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VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN

Zastupitelé Města Podivína přejí všem občanům
příjemné prožití vánočních svátků
a do nastávajícího roku hodně zdraví, spokojenosti
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
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Podivínský

Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva
města Podivína, které se konalo dne 5.11. 2006
Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání projednalo a schválilo
následující body :

zpravodaj
Kontrolní orgán / pro výkon kontrolního systému ve veřejné
Ing. Hřebačková Leona
správě v souladu se zákonem č. 320/2001 o finanční kontrole
p. Hřebačka Svatopluk
Rada města v průběhu měsíce prosince schválí po jejich předchozím souhlasu
předsedy a členy jednotlivých komisí, které budou dalšími pomocnými orgány
při správě města.
Stanislav Machovský

1. Rozhodlo o tom, že veškeré hlasování bude probíhat veřejně, zdvižením ruky.
2. Rozhodlo o tomto složení: návrhová komise Ing. Dalibor Klusáček a Svatopluk
Hřebačka, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Průdek, Jiří Čapka, sčítání hlasů zapisovatel,
tajemník MěÚ Podivín Ing. Radim Mildner.
3. Vzalo na vědomí počet členů rady města – pět.
4. Rozhodlo o tom, že funkce starosty města bude funkcí uvolněnou, funkce
místostarosty města, prvního, druhého a třetího radního budou funkce neuvolněné.
5. Zvolilo starostou města pana Stanislava Machovského, bytem ....., 691 45 Podivín.
6. Zvolilo místostarostou města Bc. Martina Důbravu, DiS, bytem ...., 691 45 Podivín.
7. Zvolilo jako 1. člena rady města Svatopluka Hřebačku, bytem ....., 691 45 Podivín.
8. Zvolilo jako 2. člena rady města Ing. Leonu Hřebačkovou, bytem .....,
691 45 Podivín.
9. Zvolilo jako 3. člena rady města Ing. Jana Latína, bytem ....., 691 45 Podivín.
10. Schválilo starostu města Podivína Stanislava Machovského a místostarostu města
Podivína Bc. Martina Důbravu, DiS jako zástupce Města Podivína pro vykonávání
akcionářských práv ve společnosti Hantály a.s., Hlavní 666, Velké Pavlovice,
IČ: 42324068.
11. Rozhodlo o tom, že termín výplaty měsíční odměny za vykonávanou funkci
zastupitele města byl schválen k 5.11.2006 s tím, že poměrná část odměny
za měsíc listopad bude vyplacena v prosincovém výplatním termínu.

Sdružení nezávislých kandidátů

O zastupitelstvu, radě a výborech
Výsledky voleb do zastupitelských orgánů jsou dostatečně známy, pro jistotu
však zopakuji zvolené členy zastupitelstva města:
volen za
počet hlasů
Stanislav Machovský
KDU – ČSL
513
Michal Rybka
KDU − ČSL
471
Ing.Dalibor Klusáček
KDU – ČSL
415
MUDr. Zbyněk Mucha
KDU – ČSL
386
Svatopluk Hřebačka
KDU – ČSL
380
Ing. Jan Latín
KDU – ČSL
379
Ing. Leona Hřebačková
ODS
284
Miroslav Ustohal
ODS
283
Bc. Martin Důbrava
ODS
281
Bc. Ladislav Hemza
ODS
280
Mgr. Václav Vaněk
KSČM
272
Jiří Čapka
KSČM
270
Ing. Petr Průdek
SNK ED
263
Rostislav Svačina
KSČM
256
Ing. arch. Pavel Šemora
SNK ED
255
Na ustavujícím zasedání města byli zvoleni starosta a místostarosta města a
tři zbývající členové rady:
Stanislav Machovský
starosta
Bc. Martin Důbrava
místostarosta
Svatopluk Hřebačka
1. člen rady
Ing. Leona Hřebačková
2. členka rady
Ing. Jan Latín
3. člen rady
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zřizuje zastupitelstvo města
jako své iniciativní a poradní orgány výbory a podle téhož zákona zřizuje starosta
města zvláštní orgány obce, kterými jsou komise pro projednávání přestupků,
povodňová komise a kontrolní orgán pro výkon kontrolního systému ve veřejné
správě:
Výbory
předseda
členové
Kontrolní
Ing. Hřebačková Leona
p. Pospíšil Jiří
p. Rybka Martin
pí Ustohalová Erna
p. František Škrobáček
Finanční
p. Svatopluk Hřebačka
pí Havlová Jarmila
pí Hájková Miroslava
pí Školařová Lenka
pí Pospíšilová Hana
Zvláštní orgány obce
KPP
JUDr. Novotný Svatomír
p. Knopp Milan
sl. Suská Kateřina
zapisovatelka
sl. Marešová Blanka
povodňová komise p. Machovský Stanislav
Ing. Vízdal Ludvík
p. Dobšíček Miloslav
p. Glíž Roman
p. Kynický Josef
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Poděkování voličům
Vážení občané. Dovolte, abychom Vám poděkovali za hlasy a projevenou důvěru
v letošních komunálních volbách do městského zastupitelstva.
S laskavým zastřešením strany SNK−ED jsme i letos kandidovali do městského
zastupitelstva jako nezávislí, tzn. bez politické příslušnosti k některé z politických stran.
Zastřešení naší kandidátky „malou“ stranou jsme použili hlavně proto, že pro registraci
sdružení nezávislých kandidátů je podle zákona o volbách do zastupitelstva potřeba
7 % podpisů občanů, zapsaných ve stálých seznamech voličů, což pro Podivín znamená
cca 200 podpisů. Vzhledem k letošní zpolitizované atmosféře po volbách do senátu a
poslanecké sněmovny a uspíšení termínu komunálních voleb hrozilo, že se vše potřebné
pro registraci (včetně podpisů pod kandidátní listinu), nepodaří včas sehnat a vyřídit.
Do povolebního vyjednávání jsme šli s nabídkou na velkou koalici demokratických
stran a to s KDU−ČSL a ODS. Stále si totiž myslíme, že pro město je nejlepší, pokud se
na jeho řízení bude spolupodílet co nejvíce zastupitelů a stran. Obzvlášť tehdy, jestliže
jejich volební programy jsou téměř shodné. Právě naše nezávislost nám dovolovala
přijít s touto nabídkou. Tato naše snaha se ale nesetkala s pochopením a stranické
počty dalších dvou stran na to nedokázaly přistoupit.
Právě proto je obsazení městské rady takové, jaké je. Pro někoho možná překvapení,
pro někoho logická záležitost. I přes to, že nám nebylo umožněno spolupodílet se na
řízení města, bereme tento stav s nezávislým nadhledem. A taky proto si můžeme
dovolit popřát současné radě a starostovi, ať se jejich práci daří co nejlépe, ku prospěchu
Podivína a jeho občanů. I nadále se budeme snažit prostřednictvím našich zástupců,
kteří ve volbách uspěli, pracovat pro blaho města a jeho rozvoj.
Budeme se také snažit podporovat hlavně projekty, které se naším nemalým při−
činěním a prací v radě podařilo v minulém volebním období nastartovat. Jedná se
hlavně o výstavby a opravy objektů pro děti a mládež, jako např. dětský park na Hliníkách,
rekonstrukce školního hřiště nebo oprava sprch na městské hale. Věříme, že současné
vedení města bude v těchto akcích pokračovat a dále je bude rozvíjet. O to nám šlo
před volbami a o to nám jde i po volbách.
za sdružení nestraníků − Ing. Petr Průdek

Noví zastupitelé za ODS
Vážení spoluobčané,
v říjnových komunálních volbách jste si zvolili své městské zastupitele. Občanská
demokratická strana od vás získala výraznou podporu, a tak jsme si oproti minulému
volebnímu období polepšili – nyní máme v zastupitelstvu města čtyři zástupce. Ty vám
teď chceme představit.
Bc. Martin Důbrava, DiS., je podivínský rodák, je mu 28 let, bydlí na Habánově, je
ženatý a má půlročního syna. Pracuje jako firemní poradce v České spořitelně, a.s.
Na ustavujícím zastupitelstvu města, které se konalo 5. listopadu 2006, byl zvolen
místostarostou. A co by chtěl pro Podivín udělat?
Martin: „Udělat musíme celou řadu věcí, já osobně bych se chtěl vedle zastupování
starosty především zaměřit na zvýšení kulturního dění v Podivíně.“
Ing. Leona Hřebačková žije v Podivíně přes 10 let, má 33 let, bydlí na ul. Úlehlova, je
vdaná a má dvě děti ve věku 8 a 2 roky. V současné době je na mateřské dovolené,
na částečný úvazek pracuje ve firmě Racio jako projektový manažer. Na ustavujícím
zastupitelstvu byla zvolena radní města.
(Pokračování na str. 3)

Podivínský

Noví zastupitelé za ODS
Leona: „Budeme se snažit v maximální míře naplnit náš volební program, já osobně
považuji za důležité zlepšit občanskou vybavenost města a zvýšit jeho atraktivitu pro
nové podnikatele i pro turisty.“
Miroslav Ustohal je známý podivínský ochotník, je mu 36 let, bydlí na ulici Sadová, je
ženatý a má dva syny ve věku 10 a 2 roky. Pracuje jako OSVČ v oblasti financí. Na co
by se Mirek zaměřil?
Mirek: „Jako dlouholetý trenér dětského fotbalu bych rád, aby podivínské děti a mládež
měly co nejlepší podmínky pro sportovní aktivity všeho druhu.“
Bc. Ladislav Hemza je také podivínský rodák, má 26 let, bydlí společně se svou přítelkyní
na ulici Palackého, je svobodný a bezdětný. Pracuje u dopravní policie Okresního
ředitelství Policie ČR v Břeclavi. Co považuje v Podivíně za důležité?
Laďa: „Jistě bych mohl poukázat na volební program, ale namísto toho bych rád
zdůraznil, že jsme byli zvoleni občany Podivína a pro občany Podivína, a je tedy důležité
věnovat značnou pozornost právě jejich podnětům a připomínkám k rozvoji či
samotnému chodu města.“
Kromě těchto zastupitelů budou i další naši kandidáti (členové ODS i kandidáti−
nečlenové), pracovat v různých výborech a komisích města (kontrolní výbor, komise
dopravy a životního prostředí, stavební komise, školská komise, sportovní komise,
kulturní komise).
Budeme velmi rádi, vážení spoluobčané, když své podněty, návrhy a připomínky
k dění v Podivíně budete na radnici předávat prostřednictvím našich zastupitelů.
Děkujeme za vaši důvěru, kterou jste nám projevili ve volbách, a doufáme, že ji budete
projevovat po celé volební období.

Otevřený dopis pro klienty ordinace MUDr. Hudečka
Vážení klienti,
když jsem v loňském roce reorganizoval provoz ordinace, bylo to s představou,
že má před sebou perspektivu dlouholetého fungování.
V minulém týdnu ovšem došlo k dramatické změně této perspektivy. Důvodem
této změny je stanovisko VZP kraje Vysočina, kde nyní vykonávám své hlavní zaměstnání.
Dle tohoto stanoviska je pro VZP nadále neakceptovatelný můj souběh úvazků (Vysočina
1,0 + 0,25, Podivín 0,5) a vyzvala mě k eliminaci aktivit mimo hlavní úvazek. Proto
musím pod tímto tlakem ukončit činnost ordinace k 31.12.2006
Vážení klienti,
věřím, že chápete, že toto ukončení je pro mě stejně nepříjemné jako pro Vás a
že jiná možnost v tuto chvíli neexistuje. Děkuji vám za devítiletou důvěru mojí ordinaci
a doufám, že jste s jejími službami byli spokojeni.
Oslovil jsem lékaře v okolí stran převzetí ordinace, ale nikdo o ni bohužel nemá
zájem. Pro ty z Vás, kteří by byli ochotni za lékařem dojíždět, je zajištěna péče praktického
lékaře u MUDr. Olivy na zdravotním středisku v Lednici.
Se srdečným pozdravem MUDr. Daniel Hudeček

O tom, jak dopadla Ladenská strouha /dále jen Svodnica/
V měsíci říjnu byla odvysílána na programu ČT 1 relace o znečištěné a zapáchající
Svodnici. Město Podivín, prezentované v televizi starostou města, zde bylo uvedeno
jako viník celé situace, jako subjekt, který nejenomže vypouští „srajdy“ do toku, ale také
brání svým občanům domoci se práv na čistou vodu, ve které se dá koupat, a ovzduší
beze smradu, které se dá dýchat.
Ve druhé polovině října byla na základě stížnosti starosty města ve výše uvedené
věci provedena pochůzka pracovníků Vodovody a kanalizace Břeclav od čistírny
odpadních vod /dále jen ČOV/ v Rakvicích po celém toku Svodnice až po ČOV v Podivíně.
Dále byla na 1.11.2006 svolána Městským úřadem Břeclav – odborem životního
prostředí schůzka, které se měli zúčastnit všichni, jichž se problém týká.
Pro jistotu uvádím, kdo je kdo a co je čí. Svodnica je majetkem Zemědělské
vodohospodářské správy Břeclav. − ČOV Rakvice je ve správě Vodovodů a kanalizací
Břeclav. − Kvasnice a voda, používaná při výrobě vína patří rakvickým vinařům. − Město,
kterým Svodnica protéká, je naše.
Ptáte se, jak to všechno souvisí a kdo by měl odpovídat na otázku paní redaktorky:
„Tak co s tím uděláte, pane starosto?“ Na oné schůzce konstatovali pracovníci VaK
Břeclav, že došlo k havárii ČOV Rakvice. Na vině jsou zbytkové vody, používané
k oplachování zařízení při výrobě vína, případně kvasnice, vlévané do kanalizace. Bakterie,
které se podílejí na biologickém čištění odpadních vod, jsou působením obou výše
uvedených elementů zničeny a z čistírny vycházejí vody bez jakéhokoliv vyčištění. Z grafů,
předložených pracovníky VaK Břeclav je více než zřejmé, že situace se bez výjimky
opakuje každoročně při zahájení vinařské sezony.
Paradoxem ovšem je, že postiženými jsou VaK Břeclav, kteří dostanou pokutu za
vypouštění odpadních vod s nadměrným znečištěním vznikajícím při výrobě vína do
veřejné kanalizace. Druhým postiženým jsou všichni, jejichž jediným proviněním je to,
že bydlí v blízkém okolí Svodnice.
Tím třetím, který by však měl být postižen a není, je vinař, jehož výrobní zbytky se
dostávají do kanalizace. Na schůzce dne 1.11.2006 byli zúčastněni „velkovinaři“, se
kterými má VaK uzavřenu smlouvu o vypouštění vod do kanalizace. Nebyli zde ovšem

zpravodaj
ti „malovinaři“, s nimiž žádná smlouva uzavřena není a kterých je v Rakvicích většina.
Ti, kteří snad ani nevědí, co činí, když vylévají oplachové vody a kvasnice do kanalizace.
A jak to všechno dopadlo? V každém případě ze všeho vyšel úkol pro starostu.
Chválabohu rakvického. Vyvolat jednání s malovinaři a formou osvěty se pokusit jim
vysvětlit, co způsobí vypuštění několika málo litrů kvasnic do kanalizace. Návrh na sběr
kvasnic jak obcí, tak některým z „velkovinařů“ neprošel. Návrh na využití jedné ze sedi−
mentačních nádrží u ČOV se zdá být schůdnější.
Přepojení výtoku odpadových vod z ČOV Rakvice do Trkamnky je na spadnutí.
Už od roku 2005, ale letos se zdá, že proběhne. Problémem zůstává, co nakonec
poteče Svodnicí. O tom ale v následujícím příspěvku.
Stanislav Machovský

Ještě jednou o Svodnici
V předchozím článku jsem psal o havárii rakvické čističky, která způsobila a pořád
způsobuje slušně řečeno zapáchání vody ve Svodnici. Psal jsem tam také, že v prosinci
2006 proběhne kolaudace napojení čističky na Trkmanku. Od tohoto okamžiku bude
Svodnica napájena pouze melioračními vodami, jejichž přítok může být v případě
dlouhodobého sucha minimální až nulový. Ve spolupráci s obcí Rakvice jsme situaci
zvodnění řešili tak, že za finanční spolupráce obou obcí byly vyčištěny přítokové
meliorační kanály a opraveno stavidlo, přes nějž měla být voda z toku Trníček na
rakvickém katastru přiváděna do Svodnice a k nám. Náklady na celou akci byly cca
200 tisíc korun a podíleli jsme se na nich s Rakvickými stejným dílem. Podrobně byla
situace popsána v prosincovém zpravodaji loňského roku.
Vše bylo tedy připraveno na okamžik, kdy dojde k přepojení čističky do Trkmanky.
Vzhledem k nastalé situaci s havárií jsme se s rakvickým starostou vydali ke stavidlu,
abychom ještě před termínem přepojení vpustili vodu do vyčištěného kanálu a zajistili
tak alespoň částečné ředění nedostatečně čištěných odpadových vod tekoucích
do Podivína
Jaké bylo však naše překvapení, když jsme zjistili, že stavidlo bylo z betonové
části hráze násilím vylomeno a že jeho další oprava je téměř nemožná. Voda sice asi
chvíli protékala, jak bylo
v původním záměru, ale
v okamžiku naší přítom−
nosti byla již propust
v hrázi zanesena tak,
že tenký čurůček v žádném
případě nebude tím, co
zvodní tok Podivínem
protékající Svodnice.
Není nic smutnějšího,
než zbytečně vynaložená
práce a finanční pro−
středky na věc, která by
alespoň částečně řešila
problematiku v současné
době zapáchající Svod−
nice. Notabene na věc,
dá−li se meliorační kanál
a stavidlo nazvat věcí, která
není v majetku ani obce
Rakvice, ani v majetku
města Podivína.
V současné době
znovu jednáme s vlastníkem toku Ladenská strouha o dalším možném řešení.
Stanislav Machovský

Svoz odpadu v roce 2007
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Den svozu popelových nádob
12, 26
9, 23
9, 23
6, 20
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10, 24
7, 21
5, 19
2, 16, 30
14, 29

Den svozu tříděného odpadu
26
23
30
27
25
29
27
31
27
26
30
28

Popelové nádoby musí být v den svozu v časných ranních hodinách připraveny na
přístupném místě. V souladu s vyhláškou města nesmí být popelnice s výjimkou
svozu umístěny na veřejném prostranství (chodníky, komunikace, zeleň). Každá
popelová nádoba musí být označena platnou známkou a. s. Hantály na rok 2007.
Tříděný opad musí být v den svozu v ranních hodinách připraven na přístupném
místě v zavázaných pytlích − zvlášť PET láhve, zvlášť papír, zvlášť nápojové kartony
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Město Podivín, Masarykovo náměstí 180, Podivín
Zastupitelstvo města Podivína

Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Podivína se na svém zasedání dne 14.12.2006 usneslo vydat
na základě § 1 písm. h), § 10b a § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1 − Předmět poplatku a působnost vyhlášky
(1) Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ”poplatek”) a
způsob jeho výběru na území města Podivína.
(2) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 2 − Poplatník
Poplatníkem 1) je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen
”rekreační stavba”); má−li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
Článek 3 − Správce poplatku
(1) Správu poplatku vykonává Město Podivín prostřednictvím MěÚ Podivín (dále jen
„správce poplatku“).
(2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému
zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat
poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
Článek 4 − Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, a to do
30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti uvede poplatník veškeré údaje uvedené v tabulce
č. 1 až 5 Přihlášky k registraci. Přihláška k registraci je součástí přílohy č. 1 této
vyhlášky.
(3) Změnu údajů uvedených v tabulce č. 1 až 5 Přihlášky k registraci je poplatník
povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Článek 5 − Sazba poplatku
Sazba poplatku činí Kč 400,− a je tvořena
a) z částky 150,−Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,−Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok.
Skutečné náklady činily 1 143 633,50 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005
1 143 633,50 Kč
Počet poplatníků
2 856
Skutečný náklad na l poplatníka a rok
400,43/400/ Kč
Článek 6 − Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově k 31.3.2007.
(2) Vznikne−li poplatková povinnost po lhůtě splatnosti dle odst. 1, je poplatek splatný
do 20. dne měsíce následujícího po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 7 − Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci zdržující se celoročně mimo území města
Podivína
(2) Poplatníci jsou v případě uvedeném v odst. l povinni oznámit písemně nebo ústně
do protokolu správci poplatku vnik nároku na osvobození a předložit doklad o
skutečnosti rozhodné pro jejich přiznání, a to do 30 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost zakládající tento nárok. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník
povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Článek 8 − Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k získání trvalého pobytu v obci nebo nabytí
vlastnického práva k rekreační stavbě.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby
v průběhu kalendářního roku se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce.
Dojde−li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Článek 9 − Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené dle čl. 4 a čl. 7 vyhlášky svou ohlašovací
(oznamovací) povinnost může obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.2)
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O poplatcích za odpady
Poplatek za svoz, třídění a likvidaci odpadu zůstává pro rok 2007 ve stejné výši
a to 400 korun za každého trvale bydlícího občana a rok. To, že jsme schopni udržet
tento poplatek na úrovni minulého roku je způsobeno úsporou na dopravních
nákladech /město přistoupilo jako všechny ostatní obce na čtrnáctidenní svoz/ a
dále na setrvalé tendenci v oblasti třídění odpadu.
Text, který následuje pod tímto úvodem však naznačuje, že pro rok 2008 nebude
reálné poplatek udržet na stejné výši. Při výpočtu poplatku budeme vycházet
z nákladů předchozího roku a ty budou podle následujících tabulek.
Stanislav Machovský
(2) Nebudou−li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
(3) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do
tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(4) Byl−li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce
o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze
nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
(5) Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
(6) V řízení ve věci poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
(7) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města
Podivína č. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 22.11.2005
(8) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.
…………………………..
místostarosta

…………………………….
starosta

1)
§ 6 odst.2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění
a § 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.. o místních poplatcích v platném znění
2)
§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění

Podivínský

zpravodaj

Srovnání ceny za svoz, separaci a uložení odpadu v roku 2006

Nové ceny za svoz, separaci a uložení v roce 2007
Cena za uložení tuny komunálního odpadu v Kč
Rok
2006

Cena
400,−

2007

370,−

Rekultivační rezerva
100,−
100,−

DPH
95,−

Poplatek dle zákona
300,−

89,30

400,−

Celkem
895,−
959,3

Cena za 26 svozů komunálního odpadu na občana v Kč/rok
Rok
2006

Cena
180

DPH
4,20

Celkem
214,20

2007

190

36,10

26,10

Cena za nakládání se separovaným odpadem na občana v Kč/rok
Rok

Cena

DPH

Celkem

2006
2007

62
62

11,80
11,80

73,80
73,80

Komentář k úpravě cen
− HANTÁLY a.s. snižují cenu vlastní cenu uložení o 30 Kč/t; dle zákona č. 185/2001
se ale zvyšuje poplatek o 100,− Kč/t na 400 Kč/t. Tento poplatek je měsíčně odváděn
příslušné obci dle katastru, na kterém se skládka nachází
− U svozu 26x rok došlo ke zvýšení o 10 Kč ze 180 Kč na 190 Kč. Hlavní důvody
jsou následující: nárůst ceny PHM (nafta) od začátku roku 2006 činí cca 5 Kč/litr,
ale zejména trvalý nárůst počtu popelových nádob při zachování počtu obyvatel
(HANTÁLY a.s. fakturují pouze za trvale přihlášené občany). V roce 2002 to bylo
cca 18.100 ks popelových nádob a k 30.11.2006 už 21.600 ks. Tento nárůst
představuje téměř 20,0 % zvýšení výkonů střediska. Náklady střediska dále zvyšují
počty přejezdových kilometrů daných nutností svážet jednotlivá sídla vozidly
o obsahu 22 m3 s větší četností než v roce 2002. Navýšení ceny o 10 Kč/občan a
rok, tak alespoň částečně pokryje zvýšené provozní náklady.
− U střediska separace cena zůstává zachována i přes zvyšující se výkony a náklady.
Součástí je i separace obalů, na kterou obcím přispívá fy EKO−KOM Praha a.s.
Příspěvek činí v průměru 38 Kč/občan/rok a částečně tak vylepšuje náklady obcí
v oblasti odpadového hospodářství. Vypracovala HANTÁLY a.s., listopad 2006

Pozor změny
Na jiném místě zpravodaje je popsáno, jak byl stanoven poplatek za odpady, dále
harmonogram svozů a příprava na stanovení výše poplatku na rok 2008.
Rád bych v souvislosti s odpady upozornil na několik změn, které byly vyvolány
potřebou zkvalitnění separace a zpětného zajištění finančních prostředků do systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
První změna! Třídění a separace bude stejná jako v minulém období. Občané
však nebudou dostávat pytle na tříděný odpad výměnným způsobem, ale vyzvednou
si je při úhradě poplatku na MěÚ. Ptáte se proč? Protože i to, co může člověk dostat
zadarmo a ve stejném množství, jaké vydal, se krade. Takže každá domácnost obdrží
při platbě 17 ks pytlů. 13 průhledných, dva modré a dva oranžové. PET lahve do
průhledných, papír do modrých a o oranžových ve druhé změně.
Druhá změna! Protože se podařilo zajistit zpracovatele nápojových kartonů /
krabicové mléko, krabicové víno, džusy apod./, byly městu dodány oranžové pytle na
tyto obaly. Každému plátci budou při úhradě poplatku vydány dva pytle, do kterých
bude separovat vypláchnuté a stlačené nápojové kartony. Čím menší obsah vzduchu,
tím menší náklad na dopravu. Stejné jako u PET lahví.
Třetí změna! Den svozu tříděného odpadu, tedy PET lahví, papíru a nově
nápojových kartonů se s konečnou platností stanovuje na poslední pátek v každém
měsíci. Výjimkou je v tomto roce čtvrtek 27. září, kdy bude proveden svoz tříděného
odpadu. Pátek je dnem státního svátku, a bude tedy volno.
Doporučuji, aby úhrada poplatku byla provedena v co nejkratším čase a to
tak, aby domácnosti měly k datu prvního svozu do čeho třídit.
Stanislav Machovský
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

O jaké změny usiluje náš ŠVP?
− motivovat žáky pro celoživotní učení
− podněcovat žáky k tvořivému myšlení
− vest k všestrannému učení
S nově vznikajícím ŠVP se mění také učební plán, který stanovuje týdenní
počet hodin daného předmětu v jednotlivých ročnících:

Poděkování
V prosincovém Zpravodaji 2005 jsem naší školičce přál rekonstrukci
školního hřiště. Náročná akce se po finanční i organizační stránce podařila.
Žáci naší školy mají úplně nový sportovní areál, který nám může závidět
nejedna škola v širokém okolí. Věřím, že přispěje k motivaci a chuti našich
žáků sportovat a trávit více času pohybem než u televize či počítače.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat zastupitelům a radě města Podivína
za velký kus práce nejen při realizaci tohoto projektu.
Už se přiblížil konec roku a já bych chtěl poděkovat pedagogickým
pracovníkům, správním zaměstnancům, rodičům, žákům a sponzorům
za vše, co pro naši školičku v roce 2006 vykonali.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát příjemné prožití vánočních
svátků a v roce 2007 hodně zdraví, štěstí osobních i pracovních úspěchů.
Miroslav Cagášek

Nebezpečí drog u školních dětí
V nedávné době se nás rodiče našich žáků ptali, zda děláme všechno
pro to, abychom ochránili jejich děti před nebezpečným světem drog.
K tomu musíme dodat. Sami nic nezmůžeme. Velmi důležitá je spolupráce
rodičů a školy.
Možnosti školy jsou omezené, ale přesto se snažíme s našimi žáky
pracovat tak, abychom je varovali před nebezpečím. Co všechno může
udělat škola? Především předat žákům informace. Ve všech vyučovacích
hodinách se zaměřujeme na proti−drogovou prevenci. Zejména v hodinách
rodinné výchovy se tomuto tématu věnujeme každý rok. V souvislých
blocích seznamujeme naše žáky s tím, proč drogová závislost vzniká,
jaké jsou její etapy, jaké druhy omamných látek existují, jaké má droga
negativní účinky na lidský organismus. Zamýšlíme se společně nad situací
rodičů závislého dítěte. Hledáme odpověď na otázku, jak poznáme, zda
jejich kamarád bere drogy a jak mu pomoci. Ukazujeme si, jak odmítnout,
pokud jim někdo drogu nabídne. Ve vyučování jsou všechny děti rozumné.
Souhlasí s tím, že brát omamné látky je špatné. A přesto se čas od času
najdou žáci, kteří s drogou experimentují. Pokud se nám tato informace
potvrdí, obracíme se na příslušné instituce, aby nám pomohly tuto smutnou
situaci řešit. Někdy se setkáme ze strany rodičů s nepochopením. Myslí
si, že chceme dítě jenom trestat. Ale opak je pravdou. Jenom odborník je
schopen posoudit, jak dalece je situace vážná. Rodiče někdy uvěří
nereálným slibům dítěte, že samo přestane. Závislý člověk slíbí všechno,
svým slibům však nikdy nedostojí, protože droga je silnější než on. Od
toho je tady odborník, aby podal pomocnou ruku jak dítěti, tak rodičům a
hledal společně s nimi schůdnou cestu k návratu do normálního života.
Co můžete pro svoje děti udělat vy, rodiče? Především jim darovat
to nejcennější, co máte. Svůj vlastní čas. Povídejte si se svými dětmi.
Berte vážně jejich dětské starosti. Mějte přehled o tom, co vaše dítě dělá
a kde je. Stanovte vašim dětem jasná pravidla a trvejte na jejich dodržo−
vání. Nenechávejte je dlouho do noci venku. Vždyť co jiného je příhodnější
pro experiment s drogou, než tmavé opuštěné místo. Seznamte se s
kamarády vašich dětí a mluvte s nimi. Pochvalte je za to, co se jim povede.
Podporujte je v jejich koníčcích. Dítě, které smysluplně tráví volný čas,
nemá o experiment s drogou zájem. Ukažte vašim dětem, jak moc jsou
ve vašem životě důležité a jak moc je máte rádi. I když si myslíte, že jsou
velké a nestojí o to, budete se divit, jak na projev lásky čekají.
Spolupracujte se školou a informujte se, jaký má vaše dítě prospěch.
Často i neúspěch ve škole dovede dítě k návykovým látkám. Hledá tak
únik od reality. Pokud zjistíte, že se vašemu dítěti ve škole nedaří, můžete
se přímo na místě domluvit s učitelem, jak mu pomoci.
Chtěli bychom se touto cestou na vás, rodiče, obracet a poukazovat
na problematiku závislostí. Upozornit na to, že dítě nemusí být závislé
jenom na drogách, ale je tu i tabakismus, alkoholismus, počítače, hrací
automaty a mobil. Na druhou stranu, jakékoliv podnětné návrhy ze strany
vás, rodičů, rádi uvítáme.
výchovný poradce – Bc. Dagmar Mačicová – speciální pedagog
preventista sociálně patologických jevů – Mgr. Markéta Svobodová

Tvoříme školní vzdělávací program
V souladu s novými principy politiky, zformulovanými v Národním
programu rozvoje vzdělanosti v ČR si každá škola podle stanovených
zásad vytváří svůj program. I na naší škole se všichni pedagogové aktivně
zapojují do tvorby školního vzdělávacího programu, který se stane
závazným pro žáky 1. a 6. ročníků od 1.9.2007.
Proč vytváříme ŠVP?
− stává se povinným dokumentem
− dává možnost svobodně formulovat představy o podobě školy
− dává podklady pro ucelený systém hodnocení žáků i pro sebe−
hodnocení činnosti školy
− bude fungovat jako prostředek propagace školy
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Učební plán prvního stupně:
předmět / ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika
Informační a komunikační výchova
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Týdenní počet hodin

1.
9
−
4
−
2
−
−
1
1
1
2
20

2.
9
1
5
−
2
−
−
1
1
1
2
22

3.
9
3
5
1
2
−
−
1
1
1
2
25

4.
8
3
4
1
−
1
2
1
2
1
2
25

5.
7
3
5
1
−
2
2
1
2
1
2
26

celkem
42
10
23
3
6
3
4
5
7
5
10
118

Učební plán II. stupně:
předmět / ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Matematika
Informační a komunikační výchova
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Týdenní počet hodin

6.
4
3
−
4
−
2
1
2
−
2
2
1
1
2
1
1
2
28

7.
4
3
2
4
−
2
1
2
−
2
2
1
1
2
1
1
2
30

8.
4
3
2
4
−
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
32

9.
4
3
2
4
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
32

celkem
16
12
6
16
1
8
4
7
4
7
7
4
6
8
4
4
8
122

Volitelné předměty
Do učebního plánu budou zařazeny volitelné předměty na základě
zájmu žáků a podle provozních možností školy. V šestém a sedmém
ročníku si žáci volitelné předměty budou vybírat podle svého zájmu a
nadání. Ve vyšších ročnících budeme brát zřetel podle předpokládané
orientace při volbě povolání. Nabídka v každém školním roce bude na
začátku školního roku upřesněna dle výše uvedených pravidel.
předmět / ročník
Seminář z českého jazyka
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v cizím jazyce
Seminář z matematiky
Dějepisné praktikum
Zeměpisné praktikum
Seminář z fyziky
Seminář z chemie
Seminář z přírodopisu
Seminář z ekologie
Technické kreslení
Práce s počítačem
Sport a pohybové aktivity
Dramatická výchova
Hudební seminář
Výtvarný seminář
Domácnost a technické činnosti
Týdenní počet hodin

6.

7.

8.

9.

2

2

2

2

Celá tvorba ŠVP prochází mnohými úskalími, ale věříme, že se vše
podaří překonat, a v novém školním roce zahájíme výuku podle nového
programu.
Miroslav Cagášek

Podivínský

zpravodaj
místo učitelského pomocníka. Jako uvědomělý Čech se zúčastňoval
vlasteneckého života v Brně, a tak bylo přirozené, že započal s tichým
souhlasem nadřízených ústavu řízeného kněžským kuratoriem vyučování
vedle němčiny i v jazyce českém.
Svými odbornými kvalitami měl předpoklad stanout v čele tohoto
ústavu, ale nedovoloval to ústavní statut, a když do čela zařízení byl pro−
sazen Němec, pod vlivem těchto skutečností Valíček po 18 letech plodné
práce odchází na místo nadučitele na obecnou školu v Žabčicích.
Pro úplnost je možno uvést skutečnost, že Jan Valíček byl činný i
literárně. Vedle první čítanky pro neslyšící napsal i řadu dalších odborných
pojednání o této problematice, věnoval se však i dalším otázkám vše−
obecné pedagogiky, vztahu k dětem a mládeži, učitelům a jejich poslání
v životě a společnosti.
Před 90. lety – 27. června 1916 tento nezapomenutelný pedagog
uzavřel svůj plodný život v rodném Podivíně. Jeho průkopnické dílo v tak
náročném pedagogickém oboru bylo oceněno 26. července 1946. Péčí
učitelů a absolventů Zemského ústavu pro hluchoněmé v Brně byla na
jeho rodném domě v Podivíně ve Zborovské ulici 24 (č.p. 280) odhalena
pamětní deska.
Vlastimil Němeček st.

Žákyně 6.A vyrábí adventní věnečky

O školním hřišti
V prosincovém čísle zpravodaje jsem slíbil podrobnou informaci
o největší investiční akci za rok 2006 – rekonstrukci školního hřiště.
K datu uzávěrky Podivínského zpravodaje, tedy k 30.11.2006, byla
stavba v hod−notě šesti milionů korun předána investorovi.
Nad původní rozpočet bylo zastupitelstvem města schváleno navýšení
cca o 1,5 milionu korun a to na umělý travnatý povrch třetí generace
SOCCER 60 mm. V rámci celé akce bylo provedeno také osvětlení a to
tak, aby nebylo později nutno vstupovat do již upravených povrchů.
K uvedenému datu dostali tedy žáci základní školy v současné době
nejmodernější víceúčelový sportovní areál v bývalém okrese.
A jaká sportoviště zde tedy máme? Tartanovou běžeckou dvoudráhu
– ovál o délce 200 m. Dráhu o třech pruzích pro sprint – délka 60 m.
Doskočiště pro skok do dálky s bezpečnostními prvky. Prostor pro vrh
koulí. Víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem – volejbal, badminton,
nohejbal, košíková. Příprava doskočiště pro skok do výšky. Fotbalové
hřiště s umělým povrchem a bezpečně ukotvenými brankami.
Byly instalovány odpočinkové lavičky, odpadkové koše, celý areál
byl nově oplocen a byly upraveny travnaté povrchy.
Slavnostní otevření areálu bude provedeno v jarních měsících příštího
roku.
Stanislav Machovský

Provoz školní jídelny v roce 2006
Ve školním roce 2005/2006 bylo přihlášeno 245 strávníků, z toho
60 žáků 1.− 4. ročníku, 83 žáků 5.− 9. ročníku, 29 pracovníků školy a
školní jídelny, 102 cizích strávníků.
Bylo uvařeno celkem 36 tisíc obědů. Ve školním roce 2006/2007 je
přihlášeno 265 strávníků, z toho 60 žáků 1.− 4. ročníku, 92 žáků
5.− 9. ročníku, 29 zaměstnanců školy a školní jídelny a 113 cizích strávníků.
Do 27. listopadu 2006 bylo zatím uvařeno 10,5 tisíce obědů.
Provoz školní jídelny, který byl ve školním roce roce 2005/2006
zahájen 1. září, mimo zimních prázdnin a v srpnu, kdy zaměstnankyně
čerpaly celozávodní dovolenou a provedly pravidelnou přípravu na nový
školní rok, byl nepřetržitý.
Ve školním roce 2006/2007 byl provoz zahájen 4. září a bude končit
22. prosince.
Od 3. ledna 2006 na žádost žáků a vedení školy si mohou strávníci
vybrat ze dvou druhů jídel, kde je možnost nabídnout různé druhy
zeleninových salátů. Dva druhy jídel se připravují každý den mimo letních
prázdnin nebo pokud je počet jednoho druhu jídla menší než 15 kusů.
Práci kuchařkám usnadňuje a urychluje nově zakoupený konvektomat,
ve kterém se pokrmy připravují nejen rychleji, ale i výživová kvalita pokrmů
je vyšší než při klasickém vaření.
O správnou výživu naší nejmladší generace strávníků se starají
4 kuchařky a vedoucí školní jídelny. I v budoucnu bude naší snahou
uspokojovat chutě naších strávníků v možnostech, které nám dává
vyhláška o školním stravování, kterou musíme dodržovat, a řídit se jejími
výživovými normativy.
vedoucí ŠD

Jak zdravit ?

Galerie osobností
Věnováno těm, kteří by neměli upadnout v zapomnění
Dvě výročí pedagoga Jana VALÍČKA (1826 – 1916)
Když budete procházet Zborovskou ulicí, tak nemůžete na jejím dolním
konci přehlédnout typický sedlácký dům, na kterém je umístěna pamětní
deska Jana VALÍČKA – prvního českého učitele hluchoněmých dětí na
Moravě.
Narodil se před 180 lety – 15. prosince 1826 v početné sedlácké
rodině, po získání základního vzdělání působil jako vyučující neslyšících
v soukromém ústavu v Rajhradě a po zřízení odborného ústavu v Brně,
kde probíhala výuka v jazyce německém, získal Valíček v roce 1856

Každé setkání začíná pozdravem. Ovšem není pozdrav jako pozdrav.
Zdravíme klasicky: Dobrý den, Dobrý večer, Dobrou noc. Všechny tyto
pozdravy jsou neutrální. Známým, kterým tykáme, můžeme říci:
Nazdar, Ahoj. Toto rozhodnutí musí proběhnout rychlostí blesku a časem
automaticky. Starší dáma poprávu očekává, že ji mladší pán či mladší
dáma pozdraví první. Mladá dáma může klidně pozdravit staršího pána.
Děti zdraví dospělé bez rozdílu pohlaví. V zaměstnání především platí,
že podřízený zdraví první svého nadřízeného. Mimo zaměstnání jsme
dnes už méně formální.
Pozdravit je v každém případě vždycky lepší než nepozdravit.
Zdravíme, když vstoupíme do místnosti na úřadě, do obchodu, do čekárny
u lékaře. Platí zásada: čím menší je místnost, do které vstupujete, tím
vhodnější je pozdravit. Nezáleží na tom, jestli jste obyčejný dělník nebo
ředitel. Často zdravíme lidi, které nemůžeme honem zařadit – odkud je
známe.
A jaká je skutečnost? Mnoho dětí i dospělých projdou kolem vás,
jako byste byli vzduch a jako byste se potkali poprvé, přitom se potkáváte
či vídáte často, i denně. Že by je rodiče a škola nenaučili zdravit? Kdo ví.
Přitom na venkově nepozdravit znamenalo společenský prohřešek,
prostě zdravení považovali za normální. Zjišťuji, že dnes se už tolik
nezdraví.
Havlová Jarmila
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MŠ v roce 2006
Naši MŠ navštěvuje v současnosti 83 dětí, které jsou rozděleny do čtyř věkově
smíšených tříd.
V přízemí se nachází třída Sluníček, v níž pracují učitelky pí Jarmila Hošková a pí Jana
Crhová. Třídu Kuřátek učí pí Lenka Studená.
V prvním patře jsou umístěny další dvě třídy. Třídní učitelkou Berušek je pí Jana Švecová,
Koťátka vede pí ředitelka Eliška Ryšavá a pí Milena Kynická.
V odpoledních hodinách jsou třídy na jednotlivých patrech spojovány.
Pracujeme podle ŠVP, jehož základem je vzdělávací program Kurikulum podpory
zdraví v mateřské škole.
Naším cílem je vytvořit pro děti co nejpodnětnější prostředí k rozvíjení jejich osobností.
Využíváme k tomu spoustu pomůcek, hraček a materiálů určených pro tento věk. Věnujeme
se správným návykům jak společenským, tak i hygienickým, učíme děti větší samostatnosti,
kulturnímu stolování, dodržování dohodnutých pravidel. Pro malého tříletého človíčka bývá
zpočátku nepochopitelné přizpůsobit své chování zájmu většiny a už vůbec ne, když je
samo bez maminky. Postupem času se však všechny děti naučí vzájemně mezi sebou
komunikovat, přiměřeně prosazovat své zájmy, ale i ustoupit většině, chovat se s empatií
a respektem k druhým.
Příjemným zpestřením, obohacujícím pobyt dětí v MŠ, jsou různé akce, které pořádáme
každý měsíc mimo letních prázdnin. Děti se s nadšením stávají přímými aktéry hudebních,
vzdělávacích i zábavných pořadů. Postupně ztrácejí ostych, nebojí se hovořit a projevit
se před celou školkou, což je obrovský pokrok.
Z různých zážitků patří mezi velmi atraktivní návštěva Dálničního oddělení policie
v Podivíně. Díky vstřícnosti a ochotě policistů vedených por. P.Kulhavým mají děti možnost
poznat práci policie. Vždyť sedět v policejním autě se zapnutým majákem, připoutat se
pouty, změřit rychlost auta radarem nebo si prohlédnout opravdovou policejní pistoli je
snem každého kluka.
Na jaře letošního roku byly pro rodiče i veřejnost zprovozněny webové stránky naší
MŠ. Mimo informací a fotografií zde naleznete i aktuální jídelníček a vývěsku.
Naši MŠ obklopuje krásná, prostorná zahrada. Donedávna byla vybavena průlezkami
a houpačkami, které však nesplňovaly přísná kriteria EU. Naprostá většina z nich tedy
musela být odstraněna. V jarních měsících máme v plánu s pomocí našeho zřizovatele
začít budovat hřiště, které bude odpovídat požadavkům EU, ale především se bude líbit
našim dětem.
Při této příležitosti bychom chtěly poděkovat bývalým představitelům našeho města,
kteří přistupovali k problematice MŠ s porozuměním a ochotou. Věříme, že se stejného
přístupu dočkáme i od našeho současného zastupitelstva. Také děkujeme za sponzorské
dary podnikatelům i rodičům našich dětí.
Jelikož otázka školní zralosti je pro mnohé z rodičů nepříliš jasná, rozhodly jsme se pro
uspořádání besedy na toto téma. Odklad školní docházky je totiž pro děti někdy velkou
výhodou, jindy necitlivým zásahem. Věříme, že tato problematika bude po besedě s Mgr.
Sedláčkovou pro rodiče poněkud čitelnější.
V úterý 14.2.2007 proběhne zápis do MŠ. Maminky dětí, které chtějí naši mateřskou
školu navštěvovat, nezapomeňte se zapsat. Z počtu přihlášených dětí se totiž odvíjí rozpočet
MŠ i počet jejích zaměstnanců. Je velmi nepříjemné pro obě strany, když později ředitelství
nemůže vyhovět požadavku o přijetí z důvodu plné kapacity.
Blíží se konec roku a s ním i nejkrásnější svátky− Vánoce. Obzvláště pro naše děti mají
to největší kouzlo. Přejeme Vám všem, kteří s nimi prožíváte své radosti i starosti, ať si je
užijete v klidu, pohodě a atmosféře plné lásky.
V příštím kalendářním roce 2007 přejeme hodně zdraví, štěstí a splnění všech
přání.
za MŠ Lenka Studená

Přehled akcí MŠ Podivín v roce 2006
11. 1. 2006
7. 2
15. 2.
21. 3.
4. 4.
19. 4.
22. 4.
26. 4.
29. 5.
31. 5.
1. 6.
7. 6.
14. 6.
29. 6.
4. 9.
7. 9.
3.10.
12.10.
1. 11.
8. 11.
23.11.
28.11.
5. 12.
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divadlo O nemocném pejskovi
zápis do MŠ
divadlo Hopsík a Hejsa
návštěva Bi textilu Podivín
zprovoznění webových stránek naší MŠ−www.materskeskolky.cz
dopravní výchova s mluvčí policie Břeclav pí Araštovou
návštěva Dálničního oddělení policie v Podivíně
zahájení kurzu plavání− 24.5. závěr
ukázka výchovné práce− besídka pro rodiče a přátele
Veselý kouzelník
MDD− výlet do Lednice
Dopravní výchova s tetinami
návštěva ZŠ− 1.třídy
Zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky
zahájení nového školního roku
skákací hrad, motorky na hřišti MŠ
návštěva knihovny
Tetiny v lese− hudební pořad
Krteček a jeho kamarádi− maňáskové divadlo
depistáž dětí pracovnicemi SpPgC Brno− Hodonín
Hops a Hejsa
přednáška pro rodiče na téma Školní zralost
Mikulášská nadílka

zpravodaj

Podivínský

zpravodaj

Vánoce bez Ježíše

Město Podivín nabízí k prodeji CD
Podivínské smíšeného pěveckého sboru
„VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ“

Zaslechl jsem, jak se v jednom obchodě bavily prodavačky
při skládání zboží do regálu: „Tři králi, pastýři, ale něco tady
chybí,“ konstatovaly a prohlížely čokoládové figurky. „Chybí
tady Ježíš. Taky ho tam mohli dát. Proč tam není?“ přemýšlely.
Vánoce bez Ježíše, je to vůbec možné? Současné trendy svědčí o
tom, že to tak svět chce. Právě takové se mu líbí – užívat si, jásat,
veselit se. Nechce nic slyšet o práci na sobě, o osekávání nánosů
egoismu ve svědomí. Chce kolíbat Dítě, ale nechce slyšet slova
dospělého muže, Božího Syna, jeho nároky a požadavky. Advent−
ní věnce ani ozdoby ve výkladech nejsou ničím zvláštním. Jsme
perfektně vánočně naladěni jako naše byty a obchody již od konce
října. A nějak nechceme vnímat, že i nejpůvabnější krása může
být jen rituálem, romantikou, prázdným zvykem. Máme estetický
zážitek, ale skutečný hlad a žízeň zůstává i nad plným stolem.
Dárky na hranici finančních možností, koupené často na dluh
s možností „výhodných“ splátek až po novém roce, štědrovečerní
menu, při kterém nesmí nic chybět… A když se něco nepovede,
vybuchujeme na sebe jak silvestrovské ohňostroje – plní hněvu a
zlosti, že ten druhý něco pokazil. Domeček z karet. Bez Ježíše.
Pro opravdové Vánoce však nemusí stačit ani přítomnost Ježíše.
Tedy toho z čokolády. Vánoce nejsou tehdy, když vyndáme
z komory zaprášený betlém, vystavíme dřevěné Jezulátko a vy−
tvoříme mu úžasné kulisy a jednou za rok si zajdeme do kostela
na půlnoční. Je to krásné, ale zde se teprve všechno začíná.
Možná tehdy výrobce vánočních čokoládových figurek uva−
žoval o tom, jaké jsou skutečné Vánoce. Možná, že po těchto
úvahách se rozhodl nevyrobit figurku Jezulátka, aby nám chybělo,
ale abychom ho hledali. V lidech vedle sebe, ale i v sobě. Abychom
se nedopustili osudné chyby před 2000 lety, kdy ti podstatní
zůstali stát přede dveřmi. Abychom nevyplýtvali všechnu energii
na uklízení, nákupy a ubíjející přípravy jednoho romantického,
folklórního či tradičního večera… Žádné imitace skutečného Ježíše
nenahradí. Ježíš chce rozžehnout betlémskou hvězdu v našich
očích. Chce se narodit v našich srdcích. Z lásky a pro lásku.
Abychom prožili opravdové Vánoce. S Ním.
A to vám všem ze srdce přeji a žehnám.
Váš farář P. Pavel Křivý

MĚSTO PODIVÍN
SPOLU S MÍSTNÍ ORGANIZACÍ YMCA
A ČESKOU KATOLICKOU CHARITOU
POŘÁDAJÍ V MĚSÍCI LEDNU 2007

TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKU
AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE, KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ
POVĚŘENÍM ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY,
OTEVŘETE JIM NEJENOM DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.
JE TOTIŽ STÁLE MNOHO LIDÍ,
KTEŘÍ VAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.
DĚKUJEME VÁM.

MĚSTO PODIVÍN, YMCA,
CESKÁ KATOLICKÁ CHARITA

Městská knihovna Podivín
Knižní novinky − Pro mládež:
Pohádky z celého světa – Drivjerová, Martina
Půvabné pohádky pro nejmenší z nejrůznějších zemí světa..
Mám v hlavě myš Lenku – Svěrák, Zdeněk a Uhlíř, Jan − Kniha
obsahuje dvě malé opery Budulínek a Karkulka a několik desítek písní
pro děti. Kdo umí hrát na hudební nástroj, může si vše zahrát, kniha je zpěv−
níkem− obsahuje noty a akordy.
Dívka dvou světů – Bottero,Piere − Třináctiletá Camille zcela náhodou zjistí,
že se dokáže přemístit do jiného, paralelního světa. Zde se dozví, že má staršího
bratra Akira a že skuteční rodiče je umístili do našeho světa, aby jim zachránili
život. Lidem v jiném světě hrozí nebezpečí, jedinou nadějí je pro ně Akiro se
svými neobyčejnými schopnostmi. Camille se ho vydá hledat…
V divokých vodách – Hobbs,Will − Bylo jich osm, kteří se náhodně sešli na
alternativním psychoterapeutickém táboře uprostřed divočiny v Coloradu. Jejich
vedoucí Al chce, aby v drsných přírodních podmínkách pochopili, že člověk
nikdy nezůstává sám, a věří, že jim to pomůže vyrovnat se s osobními problémy.
Jedním z bodů programu je sjíždění řeky – a tady nastává skutečné drama, kdy
se mladí rebelové rozhodnou Alovi uprchnout a vydají se za romantickým
dobrodružstvím Velkého kaňonu.
Napínavé vyprávění vložil autor do úst patnáctileté Jessii, hlavní hrdince
tohoto příběhu, který byl zařazen do seznamu 100 nejlepších knih 20. století
pro dospívající čtenáře.
Pro dospělé:
Kniha o staré Praze – Horák,Jiří − Snad každý milovník české historie cítí
uhrančivého ducha Prahy, města, v němž se kypící přítomnost snoubí s echem
minulých věků. V pestré mozaice obrázků z 13.–20. století vypráví kniha příbě−
hy z minulosti Prahy, které nenajdete v učebnicích dějepisu, a přece jsou
součástí historie, výpovědí o své době, o jejích zvycích, mravech a společenské
atmosféře.
Kateřina Keplerová – Doubeková,Katja − Johannes Kepler se řadí k největším
přírodovědcům všech dob a spolu s Galileem Galilei a Isaacem Newtonem
k zakladatelům moderní vědy. Jeho převratné výzkumy platí dodnes. A právě
jeho matka unikla jen o vlásek smrti upálením na hranici jako čarodějnice.
Závistiví sousedé nařkli osvícenou a statečnou vdovu z čarodějnictví, přestože
se jako přírodní léčitelka těšila do té doby velké oblibě a všeobecnému úspěchu.
Jen díky pomoci svého slavného syna a císařského dvora se jí podařilo přežít.
Příběh se odehrává na přelomu středověku a novověku.
Propast − Lustig,Arnošt − Hrdinové tří Lustigových novel přežili válku a
koncentráky, ale na jejich poválečném životě se nesmazatelně podepsalo to,
co bylo „tenkrát“. Ve svých úvahách se nepřestávají vyrovnávat s válečnými
zážitky, které jsou propojeny se vzpomínkami na dětství a dospívání.
Záhadný rukopis – Maugenest, Thierry − V newyorské nemocnici leží muž.
Nevnímá, nereaguje, ale mrtvý není. Není však ani živý. Podobných případů
bylo zaznamenáno už víc. Co tyto pacienty spojuje a co je příčinou jejich
podivného kómatu? To se snaží vypátrat speciální agent FBI. Vyjde najevo, že
tito muži byli vášnivými sběrateli a všichni přišli do styku s kódovaným
rukopisem ze 13. stol, který se za celá léta nepodařilo dešifrovat. Děj románu
autor postavil na skutečných faktech…
S tváří beránka – Váňová, Magda − Společenský román ze současnosti. Získat
si lásku a důvěru trvá někdy celá léta. Ale přijít o ně může člověk během
jediného dne. Ze zdánlivě nevinných příčin se takto rozpadá vztah
charizmatického houslaře Zbyška a jeho ženy Violy. Pod tlakem anonymních
dopisů se dostanou do vleklé manželské krize. Najdou v sobě sílu, aby
zachránili dlouholeté manželství?
Zelené perly jižní Moravy – Damborský, Oldřich − Nová básnická sbírka
regionálního básníka Oldřicha Damborského. Jeho verše opěvují lásku, přírodu
a život prostých lidí v našem kraji.
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v novém roce přeje
Hana Ocelíková, knihovnice
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12. YMCA
−

SKAUTSKÝ ODDÍL

Kroužky
12. YMCA−SKAUTského oddílu
Možná jste na začátku letošního školního roku zaregi−
strovali, že 12.YMCA−SKAUTský oddíl rozšířil pole působnosti
i mimo skauting. Již několik let pod naším oddílem funguje
keramický a taneční krúžek. Tento rok jsme nabídku rozšířili o
dalších devět kroužků. A jestli byl zájem? Předčil naše očekávání!
Směle Vám můžeme oznámit, že nám přibylo několik kroužků;
lezení na lezecké stěně pro mladší a starší, hodinka plná her
pro nejmenší, keramika pro mladší, starší i dospělé a klub
deskových her, který se pyšní stále vzrůstající návštěvností
(máte−li chuť si zahrát nějakou netradiční deskovou hru, čekáme
Vás každý pátek od 18:30 hodin ve skautské klubovně – areál
MŠ)…
A pokud byste se raději než účastí zapojili jako vedoucí
nějaké kroužku, nemějte strach a ozvěte se (osobně nebo třeba
mailem na zlabka@centrum.cz)! Budeme rádi, když se zapojíte
do „víru dění“ a příští rok může být naše nabídka mnohem
bohatější: )
Vendula Žlababa Sedláčková

Zdobení perníčků

Vánoční tvořivá dílna
Již tradičně pořádá náš oddíl každý rok před začátkem
adventu Vánoční dílnu, kde si můžou rodiče i děti vyrobit
spoustu vánočních dekorací. Letos jsME měli pro všechny
tvořivé lidi připraveno zdobení perníků, výrobu svícnů a

Ozdoby z plyšových drátků

Skřítci a andílci z plsti

Skřítci a andílci z plsti

Smaltování
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adventních věnců, výrobu ozdob z plyšových drátků, výrobu
plstěných skřítků a andílků a smaltování. Bylo opravdu co dělat,
a tak každý návštěvník naší dílny celé tři hodiny pilně tvořil.
Ozdoby z plyšových drátků a perníčky měly největší úspěch u
těch nejmladších, starší a dospělí si zase užili výrobu věnců a
smaltování. Skřítci si vedli velmi vyrovnaně. Letošní dílnu jsme
chystali a vymýšleli opravdu dlouho, a proto nás moc potěšilo,
že na ni přišla spousta lidí, kteří se dokázali zastavit a udělat si
čas vánočně se naladit a strávit ho se svými dětmi při výrobě
ozdob a dekorací. Vždyť nás všech dohromady bylo 79! Chtěla
bych také moc poděkovat všem, kteří mi „moje“ tvořivé dílny
pomáhají realizovat a jsou ochotní naučit se a předvést tam
nejrůznější techniky či večer a noc před tím stěhují a zdobí celou
klubovnu.
Díky vám!
Katka Básňa Pospíšilová

Podivínský

zpravodaj

Společenská kronika

Divadelní almanach

Počet obyvatel k 1.1.2006
Přistěhovaní
Odstěhovaní
Úmrtí
Narození
Počet obyvatel k 30.11.2006
Sňatky

2.856
36
69
24
16
2.815
44

9 chlapců

7 dívek

z toho 3 církevní
z toho 3 na MěÚ
z toho 38 na Janohradě

Loutkářský soubor Podivíni v roce 2006

Dne 30.dubna 2006 sehrál Loutkářský soubor „Podivíni“ v sále Besedního
domu premiéru loutkového představení pro děti: „ŠDB“ (Široký, Dlouhý a
Bystrozraký), režie : Tomáš Gála. Již před začátkem představení se sál začal
plnit diváky, a to od těch nejmenších až po ty největší. Návštěvnost představení
nás mile překvapila. Příznivci loutkového divadla zaplnili sál Besedního domu
do posledního místa včetně balkonu. Představení probíhalo za velké podpory
obecenstva a nakonec bylo odměněno velkým potleskem. Děkujeme Vám a
budeme se těšit na Vaši další návštěvu. Po premiéře ŠDB jsme se pustili do
úpravy pohádky a v roce 2007 se chystáme uvést tuto hru v okolních obcích,
na krajské přehlídce v Třebíči a samozřejmě opakovaně v Podivíně.
Jménem členů Loutkářského souboru Podivíni děkuji městu Podivín
za finanční podporu v roce 2006.
za LS Podivíni Vlastimil Ondrišík

Dne 8.12.2006 proběhl slavnostní křest publikace, vydané na počest
všech divadelních ochotníků, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na vzniku
tohoto krásného fenoménu, jakým divadlo je. Úvodní slovo autorovo, které
zde uvádím, budiž pobídkou všem, kteří se třeba jenom jako diváci na tom
zázraku podíleli, k otevření oné publikace.
Mojí milou povinností budiž poděkovat autoru panu Miloslavu
Dobšíčkovi za vše, co pro tuto publikaci a tím také pro podivínské ochotníky
a občany učinil.
Stanislav Machovský

Předmluva Divadelního almanachu
Vážení čtenáři,
v tomto almanachu se dočtete o dlouhé a bohaté historii podivínského
divadelnictví a další ochotnické činnosti, které byly bohužel jen částečně
zaznamenávány v kronikách spolků, denním tisku nebo v jiných písemnostech.
Ani v obecní − později městské kronice jsem nenalezl více zmínek o této význam−
né a záslužné společenské činnosti občanů. Z vyprávění našich předků se ví,
že byla spousta nadšených a obětavých nositelů kultury i zábavy v našem
městě, která se věnovala ochotnické činnosti jen proto, aby přinášela svým
spoluobčanům zábavu, radost i poučení. Již od doby Rakousko−Uherské
monarchie to bylo divadlo, které posilovalo u obyvatelstva hlavně národní
uvědomění zásluhou her J.K. Tyla, Aloise Jiráska, Václava Klicpery a dalších.
Koncem třicátých let v době ohrožení první republiky to byly zase burcující
hry Karla Čapka, V. Dyka, Voskovce a Wericha a dalších. Na tom, že tyto hry
byly uváděny pro širokou občanskou veřejnost, měli vždy zásluhu hlavně
obětaví místní vedoucí a režiséři ochotnických souborů. Těch, kteří pak reali−
zovali stovky divadelních představení, byla dlouhá řada. Vím však určitě, že
jich bylo ještě více, než se podařilo do tohoto almanachu zaznamenat. Mnohé
z historických zápisů v zachovaných kronikách nebyly také vždy úplné.
Aktérům, kteří tuto bohatou kulturní historii tvořili až do tohoto století, se
dostalo uznání občanské kulturní veřejnosti zpravidla po ukončení divadelního
představení od vděčných diváků. Domnívám se však, že si zaslouží i dodateč−
ného uznání od představitelů města vydáním publikace o této historii, aby
byla zachována i pro další generace. Nelitoval jsem proto námahy k hledání
zápisů, fotografií a jiných materiálů k sepsání tohoto almanachu pro jeho
vytisknutí včetně dosažitelné fotodokumentace.
Autor Miloslav Dobšíček
P.S. Poděkování za umožnění prohlídky různých archivních materiálů pro
tento divadelní almanach včetně dodané fotodokumentace patří především
panu Zdeňku Hasilíkovi, dále za zapůjčení nebo poskytnutí fotografií a jiných
dokladů p. Karlu Stőhrovi, p. starostovi Stanislavu Machovskému, TJ Sokol,
manželům Erně a Miroslavu Ustohalovým, p. Vlastimilu Ondrišíkovi, pí Janě
Ševčíkové, pí Marii Tomkové, pí Jarmile Pařízkové, Mgr. Václavu Vaňkovi,
p. Miloslavu Kvapilovi, rodině pana učitele Theodora Vařejky, rodině paní
Vlasty Tréškové, rodině p. Jana Horáka a p. Bohumíra Pospíšila.
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Známé akce do uzávěrky zpravodaje
Únor

Březen

10.2.
16.2.
24.2.
3.3.
31.3.

Krojový ples
Pochovávání basy
Maškarní ples
Badminton – turnaj žáků do 13 let
Den otevřených dveří
přebor dorostu do 17 let

Podivínská chasa
Podivínská chasa
Vás srdečně zve na tradiční

KROJOVÝ PLES
který se koná
dne 10. 2. 2007 v Městské hale Podivín
K tanci a poslechu bude vyhrávat
DH SOKOLKA ze Šakvic a CM Jury Rebendy
Začátek plesu bude ve 20.00 hodin
Předtančení: Česká beseda
Rádi bychom mezi sebe uvítali nové členy, kteří
dopomohou k udržování krásné tradice Města
Podivína. Těšíme se na Vaši návštěvu každou sobotu
v 19 hodin v tělocvičně základní školy.
V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se s námi
podíleli na přípravě letošních hodů, bez kterých by
přípravy a samotné dění pod „ májú “ proběhlo jen stěží.
Chasa Podivín

zpravodaj
26 členů. Ke konci už zájem upadal. 24. srpna byl pro členy připraven další
poznávací zájezd v našem okolí na přání členů. Byla to prohlídka Mušovských
jezer, zámek Mikulov, zámek ve Valticích a Lednice. Na tomto zájezdu bylo
38 účastníků. Největší akcí letošního roku byl rekondiční ozdravný pobyt členů od
2. do 7. října v Horní Bečvě v hotelu DUO. Rekondiční pobyt využilo 41 členů.
Účastnilo se také několik členů z Hustopečí. Vedoucí: L. Kršková, E. Hrdličková,
J. Hrubá, Ing. Fojtík a cvičitelka J. Forejtníková. Řidič autobusu Adolf Svoboda
z Lednice. Účastníci mohli využít masáže, parafinové obklady, perličkové koupele,
vyhřívaný bazén a solnou jeskyni po celý den. Každé ráno probíhalo zdravotní
cvičení pod vedením cvičitelky J. Forejtníkové. 4. října si zajeli do Valašského
Meziříčí, kde navštívili muzeum a výstavu gobelínů, odkud ještě jeli do Rožnova
pod Radhoštěm na prohlídku města.
5. října ještě navštívili město Štramberk. Autobus měli u hotelu po celý týden.
Že se zájezd líbil poznáte z hodnocení účastnice zájezdu.
S obavami jsme sledovali nepříznivé předpovědi počasí na týden od 2. do 7.
října. Ten týden byl totiž naplánován rekondiční pobyt na Horní Bečvě pořádaný
organizací Sdružení zdravotně postižených. Vyjížděli jsme za deštivého rána
s obavami. Ty se ale brzy rozplynuly, neboť na hotel Duo, který se nachází
v malebném prostředí, jsme dorazili již za pěkného počasí.
Ranní rozcvičkou na čerstvém vzduchu jsme každodenně protáhli všechny
svaly, doplnili kalorie vydatnou snídaní a zbyly dvě možnosti. Kdo chtěl, mohl
využít vyhřívaný plavecký bazén nebo jít na procházku po nádherném okolí. Jelikož
byl po celou dobu pobytu k dispozici autobus, mohli jsme po obědě vyjíždět i do
vzdálenějšího okolí. Byli jsme na Radhošti, navštívili muzeum regionu ve Valašském
Meziříčí a historické město Štramberk s rozhlednou zvanou Štramberská trúba.
Unavené tělo pak osvěžily ruce zkušených masérek nebo voda bazénu. Než jsme
se nadáli, týden byl za námi. Nejen příjemné prostředí, výborná strava, ale i počasí
podpořilo naši spokojenost a dobrou náladu. Proto všem, kteří nám umožnili a
zajistili tento ozdravný krásný pobyt, patří vřelý dík. Maráková – účastnice zájezdu
To, že na své členy výbor pamatuje při událostech radostných i smutných, víte
už z předešlých zpráv. Rovněž nezapomínáme finančním příspěvkem na Domov
Betlém v Kloboukách a na nový Domov Narnie v Morkůvkách pro těžce zdravotně
postižené. Akce, které mohl výbor uskutečnit, se konaly díky finanční podpoře od
Městského úřadu a jeho zastupitelstva. Dnešní číslo zpravodaje je posledním číslem
roku 2006, proto nám dovolte, abychom popřáli všem členům organizace, všem
spoluobčanům i novému zastupitelstvu města spokojené a radostné prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Výbor organizace

Zájezd 9.5.2006 − Čechy pod Kosířem

Základní organizace
Svazu tělesně postižených v Podivíně
Rok 2006 pomalu končí a my opět balancujeme a hodnotíme činnost naší
organizace. A že byla bohatá se můžeme přesvědčit z následující zprávy.
Výbor organizace má 18 členů a schází se pravidelně každý měsíc. Schůze se
konají první úterý v měsíci – bez pozvánek. Úsekové důvěrnice pak informují své
členy o připravovaných akcích. K lednu 2006 měla organizace 217 členů. Během
roku se přihlásili čtyři noví členové, čtyři členové zemřeli a dva se pro stáří odhlásili.
Stav ke konci roku je 215 členů.
Z činnosti organizace:
25. března se konala členská schůze organizace, kde byli členové seznámeni
s výhledem činnosti na celý rok.
9. května se uskutečnil poznávací zájezd – Čechy pod Kosířem, Náměsť na
Hané, Slatinice, Kostelec na Hané, Plumlov a Prostějov. Zájezd byl po kulturně
poznávací stránce velmi hodnotný, jak již bylo psáno ve Zpravodaji číslo 2. Zájezdu
se zúčastnilo 45 členů. 19. května bylo 70 členů v divadle v Boleredicích na hře
Zvonokosy. Od března do listopadu – mimo prázdniny – jezdili členové do Luha−
čovic, kde využívali lázeňský bazén. Těchto zájezdů se zúčastnilo v průměru
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Zhodnocení sezony KLoM CALYPSO

Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj
Podivín v roce 2006 − podzim

V letošním roce se naši žáci zúčastnili 14 soutěží, kde opět ukázali, že modeláři
v republice mají v nich tvrdé soupeře. Náš klub má 15 žáků, kteří se pravidelně schází
v pátek a podle potřeby i v sobotu od 17 do 19 hodin, aby pracovali na svých lodičkách
a přes zimu stavěli nové nebo opravovali to, co se zničilo během soutěží. Nejlepších
výsledků dosáhl Martin Rybár z Ladné který skončil na Mistrovství ČR žáků v kategorii
EX−Ž na 3. místě, které se konalo na Lučině – Tvarožná Lhota, kde jsme byli
spolupořadateli.
Celkové zhodnocení
Moravský pohár
Kategorie EX−500
Ivana Kostelanská
2. místo
Tomáš Lucký
15. místo
Petr Spěváček
17. místo
v této kategorii startovalo 52 žáků během celé sezony
Kategorie F4A
Ivana Kostelanská
1. místo
Stanislav Kostelanský 2. místo startovalo 23 žáků
Kategorie EX – J

Roman Prachář
Stanislav Kostelanský
Jan Viskot

1. místo
3. místo
4. místo startovalo 18 žáků

Mistrovství ČR žáků EX – 500
Stanislav Kostelanský
Roman Prachař
Martin Mlynek
Ivana Kostelanská
Jan Viskot
Martin Rybár
Pavel Rybka
Jan Rybka

4. místo
6. místo
7. místo
8. místo
16. místo
29. místo
45. místo
52. místo startovalo 67 žáků

EX – Ž

Matěj Kolácia
Martin Rybár

Závěr roku nás díky počasí a teplotě nutí k již tradičním nevodáckým aktivitám.
Mezi ně patří tradiční závěrečný vodácký táborák který se uskutečnil 23.9. Jako
obvykle se táborák vydařil, neboť bylo na programu pečené sele, občerstvení,
promítání fotek z vody a nakonec zpěv vodáckých písní za doprovodu naší kapely
„Kalíšci“ .
Letos jsme uskutečnili dlouho plánovanou akci a to zasazení našeho
vodáckého rituálního stromu :

„Vodácké moruše „
Tento strom byl vysazen místo dříve zničeného stromu, který jsme po 20 let
každý čtvrtek svědomitě zavlažovali.

2. místo
3. místo startovalo 16 žáků

Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelům města Podivína za jejich pochopení
a pomoc při naplňování našich potřeb a popřát jim i občanům našeho města za náš
klub Calypso−Podivín veselé Vánoce a šťastný rok 2007
za klub přeje
Viliam Hobľák, ved.klubu

Závěrečná tradiční vodácká akce se uskuteční na Štěpána jako :

Štěpánský přechod Pálavy
26.12.2006
Sraz účastníků je na nádraží, odjezd vlakem směr Brno v 8:54 hod. Návrat je
ve večerních hodinách vlakem z Mikulova.
Této akce se může zúčastnit každý, kdo má zájem a nebojí se trochy
námahy a zimy.
Po celý rok chodíme každý čtvrtek cvičit do sportovní haly, kde po krátké
rozcvičce hrajeme fotbal a volejbal. Rádi přivítáme mezi sebou nové členy, kteří
budou mít chuť a čas s námi na vodu jezdit a chodit cvičit. Zájemci mohou
kontaktovat našeho admirála Josefa Kynického nebo vedoucího TJ Slavoj Jiřího
Vaňka. Pravidelné cvičení probíhá každý čtvrtek ve 20.00 hod. v městské hale.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Ing. Petr Průdek

MOMRS Podivín v roce 2006
Blíží se konec roku a chtěl bych Vám připomenout některé události, které se v letošním roce v MO MRS v Podivíně staly. Naše organizace se
rozrostla o několik nových členů, kteří po splnění potřebných zkoušek dostali své první rybářské lístky. Zejména v zimním období se plnila
brigádnická povinnost a to převážně na místním Šutráku, při sekání ledů, palachů a náletových křovin. Také se letos poprvé přistoupilo k omotávání
stromů pletivem kvůli bobrům, kterým zachutnalo i na tomto hojně navštěvovaném revíru. Plocení je snad jediná účinná ochrana stromů proti
tomuto chráněnému dřevorubci. Uspořádali jsme dvoje tradiční rybářské závady a to v květnu a v červenci, kterých se celkem zúčastnilo
297 lovících rybářů. Snad nejzlomovější byla v letošním roce práce s mládeží v rybářském kroužku. Uskutečnili několikadenní rybářské soustředění
na soukromém revíru v Ostrově nad Oslavou, kde se společně s mladými rybáři z Lednice zdokonalovali v rybolovných technikách, ryb.řádech,
chování u vody a v přírodě. Tato akce měla u mládeže velkou odezvu, a proto se v příštím roce plánují ve spolupráci i s ryb. kroužky z jiných
organizací podobné výpravy. V letošním školním roce zahájil kroužek svoji činnost již v září, a ne v lednu, jak tomu bylo v předešlých letech.
Na podzim nastoupil do kurzu hospodářů pan Dušan Šottnik, který v případě úspěšného absolvování zkoušek v červnu příštího roku získá osvědčení
k výkonu funkce hospodáře.
Na závěr si Vás dovoluji pozvat 28.12.2006 od 9.30 hodin na Zavírání vody, konané u bůdy na Šutráku. Vzorky jídla a pití vítány.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o chod organizace rybářského svazu, městu Podivín, základní škole a sponzorům, za spolupráci a podporu.
Věřím, že i v příštím roce budeme ve vzájemné spolupráci pokračovat.
Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Petr Švec, předseda MO MRS
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zpravodaj
Seznam hráčů a jejich statistik, kteří hráli nebo byli alespoň nominování k utkání:

PF 2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tělovýchovná jednota SLAVOJ Podivín přeje
všem členům, sponzorům a jejich rodinným
příslušníkům příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2007 hodně
štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních
úspěchů a hlavně všem pevné zdraví.
Za výkonný výbor TJ SLAVOJ předseda Jiří Vaněk

Tělovýchovná jednota SLAVOJ Podivín
pořádá
3. března 2007

Tradiční maškarní ples
Na který si vás dovolujeme co nejsrdečněji
pozvat.
Zvlášť jsou vítáni hosté, kteří využijí různých
převleků za historické, pohádkové
a i jiné bytosti.
Oddíl kopané při TJ Slavoj Podivín

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006
1. Řízení oddílu
Oddíl kopané je spravován výborem, který pracuje ve složení:
předseda
− Vladimír Dolák,
místopředseda
− Jiří Vízdal,
jednatel
− Bronislav Krška,
členové
− Hana Hasilíková, František Dohnal, Josef Hicl, Radim Hájek
2. Členská základna
Oddíl kopané při TJ Slavoj Podivín má k dnešnímu dni 130 registrovaných členů.
3. Hráčské týmy
V našem oddílu působí následující družstva:
„A“ tým dospělých, trenérem je Bronislav Krška, kterému ve vedení tréninků vydatně
pomáhá pan Jiří Tichý, kterému bychom tímto chtěli poděkovat za jeho zkušenosti a
čas, který nám věnuje. Mužstvo účinkuje v Jihomoravské I. B třídě.
Do druhé poloviny soutěžního ročníku 2004/2005 vstoupilo naše mužstvo ze třetí
pozice s deseti bodovou ztrátou na vedoucí celek ze Žarošic. Tento náskok se podařilo
našim hráčům smazat a dokonce se dostali do čela, ale zaváhání v domácím zápase
s tradičním soupeřem z Lednice nás nakonec stál postup do vyšší třídy. I tak to ale byl
nejlepší výsledek v historii družstva dospělých.
Nová sezona 2005/2006 již není natolik úspěšná. Přes velké očekávání fanoušků
i samotných hráčů a realizačního týmu se našim nepodařil vstup do soutěže. Naše
výkony byly nevyrovnané. Například s top favoritem soutěže Palavanem Bavory, v jehož
barvách nastupují hráči s prvoligovými zkušenostmi, jsme před skvělou diváckou kulisou
sehráli vyrovnaný zápas a mnoho nechybělo a mohli jsme suverénního lídra soutěže
jako jediný tým porazit. Naproti tomu jsme ztratili všechny body se Sokolem Žádovice,
když jsme měli minimálně půltucet vyložených šancí a soupeř pouze jedinou. A tak
jsme zatím na sedmém místě s devatenácti body a hrozivou ztrátou na vedoucí mužstvo,
která činí 19 bodů

Příjmení a jméno
Bednařík David
Blažek Svatopluk
Brůček Ladislav
Čapka Alexandr
Čejka Michal
Dohnal Petr
Hakala Čestmír
Kajanovič Josef
Létal Libor
Létal Tomáš
Martečík Martin
Nosál Igor
Nosál Radim
Pešl Roman
Řezáč Marian
Štefan Petr
Švestka Martin
Švestka Karel
Tkadlec Jan
Vízdal Jiří

Zápasy
0
7
4
14
14
14
14
3
13
14
14
11
3
0
14
0
14
14
8
0

Z 90´
0
6
2
13
10
10
12
2
7
14
13
1
1
0
13
0
14
13
2
0

Minuty
0
551
251
1 211
1 140
1 187
1 238
207
1 031
1 260
1 219
238
248
0
1 237
0
1 260
1 224
333
0

Branky Asistence ŽK
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
2
0
0
2
4
0
2
0
0
3
0
0
0
0
1
7
0
0
0
3
4
2
1
0
2
0
0
2
0
0
0
6
0
3
0
0
0
5
0
2
4
3
3
1
0
2
0
0
0

Dorost, trenérem je Miroslav Ustohal, který po svém předchůdci Petrovi Kadrnkovi
začal budovat nové družstvo, na tomto spolupracuje s Františkem Pešlem. Dorostenci
hrají okresní přebor ve skupině A. Úvod byl velice nadějný, ale postupně se začala
projevovat menší zkušenost našich hráčů. Po podzimní části jsou na desátém místě ze
šestnácti se ziskem 22 bodů.
Žáci, tým se připravuje pod vedením pana Karla Šuderly a Vlastimila Šemory. Z důvodu
nedostatku mladých fotbalistů máme pouze jednu kategorii, která hraje základní
žákovskou soutěž. Po deseti zápasech jsme na prvním místě o skóre před Moravským
Žižkovem.
Přípravka, přípravu těch nejmenších mají na starosti pánové Pavel Stojkovič a Vladimír
Strosche. Benjamínci hrají okresní soutěž základen sk. B a jsou na pěkném druhém
místě dva body za vedoucími Velkými Bílovicemi. Základem každého oddílu kopané,
který má skromné finanční podmínky, je líheň vlastních sportovců. Proto je důležité
děti pro fotbal získat a poté také jejich zájem udržet. Oba trenéři se o to nemalou
snahou pokouší.
4. Finanční zajištění
Finanční objem naplňujeme zčásti pomocí dotací (Město Podivín, Okresní fotbalový
svaz) a zčásti finančními prostředky získanými od sponzorů. Za vložené prostředky ať
již ve formě peněžní, materiálního zabezpečení, nebo spolupráci na chodu děkujeme a
vážíme si toho.
Zvláštní poděkování patří zástupcům města, kteří vyslyšeli naši prosbu o navýšení
našeho rozpočtu a bez nadsázky pomohli zachránit životaschopné fungování oddílu
kopané.
za TJ Slavoj Podivín
předseda oddílu kopané

Turnaje ve florbalu
TJ Slavoj Podivín, odbor Asociace sportu pro všechny ve spolupráci s reg.
sdružením uspořádala v říjnu a listopadu v podivínské hale 3 turnaje ve florbalu.
Regionálního turnaje se zúčastnilo 8 družstev chlapců včetně ZŠ Podivín. Postup
do krajského kola ZŠ Břeclav, Slovácká, ZŠ Lanžhot.
Turnaje děvčat se zúčastnilo 6 družstev Jihomoravského kraje. Děvčata
z Podivína byla na 4. místě. Krajský turnaj chlapců se konal v listopadu. 9 družstev
Jihomoravského kraje bojovalo o postup na mezinárodní turnaj Maďarsko,
Slovensko Česko, který bude 24. − 26.11.2006 v Hodoníně. ZŠ Lanžhot se
probojoval na tuto akci.
Organizátoři a pořadatelé děkují za bezplatné poskytnutí těl. haly. Tato podpora
aktivit mládeže je velmi důležitá. Ještě jednou díky a těšíme se na další ročník
florbalu mládeže.
Mgr. Z. Horníčková, předseda RCASPV

Rodiče, máte dítě ve věku 5-9 let? Máte zájem na tom,
aby se vaše dítě naučilo hrát nejrychlejší kolektivní hru
na světě?
Pak neváhejte a přijďte mezi nás každou středu od 17:30
na zimní stadion v Břeclavi.
Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na tel. 519 321 154
nebo 606 554 543.
trenéři a vedení HC Dyje Břeclav
www.hcdyje.cz
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TJ Sokol Podivín
Rok 2006 bude zapsán do historie TJ Sokol Podivín několika mimořádnými
událostmi. Především to byl rok sletový. Od minulého roku se mladší i starší žákyně
pečlivě připravovaly na XIV. všesokolský slet, který měl vyvrcholení v prvním
červencovém týdnu v Praze. Naše jednota nacvičila dvě skladby. S mladšími žákyněmi
skladbu „Sluníčka“ a se staršími „Výlet s aerobikem“ . Pro malé cvičenky, které stály
poprvé na strahovských značkách, i pro ostatní členy Sokola, kteří se zúčastnili veřejného
vystoupení v roli diváků, to byl nadlouho nezapomenutelný zážitek.
Druhou, velmi důležitou událostí bylo Rozvinutí sokolského praporu. Praporu,
který vždy symbolizoval život tělocvičné jednoty, že je funkční a je živým článkem
sokolského hnutí. První prapor podivínské jednoty byl rozvinut již v roce 1932 na
počest 100. výročí narození zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. Za války byl před
nacisty uschován v nevyhovujícím prostředí a po dlouholetém ukrývání se rozpadl.
Současný výbor Sokola se rozhodl pořídit nový prapor na počest XIV. všesokol−
ského sletu. Slavnostní rozvinutí se uskutečnilo 30. září 2006 na stejném místě jako v
roce 1932 − na náměstí u Lípy svobody.
Krásný slunečný podzimní den naladil všechny přítomné sváteční náladou. Členové
jednoty připravili pestrý program. Byly to ukázky sletových skladeb − Sluníčka, Výlet s
aerobikem, senioři župy slovácké zacvičili skladbu Ta naše písnička česká. Mladí
florbalisté předvedli, jak umí zacházet s hokejkami i na silnici, a členové taneční skupiny
Capoeira zaujali nevšedním cvičením.
Nový prapor pozdravili a ozdobili stuhou starosta města Stanislav Machovský a
členky věrné gardy, které se zúčastnily jako malé sokolky rozvinutí prvního praporu v
roce 1932, sestry Marie Ustohalová a Marie Štollová. Pozdravný projev přednesl pan
Vlastimil Němeček za Obec legionářskou.
Průvod městem a promenádní koncert dechové hudby Sokolka na dvoře Besedního
domu ukončil tento mimořádný den v životě místního Sokola.
Od října jednotlivé oddíly Sokola cvičí podle zaběhnutého rozvrhu. Rodiče s dětmi
s novou cvičitelkou sestrou Švestkovou, aerobic, stolní tenis, florbal i zdravotní tělocvik.
Získali jsme cvičitelku i pro malé gymnastky − sestru Kingovou, která v současné době
připravuje cvičenky na župní závody ve sportovní gymnastice v Hodoníně.
O sportovních úspěších borců armsportu jsme pravidelně informováni v místním
zpravodaji i v okresních novinách.
Divadelní ochotnický soubor vystoupil před vyprodaným hledištěm 13. a 14. října
s nastudovanou hrou Podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu. V Podivíně jsme ji
znovu hráli 8. prosince 2006.
Děkujeme touto cestou Městu Podivín, sponzorům a příznivcům Sokola za finanční
příspěvky, které usnadňují sportovní i kulturní život naší jednoty realizovat.
Miroslav Ustohal, starosta TJ Sokol Podivín

zpravodaj
V období první republiky přivedl SOKOL pod své prapory,do tělocvičen i na
STRAHOV, statisícové počty cvičenců. Byli tak velikou oporou demokracie i obou našich
prezidentů−TGM i E.Beneše. Proto proti nim v období PROTEKTORÁTU rozpoutali
fašističtí hrdlořezi kruté razie.Tisíce jich skončilo v káznicích,na popravištích, řady se
zapojili do ilegálního odboje, či odešli bojovat za naši svobodu do zahraničí. Přímo
čítankovým příkladem poměrů těchto nesvobodných let, je situace u nás v Podivíně.
Svědčí o tom jména 9−ti hrdinů na pamětní desce na naší Sokolovně, připomenutí si
zaslouží i další účastníci odboje, kteří tuto dobu krutostí a násilí přežili jako br.Zapletalové,
Zachaři, Švestci, Kratochvílové, Pepa Machovský, Franta Glíž a další, kteří jsou
výmluvným svědectvím té doby.
Po roce 1948 se sokolské myšlenky opět nehodily, nebylo dopřáno, aby se činnost
Sokola rozvinula a navázala na slavnou tradici.
Až v roce 1989 se znovu přihlásil o místo a práva, které mu náleží.
Nejinak tomu bylo i v Podivíně, v jedné z nejstarších jednot Moravy.
To je také důvod, proč mě společný Okresní výbor ČSBS ČsOL Břeclavska pověřil,
abych této jednotě vzdal hold při příležitosti, kdy po třetí v historii svého trvání slaví
veliký svátek−ROZVINUTÍ nového PRAPORU a poděkoval jí za dlouholetou /134 letou
/ záslužnou práci,ve všech oblastech činnosti−pro město i celý náš region. Upřímně
blahopřejeme a přejeme Vaší činnosti ... Z DAR !
Zdravici přednesl za SPOLEČNÝ OKRESNÍ VÝBOR B Ř E C L A V
Českého svazu bojovníků za svobodu
a Československou obec legionářskou
místopředseda−plukovník Vlastimil N ě m e č e k
předseda regionální Historicko−dokumentační komise.

TJ Sokol Podivín
− oddíl armwrestlingu −
Úvod vyšel skvěle
Nová sezóna 2006/07 byla zahájena 30. září nejvyšší extraligovou soutěží.
Do Prahy odcestovali i závodníci Sokola Podivín.
Jestliže někdo očekával na úvod drama, byl rychle vyveden z omylu. Podivínští
pákaři kontrolovali vývoj soutěže jak mezi juniory, tak i seniory.
Z juniorů zasluhují pozornost především Dana Surá za dvě vítězství ve váhové
kategorii do 60 kg.
Další dvě medaile tentokrát stříbrné získala mezi ženami v téže váze. Tomáš Pešek
za první a druhé místo v kategorii nad 75 kg a Pavel Fischer za první a třetí místo ve
váze do 65 kg. Ve stejné váze připojil 3. a 4. místo Zdeněk Stehlík a na stupně nejlepších
dosáhl 3. a 2. místem i Jiří Fischer ve váze do 75 kg.
V soutěži dospělých odvedli tradičně vysoký standard bratři Svačinové, když
vybojovali na obě ruce dohromady čtyři zlaté, po jedné stříbrné a bronzové medaili.
Robin obsadil dvě 1. místa ve váze do 80 kg a shodného umístění dosáhl i Rostislav ve
váze do 90 kg. Nejmladší Radek získal v Praze 2. a 3. místo.

Podivínští pákaři úspěšní na MS
Na 28.mistrovství světa v armsportu − přetlačení rukou, které proběhlo v anglickém
Manchesteru, nechyběli ani reprezentanti České republiky. Náš okres úspěšně hájila
trojice mladých podivínských závodníků.
Nejlépe se vedlo Beátě Dvořákové ve váhové kategorii do 70 kg. Loňská juniorská
mistryně světa znovu bojovala, ale oslabený organismus (po virovém onemocněním)
jí tentokrát lepší než třetí místo levou rukou síly neposkytl. Ve svém druhém vystoupení
tentokrát na pravou ruku vybojovala ještě 10. místo. Další podivínská zástupkyně mezi
juniorkami, fyzicky dobře připravená čtrnáctiletá Dana Surá, to měla mezi staršími
soupeřkami velmi těžké, navíc ještě platí na MS nováčkovskou daň. Ani druhé letošní
vrcholné vystoupení nepřetavila k zisku medaile, i když k ní měla velmi blízko. Tak jako
v létě na ME, tak i nyní na světovém šampionátu vybojovala znovu čtvrté místo na
levou ruku, 6.místo na pravou a body do hodnocení národů.
Mužskou část hájil na šampionátu z Podivína nejmladší z rodu Svačinů − dvacetiletý
Radek. Tomu se tentokrát v nezvykle početném poli favoritů vystoupení na světové
scéně nevedlo zcela podle jeho představ. Dosažené třinácté místo ve váhové kategorii
do 85 kg je zatím jeho nejhorším umístěním na vrcholné akci.
Omluvenkou za ne zcela vydařený výkon může být brána rekordní účast
850 závodníků ze 44 zemí všech pěti kontinentů.

Prima natáčela pákaře

Projev pana Vlastimila Němečka, pronesený
u příležitosti Rozvinutí sokolského praporu
Vážená župní starostko (Mgr.Vl. Potůčková), vzácní hosté, spoluobčané Podivína,
sokolové!
Když zalistujete v bohaté historii obce Sokolské, tak nemůže nikdo zpochybnit
skutečnost, že nebylo v dějinách této země významnější organizace, která by tak výrazně
ovlivnila vznik a existenci naší republiky, v celé její složité peripetii vývoje.
Do první světové války, v době tvrdého Rak.Uh. mocnářství, uskutečnila 6 velkolepých
sletů. Za l.svět.války−to byly naše legie, které Ideově i organizačně převzaly řadu
sokolských zásad a praktik a dokázaly světu, že si náš národ zaslouží svobodný stát.

Další extraligová soutěž proběhla za naší účasti v sobotu 25. listopadu v Dolním
Bousově. Čas si našla i televize Prima, která sestřih soutěže odvysílala v úterý večer
v pořadu Extra.
Velmi dobře si znovu vedla Dana Surá ve váhové kategorii do 60 kg, když zvítězila
na obě ruce. Značně jí sekundovala Klára Gálová se dvěma druhými místy. Úspěšně si
vedl i Zdeněk Stehlík dvakrát stříbrný ve váze do 65 kg. Nedařilo se Tomášovi Peškovi,
když se dělil na levou i pravou ruku o 5. – 6. místo.
V soutěži dospělých se nejprve představily ženy. Dana Surá vybojovala ve váhové
kategorii do 60 kg dvě třetí místa a ve váze nad 60 kg Klára Gálová dvě druhá místa.
Mezi muži kralovali bratři Svačinovi. Nejprve zvítězil ve váze do 80 kg Robin pravou
rukou, aby ho zanedlouho napodobil Rosťa se dvěma prvními místy ve váze do 90 kg.
Nejmladší Radek získal ve stejné váze dvě druhá místa. V cestě za lepším umístěním
mu stál právě jeho zkušenější bratr.
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24. února 2007
se koná v hostinci U Čápárky

Podivínský šnops
IV. ročník
Prezentace:

10.00 – 10.30

Organizační záležitosti:
Zahájení:
Oběd:
Pokračování:

10.30 – 10.50
11.00
12.00–13.00/operativně/
13.00 do ukončení

Vyhlášení vítězů a předání cen
Každá dvojice uhradí Kč 150
nejpozději při prezentaci /náklady na úhradu oběda/.
Každá dvojice dodá věcný dar.
Jména vítězů budou vyryta na čestné místo
putovního poháru.

Odvážlivce zvou pořadatelé

a hostinec U Čápárky

Projekce a inženýrská činnost
Projekčná činnost
*
*
*
*
*

návrh stavby (architektonická studie)
projekt pro stavební povolení
projekt pro provedení stavby
projekt skutečného provedení stavby
zaměření stávajícího stavu

Inženýrská činnost
* zajištění územního rozhodnutí
* zajištění stavebního povolení
* zajištění kolaudačního rozhodnutí
* zajištění všech potřebných vyjádření včetně
radonového indexu pozemku
Poradenská činnost
* komplexní návrh vytápění pomocí tepelného čerpadla
od švédské firmy IVT
* obchodní spolupráce s firmou zajišťující komplexní
dodávku vytápění pomocí obnovitelných zdrojů tepla
(a nejen nich)

Kontakt:
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, Velké Bílovice,
tel.:724 722 460, e−mail: mherufek@seznam.cz

Podivínský zpravodaj
Vydává MĚSTO PODIVÍN • Sestavuje redakční rada, zodp. redaktor Mgr. P. Schallenbergerová, zástupce ZR Mgr. Lenka Nedělová
Adresa redakce: Městský úřad Podivín, PSČ 691 45, nám. Masarykovo č. 180 • Registrační číslo: MK ČR E 11611
Příspěvky jednotlivých autorů jsou v původním znění • Počet výtisků 1 150 ks • NEPRODEJNÉ − ZDARMA • Tisk Adámek, Břeclav

