Podivínský

zpravodaj

Podivínský
zpravodaj
Ročník XL

číslo 1

BŘEZEN 2010

V Y D ÁVÁ M Ě S T O P O D I V Í N

1

Podivínský

Informace ze zasedání
zastupitelstva města
č. XX ze dne
15.12.2009
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo
a schválilo následující body:
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole
plnění úkolů zastupitelstva města č. XIX ze dne
22.10. 2009.
2. Projednalo návrh na zajištění změny č. 3 územního
plánu sídelního útvaru města Podivína a rozhodlo
zajistit změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru
města Podivína za těchto podmínek : starosta města
zjistí předpokládané ﬁnanční náklady na zajištění
změny č. 3, s těmito náklady seznámí žadatele
o změnu územního plánu a v případě, že jejich
zájem o změnu č. 3 bude stále trvat, bude přistoupeno k zajištění změny č. 3 územního plánu sídelního
útvaru města. Podivína dle skutečností uvedených
v žádostech.
3. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č.
KN 2318/4 o celkové výměře 334 m2 vedeného jako
ostatní plocha v k.ú. Podivín a rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 2318/4 o celkové výměře 334 m2 vedený jako ostatní plocha v k.ú. Podivín žadateli,
společnosti Euro-Jordán, s.r.o., se sídlem Úlehlova
36, 691 45 Podivín, IČ : 25585568, DIČ : CZ25585568.
Prodejní cena je stanovena na Kč 1000,-/m2.
Výsledná kupní cena bude navýšena o částku,
rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
4. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej části
pozemku p.č. 1032/1 vedeného jako ostatní plocha
v k.ú. Podivín, který bude vyměřen geometrickým
plánem. Podmínky prodeje jsou tyto : minimální kupní cena je stanovena na částku Kč 500,-/m2, výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající
se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
do jeho vlastnictví.
5. Rozhodlo zrušit peněžní fond s názvem Fond darů
dnem 16.12. 2009. Nevyčerpané dary budou převedeny do okruhu základního běžného účtu a čerpány
v souladu s uzavřenými darovacími smlouvami.
Bankovní účet k Fondu darů č.10006-1625651/0100
bude zrušen dnem 16.12. 2009 a ﬁnanční prostředky
z účtu Bytový fond budou převedeny na základní
běžný účet města.
6. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.
2009.
7. Schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2009 bez
výhrad.
8. V souladu s ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, schválilo na svém zasedání dne 15.12. 2009
usnesením č. XIX– 264 – 09 ze dne 15.12. 2009
Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové
hospodaření města Podivína od 1.1. 2010 do doby
schválení rozpočtu na rok 2010.
9. Projednalo a schválilo závěrečnou zprávu kontrolního výboru za rok 2009 s tím, že pověřuje radu města
dopracováním a ukončením nesplněných úkolů
plynoucích z usnesení.
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Návrh rozpočtu města na rok 2010
PŘÍJMY:
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů (vybíraných srážkou)
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za město
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Místní poplatky - poplatek za likvidaci komunálního odpadu
- poplatek ze psů
- poplatek za užívání veřejného prostranství
- poplatek z ubytovací kapacity
- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků - bytové družstvo
Příspěvek na výkon státní správy, na školství
paragraf 2119 - Záležitosti těžebního prům. a energetiky
Úhrady z vydobývaného prostoru

3 995 600,00
604 200,00
371 200,00
3 844 300,00
188 100,00
8 737 700,00
1 000,00
1 368 000,00
40 000,00
70 000,00
10 000,00
180 000,00
170 000,00
360 000,00
2 200 000,00
335 600,00
3 445 900,00

200 000,00

paragraf 2141 - Vnitřní obchod
Prodej - pohlednice Podivín
brožura Podivín
mapka Podivín
divadelní almanach
turistické známky
kniha - Vlastivědný sborník

500,00
500,00
400,00
400,00
2 500,00
600,00

paragraf 2144 - Ostatní služby
Poplatek za umístění reklamních poutačů

3 200,00

paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
Knihovna - členské příspěvky
kopírování
upomínky, ztracené, poškozené knihy
meziknihovní výpůjční služba
prodej vyřazených knih

12 000,00
400,00
2 000,00
1 000,00
300,00

paragraf 3319 - Záležitosti kultury j. n.
Kulturní akce
Poplatek za reklamu a propagaci

20 000,00
31 000,00

paragraf 3341 - Rozhlas a televize
Místní rozhlas - poplatek za hlášení

16 000,00

paragraf 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j. n.
Zpravodaj - inzeráty

13 000,00

paragraf 3399 - Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Obřady - poplatky

50 000,00

paragraf 3612 - Bytové hospodářství
Bytové hospodářství - nájem
Bytové hospodářství - energie

778 700,00
290 000,00

paragraf 3613 - Nebytové hospodářství
Nebytové prostory - č.p. 788 (hala a restaurace) - nájemné
- popl. za stoly a židle
- krátkodobý nájem sálů
- energie - voda
- č.p. 181 (MěÚ) - nájemné
- č. p. 2 (Lidový dům) - nájemné
- č.p. 389 (knihovna) - nájemné
- energie
- č.p. 933 (DPS) - nájemné
- pronájem movitého majetku
- energie
- sklep - nájemné

185 900,00
500,00
9 900,00
36 000,00
13 100,00
10 000,00
41 200,00
24 000,00
98 400,00
13 900,00
54 000,00
700,00
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paragraf 3632 - Pohřebnictví
Hřbitov - poplatek za hřbitovní služby
- pronájem hrobových míst

3 400,00
1 400,00

Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
Zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK

paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
Pozemky - pronájem
- prodej
- věcná břemena

91 100,00
361 400,00
71 900,00

paragraf 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Příspěvek na sběr elektrozařízení
paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběrný dvůr - poplatky za uložení
Popelové nádoby - prodej
paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
Odpady - tříděný odpad - pytle
- odměna EKO-KOM za třídění odpadu

30 000,00
20 000,00

paragraf 3113 - Základní školy
Základní škola Podivín - příspěvek na provoz

2 547 100,00

90 000,00
400,00

VÝDAJE:

paragraf 1019 - Ostatní zemědělská a potr. činnost
Moravský rybářský svaz - příspěvek na činnost

50 900,00
30 000,00
6 800,00

paragraf 3231 - Základní umělecká škola
Základní umělecká škola - revize
paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
Městská knihovna - výdaje
paragraf 3315 - Činnost muzeí a galerií
Příspěvek Muzejní a vlastivědné společnosti Brno
paragraf 3319 - Záležitosti kultury
Kulturní akce
Pěvecký sbor - platy
Kronika města - okresní tisk, tisk a vyvázání kronik
paragraf 3322 - Zachování a obnova kulturních památek
Stará radnice - vyřízení stavebního povolení

paragraf 3341 - Rozhlas a televize
Místní rozhlas - poplatky, opravy

650 000,00

4 000,00

574 800,00

400,00

316 000,00
19 800,00
12 600,00

12 000,00

300 000,00
100 000,00

25 000,00

paragraf 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků
Podivínský zpravodaj - tisk
- platy - šéfredaktor

100 000,00
13 500,00

paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
Městská hala - výdaje
Loutkářský soubor Podivíni - příspěvek na činnost souboru

818 500,00
10 000,00

50 000,00

paragraf 2141 - Vnitřní obchod
Dobrovolný svazek obcí LVA - členský příspěvek
- příspěvek na internet.konektivitu
- příspěvek na pojištění majetku
Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek
Sdružení obcí a měst Jižní Moravy - členský příspěvek
Propagace města - brožury, mapy
- trička
- turistické známky
- reklamní sloup - nájemné

57 800,00
58 200,00
3 200,00
10 200,00
2 900,00
50 000,00
25 000,00
4 200,00
1 000,00

paragraf 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví
Činnost stavebního úřadu - havarijní
stavy - posudky, tech.pomoc

100 000,00

paragraf 2212 - Silnice
Komunikace - zametání
Výstavba komunikace Dolní Valy - Habánov
Výstavba komunikace Příční
Zpevnění příjezdové komunikace (Pistachio)
Komunikace - U Dráhy - Sokolská - výstavba
- projekt - změna (křižovatka Sokolská)
- inženýrská činnost
- výběrové řízení
Zimní údržba komunikací

paragraf 3141 - Školní stravování
Školní jídelna při ZŠ Podivín - příspěvek na provoz

paragraf 3330 - Činnosti registr. církví a nábožen. spol.
Římskokat.farnost Podivín - příspěvek na opravu
farní budovy a kostela
Federace židovských obcí v ČR - příspěvek
na opravu židovské kaple

29 997 100,00

paragraf 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, zvl. veter. péče
Deratizace města
Útulek pro psy
Nákup sáčů na psí exkrementy

60 000,00

707 000,00
11 800,00

1 000,00
500,00
1 500,00
300,00
3 000,00
1 000,00

paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z ﬁn. operací
Příjmy úroků ze zůstatku na základním běžném účtu
Příjmy úroků ze zůstatku na Sociálním fondu

144 400,00

paragraf 3111 - Předškolní zařízení
Mateřská škola Podivín - příspěvek na provoz
Odměna při odchodu ředitele do důchodu

6 000,00
165 000,00

paragraf 6171 - Činnost místní správy
Prodej vyřazeného majetku
Přijaté pojistné náhrady
Kopírování
Fax
Komise pro projednávání přestupků - pokuty
- náklady řízení

Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Dopravní značení

40 000,00

5 000,00

paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení
DPS - pronájem bytů
642 500,00
- vyúčtování energií
670 000,00

PŘÍJMY CELKEM

paragraf 2219 - Záležitosti pozemních komunikací j.n.
Polní cesty - úpravy

60 000,00
0,00
0,00
0,00
16 000 000,00
30 000,00
400 000,00
35 000,00
80 000,00

paragraf 3399 - Záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Obřady - věcné dary
28 000,00
- platy - účinkující
50 000,00
paragraf 3419 - Tělovýchovná činnost
Sportovní akce (spolupořadatel město)
TJ Sokol Podivín - příspěvek na činnost
TJ Slavoj Podivín - příspěvek na činnost

50 000,00
160 000,00
320 000,00

paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
YMCA T.S., o.s. - příspěvek na činnost organizace
Skautský srub - revize
Modelářský klub - příspěvek na činnost
a úhradu jízdních nákladů

35 000,00

paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
Klub přátel okrasného ptactva - příspěvek
na činnost klubu

15 000,00

paragraf 3612 - Bytové hospodářství
Bytové hospodářství - údržba, revize, materiál,
SIPO, zpracování prodeje bytů

63 800,00

35 000,00
4 000,00
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- energie
Byty - digitalizace anténních rozvodů TV
Byty - výměna kotlů
Byty Újezd, Palackého 389 - odstranění kondenzátu WC
Byty Újezd - odvodňovací žlab
Byty Újezd - protiskluzová dlažba
paragraf 3613 - Nebytové hospodářství
Nebyt.prostory č. p. 2 (Lidový dům) - revize
- statické posouzení
Nebytové prostory č.p.192(Stará radnice)-plyn,
el.en.,voda, revize
paragraf 3631 - Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení - el.energie, materiál., soc.,
zdrav.poj.,plošina
- plat - dohoda o pracovní činnosti
- výměna světel
- nové osvětlení Husova
- rekonstrukce osvětlení U Dráhy,Sokolská,Palackého
paragraf 3632 - Pohřebnictví
Hřbitov - kontejnery na odpad - svoz
- voda
paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
Náklady na prodej majetku, daň z převodu nemovitostí
Energetické sdružení obcí Jižní Moravy - členský
příspěvek
paragraf 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečného odpadu
paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Komunální odpad (domácnosti) - sběr a svoz
- nájem kontejnerů
Komunální odpad z veř. komunikací, prostranství,
zeleně-svoz
Popelové nádoby - nákup
Komunální odpad ze sběrného dvoru - kontejnery
Sběrný dvůr - platy, soc. poj, zdrav, poj.
paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
Tříděný odpad - svoz
- zastupování EKO-KOM
- nákup pytlů
DSO ČISTÝ JIHOVÝCHOD - členský, neinvestiční
příspěvek
- investiční příspěvek
- splátka úvěru, úroku
paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Park - dětské hřiště - Hliníky - revize
dětské hřiště - u Fruty - oplocení, revize
Stromy - výsadba, řez, kácení, probírka
Údržba veřejné zeleně, sečení
Odpadkové koše
Tůně - projekt (biocentrum), výběrové řízení
Technické služby - výdaje
paragraf 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Oblastní charita Břeclav - příspěvek pro Domov
svaté Agáty Břeclav
Jednorázové sociální příspěvky

zpravodaj
270 000,00
40 000,00
175 000,00
50 000,00
42 000,00
20 000,00

4 000,00
10 000,00

592 000,00
35 000,00
115 000,00
200 000,00
2 400 000,00

20 000,00
4 000,00

paragraf 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie - smlouva (Město Břeclav)

200 000,00

paragraf 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
Sbor dobrovolných hasičů - výdaje
Sdružení hasičů - členský příspěvek

230 400,00
1 500,00

paragraf 6112 - Místní zastupitelské orgány
Zastupitelstvo města - výdaje

1 442 000,00

paragraf 6171 - Činnost místní správy
Výdaje na vlastní správní činnost města
Čerpání sociálního fondu (zaměstnanci, starosta)

6 368 600,00
193 000,00

paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z ﬁnan. operací
Poplatky za vedení základního běžného účtu,
účtu cenných papírů
Poplatky za vedení Sociálního fondu
Úrok z bankovního úvěru - 20. bytových jednotek
Poplatky za vedení úvěrového účtu
Úrok z bankovního úvěru - projekt Břeclavsko

39 000,00
2 100,00
106 400,00
900,00
214 900,00

paragraf 6320 - Pojištění funkčně nespeciﬁkované
Souhrnné pojištění majetku

188 100,00

paragraf 6399 - Finanční operace
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu obce

80 000,00
188 100,00

25 000,00
1 600,00

20 000,00

1 350 000,00
9 000,00

paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
Nespeciﬁkovaná rezerva
VÝDAJE CELKEM

2 616 400,00
46 134 300,00

40 000,00
30 000,00
60 000,00
67 000,00

REKAPITULACE
250 000,00
500,00
4 500,00
14 200,00
159 300,00

4 000,00
49 000,00
200 000,00
430 000,00
500 000,00
46 000,00
1 188 100,00

Příjmy
Výdaje
Saldo příjmů a výdajů

29 997 100,00
46 134 300,00
-16 137 200,00

Celkový objem ﬁnančních prostředků tvořících schodek rozpočtu města na rok 2010 činí 16.137.200,- Kč. Schodek bude
uhrazen z následujících zdrojů, které tvoří rozpočet ﬁnancování
na rok 2010 a to: zapojení ﬁnančních prostředků z minulých
let na bankovních účtech města snížené o splátky uzavřených
bankovních úvěrů.

Třída 8 - Financování
Základní běžný účet - stav k 1. 1. 2010

13 000,00
20 000,00

20 000,00

paragraf 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
MO Podivín - příspěvek
30 000,00
Svaz postiž. civilizač.chorobami v ČR - ZO
4

2 500,00

15 000,00

paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba
Dům s pečovatelskou službou - výdaje
1 454 300,00
paragraf 4357 - Domovy
Občanské sdružení BILICULUM Mikulov - příspěvek

Bulhary-Lednice - příspěvek

- pol. 8901 - mzdy 12/2010
Sociální fond - stav k 1. 1. 2010

17 244 800,00
673 100,00
49 700,00

Splátky dlouhodobého úvěru - 20 b.j.

-841 600,00

Splátky dlouhodobého úvěru – Břeclavsko

-988 800,00

Financování

CELKEM

16 137 200,00

Podivínský
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Kácení Jírovců na ulici Palackého
V průběhu roku 2010 dojde k rekonstrukci ulic U Dráhy, Sokolská, Palackého a části ulice Komenského. S ohledem na rozsah prací
- plánované rozšíření vozovky, vybudování odstavných ploch pro vozidla, nových vjezdů, chodníků, veřejného osvětlení - projednávalo
zastupitelstvo města i plán péče o zeleň. Nejdůležitějším rozhodnutím
se jeví zachování, či vykácení současné jírovcové aleje na ulici Palackého. Jednání probíhalo s přihlédnutím ke všem možným aspektům,
které předkládali zastupitelé města takto :
1. Zdravotní stav současných dřevin:
- v měsíci prosinci 2009 došlo k odstranění nemocných a částečně
proschlých a nebezpečných dřevin. Zbylé dřeviny po ošetření odbornou
firmou by měly odhadovanou životnost dalších 10 – 15 let. Zahradní
architekt v tomto případě doporučoval nepodsazovat alej novými dřevinami do doby odstranění ostatních. Důvodem je fakt, že by došlo
k nestejnému růstovému zapojení dřevin (1/3 nyní, 2/3 po dalších 10
– 15 letech). Náklady na zdravotní prořez, překrytí otvorů v kmenech
a kosterních větvích by představovalo částku cca 50 tisíc Kč.
2. Aspekt rozšíření vozovky, budování chodníků, nových vjezdů
a veřejného osvětlení:
- bylo konstatováno, že s ohledem na rozsah zemních prací v těsné
blízkosti stromů (tzv. „kufr“ vozovky, odstavných ploch, chodníků
a vjezdů + výkop pro veřejné osvětlení) dojde zcela jistě k dalšímu
narušení již částečně poškozené kořenové soustavy stromů (poškození vlivem výkopových prací při rekonstrukci kanalizace a přípojek).
3. Dopady odstranění stromů před rekonstrukcí vozovky a po
rekonstrukci:
- v případě odstranění před rekonstrukcí vozovky dojde k tomu,
že v rámci provádění zemních prací dojde zároveň k odstranění kořenů těžkou technikou. Po rekonstrukci dojde k výsadbě nových dřevin

do připravených zelených pruhů. Odstranění stromů po rekonstrukci
(řádově uváděných 10 – 15 let) vzniká nebezpečí poškození nové komunikace těžkou technikou, komplikované a finančně náročnější odstraňování pařezů s rizikem poškození nově uloženého elektrického
vedení veřejného osvětlení.
4. Estetický význam současné aleje:
- jedná se spíše o subjektivní dojem jednotlivých zastupitelů,
kteří se k problematice vyjadřovali. Někteří se přikláněli k názoru,
že současný stav dřevin stále tvoří esteticky funkční alej, zbylá část
se přikláněla k názoru, že s ohledem na výpadek stromů se již
o funkční aleji dále nedá hovořit.
Závěr
Zastupitelé města se jednotlivě k řešení vyjadřovali a předkládali
důvody pro a proti radikálnímu řešení situace. Pro odstranění dřevin před vlastní rekonstrukcí vozovky s následnou výsadbou nových
se vyjádřily 2/3 zastupitelů s tím, že před zahájením prací bude dán
prostor občanům města, aby vznesli dotazy a připomínky k uvedené problematice. Nejen ke kácení dřevin na ulici Palackého, ale i k
dalším otázkám rekonstrukce výše uvedených ulic proběhlo setkání
zástupců města s občany města Podivína dne 10.2. 2010 v Besedním
domě.
Všichni občané, kteří se k situaci vyjádřili, souhlasili s názorem 2/3 zastupitelů města, tedy s vykácením starých a v současné
době již nebezpečných dřevin, s následnou přípravou ploch a výsadbou dřevin nových. S projektem, který stanoví druh nově vysázených
stromů, čas a způsob výsadby, bude veřejnost seznámena.
Radim Mildner
Stanislav Machovský
tajemník MěÚ Podivín
starosta

O vozovkách Komenského, Palackého, Sokolská a U Dráhy.
Vím, že o tomto tématu se psalo již mnohokrát. Ale tak, jak se
o něm dlouho psalo, tak dlouho trvalo jednání s krajem a ostatními
institucemi, které měly co do přípravy říct. V současné době jsme se
posunuli do fáze realizace stavby. Na pracovním zasedání zastupitelstva dne 27.1.2010 se projednával rozpočet města v souvislosti s akcí
„vozovky“. Vzhledem k tomu, že úroveň příjmů v rozpočtech obcí
pro rok 2010 by se v závislosti na ekonomické krizi mohla pohybovat
na úrovni roku 2006, čili snížení o cca 20%, rozhodlo zastupitelstvo
města o jediné velké akci a tou je již zmiňovaná rekonstrukce vozovek. Projekčně jsou připraveny i doprovodné akce /chodníky, osvětlení, zeleň mezi vozovkou a chodníkem a výsadba stromů/, v souhrnu
za cca 12 milionů korun, na které by bylo však potřeba vzít úvěr. Zastupitelstvo mimo tento finanční aspekt zvážilo také časové možnosti
a navrhlo, aby byly doprovodné akce přesunuty na rok 2011.
Shrnuto v roce 2010:
- budou zrekonstruovány vozovky a bude provedena příprava
na instalaci nového osvětlení. Současně bude provedena výměna podzemního telekomunikačního kabelu po pravé straně
ul. Palackého od hlavní křižovatky po Tyršův sad.
- bude provedeno vykácení alejí přestárlých stromů na ul. Palackého, Sokolská a v rámci stavby vozovek bude provedena likvidace pařezů a příprava na novou výsadbu.
Shrnuto v roce 2011:
- rekonstrukce a nová výstavba chodníků, vjezdů, odstavných
a odpočinkových ploch ze zámkové dlažby oboustranně podél
nových vozovek
- úprava zelených pásů mezi vozovkou a chodníky, výsadba

stromů a trávníků
- instalace laviček a odpadkových košů
Dne 10.2.2010 se uskutečnilo v Besedním domě zasedání občanů
se zastupiteli města. Ze vzájemné diskuse vyplynula shoda ve věci
odstranění starých stromů, projednány byly drobné, ale zásadní úpravy projektu rekonstrukce vozovky v místě křížení ulic Sokolská, Nerudova /u hodin/, kde dojde ke změně hlavní silnice. Tou se logicky
stane ul. Nerudova. Ulice Sokolská, jako vedlejší, se na ni bude napojovat. Občané upozornili na kontrolu, případně úpravu nivelity v této
konkrétní lokalitě tak, aby voda nestékala z vozovky do přilehlých
nemovitostí. Připomínka, týkající se zaústění odtoků dešťových vod
ze střech do kanalizace tak, aby vody netekly po chodnících, bude
řešena v rámci akcí v roce 2011.
Na dotazy „kdy, kdo, kudy a do kdy“, jsme nebyli zatím schopni
odpovědět, protože výběrové řízení na dodavatele stavby proběhne v
měsíci březnu. Pak budou známy bližší podrobnosti, o nichž budou
všichni občané včas informováni.
Diskuse byla naprosto konstruktivní, občané přesně pojmenovali
to, co je v souvislosti s akcí zajímalo, a já doufám, že ze strany zastupitelů města jim bylo na otázky, na které odpověď znali, odpovězeno.
Mrzí mne jediné. Že se diskuse nezúčastnil p. Josef Kaštan.
Stanislav Machovský
starosta
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O kanalizaci ještě jednou.
Tentokrát na náměstí.
Na základě předchozí dohody města Podivína se správcem kanalizační sítě Vodovody a kanalizace Břeclav byla koncem roku 2009 zrekonstruována část kanalizačního hlavního řadu od
školního venkovního parku po hotel Arcade. Zde došlo v roce 2006 k havárii kanalizace – jejímu
propadu, který zpočátku vypadal velmi nevinně. Mezi vozovkou a domem p. Karla Gály bylo
nutno vyměnit část betonového potrubí, které zde prakticky chybělo. Stejný stav „kvality“ potrubí
se při jeho rekonstrukci ukázal i ve směru na druhou stranu, tedy od hotelu Arcade po zatáčku
naproti Staré radnice. I zde došlo k výměně. Lednové počasí bohužel nedovolilo uvést Masarykovo náměstí do odpovídajícího stavu. Dohoda zní tak, že v okamžiku, kdy se počasí zlepší,
budou plochy upraveny.
Proběhlo ještě jedno jednání, na kterém se město snažilo dosáhnout výměnykanalizačního
řadu až po dům p. Radka Kršky. Byl by tak opraven úsek, který nevyžaduje zásahu do tělesa
komunikace a při jehož obnově není třeba zajišťovat složitá omezení v dopravě. V případě
úspěšného jednání by bylo náměstí připraveno na možnou rekonstrukci, kterou si jak samotné
náměstí, tak i město zasluhuje.

Obec

Jako vždy na jaře v březnovém zpravodaji, tak i letos není od
věci vrátit se o dva měsíce zpět a poděkovat všem podivínským
občanům, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, jež pomáhá a bude
i nadále pomáhat těm nejpotřebnějším, kteří se nezaviněně a ne z
vlastní vůle dostali do situací, které není jednoduché řešit.
Diecézní charita Brno se také rozhodla prostřednictvím svých
10-ti oblastních charit ihned uvolnit 500 tisíc Kč z letošního výtěžku Tříkrálové sbírky 2010 na pomoc Haiti. Připojila se tak
k půlmilionovému příspěvku, který na pomoc Haiti uvolnila
Charita ČR.
Letošní jubilejní 10. tříkrálová sbírka vynesla v Podivíně
33.735 korun. Největší poděkování i v letošním roce patří však
těm, kteří pomoc neměří penězi a kteří i přes velmi nepříznivé
deštivé počasí a leckdy i ne zrovna vstřícné postoje některých
spoluobčanů věnují svůj čas ve prospěch jiného člověka. Letos to
byli tito mladí členové organizace YMCA:
Filip Buršík, Terezka Fridrichová, Adélka Houžvičková, Tom
Kratochvíl, Marťa Latín, Týna Líčková, Klárka Lukešová, Marťa Mičík, Vojta Michal, Bety Průdková, Eliška Průdková, Tom
Rejentík, Eliška Rotterová,
Marek Rotter, Mirečka Švecová,
Pavlík Vozár
Stejně jako jim patří poděkování i vedoucím jednotlivých skupinek a to:
Mirce Čačíkové, Mirce Konfráterové, Evě Pálkové, Vendule Sedláčkové, Radimu Holubovi, a Tomáši Průdkovi.
Děkuji.
Stanislav Machovský
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2010

Bavory
11 390,00 Kč
Bořetice
41 081,00 Kč
Brod nad Dyjí
5 855,00 Kč
Břeclav
101 940,00 Kč
Březí
18 512,00 Kč
Dobré Pole
6 939,00 Kč
Dolní Dunajovice
34 968,00 Kč
Dolní Věstonice
5 774,00 Kč
Drnholec
30 164,00 Kč
Hlohovec
45 450,00 Kč
Hrušky
31 669,00 Kč
Hustopeče
83 731,00 Kč
Ivaň
5 033,00 Kč
Jevišovka
9 100,00 Kč
Klentnice
10 460,00 Kč
Kobylí
51 900,00 Kč
Kostice
22 706,00 Kč
Křepice
38 887,00 Kč
Ladná
28 408,00 Kč
Lanžhot
88 408,00 Kč
Mikulov
48 455,00 Kč
Milovice
700,00 Kč
Moravská Nová Ves 47 081,00 Kč
Moravský Žižkov
20 752,00 Kč
Němčičky
18 988,00 Kč
Nikolčice
15 109,00 Kč
Novosedly
21 420,00 Kč
celkem :

Obec

2010

Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice
Pouzdřany
Přibice
Rakvice
Sedlec
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice
Týnec
Uherčice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice
Velké Pavlovice
Vlasatice
Vranovice
Vrbice

5 028,00 Kč
14 343,00 Kč
11 238,00 Kč
18 774,00 Kč
33 735,00 Kč
49 332,00 Kč
37 733,00 Kč
10 496,00 Kč
20 937,00 Kč
12 000,00 Kč
8 389,00 Kč
17 597,00 Kč
17 613,00 Kč
9 703,00 Kč
30 081,00 Kč
73 575,00 Kč
47 778,00 Kč
9 877,00 Kč
40 565,00 Kč
25 000,00 Kč
92 000,00 Kč
9 488,00 Kč
54 480,00 Kč
72 228,00 Kč
15 016,00 Kč
47 099,00 Kč
36 254,00 Kč

1 665 239,00 Kč

Podivínský

zpravodaj

Chráněná krajinná oblast SOUTOK
Město Podivín projednávalo /zatím pouze na úrovni rady města/ problematiku možného vyhlášení CHKO SOUTOK, která by zasahovala i do
části katastru města. Touto částí jsou lesní porosty a louky vlevo od „čtvrtého mostu“ až po „Kačenárnu“ a vpravo od „pátého mostu“ směrem
na Lednici. Vzhledem k nedostatečným informacím ze strany Ministerstva životního prostředí a agentury ochrany přírody a krajiny uplatnilo
město ve stanoveném termínu připomínky, které přispěly k dalšímu jednání na úrovni obcí a ministerstva:
- Město Podivín upozorňuje na nedostatek informací, které by
měly být předloženy v rámci diskuse s občany města a to jak
s fyzickými osobami, které vlastní v hranicích CHKO pozemky,
tak i právnickými osobami, které zde provádějí činnosti v rámci
zákona o myslivosti, rybářství, včelařství... Pro potřebnou diskusi chybí „srozumitelné a nezaujaté“ vysvětlení všech omezení, která by v případě vyhlášení CHKO byla uplatněna.
- Město Podivín žádá informaci o ﬁnancování provozu CHKO, o
jeho personálním a technickém zabezpečením a dále garanci,
že v případě ukončení ﬁnancování z evropských dotací se část
této povinnosti nebude přenášet na města a obce.
- Město Podivín požaduje informaci jakým právním předpisem
se budou obce a města řídit, je-li Plán péče závazný pouze pro
orgány MŽP, nikoliv pro fyzické a právnické osoby.
- Město Podivín konstatuje, že oblast plánovaného CHKO SOUTOK koresponduje s částí katastru města, která je již chráněna
PŘÍRODNÍM PARKEM NIVA DYJE.

Připomínky:
1. hranice CHKO
Město Podivín nesouhlasí s hranicí CHKO a žádá o její posun
mimo zemědělsky obdělávané lokality /viz návrh na připojeném výřezu mapy – červeně označená hranice/
2. plán péče
Město Podivín požaduje nové zpracování návrhu plánu péče
s ohledem na:
- oprávněné zájmy vlastníků pozemků v hranicích CHKO
- činnosti společenských organizací /myslivci, rybáři, včelaři .../
- rekreační, sportovní a kulturní potřeby města
- platný územní plán města
Město Podivín se připojuje ke Stanoviskustarostů obcí dotčených záměrem vyhlášení CHKO SOUTOK po projednání Plánu
péče v Lanžhotě dne 22.01.2010.
Stanislav Machovský
starosta

V Lanžhotě jednal ministr Dusík s představiteli kraje a obcí
O možném vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Soutok (na soutoku řek Dyje a
Moravy) v pátek 19. února jednal v Lanžhotě ministr životního
prostředí Jan Dusík se starosty
obcí Břeclavska. Za Jihomoravský kraj se jednání zúčastnila náměstkyně hejtmana Anna
Procházková, radní Ivo Polák a
Oldřich Ryšavý a vedoucí odboru životního prostředí krajského
úřadu Anna Hubáčková.
„Pro Jihomoravský kraj je důležité, že ministerstvo životního
prostředí se bude zabývat připomínkami, které poslali oslovení
starostové. Podle nich se přepracuje plán péče o zdejší chráněná
území. Dohodli jsme se, že návrh tohoto plánu projedná mezioborová
komise, která se zabývá péčí o Lednicko-valtický areál (LVA). V ní
bude kromě zástupců ministerstev životního prostředí, kultury, místního rozvoje a zemědělství také za mikroregion LVA také starosta
Lednice Libor Kabát jako místopředseda komise“, řekla náměstkyně
Anna Procházková. „Dali jsme podnět k tomu, aby byl Lednicko-valtický areál vyčleněn z území plánované CHKO, protože jde o památku
ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, která by měla

spadat pod jiný režim ochrany.
V případě tohoto vynětí je otázkou, zda by měla vůbec vzniknout
chráněná krajinná oblast, protože
už dnes jde o lokality chráněné.
Důležité bude, aby se posoudilo, zda hranice chystané CHKO
nekolidují například s rozvojem
lázeňství v této oblasti. Bude
také zpracována SWOT analýza,
jaká by byla pozitiva i negativa
při vyhlášení CHKO. Vzhledem
k tomu, že se její vyhlášení připravuje už od devadesátých let,
spolu s obcemi jsme požadovali,
aby byl časový prostor na projednání delší než několik měsíců,“
zdůraznila náměstkyně hejtmana
Anna Procházková.
Ze společného jednání jasně vyplynulo, že města a obce nejsou
proti ochraně přírody, ale pro diskusi ve svých obcích a pro zodpovědné rozhodnutí potřebují dostatek informací, které doposud nebyly
jak ministerstvem, tak agenturou ochrany přírody a krajiny poskytnuty.
Stanislav Machovský
starosta

Poděkování
Farní rada děkuje všem příznivcům „Pochovávání basy“. Velké díky patří všem, co přispěli do tomboly, sponzorům a také za režii programu, ochotným učinkujícím, za opět originální výzdobu sálu a
samo sebou také ochotným pekařkám za upečení basového symbolu – perníkových basiček. Veškerý
výdělek je věnován na pořízení nových kostelních zvonů.
Farní rada
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Společenská kronika
Od 1.1.2009 do 31.12.2009 se narodilo 25 dětí, z toho 12
chlapců a 13 děvčat.
Z toho dvojčata: Michaela a Veronika Švábovy
Do Podivína se přistěhovalo 65 obyvatel.
Odstěhovalo se 46 obyvatel.
Zemřelo 28 našich spoluobčanů, z toho 9 v Podivíně.
Celkový počet obyvatel k 31.12.2009 – 2.849.
V letošním roce uzavřelo manželství 51 snoubeneckých párů,
z toho 3 na městském úřadě, 1 církevní sňatek a 47 na Janově
hradě. Z celkového počtu 51 sňatků bylo 12 sňatků uzavřeno
s místními občany a 6 sňatků s cizinci.
14.2., 25.4., a 24.10.2009 proběhly obřady slavnostního uvítání novorozených dětí.

Nejstarší občané:
Marie Roháčová, 99 let
Milada Jarkovská, 97 let
Anna Urbánková, 94 let
Marie Švestková, 93 let
Anna Čapková, 92 let
Libuše Hégrová, 91 let
Bohuslava Konštanová, 90 let

Seznam zemřelých v roce 2009:
Růžena Vízdalová
Antonie Osičková
Božena Roháčová
Alžběta Bršteaková
Oldřich Řezáč
Marie Čjeková
Ludmila Majerová
František Hlávka
Miloslav Gála
Dagmara Kostrhunová
Jindřich Štěpina
Vladimír Svoboda
Karel Stöhr
Miroslav Šeda
Ludmila Floriánová
Ivan Horníček
Marie Kratochvílová
Miloslav Šulák
Vladimír Osička
Františka Burešová
Josef Švestka
Františka Nedbálková
Ladislav Loch
Čestmír Nedorost
Vavřinec Majer
Věra Jandová
Jan Maňák
Josef Slezák
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VOLBY
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky na dny 28. a 29. května 2010.
Kronika města Podivína
Rok 1903
5.3. Obecní výbor ve své schůzi schválil text stanov pro budoucí městskou spořitelnu v Podivíně. Podiv vzbuzuje, že ku zřízení této přišlo až
v roce 1920.
V téže schůzi usnesl se výbor vypůjčiti u morav. hypoteční banky
v Brně 80.000,- K na provedení dlažby náměstí a chodníků. Provedení
však odloženo na pozdější dobu.
22.6. Zemská školní rada v Brně povolila zříditi v Podivíně měšťanskou školu chlapeckou. Starosta Ant. Nebuda usiloval, aby zbudování
školy bylo přenecháno knížeti Lichtensteinovi za obecní honitbu pro
určitý počet let. Nestalo se tak. Na výstavbu měšťanky vypůjčila si obec
u mor. zemědělské banky v Brně obnos 140.000,- K a stavbu měšťanských škol provedla v následujících létech.
30.7. Knížeti Lichtensteinovi nabídnuta obecní honitba na dobu 30 let
za nájemné, které by kníže sám určil. (!)
5.11. Jan Jeřábek, navržen na ředitele měšťanských škol v Podivíně.
Ostatní uchazeči: Josef Úlehla a Jan Koželuha (místní rodáci) zůstali
na 2. a 3. místě, ačkoliv způsobilostí předčili prvního.
30.11. Poslanci baronu Otakaru Pražákovi uděleno čestné občanství
v Podivíně za zásluhy, které si o povolení ku zřízení měšťanských škol
v Podivíně získal.
-rm-
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Životní podmínky 2010 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2010 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – SILC 2010
(Životní podmínky 2010), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat
data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 11 000 domácnostech, z nichž se 6708 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 20. února do 9. května 2010 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2010 a které jim vydá Odbor terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16
zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovníka
Odboru terénních zjišťování ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2010.

Milí farníci,
dovoluji si vás oslovit tímto titulem, neboť do farnosti patří nejen ti „kosteloví“, ale i ti, co znají kostel jen z venku. Všechny
vás nosím ve svém srdci a každý večer prosím Boha, aby vám žehnal a byl při vás v každém vašem konání.
Kostelní zvony vždy provázely život člověka. Odměřují čas, radostně ohlašují velké události, v době nouze bijí na poplach a
svým hlasem doprovází člověka na jeho poslední cestě. Zvonilo se proti bouřce, zvonilo se, když vypukl zhoubný oheň.
Jistě slýcháte, jak uboze zní naše zvony. Je to tím, že jsou železné – původní ze zvonoviny byly totiž za války zabaveny a přetaveny na děla. Již můj zesnulý předchůdce, P. Karel Onuca, chtěl pořídit zvony nové, ze zvonoviny, které
by těšily naše uši svými tóny.
Chtěl bych vás poprosit o pomoc s pořízením tří nových zvonů. Jejich cena je v dnešní době 900.000,- Kč, což je
částka vysoká, ale věřím, že s vaší pomocí dosažitelná. U České spořitelny byl založen pro tento účel účet číslo
1398508369/0800. V kostele vzadu je krabička s nápisem „Zrníčko“ a veškeré peníze do ní vhozené jdou též na pořízení zvonů a taktéž i zisky ze všech akcí pořádaných farní radou. Druhá pokladnička je na Městském úřadě. Věřím,
že s vaší pomocí budou z naší věže hlaholit nové zvony v den posvěcení kostela, což je 7. října. Zvony ale musíme
objednat nejpozději do 31. července.
Děkuji za vaši vstřícnost a podporu.
Váš P. Pavel Křivý, farář

KNIHOVNA
Městská knihovna Podivín - Březen měsíc čtenářů
V některých z vás se možná skrývá dosud netušený talent na psaní povídek, příběhů, fejetonů či básní. Pokud rádi píšete a rádi byste se zúčastnili
nějaké literární soutěže, pak je právě pro vás určena tato nabídka.

Literární soutěž Podivínský drak I. ročník
1.téma pro děti do 15 let : Jakou barvu má svět ? Jak já vidím
můj svět ?
- forma je libovolná, může se jednat o pohádky, povídky, fejetony, básně, komiks..
- rozsah minimálně 1 strana A4 včetně ilustrace, maximálně 2 strany
A4 včetně ilustrace, u básní maximálně 3 básně / ilustrace není
podmínkou /
2. téma pro studenty 15 let - 19 let : Taková normální rodinka
- postřehy z rodinného života, humorné příběhy o rodičích a dětech,
nejkrásnější zážitky z rodinného života, události na které nelze zapomenout…
- rozsah 1-2 strany A4 prozaického textu / součástí může být ilustrace,
není podmínkou /
3. téma pro čtenáře od 19 - 100 let : „Z rodinné kroniky našich
předků
- téma „Z rodinné kroniky našich předků “ skýtá možnost zapátrat v
rodinné historii; může se jednat o vyprávění pozapomenutých osudů
vlastních předků, střípky rodinné historie vyčtené z dopisů a deníků,

ale také o smyšlené příběhy – ať už ze vzdálené minulosti či ze současnosti .
- rozsah 1 a více stran A4 prozaic.textu /součástí může být ilustrace,
není podmínkou /
Způsob zaslání soutěžních prací:
K příspěvku připojte celé jméno, adresu, třídu a věk dítěte. Čtenáři nad
15 let připojí jméno, adresu, věk.
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě v příloze na adresu: knihovna@podivin.cz , nebo poštou na adresu: Městská knihovna, Palackého
389, Podivín 691 45
Uzávěrka soutěže
Soutěžní práce musí autoři zaslat nejpozději do 21. března 2010. Výsledky budou vyhlášeny 31.3.2010 v závěru Měsíce knihy. Soutěžní
práce bude hodnotit vybraná odborná porota. Porotě budou k ohodnocení předloženy anonymní práce. Hodnocena bude samostatně próza
i poezie. Převzetím soutěžní práce získává knihovna souhlas autora
na zveřejnění soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Zaslané
práce se nevracejí. Autoři nejlepších prací získají knižní odměnu.
www.knihovnapodivin.wz.cz

tel: 606 816 860
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KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Od začátku února probíhá na knihovně Kurz trénování paměti,
školitel Bc. Průdek, Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče.
Jedná se o 10 dvouhodinových lekcí. Lekce jsou doplněny koncentračními cvičeními, slovními hrátkami, cvičením smyslů i tělesným
cvičením. Účastníci kurzu si osvojí různé techniky, které jim pomohou
zapamatovat si téměř nemožné a získají tímto dlouhodobý prospěch.
Přesvědčí se o tom, že jejich paměť je stále ještě funkční, a to používáním komplexních paměťových strategií jako asociace a vizualizace, ve
spojení s paměťovými a koncentračními technikami. Senioři na základě
této zkušenosti začnou přistupovat ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním, což kladně ovlivňuje výsledek.

KNIŽNÍ NOVINKY

Mikuláš

V dětské knize Za útesem leží svět / Stanislava Nopová / osmiletá
Diana prožívá v Austrálii na břehu oceánu, mnoho veselých příhod i
nebezpečných dobrodružství. Kniha o přátelství, které nezná hranic.
Román pro ženy Daiquirita / Stanislava Nopová / Odehrává se na reálných místech tří kontinentů. Hlavní představitelka, žena středních let, se
vydává netradiční cestou. Čekají na ni překážky i nečekaná překvapení.
Z domova odchází jako manažerka, v cizině poznává extrémy nelegální
práce. Román o věčném hledání smyslu života, štěstí a lásky.

V sobotu 5.12.2009 jsme se u městského úřadu sešli v hojném počtu
na „Setkání s Mikulášem“. Oproti loňskému roku jsme měli připravené
pódium pro vystoupení našich účinkujících. Svými vánočně laděnými
verši a koledami nás přišli potěšit: dětský kroužek Ratolest při YMCA,
žáci 2. a 3. třídy Základní školy v Podivíně, žáci ZUŠ Velké Bílovice
a dětský farní sbor z Podivína. Po kulturním vystoupení za námi přišel
Mikuláš, všechny nás krátce pozdravil a dětem rozdal mikulášskou nadílku. Po celou dobu mezi námi poletovali andělíčci a sem tam se objevil i čert. Na závěr celého odpoledne jsme mohli shlédnout ohňostroj.
Po celou dobu byl podáván čaj, svařák a domácí zákusky.
Za pořadatele jsme si vědomy toho, že snad jediným „škraloupem“ celého odpoledne bylo nedostatečné ozvučení, ale slibujeme, že do příští
Mikulášské nadílky vše „vypijuleme“ .
Za sponzorské dary děkujeme Všeobecné zdravotní pojišťovně
– pobočka Břeclav, Autodílně Hrdlička Milan, Lesy ČR - Polesí Valtice……
Za pomoc při realizaci akce děkujeme p. Martinu Důbravovi, pí
Vladislavě Rosákové, pí Jitce Polákové, p. Petru Štefanovi, p. Vlastimilu Němečkovi, Školní jídelně ZŠ Podivín a všem maminkám
a babičkám, které nám pomohly s přípravou balíčků a s pohoštěním.
Děkujeme všem za podporu při pořádání všech akcí, za vaši účast a
těšíme se na spolupráci v roce 2010.
Markéta Berková, Hana Jeřelová, Monika Kratochvílová

Terra Incognita / Stanislava Nopová / - thriller je inspirován skutečným příběhem. V hlavní roli této knihy jsou Australané, vyděšení
cizinci a především Austrálie magická, bohatá, překvapivá, děsivá…
Riskantní prázdniny / Stanislava Nopová / - sci-ﬁ thriller; dívka Anastasia si nepřipouští nebezpečí a nedbá na rady okolí. Vydá se sama
napříč americkým kontinentem. Její zážitky předčí barvitou fantazii
rodičů, kteří ji od této cesty zrazovali…
V cestopise a průvodci To nejlepší z Austrálie Stanislava Nopová představila australský kontinent nejen z hlediska všeobecně známých faktů,
ale především z pohledu osobních zážitků, dojmů a vtipných postřehů. Autorka zde prožila tři roky. Kniha je stále aktuální. Je rádcem všem, kdo se
chtějí na pátý kontinent vydat za prací, studiem či jen tak za poznáním.
Mademoiselle Victorine / Debra Finerman / Nový historický román z
prostředí Paříže 19. století. Victorine, chudá osiřelá dívka z venkova, přijíždí do Paříže, kde má působit jako členka baletního sboru Opery. Její
život se zcela změní, když je představena malíři Edouardu Manetovi…
Hana Ocelíková, knihovnice

Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu na Penzionu v Podivíně zabezpečuje už třetím
rokem společnost Remedia Plus o.p.s. Dvě stálé pracovnice zajišťují
dle požadavků klientů veškeré pečovatelské služby:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy)
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod při
návštěvách lékaře, při jednání na úřadech).
Nabízíme i možnost účasti na námi pořádaných akcích. Obyvatelé zařízení se jednou měsíčně scházejí při tréninku paměti, v průběhu roku se
konala velikonoční i adventní dílna, dokonce přišel i Mikuláš s nadílkou
a společně zazpívané koledy udělaly radost všem. Tento program za-

bezpečují pracovníci Remedia Plus o.p.s. a podílejí se na něm i klienti
Integračního centra Utilis, kteří tak - ač sami handicapovaní – mohou
potěšit a pomoci ostatním…
Chasa Podivín DĚKUJEM VŠEM SPONZORŮM A ÚČASTNÍKŮM
LETOŠNÍHO KROJOVÉHO PLESU ZA NAŠI PODPORU A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA DALŠÍCH NÁMI POŘÁDANÝCH
AKCÍCH.
Zároveň mezi nás srdečně zveme všechny ,kteří chtějí podpořit
tradiční folklor v našem městě!!! Info o zkouškách na adrese
www.chasapodivin.estranky.cz
Děkujeme Chasa Podivín
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Zimní grilování
Letošní zima nás překvapila bohatou
sněhovou nadílkou a tak letošní zimní grilování bylo opravdu zimní. Největší radost
z toho měly děti, které se nejvíce „vyřádily“ na nahrnuté hromadě sněhu. Ale od
začátku: sešli jsem se na farním dvoře v
sobotu 30.1.2010, abychom ochutnali grilovaná masíčka (steaky vepřové a kuřecí,
klobásky), které pro nás připravilo Řeznictví
– p. Michal Rybka. Byly vyhlášeny výsledky
soutěže pro dospělé - nejlepší příloha a pro
děti – obrázky zimního grilování. Všichni byli
obdarováni.
Na zahřátí se podávalo svařené víno, čaj
a na chuť domácí moučníky.
V maštali byla pro děti nachystaná tvořivá dílna. Děti, někdy spolu s rodiči, vyráběly
z polystyrenových kuliček různých velikostí
zvířátka, která zdobila barvou, peřím, plyšovými drátky, mrkacíma očima. Výtvory se buď zavěsily na provázek,
napíchly na špejli nebo jenom tak postavili na stůl. Menší děti si
mohly malovat, modelínovat, vystřihovat... Za spolupráci při tvořivé
dílně děkujeme děvčatům ze skautského oddílu YMCA Podivín.
V letošním roce se nám podařilo založit novu tradici na grilování
– pálení vánočních stromečků, takže pokud příští rok nebude vědět
co se suchým vánočním stromkem, přijďte za námi na farní dvůr,
určitě nebudete litovat.
Děkujeme všem, kteří s námi přišli strávit příjemné zimní odpoledne. Je patrné, že se tato akce koná v takovém „komornějším“-

stylu s našimi věrnými účastníky, ale pokud budete mít chuť vyrazit mezi přátelé a
známé i vy, určitě přijďte. I v letošním roce
2010 pro Vás chystáme tyto další akce:
Pátek 30.4. - Čarodějky
Sobota 28.8. - Rozloučení s prázdninami Sobota 16.10. - Průvod světlušek
Sobota 4.12.- Mikuláš
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem,
kteří nám pomohli se zabezpečením zimního grilování.
Město Podivín a Podivínské maminky
http://www.podivinskemaminky.estranky.cz/

11

Podivínský

zpravodaj

NAHLÉDNUTÍ DO MŠ

Zimní střípky z mateřské školky
Letošní dlouhá zima byla pro nás dospělé už někdy zdrcující. V každém případě dětský
pohled na sněhovou nadílku byl zcela odlišný. Podívejte se sami, jak jsme prožili zimu
ve školce…
3. března 2010 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. V době uzávěrky Podivínského zpravodaje jsme ještě neměly k dispozici počet přihlášených dětí. Vzhledem
k tomu, že ročníky nastupující nyní do MŠ jsou hodně silné, předpokládáme i letos
naplnění celé kapacity. Máte-li tedy zájem a své dítě jste doposud nepřihlásili, učiňte
tak neodkladně.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Podivín:
1.
2.
3.
4.
5.

12

Trvalý pobyt dítěte v obci, kde MŠ sídlí
Dosažení věku 6 let v období od 1.9. do 31.8. následujícího
kalendářního roku
Délka docházky do MŠ
Datum podání žádosti
Zaměstnanost rodičů
Za MŠ Lenka Studená
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Z Á K L A D N Í Š KO L A

COMENIUS
V týdnu od 30. listopadu do 5. prosince 2009 se konala první zahraniční návštěvu v rámci projektu Comenius – Building Bridges
between Cultures. Všechny zástupce zúčastněných škol hostila škola
Holy Family Primary and Nursery School v Severním Irsku ve městě
Derry (Londonderry). Samotné návštěvě předcházely pečlivé přípravy za vydatné podpory pana ředitele jako např. vyřizování cestovních
dokladů, zajištění dopravy až na místo samotné a zakoupení symbolického dárku. Žáci se pak v hodinách soustředili na psaní dopisů pro
své budoucí kamarády.
Naši školu reprezentovali paní učitelky Musilová, Harnušková,
Leblochová a Pěčková a žáci Kateřina Blatová, Kateřina Kurková,
Barbora Zezulová, Vendula Glížová a Jan Harnušek. Jak pro učitele,
tak pro žáky byl tento pobyt přínosem nejen po stránce zdokonalení
se v jazyce, ale také po stránce poznání života školy v jiné zemi.
Učitelé, žáci a ostatní zaměstnanci severoirské školy se na náš
pobyt pečlivě připravili. Vše bylo dokonale zorganizováno a všude
na nás dýchala přátelská atmosféra a ovzduší pohody a vstřícnosti.
Absolvovali jsme jak prohlídku celé školy, tak i města a jeho okolí.
Dostalo se nám také výkladu o tamějším školském systému, dozvěděli jsme se o historii a tradicích města a zažili jsme pravý irský večer i
s tanci. Na tuto návštěvu jistě nikdo z nás nezapomene.
Po příjezdu domů na nás čekala spousta práce. Podařila se nám vytvořit krátká prezentační DVD o naší škole a městě a hudební DVD.
Nyní připravujeme tradiční českou pohádku, kterou budeme prezentovat na dalším setkání na konci března ve Finsku. Zde bude také
upřesněno téma pro květnovou návštěvu v našem městě. Doufejme,
že naši zahraniční přátelé budou od nás odjíždět se stejnými pocity
jako my od nich.
Mgr. I. Musilová

Toulky minulostí
Dne 26. ledna jsme se zúčastnili dějepisné olympiády, která se týkala období od pěstního klínu až po Zlatou bulu sicilskou. Své znalosti okresního
kola zúročili Kateřina Blatová a Jan Harnušek. V silné konkurenci
soutěžících jsme obsadili pěkná místa.
Kateřina Blatová IX.
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Zápis do 1. třídy ZŠ

Zábavný sloh

Nedávno jsme vítali naše žáky v novém školním roce a už mají
vydáno vysvědčení za první pololetí. Čas rychle běží a my již myslíme na příští školní rok 2010/11.
3. února proběhl zápis prvňáčků do školy, kterého se zúčastnilo
27 dětí. Děvčata a chlapci si hravou formou potvrzovali své znalosti v oblasti jazykové a matematické. S chutí také zpívali, tančili
a recitovali. Byli bezprostřední, zvídaví a za svou snahu si určitě
zasloužili pěkný dárek.
S většinou rodičů to bylo mé druhé setkání, jelikož paní Ryšavá
ředitelka MŠ uspořádala besedu rodičů s budoucí učitelkou 1. třídy
na téma „Školní zralost“. Byla jsem překvapena velkým zájmem
rodičů o tuto akci, což je předpokladem dobré spolupráce v nastávajícím období.
Přeji všem dětem, aby se jim ve škole líbilo, našly si zde kamarády a práce se nám dařila. Rodičům porozumění, klid a trpělivost,
kterou děti na svém startu nezbytně potřebují. Na další spolupráci
se těší Martina Poláchová.

Na hodinu slohu jsme si připravili doma legrační masky a kostýmy za
účelem procvičování slohového útvaru – popis osoby. Každý šesťák se
k tomu postavil zodpovědně a připravil si co nejvtipnější kostým.
Před hodinou jsme se převlékli a čekali na zazvonění. Po zazvonění se třída proměnila v rej pirátů, miminek, vědců, kteří se představili
pomocí vtipného popisu.
Během hodiny jsme se všichni nasmáli, naučili se popisovat osobu
a užili si netradiční hodiny. Těšíme se na další aktivity, které nám zpříjemní hodiny ne příliš oblíbeného českého jazyka.
|T.Pacalová, V.Sichová
6.třída

DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
KRESLÍ DO INDIE
Stalo se to asi týden před Vánoci, když v naší družině přišla řeč na
Afriku a jiné rozvojové země. Děti se vyptávaly a byly zvědavé, proč
děti z těchto zemí nemají hračky a ani počítače. Protože máme s rodinou adoptovaného chlapce v Indii, kterého ﬁnančně podporujeme,
aby mohl chodit do školy, přinesla jsem dětem do družiny fotku Dodiho
a také jeho vysvědčení. Zahrnula mě lavina otázek, děti se dozvěděly
spoustu informací a také zjistily, že i daleko odsud jsou děti, které mají
stejné sny a rády si hrají. Snad to bylo tou předvánoční atmosférou, ale
brzy se na mém stole objevila kupa obrázků pro Dodiho. Děti kreslily
vánoční stromečky, ale také dárky, které by chtěly svým vzdáleným
vrstevníkům poslat.
Obrázky spolu s průvodním dopisem o šikovné podivínské družině
byly už odeslány a míří do jedné malé vesničky v srdci Indie. Snad
obdržíme brzy odpověď.
Zuzana Pálková

LVK 2010
Netradičně v neděli 31.01.2010 převážně žáci 7. – 9. ročníku
přišli do školy, aby odjeli na lyžařský výcvikový kurz směr Orlické
hory Těchonín – Celné. Hned po příjezdu a ubytování vyrazili společně s instruktory Mgr. Z. Horníčkovou, Mgr. J. Medkem a Mgr. M.
Cagáškem na nedaleký svah Adam, aby se seznámili s výbornými
sněhovými podmínkami. Ti „zkušenější“ nabírali jistotu na lyžích,
začínající lyžaři si poprvé vyzkoušeli „dlouhá prkna“. Druhý den
jsme odjeli do Čenkovic, kde už i nováčci lyžovali a připravili se tak
na náročnější tratě v Říčkách, které bravurně zvládali. Závěrečné
závody ve sjezdu a slalomu zdárně absolvovali všichni účastníci
zájezdu a 06.02. 2010 se zdrávi vrátili domů.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat nejen žákům, ale i kuchařkám E. Kavanové
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a Mgr. B. Görnerové, dále zdravotnici S. Blanářové a instruktorům,
protože svým přístupem a nadšením přispěli ke zdárnému průběhu
letošního „lyžáku“.
Jsem přesvědčen, že si všichni účastníci přivezli do Podivína plno
zážitků a již se těší na LVK 2011.

Výlet
Jeli jsme z Velkých Pavlovic
až do Velkých Bílovic,
chodím se tam učit hrát,
v zušce je to dobré, fakt.
( Tomáš Kratochvíl – 2. třída)

SLOUPEK PRO DRUŽSTEVNÍKY
A VLASTNÍKY BYTŮ
Jsme opět na začátku roku a jako vždy Vám v prvé řadě přeji hodně
zdraví a spokojenosti v tomto roce a dále, aby se Vám spokojeně bydlelo ve Vašem domě.
Leden a únor je za námi a my vstupujeme do období příprav výročních
členských schůzí (dále VČS) samospráv. Týká se to nejen družstevních domů, ale i SVJ. Letos se budou konat tyto schůze od 15.3. do
7.5.2010. Jednotlivé samosprávy domů by se měly zamyslet nad tím,
co je nutné na domě letos udělat, případně si stanovit priority jednotlivých akcí a řádně připravit podklady a program pro VČS.
V minulém Zpravodaji jsem psal o jubileu SBD. Když si uvědomíme, že již
uplynulo od výstavby prvních domů 50 let, tak životnost stavebních prvků
a jiných technologických zařízení již dávno prošla. To znamená, zkontrolovat střechy, izolace proti vlhkosti, komíny, rozvody elektřiny, stupačky
vody, odpady apod.. Sami víte z televize, kolik požárů vzniká v domech
při podcenění starých elektrických rozvodů. V důsledku zvyšování cen
energií také uvažovat o tom jak zabezpečit dům proti tepelným ztrátám.
Jak jsem Vás již dříve informoval o nepříznivé situaci v dotační politice
na podporu bydlení, tak situace v letošním roce bude ještě horší než
jsem předpokládal. To ale neznamená, abyste nepřipravovali plány na
opravy domů, případně zateplování domů.
Toto vše by mělo být předmětem konání VČS. Protože vím z vlastní
zkušenosti, že se schůzí nezúčastňují všichni bydlící a úspěch je, když
se sejde nadpoloviční většina, upozorňuji že po 15 minutách od uvedeného začátku konání schůze na pozvánce, lze uskutečnit schůzi, ale
projednávat a přijímat usnesení se mohou pouze body uvedené na programu v pozvánce. Pozvánka musí být vyvěšena 14 dnů před konáním
schůze a následně přijatá usnesení jsou pak závazná pro celý dům.
Zápisy z konání VČS musí být odevzdány, nebo odeslány na SBD Dyje
v Břeclavi. SVJ zašlou zápis jen ta, která spravuje SBD Dyje. Jako každý
rok jsem ochoten, pokud mě včas upozorníte, zúčastnit se Vaší VČS.
Porada předsedů samospráv, kde předsedové obdrží pokyny a podklady pro konání VČS se bude konat 2. března 2010. Předsedové samospráv by na tyto schůze měli jet již s představou co chtějí na VČS
projednávat, aby se na této poradě mohli případně informovat jak postupovat při realizaci plánovaných oprav.
Shromáždění delegátů bude projednávat výsledky hospodaření
z r.2009 a plán na rok 2010. Uskuteční se 25. května 2010.
Ve druhém čtvrtletí pak bude provedena případná úprava nájemného
dle skutečných nákladů 2009 a případných úprav cen v roce 2010.
Rovněž obdržíte vyúčtování záloh za rok 2009.
Pospíšil Jiří
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Rybářské závody
Pozvánka na rybářské závody v roce 2010
Místní rybářská organizace v Podivíně Vás zve v průběhu roku na
rybářské závody.
Přijďte se pobavit do přírody, vyhrát v tombole, doprovodit Vaše
děti a zažít opět závodní horečku na Štěrkovišti v Podivíně.

Denní závody dospělí
datum konání 15.května 2010
začátek závodu v 6:00 hodin
ukončení závodu v 11:00 hodin
revír Štěrkoviště Podivín
povolené rybolovné techniky plavaná, položená, feeder
startovné 120 Kč
Bohatá tombola • občerstvení zajištěno •

Denní závody děti
datum konání 16.května 2010
začátek závodu v 7:00 hodin
ukončení závodu v 11:00 hodin
revír Štěrkoviště Podivín
startovné Zdarma
Ceny pro všechny účastníky závodu

Noční závody
začátek závodu 5.7.2010 v 19:00 hodin
ukončení závodu 6.7.2010 v 10:00 hodin
revír Štěrkoviště Podivín
povolené rybolovné techniky plavaná, položená, feeder
startovné 150 Kč
• občerstvení zajištěno •
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Setkání s hejtmanem JMK.
3.12.2009 se členové jednotky sboru dobrovolných hasičů Podivín bratr Kučera Zdeněk a Kříž Jiří zůčastnili na Brněnskem vystavišti v Rotundě pavilonu A slavnostního večera. Poděkování jednotkám
zasahujících během letních povodní a předání pamětních listů z rukou hejtmana JMK pana Michala Haška a za přitomnosti ministra
obrany pana Martina Bartáka. Na slavnostním večeru vystoupil vojenský umělecký soubor Ondráš.
Jednatel SDH Podivín
Jetelina Bedřich

Mezinárodní mistři z Podivína

Zapsali se do historie

Nejtěžší soutěž v České republice v páce mezinárodní Golemova
ruka pro svou náročnost a popularitu také přezdívaná malá Evropa
proběhla 6. února v metropoli Jižní Moravy.
Na 13. ročník středoevropské soutěže přicestovali zástupci 8 zemí
- Polska, Slovenska, Maďarska, ČR, Bulharska, Rakouska, Litvy
a Řecka. Tradičně největší výpravu měli Slováci, Maďaři a domácí
reprezentace. K velkému výkonu se vypjali pákaři Sokola Podivín.
Výborně připravená juniorka Andrea Nosková vypálila rybník
všem soupeřkám v kategorii do 55 kg ziskem zlaté medaile pravou
rukou a na levou dlouho sahala po vítězství. Nakonec z toho bylo
pěkné 2. místo.
Junior Kamil Kupka o něco překročil váhu do 65 kg a byl nucen
nastoupit ve váze do 75 kg i přesto vybojoval 3. místo. Pavel Bartošík
obsadil v kategorii nad 75 kg 4. a 5. místo.
Bilance úspěšnosti české výpravy mezi dospělými se zpočátku nevyvíjela nijak příznivě. Zlom nastal, až se na řadu dostali kategorie
80, 90 a 100 kg. Mohutné povzbuzování české výpravy bylo živou
vodou na výkony tria bratří Svačinových, kteří postupovali až mezi
poslední tři. Robin Svačina, prezident české asociace přetláčení rukou, šel příkladem a vybojoval pro ČR první zlato a mezinárodního
mistra ve váze do 80kg. Mladší Radek získal stříbro a bronz, když
byl dlouho rovnocenným soupeřem medailistovi z ME maďarskému
reprezentantovi ve váze do 90kg. Nejstarší z bratrů Rostislav vybojoval zlato po nervydrásajícím souboji nad slovenským reprezentantem.
V nejtěžší váze nad 100 kg obsadil Jaroslav Vavřina dvě 4. místa.
Se třemi mezinárodními mistry, dvěma stříbrnými a dvěma bronzovými medailemi se podivínští pákaři stali suverénně nejúspěšnějšími mezi českými oddíly a kluby. V hodnocení národů zvítězila Česká
republika nad Slovenskem a Maďarskem.
Rostislav Svačina
vedoucí oddílu

Co znamenají bratři Pospíšilové v kolové, to znamenají bratři
Svačinové ve sportovní páce.
Je jen málo úspěchů, na které bratři Rostislav (27), Robin (25)
a Radek (23) ve sportovní kariéře ještě nedosáhli. Již nyní mohou
s určitostí tvrdit, že v jednom jim prvenství nikdo nevezme.
Do historie sportovního dění a sportu vůbec se zapsali jako první
bratrská trojice v České republice (a ještě dříve Československa), která
dosáhla na tři tituly při jedné sportovní akci.
Unikátního úspěchu dosáhli na letošním mistrovství ČR, když se
všichni tři stali mistry ČR, což historie sportu dosud nezaznamenala.

Město ocenilo sportovce
V neděli 27. prosince 2009 ocenilo město Podivín své nejlepší
sportovce.
Sportovní komise rady města Podivína využila poslední akci roku ve
sportovní hale – ﬂorbalový turnaj - jako kulisu a před přítomnými sportovci a diváky ocenila nejlepší sportovce města Podivín za rok 2009.
Kategorie sportovci: Eva Kosová (10 let ) sportovní gymnastika Břeclav, Jan Rybka (11 let ) vodní modeláři Calypso Podivín, Jarmila Pešková benchpres a Pavel Bartošík (17 let ) silový trojboj oba posilovna
GITA Podivín. Tomáš Halm (16 let) a Martina Švestka (24 let) oba fotbal
TJ Slavoj Podivín, Dana Surá (18 let) a bratři Rostislav (28 let), Robin
(25 let) a Radek (23let) Svačinovi armsport - přetláčení rukou všichni
TJ Sokol Podivín.
Kategorie funkcionář: Robin Svačina prezident České asociace
přetláčení rukou.
Kategorie trenér: Rostislav Svačina (50 let) armsport TJ Sokol Podivín.
Blahopřejeme.
Rostislav Svačina
předseda sportovní komise

X. ročník
Velké ceny Podivína v páce
Srdečně vás zveme na
Jubilejní X. ročník Velké ceny Podivína
Soutěž se uskuteční v Městské hale
V sobotu 10. dubna 2010 od 13:00 hodin.
V rámci oslav 10. výročí založení oddílu
proběhne MČR juniorů a juniorek do 18-ti let
kategorie: juniorky – do 55 kg
junioři – do 65 kg, 75 kg,
nad 55 kg
nad 75 kg
A nezůstane jen u jedné akce.
Česká asociace přetláčení rukou přidělila
Podivínu i vyšší kalibr,
Mistrovství České republiky družstev
( o prvenství se utká šest nejlepších týmů v zemi )
Kategorie: ženy – do 60 kg
muži – do 70 kg, 80 kg, 90 kg,
nad 60 kg
100 kg a nad 100 kg
Stanou se podivínští pákaři šampióny?
Přijďte povzbudit domácí závodníky.
Za Město Podivín starosta, za TJ Sokol Podivín starosta
Stanislav Machovský
Miroslav Ustohal
Rostislav Svačina ředitel soutěže
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INZERCE
Do nově otevřené STOMATOLOGICKÉ ordinace přijímáme nové pacienty.Nabízíme pečlivou
práci, moderní postupy a materiály. Z estestické
stomatologie provádíme bělení zubů pomocí moderní kalifornské plasmové lampy a poradenství v
oblasti dentální hygieny.Těší se na Vás Dr. Zdeněk
Hlavička..Sídlo: budova Polikliniky Břeclav,Bří
Mrštíků 38,
tel.: 519303239,775434926
Hledám učitele/ku angličtiny, začátečník.
Telefon 608 170 073.

Prodám ORBITREK (TV). Výborný stav,
cena 1500,- Kč.
Telefon 608 170 073.
Koupím byt v OV v Podivíně,pokud možno
s balkónem,velikost bytu nerozhoduje,
i v původním stavu.
Nabídky volejte prosím na: 728 501 028
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Elektro Juraš
Provádí tyto práce

Elektroinstalace v domech a bytových zástavbách
Průmyslové elektroinstalace
Elektrorekonstrukce
Opravy elektroinstalací
Opravy elektrických zařízení a přístrojů
Montáž elektrických zařízení a přístrojů
Hromosvody
Pokud budete potřebovat mé služby a nebo poradit, tak volejte
Tel.: 724 962 577
Jan Juraš
Rybáře 906/9
Podivín 691 45
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Vážení spoluobčané, zastupitelé města Podivína
ve spolupráci se ZŠ Podivín
pořádají

OSLAVU 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat

ve čtvrtek 15.4.2010 v 10. hodin
u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.
Program:
Slavnostní projev
Položení květinových darů
Slavnostní ukončení

starosta
zástupci spol. organizací
hymna ČR

Po slavnostním ukončení na náměstí TGM budou
položeny květinové dary také u pamětní desky členů
TJ Sokol Podivín, popravených a umučených v průběhu
II. světové války

Zastupitelé města Podivína

Podivínský zpravodaj
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