
v rámci pro jektu ZDRAVÉ MĚSTO s Vámi oslaví 
1012 

program 
ze 4, a --. tříd základních škol V Eieclavi 

se zúčastní přednášky p Pražáka na téma 
PŘÍRODA NA BŘECLAVSKU 

která bude spojen tutáním diapozitiv 
e také zapojili do výfr i toto téma 

a jejich diLlca budou vyhodnoceny a odměněny. 
Vše bttde probíhat ve velkém sale Městské knih' 
v Břeclavi, kde budou prače děti take vystaveny. 

Jako další zajímavost jsme pro déti připravili jednu z mála 
příležitosti kdy si mohou zevnitř prohlednout stavbu 
VODOJEMU na ulici Slovácka, kde mají zároveň 
možnost jedinečné vyhlídky na mést o Břeclav. 

STROM ROKU 2012 

Město Břeclav se v letošním roce opět účastni celostátní ankety 
Strom roku Ve spoluprací s veřejnosti hledáme strom, leten- má 
svůj příběh spojeny s městem a jeho obyvateli. Mate v Břeclavi ^ 
svůj oblíbeny strom vyprávějící o místě kde žijete? Vaš tip nam 
můžete poslat do 4. května na e-mailovou adresu — J 
marketa.novakovaif'breclav.eu. Výsledky ankety 
budou zveřejněny a vybraný strom postoupí _ i S JPit 
do celostátního kola pořádaného ^j^B 
Nadaci Partnerství. Těšíme se ^ ' " í ř-
na vaše navrhv a věříme 

Odpoledni 

program 

veřejnosti jsme přichystali prohlídku 
Čističky odpadních vod na ulici Bratislavská, 

která se bude konat v odpoledních hodinách - vše 
záležína dohodě se zájemci, tudíž tutoinformaci 

konkrétněji ještě upřesníme 
Tato exkurze je bohužel omezená počtem uchazečů, protc 

prosíme zájemce o nahlášení ) časti a svých kontaktních údajů 
na e-mailu: marketaturcikova@breclav.eunebo 

na tel. čísle: 519 311 451. 

ze se 
v Břeclavi nachází mnoho 
stromu, které si 
zaslouží pozornost. 

HODINA ZEMĚ 60+ 
Město Břeclav se i letos znovu připojilo 31.3.2012 k největšímu 

světovému happanmgu na po dp oni ochrany životního prostředí 
"HODINA ZEMĚ 60+", kterou zaštituje nezisková organizace 

Ekologický institut Veronica. Město Břeclav v tento den na 
hodinu přerušila nasvíceru hlavních dominant města 

- (kostely, zámek, apod.) a tímto hodinovým 
zhasnutím se tak připojilo k cca 6 000 

•••• L mě stům po celém světě a mnoha 
^-"'"^V n ^ H milionům lidí a dalo tak naj evo, 

• V.1' že si uvědomujeme svoji 
odpovědnost za 

budoucnost naší Země. hw Í 
elektrSvin^'i..H 


