
Prvm svitlly Hustopeče, přIbyrvají CtaIšÍ
ve městech na Břec-
lavsku postupně při-
bý,t á vánoční výzdoba.
Největši změnu při-
pravuií tentokrát v
Břeclavi. Na Mikulo-
vany čeká překvapení.

MICHÁL ŠL]PÁLFK
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Dřeclavsko , Něco už sviti,
hlásil v pátek mistosLarosLa
HusLopeči Bořivoj svásta,
Nasmlouvaná firma v uli_
Clch měsLa postupné insta-
lu]e vánocnt vyzdobu. část
města tak s večemím za_
pnutím veřejného osvětleni
už záři do vánočna,

Podle Švásty bude \.ýzdo_
ba ulic stejná jako v minu_
lém roce. 'Jsme spokojeni §
tím, co máme. Do tohoto
vikendu by mělo být všech_
no v pŤovozu, Kompl€tně §e
výzdoba včetně městskÉho
úřadu Ťozzáří o první ad_
ventní neděli," sdělil husto_
peČský místostarosta.

STROM PŘED DELTOU
v BŤeclavi začali vánočnl
yýzdobu umístovat na slou_
py od pondělka. PostuPně
po všech městských Částech.

"v},rržijeme 
světelné prvky,

které město vlastni." infor_
moval mistostaro§ta okres_
niho města zdeněk urban,

Noviňkou bude ovšem
osvětlení centťálního vá_
noČnlho stromu, který po-
pIVé 

"\,yroste" 
před kultul_

nim dom€m Délta. v novém
kabátě se rozsviti na Miku_
láše, A lyroste pod ním vá,
noČni městečko. 

"Mněosobně se libil i dosavadní
vánoční strom na náměstí u
kostela, mělo to něco do
sebe, ale je pravda, Že tam

A 5ToáRY. V centr! BřeclaV] začat píácoVníc oc] pondě tka lnstaloVat vá nočnívýzdob ! Už sVilí, Na stožé rech Veře]ného osVětLen í
opět n€chybíani sVítící komety Foto: Dénlk/Př€myslspěVák

neŠly postavit stánky, Z to
hoto pohledu to bude nynl ,

lepší," komentovala chysta,
nou změnu Břeclavanka
(amila Benčová.

DÁRXK PRO VŠECHNY
V Mikulově už mají vánoční
\.ýzdobu v ulicich města.

"Nain§talovali isme ii v mi_

nulých dnech. Je doPlněná
o některé nové pfiky, ale
přistoupili jsme k tomu
skíomněji než loDi, Město
chystá revitalizaci centra,
sice ještě nenl nic definitiv
ně s€hválené, přesto ne-
chc€me kupovat něco do
předu," uvedla ml§tosta
rostka MaIie Leskovjanová,

vánočně se ovšem Miku
lov naplno IozZáří až za tň
dny, tedy o první adventní
neděli, ,Po loňském ú§pě,
ChU5překvapenlmvpodo
bě mappingu (zpúsob pro-
jekce, pň kteřé §e na static,
ké objekty piomitá 3D obraz
- Pozn, redakce) na Dietň-
chštejnské hŤobce připra-

vujeme opět pťo vŠechny
vánoční překvapení a také
dárek." naznaeila Leskovja-
nová, Vic ovšem prozradit

Nedělni pro8ram na his_
toŤickém Náměstí spojený
s iozsvlcením vánočního
stromu začiná v půl šesté v
podveČer


