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Břeclav se
družila
s Trnavou

Břeclavští městští policisté na fotbalovém turnaji městských policií v
Trnavě, který se konal ve čtvrtek 14.
června v rámci společné družební
akce, vybojovali pěkné 4. místo. (Škoda jen, že v turnaji nebyla více než
právě čtyři družstva).
Družba Břeclavi se slovenskou Trnavou
probíhá již delší dobu. Ve čtvrtek byla na
trnavské radnici slavnostně zahájena stálá
výstava, která se týká družby a Břeclav
zde má své místo. „Plánujeme, že něco
podobného uděláme i v Břeclavi, ale ne
na radnici, spíše v některých prostorách
městského muzea a galerie,“ uvažoval starosta Břeclavi Mgr. Miroslav Ondruš. Po
zahájení výstavy se uskutečnil tradiční fotbalový turnaj městských policií, letos se jej
zúčastnilo také mužstvo „starých pánů“ bývalých ligových hráčů Trnavy.
„Ještě něco nás v Trnavě potěšilo. Jak
jsme se dozvěděli, trnavský pivovar má
sice německého majitele, ale technického
náměstka v něm dělá bývalý sládek břeclavského pivovaru Podlužan. Proto tam
mají tak dobré pivo,“ pochvaloval si starosta Miroslav Ondruš.
(peh)

Z obsahu
tohoto čísla

Zástupce břeclavské radnice uvítal v Trnavě primátor Ing. Štefan Bošnák (vlevo). Součástí družební
akce byl také fotbalový turnaj čtyř mužstev.
Foto: Ing. Bedřich Mach
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Loni vedli
Janové a Katky

Ve fotbalovém zápase v Hruškách nastoupil za břeclavskou radnici tajemník Ing. Bedřich Mach (na
snímku v dolní řadě, třetí zprava).
Foto: Petr Hynek

Čest radnice hájil tajemník
Ve čtvrtek 4. června se uskutečnil tradiční
fotbalový zápas mezi zástupci státní správy
a samosprávy, který se letos konal v Hruškách. Starostové obcí a měst břeclavského
okresu, přednosta Okresního úřadu v Břeclavi Dymo Piškula a další úředníci státní
správy a samosprávy vyměnili ve čtvrtek 7.
června oblek a kravatu za fotbalový dres a
nastoupili proti sobě na čerstvě mokrý trávník TJ Sokol Hrušky. Za břeclavskou radni-

ci nastoupil její tajemník Ing. Bedřich
Mach. A jak to dopadlo? Po prvním poločase vedla státní správa 2:0, ve druhém poločase srovnala samospráva na 3:3. Na pokuty nakonec zvítězila státní správa v poměru
3:2. „Na to, že to jsou pánové v letech a z
osmdesáti procent neaktivní fotbalisté, mělo
utkání velmi slušnou úroveň,“ zhodnotil zápas rozhodčí Dymo Piškula st.
Petr Hynek

Družba se úspěšně rozvíjí
BŘECLAV - Ve dnech 26. až 27. května se uskutečnila družební akce pod
názvem „Západní Slovensko a Jižní
Morava spolu po evropsky“.
Češi žijící na Slovensku zahájili svůj program návštěvou Mikulčic. Další cesta vedla
do Tvrdonic, kde v areálu tvrdonických
slavností hosty přivítal starosta obce Jan
Netopilík. Odpoledne pokračoval program
v Hustopečích, kde byl připraven slavnostní
oběd a beseda s představiteli města a pracovníky Klubu historie a vlastivědy. Potom
se hostům věnoval děkan V. Fišer, který je
provedl novým kostelem v Hustopečích.
Účastníci zájezdu zde ještě navštívili muzeum, školu, kterou navštěvoval prezident
T.G. Masaryk, hustopečský hřbitov, kde je
místo odpočinku rodičů T.G.M. a pomník
padlých ze II. světové války. Následoval
odjezd do Dolních Věstonic, kde se účastníkům věnoval starosta obce Jiří Klanica.
Hosté měli možnost vidět pod vedením
RNDr. Šeby muzeum a expozice věnované
době kamenné a nejstarším historickým nálezům v této lokalitě. Přímo v terénu navštívili „Vysokou zahradu“ a „Kalendář věků“.
Po náročném dnu měli hosté možnost ubytování, aby se mohli od 19,30 hod. zúčastnit
další zajímavé besedy na téma problémů v
sociální oblasti obou regionů, problematiky

vstupu České republiky a Slovenska do EU
v první vlně atd.
Druhý den ráno účastníci zájezdu navštívili ekologickou farmu v obci Pavlov, kde se
seznámili s problematikou ekologického
pěstování bylin a vinné révy. Poté celou
delegaci přivítal starosta Mikulova Ing. Stanislav Mach. Na neformálním setkání při
sklence vína se opět hovořilo o již zmíněných tématech. Poté proběhla návštěva synagogy, židovského hřbitova, židovské stezky a nově otevřené Ditrichštejnské hrobky.
Následovalo setkání s proboštem a účast na
mši svaté, po níž účastníci setkání odjeli do
Břeclavi, kde navštívili sídlo Oblastní charity a seznámili se s činností jejích projektů.
Celá akce byla zakončena v obci Lanžhot,
kde se opět hovořilo na témata: sociální
služby, historie obce, ochrana přírody a
možnosti zaměstnanosti v pohraničí.
Účastníci závěrem konstatovali, že organizace a lidé v příhraničních oblastech se setkávají na různých úrovních, ale bez systémových kroků především v oblasti lidských
zdrojů. Koordinátor zájezdu Ing. M Kovář
dále informoval o těchto skutečnostech
přednostu Okresního úřadu Břeclav Ing.
Dymo Piškulu.
Jarmila Šnorichová,
Oblastní charita Břeclav

Nejčastějšími jmény, která rodiče na
Břeclavsku daly v roce 2000 svým dětem, byla jména Jan a Kateřina. Od 1.
července letošního roku bude možné zapsat do matriky dvě křestní jména.
Zdá se, že v poslední době vzrůstá obliba
tzv. biblických jmen, a to jak celostátně, tak i
na břeclavském okrese. Jméno evangelisty
Jana dostalo pětadvacet kluků, další evangelista Lukáš je patronem dvanácti. Také další
jména apoštolů a svatých figurují na prvních
místech tabulky nejoblíbenějších jmen. „Nevěřícího“ Tomáše si vybralo 23 rodičů, Martina o dva méně. Následuje Ondřej, Michal,
Jakub, David, Petr, Pavel, Lukáš a Filip.
Mezi dívkami vede 24 Kateřina za 21 Terezami a dvaceti Nikolami, následují Michaly,
Kristýny, Anety, Lucie a Natálie. Fantazie
některých rodičů však nezná mezí (a některé
děti jim za pár let možná nepoděkují), takže
se v matrice objevují i nezvyklá jména jako
Simeon, Herbert, Vilko či Adrian, u dívek
pak Sarah, Stela nebo Vanesa. Nechybí ani
exotické jméno chlapce Hong Phong.

Děti zpívaly v nemocnici
Ve čtvrtek 30. května v předvečer oslav
Mezinárodního dne dětí přišli malým pacientům dětského oddělení Nemocnice Břeclav
popřát a zazpívat členové školního sboru ZŠ,
Sovadinova 1 - Toulaví zpěváci. Za hudebního doprovodu V. Peši se zpívajícím dětem
podařilo svým nemocným kamarádům dokonale zvednout náladu. Na závěr jim všem předaly hračky, knihy, omalovánky atd.. Chtěl
bych proto jménem všech dětí poděkovat
společnosti Wiky Kyjov, knihkupectví I. Vašíček, knihkupectví J. Palacha, papírnictví p.
Barákové, papírnictví Jopi Swiss, společnosti
Maraviapress a vedení Večerky - Jaselská.
Mgr. D. Starnovský, organizátor projektu

Ulice Za bankou
bude za rok

Břeclavská ulice Za bankou v současnosti silně připomíná tankodrom. Nová vozovka by
zde měla být položena v příštím roce. „V současnosti se průběžně řeší výkup pozemků v
této ulici, abychom mohli provést rekonstrukční práce. Zbývají ještě tři pozemky, dva z nich
jsou v soudním sporu, ale věřím, že dokonce
letošního roku tuto záležitost uzavřeme, aby
vozovka mohla být příští rok hotová,“ plánuje
místostarosta Ing. František Strnad.
(peh)
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Vše o dobrovolných hasičích z Poštorné
Sbor dobrovolných hasičů (výjezdová jednotka) ve čtvrti
Poštorná, je zařazen nařízením Okresního úřadu č. 1/96 do
kategorie JPO III., kde se píše, že jde o jednotku SDH obce s
územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. Po zrušení výkonné jednotky v Ch. N. Vsi převzal její
úkoly SDH Poštorná.
V nařízení OÚ 2/96 je rozvedeno kde a jakým způsobem jednotka zasahuje. V článku 2. se pak hovoří o stupních poplachu:
I. stupeň - malý případ
II. stupeň - střední případ
III. stupeň - velký případ
V. stupeň - zvláštní stupeň - katastrofa
V prvním stupni, který vyhlašuje operační středisko Hasičského
záchranného sboru, se v nařízení doslova píše:
Počty jednotek - maximálním počtem čtyři jednotky PO. V tomto
stupni se pro katastrální území obce nebo objekty plánuje místní
jednotka PO a jednotky PO, které jsou uvedeny v nařízení OÚ k
zabezpečení plošného pokrytí pro garanci základní úrovně záchrany osob a majetku s ohledem na zabezpečení katastrálního území
nebo objektu. Velmi důležitá je i další věta, která zní: „Pokud nelze
jinak ověřit uskutečněný výjezd jednotek PO předurčených dle
plošného rozmístění, přidává se k předurčeným jednotkám vždy
jedna jednotka kategorie JPO I. - to je jednotka HZS“.
A jsme u jádra věci. Podle přílohy 1. OÚ č. 2/96, pokud vznikne
nějaká situace (požár či živelná pohroma apod.) ve čtvrti Poštorná,
má podle tohoto nařízení vyjet vozidlo CPS HZS, vyhlásit poplach
pro jednotku Poštorná a druhý vůz CPS HZS. Po převzetí těchto
úkolů po jednotce Ch. N. Ves by to mělo platit obdobně. Toto
pravidlo se nedodržuje, a tak se na hlavy Poštorenských hasičů
snáší kritika, že ve svém regionu, to je v katastru Poštorná a Ch. N.
Ves nezasahují a zasahují zde jiné jednotky z větší vzdálenosti. Čí je
to chyba, nevíme. Zda operačního střediska (svévolným výkladem

Zastupitelé schválili
změny rozpočtu
Zastupitelé města Břeclavi schvalovali v pondělí 18. června
změny v již schváleném městském rozpočtu. Některé položky
se upravovaly, u jiných vznikla chyba při zpracování počítačem.
Největší změnou v rozpočtu města je přesunutí částky 6,2 milionu
korun v kapitole investice. „S částkou jsme původně počítali jako
finanční spoluúčastí města na odkanalizování Staré Břeclavi, na kterou jsou odsouhlasené dotace z programu Phare. „Jenže se to trochu prodlužuje, výběrové řízení bude až na podzim, a protože částka se musí proinvestovat do konce roku, bylo by to letos dost problematické, proto přesuneme financování této akce na příští rok,“
informoval břeclavský místostarosta Ing. František Strnad. Současně ujistil, že město o slíbenou dotaci od Evropské unie skutečně
nepřijde. Uvolněná částka 6,2 milionu korun v letošním rozpočtu
města se po odsouhlasení zastupiteli přesune na investice do areálu
cukrovaru, kde mají vzniknout nové bytové domy a parkové úpravy. Letošní rozpočet už předtím počítal se statisícovou částkou na
projekt, uvolněné miliony půjdou na přeložku inženýrských sítí,
trafostanice a zejména do kanalizace v této části města. „Jen přeložka trafostanice, která nyní stojí na místě budoucích bytových domů,
přijde zhruba na tři miliony,“ podotýká František Strnad.
(peh)

Knihovna má regionální funkci
Příspěvek ve výši 450 tisíc korun Městské knihovně Břeclav odsouhlasilo městské zastupitelstvo. Knihovna získala statut knihovny
s regionální funkcí, která by měla koordinovat činnost jednotlivých
knihoven v břeclavském regionu.
(peh)

nařízení přednosty OÚ), či mylným zadáním tohoto úkolu některého z pracovníků HZS.
Výjezdová jednotka spolu se členy organizace hasičů Čech, Moravy a Slezska v Poštorné se podílí na výchově mladých lidí, a to tím,
že pod vedením manželů Kopaničových pracuje kroužek mladých
hasičů v počtu 14-ti dětí. Tento kolektiv se schází dvakrát týdně v
průběhu školního roku.
Výjezdovou jednotku tvoří 20 členů. Aktivně se práce a výcviku
zúčastňuje 16 členů, další 4 již méně především pro svoje pracovní
či rodinné zaneprázdnění. V minulém roce bylo založeno a začalo
s výcvikem družstvo žen. Soutěžní družstvo složené z mladších členů se v roce 2000 zúčastnilo jedenácti soutěží okresního i místního
významu, včetně soutěží ve Slovenské republice. Dále jsou v našich
řadách čtyři členové dorosteneckého věku, které nelze zařadit do
výjezdu, a tak hledáme doplnění a ustavení dorosteneckého družstva.
Činnost členů je také zaměřena na organizaci a přípravu soutěží,
které se v Poštorné staly tradicí. V letošním roce 15. září to bude
23. ročník a 6. ročník soutěže o Putovní pohár starosty města pro
muže a druhý ročník soutěže o Putovní pohár velitele požárního
sboru Poštorná pro ženy. Následující den to bude druhý ročník
soutěže Mladých hasičů našeho okresu.
Soutěží mužů a žen se zúčastňují nejen družstva našeho okresu,
ale i okresů jiných (Vyškov, Znojmo a pod.), družstva ze Slovenské
republiky a v minulosti i rakouská družstva Reinthal, Schrattenberg. V roce 2000 pozval sbor na soutěž jako hosty hasiče z družebního města Zvettensdorf. Obě jednotky se dohodly o další spolupráci.
Okresní sdružení hodnotí práci sboru jako dlouhodobě dobrou, o
čemž vypovídá, že sbor má ve svém kolektivu člena s titulem „Zasloužilý člen“, nositele vyznamenání „Za zásluhy“, „Za příkladnou
práci“, nositele odznaku „Sv. Floriána“ a diplomu okresního sdružení i vlastního sboru.
Hasiči v Poštorné si jsou také vědomi, že musí přiložit ruce i k
údržbě a ošetření stávající techniky, ale i k technice historické, kterou je jistě AS 16 Praga RN. V současné době ji vlastními silami
renovujeme pro zachování tradic. Následovat bude výměna některých plechových dílů na dopravním vozidle AVIA a jeho nastříkání
členy sboru. Další na řadu přijde automobilová stříkačka AKV, na
níž budou provedeny úpravy pro hasičské účely. V plánu je také
úprava požárního přívěsu na technický přívěs, který bude vybaven
pro technické zásahy.
Víme, že nelze vyjádřit další škálu činnosti, kterou sbor provádí.
Namátkou je to asistence při filmování, pomoc čerpání vody při
záplavách, opravách studní, čerpání vody občanům apod.
Závěrem nelze než konstatovat, že na podmínky, ve kterých sbor
pracuje, je jeho práce záslužná, ale bohužel nedoceněná.
Zdeněk Hanák, velitel SHD Poštorná

Elektronické jízdenky se
už prodávají na pěší zóně
Společnost BORS Břeclav (dříve ČSAD) již zahájila prodej
elektronických čipových karet městské hromadné dopravy v
Břeclavi.
Tyto čipové karty by měly postupně nahradit klasické papírové
jízdenky, které distributoři přestanou prodávat. Společnost si kromě rychlejšího odbavení cestujících slibuje od nového systému konec padělání jízdenek a také to, že odbouráním rabatu pro prodejce
jízdenek ušetří a peníze investuje do zlepšení komfortu pro cestující. Elektronické jízdenky lze „nabít“ na různou hodnotu a společnost je mj. začala prodávat také na pěší zóně u nádraží v proskleném pavilonu, pronajatém od břeclavské radnice. Přechod na elektronický systém odbavování cestujících začal k 1. červnu a měl by
trvat tři měsíce. Potom si cestující bude moci zakoupit tištěnou jízdenku už jen přímo u řidiče autobusu, a to za deset korun, zatímco
cestujícího s elektronickou jízdenkou přijde cestování mnohem
levněji.
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Nad knihovnou v Poštorné
naléval Mrazík bílého vína
V Galerii nad knihovnou v Poštorné se konala již druhá
vernisáž výstavy obrazů tentokrát se návštěvníkům představil Miroslav Mrazík Mráz, malíř ze sídliště Na Valtické.
Miroslav Mráz představil v Poštorné kolekci asi třiceti olejomaleb,
z nichž některé ještě voněly závěrečným lakem. Oproti loňské výstavě v Hustopečích je v jeho tvorbě znát určitý posun. „Malířova
paleta se lehce prosvětlila, autor se vrátil k poměrně subtilnějšímu
výrazu, aniž by jeho malba ztratila na razanci,“ vystihl poměrně
přesně umělcův vývojový směr břeclavský kunsthistorik PhDr. Karel Křivánek. Třebaže Miroslav Mráz je všeobecně považován za
abstraktního malíře, kunsthistorik jej vidí v jiném světle: „Mráz je
naprosto konkrétní člověk, který má stejné ctnosti i nectnosti jako
chlapi, kteří sedí naproti této galerie - Na Rožku. Na rozdíl od nich
chodí do práce z jednoho pokoje do druhého, kde má svůj atelier.
Je to člověk, který prostě vidí svět trochu jinak, z určitého osobitého úhlu,“ uvedl Křivánek. Během vernisáže se podávalo bílé víno,
které nalévali nejen členové pořádajícího Slováckého krúžku Poštorná Koňaré, ale i sám mistr Mráz.
(peh)

Josef Fröhlich vystavil
své bonsaje a dřevořezby
Ve středu 20. června byla ve Staré Břeclavi zahájena první
samostatná výstava autora dřevořezeb a pěstitele bonsají Josefa Fröhlicha.
Josef Fröhlich pochází z Podivína, většinu života však strávil ve
Staré Břeclavi, kde se již 30 let věnuje tvarování dřevin do miniaturních rozměrů. „Celá rodina měla pochopení pro jeho tvůrčí zájem, a tak je jeho domek i dvorek stálou výstavou bonsají. Je jen s
podivem, že nezačal upravovat a zmenšovat také členy své rodiny,“
poznamenal ve své zahajovací řeči na slavnostní vernisáži břeclavský místostarosta RNDr. Miloš Petrů. Od úpravy dřevin nebylo
daleko k dřevořezbám. Těm se Josef Fröhlich věnuje asi deset let.
Rozhodující vliv na jeho tvorbu měl sochař a řezbář Mistr Jiří Netík, který pro břeclavský kostel svatého Václava vyřezal ze dřeva
postavy pro Betlém. U něj absolvoval v r. 1997 ve Slavonicích letní
řezbářskou školu. Jeho práce prolíná symbolismus a duchovní tématika, některá díla byla vytvořena na námět Mistra Netíka. (peh)

Miroslav Mrazík Mráz v diskusi nad svými obrazy.

Foto: Petr Hynek

Věci našich babiček uvidíte
v muzeu až do půlky září
V Městském muzeu a galerii v Břeclavi byla ve čtvrtek 7.
června zahájena výstava nazvaná Z domácností našich babiček. Zněly staré šlágry na akordeon, podával se makový závin a bílá káva.
„Některé předměty určitě ještě dobře znáte z dob vašeho mládí,
některé možná máte sami v kuchyni. Možná se vám bude opravdu
zdát, že některé vystavené věci ještě nejsou tak staré, aby zde byly
vystavovány, ale my chceme touto výstavou ukázat, že i zdánlivé
harampádí a různé nepotřebné věci mají svůj význam a zaslouží si
naši pozornost,“ uvedla Mgr. Pavla Stöhrová z Technického muzea
v Brně, které tuto putovní výstavu autora Petra Nekudy přivezlo do
Břeclavi. K vidění jsou staré žehličky, kuchyňské nádobí, pece,
valcha, šicí stroje či slavný vysavač Lux, nám tak dobře známý ze
scénky s obchodním cestujícím ve filmu Smrt krásných srnců. „Jé,
tohle máme fakt v kuchyni a tenhle šicí stroj na půdě. A úplně
stejný kafemlejnek má naše babička,“ ozývalo se ze všech stran. Do
toho pracovnice muzea roznášely skvělý makový závin, který
ovšem nepekla žádná babička, ale pekárna, kávu prý zase navařila
muzejní uklízečka. O stylový hudební doprovod se postaralo starobřeclavské Hudební duo ve složení Evženie Červenková (akordeon) a Jožka Uher (kytara). Výstava Z domácností našich babiček
potrvá do 16. září.
(peh)

Akademie byla v tělocvičně

Josef Fröhlich říká o svém vztahu k bonsajím - Není to koníček, je to
poslání.
Foto: Petr Hynek

Školní rok ukončily děti základní školy v Charvátské Nové
Vsi sportovně pojatou školní akademií v hale tělocvičny.
Protože nová tělocvična základní školy nemá takovou akustiku,
jaká je potřeba pro recitaci, divadlo či zpěv, letošní besídka se nesla
vyloženě ve sportovním duchu. Žáci od těch nejmenších až po deváté třídy nacvičili pod vedením učitelek řadu parádních čísel. Nechyběly ani komáří reje, Ferda Mravenec nebo tančící stonožka,
dívky předvedly aerobic, žák 8. třídy David Helešic ukázal krasojízdu na kole, které se věnuje jako samouk. Starší žákyně nakonec
předvedly skoro profesionální gymnastické cviky. Žáci 9. třídy se
rozloučili se základní školou už definitivně a symbolicky převzali
květiny z rukou prvňáků, kterými kdysi také byli. Na přípravě celé
události se podílely učitelky Jitka Šaierová, Leona Brachtlová, Zdena Miklíková, Helena Kaňová, starší žáky a žákyně připravila tělocvikářka Anna Marečková, aerobic secvičila Jana Grbavčicová.
„Cením si na tom, že nešlo o vybrané děti, ale že cvičily prakticky
celé třídy,“ dodal ředitel školy Ivo Filipský.
(peh)
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Úspěchy mladých potápěčů
Mladí sportovní potápěči z Oddílu mládeže při KSP „NAUTILUS“ Břeclav se zúčastnili v sobotu 9.6.2001 svých prvních
mezinárodních závodů v ploutvovém plavání a rychlostním
potápění - Poháru IUVENTY v Bratislavě na Slovensku, na
které je osobně pozvala prezidentka Svazu potápěčů Slovenska paní Ing. Studeníková.
Na těchto závodech dosáhla minivýprava mladých závodníků z
NAUTILU Břeclav velmi pěkných výsledků:
25 m RP - kat. E děvčata - 27. místo Myslíková Nikola
25 m RP - kat. E chlapci - 20. místo Svoboda Václav
25 m RP - kat. D děvčata - 7. Vlhová Eliška
25 m RP - kat. D chlapci - 21. Svoboda Vojtěch
50 m PP - kat. E děvčata - 32. Myslíková Nikola
50 m PP - kat. E chlapci - 21. Svoboda Václav
50 m PP - kat. D děvčata - 13. Vlhová Eliška
50 m PP - kat. D chlapci - 22. Svoboda Vojtěch
100 m PP - kat. D děvčata - 13. Vlhová Eliška
100 m PP - kat. D chlapci - 28. Svoboda Vojtěch
200 m PP - kat. D děvčata - 10. Vlhová Eliška
200 m PP - kat. D chlapci - 19. Svoboda Vojtěch
V celkovém hodnocení se umístili:
Kat. E děvčata - 36. místo Myslíková Nikola
Kat. E chlapci - 27. místo Svoboda Václav
Kat. D děvčata - 13. místo Vlhová Eliška
Kat. D chlapci - 29. místo Svoboda Vojtěch
V současné době hledá vedení Oddílu mládeže při KSP „NAUTILUS“ Břeclav finanční příspěvky u sponzorů na nákup speciálních laminátových monoploutví (cca. 80 USD) z Ruska a Ukrajiny, potřebných k dosažení výrazně lepších výkonů mladých závodníků, chtějí také začít připravovat závodníky v dorosteneckém
věku na další zajímavé potápěčské disciplíny - distanční ploutvové
plavání na vzdálenosti 4 - 6 kilometrů a orientační potápění s
kompasem na cíl.
Mladí potápěči se nyní připravují na 10-ti denní Letní výcvikový
tábor, který proběhne začátkem července na zatopeném lomu nedaleko Telče, zde budou mít ideální podmínky k trénování a jako
odměnu zde budou mít možnost získat základní oprávnění k potápění se vzduchovým přístrojem.
Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav, jak je vidět z
jeho rozsáhlé činnosti, totiž vsadil na mládež a chce jí nabídnout
jiné způsoby trávení volného času. Nechcete nám v tom pomoct?
Hledáme obětavé lidi a samozřejmě také sponzory.
Milan VOJTA, předseda KSP „NAUTILUS“ Břeclav

V Ladné se dokončuje výstavba dvou tenisových kurtů, na níž se podílejí
místní občané.
Foto: Ing. Bedřich Mach

V Ladné se budují kurty
Rada města i zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci TJ Sokol
Charvátská Nová Ves na opravu kotle v tělocvičně Sokola, kde je v
havarijním stavu vytápěcí systém. Další příspěvek z městského rozpočtu je určen na vybudování sportovního areálu v Ladné, kde se
budují dva tenisové kurty a další sportovní zařízení, která bude
využívat jak místní základní škola, tak ostatní obyvatelé Ladné.
(peh)

Pohybem ke zdraví
Vedení ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 oznamuje, že po mnoha
úspěšných výukových projektech otevírá ve školním roce 2001/
2002 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Naším
záměrem je dosáhnout u dětí pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám, posílit přátelské osobní vztahy a orientovat jejich volný čas
ve zdravém životním stylu. V této nabídce bude škola pokračovat i
v dalších letech vždy u žáků 6. tříd. Věříme, že díky kvalitním
podmínkám dvou tělocvičen a velkého sportovního areálu se kvalifikovaným pedagogům podaří lásku dětí ke sportu plně rozvinout.
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Z usnesení 52. zasedání Rady města Břeclavi
ze dne 30. 5. 2001
Rada města schválila:
• pronájem části pozemku p.č. 2235/8 a části pozemku p.č.
2238 v k.ú. Poštorná Ing. Proksové na dobu neurčitou za
stejnou cenu jako u záboru veřejného prostranství s tím, že
nesmí být omezen vjezd do zahrádkářské kolonie
• přechod nájmu k pozemkům p.č. 3729/66 a p.č. 251/10 v
k.ú. Břeclav od 1.1.2001 ze spol. Shopping Center Plus
Břeclav na Zlínstav, a.s. Zlín se sídlem Zlín, Louky, tř. T.
Bati 385. Výše nájemného bude 914,- Kč/rok prvních 8 let
a dalších 10 let 914.000,- Kč/rok s každoročním zvyšováním nájemného podle míry inflace.
• výhledový plán rekonstrukce budovy ZŠ Na Valtické.
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2028 ze dne
2.5.2001 s firmou Černohorský na terénní úpravy ploch
kolem bytových domů na ul. K. H. Máchy za cenu
52.679,- Kč vč. DPH.
• průběh a výsledek výběrového řízení na akci "Úprava komunikace sídliště ČSA, Břeclav" a zároveň uzavření SOD s
firmou: Tlak Smolík s.r.o., J. Opletala 3143, Břeclav v souladu s nabídkou.
• dodatek č.2 ve výši 1.185.007,- Kč o změně objemu prací v
SOD č. 5/98 na akci: "Parter ZŠ Dukelská, Břeclav."
• uzavření SOD na Chodníky T.G.M. 5, Břeclav za 69.594,Kč s firmou Tlak Smolík s.r.o., J. Opletala Břeclav v souladu s nabídkou.
• vybranou firmu INVEST projekt s.r.o. Špitálka 16, 602 00
Brno, uzavřít SOD na zpracování hlukové studie v areálu
Cukrovaru Břeclav, pro vydání územního rozhodnutí v
ceně 25.000,- Kč + DPH.
• vyhlášení inventarizace příspěvkové organizace Domovní
správa Břeclav k 31.5.2001 a současně schválila jmenování
inventarizační komise ve složení Laubová Jana (předseda
komise), Machová Ilona, Jindra Milan. Křen Vladimír, Sulovská Dagmar (členové komise). Předmětem inventarizace bude majetek, účty 021,022,028, závazky, pohledávky,
stav zásob Prohlášení inventarizační komise bude předloženo starostovi do 31.7.2001 s tím, že starosta upraví složení komise dle potřeby.
• odměnu za správu bytů pro Domovní správu na rok 2001
- variantu B
Cena za byt/měsíc
173,19,- Kč
Cena za 1 hod. práce 172,00,- Kč
• přidělení bytu č. 22, vel. 2+1, V. podlaží domu v Břeclavi
4, Nádražní 85, Jarmile Zámečníkové.
• pronájem půdních prostor v domě na ulici B. Šmerala 4B
panu Vizvárovi.
• pronájem nebytových prostor cca. 21 m 2 - provoz sběrných surovin, společnosti STAVOSUR, a.s. s nájmem ve
výši 250,- Kč/m 2/rok s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
• příspěvek na "Májový koncert" ve výši 10.000,- Kč.
• schválila pronájem části pozemku parc. č. 3731/1 pro posezení před objektem Lanžhotská 9 p. Uhlíře Milana, v
k.ú. Břeclav v období od 1.6. do 1.11.2001 a od 1.5.2002
do 1.11.2002, a to na ploše cca 17,5 m 2 . Povolení podmiňuje dodržováním nočního klidu, tj. provoz max. do 22.00
hod s podmínkou, že zařízení bude mobilní a po 22. hodině bude vyklizeno.
• pronájem části pozemku před objektem Pivnice 7 na ul.
U tržiště pro posezení p. Bronislava Kašpárka, za účelem
občerstvení, a to na ploše 47,5 m 2 , při dodržení všech podmínek odboru místního hospodářství Městského úřadu v
Břeclavi.
• pronájem objektu bývalé výměníkové stanice VS 4 U vodojemu společnosti P.S. weld, s.r.o. z Břeclavi s nájmem ve výši 300,- Kč/m 2 /rok ke zřízení skladu a prodejny
hospodářských potřeb. Náklady vložené nájemcem do

rekonstrukce nebudou nájemným umořovány.
• návrh změny smlouvy o nájmu nebytových prostor a
smlouvy o budoucí smlouvě pro výstavu bytů v půdních
prostorách.
• použití znaku města na brožuře, kde bude mapa města pro
firmu GARP HK, spol. s r.o.
• prohlášení náhradníka MUDr. Pavla Trojana členem zastupitelstva města Břeclavi za odstupující MUDr. Čermákovou.
• smlouvu o dílo s Ing. Petrem Hynkem, jejímž předmětem
je příprava a zpracování "Radnice".
• navržené změny organizačního řádu Městského úřadu v
Břeclavi s platností od 1.6.2001
• směrnici starosty města k vnitřní kontrolní činnosti v působnosti městského úřadu a orgánů a organizací města
Břeclav.
• převedení částky 250.000,- Kč z fondu reprodukce investičního majetku a částky 90.000,- Kč z rezervního fondu
městské knihovny opravy prostor knihovny v budově bývalého národního výboru Charvátská Nová Ves
• v areálu cukrovaru ukládání betonové suti za 300,- Kč/t a
asfaltové suti za 1.000,- Kč/t. Sklad uloženého materiálu
bude spravovat domovní správa.
• pronájem nebytových prostor cca 1200 m 2 objektu (tržnice II) na parc. č. 529 s nájmem ve výši 500,- Kč /m 2/rok
nájemci Karlu Blanařovi
• aby uhrazení částky za zhodnocení domu TGM 13 ve výši
805.182,- Kč bylo provedeno z rozpočtu domovní správy,
a to správci konkursní podstaty firmy ALBA METAL
• provedení úprav plochy letiště - vyrovnání

Rada města neschválila:
• pronájem části pozemku p.č. 529/1 v k.ú. Břeclav /areál
býv. cukrovaru/ za účelem vybudování parkoviště.

Rada města bere na vědomí:
• výsledek dotazníku k cyklistické dopravě.
• zprávu o možnosti rozšíření počtu parkovacích stání v ul.
Nová, Libušina a B. Němcové
• zprávu o plnění mimořádných úkolů souvisejících s opravami a údržbou Zámku a jeho okolí.
• žádost paní Dany Žigmundové, o pomoc při řešení bydlení
s tím, že provizorní ubytování přiděluje v bytech IV. kategorie v Charvátské Nové Vsi
• žádost paní Miroslavy Švarcové o pomoc při řešení bydlení s tím, že provizorní ubytování přiděluje v bytech IV.
kategorie v Charvátské Nové Vsi
• informaci o průběhu 1. kola konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelů ZŠ Slovácká, Sovadinova a MŠ okružní
• projednání úpravy rozpočtu ve finančním výboru a doporučuje zastupitelstvu města projednávat úpravy rozpočtu v
delších časových intervalech.
• Materiály majetkového odboru a právního odboru k problematice prodejny Billa.

Slavil se svátek hudby
Dne jednadvacátého června se ve více než 190 městech ČR a 107
zemích světa na oslavu prvního letního dne konaly mezinárodní
nekomerční hudební slavnosti nazvané „Evropský svátek hudby“.
Umělci - na veřejnosti a bez nároku na honorář - věnovali svou
hudbu všem, kteří si je přišli poslechnout. Všichni hudebníci i v
Břeclavi měli tedy možnost v tento den vystoupit na veřejných místech, v prostorách škol, domova důchodců, pěší zóně, v nemocnici
či v uprchlickém táboře a svou hudební produkcí vyjádřit podporu
již 7. ročníku Evropského svátku hudby.
B. Kopuncová - odbor kultury

RADNICE / 7

Z usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi
konaného dne 18. 6. 2001 - pracovní verze
ZM schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

nového člena ZM
zápis z minulého zasedání ZM s připomínkami
program pro 23. zasedání ZM
5/1 prodej pozemku p.č. 1166/43 v k.ú. Char. Nová Ves o
výměře 469 m2 za cenu 10,-Kč/m2 p. Karlu Kaňovi
5/2 prodej pozemku p.č. 1166/41 v k.ú. Char. Nová Ves o výměře 469 m2 za cenu 10,-Kč/m2 Sylvě Znamenákové
5/3 zrušení věcného předkupního práva na pozemek p.č. 1166/
127 v k.ú. Char. Nová Ves o výměře 297 m2
5/4 zrušení věcného předkupního práva na pozemek p.č. 1147
v k.ú. Ladná o výměře 1.105 m2
5/5 záměr bezúplatného, případně úplatného převodu pozemků
p.č. PK 422/1 a p.č. PK 433/1 v k.ú. Břeclav o celkové výměře
2 631 m2 z majetku Okresního úřadu do majetku města Břeclav
5/6 souhlas s podáním návrhu na zrušení zápisu na LV 10001
pro obec a k.ú. Břeclav ohledně pozemku p.č.st. 2543 o výměře
22m2
5/7 revokaci svého rozhodnutí ze dne 27.11.2000 o prodeji pozemku p.č. 1166/27 v k.ú. Char. Nová Ves o výměře 106 m2 za
cenu 40,-Kč/m2 a schválilo snížení ceny na 10,-Kč/m2 při prodeji pozemku p.č. 1166/27 v k.ú. Char. Nová Ves o výměře 106
m2 manželům Pollákovým
5/8 prodej pozemků-zahrádek p.č. 2747/4 - 2747/32 p.č. 2747/
34 - 2747/46 v k.ú. Poštorná o celkové výměře cca 12 000 m2 za
5,-Kč/m2 jednotlivým členům zahr. osady „Býkovka“. Návrh na
vklad vlastnického práva k nemovitostem bude podán u Katastrálního úřadu v Břeclavi po podepsání všech smluv jednotlivými kupujícími.
5/9 prodej pozemku části p.č. 2516/1 v k.ú. Břeclav o výměře
cca 1 500 m2 za cenu 40,-Kč/m2 p. Josefu Černému
5/10 prodej pozemku p.č. 2235/189 v k.ú. Poštorná o výměře 5
m2 za cenu 500,-Kč/m2 p. Karlu Machovi.
5/11 výkup pozemku p.č. 3758/4 v k.ú. Břeclav o výměře 17 m2
za cenu 200 Kč/m2 od p. Vymyslického.
5/12 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 do majetku města.
5/13 prodej pozemků p.č. 1291/1 o výměře 6357 m2 a p.č.
1291/11 o výměře 563 m2 v k.ú. Charv. Nová Ves paní Ireně
Wozarové za cenu 50,- Kč/m2. Zároveň zastupitelstvo města
schválilo neuplatnit dohodu o věcném předkupním právu.
5/14 budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen týkající se části 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.
5/15 výkup pozemku městem, a to p.č. 350/3 ost. pl. ve výměře
23 m2 ost. pl. ve výměře 23 m2 v k.ú. Břeclav za cenu znaleckého posudku, která činí Kč 3.450,- od vlastníka KB a.s., Na Příkopě 33, Praha 1.
5/16 bezúplatný, případně úplatný převod pozemku p.č. 357/2
zahrady ve výměře 332 m2 v k.ú. Břeclav od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Břeclav.
5/17 pověřit starostu města učinit formou notářského prohlášení, že město souhlasí s odstraněním duplicity zápisu v LV 4933
pro obec a k.ú. Břeclav tak, že není vlastníkem uvedených nemovitostí, neboť nemá doklady potřebné k prokázání vlastnictví. Jedná se o p.č. st. 5204, st. 5205, st. 5211, st. 5212, p.č.
2653/27 vše v k.ú. Břeclav.
5/18 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.
5/19 bezúplatný převod pozemků p.č. 349/8 ost. plochy ve výměře 4 m2 a p.č. 477/10 zast. plochy ve výměře 6 m2 v k.ú.

Břeclav z LV 2 ČR - OÚ Břeclav do vlastnictví města Břeclav.
• 5/20 výkup pozemku p.č. 1249/3 v k.ú. Ch. N. Ves o výměře
3.499 m2 od Marie Turečkové, za cenu 25,- Kč/m2 (celkem
87.475,- Kč).
• 5/21 záměr výkupu částí pozemků na trase budoucího vodovodu a chodníku k bytům IV. kategorie v Ch. N Vsi od jednotlivých vlastníků v rozsahu dle projektu OK Atelieru č. „C“ z 1/
2001 za cenu 175,-Kč/m2 s případným zajištěním smlouvami o
budoucích kupních smlouvách.
• 5/22 schválilo prodej pozemku p.č. 1148 v k.ú. Ladná o výměře
1 063 m2 formou aukce s vyvolávací cenou 250,-Kč/m2
• 5/23 záměr prodeje objektu býv. hasičské zbrojnice včetně pozemku p.č. st. 797 o výměře 235 m2 v k.ú. Ch. N. Ves s tím, že
bude znovu vyvěšen
• 5/24 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.
• 5/25 revokaci svého rozhodnutí z 22.1.1996 o pronájmu a následném prodeji pozemků p.č.st. 217, p.č. 151/1a p.č. 152/2 v
k.ú. Břeclav manželům Vítu a Anně Čechovým a jejich synům
Jaroslavu a Bořivoji Čechovým.
• 5/26 směnu pozemku p.č.st. 1879 v k.ú. Poštorná o výměře 362
m2 ve vlastnictví Města Břeclav za pozemek p.č.st. 1883 v k.ú.
Poštorná o výměře 360 m2 ve vlastnictví Fosfy a.s. Břeclav. Směna pozemků proběhne bez vzájemného finančního vyrovnání.
• 5/27 trvat na vymáhání dlužného nájemného ve výši
165.883,30 Kč a úroků z prodlení ve výši 82.611,20 Kč v celkové výši 248.494,50 Kč s tím, že tato částka bude investována do
úpravy komunikace přiléhající k pozemku p.č. 156 /od nábřeží
k ul. Sovadinova/ v k.ú. Břeclav.
• 5/28 zrušení zápisu vlastnictví k pozemkům (dle přílohy) na LV
10001 pro k.ú. Břeclav, Poštorná, Ch.N.Ves.
• 5/33 revokaci svého rozhodnutí ze dne 29.11.1999 o prodeji
pozemku p.č. 983/2 v k.ú. Poštorná o výměře 1m2 paní Iloně
Kouřilové.
• 5/37 záměr směny nemovitostí, v rámci které se Město Břeclav
stane vlastníkem Domu školství, tj. domu č.p. 2995 na pozemku
p.č. 3612 a pozemku p.č. 3612 o výměře 4025 m2 - zastavěná
plocha v k.ú. Břeclav a na druhé straně se ČR - Okresní úřad
Břeclav - stane vlastníkem areálu Obchodní akademie, který
zahrnuje: dům č.p. 1224 na pozemku p.č. 1420/1 a pozemek
p.č. 1420/1 o výměře 2273 m2 - zastavěná plocha, p.č. 1420/2 o
výměře 465 m2 - zastavěná plocha, p.č. 3633/9 o výměře 60 m2
- zahrada, p.č. 3633/32 o výměře 1160 m2 - ostatní plocha. Vše
v k.ú. Břeclav.
• 5/38 zrušení věcného předkupního práva k pozemkům, které
jsou předmětem kupní smlouvy č. 0-11A/01 - 3K mezi Městem
Břeclav a Tlakem Smolík s.r.o. Břeclav. Návrh na vklad uvedené kupní smlouvy a věcného předkupního práva byl předán na
katastrální úřad v Břeclavi dne 12.6.2001. Jedná se o pozemky
p.č. 3103/123-126, 3103/128-130, 3102/57-76 a 3103/136, vše v
k.ú. Břeclav.
• 6/1 změny č. 3 a aktualizace ÚP SÚ Břeclav s tím, že schválilo
vyřazení lokality č. 7 resp. 3.07 z procesu schvalování změn č. 3
a aktualizace ÚP SÚ Břeclav v souvislosti se získanými vyjádřeními (Ministerstva ŽP, OkÚ Břeclav, referát ŽP-ZPF, MÚ Břeclav odbor rozvoje města -ZPF). Dále schválilo řešení připomínek a požadavku uvedené v Návrhu usnesení o schválení změny č.3 a aktualizace ÚP SÚ Břeclav v příloze č. 1
„Vyhodnocení z projednávání sloučeného konceptu a návrhu
změn č.3 ÚP SÚ Břeclav“
• 6/2 návrh řešení obou budov kasáren, t.j. hlavní budovy (býv.
mužstva) a budovy bývalého velitelství (p.č. 1700/2 a p.č. 1700/
4 v k.ú. Břeclav) s využitím pro bytové jednotky, zbourání objektu bývalé kuchyně s jídelnou.
• 6/3 pořízení těchto regulačních plánů dle finančních možností
města v tomto pořadí:
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lokalita u DPS
lokalita Za Židovským
lokalita Díly
(Pro letošní rok uvažujeme s lokalitou u DPS)
• 6/4 zařazení trati Vinohrady v k.ú. Ladná o výměře 40 ha, ohraničené hranicemi k.ú. Moravský Žižkov, k.ú. Podivín a dálkovým plynovodem do zápisu o schválení vnitřních tratí města
Břeclavi.
• 6/5 úpravu rozpočtu k 31.5.2001s tím, že v příjmové části v
položce 4232 bude 0,- Kč, ve výdajové části v § 6409 bude
1.159,- Kč, v investičních stavbách v § 2321 - PHARE bude 0,Kč a částka 6250,- Kč bude přesunuta z § 2321 - vlastní zdroje
do § 3612 - stavební příprava pro výstavbu bytů v lokalitě „Cukrovar“ (všechny částky jsou uvedeny v tisících)
• 6/6 odepsání pohledávky ve výši Kč 48.104,— u pí Merdové,
Břeclav - poplatek za prodej alkoholických a tabákových výrobků v roce 1992.
• 6/7 zrušit nedoplatky poplatku za svoz odpadu dle přílohy č. 2
ve výši Kč 96.700,- u poplatníků, kteří nebydlí v místě TP a není
známo místo jejich pobytu a současně schválilo zrušit nedoplatky u nezvěstných poplatníků dle přílohy č. 3 v celkové výši Kč
66.300,-. Poplatníky dle obou příloh vyřadit od 1.1.2002 z evidence poplatníků.
• 6/8 Obecně závaznou vyhlášku č. 51, kterou se mění a doplňuje
OZV č. 21 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách, ve
znění OZV č. 34, 42 a 47.
• 6/9 obecně závaznou vyhlášku č. 52 o některých omezujících
opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Břeclavi s tím, že v čl. 3 bodě 3.6 bude: v Ne - Čt
6:00 - 22:00 hod. a v Pá - So 6:00 - 24:00 hod.
• 6/10:
1. uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy“ o podmínkách prodeje 31 400 ks akcií společnosti Česká spořitelna, a. s.,
ISIN CZ0008023736 (dále jen „akcie“) se společností Erste
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP: 0090003195, (dále jen „kupující“), při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122 Kč za jednu akcii
2. registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi
na majetkovém účtu města/obce ve Středisku cenných papírů
ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společností EPIC
Securities, a. s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00,
IČO 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751.
3. uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů „jejímž
předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutí valné hromady České
spořitelny, a. s., o změně podmínek převoditelnosti akcií,
4. převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných
papírů s tím, že případně se vynechá odst. 3
• 6/10 delegovat Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny, a. s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy,
k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a. s., na
které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií.
• 6/12 pojmenování komunikace od křižovatky tř. 1. Máje a supermarketu BILLA po zimní stadion a bývalý areál pivovaru na
ulici „Pod Zámkem“.
• 6/13 odměny předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města:
Mgr. Poláškové ...............2.000,- Kč
Ing. Balcarovi .................2.000,- Kč
za období od 1.11.2000 do 30.6.2001.
• 6/14 výplatu další odměny neuvolněným členům zastupitelstva,
kteří v I. pololetí 2001 vykonávali funkci alespoň 90 kalendářních dnů, neskončil-li výkon jejich funkce dle nařízení vlády č.
358/2000 Sb. v platném znění.
• 6/15 uzavřenou dohodu o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18
měsíců vzhledem k sociální situaci Danihelové Svatoslavy.Výše
dluhu z titulu přeplatku na dávkách sociální péče je 83 880,-Kč,
splátka je ve výši 1 500,-Kč měsíčně, doba splatnosti 56 měsíců.

• 6/16 dodatek č. 7 ke zřizovací listině Městské knihovny Břeclav,
který je současně novým úplným zněním zřizovací listiny s platností od 19. června 2001.
• 6/17 neuplatnit předkupní právo k bytu Komenského 216/3,
Břeclav, po panu Jaromíru Vávrovi, aby v případě více zájemců
při prodeji nemovitostí z majetku města byl prodej realizován
aukcí dle platného aukčního řádu
• doplnění dotací SPŠ Břeclav 15.000,- Kč, na olympiádu břeclavských škol 7.000,- Kč a agentuře ZVUK doplatek 15.000,- Kč.

ZM neschválilo:
• 5/11 směnu pozemku p.č. 3758/4 v k.ú. Břeclav ve vlastnictví
p. Vymyslického za části pozemků p.č. 422/2 a p.č. 433/7 v k.ú.
Břeclav ve vlastnictví města Břeclav.
• 5/29 výkup nebo směnu nemovitostí ve vlastnictví pí Palánové
- dům č.p. 536 na pozemku p.č. 1651 a dům č.p. 353 na pozemku p.č. 879 vše v k.ú. Klobouky u Brna za nemovitosti v k.ú.
Břeclav ve vlastnictví Města Břeclav.
• 5/30 prodej části pozemku p.č. 223/2 o výměře 71 m2 v k.ú.
Břeclav. Pozemek je součástí schválené zastavovací studie aut.
nádraží v Břeclavi. Byl schválen pronájem tohoto pozemku na
dobu neurčitou.
• 5/31 prodej části pozemku p.č. 2584/97 v k.ú. Břeclav o výměře
128 m2 pí Věře Anthonové.
• 5/32 prodej pozemku části p.č. 2235/8 a části p.č. 2238 v k.ú.
Poštorná.
• 5/34 řešení narovnání vzájemných vztahů s firmou BILLA,
spol. s.r.o. Říčany u Prahy, Modelnice 30 v rozsahu:
- prodeje pozemku p.č. 4692 v k.ú. Břeclav pod velkoprodejnou celkem 1751 m2 (cena 1 800 Kč/m2) za cenu Kč 3,151.800,- a
rekolaudaci stavby ze stavby dočasného na stavbu trvalou úhradu Městu Břeclav za poskytnutí reklamních ploch v hodnotě Kč
2,000.000,- zpětná úhrada nájmu parkovací plochy 2 542 m2 přilehlých k
velkoprodejně BILLA spol. s.r.o., za období roku 1997 až 2000
v hodnotě Kč 1,871.000,- Tj. celkový výnos narovnání minimálně Kč 7,022.800,- prodej pozemku pod parkovištěm p.č. 433/24 v k.ú. Břeclav o
výměře 3 760 m2
• 5/36 prodej pozemků p.č. 2941/1, 2942/1, 803, 807/1, 807/2,
808 a 812 v k.ú. Poštorná vzhledem k vyjádření odboru rozvoje
města.

ZM bere na vědomí:
• 5/34 že vztahy s BILLA, spol. s.r.o. bude řešit rada města, a to
ve formě nájemní smlouvy a plnění závazků, které jsou vymezeny zápisem z jednání 17.4.2001. V případě naplnění sjednaných dohod bude odstoupeno od podané žaloby.
• 5/35, že na dražbě konané dne 22.5.2001 na pronájem pavilonu
A2 na „Pěší zóně“ v Břeclavi se stal vydražitelem BORS Břeclav, a.s. se sídlem na ul. Bratislavská 26 v Břeclavi s ročním
pronájmem 115.000,-Kč.
• 6/10 I. předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a. s.
• 6/11 informace o činnosti kontrolního výboru.

Nový zastupitel
složil slib

Poté, co odstoupila z funkce zastupitele města Břeclavi
MUDr. Eliška Čermáková, složil v pondělí 18. června před
zastupitelstvem slib nový člen, MUDr. Pavel Trojan.
MUDr. Trojan byl prvním náhradníkem na kandidátce strany Pro
region. MUDr. Pavel Trojan je zubní lékař, stejně jako jeho otec, a
pracuje na břeclavské poliklinice. Protože MUDr. Eliška Čermáková byla také v radě města a i tohoto postu se zřekla, je ještě nutné
zvolit nového radního. Ten se bude volit na příštím zasedání zastupitelstva.
(peh)
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Týká se Břeclavi

Neplatiči už
mají za pár
Dne 5. června bylo zahájeno kolaudační
řízení stavby bytů 4. kategorie (tzv. holobyty) Charvátské Nové Vsi. Zjištěné drobné
nedostatky měly být odstraněny do konce
června. Stěhování neplatičů začne pravděpodobně už v létě.
(peh)

Břeclav v knize
Milena Tomaštíková z Agentury cestovního ruchu představila 5. června na břeclavské
radnici knihu s názvem „Vítejte“ a podtitulem „Praha a turistické perly ČR“, kde je zařazen také Lednicko-valtický areál a města
Břeclav, Mikulov a Hustopeče. Břeclavská
radnice dostala za finanční příspěvek na realizaci této reprezentativní knihy několik výtisků. První z nich předal starosta Břeclavi
primátorovi družebního města - slovenské
Trnavy - Ing. Štefanu Bošnákovi.
(peh)

Rekonstrukce
V pátek 22. června se konala koordinační
porada dotčených organizací kvůli rekonstrukci vozovky 1/55 (od vjezdu do Břeclavi ze směru od Hodonína až po hraniční
přechod Poštorná - Reinthal). „Je potřeba
vyjasnit si průběh prací a zájmy dotčených
organizací kvůli hladkému průběhu této
náročné rekonstrukce hlavního průtahu
města,“ řekl místostarosta Břeclavi Ing.
František Strnad. Jednání se kromě něj zúčastnili zástupci Ředitelství silnic a dálnic,
SÚS Břeclav, VHS Břeclav a také prodejny
Billa, která plánuje výstavbu světelné křižovatky stejně jako firma Fastav Vsetín v
rámci výstavby supermarketu Kaufland za
kasárnami ve Staré Břeclavi. V rámci rekonstrukce vozovky bude třeba koordinovat také průběh prací na odkanalizování
Staré Břeclavi, napojení kasáren na centrální zdroj tepla atd.
(peh)

Výsledek ankety
Ve zpravodaji Radnice byla nedávno zveřejněna anketa k cyklistické dopravě ve
městě. Na otázky odpovědělo celkem 107
občanů města, převážně středoškolsky
vzdělaných. Většina z nich používá kolo při
své cestě do zaměstnání s tím, že jízda na
kole je nejrychlejším způsobem dopravy po
městě. Jako největší nedostatek vidí dotázaní občané malý počet zřízených cyklistických komunikací, které jsou vedeny v samostatných pruzích nebo po stezkách, dále
v nevyužití poloprázdných chodníků či cest
pro chodce a cyklisty ve městě. O zveřejnění dotazníku požádala břeclavskou Radnici
instituce Centrum dopravního výzkumu,
která bude o výsledcích také informována.
(peh)

Stalo se v červnu 2001
1. červen - Slavil se Den dětí.
5.6. Už potřetí navštívil starosta Mgr. Miroslav Ondruš žáky základních škol v
Městské knihovně v rámci cyklu "Starosti pana starosty".
6.6. Město Břeclav jednalo s firmou Harpen o možnosti vytápění bývalých kasáren v rámci plánované rekonstrukce na byty.
Mimořádně zasedala rada města.
7.6. Starosty okresu přijal přednosta
Okresního úřadu Břeclav Ing. Dymo
Piškula a odpoledne si všichni v
Hruškách zahráli fotbal.
Radnice jednala s daňovými poradci
o celkové inventarizaci města.
Místostarosta RNDr. Miloš Petrů se
zúčastnil valné hromady společnosti
Hantály.
11.6. Proběhlo první kolo nabídek na tisk
reprezentativní knihy o městě Břeclav.
14.6. Zástupci břeclavské radnice a Městské policie Břeclav navštívili družební
město Trnava.
15.6. V Pasohlávkách se sešli zástupci obcí a
měst (včetně Břeclavi) zapojených do
systému Turistických informačních kanceláří, podporovaných z programu Phare. Jednalo se o dalším rozvoji projektu.
16.6. Starosta Mgr. Miroslav Ondruš se zú-

častnil výstavy cestovního ruchu v rakouském Laa an der Thaya.
17.6. V Drasenhofenu se konala 4. regionální slavnost, kde se prezentoval
také břeclavský okres.
18.6. Zasedalo zastupitelstvo města.
19.6. Zasedalo představenstvo společnosti
VAK, v níž je město Břeclav akcionářem.
Starosta jednal o možné podpoře
břeclavské radnice hokejového mužstva HC Colligo Břeclav.
21.6. Starosta Mgr. Miroslav Ondruš zahájil na Lokomotivě olympiádu břeclavských základních škol.
Zástupci radnice pracovně poobědvali s místopředsedou rozpočtového výboru Parlamentu ČR p. Sobotkou.
Zasedala protidrogová komise.
22.6. Břeclav měl už podruhé navštívit ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.
Už podruhé však svoji plánovanou
návštěvu zrušil.
26.6. Velitel Městské policie Břeclav Jiří
Zatočil oslavil Abrahámoviny.
27.6. Zasedala rada města.
Konala se valná hromada společnosti
Teplo Břeclav s.r.o.
30.6. až 1.7.- V Jabloňovém se konal Svátek
Pomoraví s účastí města Břeclavi
(v rámci Euregio - festivalu).

Okres má novou střelnici

Koncem května Českomoravská myslivecká jednota OMS Břeclav slavnostně
zahájila provoz na nové, moderní brokové a malorážkové střelnici v Zaječí. Střelnice splňuje parametry i pro závodní
střelbu. První okresní přebor na loveckém kole se konal v sobotu 2. června.
„Střelectví na břeclavském okrese stagnovalo z důvodu absence střelnice již od roku
1989, kdy se konal poslední okresní přebor
na loveckém kole,“ vysvětluje Vladimíra
Vejrostová, jednatelka Českomoravské myslivecké jednoty, OMS Břeclav. „Rozhodnutí
vybudovat střelnici nebylo jednoduché. Největší překážkou byl nedostatek finančních
prostředků, najít vhodný terén a chtěli jsme
také umístit střelnici do středu okresu, aby
byla dostupná co největšímu počtu zájemců

o střelectví,“ říká Vladimíra Vejrostová. Nakonec padlo rozhodnutí vybudovat střelnici
v Zaječí, kde obec vyšla okresnímu mysliveckému sdružení vstříc a odprodala vhodné
pozemky. Českomoravská myslivecká jednota OMS Břeclav je koupila společně s mysliveckým sdružením Zaječí - Nové Mlýny v
loňském roce. Prakticky vše od výkopů pro
položení elektrických rozvodů až po vybudování střeleckých stanovišť a střeleckých
věží provedli sami členové Mysliveckého
sdružení Zaječí - Nové Mlýny. Finanční prostředky na nákup materiálu a automatických
vrhaček zabezpečila ČMMJ OMS Břeclav.
V září se zde bude konat veřejná soutěž na
loveckém kole a baterie. Na střelnici bude
probíhat rovněž výuka adeptů v loveckém
střelectví.
(peh)
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UVIDÍTE V KINĚ KORUNA (dolby stereo)
ČERVEN 2001
V neděli 1.7. v 17.15 a ve 20.00 hod.

HELE, VOLE, KDE MÁM KÁRU?

DOLBY STEREO

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 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. BONTONFILM. Mládeži přístupno - do 12
let nevhodné. Vstupné 45 a 47 Kč
Od úterý 3.7. do čtvrtka 5.7. v 17.15 a ve 20 hod.

SLEDUJE TĚ VRAH

DOLBY STEREO

Agent FBI Joel Campbell je pronásledován masovým vrahem,
jehož se po tři roky marně pokoušel chytit. Sadistický psychopat
nechává policii a FBI pátrat po dívkách z fotografií. Poslední ženou
ve zločincově děsivé „kolekci“ se má stát Campbellova psychoterapeutka Polly. Tentokrát se však vrah sám stane obětí vlastní zrůdné
hry. Americký kriminální thriller s titulky, režie Joe Charbanic, hrají: James Spader, Marisa Tomeiová, Keanu Reeves, Ernie Hudson,
Chris Ellis, Robert Cicchini, Yvonne Niamiová, Jennifer McShaneová, Gina Alexanderová a další. BONTONFILM. Mládeži do 15
let nepřístupno. Vstupné 45 a 47 Kč
Od pátku 6.7. do neděle 8.7. v 17.15 hod.

Ve středu 11.7. ve 20 hod. a ve čtvrtek 12.7. v 17.15 a ve 20 hod.

ČOKOLÁDA

DOLBY STEREO

Politická komedie vznikla podle románu anglické autorky a v
americké produkci, avšak odehrává se ve Francii. Její hrdinkou je
krásná mladá žena Vianne Rocherová, jež na konci padesátých let
20. století přijede do staré vesnice a otevře si tam v době půstu
cukrárnu s čokoládovými specialitami podle tajných receptů. Nezávislá žena, která nechodí do kostela a která má nemanželskou dceru, se od počátku stane trnem v oku místní autoritě, hraběti de
Reynaudovi... Americký film s titulky, režie Lasse Hallström. Hrají:
Juliette Binocheová, Judi Denchová, Alfred Molina, Lena Olinová,
Johnny Depp,Carrie-Anne Mossová, John Wood a další. Mládeži
přístupno. Vstupné 50 a 52 Kč
Od pátku 13.7. do neděle 15.7. v 17.15 a ve 20 hod.

REBELOVÉ

DOLBY STEREO

Maturantka Tereza a kluk, který utekl z vojny, by si mohli v
klidu žít svojí love story, kdyby jim však za zády právě nekončila
60. léta. Doba někdy lásce nepřeje, ale přesto je nutné milovat,
tančit a zpívat. Režisér Filip Renč se vrací do ringu s výpravným
dobovým muzikálem. Hrají: Zuzana Norisová, Jan Révai, Tomáš
Hanák, Alžběta Stanková, Anna Veselá, Jaromír Nosek, Lubo
Kostelný, Martin Kubačák, Ondřej Šípek, Petr Burian, František
Němec, Jiřina Bohdalová a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno. Vstupné 50 a 52 Kč
V úterý 17.7. a ve středu 18.7. v 17.15 a ve 20 hod.

KONDOMEDIE

DOLBY STEREO

Šarmantní, milovaní a v práci úspěšní chlapíci většinou pevně
stojí v kramflecích. To už se musí stát opravdu NĚCO, aby ztratili
řeč. Jenže život je tajemný hráč, který míchá karty velmi rafinovaně. Americká romance Dona Roose vábí i slibným hereckým obsazením. Ben Affleck a Gwyneth Paltrovová se probíjejí ranami
osudu, aby i těm nejskeptičtějším dokázali, že happy end nakonec
číhá na každého. Dramatický příběh s titulky, dále hrají: Tony
Goldwyn, Alex D. Linz, David Dorfman, Natasha Henstridgeová,
Joe Morton, Johnny Galecki a další. SPI. Mládeži přístupno.
Vstupné 50 a 52 Kč

Francois Pignon je nudný suchar, který strávil polovinu života v účtárně továrny na prezervativy. Manželka ho už dávno opustila a jeho šestnáctiletý syn s ním nechce mít nic
společného. A k tomu všemu Pignon právě dostal výpověď.
Před sebevraždou ho zachrání nový soused, který zcela změní jeho život. Z ušlápnutého smolaře se postupně stává populární osobnost úspěšná v profesionálním i soukromém životě. Francouzská bláznivá komedie v režii Francise Vebera s
titulky. Hrají: Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry
Lhermitte, Michéle Larogueová, Michel Aumont, Jean Rochefort a další. ARTCAM. Mládeži přístupno-do 12 let nevhodné. Vstupné 52 a 54 Kč

Od pátku 6.7. do neděle 8.7. ve 20 hod.

Ve čtvrtek 19.7. v 17.15 a ve 20 hod.

NAHORU, DOLŮ

DOLBY STEREO

PULP FICTION-HISTORKY Z PODSVĚTÍ
CESTA Z MĚSTA
DOLBY STEREO
DOLBY STEREO Rozvedený programátor Honza při výletě na venkov se synem
Gangsterská filmová freska se 7 nominacemi na Oscara se stala za krátkou dobu kultovním filmem. Je to pohled do losangeleského podsvětí zamořeného drogovými dealery spletený do
několika historek. Barevné, až nadsmyslné scény z tajemných
barů, obrázky „běžného“ života gangsterů, to vše je strhujícím
opusem, jehož stvoření si žádalo nadmíru geniality, nadmíru
scenáristického nadání. Takového scenáristu a režiséra má současný Hollywood v jedné osobě - Quentin Tarantino. Hrají:
John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurmanová, Samuel Lee
Jackson, Harvey Keitel, Rosanna Arguetteová, Christopher
Walhen a další. HOLLYWOOD. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 45 a 47 Kč
V úterý 10.7. v 17.15 a ve 20 hod., a ve středu 11.7. v 17.15 hod.

BILLY ELLIOT

DOLBY STEREO

Drsný „macho,“ otec jedenáctiletého Billyho, se rozhodne, že
ho pošle do kurzů boxu v místním sportovním středisku. Vedle
v sále roztáčí sukénky malé budoucí primabaleríny a Billy je
očarován ladností jejich pohybu. Touha je silnější než on. Billy
objevil nový svět a je jasné, že jeho talent je obrovský. Přesvědčí i otce a dostává se na prestižní baletní školu. Životní příběh
chlapce, který jde za svým snem a který zazářil nejen jako filmová hvězda, ale i jako brilantní tanečník. Režie Stephen Daldry, hrají: Julie Waltersová, Jamie Bell, Jamie Draven, Gary
Lewis, Jean Heywoodová, Stuart Wells, Mike Elliot a další.
BONTONFI LM. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné.
Vstupné 45 a 47 Kč

Honzíkem postupně propadá tamnímu kouzlu, zosobněnému
mimo jiné též nádhernou dívkou Markétou. Po řadě očistných
zážitků se rozhodne zůstat, ale kvůli neblahé shodě okolností se
musí vrátit k hektickému životu ve velkoměstě. Na přírodu už
však nedokáže zapomenout. Režisér Tomáš Vorel přesně a výstižně formuluje pocity moderního člověka. Vesnickou harmonii postihuje právě prostřednictvím vymezení vůči moderním atributům: na venkově „nejsou“ mobilní telefony, přenosné počítače,
drahá auta, nejde tu o peníze ani o úsporu času... Hrají: Tomáš
Hanák, Barbora Nimcová, Michal Vorel, Anežka Kusiaková, Ljuba Skořepová, Boleslav Polívka, Eva Holubová, Leoš Suchařípa,
Alena Štréblová, David Vávra a další. FALCON. Mládeži přístupno. Vstupné 49 a 51 Kč
V pátek 20.7. a v sobotu 21.7. v 17.15 a ve 20 hod.

BRATŘÍČKU, KDE JSI?

DOLBY STEREO

Sympatický podvodník Odysseus Everett McGill je na útěku se
dvěma spoluvězni Petem a Delmarem, jež musel s sebou vzít jen
proto, že s nimi byl připoután na jednom řetězu. Trojice zažije na
dlouhé cestě státem Mississipi různé bizarní příhody, než se Everettovi podaří setkat se s bývalou manželkou Penny a přesvědčit
ji, aby se za něj znovu provdala... Americko-francouzská dobrodružná komedie s titulky, režie Joel Coen, hrají: George Clooney,
John Turtutto, Tim Blake Nelson, Charles Durning, John Goodman, Michael Badalucco, Holly Hunterová, Stephen Root, Chris
Thomas King a další. BONTONFILM. Mládeži přístupno-do
12 let nevhodné. Vstupné 45 a 47 Kč
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V neděli 22.7. v 17.15 a ve 20 hod.

VE STÍNU UPÍRA

DOLBY STEREO

Mistrovské dílo německého filmového expresionismu Upír
Nosferatu patří ke snímkům, k nimž se filmaři nepřestávají vracet. Postavu „osamělého monstra“ akcentuje i nejnovější variace Ve stínu upíra, pojatá jako film o filmu. Původně divadelnímu a klipovému režisérovi E. Eliasi Merhiegovi se ovšem v
rámci autorské licence podařilo realizovat pozoruhodný snímek, pro který získal především díky producentu Nicolasi Cageovi reprezentační tvůrčí tým. Na originální atmosféře filmu
vedle kameramana Loua Boguea má výrazný podíl herecké
obsazení v čele s Johnem Malkovichem a znamenitým Willemem Dafoem, dále hrají Cary Elwes, John Alden Gillet, Eddie
Izzard, Udo Kier, Catherine McCormacková, Marja-Leena Junkerová, Sacha Leyová a další. SPI. Mládeži přístupno. Vstupné
50 a 52 Kč
Od úterý 24.7. do čtvrtka 26.7. v 17.15 hod.

LOVEC POLICAJTŮ

DOLBY STEREO

Steven Segal se vrací do ringu! Zhubl, omládl a po fyzické
stránce má všechny předpoklady pro boj s partou zkorumpovaných policistů, kteří možná jedou v obchodech s drogamii.
Zkorumpovaní poldové z patnáctého okrsku přijdou o penzi a
narkomafie o svá chapadla ve vládních kruzích. Steven Seagal
se vrací v tvrdém akčním stylu, znovu proti všem! Americký
film s titulky, režie Andrzej Bartkowiak. Dále hrají: Isaiah
Washington, Antony Anderson, Michael Jai White a další.
WARNE RB ROS. Mládeži přístupno-do 12 let nevhodné.
Vstupné 47 a 49 Kč
Od úterý 24.7. do neděle 29.7. ve 20 hod.

HANNIBAL

DOLBY STEREO

Dr. Hannibal Lecter, rafinovaný psychiatr a úchylný vrah,
který s požitkem pojídal maso svých obětí, uprchl z ostře střeženého vězení. Nepřestává být sám sebou - krutou zrůdou se
zálibou v kanibalismu. Pod maskou kultivovaného znalce italského umění však mate stopy a prožívá své hnusné choutky s
elegantní noblesou. Zloduchovi jde po krku agentka FBI Starlingová - Julianne Mooreová. Ale skutečně jen po krku? Americký thriller s titulky, režie Ridley Scott, Hrají: Anthony Hopkins, Julianne Mooreová, Giancarlo Giannini, Gary Oldman,
Ray Liotta a další. BONTONFILM. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 50 a 52 Kč
Od pátku 27.7. do neděle 29.7. v 17.15 hod.

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 Caine, Benjamin Bratt, William Shatner, Ernie Hudson a další. WARNERBROSS. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 55 a 57 Kč
Od úterý 31.7 do čtvrtka 2.8. v 17.15 a ve 20 hod.

MALÝ NICKY

DOLBY STEREO

Nicky by nejraději jen poslouchal heavymetalovou hudbu, ale
otec - Satan po něm chce, aby se věnoval rodinné tradici - pokoušel lidi a vůbec šířil zlo po světě. Dva starší bratři odejdou z
Pekla a rozhodnou se, že nastolí své vlastní Peklo na Zemi v
New Yorku. Tím se naruší kosmické zákony a Satan začne ztrácet svou sílu. Zachránit ho může jen jeho nejmladší syn Nicky...Americká komedie s titulky, režie Steven Brill, hrají: Adam
Sandler, Harvey Keitel, Patricia Arguetteová, Rhys Ifans a další.
SPACEFILMS. Mládeži přístupno - do 12 let nevhodné. Vstupné 50 a 52 Kč

V měsíci srpnu uvedeme:
Krokodýl Dundee 3, Valentine, Mexičan, Mumie se vrací, Evoluce,
Do hola, Smlouva s ďáblem, Pěkná mrcha, Zvíře, Holky, do toho,
Kruh, Vymítač ďábla.

Za Pohanské radovánky se
bude platit tisícikoruna
Jistou tradicí se stalo setkávání různých organizací a politických stran u loveckého zámečku Pohansko nedaleko
Břeclavi. Za tyto akce se bude od nynějška platit.
Za organizované akce na Pohansku dosud pořadatelé nemuseli platit ani korunu, rada města však rozhodla, že další zájemci
už za pořádání takových mítinků budou muset městu uhradit
tisíc korun. „Při těchto organizovaných akcích velmi vzroste
spotřeba energie, vody a toaletního papíru, musí se víc uklízet a
zajistit odvoz odpadků,“ vysvětluje důvody zavedení poplatku
místostarosta města Ing. František Strnad. Všichni ti, kteří mají
zájem uspořádat setkání v tomto malebném koutku okresu,
musí také předem nahlásit pořádání akce na Městském muzeu a
galerii v Břeclavi.
(peh)

Motorkáři míří do Břeclavi
Ve dnech 7. až 12. července přivítá břeclavský autokempink
pod zámkem majitele čtyřtaktních motorek z celé Evropy. Pořadatelem „Four-Stroke Rally“ je nezávislý Čtyřtakt-klub Zlín.
Jedenáctý ročník mezinárodního setkání čtyřtaktů bude doprovázet řada dalších akcí. Pro motorkáře od nás a ze zahraničí
jsou připraveny například různé zajímavé soutěže, společná jízda po okolí, večírek s živou muzikou, nebude chybět ani strip
show a další atrakce. Každý rok se akce účastní kolem dvou
stovek majitelů těchto strojů. Břeclav si pořadatelé vybrali pro
svou dobrou polohu a dostupnost ze všech zemí Evropy. V r.
1973 vznikl Čtyřtakt-klub Bojkovice. Tehdy byly čtyřtaktní
motorky u nás spíše vzácností, převažovaly dvoutaktní Jawy a
„čézety“. Klub se v roce 1991 reorganizoval ve Zlíně na nezávislý Čtyřtakt-klub Zlín, který má dnes 48 členů, z toho 28 našich
a 19 zahraničních.
(peh)

Vyšlo třetí číslo
Jihomoravského Zpravodaje
Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) vydalo již třetí
číslo „Jihomoravského zpravodaje“, který vychází ve spolupráci
s Euroregionem Pomoraví. „Jsem rád, že od tohoto čísla můžeme začít oficiálně používat název kraj Jihomoravský, neboť již
byly splněny všechny právní kroky,“ uvádí hned na první straně šéfredaktor bulletinu Mgr. Miroslav Ondruš, který je současně starostou města Břeclavi a předsedou Sdružení obcí a měst
jižní Moravy. Zpravodaj přináší především starostům užitečné
informace z hlediska možností zapojení do aktivit, které souvisejí s rozvojem regionu, dozví se více o rozvoji cestovního ruchu, který plánuje SOM JM, a dalších záležitostech týkajících se
jihomoravského kraje. Sdružení obcí a měst jižní Moravy se v
květnu rozrostlo na jednání ve Slavkově o další členy, kterých je
nyní rovných sedmdesát.
(peh)
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Tel: 0627/370 171, e-mail: zvuk@bv.anet.cz

HUDBA Z PODZÁMČÍ
Agentura ZVUK ve spolupráci s městem Valtice pořádají
II. ročník festivalu „Hudba z podzámčí“
v přírodním divadle zámeckého parku.
• pátek 20. července od 19.00 hod.
c.m. ŠMYTEC, SPIRIT, ŽALMAN s SPOL., KAREL
PLÍHAL, ČECHOMOR. Vstupné 120 Kč
• sobota 21. července od 15.00 hod.
DEVÍTKA, BAREVNEJ DEN, ROVNÁTKA, POD KLOBOUKEM BOSSA, ILONA REIDLOVÁ, LOUISIANA, c.m. LÚČKA z Kudlovic, FOLK TEAM, DRAGA BANDA, K+K BAND,
TARA FUKI, BOKOMARA, CIMBÁL CLASSIC.
Vstupné 120 Kč.
• Moderuje Petr Horký. Vstupné na pátek a sobotu 200 Kč, děti
předškolního věku vstup zdarma, slevy ZTP a ZTPP na místě.
Předprodej: TIC Břeclav, Lednice, Valtice a Mikulov.
• Informace: Zvuk agentura, Nár. hrdinů 8, Břeclav,
tel.: 0627/370 171.

Galerie 99

Břeclav - Slovácká ulice
Antonín
Vojtek
• Červencová výstava - přivítáme hosta ze Zlína. Výstava má název „Svět očima architekta a malíře PAVLA ŠIMEČKA. Rozsáhlou expozici doplní kolekce aktů „Krása ženského těla očima
malíře Antonína Vojtka“. Slavnostní vernisáž za účasti obou
autorů se koná v úterý 10. července v 18 hod. Tradičně
bude vylosováno a odměněno 7 účastníků vernisáže.
• PAVEL ŠIMEČEK (1944). Narodil se v U. Hradišti, vyrůstal ve
Valašských Kloboukách, studoval VUT v Brně. Žije ve Zlíně
jako architekt a urbanista, maluje, kreslí, dělá grafiku. Poprvé
samostatně vystavoval v r. 1961. Jeho cítění výtvarníka a kumštýře je ovlivňováno technickými aspekty. Ve své tvorbě své pracovní a racionální postupy kompenzuje romantickým a do jisté
míry iracionálním zobrazováním tvarů, krajin, zátiší a scenérií.
Pavel Šimeček před časem pobýval pravidelně v našem okrese v Lednici a ve Valticích, proto je část tvorby inspirována naším
krajem pod Pálavou.
• V Galerii „Za dveřmi“ má v současnosti největší prostor keramička Zuzana GAVLASOVÁ z Brna. Její něžná keramika zaujme
zejména něhou a francouzským šarmem“.
• SLUŽBY GALERIE - stále více občanů přichází v úterý a ve středu,
aby se poradili, jak své obrazy ošetřit, opravit a zrestaurovat. Mnozí
chtějí znát hodnotu obrazů a také jiných výtvarných děl.

Dům kultury Břeclav
Dům kultury připravil na podzimní měsíce celou řadu výborných pořadů, ve kterých budou vystupovat známé tváře
českých a moravských divadel, zpěváci a zpěvačky muzikálů, oblíbení baviči. Budete-li si chtít objednat vstupenky,
učiňte to raději co nejdříve.
• 5. října
TRAVESTI SHOW „Z POHÁDKY D O POHÁDKY“
- oblíbený a značně navštěvovaný pořad skupiny SCREAMERS.
Vstupné 190 Kč.
• 18. října
Divadelní představení TYGR - Lukáš Vaculík a Jana Krausová.
Vstupné 130 Kč.
• 25. října
Orchestr Karla Vlacha - nejslavnější melodie vrcholné éry světového i českého swingu. Zpívají Karel Hála, Yveta Simonová, Jitka
Zelenková, vokální kvartet SPIRIT.
• 7. listopadu
Divadelní představení PROLHANÁ KETTY - hrají Mahulena
Bočanová, Martina Menšíková, Ivana Andrlová, Martin Zounar,
Marcel Vašinka, Dana Syslová, Dalimil Klapka, Veronika Jelínková.
Vstupné 185 Kč.
• 14. listopadu
TADY KONČÍ SRANDA - Josef Náhlovský a Josef Mladý. Pokračování pořadu Kafíčko šéfe. Vstupné 180 Kč.
• 23. - 24. listopadu
HUDECKÉ DNY - vzpomínka na Jožku Kobzíka. Přehlídka cimbálových muzik a galakoncert Old Stars Hradišťanu.
• 4. prosince
BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ - moderátorka, herečka, půvabná žena konečně v Břeclavi. Vstupné 180 Kč.
• 20. prosince
JOŽKA ČERNÝ - VÁNOCE.
Účinkuje cimbálová muzika Gracia a hosté. Vstupné 130 Kč.
Všechna představení začínají VŽDY v 19.30 hod.
Vstupenky objednávejte na tel. č.:
37 20 19 - paní Dvořáčková
37 03 84 - pan Kosmák
37 23 71 - paní Kudlíková.
Objednané vstupenky si vyzvedněte nejpozději
14 dnů před představením.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městská policie ........................................... 156, 321 348, 238 76
Městská knihovna Břeclav ....... 221 49 (372 149 od 24.7.2001)
pobočka Poštorná ................................................. 249 34
Jídelna pro důchodce Poštorná ....................................... 326 304
Pohansko ............................................................................. 242 48
Městské muzeum ............................................................. 371 488
Domov důchodců ................................................................ 230 87
Kino - pokladna ................................................................ 370 818
Kino - videopůjčovna ........................................................ 370 484
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
e-mail vedení města:
starosta:
Mgr. Miroslav Ondruš starosta@breclav-city.cz
místostarosta: RNDr. Miloš Petrů
petru@breclav-city.cz
místostarosta: Ing. František Strnad strnad@breclav-city.cz
tajemník:
Ing. Bedřich Mach
mach@breclav-city.cz
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