednal
v Hollabrunnu
Starosta města Mgr. Miroslav Ondruš se
16. května zúčastnil závěrečného shromáždění programu k projektu „Spolu“ v rakouském Hollabrunnu, který si klade za cíl podporu přeshraničních hospodářských aktivit
v regionu mezi Dolním Rakouskem, Českou republikou a Slovenskem. Těžištěm závěrečného shromáždění v rámci projektu
„Spolu“ bylo téma rozšíření Evropské unie
a jeho důsledků pro hospodářství v příhraničních regionech.

Daňový poradce
radil městu
Daňový poradce Ing. Šafránek 18. května
jednal s vedením města a příspěvkových organizací o transformaci těchto organizací na
společnosti s ručením omezeným, kde bude
město stoprocentním vlastníkem. Tato transformace byla schválena zastupiteli kvůli menšímu daňovému zatížení a dalším výhodám.

Starosta dostal od starosty Holíče Ing. Milana Kandy nejen památnou medaili za spolupráci města
Břeclavi s Holíčem, ale také malý tekutý dárek.
Foto: Petr Hynek

Přehlídka probíhala v angličtině
Už jste někdy viděli Red Riding
Hood? Slyšeli jste Macha a Šebestovou
mluvit anglicky? A co takhle pohádku o
ztraceném koťátku, které nikdo nechce,
o zlaté rybce rozzlobené na chamtivou
rybářku, o sedmi kůzlátkách, o upovídané ženě a hrnci peněz, nebo detektivku s pomalým Hod Dogem a geniálním
Cool Catem, či
písničky z krysího
doupěte,
popis
Dolních Dunajovic, anebo hon na
draka? A to všechno skutečně jen a
jen v angličtině.
A herci? Přece
chlapci a děvčata ze
základních škol a
gymnázií břeclavského okresu. Setkali se se svými
učiteli na již tradiční přehlídce vystoupení v angličtině v
Břeclavi 3. května.
Dobře totiž vědí, že
„ Kolik jazyků znáš,
tolikrát jsi člově-

kem“. A navíc - letošní rok byl Radou Evropy vyhlášen EVROPSKÝM ROKEM JAZYKŮ.
Pobočce Pedagogického centra v Břeclavi
patří poděkování za to, že dětem setkání
umožnila. Škoda jen, že se nenašel žádný
sponzor, který by odměnil aspoň ty nejšikovnější a povzbudil je tak k dalšímu studiu.
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UVIDÍTE V KINĚ KORUNA (dolby stereo)
ČERVEN 2001
V pátek 1.6. mimořádně za zlevněné vstupné v 17.15 hodin

DINOSAURUS
Dinosaurus jménem Aladar žije v bezpečí a dostatku na nádherném
ostrově společně se svými malými přáteli lemury. Z jejich pozemského
ráje je ale náhle a nečekaně vyžene zničující srážka planety s rojem
meteoritů. Aladarovi a několika lemurům se jen zázrakem podaří vyváznout životem. Animovaný americký snímek společnosti Walt Disney vás zaujme propracovaným příběhem a oslní neuvěřitelným technickým zpracováním s počítačovou animací. V českém znění Alice
Dvořáková, Jaroslav Satoranský, Daniel Tůma, Jiří Langmajer, Květa
Fialová, Barbara Kodetová, Eva Jiroušková a další. FALCON. Mládeži
přístupno. Vstupné 27 Kč

V pátek 1.6. ve 20 hodin, v sobotu 2.6. v 17.15 a ve 20 hodin

PARALELNÍ SVĚTY

DOLBY STEREO

Hořká love story vypráví úplně obyčejný příběh ze života, příběh
o mnohých z nás, o naší době. O tom, jak toužíme po lásce, po
vztazích a o tom, jak s nimi nakládáme. Architekt Kryštof žije již
několik let s Terezou, která nedávno dostudovala překladatelství.
Zatímco však Kryštof vidí svůj hlavní životní cíl ve své práci, Tereza sází na vztah s pevným a věrným partnerem, na lásku, která by
měla vyústit v „normální život“, hluboký vztah, rodinu... Režie Petr
Václav, hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková, Jitka Schneiderová,
Gabriela Škrabáková a další. FALCON. Mládeži přístupno - do 12
let nevhodné. Vstupné 49 a 51 Kč

V neděli 3.6. v 17.15 a ve 20 hodin

KOSTKA

DOLBY STEREO

Šest cizinců se z každodenního života probudí v tajemném fantaskním
vězení - v nekonečném řetězci vzájemně propojených cen ve tvaru kostek. Nikdo z nich neví, jak se tam dostali. Policista, architekt, lékařka,
studentka matematiky, zkušený trestanec a autistický mladík se s vypětím nervů a fyzických sil snaží najít cestu ven. Každý při tom musí
uplatnit něco ze svých schopností... Kanadský sci-fi horor s titulky, režie
Vincenzo Natali, hrají: Maurice Dean Wint, Nicole de Boerová, Nicky
Guadagniová, David Hewlett a další. INTERSONIC. Mládeži do 15 let
nepřístupno. Vstupné 54 a 56 Kč

V úterý 5.6. v 17.15 a ve 20 hodin

„24“

DOLBY STEREO

Komerční příběh se odehrává v průběhu čtyřiadvaceti hodin na moravských silnicích i polních cestách, zachycuje setkání dvou „vyděděnců“ - devatenáctileté dívky, jež chce zemřít kvůli své minulosti a třiadvacetiletého hackera, bezcílně ujíždějícího před neznámými lidmi, kteří chtějí zpět své peníze. Počáteční vzájemné antipatie obou
protagonistů se postupně proměňují a oba mladí lidé se otvírají jeden
druhému... Český příběh v režii Davida Beránka, hrají: Martin Trnavský, Bára Seidlová, Jiří Tomek. BONTONFILM. Mládeži přístupno.
Vstupné 45 a 47 Kč

Ve středu 6.6. v 17.15 a ve 20 hodin

SLEČNA DRSŇÁK

DOLBY STEREO

Nejdrsnější adeptka na královnu krásy se musí stát tou nejpůvabnější.
Může být mlaskající, chrochtající, pokecaná a ukecaná žena sympatická? Může. Pokud ji hraje Sandra Bullocková. Další z mnoha pygmalionských variací, v níž se mění tentokrát agentka tajné policie v MISS
USA. Americká komedie s titulky v režii Donalda Petria, hrají: Michael
Came, Benjamin Beatt a další. WARNERBROSS. Mládeži přístupno do 12 let nevhodné. Vstupné 47 a 49 Kč

CABRIOLET

DOLBY STEREO

Tobiáš je bubeníkem a také profesionálním vynašečem odpadků.
Žije mezi odpadkovými koši a skládkou. Tam také doslova najde
Pavlu - křehké, zlatovlasé stvoření s podřezanými zápěstími - v bezvědomí... Láska mezi Tobiášem a Pavlou je silná, živelná - chaos.
Pavla je nevyléčitelně nemocná a Tobiáš shání peníze na záchranu
jejího života, ale bez úspěchu...Česká tragikomedie v režii Marcela
Bystroně, hrají: Tobiáš Jirous, Pavla Jirásková, Ivan Král, Eva Vojtová, Inka Brendlová, Kateřina Winterová, Bára Urbánková, Pavel
Zajíček, Marek Tomin a další. FALCON. Mládeži přístupno.
Vstupné 49 a 51 Kč

Od čtvrtka 14.6. do středy 20.6. v 17.15 a ve 20 hodin,
mimořádně i v pondělí 18.6. v 17.15 a ve 20 hodin

TMAVOMODRÝ SVĚT

DOLBY STEREO

Hlavními postavami tohoto příběhu československých stíhacích pilotů
za druhé světové války je dvojice přátel - František Sláma a mladší
Karel Vojtíšek. Oba museli odevzdat svá letadla hitlerovcům, oba prchají do Anglie, oba bojují proti nepříteli, oba poznávají půvabnou Susan... Koprodukční velkofilm osvědčené autorské dvojice Jana a Zdeňka Svěrákových, hrají: Ondřej Vetchý, Kryštof Hádek, Tara Fitzgeraldová, Charles Dance, Oldřich Kaiser, David Novotný, Linda Rybová,
Jaromír Dulava, Radim Fiala, Lukáš Kantor, Miroslav Táborský, Juraj
Bernáth, Hans Assmann, Thure Riefenstein, Anna Nassey, Viktor
Preiss, John Warnahy a další. CINEMART. Mládeži přístupno - do 12
let nevhodné. Vstupné 65 a 67 Kč

Ve čtvrtek 21.6. v 17.15 hodin

DRAČÍ DOUPĚ

DOLBY STEREO

V magickém království Izmer vrcholí krize. Arcimág Profion uvedl do pohybu své temné plány na ovládnutí říše a sesazení dobrotivé císařovny Saviny za pomoci královského žezla, které mu umožní
ovládnout legendární zlaté draky. Jedinou šancí císařovny je vyslat
hrstku svých věrných služebných, aby našli jiné žezlo, které ovládá
pro změnu rudé draky. Americký film s titulky, režie Courtney Solomon, hrají: Justin Whalin, Jeremy Irons, Marion Wayans, Zoe
McLellanová, Thora Birchová a další. INTERSONIC. Mládeži přístupno. Vstupné 54 a 56 Kč

Od pátku 22.6. do neděle 24.6. v 17.15 a ve 20 hodin

PURPUROVÉ ŘEKY

DOLBY STEREO

Poklidné městečko v údolí francouzských Alp vzruší nález zavražděného muže, jehož tělo je bestiálně zohaveno a zavěšeno na vysoké skále. Z Paříže přijíždí komisař Pierre Niemans, aby zločin vyšetřil. Když je
objeveno v ledovcové jeskyni tělo další umučené oběti, začíná být zřejmé, že zločiny spojuje tajemná minulost. Třetí vražda na sebe nenechá
dlouho čekat... Francouzský thriller s titulky, režie Mathieu Kassovitz,
hrají: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farésová, Dominigue Sandová,
Jean-Pierre Cassel a další. FALCON. Mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 50 a 52 Kč

DOLBY STEREO VYHNÁNÍ Z RÁJE

Arvid žije spořádaným, ale velmi nudným životem. Jednoho dne se však
stane svědkem vyloupené banky, využije příležitosti a zloděje zneškodní. Po
jeho hrdinském činu ho navštíví neznámá žena a objasní mu důvod loupeže... Akční dánská komedie podle skutečné události. Režie Lasse Spang Olsen, hrají: Kim Bodnia, Dejan Cukic, Nikolaj Lie Kaas, Tomas Villum Jensen a další. INTERSONIC. Mládeži přístupno. Vstupné 54 a 56 Kč

Od pátku 8.6. do neděle 10.6. v 17.15 a ve 20 hodin

TAXI, TAXI

V úterý 12.6. a ve středu 13.6. v 17.15 a ve 20 hodin

V úterý 26.6. a ve středu 27.6. v 17.15 a ve 20 hodin,
ve čtvrtek 28.6. v 17.15 hodin

Ve čtvrtek 7. 6. v 17.15 hodin

V ČÍNĚ JEDÍ PSY

nejezdil. Ještě než zhodnotí práci místní policie, je unesen. Únos ministra motivuje policejního šéfa Giberta a kriminalistu Emiliena. Jenomže všem by zbyly jen oči pro pláč, kdyby se v pravý čas nechopil
volantu létající marseilleský taxikář Daniel a razantně nerozjel tuhle
zběsilou jízdu, která tentokrát končí až na Champs-Elysées. Francouzský film s titulky, režie Gérard Krawczyk, hrají: Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal, Emma Sjóbergová, Bernard Farcy, Marion Cotillardová,
Jean-Christophe Bouvet a další. INTERSONIC. Mládeži přístupno.
Vstupné 54 a 56 Kč

DOLBY STEREO

Kdyby to byl japonský velvyslanec býval věděl, tak by do té Francie

DOLBY STEREO

Režisérka Věra Chytilová se opět vrací ke svému zásadnímu celoživotnímu tématu - morálce, svobodě, hledání smyslu existence.
„Náš příběh hledá odpověď na to, jestli člověk dokáže být šťasten,
když k tomu má možnost. Nahota je ve filmu chápána obrazně jako
určitý druh osvobození. Ten příběh ale není o nahotě, ale o lidské
hlouposti a nepoučitelnosti“, míní režisérka. Česká tragikomedie,
hrají: Bolek Polívka, J. A. Pitínský, Milan Šteindler, Chantal Poullain, Věra Havelková, Petr Vacek, Jaroslav Tichý - Barin, Veronika Bellová, Otakáro Schmidt, Tomáš Matonoha, Arnošt Goldflam a
další. BONTONFILM. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné.
Vstupné 45 a 47 Kč
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Od pátku 29.6. do neděle 1.7. v 17.15 a ve 20 hodin

HELE, VOLE, KDE MÁM KÁRU?

Americká ulítlá komedie s titulky je z rodu „Prciček“ a „Road Tripu“.
Její humor má blízko ke starým groteskám. Scény s létajícími šlehačkovými dorty jsou nahrazeny pizzou a dva střelení kámoši Jesse a Chester
se s vybraným slovníkem teenagerů konce 20. století s chutí a pořádně
rozjetí vrhají do řady gagů, které jim připravila ztráta paměti po celonočním mejdanu. Režie Danny Leiner, hrají: Ashton Kutcher, Seann
William Scott, Kristy Swansonová, Jennifer Garnerová, Maria Sokoloffová a další. BONTON. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 45 a 47 Kč

FILMOVÉ ČTVRTKY
7.6. ve 20 hodin

TANEC V TEMNOTÁCH

DOLBY STEREO

Česká emigrantka a svobodná matka žije se svým desetiletým synkem ve Spojených státech. Pracuje jako dělnice v továrně a s neoblomnou houževnatostí šetří na náročnou operaci, která má jejího
syna zachránit před dědičnou slepotou... Film proslulého režiséra
Larse von Triera s titulky, v koprodukci Dánska, Francie a Švédska,
originálním způsobem kombinuje prvky melodramatu s muzikálem.
Hrají: Bjork, Catherine Denevue, David Morse, Peter Stormare, Joel
Grey a další. ARTCAM. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné.
Vstupné 46 a 48 Kč

21.6. ve 20 hodin

BINGO

DOLBY STEREO

Mladá Linda pracuje v herně binga. Kdysi honosný podnik La
Scala je těsně před definitivním krachem a Linda ho chce zachránit
pomocí své zvláštní schopnosti: dokáže totiž při hře předurčit losovaná čísla. Vše se zdaří a z Lindy se posléze stane majitelka prosperujícího italského restaurantu, který v opravené budově vystřídal
hernu. Komedie Velké Británie v režii Juliana Kempa s titulky,
hrají: Kelly MacDonaldová, Freddie Jones, Mossie Smithová, Jason
Hughes, Miriam Margolyesová, Lynn Hunterová, Gwenllian Daviesová, Sue Hopkinsová a další. CINEMART. Mládeži přístupno.
Vstupné 50 a 52 Kč

28.6. ve 20 hodin

FREKVENCE

17. června

DOLBY STEREO DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO

DOLBY STEREO

Šestatřicetiletý newyorský policejní detektiv John Sullivan se náhodným působením elektromagnetických sil spojí starou vysílačkou se svým otcem, jenž ovšem žije v roce 1969. John otce varuje
před nehodou, která ho má druhý den stát život. Prostřednictvím
vysílání dává instrukce otci, jenž však stojí proti nebezpečí sám,
protože jeho vyprávění o spojení s budoucností přirozeně nikdo
nevěří... Americký sci-fi thriller s titulky, režie Gregory Hoblit, hrají: Dennis Quaid, Jim Caviezel, André Braugher, Elizabeth Mitchellová, Noah Emmerich, Shawn Doyle, Jordan Bridges, Melissa
Erricoová, Daniel Henson a další. SPACEFILMS. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 50 a 52 Kč

DOLBY STEREO

Je to příběh Olgy, jejích přátel, rodiny a vrstevníků, nahlížený s ironií
a humorným nadhledem. Do bezstarostného Olžina dospívání zasahují
stále více společenské „normalizační“ poměry 70. let. V hořkosladké
komedii se střídají bouřlivé komediální situace se slzami. Její hrdinové
však už ví, že nepodlehnout, nevzdávat se, mít rád a nezapomenout se
smát, je platné a dobré. Český film Milana Šteindlera a Haliny Pawlovské, v hlavních rolích Ivana Chýlková a Fraciszek Pieczka. WARNERBROSS. Mládeži přístupno. Vstupné 30 Kč

24. června

GODZILLA
Legendární monstrum znovu v akci! Je větší než Empire StateBuilding
a silnější než King Kong. Kdo ji dokáže zastavit? Americký film v režii
Rolanda Emmericha. Hrají: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo a další. FALCON. Mládeži přístupno. Vstupné 30 Kč
V měsíci červenci uvedeme: Sleduje tě vrah, Bílá vdova, Billy
Eliot, Smlouva s ďáblem, Rebelové, Cesta z města, Bratříčku, kde
jsi, Smrtelný zásah, Malý Nicky-Satan Junior.

Den otevřených dveří
hudební školy YAMAHA
Hudební škola YAMAHA pořádá v sobotu 9.6.2001 od 9.00 hod.
do 12.00 hod. Den otevřených dveří na Šilingrově ul. č.31 v Břeclavi. Přijďte si prohlédnout se svými dětmi školu a vybrat si některý z
nabízených oborů:
Kroky k hudbě
Hra na zobcovou flétnu
Hra na keyboard
Hra na kytaru
* Hra na kytaru Populár
* Výuka zpěvu Populár
* Pohybové studio
Věková hranice je u všech oborů neomezena. Přijďte se zeptat na
vše, co Vás zajímá! Heslo naší školy: „Učení je radost“

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

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
3. června

TRHÁK PANA BOWFINGERA

DOLBY STEREO

Filmovému producentovi Bobby Bowfingerovi v kapsách chrastí
jen drobné a svým věřitelům se nestačí vyhýbat. Přesto je rozhodnut,
stůj co stůj, natočit svůj „trhák“, který by z něj udělal jednoho z
nejmocnějších mužů Hollywoodu. Steve Martin a Eddie Murphy,
dvě velké hvězdy americké filmové komedie - se sešly ve filmu, jehož scénář napsal „na míru“ jejich osobitému hereckému projevu (a
tedy s dvojrolí pro Eddie Murphyho) první z nich. Režie Frank Oz,
dále hrají Heather Grahamová, Christine Baranskiová, Jamie Kennedy, Barry Newman, Terence Stamp a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno. Vstupné 25 Kč

10. června

DEVĚT MĚSÍCŮ

DOLBY STEREO

První měsíc...Samuel se má stát tatínkem. Jeho manželka Matylda
mu to právě oznámila. Díky této zprávě Samuel málem způsobí silniční nehodu. Začíná si dělat starosti. Je všeobecně známo, že lidé úplně
zcvoknou, když mají mít dítě. Druhý měsíc... Samuel začíná akceptovat těhotenství své manželky. Konec konců, jak říká Matylda, jejich
vztah to přece nijak neovlivní... Francouzská komedie s titulky, režie
Patrick Braoudé, hrají: Philippine Leroy-Baulieu, Catherine Jacob,
Patrick Braoudé, Daniel Russe a další. ASTRA OSTRAVA. Mládeži
přístupno. Vstupné 30 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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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 1.6. od 13.00 hod. na pěší zóně
ZÓNA 2001
- soutěže, hudba, tanec, 4. ročník běhu břeclavským parkem,
1. ročník závodů koloběžek, bezplatné, anonymní, poradenské
protidrogové centrum, veřejná beseda na téma drogy
• Pátek 1.6. od 20.00 hod. v EmMku
ROCKOTÉKA S KAPREM
• Pátek 8.6. od 20.00 hod.
ALBERT MIX
• Čtvrtek 14.6. - sobota 16.6.
přírodní divadlo zámeckého parku VALTICE

HUDBA BEZ HRANIC

14.6. v 19.00 hod. farní kostel Valtice
Písně staré Evropy - CZALDY-WALDY kvartet
a Ivana KREJČIŘÍKOVÁ (soprán)

Galerie 99

Břeclav - Slovácká ulice
Antonín
Vojtek
• Vladimír OTÁHAL (Kobylí) jako host galerie vystaví svá díla pod názvem „Salón - hala Vládi Otáhala“ (krajina, květina, rytmus, grafit, malba). Vernisáž se koná ve čtvrtek 7.6. v 18 hod. Výstavu uvede básník ze
Slovácké metropole Dr. Jiří Jilík, lidové melodie zahrají Hudci. Výstava
potrvá do 29.6.
• V hlavním sále pokračuje výstava Antonína Vojtka „Cestou na Pohansko“ - soubor více než 20 olejomaleb.
• V galerii „Za dveřmi“ jsou vystavena díla - originály asi 30 umělců. Rozmanité techniky a náměty, keramika, dřevěné plastiky, šperky.
Služby galerie 99: nabízíme konzultace o uměleckých dílech, jejich čištění,
opravy, restaurování a ohodnocení. Rádi poradíme těm, kdo se zajímají o malování a výtvarnou tvorbu (ÚT, ST 14-17 hod.). Galerie 99 ocenila počátkem května sedmitisícího návštěvníka, který dostal olejomalbu A. Vojtka, další dva návštěvníci získali menší výtvarné dárky. Nyní bude oceněn až desetitisící návštěvník galerie. Otevírací doba: denně od 14 do 17 hod. mimo pondělí a sobotu!
Kolektivní návštěvy lze uskutečnit kdykoliv, ale po předchozí telefonické dohodě.
Tel. 0627/32 77 22 (záznamník).

15.6. od 19.00 hod. zámecký park
ZUZANA NAVAROVÁ a KOA, HONZA HRUBÝ a KUKULÍN, BAO BAP a ANDREW LEE SAVISON (USA), HAPPY
TO MEET a O’REILY (Irsko), DUNUMBA
16.6. od 15.00 hod. zámecká kaple - SLUNÍČKO
16.6. od 16.00 hod.
LAPAČ SNŮ, QUATRO ROMEN, Vl. MERTA aj. LEWITOVÁ, YAMUNA a SUJATA KIMIKO (Japonsko), Václav KOUBEK a TRABAND, NATALIKA, HRADIŠŤAN, GHYMES
(Slovensko, Maďarsko).
• Pátek 22.6. od 20.00 hod. v EmMku
ŠEDESÁTÁ
• Pátek 29.6. od 20.00 hod.
Poslední ROCKOTÉKA S KAPREM

Dům kultury Břeclav
• 14.6. František NEDVĚD - Třetí pokus
• 24.6. od 15 hod. v Div. sále - HONZA A DRAK - Loutkové
divadlo Radost. Vstupné: dospělí 30, děti 15 Kč.
* 6.6. Výroční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ
* 2. - 6.6.
Prodejní výstava terarijních zvířat a kaktusů.

Klub přátel umění
7.6. od 16.30 hod. v Komorním sále
Přednáška Otakara Pražáka - přírodní zajímavosti okresu Břeclav
Sledujte výlepové plochy DK Břeclav, dozvíte se o pořadech na II. pololetí
letošního roku. Objednávejte si už nyní vstupenky !!!

Šilingrova 31
690 02 Břeclav
0627/322 069

Pátek 1.6. ve 20.00 v čajovně
BUBNOVÁNÍ JE TU K MÁNÍ
Nástroje s sebou.
Sobota 9.6. ve 13.00 hod.
JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
Přihlášky v klubu nebo na tel. číslech: 0627/322 069, 0723/458 589.
Pátek 15.6. ve 20.00 hod.
OTK & HM... - Přijďte se poslechnout nové skladby psycho-bluesového kvarteta OTK a skupiny Marka Doubravy (ex-Tata bojs)
Hm... (hip hop, španělské rytmy, akustický punk a básníci z čítanky. Přeloženo z května.
Sobota 23.6. ve 20.00 v čajovně
Večerní čtení zenové poezie (Ryojókán, Bášo, Chan-šan).
Sobota 30.6. ve 20.00 v čajovně
TICHÁ HODINKA - rozjímání nad šálkem čaje.

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

Měsíčník RADNICE, vydává Město Břeclav. Adresa: Městský úřad Břeclav, TGM 10. Odpovědný redaktor: Ing. Bedřich Mach, tel. 0627/360 216
E-mail: mach@breclav-city.cz Redakční uzávěrka do 20. dne každého měsíce. Registrováno u OkÚ Břeclav č. 370010396.
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