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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XIV. a č. XV.
ze dne 18. 12. 2008 a 10. 2. 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. XIII ze dne 27.11. 2008.
2. Rozhodlo ukončit veřejnou nabídku na prodej pozemku
p.č. 848/5 vedeného jako ostatní plocha o celkové výměře
4 m2 v k. ú. Podivín a pozemku p.č. 849/4 vedeného jako
ostatní plocha o celkové výměře 11 m2 v k.ú. Podivín a
rozhodlo prodat výše uvedené pozemky žadatelce Anně
Hašové, bytem ….. Hranice 4 Drahotuše za těchto
podmínek: kupní cena je stanovena na částku Kč 500,−/m2,
výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se
výši daně z převodu nemo−vitosti. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením kupní smlouvy.
3. Projednalo a hlasováním rozhodlo schválit pravidla rozpoč−
tového provizoria na rok 2007 k zajištění rozpočtového
hospodaření města Podivína a jím zřízených organizací
v době od 1. 1. 2007 do schválení rozpočtu města
na rok 2007.
4. Schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2008 bez výhrad
5. Projednalo a schválilo závěrečnou zprávu kontrolního
výboru za rok 2008 s tím, že pověřuje radu města kontrolou
legálnosti výběru poplatků za uložení komunálního odpadu
na sběrném dvoře v Podivíně.
6. Projednalo Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o zajištění
výkonu obecní policie a pověřilo starostu města jednáním
s oprávněnými zástupci města Břeclavi o výši finančního
obnosu z vybraných pokut, který město Břeclav převede
městu Podivín.
7. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej
nepotřebného a vyřazeného majetku města Podivína včetně
nabídky prodeje palivového dříví umístěného na dvoře
městského úřadu. Oceněním výše uvedeného majetku
města pověřuje zastupitelstvo města finanční výbor a
tajemníka MěÚ Podivín. Zastupitelstvo města schválilo
bezplatný odběr dětských stolů a dětských židliček
pro občanské sdružení Biliculum, se sídlem Růžová 561/1,
691 02 Mikulov, v množství dle požadavku občanského
sdružení.

Břeclav, se sídlem nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,
IČ: 00283061 dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o zajištění výkonu obecní policie ze dne 04. 12. 2003
dle předloženého návrhu
11. Rozhodlo ukončit veřejnou nabídku na prodej vyřazeného
materiálu z majetku města a tento rozhodlo prodat
jednotlivým žadatelům dle skutečností uvedených
v žádostech za cenu stanovenou finančním výborem.
Ve věci prodeje palivového dřeva nabídnutého ve veřejné
nabídce za cenu Kč 400,−/m3 a na základě výběru žadatele
náhodným hlasováním rozhodlo zastupitelstvo města
oslovit žadatele a nabídnout jim odkup palivového dřeva
4 m3 za cenu Kč 400,−/m3 v tomto pořadí: 1. Jan Rosák,
žádost č.j. 112/2009, 2. František Krůtil žádost č.j.
136/2009, 3. Pavel Hemza žádost č.j. 193/2009, 4. Kateřina
Scorvanová žádost č.j. 46/2009.
12. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12. 2008
13. Projednalo a hlasováním schválilo závěrečnou zprávu
hlavní inventarizační a likvidační komise k výsledku
inventarizace majetku města k 31.12.2008 dle předložených
zpráv bez výhrad.
14. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej nepotřeb−
ného a vyřazeného majetku města Podivína s tím,
že schválilo jeho vyřazení, ocenění členy finančního výboru
a tajemníkem MěÚ Podivín a následný prodej případným
zájemcům dle pořadí přijatých žádostí.
15. Schválilo finanční leasing s akontací na nákup osobního
služebního vozidla KIA Cee’d SW 1,6 CVVT Comfort
(dodavatel společnost Agrotec, a.s.) prostřednictvím
společnosti ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Na Pankráci
310/60, 140 00 Praha 4, IČ: 63998980.
16. Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou
se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Podivína
č. 3/2001 o zřízení Městské policie.
17. Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou
se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Podivína
č. 6/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřské školy a školní jídelny.

8. Rozhodlo poskytnout finanční prostředky TJ Sokolu Podivín
ve výši Kč 24.500,− na úhradu nákladů spojených s účastí
Rostislava Svačiny ml. člena TJ Sokol Podivín, oddílu arm−
wrestlingu na Mistrovství světa v armwrestlingu 2008
Kellowa, Kanada. Finanční prostředky budou poskytnuty
na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města mezi Městem Podivín a TJ Sokol Podivín.

18. Schválilo zařazení pozemků p.č. 2823/164 a p.č. 2823/258
oba pro k.ú. Podivín do Změny č. 2 ÚPSN.

9. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. XIV ze dne 18.12. 2008.

20. Rozhodlo ukončit veřejnou nabídku na prodej 2 ks
plynových kotlů zn. ETI 25, výrobce Maďarsko, umístě−
ných v kotelně Mateřské školy Podivín a tyto prodat
žadateli panu Vlastimilu Rybníčkovi, Plynoservis Brno,
K Dálnici 48, 635 00 Brno, DIČ : 291−510713191 za částku
Kč 3.000,−/ks.

10. Vzalo na vědomí informaci starosty města o jednání ve věci
Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu
obecní policie a hlasováním rozhodlo uzavřít s městem
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19. Vzalo na vědomí informaci o možnosti navýšení měsíčních
odměn neuvolněných členů zastupitelstva města Podivína
s tím, že úprava odměn bude řešena na následujícím
zasedání zastupitelstva města.

Podivínský

Informace pro občany
od Policie ČR
V rámci prevence proti kriminalitě bych Vás tímto chtěl
seznámit s kriminální činností v Podivíně za poslední období.
Jedná se hlavně o vloupání do různých objektů, vozidel
a krádeží věcí z nich, dále aktuální krádeže motorové nafty
z pracovních strojů. S touto kriminalitou souvisí drogová
kriminalita, protože drogy stojí velké peníze. Tato problematika
je aktuální nejen v Podivíně, ale jedná se o celorepublikový
problém. Dnešní mládež běžně užívá na zábavách místo
alkoholu pervitin a mariuhanu, kdy poté pod jejich vlivem navíc
řídí vozidlo a nemají zábrany v páchání další kriminality.
V Podivíně již byly monitorovány a řešeny některé varny
pervitinu. Dle Vašich poznatků monitorujeme i další vznikající
místa, které budou Policií nadále řešeny a potlačovány. Rovněž
bylo zjištěno, že některé děti a mládež byly loni pod vlivem
alkoholu. Dále byl zjištěn pohyb dětí a mládeže hrajících se
a pohybujících se na nebezpečných místech, třeba kolem
průmyslových objektů a v neobydlených domech, kde může
dojít k úrazu.
Naše doporučení je chovat se preventivně ve smyslu
důslednějšího zabezpečení a střežení majetku, větší kontroly
dětí, čím a kde se baví ve volném čase a v případě potřeby
se obrátit na příslušnou odbornou pomoc.
Pokud máte pro Policii nějaké zajímavé informace, které
zlepší přehled o dění v Podivíně z hlediska kriminality, prosím
o zasílání poznatků buď na :
− e−mail podivinskepoznatky@seznam.cz
− dále můžete zasílat poznatky formou SMS nebo zanechá−
ním vzkazu ve hlasové schránce na telefonní číslo
774 955 637
− nebo informace formou dopisního papíru v zalepené obálce
bez známky adresované Policii ČR, kterou vhodíte do
schránky Městského Úřadu Podivín a tam si to již budeme
pravidelně vyzvedávat a informace vyhodnocovat.
Co se týče získaných poznatků od Vás, pro mě a kolegu
to budou poznatky získané důvěrnou cestou, to znamená,
že neanonymní nebudeme nikde veřejně prezentovat od koho
jsou a u anonymních a nebudeme pátrat po původu.

PŘEHLED UDÁLOSTÍ
ČERVEN 08 – Úraz dětí, které si hrály na uložených dřevěných
kládách poblíž ČD Podivín na ulici U Dráhy. Zvláštní poděkování
patří panu Barvíkovi, který jim duchaplně zajistil první pomoc
– Odcizení dokladů, které byly v tašce volně viditelně ložené
na sedadle neuzamčeného auta stojícího poblíž lékárny na ulici
Komenského – Krádež věcí z rodinného domu na ulici Havlíč−
kova, kdy pachatel se vloupal do domu v době, kdy majitelé
byli na dovolené v zahraničí. Pachatel odcizil notebook Medion
šedé barvy, HDD 40GB + přenosný HDD 200GB, dále LCD
TV Panasonic úhlopříčka 82cm, DVD přehrávač Panasonic,
asi 50ks DVD nosičů s různými tituly filmů, kdy pachatel ještě
po nalezení klíčů odcizil z garáže automobil Opel Astra,
r.z. 2B52874, modré barvy.
ČERVENEC 08 – Krádež nafty z bagru zaparkovaného u rampy
za budovou ČD Podivín, pachatel vyčerpal 100l nafty.
SRPEN 08 – Krádež cigaret a lahví alkoholu z restaurace Sport,
kam se pachatel vloupal přes malou díru prostříhaného pletiva,
kde se poté přes příruční sklad dostal do objektu – Krádež
drobných mincí, kindervajíček a motoristických samolepek typu
Raceing z prodejny Autodílny na ulici Bratislavské, kam se
pachatel vloupal po vyloupnutí malé skleněné tabule dveří –

zpravodaj
Krádež drobných mincí, pánských kraťasů černé barvy s šedým
pruhem a nápisem online, dále oranžových kraťasů s bílými
kostkami a teplákových modrých a modro−růžových souprav
z prodejny oděvů vedle České spořitelny budovy COOP na
ulici Komenského, kam se pachatel malých rozměrů vloupal
po vylomením skleněné výplně vstupních dveří šroubovákem
s dřevěnou rukojetí. Pachatel byl zaznamenám průmyslovou
kamerou České spořitelny, kde bylo vidět, že měl na sobě
hnědé kraťase kapsáře, dále měl na sobě tmavou mikinu
s kapucí na hlavě a bylo zjištěno, že v prodejně byl cca
30 minut – Krádež Notebooku ACER Aspire, stříbrné barvy
z vozidla Citroen Xantia, kdy majitel auto zaparkoval za restau−
rací Sport před zákazovou dopravní značkou. Poté odešel
k rybníku. Pachatel toho využil a po zjištění, že na sedadle je
odložený notebook, tak rozbil sklo automobilu a počítač odcizil.
Dle svědectví se v inkriminovanou dobu motal kolem toho auta
mladík vyšší postavy asi 190cm, měl na sobě zářivě červené
triko s dalšími zářivými barevnými pruhy dole na triku.
ZÁŘÍ – Krádež dámského horského kola King Star, červené
barvy, které pachatel odcizil po překonání oplocení uzamčené
kolárny před vstupem do Fruty Podivín. Pachatel přestřihl
zámek a kolo přehodil přes oplocení – Krádež prázdné modré
tašky na Notebook, z vozidla Š. Favorit na ulici Husova a krádež
autorádia Sony, černé barvy, z vozidla Š. Favorit na ulici Brati−
slavské. Vše se stalo ve stejný den, pachatel patrně z ulice
Husova pokračoval na ulici Bratislavská – Krádež fotoaparátu
KODAK, stříbrné barvy, svinovacího pásma 50 m, svinovacího
metru 7,5m a svítilny ve tvaru pendreku na tři baterky, které
pachatel odcizil z kanceláře firmy OK Atelier na ulici Palackého.
Pachatel tam vlezl po vytlačení venkovního výklopného venti−
lačního okna – Odcizení 3 kusů zlatých řetízků, 3 kusů zlatých
prstenů, 1 kusu snubního prstenu, 2 páry zlatých náušnic, zlatý
přívěšek ve tvaru S, zlatý přívěšek ve tvaru hrušky a volně
ležící finanční hotovost. Jednalo se o dům na ulici B.Němcové
a nebylo zjištěno, že by se tam pachatel dostal násilím. Bylo
zjištěno, že v domě před zjištěním odcizení uvedených věcí,
byli na návštěvě kamarádi jednoho z obyvatel domu.
ŘÍJEN – Odcizení křovinořezu Stihl FS55, oranžové barvy,
na ulici Bratislavská. Pachatel zastavil u domu s dodávkovým
vozidlem tmavě modré barvy, kradenou registrační značkou,
kdy občana sekajícího trávník požádal o načerpání vody do
lahve pro chladič auta, poté co občan z dobré vůle odešel do
domu pro vodu, kdy pachatel využil lsti a odcizil uvedený
křovinořez – Krádež vibračního pěchu (tzv. žaby), značky
Aman, hmotnost 70kg, motor Honda, barvy červeno−černé, dále
vibrační desku (tzv. žehličku), značky Aman, hmotnost 100kg,
motor Honda, barvy žluté s bílou plastovou nádobou na vodu.
Pachatel odstranil visací zámek zahrady naproti Pensionu
na ulici Husova, na zahradě byl zaparkovaný bagr, který měl
v lžíci uvedené stroje, které následně odcizil – Odcizení
pokladny i s hotovostí z pekárny naproti benzinky na ulici Brati−
slavská, kdy pachatel kamenem rozbil okno, poté se vloupal
do objektu a odcizil uvedenou pokladnu.
LISTOPAD – Krádež 10ks balíků střešního zateplení značky
DOMO a paropropustné hydroizolační folie značky DELTA
VENT z areálu čističky odpadních vod na ulici Pod branou
za rybářskou chatou. Pachatel v zadní části přelezl plot a volně
uložené balíky přeházel a odvezl.
PROSINEC – Vloupání do zahradních chatek za židovským
hřbitovem směrem ke střelnici, kdy pachatel vypáčil dveře
chatek, téměř nic neodcizil, ale spíše udělal škodu poškozením
a v chatkách pobýval.
Za PČR pro Podivín
prap. Hluchý a pprap. Strejc.
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Projekt Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu „občan – veřejná správa“.
Cílem projektu Czech POINT je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků
na jednom místě, aniž by občan musel navštívil několik různých úřadů státní správy.
Czech POINT v současné době poskytuje tyto ověřené výstupy:
−
výpis z rejstříku trestů
−
výpis z katastru nemovitostí
−
výpis z obchodního rejstříku
−
výpis z živnostenského rejstříku
−
výpis z bodového hodnocení osoby (Centrální registr řidičů)
Při tom ověřené výstupy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku lze vydat každému,
kdo o to požádá.
Ověřené výstupy z rejstříku trestů a z bodového hodnocení osoby lze vydat pouze osobě, které se to týká,
příp. zplnomocněné osobě, která předloží úředně ověřenou plnou moc.
O všechny výše uvedené ověřené výstupy lze zažádat na KTERÉMKOLI kontaktním místě Czech POINT (bez
ohledu na místo trvalého pobytu).

Občané přicházející na pracoviště Czech POINT potřebují vědět:
Rejstřík trestů:
Žadatel musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas a musí mít přiděleno rodné číslo (tzn. že výpis se může
vydat i cizincům, kteří mají přidělo rodné číslo a trvalý pobyt v ČR).
Žadatel obdrží po zaplacení správního poplatku ve výši Kč 50,− výpis z rejstříku trestů na počkání (část I položka 10
písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že nelze žádost o výpis z rejstříku trestů vyřídit elektronickou cestou (na počkání) lze od 26. února 2009
tuto žádost zařadit do tzv. manuálního zpracování, tzn. že žádost bude pracovníkem Czech POINTU elektronicky zaslána
na kontaktní místo rejstříku trestů, kde se do 30 minut manuálně zpracuje a následně elektronicky zašle zpět na kontaktní
místo Czech POINT, kde si ji bude moci žadatel vyzvednout.
Katastr nemovitostí:
Výpis z katastru nemovitostí lze požadovat na základě znalosti katastrálního území a dále čísla listu vlastnictví nebo
parcelního čísla nebo čísla popisného budovy (čísla bytu).
Výpis lze vydat částečný nebo úplný a je zpoplatněno správním poplatkem ve výši Kč 100,− za první stránku
a Kč 50,− za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů).
Obchodní a živnostenský rejstřík:
Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla organizace.
Výpis lze vydat úplný nebo výpis platných a je zpoplatněno správním poplatkem ve výši Kč 100,− za první stránku
a Kč 50,− za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů).
Výpis z bodového hodnocení osoby:
Žadatel musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, řidičský průkaz a musí mít přiděleno rodné číslo
(tzn. že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají přidělo rodné číslo a trvalý pobyt v ČR).
Vydání výpisu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši Kč 100,− za první stránku a Kč 50,− za každou další
i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů).

Výpisy budou vydávány na kontaktním místě Czech POINT v kanceláři správy pozemků
(1. patro, kancelář č. 105 − Blanka Marešová) popřípadě na podatelně (přízemí, kancelář č. 1 − Martina Opluštilová)
po úhradě správního poplatku na počkání, a to v úřední dny pondělí a středa: 08:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin.
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Výsledky výběrového řízení na pojišťovnu
V říjnu 2008 se rada města rozhodla prověřit ve spolupráci
s pojišťovacím makléřem strukturu stávajících pojistných
smluv, které mělo město Podivín a jím zřízené organizace
(Základní škola, Mateřská škola, Jídelna při Základní škole)
samostatně uzavřeny s Kooperativa pojišťovnou. Pojišťovací
makléř je osoba (v našem případě firma), která nezastupuje
výhradně jednu pojišťovnu, ale pracuje bezplatně v zájmu
svého klienta − města. Pojišťovací makléř dostává zaplacenu
provizi od pojišťovny, u níž následně město uzavře pojistnou
smlouvu.
Vzhledem k tomu, že doposud jsme služby makléře
nevyužívali, oslovili jsme následující pojišťovací makléře
1. AZ makléřská s.r.o, CLARO s.r.o a ZFP makléř s.r.o.
Protože služby makléře jsou pro město bezplatné rozhodovali
jsem se na základě předložených a prověřených referencí.
Rada města rozhodla spolupracovat s firmou ZFP makléř s.r.o.,
která poskytuje stejné služby již 2 roky pro město Břeclav.
Úkolem makléře bylo:

b) vypracovat návrh struktury pojištění majetku a odpo−
vědnosti,
c) zorganizovat v souladu se zákonem veřejnou zakázku
na výběr pojistitele,
d) vyhodnotit nabídky – hodnotící komise byla tvořena
zástupci makléře, rady a zaměstnanci města.
Veřejné zakázky se zúčastnily následující pojistitelé:
Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Kooperativa pojišťovna
a UNIQA pojišťovna. Hodnotící komise z předložených
nabídek doporučila uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou
Kooperativa.
Od 1. ledna 2009 je město Podivín a jím zřízené organizace
pojištěno jednou „velkou“ pojistnou smlouvou s ročním
pojistným Kč 189.960,−, což představuje úsporu Kč 20.269,−.
Úspora na pojistném však není hlavním efektem.
Tím je správné stanovení pojistných částek (nové jsou
cca o 1/3 vyšší) pro majetek a rozšíření rozsahu krytí
u jednotlivých druhů pojištění odpovědnosti.

a) ohodnotit majetek města tak, aby v případě pojistné události
nemohla pojišťovna uplatnit krácení vyplaceného pojistného
tzv. institut podpojištění,

Martin Důbrava
místostarosta

Proč vyvěšujeme tibetskou vlajku
Jak si pozorný čtenář jistě všiml, visívá již několik let
10. března na budově radnice tibetská vlajka. Nechci na tomto
místě vysvětlovat důvody, které vedly radní podpořit Tibet
i letos, ale ráda bych připomněla události, které byly pro život
Tibeťanů fatální a které – i přes obrovskou geografickou,
kulturní a civilizační vzdálenost, na základě vlastních
historických zkušeností, jistě dobře pochopíme.
Tibet je historické území ve střední Asii. Dříve býval
nezávislým královstvím, nyní je násilně připojen k Číně.
Vznik tibetského království se datuje k počátku 7. století.
Ve 13. stolení dochází ke spojení Tibetu s Mongolskou
říší, v polovině 17. stol. je za podpory mongolského chána
v Tibetu nastolena teokratická vláda dalajlamů. Mongolové
byli z Tibetu vyhnáni až r. 1720, a to čínskou armádou.
Na počátku minulého stolení ovládali Tibet Britové
(na základě mírové smlouvy o jejich vlivu v Tibetu).
Zásadním datem v tibetské historii je rok 1913, kdy byla
vyhlášena nezávislost Tibetu. Ta trvala bohužel pouze do roku
1950, kdy do Tibetu vtrhla vojska komunistické Číny
pod záminkou „ochrany Tibeťanů před imperialistickým
násilím a ochrany západní čínské hranice.“
Číňané zničili tibetskou armádu, obsadili hlavní město
Lhasu a krvavě potlačili jakýkoliv odpor. I přes brutální
čínskou agresi se Tibeťané proti okupaci své země bránili
a tyto boje vedly až k lidovému protičínskému povstání
v březnu 1959. Toto povstání bylo potlačeno a jeho důsledky
byly pro Tibeťany ničivé.
Agrese čínských komunistů má za následek 80 tisíc
mrtvých během povstání, více než milion lidí zemřelo
ve věznicích, pracovních táborech a v důsledku hladomoru.

Z Tibetu uprchlo bezmála 200 tisíc lidí, mezi nimi i tibetský
vůdce dalajlama, nositel Nobelovy ceny míru, který nyní žije
v azylu v Indii.
Čína, která okupuje Tibet nejen vojensky, ale také
ekonomicky, svou politikou represí, mučením, zastrašováním,
porušováním základních lidských práv a svobod ničí
každodenní život Tibeťanů. Z Tibetu vyváží množství
nerostných surovin, naopak řízeně podporuje imigraci
Číňanů, kterých nyní žije v Tibetu na 7,5 milionu, zatímco
původních tibetských obyvatel je cca 6 milionů.
Komunisté v Tibetu také masakrují tradiční tibetské
hodnoty a památky, vycházející z buddhismu. Z původních
6 000 chrámů a svatyní byla většina zničena.
Protesty proti čínské okupaci se dnes ozývají z celého světa,
od prostých lidí, ale i od politických špiček. Podporujme Tibet
a věřme, že svoboda se do této země vrátí. Nebuďme k lhostejní
k útlaku a nesvobodě jiných národů, protože to je jediná cesta,
jak si zachovat svobodu vlastní.
Leona Hřebačková, radní
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O vozovkách Palackého, Komenského, U Dráhy a Sokolská
Cituji z dopisu představitelům rady Jihomoravského kraje:
Město Podivín, spolu s hlavním investorem VaK Břeclav
a devíti ostatními obcemi bývalého okresu Břeclav vstupuje
do konečné fáze akce „Břeclavsko − rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí Dyje“. Pro Město
Podivín /stejně tak jako pro ostatní účastníky projektu/ to byla
jedinečná příležitost, jak dosáhnout na finanční prostředky z fondů
EU a zrekonstruovat v roce 2008 − 2009 kanalizační řady, které
pocházejí v případě Podivína z třicátých let minulého století.
Vzhledem k tomu, že Město Podivín je jednou z hlavních
nástupních stanic do Lednicko−valtického areálu, prochází jím
po silnici III/42226 řada cykloturistických a vinařských stezek.
Současná dlážděná vozovka, která je ve správě SÚS JMK, je pro
tento druh turistiky naprosto nevyhovující. Po vzájemné dohodě
s Vámi a SÚS JMK bychom rádi nalezli společné řešení obnovy
dnes dlážděného povrchu vozovky nad nově rekonstruovaným
kanalizačním řadem.
V současné době je připraven firmou VIA Designe Břeclav
projekt na akci Silnice III/42226 Podivín – průtah, který řeší

současně rekonstrukci vozovky ve vaší správě a část vozovky
ve správě města. Město Podivín stanovilo rekonstrukci svojí části
jako investiční prioritu pro rok 2009. Nebude−li však navazovat
rekonstrukce části vozovky ve správě JMK, postrádá tato akce
smyslu.
Znovu zdůrazňujeme některé rozhodné aspekty, které vysokou
měrou přispívají k žádosti města o mimořádné zařazení
rekonstrukce vozovky Palackého do investičního plánu akcí JMK
pro rok 2009:
− město Podivín je vnímáno jako nástupní stanice do Lednicko−
valtického areálu,
− po dlážděné vozovce vede řada cykloturistických a vinařských
stezek,
− současný stav dlážděné vozovky neodpovídá požadavkům na
bezpečný provoz
− dlážděná vozovka je prašná, hlučná a nebezpečná
− dešťové vpusti po celé trase vozovky jsou nefunkční
Město Podivín je členem mikroregionu Sdružení obcí LVA a
byla mu vyjádřena ze strany všech členských obcí plná podpora.

Vozovky budou ! ! Ale ne mávnutím kouzelného proutku

Již před zahájením rekonstrukce kanalizační sítě proběhla
mezi městem Podivín, představiteli kraje a správcem krajských
komunikací Správou a údržbou silnic řada jednání ve věci
položení nového povrchu na vozovkách Palackého a Komen−
ského /ani ti nejpodivínštější podivínčáci tototiž neví, že tyto dvě
vozovky nejsou města, ale že patří kraji/. Dopis představitelům
kraje, z něhož jsem citoval, byl dalším krokem k jednání na
úrovni vedení města a rady kraje. K současnému havarijnímu
stavu těchto komunikací se vyjádřila Policie ČR i Městská policie,
odborné stanovisko zpracoval dodavatel stavby OHL ŽS i správce
stavby. Vyjádření všech uvedených institucí podpořila oprávněný
požadavek obyvatel města, dopravní obsluhy, ostatních uživatelů
vozovek a turistů městem projíždějících na výměnu povrchů
vozovek.
Výsledkem posledních dvou jednání bylo mimořádné
zařazení projektu výměny povrchů do plánu investičních akcí
kraje na rok 2009. Nejpodstatnějším bodem, na který město
úpěnlivě čekalo, bylo však přidělení finančních prostředků
na akci. Zasedání rady kraje /kde se o věci jednalo/, proběhlo
6

v polovině měsíce února. Podle sdělení radního kraje pro oblast
dopravy Bc. Pavlíka byly finanční prostředky na nový povrch
vozovky ve správě kraje vyčleněny v plné výši.
Zastupitelstvo města zařadilo rekonstrukci povrchů ulic
U Dráhy a Sokolská na svém lednovém zasedání do rozpočtu
roku 2009. Na všechny uvedené vozovky /krajské i městské/ je
v současné době zpracován projekt a probíhají tzv. „vyjadřo−
vačky“ dotčených orgánů k projektové dokumentaci. Výsledným
efektem bude stavební povolení a následné kroky povedou ke
zbudování nových povrchů v úseku od železničního přechodu
až po prodejnu Universal COOP.
Celková hodnota akce přesahuje částku 30 milionů korun,
z nichž větší část půjde z rozpočtu kraje. Město Podivín
zpracovává studii na obnovu zelených ploch, odpočinkových míst,
výsadby stromů a chodníků v sousedství rekonstruovaných
vozovek.
P.S.
Ona zmínka o kouzelném proutku v nadpisu článku je na
místě. Většina lidí pochopila, že nová kanalizace je nutná a
že na dalších ...sát let bude pokoj. Většina z nich správně
předpokládala, že bez výkopu to nepůjde. Většina také tušila,
k čemu by došlo, kdyby se jen část kanalizace zbortila. A věřte,
že k tomu neměla daleko. Ale popravdě, všichni bychom už chtěli,
aby to bylo za námi.
A teď dojde další rána. Všichni chtějí, aby byla nová vozovka.
A upravené okolí. A nová světla. Všichni vědí, že v takovémto
stavu nemohou ulice zůstat ani jednu sezónu. Teď všichni víme,
že peníze na akci budou. Popravdě jsme na jednu stranu rádi a
na druhou bychom všichni chtěli, aby někdo mávnul proutkem.
Těm všem, kteří chápou, vzkazuji, že nikdo jím nemávne a
budeme se spolu trápit ještě nějaký ten čas.
Těm, kteří nechápou, nevzkazuji nic.
Stanislav Machovský

Podivínský
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Vodovody a kanalizace Břeclav informují – leden 2009
Na Břeclavsku již přes rok probíhá výstavba a rozsáhlá rekonstrukce stokových sítí a čistíren odpadních vod (dále jen ČOV). Prvořadým
cílem projektu je zajistit, aby způsob odvádění a čištění odpadních vod byl v souladu s příslušnými předpisy České republiky a Evropské
unie. Všech 9 řešených lokalit (Břeclav, Podivín, Mikulov, Valtice, Lednice, Hustopeče, Velké Pavlovice, Kobylí a Pohořelice) je na seznamu
aglomerací větších než 2 000 EO, u kterých se Česká republika zavázala, že budou do konce roku 2010 splňovat Směrnici o čištění
městských odpadních vod.
Projekt Břeclavsko je rozdělen na části A, B, C a D. Části A až C řeší rekonstrukce a výstavbu ČOV a stokových sítí, část D řešila
rekonstrukci a zvýšení kapacity úpravny vody v Lednici a propojení skupinových vodovodů. Tato část projektu byla v srpnu 2008 úspěšně
ukončena. Na základě pravomocných kolaudačních rozhodnutí zde probíhá zkušební provoz prozatím bez větších problémů.
Město Podivín je zařazeno do části A projektu. V současné době probíhá stavební činnost na objektech na čistírně odpadních vod dle
vývoje zimního počasí. Procento prostavění z celkové ceny na stavebních objektech a provozních souborech čistírny odpadních vod činí
58,66 % k 31. 12. 2008. Celková délka stokové sítě dle realizační projektové dokumentace je 1 349,66 m. K 31. 12. 2008 byly provedeny
stoky v celkové délce 1 291,0 m.
Stavební práce budou prováděny dle schváleného harmonogramu:
V ul. Palackého zbývá dokončit kanalizační přípojky, které si vyžádají uzavírku komunikace. Uzavírka se plánuje v termínu od 15. 2. 2009
do 31. 3. 2009. Konečné úpravy povrchů a uvedení komunikace do původního stavu budou provedeny do 15. 5. 2009.
Do 30. 4. 2009 budou na stokové síti dokončeny rekonstrukce odlehčovacích komor. Veškeré práce budou probíhat v návaznosti na vývoji
počasí v zimních měsících a obyvatelé dotčených ulic budou vždy s dostatečným předstihem informováni, kdy a v které ulici budou
stavební práce zahájeny.
Situační plány umístění stok včetně plánů jednotlivých ČOV jsou uloženy na

www.vak−projektbreclavsko.cz

/dokumenty−ke−stazeni/.

Celkové finanční náklady celého projektu jsou 57,1 mil. EUR, přičemž financování je zajištěno z dotací Fondu soudržnosti (37,4 mil. EUR),
Státního fondu životního prostředí ČR (2,0 mil. EUR), vlastních zdrojů VaK Břeclav, a. s., a příspěvků měst a obcí zúčastněných na projektu
(3,5 mil. EUR).
ilustrativní foto k jednotlivým částem projektu

ČOV

kanalizace
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JARO PŘED 64. LETY

V nadcházejících dubnových dnech si
připomeneme 64. výročí ukončení 2. světové
války v našem regionu.My věkově starší
si tento čas pamatujeme co by dítky školou
povinné, generace střední, spíše z nejrůznějších
akcí, které byly v tom čase organizovány. Ale
i v celé řadě rodin byl čas nacistické okupace
spojen i s krutou připomínkou nejrůznějších
perzekucí, ztrátami lidských životů blízkých
nevyjímaje. Nu a současná generace nejmladší,
odchovaná již na letmém studiu dějin tohoto
období, bere tyto válečné události jako jednu
z mnoha episod telenovel, které „obšťastňují„
náš současný život.
O to větší zodpovědnost bychom očekávali
od zodpovědných činitelů na všech stupních státní
správy, školských institucí, společenských
organizací, i nás řadových občanů, tyto významné
události veřejnosti a zejména mládeži připomínat,
protože těch přímých účastníků boje za svobodu
je rok od roku méně.

Uvedl bych proto v této souvislosti
O osvobozeneckou misi v našem regionu se
stručnou informaci o pobytu Sovětských
zasloužila armáda maršála MALINOVSKÉHO.
jednotek, po skončení války.
Přímo o naše město,znepřístupněné záměrně
způsobenou povodní, svedly boj jednotky
Po odchodu jejich pořádkových jednotek,
42. gardové divize plukovníka BOČKOVA, svým
které úzce spolupracovaly s místní „MILICÍ“,
127. a 132 . střeleckým plukem.
pod velením poručíka v zál. Karla KRATO−
O urputnosti odporu fašistů svědčí skuteč−
CHVÍLA, se město a okolní pastviny staly
nost, že osvobození města zaplatilo svými
dočasným útočištěm obrovských stád dobytka,
mladými životy 74 vojáků nejrůznějších národů
kterou jako válečnou kořist obhospodařovaly
Ruska.
jednotky složené převážně z řad zkušených
Z původního místa posledního odpočinku v
kozáků.
Tyršově sadě, byli padlí po exhumaci a rozloučení
Nejdelší pobyt byl zaznamenán s bojovou
s občanskou veřejností převezeni do společného
leteckou jednotkou, která využívala polní
vojenského pohřebiště v Hodoníně.
Válečné útrapy
se nevyhnuly ani
našim občanům,
vedl e značných
materiálních škod
způsobených nálety
a dělostřeleckou
palbou, zejména
o týden později
osvobozené Led−
nice, došlo i ke
ztrátám na lidských
životech. V době od
9. dubna 1945,
kdy začaly první
nálety sovětských
letadel na němec−
kou bojovou tech−
niku a byla zabita
první
občanka
CIMBIUKOVÁ
Gardový major J. V. Kurotkin − stíhací letec
Anna /1863/, až
letiště v Podivíně, Šakvicích a Kobylí,
do 30. dubna, kdy byl usmrcen výbuchem
jako základny pro 88 letadel typu JAK −3.
miny občan HAJEK Jakub /1896/, přišlo
Sídlo velitelství 6. stíhací divize bylo v domě
o život dalších 16 našich spoluobčanů.
č.p. 389 / 26 / nyní knihovna /, jehož majitel
Těmto i padlým osvoboditelům byl na Masa−
před osvobozením uprchl.
rykově náměstí 17. dubna 1949 odhalen
památník.
Poslední jednotky ukončily pobyt v našem
městě na sklonku roku − 7. prosince 1945.
O činnosti Revolučního národního vý−
Společný výbor odbojářů a legionářů
boru v průběhu osvobození a bezprostředně
Břeclavska, společně s vedením řadou měst
po něm, byly ve zpravodaji již některé
a obcí, se snaží využívat nejrůznější možnosti
informace.
a prostředky, k připomínání tohoto neleh−
kého období našich dějin, i památku všech,
kteří se zasloužili o znovu nabytí ztracené
svobody země.
Naše kroky proto povedou v následujících
jarních dnech, na řadu památných míst,
spojených s připomenutím s časem osvobození.
Nebude v nich chybět vojenský hřbitov
v Hodoníně, Hustopečích, památník v Lanžhotě
a Břeclavi.
Bude sloužit ke cti každému občanu
města, kteří se 15.dubna k této pietní
vzpomínce připojíte u pomníku padlých
na našem náměstí, jako dík za naše současné
mírové dny.

Plukovník v.v.
Vlastimil Němeček
Místopředseda ČSBS a ČsOL Břeclavska
Skupina kozáků − obhospodařovatelé stád
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Čestné občanství města Podivína
JUDr. Otakar baron Pražák

Jan Černý

JUDr. Otakar baron Pražák
/* 21.11.1858 Brno − † 18.9.1915 Brno/
advokát, politik.

Jan Černý
/*4.3. 1874 Uherský Ostroh − † 10.4. 1959 Uherský Ostroh/
politik.

JUDr. Otakar baron Pražák vystudoval české gymnázium
v Brně, práva na vídeňské universitě a roku 1883 mu byl udělen
na české universitě v Praze titul doktora veškerých práv.
V roce 1887 si otevřel advokátní kancelář v Brně. Byl od
roku 1890 moravský zemským poslancem a od roku 1897 říšský
poslanec. Od roku 1908 – 1909 členem moravského zemského
výboru. Byl členem moravské strany národní a mladočeské.
Čestné občanství města Podivína uděleno
30. listopadu 1903. „Poslanci baronu Otakaru Pražákovi
čestné občanství v Podivíně za zásluhy, které si o povolení
ku zřízení měšťanských škol v Podivíně získal“. /kronika
města Podivína/
Slavnostní projev při svěcení školy v Podivíně:
Po vysvěcení promluvil k četně shromážděnému lidu
poslanec dr. Otakar baron Pražák slavnostní řeč.
Řečník praví, že mile rád na pozvání městské rady
podivínské podjal se úkolu, aby ocenil význam nové
školní budovy.Touto měšťanskou školou dostalo se
odstrkovanému Břeclavsku školy, ve které budou
vychováváni noví mužové. Musíme však vysloviti
očekávání, že se podaří zříditi též měšťanskou školu
pro dívky, ze které by vycházely do Slovácka nové
ženy. Nebylo snadno vymoci tuto novou měšťanskou
školu, ačkoli dosud na celém Břeclavsku nebyla ani
jediná měšťanská škola, a ačkoli jsme v ohledu
školském vůbec odstrkováni. Tato škola je první
měšťanskou školu v břeclavském okresu. Nutno vzdáti
všechnu čest slavnému obecnímu zastupitelstvu a
místní školní radě, v jejíž čele stojí neúnavný starosta
p.Nebuda, neboť neúnavně a neústupně pracovali den
co den, aby dosáhli kýženého cíle.Pracovali tak nejen
pro Podivín, ale i pro celé okolí, neboť nová škola bude
požehnáním celého kraje.
S díky musíme vzpomenouti též okresní rady pod
předsednictvím hejtmana p. barona Fraiese, jakož i zemské
školní rady, které konaly tu svou povinnost. Nemohu se
nezmíniti též o poctě, které se dostalo mé osobě jakožto
poslanci za tento kraj, byl jsem zvolen čestným měšťanem
města Podivína. Tím tedy jsem vstoupil v řady vaše, stal jsem
se podivínským občanem a slibuji, že budu vždy hájiti jako
občan podivínský i poslanec kraje zájmy občanstva a to předně
zájmy osvětové…….
Zdenek Hasilík

Jan Černý. Po absolutoriu práv na české universitě v Praze
působil 1899 – 1908 u okresního hejtmanství v Hodoníně,
1908 – 1910 na ministerstvu veřejných prací ve Vídni.
1910 – 1912 okresní hejtman v Prostějově, 1912 – 1918
přednosta presidia moravského místodržitelství v Brně.
1920 – 1928 president zemské správy politické na Moravě,
1928 – 1939 zemský president země Moravskoslezské.
1920 – 1921 a od března do října 1926 předseda úřednické
vlády; 1920 – 1922, 1926 – 1929, 1932 – 1934 a od 22.9.
do 1. 12. 1938 ministr vnitra (v zemském úřadě mezitím
zastupován zemským vicepresidentem).
Zasloužil se o potlačení revolučního radikalismu a rychlou
konsolidaci vnitropolitických poměrů v prvních letech ČSR.
Významně se podílel na přípravě i provedení reformy politické
správy z roku 1928. V roce 1939 odešel do důchodu.
Čestné občanství města Podivína uděleno
8. března 1934. „U příležitosti 60ti letých narozenin
Jana Černého, presidenta země Moravskoslezské, udělilo
mu městské zastupitelstvo v Podivíně ve schůzi konané
8. března 1934 čestné občanství.
Jan Černý, president země Moravskoslezké, býval v letech
1902 – 1904 okresním komisařem v Hodoníně a příznivcem
naší obce, zejména v úsilí o zřízení měšťanských škol
v Podivíně.
Za zásluhy, které si Jan Černý o školství v Podivíně
získal, a za zásluhy vyplývající z jeho působnosti jako presi−
denta země Moravskoslezské, udělila mu obec Podivín čestné
občanství. Je to nejvyšší pocta, kterou může samospráva
někomu udělit.
Zdenek Hasilík
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Společenská kronika
Od 1.1.2008 do 31.12.2008 se narodilo 32 dětí,
z toho 16 chlapců a 16 děvčat.
V roce 2008 se narodila dvojčata: Anna a Barbora Slezákovy,
Ondřej a Eliška Vidlářovi
Do Podivína se přistěhovalo 33 obyvatel.
Odstěhovalo se 45 obyvatel.
Zemřelo 27 našich spoluobčanů, z toho 4 v Podivíně.
Celkový počet obyvatel k 31.12. 2008 – 2.833.
V letošním roce uzavřelo manželství 72 snoubeneckých
párů, z toho 13 na městském úřadě, 4 církevní sňatky
a 55 na Janově hradě. Manželství uzavřelo 11 párů místních.
Z celkového počtu 72 sňatků byly 3 sňatky s cizinci.
19.04., 21.06., 04.10. a 13.12.2008 proběhly obřady
slavnostního uvítání novorozených dětí.

Odešla...
V roce 2008 v předvánoční době jsme se rozloučili
s paní Marií Ustohalovou. Ano, odešla rodině, sestrám,
bratrům, cvičenkám i cvičitelům, celému našemu městu.
Její odchod těžce nesou ti, kteří ji podporovali v jejím
celoživotním úsilí uskutečňovat myšlenky Tyrše a Fügnera,
zakladatelů Sokola. Sestra Ustohalová věřila, že tělovýchova
je prevencí pro zdraví dětí i dospělých. Zdravé zásady Sokola
propagovala jak v těžkých dobách, tak v rozkvětu našeho
státu. Pomáhala jí vnitřní síla a trpělivost zůstat vždy věrná

Kronika města Podivína
V roku 1892 dne 14. května zemřel dp. farář Eduard
Stuchlý, na jehož místo dosazen dp. Ignác Konečný, farář
a děkan hustopečský, kněz velmi lidu milý. Týž s nasazením
všech svých sil zasadil se o to, aby lid úplnou důvěrou
ku knězi jako ku svému otci přilnul, což se mu v míře hojné
povedlo, a to hlavně proto, že lidu chudému přál, a lid ten
všemožně podporoval, nebažíc sám po jmění a jeho
shromažďování − nechal chatrnou již farní budovu důkladně
opraviti, přičemž hluboko do vlastního sáčku sáhnouti
musel. Též mnohá jiná dobrodiní lidu činil.
V roku 1892 v měsíci září vypršela 3 letá lhůta
úřadování starosty p. Matěje Pochylého, načež vypsány nové
volby do obecního zastupitelstva, po nichž zvoleni do před−
stavenstva města následující pánové: p. Antonín Nebuda,
starosta; Kos Martin, první radní; Pelikán Jan, druhý radní;
Baumann Ignác, třetí radní a Ledl Jan, čtvrtý radní.
Pan starosta Ant.Nebuda, muž dle postavy statný (35 letý)
dle povahy přísně charakterický, přímý a spravedlivý.
Uchopil se energicky úřadu svého a v krátkosti doplnil to,
co jeho předchůdce započal − totiž uspořádání všech
zanedbaných záležitostí obecních. Jeho snahou bylo obec
co nejvíce zvelebiti. Tak zbudována předně železná ohrada
okolo Cyrilky, vystavěna nová pastouška č. 387, dále
vystavěna nemocnice č. 191, což nákladů v okrouhlé sumě
7.000 zl. stálo.
Nemocnice byla sice z peněz špitálnímu fondu patřících
zbudována, avšak vzdor tomu při vzorném hospodaření
s obecním majetkem provedeno jest velmi mnoho oprav
na obecních cestách a svodnicích, jakož i jiné velké výdaje
z běžných příjmů obce uhraženy jsou, takže lid přesvědčiv
se co vše dobrá vůle zmůže, přilnul s důvěrou a přítulností
nelíčenou k této hlavě obce.
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zpravodaj
Nejstarší občané:
Marie Roháčová, 98 let
Milada Jarkovská, 96 let
Marie Kratochvílová, 94 let Anna Urbánková, 93 let
Marie Švestková, 92 let
Anna Čapková, 91 let
Libuše Hégrová, 90 let
Seznam zemřelých v roce 2008:
Marta Křížová
Bohumila Galová
Květoslava Doležalová
Josef Gála
Jana Pavlištíková
Marie Kučeříková
Jan Štěpina
Anna Šedová
Petr Švec
Jiřinka Kynická
Milan Jacko
Bohumil Bochníček
Marta Medunová
Bohumír Tanzer
Zdeněk Zipper
Karel Svoboda
Jarmila Forejtníková
Jiří Nečas
Josef Helinger
Františka Kolářová
Josef Pálka
Marie Ustohalová
Marie Štollová
Václav Křížek
Karel Melichar
Milada Müllerová
Anna Tesaříková
Podivín, 13.02.2009 − starosta
neustoupit. V zdravém těle, zdravý duch, „prosté lidové„
přísloví bylo Marií motivací. Tělovýchovou a sportem jedinec
roste, sílí, přináší mu radost, svěžest a to se nedá koupit
ani zaplatit, obohacuje duševní vlastnosti, zlepšuje
charakter.
Marie měla velkou zásluhu na uskutečnění sokolských
veřejných cvičení hlavně sletů. Postarala se, aby členové
Sokola i nečlenové prožívali a odnášeli si nezapomenutelné
dojmy. Ti, kteří s láskou a úspěchem pracovali pro naše
město ba celou naši zem na jakémkoliv poli, zhodnotil
mistrně J. Neruda: Bude−li každý z nás z křemene, je celý
národ z kvádrů.
O.B.

DERATEX, spol. s r.o.
Mladcová 91
760 01 Zlín

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 2. 4., 9.4., 20.4. 2009
bude prováděna velkoplošná deratizace města Podivín.
Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem
ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě,
veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu,
že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných
domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany
ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců.
Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracov−
níky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky
na úřadovnu, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření
obce. Pro vlastní potřebu, si budou moci občané za−
koupit u provádějící firmy nástrahy proti hlodavcům.
Deratex, spol. s r. o.
Zlín

Městský úřad
Podivín

Podivínský

O tříkrálové sbírce
a YMCE

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.
Letošní tříkrálová sbírka vynesla v Podivíně 40.185 korun.
Částka byla odeslána na Charitu České republiky. Je velmi
příjemné konstatovat, že výnos sbírky v našem městě
i přes všechny nepříznivé vlivy, které na nás doléhají,
se rok od roku zvyšuje.
Největší poděkování i v letošním roce patří však těm,
kteří pomoc neměří penězi a kteří i přes velmi nepříznivé
povětrnostní podmínky a leckdy i ne zrovna vstřícné
postoje některých spoluobčanů věnují svůj čas ve pro−
spěch jiného člověka.
Letos to byli tito mladí členové organizace YMCA:
Tereza Fridrichová, Adéla Houžvičková, Eva Kosová,
Kristýna Líčková, Klára Lukešová, Eliška Rotterová,
Veronika Sichová, Mirka Švecová, Ema Zimmer−
mannová, Martin Latín. Martin Mičík, Vojtěch Michal,
Štěpán Plundrák, Tomáš Rejentík, Jirka Rotter,
Marek Rotter, Pavel Rybka a Pavel Vozár.

zpravodaj

Tříkrálová sbírka 2009
Obec

2009

Obec

Bavory
Bořetice
Břeclav
Březí
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnhole

10 594,00 Kč
39 154,00 Kč
72 704,00 Kč
16 769,00 Kč
7 194,00 Kč
33 370,00 Kč
5 395,00 Kč
25 839,00 Kč

Nový Přerov4
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice
Pouzdřany

915,00 Kč
14 803,00 Kč
7 947,00 Kč
17 502,00 Kč
40 185,00 Kč
47 097,00 Kč
33 402,00 Kč
12 366,00 Kč

Hlohovec
Hrušky
Hustopeče
Ivaň
Jevišovka
Klentnice
Kobylí
Kostice
Křepice

46 600,00 Kč
32 168,00 Kč
88 029,00 Kč
5 085,00 Kč
7 227,00 Kč
9 299,00 Kč
58 307,00 Kč
24 133,00 Kč
37 331,00 Kč

Přibice
Rakvice
Sedlec
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice

20 342,00 Kč
14 506,00 Kč
4 011,00 Kč
18 000,00 Kč
19 293,00 Kč
10 775,00 Kč
29 218,00 Kč
69 571,00 Kč
42 013,00 Kč

Ladná
Lanžhot
Mikulov
Milovice
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov
Němčičky
Nikolčice

31 634,00 Kč
99 400,00 Kč
51 224,00 Kč
nevybíralo se
42 171,00 Kč
19 208,00 Kč
17 263,00 Kč
16 308,00 Kč

Týnec
Uherčice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice
Velké Pavlovice
Vlasatice

23 455,00 Kč
42 421,00 Kč
19 678,00 Kč
93 000,00 Kč
9 221,00 Kč
51 117,00 Kč
65 661,00 Kč
13 307,00 Kč

Novosedly

21 907,00 Kč

Vranovice

36 794,00 Kč

Vrbice

39 874,00 Kč
celkem :

Stejně jako jim patří poděkování i vedoucím jednotlivých
skupinek a to:
Mirce Čačíkové, Mirce Konfráterové, Vendule Sedláč−
kové, Radimu Holubovi, Aleši Plundrákovi a Tomáši
Průdkovi.
Děkuji.
Stanislav Machovský, starosta města

2009

1 618 787,00 Kč

Svatební
obřady
Město Podivín
vyhlašuje výběrové
řízení na hráče/hráčku/
na klávesové nástroje
pro zajištění hudebního
doprovodu při svatebních
obřadech.
Podmínky výběrového řízení budou
zájemcům sděleny při osobním jednání
na MěÚ Podivín, kancelář starosty.
Stanislav Machovský
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ZAPLETALOVI
Příběh čestných občanů
města Podivína
Město Podivín si dovoluje pozvat
občany města Podivína na přednášku
o čestných občanech města Podivína,
o jejich dramatických osudech
v době německé okupace.
Přednáška se uskuteční

28. března 2009 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti v přízemí

MěÚ v Podivíně.
Přednášející a autor připravované knihy
o rodině Zapletalově archivář Vojtěch Šustek
z Archivu hlavního města Prahy nás provede
po životních cestách Libora Zapletala,
jeho rodičů a bratrů.
Českomoravský kaprařský spolek
s agenturou Dobrý den z Pelhřimova
pořádají

v sobotu 4.4.2009 v Lednici
v prostoru Chrtí dráhy
akci, která má název

CARP RODS CASTING
2009
60 rybářů z Čech, Moravy a Slovenska zde změří síly v hodu
do dálky a na cíl. Vítěz disciplíny do dálky, získá putovní pohár, věcné
ceny, se stane českým rekordmanem a bude zapsán do České knihy
rekordů. Druhou disciplínou je hod na přesnost na cíl. Po ukončení
závodu proběhne exhibice v hodu do dálky. Výrobci a prodejci
rybářských prutů postaví své šampióny, aby se utkali a dokázali,
které vlastně pruty jsou ty nej. Kromě soutěže uvidí návštěvníci
prodejní výstavu rybářského vybavení pro pobyt v přírodě.
„Akci pořádáme v Lednici, toto místo jsme nevybrali náhodou.
Chceme aby si kolegové s sebou vzali své rodiny a spojili to
s návštěvou Lednického zámku, parku a dalších pamětihodností
v okolí, kterých je zde opravdu hodně. Po zdařilé lednové Carp Show
jsme si jih Moravy oblíbili a akce tohoto typu není pro rybáře poslední“,
konstatoval Petr Tydlačka jeden z členů spolku. Vstupné na akci je
30 Kč ženy a mládež do 15 let mají vstup zdarma.
Pokud se chcete dozvědět více, informace k akci najdete na
www.kaprarskyspolek.cz.
Připomeňme ještě, že na stránkách probíhá tipovací soutěž
o ceny − kolik metrů hodí v soutěži v hodu do dálky
český rekordman.
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Vážení spoluobčané, zastupitelé města Podivína
ve spolupráci se ZŠ Podivín
pořádají

OSLAVU 64. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ
našeho města,
která se bude konat

v pátek 15. 4. 2009 v 10. hodin

17. dubna 2009

Hi − fi band a Sanitka
Město Podivín vás zve na vystoupení skupin Hi − fi band
a Sanitka.
Zatímco „naši“ Sanitku s podivínským basistou Daliborem
Klusáčkem a bubeníkem Milošem Kučerou dobře znáte třeba
z Janohraní, kapelu Hi−fi bych vám rád představil.
Jedná se o projekt předních českých hudebníků, kteří se
zaměřují na elektronickou taneční hudbu a jazz, stylové rozpětí
tanečních rytmů ale sahá od hip hopu přes reggae až po techno
a drum’n’bass.
Akce proběhne v pátek 17. dubna 2009 od 20,00 hod.
v sále Besedního domu. Taneční botky sebou.

u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.
Program:
Slavnostní projev − starosta
Položení květinových darů − zástupci spol. organizací
Slavnostní ukončení
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

Pozvánka na

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
pořádané

MRS MO Podivín
Místní rybářská organizace ve spolupráci s prodejnou
Rybařina pro Vás připravila na letošní rok řadu rybářských
závodů.
První závody proběhnou v sobotu 16. května 2009
na revíru Štěrkoviště jako závody dospělých. Začátek
v 6 hodin, závěr v 11 hodin. Bude se lovit hlavně kapr,
amur a bílá ryba. Startovné 120 Kč.
Zveme nejen rybáře, ale i širokou veřejnost na bohatou
tombolu a občerstvení.
V neděli 17. května od 7 hodin do 11 hodin proběh−
nou dětské rybářské závody pro mládež do 15 let o zají−
mavé ceny.
Noční rybářské závody se uskuteční opět na revíru
Štěrkoviště, loví se na dva pruty. Začátek 5. 7. v 19:00 ho−
din, závěr 6.7.2009 v 10:00 hodin. I na těchto tradičních
závodech jsme pro Vás připravili občerstvení po celou dobu
trvání závodu.
Na prázdniny připravujeme nejen pro členy našeho
sdružení Prázdninový maraton informace k tomuto závodu
naleznete na www.carpion.com v sekci AKCE.

16. května 2009

Dechové kvinteto
Pražské komorní filharmonie
Pražská komorní filharmonie je špičkový orchestr, který pořádá
koncerty vážné hudby v rámci své abonentní sezony v Praze, účastní
se hudebních festivalů v celé České republice a pravidelně vystupuje
v zahraničí. V sobotu 16. května budete mít možnost poslechnout si
Dechové kvinteto Pražské komorní filharmonie za doprovodu
špičkového klavíristy, profesora a vedoucího katedry klávesových
nástrojů na pražské AMU Ivana Klánského.
Koncert proběhne v sále Besedního domu od 19,00 hod.
Program: D.Milhaud− La Cheminée du roi René op.205, W.A.Mozart−
Kvintet Es−dur K.452 pro klavír a dechové nástroje, J.Ibert− Trois piéces
bréves, Berio− Opus Number ZOO, F.Poulenc− Sextet pro klavír
a dechové kvinteto
13
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1. ročníku
Dne 4. 2. 2009 proběhl na naší škole zápis předškoláků do
1. ročníku pro školní rok 2009/2010.

K zápisu se dostavilo 23 předškoláků se svými rodiči.
Nejprve všechny přivítal pan ředitel, který popřál dětem
hodně úspěchů při zápisu.
Děti byly rozděleny do 3 skupin, které postupně odváděly
do tříd pomocnice z V. třídy: Zuzana Gornerová, Adéla
Houžvičková, Nina Kingová, Martina Mildnerová, Tereza
Pacalová, Zuzana Blatová, Monika Dobešová a Bára
Hřebačková (některé z nich v krásných pohádkových
kostýmech).
Ve třídách pod vedením paní učitelek děti pilně poznávaly
barvy, počítaly, zpívaly, kreslily, vytleskávaly rytmus, tančily a
snažily se všechny přesvědčit , že jsou připraveni v září začít
plnit povinnosti školáka. Za své výkony byly odměněny
taštičkou plnou dárků.
Rodiče mezitím své budoucí prvňáčky zapisovali a prohlíželi
si fotografie z akcí školy. K dobré pohodě jim Simona Dvořáková
a Markéta Huňová vařily kávu a staraly se o jejich pohodlí.
Zápis ukončil opět pan ředitel, který se spolu se všemi
zaměstnanci školy těší na naše budoucí prvňáčky.
Mgr. Lenka Brenkusová

14

Návštěva muzikálu
Sněhurka a sedm trpaslíků
Neděle 11. ledna 2009 byla opět příležitostí pro některé děti
ze 3.A a jejich rodiče k návštěvě Městského divadla Brno.
V loňském roce to byl muzikál Oliver Twist, letos opět výpravný
kousek muzikálové scény Sněhurka a sedm trpaslíků.
Příběh, který znají snad všichni. Ovšem na pozadí známé
pohádky bratří Grimmů, jemně inspirováni proslulou animovanou
verzí Walta Disneyho, tvoří hudební skladatel Karel Cón
a libretisté Stanislav Sovák, Jan Šotkovský a Petr Štěpán
svou osobitou stavbu, plnou hororového napětí, ztřeštěného
humoru i pohádkové laskavosti. Vše samozřejmě kořeněno
půvabnými, chytlavými písničkami.
Muzikál Sněhurka a 7 trpaslíků má všechny předpoklady
být příjemným představením, nabízejícím dostatek radosti
i potěšení dětem i dospělým. Zkrátka milou zábavou pro celou
rodinu.
Před naprosto vyprodaným hledištěm muzikálové scény
exceloval v roli zlé Macechy Milan Němec, v roli Sněhurky byla
úžasná Radka Coufalová a taktéž neodolatelně vtipní a milí byli
představitelé všech sedmi trpaslíků.
Tento muzikál měl premiéru 6. prosince 2008, takže
je novým kusem na repertoáru Městského divadla Brno.
A jako bláznivá hudební pohádka pro celou rodinu je vskutku
nezapomenutelným zážitkem a ten jsme si vskutku domů
odvezli. Již nyní se těšíme na další novinku, kterou MdB
připraví na příští divadelní sezonu.
Mgr. Jana Mrázová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zpráva o činnosti ŠD
ŠD v roce 2009 navštěvuje 50 dětí, které jsou rozděleny
do dvou oddělení.
Začátkem roku jsme v družině vyráběli dárečky pro děti
k zápisu do 1.třídy, přáníčka k Valentýnovi, obří dinosaury
a zažehlovací obrázky z korálků.
Skládali jsme ZOO, domácí zvířátka, zdobili
perníčky=sněhuláčky. A taky trochu sáňkovali a bobovali,
když byl sníh.
Navštívili jsme knihovnu, kde si děti prohlédly nové knihy,
časopisy a přečetli jsme si příběh: Kryštof mezi prvoky.
Rádi se věnujeme hrám v tělocvičně a ve třídě.
Z oblíbených her ŠD můžu doporučit: Labyrint, Aktivity,
Macgregora (Duchy),Cris Cros, Twister.
„Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas,
abychom „něco“ získali.“
J.Valíčková

Vzdělávací výsledky našich žáků
za I. pololetí
školního roku 2008/2009
Celkem 205 žáků plnilo v tomto pololetí svou povinnou
školní docházku z toho 96 děvčat.
A jakých výsledků dosáhli?
Prospěch:
133 vyznamenaných – 66 %, 7 žáků neprospělo – 3 %
Chování:
velmi dobré – 201 (99 %), uspokojivé – 2 žáci (1 %)
Pochvaly:
třídního učitele 44 (21,7%), ředitele školy 1 (0,5 %)
Důtky:
třídního učitele 13 (6,4%), ředitele školy 7 (3,4%)
Absence:
7242 omluvených zameškaných hodin (průměr na žáka
činí 35,7 hodin),
16 neomluvených hodin (průměr 0,1 hodiny)
I když je počet zameškaných hodin menší než v minulém
školním roce, pořád je dost vysoký. Žáci 7. ročníku chyběli
v průměru 64,7 hodiny na žáka, což činí více jak dva zameš−
kané týdny. Tímto bych chtěl apelovat na rodiče (zvláště
žáků 2. stupně), aby se více zvažovali důvody nepřítomnosti
svého dítěte ve škole.
ředitel školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lyžařský kurz

Co by byl kurz bez běžeckých závodech na běžkách?
Všichni se srdnatě postavili na připravenou trať a po
doběhu do cíle a vydýchání byli rádi, že to zvládli a jistě
budou s „láskou“ na tento sport vzpomínat.
O naše žaludky se výborně staral náš šéfkuchař
P. Kavan se zástupkyní šéfkuchaře Mgr. B. Görnerovou.
Zdravotnickou péči měla na starosti zdravotnice
S. Blanářová.
Chtěl bych poděkovat nejen „personálu“, který tento kurz
zvládl velmi dobře, ale i žákům, kteří svých chováním a
přístupem přispěli k výborným zážitkům z tohoto LVK.
M.C.

Čtení v knihovně

Pro žáky, kteří se přihlásili na lyžařský výcvikový kurz
nastal očekávaný den v sobotu 17. ledna 2009.
Po čtyřhodinové cestě jsme dorazili na místo našeho
týdenního pobytu – ubytovny v Těchoníně–Celném.
Sotva si žáci stačili vybalit, už odjížděli do Mladkova na svah,
kde si pod vedením zkušených lyžařských instruktorů
Mgr. J. Medka, Mgr Z. Horníčkové a Mgr. M. Cagáška,
buď zopakovali základy lyžařské techniky nebo uskutečnili
první krůčky na lyžích.
Druhý den získávali zkušenosti na svahu v Čenkovicích
a i začátečníci byli připraveni na náročnější svahy v Říčkách.
Své lyžařské umění pak předvedli na závodech ve slalomu
a sjezd.

Letos v listopadu se děti ze 3. tříd opět sešly v knihovně
na tzv. „večerním čtení“. Knihovnice p. Ocelíková je pozvala
v pátek 28.11.2008 od 17 do 19 hodin.
Děti mohly vidět knihovnu čerstvě vymalovanou a
vybavenou novým nábytkem. Já jsem se zúčastnila jako její
pomocnice, abychom se střídaly ve čtení úryvků z Ezopových
bajek, Příběhu o Leonardu da Vinci, Příběhů českých knížat
a králů, pohádek i dobrodružných příběhů.
Děti s chutí malovaly, jejich výtvarné práce zdobí dětské
oddělení knihovny, přivítaly také literární soutěže. Paní
Ocelková pro ně připravila i malé pohoštění. Teplý ovocný
čaj a oplatky byly zajisté lepší než kdykoliv doma.
Všem nám zde bylo příjemně a domů jsme odcházeli
spokojeni, dokladem je několik pěkných fotek. Chlapci
a děvčata jistě načerpali i nové vědomosti o knihách
a literatuře.
Mgr. Anna Racková

Městská knihovna Podivín
Nové knihy pro děti:
Vokolek, Václav: Obrazy ze Staré říše
Příběhy pro nejmenší čtenáře plné fantazie a překapení jako
například cirkus ve škole nebo výlet do pohádky.
Seifert, Jaroslav: Maminka
Výbor básní s ilustracemi Jiřího Trnky.
Krček, Josef: Špalíček lidových písní
České a moravské lidové písně upravené pro klavír, kytaru, akordeon
a flétnu.
Gordon, Roderick: Hlouběji do podzemí
Pokračování fantasy románu pro mládež Ztracený svět v Podzemí.

Nové knihy pro dospělé:
Drummont, Jack: Lavina
Nejlepší lyžaři se zúčastní závodu na nejnebezpečnější trati světa
ve francouzských Alpách, nejde jen o prestiž ,
ale především o hlavní cenu diamant. Nikdo netuší, že do tohoto
závodu zasáhne přírodní síla.
Crile, George: Soukromá válka pana Wilsona
Pravdivý příběh,v němž texaský kongresman a agent CIA společně
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naplánovali a uskutečnili největší a nejúspěšnější
operaci CIA v historii studené války /zfilmováno/.
Jelinek, Elfried : Milovnice
Kniha jedné z nejpozoruhodnějších současných rakouských
autorek, nositelky Nobelovy ceny za literaturu, líčí boj pragmatické
Brigity a romantické, naivní Pauly o vyvoleného muže. Dědička
nesmiřitelných postojů Thomase Bernharda s konečnou platností
boří představu o idyličnosti rakouské literatury.
Formánek, Josef: Mluviti pravdu
Válka,vězení, životní láska, tajné sny, lidská síla a odvaha v příběhu
muže, který sloužil v SS, Rudé i československé armádě, byl
politickým vězněm, uprchlíkem i milionářem… Pravdivý příběh,
na jehož základě autor bilancuje svůj vlastní život.
Amirrezvani, Anita: Krev květů
Příběh plný barev, chutí a vůní života v Isfahánu v 17. století.Mladá
žena odchází z bezpečí venkova do města, kde hledá svoji totožnost
coby návrhářka koberců.
Houpt, Simon: Galerie zmizelých
Autor popisuje vysokou hru s kradeným uměním, vypráví příběhy
drahocenných exponátů a dává čtenáři možnost nahlédnout
do zákulisí vyšetřování těchto zločinů. Hana Ocelíková, knihovnice
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Grilování
V sobotu 7. 2. 2009 uspořádaly maminky a Město
Podivín akci „ Zimní grilování“. Ten, kdo zavítal na farní
dvůr, mohl ochutnat grilovanou „flákotu“ z pašíka,
stehýnko z kuřátka či domácí klobásu.
Všechny pochutiny nám dodalo Řeznictví – p. Michal
Rybka.
Na spláchnutí mastnoty se podávalo svařené víno, čaj
a jako sladká tečka domácí moučníky. Ve farní maštali byla
pro děti připravena tvořivá dílna.

Děti vyráběly a lepily obrázky, masky, kytičky,
ozdoby z těstovin, luštěnin, barevného a krepového papíru
− kreslily fixem a pastelkami, modelínovaly.
Všechny výtvory si odnesly s sebou domů. Z přinesených
obrázků zimního grilování a z domácích příloh ke grilo−
vanému masu byli vylosováni 3 děti a 3 dospělí a odměněni
malou drobností.

Foto: Pan Jindřich Hájek

Kolem dokola vládla příjemná nálada a nám nezbývá
doufat, že všichni přítomní odcházeli dobře naladěni
a s plným žaludkem.

KOMINÍK – chytni se za knoflík …
… říkávali si lidé odedávna, když spatřili kominíka. Ale vzpomeňte si , kdy jste naposledy viděli kominíka ?
Povídá se, že kominík přináší lidem štěstí. Možná to bylo tím, že pravidelně staral o všechny komíny ve svém rajónu
a když kominík chodil po ulicích, vesnicích městech – dům od domu, všichni věděli, že jim zkontroluje a vyčistí komíny
a pak mohou v klidu topit, vařit, spát a nevyhoří…

Z dějin a současnosti kominického řemesla
Kominická živnost patří k nejstarším řemeslům a
v Čechách byla odedávna privilegovaná. (Kominický mistr
byl prý jediný, který se nemusel klanět před králem).
Již v roce 1748 používal pražský cech kulatou pečeť
s obrazem patrona proti ohni sv. Floriana, kterého držel
z každé strany kominík. Dekretem zemské vlády z r. 1821
byla vydána ustanovení o propůjčování kominické živnosti.
Počet kominíků měl odpovídat potřebám obyvatelstva
a policie měla za povinnost dbát, aby majitelé domů
povolovali přístup za účelem čištění. Kominíci se sdružovali
do společenstev, které hájily jejich zájmy, jako stanovení
vymetacích obvodů, výuku učňů, odměny za práci a styk
s úřady. Jednotlivá místní společenstva kominíků
zastřešovala zemská jednota společenstev mistrů komi−
nických pro království České se sídlem v Praze.
Současné Společenstvo kominíků České republiky
je dobrovolným společenstvem cechovního typu, které

sdružuje podnikatele v oboru odtahu spalin a ve své
činnosti navazuje na historickou tradici, která nebyla
přerušena ani v dobách socialismu. Po roce 1990 došlo
k zásadním společenským změnám a otevřel se prostor
pro obrozenou činnost cechovních společenstev.
Cílem Společenstva kominíků ČR je neustálé zvyšování
odborné kvalifikace svých členů a zastupování řemesla vůči
státním a ostatním orgánům a institucím. Přispívá tak
významnou měrou k transformaci kominické profese
z tradičního pojetí minulých let v moderní, technicky
vyspělý obor. Veškerá snaha Společenstva kominíků ČR
a jeho členů je upřena na zajištění bezpečného a
hospodárného provozu spalovacích spotřebičů a na zlepšo−
vání čistoty ovzduší.
Stručný výtah z oficiálních stránek Společenstva komi−
níků ČR − viz www.skcr.cz kde také naleznete úplné
znění vyhlášky č. 111 o čištění komínů.
(Pokračování na str. 18)
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KOMINÍK – chytni se za knoflík …
Dnes stále platí, že majitel objektu, ve kterém je spotřebič
zapojen do komínu je povinen umožnit kominické firmě vstup
do objektu za účelem kontroly a čištění komínu. Kominická
firma tímto, po kontrole, zhodnocení stavu upozorní majitele
na odstranění případných závad. Pokud majitel objektu, ve
kterém je spotřebič zapojen do komínu, neumožní kominické
firmě vstup do objektu za účelem kontroly komínu, je komi−
nická firma povinna oznámit tuto skutečnost příslušnému
stavebnímu úřadu. Stejně je tomu u havarijního stavu komínu.
Kominická firma je oprávněna vydat zákaz používání vadného
komínu. Stavební úřad musí ze zákona zahájit s příslušným
majitelem objektu správní řízení vedoucí k nápravě.
Do konce osmdesátých let nějak fungovaly „komunály“,
pod kterými kominíci pracovali. Ti pravidelně obcházeli své
přidělené rajóny a lidé byli na jejich návštěvy zvyklí. Začát−
kem devadesátých let „komunály“ zanikly, někteří kominíci
pověsili své řemeslo na hřebík, jiní začali podnikat soukro−
mě. Kominičtí mistři postupně odcházeli do důchodu a už
nestíhali pravidelně obcházet své rajóny, dům od domu, jak
tomu bylo dřív a lide na tuto zavedenou tradici a povinnost
dávno zapomněli. A jaká je situace dnes? Lidé se dosti často
přiznávají, že kominíka několik desetiletí ve svém domě
neviděli !!! A přitom podle vyhlášky č. 111 o čištění komínů
se má komín kontrolovat dle typu spotřebiče a druhu paliva −
dvakrát ročně u plynových spotřebičů, tři až šestkrát
u spotřebičů na pevná paliva.

20 let neviděli kominíka
V dnešní době už nestačí jenom obyčejná štětka, s rozvojem
technologie spalovaní, různých druhů paliv, neustále se zvyšu−
jícími požadavky na ekologii se také musí rozvíjet znalosti
kominíků. Kominík musí ovládat práci s moderním vybavením
– digitální měřiče emisí a odtahu spalin, kamery pro kontrolu
komínů, různé typy konstrukcí komínových systémů při stav−
bách nových a rekonstrukcích starých komínů. Dnešní stav
komínů není vůbec ideální, někdy je přímo životu nebezpečný.
Nejčastější závady –
1. V komínech pro plynové spotřebiče nejsou vložky, spaliny
narušují maltu, ta se vydroluje. Ucpává komínový průduch,
statika komínu je narušena, někdy hrozí i jeho zřícení.
2. Nekontrolovaný komín na pevná paliva −hrozí vznícení sazí,
velmi nebezpečné, připomíná výbuch sopky! Teplota v komínu
dosahuje až 1000 stupňů C.
3. Neodborně instalovaná komínová vložka a nesprávně
nainstalovaný spotřebič znemožňuje kontrolu a čištění komínu.
4. Nekontrolovaný komín ucpávají uhynulý ptáci.
5. Vymetací dvířka musí být pod spotřebičem a také na půdě,
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Kostry ptáků v komíně
volně a bez problémů přístupná, – jinak nelze provést kontrolu
a čištění komínu.
6. Pokud nelze komín čistit skrze vymetací dvířka na půdě,
má být zajištěn bezpečný průlez na střechu a komínová lávka
ke komínu.
7. Keramické komínové vložky, které se dříve používaly –
dnešní plynové kotle už nehoří trvale jako dřív. Kotel střídavě
hoří a je vypnutý. Vlivem střídaní teplot vložky praskají,
spaliny narušují maltu, která se vydroluje. Tím se narušuje
statika komínu, hrozí průnik spalin do obytných prostor a
následné riziko požáru a udušení osob.
8. Nevhodný průměr starších keramických vložek − příliš
velký. Při instalaci nového kotle je nutné instalovat certifikova−
nou nerezovou komínovou vložku. Je přitom nutná revize
kominíka, což topenáři často opomíjejí.
9. Pavučiny v komínu, který se pravidelně nečistí snižují jeho
tah, kotel má menší výkon a vyšší spotřebu.
10. Prasklý beton na komínové hlavě, horní části komínu.
Vlivem počasí dochází k narušení komínu.
Každý už si zvykl, že s motorovým vozidlem musí pravi−
delně na technickou kontrolu. Nevím, jestli by policie uznala
argument řidiče – jsem automechanik, technickou prohlídku
auta jsem si dělal sám. Špatný stav auta a taky komínu může
být potencionálním zdrojem obecného ohrožení. Spalovači
plastu budou muset taky brzo přestat obtěžovat své okolí
nesnesitelným zápachem. Přístroje dokáží odhalit, co se v da−
ném komíně spaluje. Zodpovědný majitel nemovitosti bude
rád, když jej kominík navštíví. Nezodpovědný soused, který
se o komín nestará, může ohrožovat své okolí.
„TRUBTE NA POPLACH“ !!! volá král v jedné české
pohádce. V případě stavu komínů u nás je toto volání zcela na
místě a vzhledem k neustále rostoucímu počtu tragédií zavině−
ných vadným stavem komínů je už dávno po dvanácté… A jaký
názor mají čtenáři? Bude pro ně kominík symbolem štěstí, který
je zbaví starosti o stav komínu, zajistí jim bezpečnost při topení
a klidný spánek?
Luděk KOCOUREK, Podivín 22.2.2009
DĚKUJEME VŠEM KTEŘÍ SE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PODÍLELI
NA STÁRKOVSKÉM KROJOVÉM PLESE (SPONZORSKÝM
DAREM, PODÁNÍM POMOCNÉ RUKY, ÚČINKOVÁNÍM, ČI
SAMOTNOU NÁVŠTĚVOU). DOUFÁME, ŽE SE VÁM PLES LÍBIL
A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI NA DALŠÍCH NÁMI
POŘÁDANÝCH AKCÍCH.
Rádi mezi sebou uvidíme nové tváře, bližší informace o datu
konání zkoušek se dozvíte na internetových stránkách
www.chasapodivin.estranky.cz.
podivínská chasa
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Sloupek pro družstevníky a vlastníky bytů
Jelikož se jedná o první vydání „Zpravodaje“ v tomto
roce, přeji Vám všem hodně zdraví, spokojenosti a pevné
nervy členům samospráv SVJ i SBD. V letošním roce,
kdy na nás začíná útočit krize a její následky ze všech stran,
to budeme všichni potřebovat. Na velké opravy domů,
nad kterými jste doposud váhali, nebo je odkládali, to může
být v nynější době problematické hlavně z důvodu
financování. S příjmy mohou nastat problémy z důvodu
nedostatku finančních prostředků uživatelů bytů a náklady
přitom porostou, jak na energie a služby, tak i na opravy.
Banky vyčkávají a dá se očekávat, že úroky se budou
zvyšovat současně se zvyšováním záruk na poskytované
úvěry. Vláda zatím jedná a co doposud udělala? Zrušila
osvobození od daně z nemovitostí na 5 let na zateplení domů
podle § 9 odst. l písm. r) zákona o dani z nemovitosti
č. 338/1992 Sb. To znamená, že domy které provedly
zateplení v roce 2007 a uplatnily nárok na osvobození
do 31. 1. 2008 a tento vznikl od 1. 1. 2008, mají štěstí
a platí jim osvobození až do roku 2012. Domy,
které zateplovaly v roce 2008 mají smůlu, na ně se již
osvobození nevztahuje. Více se o podpoře financování
staveb, oprav domů, zateplování domů a revitalizace bytů a
domů nebudu šířit, jelikož nic není v současné době
schváleno.
Jedna pozitivní zpráva je, že pro všechny byty
v družstevních domech, jak družstevní, tak v osobním
vlastnictví a v domech „Společenství vlastníků byto−
vých jednotek“, které jsou pod správou SBD Dyje
Břeclav, nabízí pojišťovna „Kooperativa“ uzavírání
nových pojistných smluv na pojištění bytu, bytového
zařízení apod. se slevou 30%, pokud využijí rámcové
smlouvy, kterou má uzavřenou SBD Dyje Břeclav.
Při uzavírání pojistné smlouvy je nutno uvést výše uvedené
podmínky a dále uvedete číslo rámcové smlouvy mezi
SBD Dyje Břeclav a pojišťovnou Kooperativa, které
je: 7720032460.

Tak jako každý rok se v této době připravuje
konání výročních členských schůzí SBD Dyje, případně
SVJ pod správou SBD Dyje. Konání VČS proběhne
od poloviny března do konce dubna. Veškeré podklady
pro konání VČS obdrželi předsedové samospráv v první
polovině března na poradě předsedů samospráv.
Proč o tom píši?
Jelikož ne všechny zápisy odeslané na družstvo splňují
všechny náležitosti a pokud pak některý člen vznese
námitku proti usnesení, tak zjistíme, že zápis je neplatný.
Může to mít i právní dopady a pokud by k tomu došlo,
musela by se VČS konat znovu. Proto projednávání
jednotlivých bodů provádějte zodpovědně a zápisu
o hlasování věnujte maximální pozornost. Využijte
přiložený vzor zápisu a pokud některý bod potřebujete
rozepsat, použijte přílohu k zápisu, kterou očíslujete a
podepíšete.
Doporučuji, aby zápis spolu s předsedou samosprávy
podepsal i zvolený ověřovatel zápisu. Dodržujte uvedené
zásady hlasování o usnesení ze schůze!!
Tak jako vždy Vám nabízím, že pokud budete mít
zájem na mé přítomnosti na Vaší VČS, sdělte mi včas,
kdy máte schůzi a já pokud mi nebude bránit závažný
důvod rád určitě přijdu.
Zápisy musíte předat na družstvo do 7. 5. 2009,
aby se mohlo provést vyhodnocení všech VČS a případné
podněty mohly být projednány na Shromáždění delegátů,
které je plánováno na 19. 5. 2009.
Pospíšil Jiří

V souvislosti s šetřením energií se mne lidé dotazují,
jak by se postupovalo s pořízením vlastního topení
v bytě, pokud je dům centrálně vytápěn domovní kotelnou.
S touto úpravou musí souhlasit vlastník domu /případně
100% bytů/, dále musí proběhnout stavební řízení
a souhlas stavebního úřadu, který vydá stavební
povolení. Pokud by vše proběhlo a dojde k odpojení třeba i
1 bytu /ale může nastat situace, že se odpojí i 70% bytů/,
musí odpojený uživatel /případně uživatelé bytů/ mimo
své náklady na topení v bytě hradit i nadále základní
složku nákladů na ústřední vytápění /dle otopné plochy bytu/
v souladu s vyhláškou č. 224/2001 Sb.
Také chci upozornit bydlící, kteří si převedli byt
do osobního vlastnictví v roce 2007, že jsou povinni
do 31. 3. 2009 podat na Finančním úřadě přihlášku na daň
z nemovitosti za rok 2009 a daň uhradit.
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HANTÁLY a.s.
TOVÁRNÍ 22, 691 06 VELKÉ
PAVLOVICE

Servis v odpadovém hospodářství
poskytovaný firmou HANTÁLY a.s.
pro obce a města
Firma HANTÁLY a.s., vlastněna 100% obcemi a městy
z okresu Břeclav, byla založena s cílem poskytovat komplexní
služby v odpadovém hospodářství v celé jeho šíři. Její činnost
byla zahájena v roce 1991 ve skromných podmínkách a tzv. na
zelené louce. První z cílů, které si stanovila, bylo nahradit
roztříštěné skládkování na nezajištěných skládkách u obcí a měst
jednou centrální a zabezpečenou skládkou, která by umožnila
jejich uzavření a postupnou ekologickou likvidaci. Tento cíl byl
beze zbytku splněn a 1.1.1994 byl zahájen provoz skládky
Hantály. Celý skládkový areál je koncipován na desítky let
dopředu a kapacitně problém skládkování plně řeší.
Jedná se o pracoviště, které dokonale splňuje všechny zákony
a předpisy ČR a pracuje v režimu „Integrované prevence“, což
v praxi znamená, že je řízena a provozována podle posledních
nejmodernějších technických a ekologických normativů EU. Také
z tohoto důvodu je oprávněně řazena mezi nejlépe provozované
skládky v ČR.
Další problém, který bylo nutno řešit, spočíval v zajištění svozu
tuhého komunálního odpadu /dále jen TKO/ z okolních obcí na
skládku. Již začátkem roku 1995 je proto založeno nové středisko
svozu TKO, které bylo zpočátku umístěno v pronajatých
prostorách, které neumožňovaly dokonalý servis a garážování
techniky a provozní podmínky tak byly nedostatečné. I přes tyto
obtíže bylo v další fázi započato již v roce 1995 se separací plastů
a papíru, která byla náplní dalšího „Střediska svozu, separace a
nebezpečných odpadů“.
Všechny výše uvedené problémy byly vyřešeny investiční
výstavbou v areálu „Špitálek“ ve Velkých Pavlovicích. Byly zde
vybudovány garáže pro svozovou techniku, stanice PHM, myčka
nákladních aut, šatny a sociální zázemí pro středisko svozu a
separace. Současně bylo ve stejném objektu umístěno sídlo firmy.
U firmy HANTÁLY a.s., i v období počátečních obtíží, byla vždy
snaha v maximální míře zajistit pro své zákazníky kvalitní a cenově
přijatelné služby v celé šíři jeho spektra. Co firma HANTÁLY

a.s. nemůže ovlivnit jsou poplatky a také DPH, které výrazně
zatěžuje koncové ceny služeb pro obce a města.
HANTÁLY a.s. ve snaze řešit optimální nakládání
s využitelnými odpady – obaly, iniciovala jednání s fy EKO−KOM
a.s. Praha s cílem zapojit do systému co nejvíce obcí a měst.
Záměr se hned napoprvé povedl a za vytříděné obaly obdržely
obce a města (obchodní partneři HANTÁLY a.s.) už v roce 2001
1.049.000 Kč. S rozvíjející se separací se zvyšovaly i příspěvky
od fy EKO−KOM a.s. Praha.
Vynikající výsledky spolupráce mezi občany, obcemi, městy
a fy HANTÁLY a.s. jsou v poslední době výrazně ztěžovány
odbytem tříděných materiálů. Na vině je ve značné míře
hospodářský pokles v USA, Evropě a nejvíce v Číně, která byla
největším odběratelem všech separovaných komodit. HANTÁLY
a.s. tak platí za odevzdání 1 tuny plastů min. 1200,− Kč a papíru
400,− Kč. Firma HANTÁLY a.s., která provozuje středisko
separace na hraně rentability, se tak dostává do značných
odbytových potíží.
Tento cenový vývoj podle dostupných informací se bude
minimálně v průběhu roku 2009 dále zhoršovat a náklady za
odebrané vytříděné suroviny dále porostou.
Firma HANTÁLY a.s. i přes tuto nepříznivou situaci bude
dál plnit své závazky vůči obcím a městům se snahou udržet
stávající ceny. Svým přístupem k tomuto problému je ovšem
v odpadovém hospodářství naprosto osamocena. Všechny další
firmy výrazným způsobem zvýšily své ceny za poskytované služby
již od 1.1.2009.
Současný nepříznivý cenový vývoj však neovlivní další
aktivity fy HANTÁLY a.s. v nakládání s odpady. V roce 2009
plánuje spuštění drtící a třídící linky stavební suti, která bude za
velmi výhodných podmínek poskytovat tyto služby obcím a
městům. Je dále připravena spolupodílet se na rozvoji
kompostování rostlinného materiálu ve spolupráci s obcemi a
městy, kde počítá se servisními službami tj. svozem materiálu
vhodného ke kompostování.
Naše firma si je plně vědoma, že bez mnohostranné spolupráce
občanů, vedení obcí a měst, by celkový dlouholetý přínos
v ochraně životního prostředí nebyl tak výrazný. Proto chceme i
touto formou poděkovat všem, kteří se aktivní spoluprácí s firmou
HANTÁLY a.s. podílejí na výše uvedených výsledcích. Našim
přáním a cílem je, aby se i přes množící se problémy v oblasti
odpadového hospodářství v budoucnu tato spolupráce dále
rozvíjela a prohlubovala ve prospěch všech zúčastněných .
Za HANTÁLY a.s.
Stanislav Grůza – ředitel

Nejlepší modelář sezony 2008
Pavel Rybka byl za své výsledky v roce 2008 na soutěžích
vyhodnocen jako nejlepší modelář našeho klubu a tím se stal
držitelem putovního poháru.
Vedení klubu mu přeje hodně sportovních úspěchů v další
modelařině.
Nejlepší umístěni v sezoně je 3.místo na MI−ČR žáků, které se
konalo v krásném prostředí kraje Vysočina v obci Sedlejov.
Za KLoM Calypso−Podivín

ved. žáků Zdenka Hobľáková
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Zvolili nejlepší sportovce
Regionální sdružení ČSTV a sdru−
žení sportu pro všechny se domluvila
na společném postupu při vyhlašování
nejlepších sportovců okresu Břeclav
za rok 2008.
Galavečer proběhl v pátek 13. února
v prostorách hotelu Centro v Husto−
pečích.
Nejlepší sportovci byli vyhlášeni
v těchto kategorií:
žáci, dorostenci – junioři, dospělí,
kolektivy a legendy.
Již tradičně se mezi nejlepšími
prosazují i podivínští sportovci.
Zásluhu na tom mají svými výsledky
pákaři Sokola Podivín.
Jméno a výsledky sportovce
za rok 2008 kategorie:
dorost
Dana Surá (16. let) – armsport
(přetláčení rukou), TJ Sokol Podivín.
1. a 2. místo na MČR juniorů do 18. let,
dvojnásobná vítězka mezinárodní sou−
těže Golemova ruka, 1. a 2. místo junior−
ské reprezentace do 20. let Grand Prix
Visegrand, 2x třetí místo na MČR
dospělých kategorie ženy. Reprezen−
tantka ČR juniorská jednička.
Kategorie: dospělí
Robin Svačina (24. let) – armsport,
TJ Sokol Podivín. 1. a 3. místo na MČR,
12. a 14. místo na mistrovství světa
v Kanadě kategorii do 80kg.

Rostislav Svačina ml. (27. let) –
armsport, TJ Sokol Podivín. Trojnásobný
mistr ČR (2x v kategorii do 90 kg
a 1x v kategorii Open – bez rozdílu
vah) drtivě zvítězil v anketě pákař
roku 2008.
Jako jediný ze všech nomino−
vaných sportovců se stal jedničkou
v České republice a zvítězil ve svém
sportu.
Legenda
Do síně slávy byl uveden Jiří Tichý
(75. let) internacionál v kopané.

Ocenění obdržel za celoživotní
přínos a rozvoj na úseku tělovýchovy
a sportu.
Hrál za prvoligové kluby – Spartu,
Duklu, Bratislavu a jiné. Na kontě má
19. reprezentačních startů.
Největší úspěch – stříbro na MS
v CHILE v roce 1962. Později půso−
bil jako trenér. Svými dlouholetými
zkušenostmi vypomáhá v kopané
dodnes .
Blahopřejeme.

Surá a Gálová reprezentovaly ČR
Mezinárodní soutěž VISEGRAD GRAND PRIX 2009
juniorské reprezentace do 20 − ti let v armwrestlingu −
přetláčení rukou uspořádal v sobotu 28. února Červenik
na Slovensku.
Oblíbená soutěž mladých závodníků čtyř států
Maďarska, Polska, Slovenska a Česka se střídá pravidelně
každý rok. Hostitelem poslední byla Slovenská republika.
Nejúspěšnějším účastníkem turnaje byla domácí
Slovenská republika, která využila domácího prostředí
i tentokrát. Na druhém místě se umístnila Česká republika,
třetí Maďarsko. Vedlo se i zástupkyni Sokola Podivín
Daně Suré ve váhové kategorii do 60 kg, když vybojo−
vala dvě druhá místa a body do hodnocení národů.
Na prázdno nevyšla ani její oddílová kolegyně Klára
Gálová ve váze nad 60 kg se třetím a čtvrtým místem.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu
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Putovní pohár zůstal doma

Velká cena Podivína byla v sobotu 7. března další
extra−ligovou plánovanou akcí z kalendáře České
asociace přetláčení rukou. Na devátý ročník přicestovali
závodníci z 27. oddílů České republiky a další
nezařazení jednotlivci.
Zápasy na levou ruku odstartovaly několika
hodinovou napínavou bitvu v pětadvaceti váhových
kategoriích (muži 11, ženy 4, junioři 6 a juniorky 4)
na levou i pravou. Tyto zápasy nepředurčily předem
jasného favorita a umístění prvních třech v jednotlivých
kategorií se rovnoměrně přelévalo mezi přítomnými
oddíly.
Zlom nastal v zápasech na pravou ruku. Pákaři Sokola
Podivín zcela ovládli mužské váhy a jednoznačně
tak potvrdili roli favorita. Zejména kategorie do 80, 90
a 100kg jednoznačně vyhráli a nechybělo moc aby si
vítězství připsali i v kategorii nad 100kg.
O vynikající výsledky podivínských pákařů se
postaralo zejména trio bratří Rostislav, Robin a Radek
Svačinovi. Značně jim sekundoval mezi muži Jaroslav
Vavřina, mezi juniorkami nejlepší Dana Surá a z juniorů
podal překvapivý výkon Tomáš Hanyáš. Královskou
kategorii Open bez rozdílu vah patřila také bratrům
Svačinovým, když se seřadili na prvních třech
místech.
V týmové soutěži seniorů suverénně zvítězili
podivínští pákaři před Židlochovicemi a Hlukem.
Putovní pohár tak mohl po osmé zůstat doma.
V oddílové soutěži juniorů a juniorek do 18 – ti let
zvítězil s obrovským náskokem nejpočetnější celek
ze Židlochovic, na druhém místě Podivín a třetí
Hluk.
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Výsledky:
Kategorie muži do 70 kg − 3. místo Michal Králíček
− 2 x 4. místo Pavel Fischer
do 80 kg − 1. a 2. místo Robin Svačina
− 2 x 4. místo Jiří Fischer
do 90 kg − 1. místo Radek Svačina
do 100 kg − 1. a 2. místo Rostislav Svačina
nad 100 kg − 2. a 3. místo Jaroslav Vavřina

Kategorie Open – bez rozdílu vah:
1. místo Radek Svačina
2. místo Robin Svačina
3. místo Rostislav Svačina
Junioři:
Kategorie do 63 kg
nad 75 kg

− 2. a 3. místo Tomáš Hanyáš
− 2x 4. místo Pavel Bartošík

Juniorky:
Kategorie nad 55 kg

− dvě 1. místa Dana Surá
− 3. místo Klára Gálová

Pořadatelé děkují všem sponzorům v regionu
zejména však Městu Podivín, firmě Betonárna
Podivín, OK ATELIÉR, Lékárna Podivín,
Otopná tělesa − Očenášek, Autoservis Hrdlička,
Železářství − Hřebačka, Pohostinství − Čapkovi,
Řeznictví − Rybkovi a Pistácio Podivín.
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Dana Surá mistryní ČR
Kašava ( RS ) Na mistrovství ČR v dorostu, juniorů,
mužů, žen a masters v benchpresu dosáhli velkého
úspěchu závodníci posilovny Gita Podivín.
Jarmila Pešková a vedoucí posilovny Vladimír
Svoboda soutěžili v kategorii masters. Jarmila Pešková
ve váhové kategorii do 67,5 kg.
Vybojovala krásné druhé místo a stala se vice−
mistryní ČR. Vladimír Svoboda vybudoval podivínskou
posilovnu před 20−ti lety, aby sloužila nejen místní
veřejnosti, ale i širokému okolí. Sám veliký vyznavač
zdravého posilování se umí sem tam zúčastnit vrcholných
závodů. A nevede si vůbec špatně.
V Kašavě na MČR v benchpresu skončil v kategorii
do 100 kg na čtvrtém místě, když bronzová medaile
mu unikla jen o pověstný chloupek.
Největšího úspěchu však dosáhla Dana Surá závodící
v kategorii dorostu do 67,5 kg.
Ač v této soutěži startovala poprvé, vybojovala titul
mistryně ČR.
Výborně připravená Surá tak udělala velkou radost
právě trenéru a vedoucímu posilovny Vladimíru
Svobodovi.
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