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Informace ze zasedání zastupitelstva
města č. VIII ze dne 19. 12. 2007
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo
a schválilo následující body:
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů
zastupitelstva města č. VII ze dne 18.10. 2007.
2. Vzalo na vědomí informaci o možném řešení žádosti Metoděje
Skřečka na úhradu škody vzniklé na budově č.p. 213 v Podivíně
s tím, že s rozhodnutím vyčká až dle vyjádření společnosti Kooperativa
a.s., která problém řeší jako pojistnou událost.
3. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN 2823/248
v k.ú. Podivín, vedeného jako ostatní plocha o celkové výměře
2484 m2 a rozhodlo prodat výše uvedený pozemek panu Rostislavu
Jankovičovi bytem ...... Prodejní cena je stanovena na Kč 75,−/m2.
Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně
z převodu nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
4. Vzalo na vědomí závěrečnou zprávu Základní školy Podivín za školní
rok 2006/2007.
5. Schválilo rozpočtové změny zpracované v Rozpočtovém opatření č.
4/2007 bez výhrad. Současně zmocňuje radu města k provedení
rozpočtových změn k datu 31.12. 2007 včetně těch, které ovlivní
příjmovou a výdajovou stranu schváleného rozpočtu na rok 2007.
6. Vzalo na vědomí informace o Penzionu Podivín a rekonstrukci
kanalizace a ČOV v Podivíně.
7. Projednalo a hlasováním rozhodlo schválit pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2008 k zajištění rozpočtového hospodaření města
Podivína a jím zřízených organizací v době od 1.1. 2008 do schválení
rozpočtu města na rok 2008 doplněné v bodu č. 2 o investiční výdaje
na energetický audit Mateřské školy Podivín ve výši Kč 110.000,−.
8. Projednalo a schválilo závěrečnou zprávu kontrolního výboru
za rok 2007.
9. Projednalo a schválilo závěrečnou zprávu finančního výboru
za rok 2007.
10. Projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku města Podivína
č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu.
11. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 855/1
vedeného jako ostatní plocha o celkové výměře 188 m2. Cena
pozemku je stanovena na částku Kč 1.000,−/m2. Výsledná kupní cena
bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
do jeho vlastnictví.
12. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej plynovodu na pozemku
p.č. 888 v k.ú. Podivín, ul. Dolní Valy II. Prodejní cenu stanovilo
zastupitelstvo města na částku Kč 267.750,− včetně DPH.
13. Rozhodlo ve věci změny územního plánu č. 2 tak, že lokalita
označovaná jako 2.07 bude ponechána jako rezerva a lokalita
označovaná jako 2.06. bude rozšířena dle návrhu ve směru na obec
Velké Bílovice.
14. Projednalo návrh na vyřazení majetku ve vlastnictví města a rozhodlo
vyhlásit veřejnou nabídku na materiál dle předloženého seznamu.
15. Rozhodlo odepsat pohledávky města Podivína pro jejich nedobytnost
a promlčení dle předloženého seznamu ve výši Kč 159.472,70,− , Kč
24.313,− a Kč 24.552,−
16. Rozhodlo zamítnout směnu pozemků doporučenou zemědělskou
komisí a požadovat v rámci pozemkových úprav, aby pozemky zůstaly
na původních místech. (uvnitř plánované Obory Obelisk).
17. Vzalo na vědomí informaci o možném vyhlášení veřejné nabídky na
prodej pozemku p.č. 2798/77 v k.ú. Podivín za účelem jeho využití
na parkování osobních vozidel zaměstnanců společnosti Autodoprava
Pálava, spol. s.r.o., a schválilo záměr prodeje pozemku. Pozemek
bude před samotným vyhlášením veřejné nabídky na prodej znalecky
oceněn.
18. Vzalo na vědomí žádost Jana Hrdličky o dořešení vlastnických vztahů
k pozemku p.č. 109 v k.ú. Podivín. Pozemek bude znalecky oceněn
a na následujícím zasedání zastupitelstva města bude rozhodnuto o
podmínkách prodeje a vyhlášení veřejné nabídky.
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19. Vzalo na vědomí žádost Ing. Lubomíra Míčky o odkoupení části
pozemku p.č. 1281 v k.ú. Podivín a rozhodlo požádat Katastrální
úřad v Břeclavi o převod pozemku p.č. KN 1281 v k.ú. Podivín, který
byl neprávem zapsán na list vlastnictví 10001 pro město Podivín
zpět na list vlastnictví LV1, majetek státu.
20. Rozhodlo uzavřít s partnerskými obcemi Čebovce (Slovensko),
Szaflary (Polsko) a Herencsény (Maďarsko) Memorandum
porozumenia, kterým tyto obce vyjadřují podporu na uskutečnění
1. ročníku Vyšegrádských dní športu, kultúry a gastronómie
v Čebovciach. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem memoranda.
21. Rozhodlo zrušit usnesení zastupitelstva města č. II−28−06 ze dne
14.12. 2006 a s ohledem na změnu v prodávajících uvedených
v kupní smlouvě rozhodlo přijmout toto usnesení: Zastupitelstvo
města schválilo záměr výkupu pozemků p.č. 2710/31, 2710/25,
2710/3, 2710/24 a 2710/23 v k.ú. Podivín vedených jako ostatní
plocha, ostatní komunikace vyčleněných geometrickým plánem
č. 1318−50/2006 vyhotoveným společností První zeměměřičská,
a.s., Komenského 213, 691 45 Podivín. Zastupitelstvo města schválilo
uzavření kupní smlouvy na výkup výše uvedených pozemků a pověřilo
starostu města podpisem kupní smlouvy.
22. Vzalo na vědomí informaci k návrhu výkupu pozemků v lokalitě
Kopce v Podivíně s tím, že zástupci města projednají s jednotlivými
vlastníky pozemků možnost výkupu, nebo darování části těchto
pozemků městu.

E M M A
V sobotu 1. 3. 2008 dopoledne začala a skončila až v neděli
v podvečer. Emma, která se nevyhnula ani našemu městu. Po celou
dobu jejího trvání byla v pohotovosti jednotka sboru dobrovolných
hasičů. Ve složení Zdeněk Kučera, Kříž Jiří, Petr Zimmermann,
Miroslav Gála a Bohumil Marek odstraňovala ničivé následky
vichřice a byla k dispozici nejenom v Podivíně, ale také v Ladné.
Výše jmenovaní členové zásahové jednotky se již poněkolikáté
vyznamenali a patří jim za to dík.
Nelze opomenout ani ostatní – Ing. Radima Mildnera,
Františka Horehledě se synem Romanem, Radka Kršku, Vlastika
Rozsypala, Vaška Mikuliče a pracovníky Dálničního střediska v
Podivíně, kteří se podobnou měrou jako podivínská SDH podíleli
na ochraně společného majetku. I jim patří poděkování.
Jménem všech občanů, kterým pomohli, ale také těch, kterým
byli připraveni pomoci, takto činím.
Děkuji.
Stanislav Machovský
starosta
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Návrh rozpočtu na rok 2008
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů (vybíraných srážkou)
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za město
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Místní poplatky − poplatek za likvidaci komunálního odpadu
− poplatek ze psů
− poplatek za užívání veřejného prostranství
− poplatek z ubytovací kapacity
− poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků − bytové družstvo
Splátky půjček bytového fondu − občané
Příspěvek na výkon státní správy, na školství
paragraf 2119 − Záležitosti těžebního prům. a energetiky
Úhrady z vydobývaného prostoru

4 266 000,00
1 370 000,00
230 000,00
6 003 000,00
27 000,00
9 286 000,00
1 000,00
1 305 000,00
41 000,00
74 000,00
9 000,00
200 000,00
160 000,00
300 000,00
1 700 000,00
305 900,00
120 000,00
1 373 800,00
160 000,00

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

1 000,00
500,00
500,00
1 000,00
7 000,00
1 000,00

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

7 000,00
100,00
500,00
2 500,00
500,00
100,00

paragraf 3319 − Záležitosti kultury j. n.
Kulturní akce
Prodej CD, MC − vánoční zpívání 2002

58 000,00
300,00

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

14 000,00

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

7 000,00

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

90 000,00

paragraf 3429 − Zájmová činnost a rekreace
Rekreační chata − nájem

16 000,00

paragraf 3612 − Bytové hospodářství
Bytové hospodářství − nájem

668 300,00

paragraf 3613 − Nebytové hospodářství
Nebytové prostory − č.p. 452 (traktorka) − nájemné
− č.p. 788 (hala a restaurace) − nájemné
− popl. za stoly a židle
− krátkodobý nájem sálů
− č.p. 389 (knihovna) − nájemné
− č.p. 933 (penzion) − nájemné
− č.p. 181 (MěÚ) − nájemné
− č. p. 2 (Lidový dům) − nájemné
− hospod. budova na ul.Sadová− nájemné
− č. p. 192 (Stará radnice − sklep) − nájemné
− sklep − nájemné

61 500,00
153 500,00
300,00
30 000,00
37 700,00
118 900,00
10 900,00
10 000,00
14 300,00
700,00
600,00

paragraf 3632 − Pohřebnictví
Hřbitov − pronájem hrobových míst
− poplatek za hřbitovní služby

400,00
1 100,00

paragraf 3633 − Výstavba a údržba místních inž. sítí
prodej plynovodu ul. Dolní Valy

267 800,00

paragraf 3639 − Komunální služby a územní rozvoj
Pozemky − pronájem
Pozemky − prodej

84 000,00
385 600,00

paragraf 3721 − Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Příspěvek na sběr elektrozařízení

3 400,00

paragraf 3722 − Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběrný dvůr − poplatky za uložení
Popelové nádoby − prodej

18 000,00
28 000,00

paragraf 3723 − Sběr a svoz ostatních odpadů
Odpady − tříděný odpad − pytle
− odměna EKO−KOM za třídění odpadu
paragraf 3745 − Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Projekt ESF − příspěvek

3 000,00
170 000,00

95 200,00

paragraf 4351 − Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení
Penzion − pronájem bytů
− popl. za služby − náklady na provoz
− rozvoz obědů
− poskytované pečovatelské služby
− popl. za nocleh
− pronájem společenské místnosti
paragraf 6112 − Zastupitelstva obcí
Komise pro projednávání přestupků − pokuty
náklady řízení
paragraf 6171 − Činnost místní správy
Sběr
Prodej vyřazeného majetku
Vyvěšení plakátů na informačních tabulích
Popl. za vysekání rákosu
Kopírování
paragraf 6310 − Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Příjmy úroků ze zůstatku na základním běžném účtu
Příjmy úroků ze zůstatku na Sociální fondu
Příjmy úroků ze zůstatku na Fondu darů
Příjmy úroků ze zůstatku na Bytovém fondu Podivín
paragraf 6409 − Ostatní činnosti jinde nezařazené
Vratka převodu poštovních poukázek − Česká pošta
PŘÍJMY CELKEM

376 000,00
220 600,00
4 200,00
1 700,00
4 000,00
500,00

2 000,00
1 000,00
500,00
500,00
200,00
1 000,00
2 000,00
65 000,00
300,00
300,00
1 000,00
16 000,00
29 998 700,00

VÝDAJE
paragraf 1014 − Ozdravování hosp. zvířat, zvl. veter. péče
Deratizace města
Útulek pro psy
monitoring náletů komárů

50 500,00
15 000,00
0,00

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

50 000,00

paragraf 2141 − Vnitřní obchod
Dobrovolný svazek obcí LVA − členský příspěvek
57 200,00
− dodávka internet.konektivity a servis
58 200,00
(Pokračování na str. 4)
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(Pokračování ze str. 3)
Svaz měst a obcí ČR − členský příspěvek
Sdružení obcí a měst Jižní Moravy − členský příspěvek
Propagace města − brožury
− reklamní sloup − nájemné

2 900,00
2 900,00
80 000,00
1 000,00

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

50 000,00

paragraf 2212 − Silnice
Komunikace − zametání
Komunikace − Habánov − Svodnice − výstavba
Komunikace − schody U Mlýna − Habánov − výstavba
Zpomalovací prvky na komunikace
Výkup pozemků − cesta od nádraží k firmě Privos, Kopce
Zimní údržba komunikací

60 000,00
70 000,00
0,00
250 000,00
60 000,00
80 000,00

paragraf 2219 − Záležitosti pozemních komunikací j.n.
Studie obslužné cesty (kanál)
Moravské vinařské stezky − opravy a doplnění směrového značení
− informační tabule
Cyklostezka Podivín− Hájenka − projekt
Polní cesty − úpravy

500 000,00
5 800,00
20 000,00
62 000,00
40 000,00

paragraf 3319 − Záležitosti kultury
Kulturní akce
− Výstava vín :
− Hody :
− oslava výročí Jonohradu − 200 let:
− ples ZŠ:
− Cyrilometodějská pouť:
− Janohraní :
− ostatní kulturní akce:
Kryté podium − Janohraní
Pěvecký sbor − platy
Kronika města − okresní tisk

419 100,00
12.000,−
20.000,−
50.000,−
17.000,−
100,−
220.000,−
100.000,−
150 000,00
40 000,00
1 100,00

paragraf 3322 − Zachování a obnova kulturních památek
Stará radnice − projekt rekonstrukce
− projekt radnice − hrazeno z přijatých darů

469 000,00
31 000,00

paragraf 3330 − Činnosti registr. církví a nábožen. spol.
Příspěvek na opravu budovy farní budovy a kostela − kulturní památky 300 000,00
paragraf 3341 − Rozhlas a televize
Místní rozhlas − poplatky, opravy

25 000,00

80 000,00
13 500,00

Paragraf 2229 − Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pasportizace dopravního a orientačního značení − projekt

42 000,00

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

paragraf 2310 − Pitná voda
materiál − odbočení z vodovod.řadu − ul. Dolní Valy
Poříčí II. − inženýrské sítě
Dolní Valy − vodovod

15 000,00
0,00
63 800,00

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

939 600,00
10 000,00

paragraf 2321 − Odvádění a čištění odpadních vod
Děvínská − monitoring
Dolní Valy − kanalizace

4 700,00
86 200,00

paragraf 3399 − Záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Obřady − věcné dary
− platy − účinkující
− oprava klávesového nástroje

25 000,00
48 000,00
1 600,00

paragraf 3111 − Předškolní zařízení
Mateřská škola Podivín − příspěvek na provoz
825 000,00
− projekt ústředního výtápění a plynu
64 300,00
− stavební úpravy (doměření a dig.MŠ,projekt) 119 000,00
− zpracování energetic.auditu, žádosti o dotaci 89 800,00
− odstranění energetických úniků
7 200 000,00
− rekonstrukce vnitřních instalací
0,00
paragraf 3113 − Základní školy
Základní škola Podivín − příspěvek na provoz
v tom: oprava střechy
nátěr oken
těsnění oken
oprava oplocení škol.dvoru
příspěvek na oddíl badmintonu
− úklid půdy
− projekt na přístavbu
paragraf 3141 − Školní stravování
Školní jídelna při ZŠ Podivín − příspěvek na provoz
paragraf 3231 − Základní umělecká škola
Základní umělecká škola − srážkové vody
− revize
paragraf 3314 − Činnosti knihovnické
Městská knihovna − výdaje
paragraf 3315 − Činnost muzeí a galerií
Příspěvek Muzejní a vlastivědné společnosti Brno

2 279 300,00
100.000,−
142.200,−
20.000,−
50.000,−
30.000,−
27 100,00
0,00

590 000,00

2 500,00
4 000,00

691 900,00

400,00

paragraf 3419 − Tělovýchovná činnost
Sportovní akce
TJ Sokol Podivín − příspěvek na činnost
TJ Slavoj Podivín − příspěvek na činnost
paragraf 3421 − Využití volného času dětí a mládeže
YMCA skautský oddíl − příspěvek na činnost organizace
− příspěvek − hrazen z přijatého daru
Skautský srub − revize
Lodní modeláři − příspěvek na činnost a úhradu jízdních nákladů
paragraf 3429 − Ostatní zájmová činnost a rekreace
Rekreační chata − výdaje na provoz a údržbu, opravy, septik
Klub přátel okrasného ptactva − příspěvek na činnost klubu

80 000,00
160 000,00
420 000,00
31 400,00
3 600,00
6 000,00
35 000,00

15 000,00
15 000,00

paragraf 3612 − Bytové hospodářství
Bytové hospodářství − opravy, údržba, revize, materiál, SIPO
− voda, elektrická energie, plyn
Byty č.p. 389 − zastřešení přístupu
− vybavení bytu kuchyňskou linkou
Byty Újezd − pojištění budovy
− protiskluzová dlažba

40 000,00
5 300,00
20 000,00

paragraf 3613 − Nebytové hospodářství
Nebytové prostory − Traktorka č. p. 452 − revize
Nebytové prostory č.p. 389 − oprava plynového kotle
Nebytové prostory − hospodářská budova ul. Sadová − revize
Nebytové prostory č.p.192(Stará radnice)−plyn,el.en.,voda, revize
Nebyt.prostory č. p. 2 (Lidový dům) − revize
− srážkové vody

4 000,00
5 800,00
4 000,00
30 000,00
4 000,00
7 500,00

80 000,00
40 000,00

(Pokračování na str. 5)
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(Pokračování ze str. 4)
paragraf 3619 − Ostatní programy rozvoje bydlení
Bytový fond − rezerva

263 300,00

paragraf 3631 − Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení − materiál,el.en., soc.,zdrav.poj.,plošina
− plat − dohoda o pracovní činnosti
− výměna stávajících svítidel
− modernizace rozvaděčů
Výstavba − rozšíření osvětlení u penzionu
− rozšíření osvětlení hřiště MŠ ke skautskému srubu

522 300,00
35 000,00
115 000,00
100 000,00
65 000,00
45 000,00

paragraf 3632 − Pohřebnictví
Hřbitov − kontejnery na odpad
− voda, materiál
− chodníky
− zídka
− rekonstrukce hřbitovní brány
Židovská hřbitov − údržba

25 000,00
6 000,00
0,00
320 000,00
129 100,00
20 000,00

paragraf 3633 − Výstavba a údržba místních inž. sítí
plynofikace Dolní Valy

350 200,00

paragraf 3635 − Územní plánování
Změna Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Podivín

150 000,00

paragraf 3639 − Komunální služby a územní rozvoj
Náklady na prodej pozemků
Energetické sdružení obcí Jižní Moravy − členský příspěvek

50 000,00
1 500,00

paragraf 3721 − Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečného odpadu

20 000,00

paragraf 3722 − Sběr a svoz komunálních odpadů
Komunální odpad (domácnosti) − sběr a svoz
− nájem kontejnerů
Komunální odpad z veř. komunikací, prostranství, zeleně−svoz
Popelové nádoby − nákup
Komunální odpad ze sběrného dvoru − kontejnery
Sběrný dvůr − platy, soc. poj, zdrav, poj.

1 270 000,00
9 000,00
55 000,00
30 000,00
45 000,00
22 000,00

paragraf 3723 − Sběr a svoz ostatních odpadů
Sběrný dvůr − projekt
35 700,00
výstavba
500 000,00
Tříděný odpad − svoz
250 000,00
zastupování EKO−KOM
500,00
nájem kontejnerů
1 000,00
nákup kontejnerů na sklo
30 000,00
DSO ČISTÝ JIHOVÝCHOD − členský
5 600,00
− investiční příspěvek − splátka úvěru, úroku 146 000,00
paragraf 3745 − Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Park Hliníky − revize
Dětské hřiště − u Fruty − herní prvky
Stromy − výsadba, řez, kácení, probírka
Údržba veřejné zeleně, sečení
Technické služby − výdaje
Náměstí (ZŠ − hotel) − projekt ke stavebnímu povolení
Odpadkové koše
paragraf 4341 − Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Oblastní charita Břeclav − přísp. − pro Domov svaté Agáty Břeclav
− pro Denní centrum s azylovým bydlením
− pro K−centrum a Síť služeb pro osoby závislé
− pro Dobrovolnické centrum Břeclav
Jednorázové sociální příspěvky

4 000,00
100 000,00
150 000,00
400 000,00
1 496 400,00
0,00
100 000,00

paragraf 4359 − Ostatní služby a činnsti v oblasti sociální péče
Sdružení zdr. Postižených − smíšená org. Podivín − příspěvek
30 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR − ZO Bulhary − příspěvek 2 000,00
paragraf 4351 − Osobní asistence, pečovatelská služba
Penzion s byty pro důchodce − výdaje
paragraf 4357 − Domovy
Občanské sdružení Biliculum Novosedly − příspěvek

10 000,00

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

200 000,00

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

245 400,00
1 500,00

paragraf 6112 − Místní zastupitelské orgány
Zastupitelstvo města − výdaje

1 016 200,00

paragraf 6171 − Činnost místní správy
Výdaje na vlastní správní činnost města
Čerpání sociálního fondu (zaměstnanci, starosta, zástupce star.)
Bankomat − instalace

5 383 400,00
171 000,00
0,00

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

43 000,00
2 500,00
2 500,00
3 500,00
118 800,00
900,00
284 100,00

paragraf 6320 − Pojištění funkčně nespecifikované
Souhrnné pojištění majetku

143 000,00

paragraf 6399 − Finanční operace
Daň z příjmu obce
VÝDAJE CELKEM

27 000,00
33 245 800,00

REKAPITULACE
Příjmy

29 998 700,00

Výdaje

33 245 800,00

Saldo příjmů a výdajů

−3 247 100,00

Pokrytí salda (Třída 8 − Financování)
Základní běžný účet − stav k 1. 1. 2008
Sociální fond − stav k 1. 1. 2008
Bytový fond Podivín − stav k 1. 1. 2008
Fond darů − stav k 1. 1. 2008

3 300,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
20 000,00

1 480 200,00

4 942 200,00
43 600,00
145 800,00
59 900,00

Splátky dlouhodobého úvěru − 20 b.j.

−955 600,00

Splátky dlouhodobého úvěru − Břeclavsko

−988 800,00

Financování

CELKEM

3 247 100,00
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Stav pohledávek za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k 31. 1. 2008
r. 2005
Dle Obecně závazné vyhlášky města Podivína č. 2/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů činil poplatek 350,− Kč/osoba. Od 1. 5. 2005 byl
poplatek navýšen o 700,− Kč.
V roce 2005 dluží na MP za odpad 20 poplatníků částku
19.600,− Kč.
r. 2006
Dle Obecně závazné vyhlášky města Podivína č. 3/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů činil poplatek 400,− Kč/osoba. Od 1. 5. 2006 byl
poplatek navýšen o 800,− Kč.
V roce 2006 dluží na MP za odpad 21 poplatníků částku
24.085,− Kč.
r. 2007
Dle Obecně závazné vyhlášky města Podivína č. 1/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů činil poplatek 400,− Kč/osoba. Od 1.5.2007 byl
poplatek navýšen o 800,− Kč.
6

V roce 2007 dluží na MP za odpad 22 poplatníků částku
25.800,− Kč.
V roce 2008 činí poplatek na místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů částku 460,− Kč/osoba.
Tento poplatek je splatný do 31. března 2008. Pokud nebude
poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši může být tento
poplatek zvýšen až na trojnásobek.
V průběhu roku jsou zjišťovány informace o dlužnících
(např. číslo účtu, zaměstnavatel a jiné) a následně jsou
prováděny úkony směřující k vymožení dlužné částky.

Studny – oznámení
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí oznamuje,
že do konce roku 2007 bylo podáno kolem 2000 žádostí o povolení
k nakládání s vodami a o dodatečné povolení staveb – STUDNÍ.
Do dnešního dne bylo vyřízeno 250 žádostí.
Vzhledem k vysokému počtu přijatých žádostí jsou vyřizovány
postupně a v delším časovém horizontu. Všichni žadatelé budou
o zahájení řízení své žádosti včas písemně informováni.

Podivínský
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Městská knihovna
Podivín
V rámci Března měsíce internetu proběhnou
na knihovně tyto akce:
− Zábavné dopoledne pro děti z mateřské školy:
společné čtení, malování, zpívání
− Týden čtení − společné čtení z knihy M. Macourka Mach a Šebestová
/děti ZŠ/
− společné čtení z dobrodružných knih J. Foglara/děti/ZŠ/
− Noc s Andersenem
− Vědomostní soutěž pro děti školní družiny
− Společné malování – Jak jsme prožili jarní prázdniny – výstavka prací
− Burza vyřazených dětských knih
− Internet pro znevýhodněné skupiny – seniory,nezaměstnané
/email, vyhledávání informací/, probíhá celoročně

Knižní novinky pro děti

Město Podivín připravuje k prodeji čtyři
pozemky určené pro rodinné bydlení
Lokalita je vhodná pro výstavbu jednopodlažních domů
s valbovou střechou s možností obytného podkroví. Vzdálenost
fasády objektů od navrhovaného uličního profilu silnice
s chodníkem bude 6 m.
Na pozemku bude vyhrazeno minimálně jedno parkovací
stání pro osobní vozidlo. Velikosti stavebních parcel včetně
zahrady jsou 981 až 1078 m2.

Myška Miška učí předškoláky – zábavné čtení pro nejmladší děti, které si
mohou pomocí doplňujících otázek procvičit situace, se kterými se běžně
setkávají. Touto hrou se děti naučí tvořit vlastní věty a otázky, což jim
ulehčí vstup do školy.
Krátké pohádky pro unavené rodiče – Viewegh,Michal
Vtipné krátké pohádky, které lze přečíst za deset minut . Náměty autor
čerpá z rodinného života.
Harry Potter a Relikvie smrti – Rowlingová, J.K.
Poslední 7. díl proslulé ságy Harryho Pottera ze světa kouzelnic
a čarodějů. . .
Zeď. Jak jsem vyrůstal za železnou oponou – Sís, Petr
Zeď je zatím poslední knihou v Americe působícího českého výtvarníka
a spisovatele Petra Síse. Je ojedinělou knihou, která dětským čtenářům
/i jejich rodičům/ přibližuje léta 1948 − 1989, dobu komunismu a socialismu,
kdy za “ železnou oponou “ v Československu žili, pracovali a snili obyčejní
lidé. Autobiografický příběh o posedlosti hudbou, malováním, o vládě
ideologie a potřebě svobody. V knize najdou čtenáři velké výstižné ilustrace
a jednoduchý text, který pochopí i nejmladší děti. Petr Sís je mezinárodně
uznávaný autor knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů.
Václav Havel: “ Povinná četba pro všechny, kdo si myslí, že svoboda je
samozřejmostí.“

Pro dospělé:
Zaváté vinohrady – Ludvíková, Marta
Autobiografická kniha, v níž autorka vzpomíná na rodnou jižní Moravu.
V knize také vypráví
o osudech břeclavského rodáka MUDr. Jiřího Holáska, který se
v nedobrovolné emigraci ve Skandinávii proslavil nejen jako lékař, ale
také jako muzikant, malíř a sochař. V současné době umělec žije a tvoří
v Sedleci u Mikulova.
Neznámá pravidla – Morrell, David
Autor označovaný za klasika thrilleru.V nové knize zavede čtenáře do
historického klubu, ve kterém probíhá přednáška o “časových pouzdrech
“, tedy schránkách, do nichž se ukládají významné dokumenty jako odkaz
pro budoucí generace. Frank s Amandou na přednášce vypijí v kávě drogu
a upadnou do bezvědomí. Probudí se každý na jiném místě a začíná jejich
hra o život, přičemž pravidla této hry jsou neznámá…
Splněná přání – Fern, Michaels
Mladá žena Olivia věřila tvrzení svého otce, že matka zemřela při porodu,
až do dne, kdy jí právní zástupce sdělí informaci o tom, že její matka
zemřela teprve nedávno , závěť obsahuje zpověď a prosbu, Olivia tedy
začne pátrat a odkrývat tajemství minulosti..
Štěstí Aloise Peina – Váňová, Magda
Životní náhoda způsobí, že se v jednotvárném životě hrdiny románu
probudí štěstí a má daleko více peněz, než potřebuje. Raduje se ze svého
tajemství a dvojího života, ale také pomáhá lidem kolem sebe.Přesto váhá,
co z těch převratných událostí mu přineslo opravdové štěstí..
Pohlazení − Fousek Josef, Pilarová Eva
V této poetické knize se setkávají dvě zdánlivě odlišné osobnosti naší
kultury : Eva Pilarová – legendární zpěvačka naší hudební scény. a Josef
Fousek – básník, který své popularity dosáhl až ve zralém věku. Umělecké
fotografie zpěvačky jsou doplněny básněmi.
Hana Ocelíková, knihovnice
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Informace pro občany
od Policie ČR
Vážení občané, přeji Vám spolu s kolegou prostřednictvím tohoto zpravodaje
mnoho úspěchů v roce 2008, pevné zdraví a nervy. Chci poděkovat za spolupráci
v minulém roce, za poskytnuté
poznatky a součinnost, neboť před rokem byl pro mě a kolegu, v této lokalitě nové
policisty, Podivín téměř neznámé město.
V rámci prevence proti kriminalitě bych Vás tímto chtěl stručně seznámit s nápadem
trestné činnosti v Podivíně za poslední období. Poslední měsíce roku 2007 se v obci
nic zvlášť závažného z hlediska kriminality nedělo. S příchodem nového roku přišly i
nové reformy a zdražování. To se samozřejmě projevilo i na zvýšené kriminalitě, zvláště
majetkové. Jedná se hlavně o vloupání do různých objektů a krádeže kol u ČD s cílem
získat železný materiál, který následně ve sběrnách a bazarech pachatelé zpeněží, dále
krádež motorové nafty a také vandalismus místní mládeže. Na základě těchto událostí
byla z naší strany zvýšena kontrola v závadových částech města, hlavně v noci a to i
v civilním provedení s cílem získat nové poznatky a polapit pachatele při činu. Dále
bych Vás chtěl požádat o další aktivní spolupráci v tomto roce, kdy cílem bude kriminalitu
v obci potlačovat a eliminovat. Co se týče získaných poznatků od Vás, pro mě a kolegu
to budou poznatky získané důvěrnou cestou, to znamená, že nebudeme nikde
prezentovat Vaše údaje, pokud na tom budete trvat, v případě anonymů nebudeme
pátrat po původu. Naše poznatky a od Vás získané poznatky nám umožní zlepšit taktiku
a kvalitu práce.
Proto Vám tímto nabízím kontakty, kam poznatky zasílat. Informace různého
charakteru, které snesou odkladu ( tzn. stalo se dříve a něco o tom víte) zasílejte buď
na e−mail podivinskepoznatky seznam.cz. Dále můžete zasílat poznatky formou SMS
nebo nově zanecháním 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.
Pokud nastane událost, která nesnese odkladu (tzn. stalo se teď nebo před
chvilkou), například je ohrožen život, zdraví, či hrozí nebo byla způsobena větší škoda
na majetku, volejte buď tísňové číslo 158, to je operační středisko v Břeclavi fungující
24 hodin denně, nebo lépe přímo dozorčího Obvodního oddělení v Břeclavi na číslo
519 321 424, fungujícího také 24 hodin denně, nebo přes den na Policejní stanici v
Lednici na telefonní číslo 519 340 126, kde se ale může stát, že hlídka je momentálně
v terénu, proto hovor nikdo nepřijme.

Zpráva PČR o nápadu trestné činnosti v Podivíně
od začátku roku 2008 u kterých nebyl
dosud zjištěn pachatel
LEDEN
− 5.1.08(SO)−Dosud nezjištěný pachatel se během svátků v době od konce minulého
roku od 16:00h dne 21.12.07(PÁ) do začátku tohoto roku do 09:00h dne 5.1.08(SO)
nezjištěným způsobem dostal do areálu Betonárky VHS Podivín, kde průběžně vyčerpal
ze zaparkovaných nákladních aut 925 litrů nafty.
− 8.1.08(ÚT)−Dosud nezjištěný pachatel v době od 2.1.08(ST) do 8.1.08(ÚT)
nakoupil v prodejně COOP na ulici Komenského a nevrátil tedy odcizil dva nákupní
vozíky.
− 12.1.08(SO)−Dosud nezjištěný pachatel v době od konce minulého roku od 11:00h
dne 30.12.07(NE) do začátku tohoto roku do 10:00h dne 12.1.08 provedl vloupání do
osamoceného oploceného zahradního domku na Štěpnici a to způsobem, že odvinul
část oplocení, odkud poté ze zahrady odcizil běžný metr ovocného dříví (asi na uzení)
a kovové trubky délky 1.5m a průměru 5cm.
− 16.1.08(ST)−Dosud nezjištěný pachatel z řad mládeže vhodil zapálenou sirku do
ventilace ve fasádě domu na ulici Štefanikova, kdy poté shořel plastový kryt ventilace a
zčásti ohořela fasáda domu.
− 17.1.08(PO)−Dosud nezjištěný pachatel v době od 15:00h dne 16.1.08(NE) do
07:30h dne 17.1.08(PO) přelezl a sešlapal oplocení čističky odpadních vod za Betonárkou
na ulici Pod Branou, odkud pachatel odcizil dva kulaté železné poklopy s rukojeťmi o
průměru 1m a jeden obdélníkový železný poklop 90x60cm.
− 19.1.08(SO)−Dosud nezjištěný pachatel v době od 17:00h dne 14.1.08(PO) do
09:00h dne 19.1.08(SO) provedl vloupání do bývalého ZD za drahou, kde z objektů
odcizil elektrocentrálu Guide, vibrační brusku, vrtačku zelené barvy, úhlovou brusku,
hoblík zelené barvy, 5ks starých elektromotorů a ze střech 30 ks hliníkových plechů.
− 19.1.08(SO)−Dosud nezjištěný pachatel, podezření je na konkrétní osoby z řad
nezletilců, kteří se scházeli mezi ulicí Na Ostrůvku a Pod Branou u stohu slámy, který
pravděpodobně z nedbalosti dne 19.1 zapálili, čímž došlo ke znehodnocení slámy a
ohoření vlečky.
8

zpravodaj
ÚNOR
− 12.2.08(ÚT)−Dosud nezjištěný pachatel se v době od 15:00h dne 11.2.08(PO) do
12.2.08(ÚT) prostříhal v zadní části oplocením do čističky odpadních vod za Betonárkou
na ulici Pod Branou, odkud pachatel odcizil 15m dlouhý nerezový žebřík, který byl
přišroubovaný na jedné z nádrží.
− 17.2.08(NE)−Dosud nezjištěný pachatel se v době od 16:00h dne 15.2.08(PÁ)
do 17:50h dne 17.2.08(NE) vloupal do zahradních chatek v oblasti Štěpnice způsobem,
že vysadil bránu z pantů, poté zaparkoval vozidlo u chatek, u kterých odstranil a vypáčil
zámky. Z chatek poté odcizil barevný televizor Vatson, tmavé barvy, úhlopříčky 37cm,
dosud nezjištěný typ Notebooku a topné těleso.
Za veškeré další poznatky od Vás děkují

pprap. Hluchý a pprap. Strejc.

Slovo zastupitelů za KSČM …
Vážení spoluobčané,
tímto úvodním slovem a následně pak pravidelně, se k vám obracíme, abychom
vás informovali jak v zastupitelstvu pracujeme, co podporujeme, navrhujeme a také
pro to hlasujeme. Budeme vás také informovat s čím nesouhlasíme, co se nám nelíbí
a proti čemu hlasujeme.
Možná se tato forma nebude všem líbit, ba dokonce to budete považovat za
zbytečné. Proto také chceme organizovat veřejné besedy s občany, kde vidíme svoji
povinnost být s vámi v úzkém kontaktu, tak důležitém pro vzájemnou informovanost a
výměnu zkušeností.
Chceme být konstruktivní opozicí v zastupitelstvu a to znamená znát vaše názory
a požadavky, abychom je mohli uplatňovat a prosazovat.
Na základě získaných připomínek od vás občanů, zastupitelé za KSČM navrhují
zařadit do rozpočtu na rok 2008 a výhledově na roky 2009 a 2010 tyto akce:
Na rok 2008
− dokončit projektovou přípravu a řízení s tím spojená k zahájení rekonstrukce staré
radnice
− oprava fasády na PENZIONU
− dokončení chodníčků na hřbitově
− kanalizace na ul. Palackého, Sokolská /akce dlouhodobě plánovaná a doposud
nerealizovaná/
− projektová příprava výstavby SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SINE na hřbitově
Výhledově na rok 2009−2010
− zahájení výstavby Smuteční obřadní síně
− zateplení ZŠ a MS
− sběrný dvůr na domovní odpad
V Podivíně 21.2.2008
Zastupitelé ze KSČM

Jiří Čapka
Rostislav Svačina
Mgr. Václav Vaněk

O mateřské škole
Mateřská škola v Podivíně zasluhuje opravu. Na tom se shodneme
všichni. Potřebuje nová okna, potřebuje zateplení a novou střechu, navíc
dosluhuje topení a instalace vody. Na všechny tyto akce jsme zažádali o
dotace. Jisté máme 2,5 milionu na vnitřní instalace. Celkové náklady na
okna a zateplení jsou cca 7,5 milionu. V případě přidělení dotace bude
spoluúčast města činit 3,5 milionu korun. Toto jsou však ty méně
podstatné záležitosti.
Tím hlavním problémem jsou termíny rekonstrukce a tím pádem i
nutnost omezení provozu MŠ. Pokud by se jednalo o pouhou výměnu
oken a následné zateplení budovy, dala by se tato akce stihnout
v průběhu prázdnin s částečným omezením. Ne tak při výměně vnitřních
instalací, kdy musí dojít k úplnému uzavření všech prostor mateřské školy
po celou dobu prázdninových měsíců.
Město Podivín ve spolupráci s MŠ již hledá řešení. Pobytové prostory
se nabízí v prostorách ZŠ Podivín, případně v klubovně skautské
organizace YMCA. Obě dvě instituce vyjádřily ochotu věc společně řešit.
Největším problémem je však zajištění stravy pro školčata. Příprava
stravování pro děti předškolního věku podléhá přísným hygienickým
pravidlům a normám. V případě využití prostor ZŠ bude projednána
možnost stravování ve Školní jídelně ZŠ. O všech podrobnostech, které
se budou týkat uzavření a případného přesunu činnosti MŠ do jiných
prostor budou rodiče předem informováni.
Považuji za nutné na výše uvedenou problematiku upozornit rodiče
s dostatečným časovým předstihem tak, aby i oni byli schopni se nad−
cházející situaci přizpůsobit.
Stanislav Machovský

Podivínský

Memorandum porozumenia

Po předchozím schválení v Zastupitelstvu města Podivína bylo v sobotu 12.1.2008
ve slovenských Čebovcích podepsáno Memorandum porozumenia. Podpisu se
zúčastnili zástupci čtyř obcí států tzv. Vyšegrádské čtyřky. Za Polskou republiku to byl
zástupce starosty obce Szaflary Pawel Cetera, za Slovenskou republiku starosta pořádající
obce Čebovce František Zaťko, za Českou republiku starosta města Podivína Stanislav
Machovský a za Maďarskou republiku poslanec obce Herencsény pan István Pekár
/viz foto zleva/.
Zúčastněné obce se dohodly, že v rámci spolupráce a za finanční podpory
Vyšegrádského fondu uspořádají ve dnech 27.−29. června 2008 Dny sportu, kultury a
gastronomie v Čebovciach. Následovat by měly obdobné akce v jednotlivých
partnerských obcích a to vždy v jednoleté periodě.
Celá akce předpokládá spolupráci města, společenských organizací a spolků, kteří
se budou v jedné z uvedených činností prezentovat. Za naše město v oblasti kulturní
to budou Loutkářský soubor Podivíni a cimbálová muzika, Sdružení vinařů uspořádá
v pořádající obci košt vína a bude zastupovat město v této zájmové činnosti. Zatím
nám chybí fotbalová jedenáctka a družstvo, které by mělo uvařit jídlo typické
pro naši oblast.
Přesné dispozice a další informace budou v předprázdninovém zpravodaji.
Stanislav Machovský

O tříkrálové sbírce
Článek by mohl mít také název O špatné komunikaci. Ta byla totiž důvodem, proč
se letos v Podivíně sbírka nekonala. V břeclavské pobočce Charity došlo již potřetí
k výměně pracovníka, který má Tříkrálovu sbírku na starosti. Již v roce 2007 nebyla
komunikace mezi tehdejším pracovníkem Charity a obcemi na nejlepší úrovni. Nevím,
jak to bylo u ostatních obcí, ale než jsme v Podivíně v tom roce obdrželi všechny
potřebné dokumenty, pokladničky a průkazky k nim, bylo zapotřebí řady telefonátů
z naší strany.
Vycházeje z předpokladu, že hlavní zájem na organizaci sbírky by měla mít sama
Charita a že se v nejbližší době ozve, kontaktoval jsem organizaci YMCA, která potvrdila
ochotu a připravenost k provádění sbírky. Když mne 9.ledna kontaktovala YMCA
s dotazem na konání sbírky, odpověděl jsem, že se Charita neozvala a že tudíž sbírka
nebude. Tyto dny jsem byl zrovna v zahraničí na slavnostním podpisu Memoranda
přátelství s obcemi Vyšegrádské čtyřky a komunikace byla velmi obtížná.
Na můj dotaz někdy v druhé polovině ledna odpověděla pí. Jagošová z Charity
Břeclav, že nevěděla, na koho se v Podivíně obrátit a kdo že sbírku místně organizuje.
Tázal jsem se, proč se nezeptala svých kolegů. Odpovědí bylo, že se s Charitou rozešli
ve zlém a že nezanechali žádné doklady, ze kterých by organizátor v Podivíně byl zřejmý.
Nakonec jsem se dozvěděl, že pokladničky a doklady k nim obdrželi mladí vedoucí
YMCY, kteří z důvodů nemoci a bez předchozí zkušenosti s organizací sbírky nebyli
schopni ji uskutečnit. To byly tedy důvody, proč tentokrát koledníci nechodili.
Po dohodě s Charitou Břeclav doufám, že příští rok k těmto komunikativním
problémům nedojde a že občané města se budou moci stejně aktivně jako
za předcházejících let ke sbírce připojit.
Stanislav Machovský

zpravodaj
brigádnickou činnost. Martin Krška má na starost chatu Pod Branou. Máme novou
funkci a to referenta pro komunikaci s veřejností, ve které bude pracovat nový člen
výboru Petr Tydlačka.
Určitě stojí za zmínku to, že členové rybářského kroužku byli přizváni k soutěži o
Zlatou udici pořádané Moravským rybářským svazem. Pozvání bylo na základě
informace, že náš kroužek mladých rybářů pracuje na vysoké úrovni a za to je nutno
poděkovat vedoucímu panu Dušanovi Mikeráskovi.
Na rok 2008 jsme nejen pro členy podivínského rybářského sdružení připravili
několik akcí. V sobotu 17.5.2008 se uskuteční závody dospělých na revíru DYJE 4A –
Štěrkoviště. Začátek závodu je v 6.00 hodin. Konec závodu je stanoven na 11.00 hodinu.
Vstupenky jsou slosovatelné o věcné ceny, bohatá tombola nebude chybět. Po vyhlášení
výsledků se můžete účastnit dalších rybářských soutěží jako je hod na cíl, hod do
dálky. Pro vítěze těchto disciplin jsme připravili hodnotné ceny.
V neděli 18.5.2008 se pak uskuteční dětské závody v podobném duchu. Pro některé
ze závodících mladých rybářů to bude první oficiální rybolov, protože se v pátek před
závodem složením rybářské zkoušky stanou právoplatnými členy naší místní organizace.
Na svátek Cyrila a Metoděje 5−6.7.2008 jsme jako již tradičně připravili noční závod.
Začátek 5. června v 19.00 hodin, konec pak 6. června v 10.00 hodin. Na všechny
tři avizované závody jsme přichystali občerstvení, na které zveme i širokou veřejnost.
Věřte, že se letos máte na co těšit, protože na letošní rok připravujeme ještě další akce,
ale o těch až příště. Do nové nadcházející rybářské sezóny Vám přeji zdraví pevné jako
žula a množství krásných zážitků u vody.
(P)

Společenská kronika
• Od 1.1.2007 do 31.12.2007 se narodilo 31 dětí, z toho 16 chlapců a 15 děvčat.
• V roce 2007 se narodila dvojčata: Jana a Marie Palkechovy, Darina a Michaela
Vidlářovy, Alexandra a Matěj Střižíkovi
• Do Podivína se přistěhovalo 54 obyvatel. Odstěhovalo se 40 obyvatel. Zemřelo
22 našich spoluobčanů, z toho 4 v Podivíně.
• Celkový počet obyvatel k 31.12.2007 – 2.841.
• V loňském roce uzavřelo manželství 68 snoubeneckých párů, z toho 8 na
městském úřadě, 2 církevní sňatky a 58 na Janově hradě. Manželství uzavřelo
16 párů místních. Z celkového počtu 68 sňatků byly 3 sňatky s cizinci.
• 10.03., 06.10. a 08.12.2007 proběhly obřady slavnostního uvítání novorozených
dětí.
• Nejstarší občané: Marie Roháčová, 97 let; Milada Jarkovská, 95 let;
Marie Kratochvílová, 94 let; Anna Urbánková, 92 let; Marie Švestková, 91 let;
Anna Čapková, 90 let
• Seznam zemřelých v roce 2007: Miloslav Hradil, Jarmila Zábelková, Karel Holub,
Pavel Malý, Růžena Metelková, Marcel Teprt, Petr Ryšavý, Vladislav Veselský,
Drahomíra Kosová, Jarmila Švestková, František Pijáček, Marie Škrancová, Štefan
Šottnik, Marie Sýkorová, Bruno Solařík, Jiří Brabenec, Vlastimila Sichová, Marie
Kneblová, Anna Sečkářová, Marie Damborská, Marie Maťáková − Podivín 21.02.2008

Městský smíšený pěvecký sbor
Myšlenka obnovy smíšeného pěveckého sboru je stále živá. Diváci
a posluchači všech věkových kategorií vzpomínají hlavně na předvánoční
koncerty a stejně tak sami členové pěveckého sboru. Nejenom jim, ale
také samotnému městu chybí sbor, který by je reprezentoval na různých
kulturních akcích. Město Podivín, zastoupené starostou města, se po
dohodě s ředitelkou ZUŠ v Podivíně rozhodlo obnovit tradici sboru a
vyhlašuje konkurz na členství v něm.
Zájemci ve věku 15−35 let kontaktujte p. Jarmilu Pařízkovou
na e−mailové adrese zus.podivin@tiscali.cz, v odpoledních hodinách
tel. 519 344 148.
Stanislav Machovský

Nová rybářská sezóna na obzoru
I když paní zima stále svírá žezlo vlády pevně, v místní rybářské organizaci je živo.
Proběhla výroční členská schůze, byl zvolen nový výbor, probíhá prodej povolenek,
plní se brigádnické hodiny, děti chodí do rybářského kroužku. Z mého pohledu je vše
tak jak má být. Výbor se sešel na ustavující schůzi a jedné mimořádné schůzi.
Na ustavující schůzi byli zvoleni členové výboru. Jako předseda nadále pracuje Petr
Švec, jako místopředseda Vladislav Malý, Milan Krůtil je nadále jednatelem organizace.
Referent pro čistotu vod je Vlastimil Holub, Jaroslav Průdek pak bude organizovat
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zpravodaj

Nejstarší pouliční osvětlení v Podivíně

Vánoční OS 22.12.07

Každý den někteří z nás chodí okolo. Nikoho ani nenapadne, že jde
pod nejstarším el.osvětlením v Podivíně. Elektrická energie byla
do Podivína zavedena 5. prosince 1924, jak uvádí školní kronika.
(Kronika města uvádí až 6. prosinec).
Prozradím, kde se nachází. Poslední el. pouliční osvětlení je na domě
p. Františka Čapky ubytovna pro cykloturisty penzion „Boženka“
ul. Palackého č. p. 264. Podle stavu je velmi zachovalé a stálo by
zato provést rekonstrukci a dát ho do provozu.

Už je sice po Vánocích, ale snad Vám malé připomenutí vánoční
nálady nebude vadit: )
Vánoční oddílová schůzka 2007 probíhala v tradičním duchu. Hned
na začátku jsme se vydali zanést chutné „dárečky“ zvířátkům do lesa.
Tam jsme si vybrali vánoční stromek, který jsme ozdobili všemi možnými
dobrotami, od jablíček až po suchý chleba. Zazpívali jsme zvířátkům
koledu, a pak se vrátili na klubovnu. Tady se děly zázraky! Za naší
nepřítomnosti ji stihl navštívit Ježíšek, který ozdobil stromeček, donesl
hromadu dárečků a navodil nám správnou vánoční atmosféru! Řekli jsme
si něco o Vánocích i betlémském příběhu, přezpívali celý zpěvníček
koled a zahráli i vánočně laděné hry. Celou tu dobu jsme popíjeli vánoční
čaj a pojídali vánoční cukroví.
Když se schylovalo ke konci, dva „Ježíšci“ rozdali ostatním dárečky,
které si většina rozbalila hned na místě. Odolat pokušení a otevřít si
dárečky až na Štědrý den pod stromečkem vydrželo jen vedení a
Tomášek…
za 12.YMCA−SKAUTský oddíl Podivín Žab

Něco z historie:
Ve školní kronice se
uvádí:
5/12 Poprvé svítila
elektrika: A to pouliční
žárovky, z budov osvět−
lena radnice, kostel,
několik privátních bu−
dov. Škola nikoliv. Není
dosud připojena a Záp.
mor. elektrárny dělají
milosti a připojují napřed
své odběratele a pak
teprve od jiných firem.
Ředitel si na radnici stě−
žoval, ježto není možno
bez světla vyučovati od 3 – 4 hodin němčině a žen. ručním pracém.
Součastně stěžoval si, že v bytě ředitelově zřízeny praobyčejné
měděné závěsy, jaké se hodí jen na schody. Starosta i jeho náměstek
radili, aby vyšetřiti dal náklad na slušnější závěsy a podal pak
zastupitelstvu žádost o výměnu. To se stalo.
Prosinec 1924: Také instalace elktr. byla pochybena. Na hlavním
schodišti nebylo žárovky až ředitel dodatečně v zasedání m. š. rady si
osvětlení vymohl.
11/1 1925: Ve schůzi místní školní rady přimlouval se předseda, aby
bylo též školníkovi zřízeno elektrické osvětlení. Po debatě konečně
po všelijakých námitkách odkázán na městskou radu, jíž má podati žádost.
To se stalo,ale žádost městská rada zamítla.
Kůň zabit elektrickým proudem.
7/2 1925: V Bratislavské ulici přetrhl se za dne drát elektor. osvětlení
když právě po silnici jel povoz s koňmi. Jeden kůň šlápl na utrhlý konec
drátu a byl okamžitě mrtev. Druhý kůň se přes něj převalil, ale hned zas
povstal. Pacholek prý měl popálenu ruku,což asi nebylo pravdou, spíše
odřenou od řetězů, když chtěl vyprostiti padlého koně. Majitel koní, rolník
Jakub Pochyl,dal mrtvého koně zařezati.
Soudí se, že drát měl kaz a byl příliš napjat.
Porucha v osvětlení.
15/2 1925: První větší porucha
v elektr. osvětlení. Mezi 5. a
6. hodinou zhasla veškerá
světla pouliční i v bytech a po
10 minut nastala úplná tma. To
se hledaly honem svíčky a
lampy! Zvláště v hostincích
(byla to právě neděle!) nebylo
to příjemno.
Poruchu zavinili 3 nezbed−
níci z obecné školy, kteří
u transformátoru kopali do slou−
pu, až se tam pojistky spálily.
Montéři brzy poruchu
zjistili, vyměnili pojistky a světlo
obnoveno.
Nezbedníci byli na kance−
láři strážníkem po zásluze
vyplaceni. Případu použito
v občanské nauce k poučení
a výstraze ostatním žákům.
Zdeněk Hasilík

Změna lékaře a ordinačních hodin
na Penzionu v Podivíně
Z důvodu ukončení činnosti MUDr. Válka bude na Penzionu
ordinovat MUDr. Horáčková v pondělí od 13 do 16 hodiny.
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12.YMCA−SKAUTský oddíl a Klub deskových her
Vás zve na

DESKOKLÁNÍ
26.4.2008
Věk: 13−… let
Místo: skautská klubovna (areál MŠ)
Začátek: 14−15hod registrace hráčů
Konec: cca 18hod
Vstupné: 50Kč (v ceně občerstvení)
Hlavní

cena:
Pylos (Gigamic)

Co si procvičíte?
•
•
•
•

logické myšlení
postřeh
štěstí
umění kombinovat

Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vzdělávací výsledky našich žáků
za I. pololetí školního roku 2007/2008
Povinnou školní docházku na naší škole plní 210 žáků z toho 99 děvčat.
Jakých výsledků dosáhli?
Prospěch:
Chování:
Pochvaly:
Důtky:
Absence:

114 vyznamenaných − 54,5 %, 4 žáci neprospěli − 1,58%
velmi dobré − 204 (97,1%), uspokojivé − 6 žáků (2,8%)
řídního učitele 97 (46,2%), ředitele školy 11 (5,3%)
třídního učitele 10 (4,7%), ředitele školy 16 (7,6%)
8999 omluvených zameškaných hodin (průměr na žáka činí
43 hodin), 21 neomluvených hodin (průměr 0,1 hodiny)
ředitel školy

Zápis

do

1.

třídy

6. února 2008 bylo na naší škole odpoledne
docela rušno. Přicházeli rodiče se svými dětmi
k zápisu do 1. třídy. Ujímali se jich žáci 5. ročníku
a vedli je do improvizované šatny a do učebny,
kde rodiče strávili asi hodinu bez svých ratolestí,
ale v přítomnost hostesek z 5. třídy, které jim
mohly nabídnout kávu, s promítáním foto−
prezentací z akcí naší školy. Budoucí prvňáčci
zatím plnili úkoly na třech stanovištích podle
obvyklého scénáře. Někdo s jistotou, někdo byl
svázán trémou a úzkostí. Jako poděkování za
plnění úkolů si ale každý odnášel malou
pozornost.
Mgr. Jana Malinová

Nová paní učitelka na naší škole
Od 3. 1. 2008 můžete na I. stupni zahléd−
nout sympatickou a usměvavou tvář. Jedná se
o novou posilu na naší škole po dobu mateřské
dovolené paní učitelky ze IV. ročníku. Je to paní
Lenka Brenkusová, a abychom ji všichni lépe
poznali, dovolila jsem si jí položit několik otázek,
co nás o ní nejvíce zajímá.
Můžete nám o sobě něco prozradit?
Je mi 36 let. Bydlím v Hustopečích. Jsem
vdaná, mám 16− ti letého syna a 6−ti letou dceru.
Vystudovala jsem pedagogickou fakultu na
Masarykově univerzitě v Brně. Obor speciální
pedagogika , logopedie − surdopedie.

Ve školství pracuji již 15 let a jsem aprobo−
vána vyučovat na 1. stupni základní školy.
Jak se Vám líbí na naší škole?
Nastoupila jsem jako třídní učitelka 4.A třídy
v lednu tohoto roku. Je to velmi krátká doba na
nějaké hodnocení, ale musím říct,že tato třída
je ukázněná a pracuje se mi zde moc dobře.
Snažím se jednotlivé žáky co nejvíce poznat a
přizpůsobit výuku jejich potřebám.
Co považujete za Vaši silnou stránku pro
obohacení vyučovacího procesu na naší
škole?
Myslím, že jako speciální pedagog můžu

Lyžařský kurz
I. turnus lyžařského kurzu máme za sebou.
I když u nás není sníh, a byly obavy jestli vůbec
budeme lyžovat, to v Jeseníkách na lyžařských
svazích se jen bělal. Proto žáci 8. a 9. ročníku
nemuseli litovat, že se tohoto kurzu zúčastnili.
Protože jeli už „lyžaři“, mohli jsme jim zpestřit
tento kurz a zařadit do výuky i jízdu na snow−
boardu.

dobře porozumět žákům, kteří mají nějaké
výukové a výchovné problémy. Také jako
logopedka mám spoustu zkušeností, jak se
nejlépe vypořádat s dětmi s narušenou komu−
nikační schopností.
Věnuji se také výtvarné činnosti, hraji
na kytaru a aktivně sportuji.
Já navíc mohu říci, že Lenka je asi i skrom−
ná, aby hovořila o svých přednostech a já
musím poznamenat, že už pracovala i jako
ilustrátorka knihy, která v současné době jde
na náš trh. Přejeme jí, aby se na naší škole
cítila dobře a samozřejmě hodně úspěchu v její
náročné práci.
Mgr. Jana Malinová
Mimo tohoto zpestření se žáci na svazích
ve Filipovicích a na Červenohorském sedle
pod vedením instruktorů Mgr. Z. Horníčkové,
Mgr. J. Medka a E. Vízdalové zdokonalovali
v carvingovém lyžování.
Byli jsme ubytováni v penzionu Olga, kde
se o naše „žaludky“ staral P. Kavan za pomoci
Mgr. B. Görnerové. I když jsme byli v novém
prostředí a poznali i jiná lyžařská centra, přivezli
jsme si mnoho zážitků.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Naše cesty za kulturou
Vánoční ladění jinak….
Poslední den ve škole před Vánocemi míváme
obvykle ve třídách vánoční besídku. Aby tento den byl
také někdy jiný, rozhodli jsme se pro návštěvu divadelního
představení.
V pátek 20.12.2007 odjeli tedy žáci 2. a 3. třídy se
svými tř.učitelkami J. Mrázovou, M. Polachovou,
A. Rackovou do oblíbeného divadla Polárka v Brně. Před
odjezdem si ještě poslechli vánoční zpívání na schodech,
které připravila s žáky 5.až 9.ročníku p. uč. Pěčková. Vše
do sebe i dále zapadalo, představení pod názvem
„Vánoční hra“ (lidová hra se zpěvy) se neslo v duchu
vánočního naladění, herci opět nezklamali, v divadle vládla
příjemná atmosféra, všem se nám to velmi líbilo.
Zpáteční cesta byla nečekaně problematická, v Brně
začalo trochu sněžit (což o to, v Podivíně by nám to
nevadilo, ba naopak na sníh jsme si všichni v tomto
předvánočním čase mysleli), řidiči autobusu to však
zkomplikovalo řízení, v Brně byla dopravní zácpa nejen
kvůli počasí, ale předvánoční nákupní horečka vrcho−
lila, takže jsme více stáli než jeli, v centru města jsme
potom nabrali asi hodinové zpoždění.
Ve škole na nás už netrpělivě čekali, i paní kuchařky
schovávaly oběd, až kolem půl druhé jsme se mohli
vzájemně loučit, přát si krásné Vánoce a odpočinek
o prázdninách.
Mgr. Anna Racková

Dárek k pololetnímu vysvědčení
Blížilo se pololetí a jako dárek jsme si pro děti vybrali
divadelní představení „Hašteřica.“ Pro žáky 5. ročníku to
bylo představení již několikáté, ale pro žáky 1. ročníku to
byla premiéra. Pořad se uskutečnil 28. ledna v divadle

Sběr papíru
Poprvé na naší škole se v tomto století uskutečnil
sběr papíru. Žáci přinesli celkem 4.714 kg starého
roztříděného papíru. Z níže uvedeného přehledu zjistíte,
že se nejvíce zapojili žáci (i rodiče) z I. stupně, za což jim
patří poděkování.
Třídy:
I. − 829 kg, II. A − 376 kg, II. B − 1.348 kg, III. − 420 kg,
IV. − 104 kg, V. − 732 kg, VI. − 130 kg, VII. − 489 kg,
VIII. − 40 kg, IX. A − 124 kg, IX. B − 122 kg

Polárka v Brně. Spolu s dětmi jsme zavítali na dvorek
mezi slepice a prožívali jejich dobrodružství, spory
(hašteření), ale také velké přátelství a pomoc. Z předsta−
vení děti odcházely rozesmáté, nadšené, pořad se všem
velmi líbil.
Divadlo Polárka se pro nás v poslední době stává
stálicí, protože tam je nepřehlédnutelná a naprosto
ojedinělá spolupráce s mladými divadelními tvůrci,
především absolventy vysokých uměleckých škol.
Talentovaní režiséři, výtvarníci, hudebníci a další umělci
dostávají v divadle Polárka příležitost změřit své síly, mají
možnost uplatnit svou hravost a fantazii. Svým osobitým
přístupem vnášejí do tvorby pro děti neotřelost, podivu−
hodnou barevnost a tolik potřebnou svěžest. Nám
divákům dělá jenom radost vidět výsledek na jevišti.
Věřím, že i nadále budeme mít možnost se kochat
výsledkem jejich práce.
Mgr. Zlatka Floriánová a Mgr. Jana Malinová

měla jsem obavu, zda by tomuto představení porozuměli
a jestli by je vlastně bavilo. Kdo nic nedělá, nic nepokazí.
Děti jsem ve zkratce připravila na děj a 8. února jsme se
do Brna vydali. Moje obavy se ale nenaplnily. I když
představení začínalo v 19.30 a končilo až ve 22.15, děti
byly úžasné. V beznadějně vyprodaném hledišti jedním
dechem sledovaly, co se děje na jevišti: nesmírně zpěvné
melodie, kostýmy, scéna, choreografie, živý orchestr
a hlavně − výkon asi desetiletého chlapce v hlavní roli.
A ještě, když si uvědomíme, že režie se ujal pan Stanislav
Moša, není co dodat. Věřím, že děti mají zážitek, na který
dlouho nezapomenou.
Při této příležitosti bych ještě ráda poděkovala paní
Dluhošové a paní Nedomové za dopravu a také paní
Kovaříkové, Puzrlové a Hladíkové za ochotnou pomoc.
Pokud se příští rok zase naskytne příležitost, určitě ji
využijeme a opět se vydáme za kulturou do „velkého
divadla“.
Mgr. Jana Mrázová, tř. učitelka II.A

Ať žije divadlo!!

Turnaj v pexesu

Příběh chlapce ze sirotčince, který projde londýnským
podsvětím, aby se nakonec ocitl v hřejivé náruči svého
dědečka. Takhle ve zkratce by se dal přiblížit děj muzikálu
OLIVER!, který uvádělo Městské divadlo Brno na své
hudební scéně dva roky. Získal si nesmírnou oblibu
u publika, jelikož jeho síla spočívala v bezprostřednosti
dětských hrdinů, kterým je na jevišti dán značný prostor.
A ještě ke všemu byl umocněn surovostí prostředí
v konfrontaci s lidskostí a přízní osudu.
Takový byl svět Charlese Dickense a jeho románu,
který tak úspěšně převedl na divadelní prkna britský
libretista, textař a skladatel Lionel Bart.
Již před dvěma lety jsem se snažila o zájezd na toto
představení s žáky, kteří jsou letos již sedmáci, leč
beznadějně. Stále vyprodáno. Až letos se usmálo štěstí.
Jenže ouvej! Děti, které letos učím, jsou teprve druháci a

31. 1. 2008 jsme pro žáky I. stupně kromě předávání
vysvědčení připravily i Turnaj v pexesu. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích: 1.− 3. ročník a 4. a 5. ročník. 6ťáci tuto
aktivitu vesměs uvítali, vybrali ve svých třídách své
zástupce a se zápalem se pustili do boje. Zde jsou jejich
výsledky:
Kategorie 1. – 3. ročník:
1.−2. místo – Adam Kostrhun, Michaela Syslová
3. místo – Gabriela Kolaříková
Kategorie 4. – 5. ročník:
1. místo – Nina Kingová
2. místo – Daniel Kadlec
3. místo – Josef Petřík
Mgr. Jana Malinová

Nejlepší žáci:
1. M. Glížová (II.B) − 300 kg, 2. O. Švec (II. B) − 297 kg,
3. F. Buršík (II. B) − 256 kg, 4. N. Šved (V) − 208 kg,
5. A. Takáčová (VII.) − 171 kg, 6. E. Kosová (III.) −
132 kg, 7. V. Kos (I.) − 131 kg, 8. M. Syslová (I.) −
129 kg, 9. J. Čapka (II. B) − 128 kg, 10. J. Sicha (VII.) −
128 kg.
Všem žákům, kteří se zapojili do sběru a tím přispějí
na zakoupení dresů pro reprezentaci školy děkuji.

Okresní kolo ve florbalu
Florbalové družstvo chlapců ve složení P. Bartošík,
L. Jochman, D. Hyrš, M. Pešl, T. Halm, J. Petřík,
M. Polách, A. Plundrák a T. Průdek se zúčastnilo
okresního kola Jihomoravské asociace Sportu pro
všechny.
Turnaje se zúčastnilo 6 družstev z okresu Břeclav,
i když kluci hráli srdnatě a odhodlaně, postup
do krajského kola si nevybojovali.

Zvítězili jsme v krajském kole ve florbalu
Naše děvčata vybojovala prvenství v krajském kole
ve florbalu Jihomoravské asociace Sportu pro všechny.
Reprezentantky naší školy A. Švestková, A. Nosková,
R. Vajbarová, J. Galliková, V. Müllerová, M. Horáková,
M. Halmová, A. Takáčová, A. Slámová nastoupily proti
družstvům ZŠ Blansko−Erbenova, ZŠ Lednice, ZŠ Rajec−
Jestřebí, ZŠ Brno−Hamry, ZŠ Brno−Laštůvkova a byly
překvapením turnaje. I když se tohoto turnaje zúčastnily
podruhé, nepoznaly hořkost porážky a tím si vybojovaly
I. místo.
Všem děvčatům blahopřeji a děkuji za skvělou
reprezentaci naší školy.
M.C.
12

Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Příspěvky žáků:
Dárek
Všude jsem všechno prohledala
a pak ještě prohrabala,
nikde jsem nenašla ten dárek,
co pro Tebe mám,
ale co jiného Ti asi dám?
Nejspíš jen přání, co se dá dělat,
Snad se na mě nebudeš hněvat.
Budu ráda, když Ty budeš šťastná,
láska, ta je u Tebe jasná.
Už vím, co Ti dám,
dám Ti to nejcennější, co mám.
Myslím, že to nebude jedlé,
přátelství k mé kamarádce jedné.
(Zuzana Blatová – IV. třída)
Jaro, jaro
Už je tady,
včely bzučí kolem hlavy.
Slunce svítí stále víc,
Rozkvete nám petrklíč.
(Kristýna Líčková – V. A)

TEN VÁNOČNÍ ČAS . . .
Dne 21. 12. 2007 slavila celá škola Vánoce, které se líbily nám všem. Žáci z některých tříd,
pod vedením paní učitelky Eleny Pěčkové, vystoupili na vánočním zpívání, které se konalo na
schodech. Koledy zněly po celé škole, přišel se podívat první i druhý stupeň. Po koncertě se
všichni vrátili do svých tříd a pokračovali ve svých besídkách.V tělocvičně probíhala i diskotéka,
kde si mohl každý zatančit. Po skončení jednotlivých programů jsme se rozešli na oběd a pak
každý domů.

Halloween a spaní ve škole
Všechno to začalo tak, že jsme se jako třídy 9.B i 9.A domluvily, že bychom rády přespaly
ve škole, protože jak všichni ví, škola je přesně to, co všichni od srdce milujeme: o). Pan ředitel
svolil a paní učitelka Nedělová byla natolik ochotná, nebo spíš odvážná, těžko říct, že tu s námi
přespala a pomohla organizovat halloween, který jsme pořádali pro první stupeň.
Strašidelné dopoledne vypuklo v 10:00 hodin.Deváté třídy se rozdělily do skupinek a připravily
si své úkoly a hry. Rozdělili jsme si třídy a začali hrát. Úkoly, kterými děti prošly, byly Strašidelné
pexeso, Krvavý dědek,Tvoření masek, Hod na dýni, Čtení příběhu, Hudební kapela a Písmenka
po škole. Bohužel, ale musím přiznat, že organizace nebyla tak úplně dokonalá, protože hned po
prvních dvaceti minutách vznikly zmatky a většina tříd ani nestihla všechny úkoly. Ovšem to,co se
nám všem líbilo a co nás potěšilo, bylo obrovské nadšení, aktivita, spolupráce a úsměv na tváři
celého prvního stupně, a za to jsme vám, milé děti,moc vděční, protože máme aspoň dojem,
že naše námaha nebyla zbytečná a děti si užily trochu zábavy.
A co na závěr? Chtěla bych tímto poděkovat všem paní učitelkám prvního stupně a pochválit
své spolužáky za vcelku dobře zvládnutou práci.
Míša Janková

Jaro, jaro,brzičko
přiveď nám už sluníčko,
ať pohladí naše tváře
a probudí všechny spáče,
ať je nám všem vesele,
honem rychle z postele.
(Kristýna Líčková – V. A)
Přišlo jaro, přišlo zas,
provonělo celou pláň.
Usmívá se na nás sluníčko,
slepička nám dá vajíčko,
děvčata zas výskají,
jak je chlapci mrskají.
Vítej jaro mezi nás,
vykouzlíš nám všem
úsměv na tvář.
(Kristýna Líčková – V. A)
Zas skřivánek zpívá
a svítí sluníčko,
Dojdi k nám, Janíčku,
pro pěkné vajíčko.
( Nikola Čechová – V. A)
Já jsem malý koledníček,
já k vám jdu,
Dáte−li mně pár vajíček,
rád vezmu.
(Nikola Čechová – V. A)

HALLOWEEN VE ŠKOLE
Dne 1.11. 2007 proběhl mezi osmáky a žáky z první třídy skvělý svátek Halloween,který jsme
slavili všichni společně. Prvňáčci kreslili to, co je bavilo a osmáci jim se vším pomáhali. Vznikly
z toho hezké výrobky. Některé nám poradila i paní učitelka Elena Pěčková, které pobavily všechny.
Slavili jsme celý den a moc jsme se nasmáli. Do projektového vyučování se zapojili i žáci devátých
tříd, kteří si připravili vlastní program a prostřednictvím her, hádanek, písniček, soutěží a kvízů
bavili žáky prvního stupně. Toto netradiční vyučování se všem moc líbilo a doufáme, že si ho
za rok znovu zopakujeme.

Halloween
Když Halloween jsme slavili,
tak jsme se hodně bavili.
Všichni pilně pracovali,
a potom byli odměněni.
Každý dostal svoji sladkost,
celá škola měla radost.
Všichni si hráli, bavili se
a za odměnu potom nasmáli se.
Halloween, ten krásný čas,
nebojím se, příjde zas.
Ten rozehřeje naše srdce
a nasmějem se tomu zase.
Markéta Horáková, VIII. třída

Vánoce jsou krásné svátky,
v našich srdcích však památky.
Vánoce má každý rád
a radost chce jen rozdávat.
Na vánoce jsou všichni spolu
a rozbalují dárky k tomu.
A každý kdo svůj dárek má,
pak s radostí v teple usíná.
A jak se každý vyspí do růžova,
vánoce jsou tady znova.
A budou tady zas a zas,
ten vánoční krásný čas.
Markéta Horáková, VIII. třída
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GALERIE OSOBNOSTÍ
Věnováno těm, kteří by neměli upadnout v zapomenutí
Závěr uplynulého roku a vstup do nového byl poznamenán
ztrátou dvou osobností, které po celý svůj plodný život významně
ovlivňovaly duchovní a veřejný život našeho regionu.
V sobotu 15. prosince
2007 se ve farním kostele
sv. Petra a Pavla v Podivíně
rozloučily početné zástupy
věřících Břeclavska s Mons.
P. Karlem O N U C O U.
Zemřel po dlouhé nemoci
8. prosince 2007 v Ladné,
kde trávil poslední léta života
v péči rodiny paní Anny
Mlátilíkové.
Připomeňme si v krátkosti životní pouť tohoto skromného,
nesmírně pracovitého a lidmi váženého člověka.
Narodil se 7.10.1923 v Jemnici, v letech 1942−47 studoval
bohosloví v Brně, kde byl i 5. července 1947 vysvěcen
na kněze. Jeho prvním působištěm jako kaplana byly Velké
Bílovice (1947−50), dále jako administrátor postupně působil
v řadě míst: Prušánkách, Mor. Krumlově, Dol. Kounicích,
Blansku, Bulharech, Milovicích (exem. v Sedleci a Pavlově) a
brněnské farnosti u sv. Augustina.
Dne 16. ledna 1968 byl ustanoven administrátorem farnosti
v Podivíně a Ladné, kde setrval v péči o duchovní ovečky a
početné sakrální objekty neuvěřitelných 31 let. V závěru jeho
působení si ho jako dobrého hospodáře vyhlédlo Mikulovské
proboštství do kanovnické funkce a jen s velikou podporou farníků
biskupství od tohoto záměru upustilo. Následná zdravotní příhoda
však vykonala své a tak pro vážné zdravotní potíže bylo jeho
kněžské působení ukončeno děkovnou mší 27. srpna 1999,
kterou celebroval nově nastoupivší děkan Th. Mgr. Ondráček.
Zaslouženého ocenění se P. ONUCA dožil 23. srpna 2000,
kdy mu byl otcem biskupem v sídelní katedrále v Brně předán
čestný titul „KAPLAN SVATÉ STOLICE“, s právem užívat titul
m o n s i g n o r.

V sobotu 12. ledna 2008
se konalo v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně poslední
rozloučení s apoštolským
protonotářem, děkanem a
prelátem Královské stoliční
kapituly
Monsignorem
Ludvíkem H O R K Ý M.
Zemřel v požehnaném
věku devadesátipěti let,
5. ledna 2008.
Narodil se 15. září 1913
v Rudě, po maturitě absolvoval
v letech 1934−39 bohosloví a
v Brně byl 5. července 1939
vysvěcen na kněze. V kaplanské funkci působil dva roky
v Dačicích, po té byl pověřen nesmírně náročným postem, jako
kurát v Psychiatrické léčebně v Brně−Černovicích.
Vrcholným naplněním jeho životních představ byla léta 1946−
54, která strávil jako jeden z nejoblíbenějších profesorů na
gymnáziu v Břeclavi. V průběhu těchto let úspěšně vystudoval
Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity.
V letech 1954−63 působil jako farář při katedrále na Petrově
v Brně, v červnu 1963 se stal kanovníkem kapituly a od února
1972 byl jmenován 1. prelátem a děkanem kapituly. Od smrti
biskupa Karla Skoupého v roce 1972 až do roku 1990, tedy
jmenování nového biskupa, byl po celé nesmírně těžké období
sedisvakance v čele brněnské diecéze jako její administrátor.
V dubnu 1990 byl jmenován biskupským vikářem, ve stejném
roce jej papež Jan Pavel II jmenoval apoštolským protonotářem.
Za dlouholetou činnost v oblasti vzájemných vztahů obdržel
řadu vyznamenání ze zahraničí, zejména je třeba vyzvednout
„Velký zlatý kříž“ udělený v roce 1995 Rakouskou republikou a
další vysoké ocenění za prohlubování vztahů Dol. Rakouska a
Moravy.
Do myslí našich farníků se zapsal Msgr. Horký neskrývanou
přízní k naší farnosti. Po roce 1990 byl rovněž prvním
celebrantem na obnovených Cyrilometodějských
poutích, s potěšením se rovněž zhostil i znovu
vysvěcení soch, které se podařilo restaurovat
v letech 1992−94.
Posledního rozloučení s protonotářem
Ludvíkem HORKÝM se zúčastnila stovka kněží
z naší vlasti i zahraničí, i početné zástupy věřících
i dalších lidí, kteří měli čest těšit se z jeho blízkosti
a rozvážnosti.
Hlavní celebrant tohoto rozloučení – biskup
Vojtěch CIKRLE – ocenil v jeho obětavé životní
pouti období nelehké pro církev i společnost,
dobu, kdy nebyl obsazen biskupský stolec.
Jak stojí v záhlaví této stati, oba duchovní
otcové si zaslouží, aby ani po létech nebylo
zapomenuto jejich obětavé činnosti, příkladné
pracovitosti a neskonale krásného vztahu
k lidem.

Rok 1993 − prelát Horký a farář Onuca při svěcení sochy
sv. Jana Nepomuckého
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Svědectví kronik a pamětníků
65. VÝROČÍ HOLOCAUSTU ŽIDOVSKÝCH
SPOLUOBČANŮ Z PODIVÍNA
Narůstající vlna neonacistických vystoupení ve světě, ale i u nás, nás pamětníky
přímo vybízí, abychom současné generaci připomínali tragické události, které
postihly naši zemi v době fašistické okupace. Nevyhnuly se ani našemu městu a
vedle řady perzekuovaných a popravených občanů, vlna masové nesnášenlivosti
a krutosti postihla právě židovské spoluobčany.
Proto jsem využil příležitosti a v regionálním týdeníku BŘECLAVSKO
z 23. ledna tr., na stránce věnované našemu městu, jsem poskytl k uveřejnění
materiály, které nám připomínají události před 65. lety.
Vedle zde již uvedených informací, považuji za vhodné uvést ještě tuto
následující poznámku: podle hodnověrného seznamu ze dne 26.8.1992, zpraco−
vaného na žádost města – Židovským muzeem Praha, bylo 22. ledna 1943
z Podivína deportováno do sběrného shromaždiště v Uherském Brodě 276 osob.
Odtud byly dvěma transporty ve dnech 27. a 31. ledna 1943 zavlečeny do
terezínského ghetta. Do tohoto seznamu byly zahrnuty i 3 osoby, které v té
době měly pobyt mimo Podivín, a to – Kurt Eisinger, Karel Schwarz – oba
z Prahy a Julie Lambergová z Ostravy. Do výše uvedeného seznamu se však
nedostala skupina šesti rodin, které byly v úřední mluvě „vystěhovány“ z našeho
města na základě úředního požadavku Slovenského státu, z důvodu jejich bývalé
domovské příslušnosti. Za jejich předání byl zodpovězen přímo starosta města,
který rodiny dopravil do Hodonína, kde je převzali příslušníci SA. Následoval
další přesun na Myjavu, kde již pod „patronací“ Hlinkovy gardy, byly
odtransportovány přímo do koncentračních táborů.
Od této události, která se neobjevila v tehdejších kronikářských materiálech nám podala svědectví p. Helena Kalinová ze Znojma,
která jako jediná tyto události přežila. Reagovala tak dopisem z konce ledna 1993 na řadu zpráv z tisku, které uvedly podrobné
informace o průběhu „vzpomínkové akce k 50. výročí holocaustu v Podivíně“, jejíž součástí bylo i znovuotevření obnovené smuteční
židovské síně.
Tímto skromným příspěvkem jsem chtěl naznačit, že ani po letech na tyto události ani na naše bývalé židovské spoluobčany
nezapomínáme, protože byli neodmyslitelnou součástí života našeho města.
Vlastimil Němeček st.
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Sloupek pro družstevníky
a vlastníky bytů

Podivínský šnops 2008

Vážení družstevníci a majitelé bytů v osobním vlastnictví, zahajujeme další
rok, ve kterém vás chci na stránkách Podivínského zpravodaje informovat
o tom co se Vás bezprostředně týká.
1.
2.
3.

Termíny konání schůzí SBD Dyje Břeclav
Státní fond rozvoje
Zákon o vlastnictví bytů

K první části a to je konání schůzí samospráv a bytových domů SBD Dyje
Břeclav by jste se měli věnovat s plnou zodpovědností. Dne 26. února 2008
proběhla porada předsedů samospráv a domovních důvěrníků v Domě školství
v Břeclavi. Zde byly všem předsedům a důvěrníkům předány kompletní
materiály pro konání Výročních členských schůzí /dále VČS/ .
VČS se musí realizovat od 3. března do 30. dubna 2008. Program schůze
a termín musí být vyvěšen 14 dní před konáním schůze. Do 30. dubna 2008
musí být na družstvo předány zápisy z VČS včetně prezenční listiny a programu
schůze včetně termínu. Pokud budou mít samosprávy zájem, mohu na jejich
schůzi přijít a podat bližší informace o dění v SBD a o celkové problematice
bydlení celkem.
Shromáždění delegátů,jako nejvyšší orgán SBD Dyje Břeclav, je naplá−
nováno na 20. května 2008. Do této doby musí být vyhodnoceny a zpracovány
všechny zprávy, podněty a připomínky VČS samospráv a domů. Po Shromáždění
delegátů Vás budu o průběhu a usnesení opět informovat v nejbližším vydání
Podivínského Zpravodaje.
Fond státního rozvoje. V roce 2006 se provedla úprava pravidel pro čerpání
finančních prostředků z tohoto fondu. Sloužil především pro financování akce
„Panel“ to je pro opravy vad panelové technologie. V současné době lze z tohoto
fondu financovat opravy domů stavěných i klasickým způsobem. Jedná se
hlavně o opravy pro snížení energetické náročnosti na provoz domů, to je
výměna klasických oken za plastová nebo eurookna a dále zateplení rovných
střech a fasád domů. Problém je ovšem v tom, že vládní opatření snížila dotace
do fondu na 2,5 miliardy korun což se odrazilo v tom, že se žádosti na rekon−
strukce přestaly přijímat v říjnu 2007. Zatím se neví jak se bude tato otázka
dále řešit. Situace se i přes intervence Svazu bytových družstev, společenství
vlastníků , stavebních organizací a dalších subjektů nezměnila a vláda zatím
o zvýšení příspěvku neuvažuje. Při tom všichni vědí, že oddalováním těchto
oprav se zvyšuje zanedbanost bytového fondu, což se projeví později ve vyšších
finančních nákladech. Co se bude projevovat okamžitě, je vyšší energetická a
tím i finanční náročnost na provoz domů.
V současné době probíhá diskuse k Zákonu o vlastnictví bytů /č.72/1994
Sb/, který prošel vládou a má být předložen k projednání ve sněmovně. V tomto
zákoně se řeší bytová problematika komplexně, to je stavebních bytových
družstev, lidových bytových družstvech, společenství vlastníků bytových
jednotek apod. Tento návrh zákona je vysoce problematický a proto k němu
mají výhrady od právníků přes jednotlivé výše uvedené bytové organizace až
po občanské organizace a uživatele bytů.
Z mého hlediska a nejen na základě mých zkušeností, ale i od občanů,
kteří se na mne obracejí o rady říkám, že nejlépe jsou spravovány domy bytovými
družstvy obecně. Jejich činnost se řídí Obchodním zákoníkem, schválenými
stanovami družstva a schválenými vnitřními směrnicemi. To znamená, že
veškeré problémy se řeší uvnitř družstva. Také údržba domů je podstatně lépe
prováděna /pokud ovšem dobře pracuje samospráva domu/ jelikož se vychází
z projednaných a schválených plánů oprav domů. Bytové družstvo má také
možnost při objemu prací domlouvat výhodnější podmínky, jak při výběru firem
na opravy, tak při sjednávání úvěrů a úroků u bank a v neposlední řadě i při
uzavírání smluv u pojišťoven na ochranu majetku, vím, že v mediích se stále
argumentuje, že při úpadku družstva může přijít družstevník o byt. Není to
pravda a slouží to jenom záměru rozbít družstva. Dle zákona č.82/2006 Sb.
§ 285 má konkurzní správce v případě úpadku družstva povinnost nabídnout
byt k převodu do vlastnictví nájemci /členovi družstva/ Tento byt je osvobozen
od daně z převodu nemovitosti od daně darovací a pro členy bytového družstva
je po vyrovnání nedoplatků anuity a nájemného dále bezplatný. Za dluhy BD
ručí jeho člen jen do výše členského vkladu.
U společenství vlastníků byly donedávna problémy při opravách domu,
kdy muselo souhlasit 100 % vlastníků domu na veškeré opravy společných
částí domu /v některých případech i při opravách v bytě. V současné době se
tento počet souhlasů snížil na 75%, ale i to je někdy problematické.
Nejhorší případ ovšem nastane, když se vlastníci nedohodnou. V tom
případě musí rozhodnout soud a jak všichni dnes víme je to řešení zdlouhavé
a navíc finančně nákladné. Vím o čem mluvím, protože se na mne někteří lidé
dost často obracejí o radu.
Závěrem Vám přeji, abyste včas a hlavně společně, jak družstevníci tak
vlastníci realizovali výroční členské schůze a s plnou odpovědností projednali
všechny záležitosti kolem Vašeho domu, je to Váš domov a jak se o něj budete
všichni starat takový bude.
Pospíšil Jiří
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Možná to bylo tím, že termín turnaje tentokrát kolidoval s termínem
volby presidenta republiky. Stejné problémy, které provázely parlamentní
akt /zdržování, obstrukce, zákulisní jednání, neshody mezi zúčastněnými
stranami, nervozita a rozpačité ukončení/, totiž postihly i letošní karetní
klání. Pokud pomineme podstatný rozdíl v důležitosti obou akcí, byl tou
hlavní odlišností počet kandidátů na vítěze. Zatímco v Praze byli dva,
v Podivíně jich bylo čtrnáct krát dva. A zatímco volby neměly vítěze,
Podivínský šnops k němu i přes výše uvedené problémy dospěl. V oka−
mžiku, kdy podobně jako z litinových kamen Domu Sanctae Marthae,
začaly ze všech otvorů Čápárky stoupat nikoliv proužky, ale pruhy bílého
dýmu, byli vítězové známi. Pro rok 2008 jsou to pánové Miroslav Trpělka
a Josef Kajanovič ml.
Srdečně blahopřejeme.

Vážení spoluobčané, někteří z Vás si přečetli článek v Novém
životě o peticích, které jsem sepsala jako reakci na reformu naší
vlády. Jelikož s některými novými zákony nesouhlasím, sepsala
jsem petici za zrušení poplatků za zdravotní péči pro děti
do minimálně 15−ti let a petici týkající se rodičovské dovolené
a přídavků na děti. Samozřejmě se setkávám se sympatiemi
i s lidmi, kteří tento můj čin odsuzují. Udělala jsem to proto,
protože si myslím, že pokud někdo s něčím nesouhlasí, měl by
svůj nesouhlas říci a aspoň“o něco“ se pokusit. Ať „ti nahoře“
vidí, že i obyčejní lidé se umějí ozvat a bojovat za sebe i za druhé.
A ne jen sedět, nadávat a nic nedělat! Žijeme přece v demokracii
a máme právo na svobodu názoru. Možná tyto petice nic nezmění,
jak někteřítvrdí, ale já a všichni, kteří jsou stejného názoru a
petice podpořili, budeme mít alespoň dobrý pocit z toho, že jsme
to zkusili. Také touto cestou bych chtěla vyzvat všechny, kteří se
chtějí s peticemi seznámit, podpořit je a podepsat, aby tak učinili
na těchto místech: u pí. Evy Koudelové − Nerudova 812, v Trafice
P. Knébla na ul. Komenského a v nové cukrárně MIŠ MAŠ
HAUSER. Moc chci poděkovat všem, kteří mi pomáhají, kteří
petice podpořili i těm, kteří petice podpořit chtějí a učiní tak.
Moc děkuji.
Eva Koudelová

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů v Podivíně děkuje touto cestou všem
sponzorům a spoluobčanům za věcné dary a podporu při konání
tradičního hasičského plesu.
Děkují Hasiči Podivín
11. 5. 2008 jste všichni srdečně zváni, na farní „nádvoří“
na oslavu Dne matek.
Opět vystoupí děti s krátkým programem. Po něm bude
následovat občerstvení, provázené dobrovolným
soutěžením.
O legraci nebude nouze.
Farní rada
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Dobrý den, vážení spoluobčané.
Po přečtení vánočního čísla Podivínského zpravodaje jsem se rozhodla reagovat
na některé články
1. Bezpečnost dětí
Souhlasím s paní Havlovou, že křižovatka ulic Boženy Němcové, Bratislavská a
Úlehlova je nebezpečná. Provoz aut je neúnosný a pro chodce ohrožující. Myslím si
však, že dopravní značka to nevyřeší. Jednak její povolení je běh na dlouhou trať,
jednak jsou takové značky málo respektovány. Účinnější by mohly být retardéry nebo
zpomalovací pás.
Tato zařízení se již používají v Lednici a málokterý řidič riskuje poškození podvozku
auta rychlým přejetím. Myslím si, že o retardérech v Podivíně se už mluvilo, ale bylo to
prý moc drahé. Co je dražší – vynaložené peníze nebo ochrana obyvatel, hlavně těch
nejmenších?
2. ODPADY, ODPADY, ODPADY
Takže opět vyhláška, ale o čem? O placení poplatku. Mimochodem, páni radní,
chtěla bych vědět, a jistě nejen já, kolik lidí v Podivíně neplatí za popelnice. Třeba
3 roky zpátky. A co s tím radnice udělala, kolik peněz vymohla a jak bude pokračovat
dál?
Pozor, já nechci vědět, kdo neplatí. To, bohužel, nepovoluje zákon o ochraně
osobních dat, stačí mi čísla. Jistě si i další občané Podivína rádi přečtou v příštím čísle
PZ Vaši odpověď.
A teď o třídění. PET lahve se asi dobře zpeněžují, protože se důkladně kontrolují.
Sklo můžeme házet do kontejnerů, které se – konečně – opět vrátily na své místo.
1x za měsíc se bere i papír.
Ale co dál? Ostatní plasty (vaničky od tuků, obaly od čistících a pracích prostředků
nebo třeba od destilované vody a jiné) se házejí do popelnic a zahrnují do země. Aby i
budoucí generace věděly, jak kulturní lidé tu žili.
Proč se netřídí? Proč se třeba v Nové Pace neplatí za popelnice? Protože lidé
pochopili, že třídění odpadů je pro ně i pro životní prostředí vhodnější, ale také výhodnější.
Jenže to vyžaduje práci s lidmi, trpělivé vysvětlování a snahu. S tím souvisí i poslední
článek, na který chci reagovat, a který je „perlou“ celého minulého čísla. Článek pana
starosty s názvem Pálení odpadů.
Souhlasím s Vámi, pane starosto, že pálit plasty se nemá, že je to projev hlouposti.
Ale stejně omezené a nevhodné se mi zdá používání výrazů … ignoranti, vygumované
hlavy … a to jsem ještě nepoužila všechny „inteligentní výrazy“.
Víte, o kom mluvíte? O občanech, kterým starostujete. A nejste starostou jen
těch, kteří vše plní a dodržují zákony a nařízení. Jste starostou také těch, kteří se svým
povinnostem vyhýbají a k tomu, aby se zařadili, se musí vychovat. Jste politik, sice jen
regionální, ale měl byste být diplomat. A každý politik by měl být především slušný.
A Vám, vážení spoluobčané, doporučuji, abyste si vzpomněli při příštích volbách, jak
se o Vás, voličích, vyjadřoval představitel města.
Napadá mi další problém v Podivíně – odpadkové koše. Je jich málo a čistota
města podle toho vypadá. Např. „pejskaři“ dostanou při placení poplatku za psa 1
svazek (50 sáčků) na exkrementy. Že je to málo, to je jasné, ale dejme tomu, že kdo
chce mít psa, opatří si další sáčky. Jenže co potom s nimi?
Jako slušný člověk sice po psovi uklidíte, ale kam sáček máte hodit? A nosit
„tento poklad“ v kapse až domů k popelnici se mi zdá, mírně řečeno, nehygienické.
Podivín je prezentován jako vstupní brána do Lednicko−Valtického areálu. Měl by
tedy lákat nejen službami a památkami. První věc, které si návštěvník všimne a podle
které si udělá názor, je čistota. A tady by se mělo udělat víc.
A když už byla zmínka o psech – venčit by se měli i mimo městská prostranství.
Ale pozor, nebezpečné je to u „Šutráků“, v okolí se během roku běžně povalují mrtvé
ryby. Kdo je tam vyhazuje a hlavně proč?
Ryby se rozkládají, smrdí a jsou zdrojem nebezpečných infekcí. A udržte psa, když
je ucítí. . .
Ing. Ludmila Hrubá, Řadová 894/4, 691 45 Podivín

KRONIKA MĚSTA PODIVÍNA
Jak už bylo podotknuto, byla v r. 1867 provedena nová volba městského
zastupitelstva, při které za starostu zvolen pan Jan Ellinger. Tento snaživý,
vzdělaný, duchem pravého vlastenectví prodchnutý muž, prokázal městu
našemu mnohou a platnou službu, za čež památka jeho v potomstvu ctěna
budiž. Jeho snahou bylo vzdělávati lid, aby vědomostmi s duchem času vpřed
kráčeti mohl, proto zarazil za pomoci učitelstva „Zpěvácký spolek“, ve kterém
členové čtením, poučným rozhovorem a rozličnými debatami z oboru
národnostních, hospodářských a jiných předmětů poučení a uvědomělost
čerpaly a tak na občany rozumné a rozšafné pomalu se proměňovali.
Snahou téhož starosty rozděleny obecní pasuňky (pastviska) mezi občany
tak, že každý pololaňský dům obdržel 3 jitra 790 sáhů, každý čtvrtlán 2 jitra
533 sáhů, každá běžící čtvrtka 1 jitro 733 sáhů, každý celý podsedek 1 jitro
732 sáhů, každý půlpodsedek 1 jitro 267 sáhů, každá cela chalupa 1400 sáhů
a každá poloviční chalupa 700 sáhů pozemků, za něž do obecní pokladny za
každé jitro zemi obnos 45 zl. zaplatiti bylo.
Rozdělením tímto povznesl se nejen každý jednotlivý občan, nýbrž docílen
tím zdroj nových příjmů pro obecní pokladnu, která od nějaké delší doby až na
dno vyčerpána byla. Rozdělení toto stalo se v roku 1870. Neúmorný duch
Ellingerův však snažil se ještě dále. Z jeho popudu sestavilo se družstvo
zřízením Rolnického akc. cukrovaru v Podivíně. A jako jiné tak i tento velký
podnik v krátké době jednoho roku svého uskutečnění došel, neboť v podzim
roku 1871 již náš rolnický akc. cukrovar v Podivíně řepu cukrovku na drahý
tehdy cukr zpracovával. Tou dobou panoval blahobyt v našem městě, ano i
v celém nejbližším okolí. Pole vydávala báječnou úrodu. Nejvydatnější byly
však ony tzv. podíly, které z obecních pastvisk v role proměněny byly. Pozemky
tyto hned po rozdělení pravou cenu 300−400 zl. za každé jitro byvše pak v role
proměněny vydávaly na roční sklizni málem více, než co jejich původní cena
obsahovala.
Ký div, že rolník náš cítil se býti bezmála knížetem a i ten nejprostší nádeník
se vychloubal, že se k němu „Pánbůh tváří obrátil“. Za dnů těchto požehnaných
vzdal se p. Jan Ellinger úřadu starostenského odstěhovav se z město do svého
nového domu, který sobě naproti cukrovaru pro poštu a hostinec vystaviti
nechal.
Nic netrvá na světě věčně – praví přísloví a radost naše nad zdávným
prospěchem – „Rolnického akc. cukrovaru v Podivíně“ záhy za své vzala, neboť
již v roku 1873 zjištěn úpadek tohoto závodu, načež cukrovar v cestě exekuční
prodán jest.
Vina úpadku svalována na bedra předsedy družstva p. Eduarda Kornyšla
z Rakvic, který aféru tuto dle pověsti svým životem zaplatil, byl raněn mrtvicí
následkem rozčílení, jež mu ono velké podezření způsobilo. Cukrovar sám dostal
se do rukou dobrých vlastenců, předně: Daněk a spol. v Praze a od těchto ve
vlastnictví pana Josefa Götzela, purkmistra v Karlíně u Prahy a prospíval
nepopíratelně městu našemu jakož i celému okolí ke zdaru, neboť tím, že
cukrovka velmi dobře se vyplácela nabyly pozemky zdejší nikdy neslýchané
ceny, která za jitro až 1000 platných převyšovala.
1 jitro = cca 5760m2, 1 sáh = cca 3,6 m2, podsedek = menší usedlost
Jitro byla výměra, kterou zemědělec zoral od jitra do večera.
Lán byla výměra pole, kterou bylo možné obdělávat párem volů.
rm

Hledám podnájem nebo pronájem v Podivíně.
Telefon 733 528 565

•

Penzion MIROMAR

Vyjádření komisaře dopravní policie
V souvislosti se zvyšováním bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích dopravní inspektorát Břeclav plně podporuje aktivity týkající
se budování stavebních prvků ke snížení rychlosti motorových vozidel.
Zejména se jedná o dopravní ostrůvky a vyvýšené prahy, které svým
provedením donutí řidiče snížit rychlost a tedy zvýšit samotnou bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích. Výhodou takového řešení je pak
zejména trvalý účinek na silniční provoz, který není omezen pracovní
dobou ani přítomností Policie ČR. Pravdou však zústává, že čím kvalitnější
a účinnější řešení, tím vyšší finanční náklady a záleží tedy pouze na
rozhodnutí obcí či měst, zda jsou ochotny tyto finanční prostředky
vynaložit.
Ke křižovatce Bratislavská, Úlehlova, B. Němcové: Přes skutečnost,
že sejedná o dopravně nepřehlednou křižovatku, neboť vedlejší větve
(ulice Úlehlova a B. Němcové) jsou vzájemně posunuty, nejedná se z
pohledu hlášených dopravních nehod o nehodovou lokalitu. Zvýšit
bezpečnost v předmětné křižovatce je možné např. osazením dopravních
značek „Přechod pro chodce“ na fluorescenčním žluto−zeleném pozadí,
popř. realizací stavebního dopravně−zklidňujícího prvku, což je sice
varianta nákladnější, avšak mnohem účinnější.
por. Bc. Ladislav Hemza, komisař

za Univerzalem v Podivíně
nabízí
•

Ubytovací služby v dvoulůžkových pokojích

• Posezení při pivečku, nebo při vínečku
v novém nekuřáckém vinném sklípku
Otevřeno od 1. 4. 08
Bližší informace na mobilu 602 858 872
www.marusinec.com
Marušinec Miroslav
Podivín Stará Čtvrť 203/6.
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TJ Sokol Podivín
− oddíl armsportu −
Legenda sesazená z trůnu
Třetí kolo extraligy pákařů Proclima Cup hostil 8. prosince nedaleko hlavního
města Dolní Bousov.
Hlavním pořadatelem soutěže byl znovu nejlepší pákař desetiletí domácí legenda
František Živný. Za spoluúčasti České asociace přetláčení rukou. Nejlépe ze všech oddílů
se dařilo opět podivínským pákařům, kteří byli i předem považováni za favority soutěže.
Základ pro drtivé vítězství týmů položilo opět suverénní trio bratří Svačinových, ke
kterým se přiblížily svými výkony juniorky. Klára Gálová vybojovala dvě první místa
v kategorii nad 60 kg. Dana Surá připojila první a druhé místo o váhu níže do 60 kg.
V mužské kategorii do 80, 90 a 100 kg zahájili vítězné tažení bratři Radek, Robin
a Rostislav Svačinovi. Zejména na pravou ruku excelovali a v průběhu soutěže to vypa−
dalo, že o vavříny vítězů bojují jen závodníci z Podivína proti zbytku České republiky. Na
slabší levou se výkony trochu vyrovnaly, i přesto dokázali sourozenci utrhnout první,
druhé a čtvrté místo.
Nejnapínavější a nejsledovanější částí soutěže byla královská kategorie bez rozdílů
vah. Gloriolou ověn−čeného pětatřicetiletého dvojnásobného mistra světa z amerického
Virginia Beach (čti Viržinia Bíč) před svými fanoušky poprvé porazil a z trůnu sesadil
náš momen−tálně nejlepší český pákař, úřadující dvojnásobný mistr republiky do 90
kilogramů,Rostislav Svačina. Je nutno dodat, že Franta Živný vlastní váhou 200 kg se
již ocitl za vrcholem dřívější výkonnosti a životních úspěchů.
Další výsledky:
Junioři do 63kg
Forejtník Pavel – 3.místo (LR), 3.místo (PR),
Štěpina Jindřich – 5.místo (LR), 4.místo (PR)
nad 75kg
Bartošík Pavel – 4.místo (LR), 3.místo (PR)
Ženy do 60kg:
Surá Dana – Surá Dana – 3.místo (LR), 4.místo (PR)
nad 60kg:
Gálová Klára – 4.místo (LR), 4.místo (PR)
Muži do 70kg:Králíček Michal – 3.místo (PR)

Velké uznání patří Vladimírovi Svobodovi (řediteli soutěže), hlasateli a zapisovatelce,
kteří absolvovali celý maraton bez vystřídání
dorostenec výkonem 480 kg. Diváci byli svědky velmi dobrých výkonů i republikových
rekordů masters: Pavel Valenta ze Svitav zlepšil rekord v tlaku 120 kg a 200 kg v tahu
ve váhové kategorii do 67,5 kg masters II, nad padesát let. Také Václav Primus
z Pelhřimova v kategorii do 110 kg master III nad 60 let utvořil nový český rekord
celkovým výkonem 545 kg.
Celodenní silácký maratón by se neobešel bez kvalitního jídla, které jako vždy
zajišťovala restaurace „SPORT“. Pestrý a hlavně bohatý jídelníček v nabídce od kuchaře
Františka Čapky si závodníci a všichni účastníci klání velmi pochvalovali.
Jediným záporem na celém XVI.mistrovství jižní Moravy, kterého se zúčastnilo
16 oddílů z různých oblastí jižní Moravy a mnoho diváků, byla propagace jak podnikatelů,
tak i města. Na čelní stěně visel plakát ( A3 ). Tímto chci poukázat na to, že se bude v
Podivíně konat 5.dubna 2008 mistrovství ČR v silovém trojboji – masters. Vítězové
budou nominováni na mistrovství Evropy – masters, které se koná 1.−5.července
2008 (Hamm v Lucembursku).
Zdenek Hasilík

Golemova ruka byla světová
Nejznámější česká soutěž v páce Golemova ruka proběhla v sobotu 26. ledna
v Brně. Jedenáctého ročníku slavné soutěže se se ctí zhostili i pákaři Sokola Podivín.
Na sto dvacet závodníků z devíti zemí Evropy Německa, Bulharska, Švýcarska, Belgie,
Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska a Česka přicestovalo do moravské metropole,
aby změřilo síly paží a utkalo se o sošky Golema, které se předávají za vítězství na místo
pohárů. (Muži měli vypsáno deset váhových kategorií, pět na levou a pět na pravou,
ženy čtyři, juniorky a junioři do osmnácti let také čtyři respektive šest kategorií). Ovšem
nejdelší cestu musela podstoupit na sportovní klání výprava Egypta.
Reprezentaci ze země faraónů se podařilo navázat na výborné loňské výsledky,
které je vynesly na druhé pořadí mezi zahraničními účastníky. Úspěšnější dokázala být
jen velmi početná maďarská výprava. Ani to však nestačilo na Českou republiku, která
v hodnocení národů zvítězila.
Velmi úspěšně si vedli i podivínští pákaři. Velkou zásluhu na tom mají především
juniorky a muži, kteří vybojovali pro Českou republiku pět prvenství. Dana Surá dvě,
ve váhové kategorii do 60kg a Klára Gálová také dvě, o váhu výše, nad 60kg.
Nejlepší česká juniorka Dana Surá(16 let) byla vůbec nejúspěšnější mezi startujícími.
Výborné vystoupení ještě podtrhla druhým místem mezi ženami, když nechybělo mnoho,
aby ve finále porazila mnohem starší, ale hlavně zkušenější maďarskou reprezentantku
Zsiraji Judith.
Nejlépe z juniorů se umístil Zdeněk Stehlík na třetím místě ve váze do 63kg, Pavel
Forejtník na pátém, ve váze do 68kg a Jindřich Štěpina na čtvrtém, ve váze do 73kg.
Na mezinárodní soutěži znovu dokázalo své umění trio bratří Svačinových. Mezi
muži vybojovalo jedno vítězství a čtyři druhá místa. Z domácích závodníků je porazit
nedokázal nikdo,zastavit je ve finále dokázali jen medailisté z mistrovství Evropy a světa.
Robin Svačina a reprezentant z Egypta Jousset Andrio se přetláčeli o vítězství ve
váhové kategorii do 80kg. Nakonec získali každý jedno. Robin na svou silnější pravou
a Jousset na levou ruku. Ve váze do 90kg obsadil po tuhém boji druhé místo. Radek
svačina na pravou( na levou byl ještě čtvrtý), když zvítězil Kovacs Peter z Maďarska.
Nejstarší z bratrů Rostislav se dlouho přetahoval ve finále o vítězství ve váhové kategorii
do 100kg, kde zvítězil bronzový z posledního ME ve Švédsku Nikolay Ivanov z Bulharska
na pravou a na levou Cedric Lacola z Belgie.

Siláci z jižní Moravy v Podivíně.
V sobotu 9.února 2007 se sjeli do Podivína siláci na XVI. mistrovství jižní Moravy
v silovém trojboji jednotlivců. Celodenní silácký maratón zajistil oddíl GITY Podivín .
Ve sportovní hale se sešlo 50 závodníků ze šestnácti oddílů , kteří soutěžili o tituly jižní
Moravy a především o postup na mistrovství Moravy v Krnově.
Soutěžilo se v osmi váhových kategoriích. Za oddíl GITY Podivín nastoupili dva
závodníci. V nejvíce obsazené kategorii do 90 kg byl druhý podivínský Stanislav Čandrla
výkonem 670 kg. Vítěz Roman Janulík z Uh.Brodu měl také výkon 670, ale byl
o 20 dkg lehčí. Mezi stokilovými obsadil šesté místo podivínský Pavel Bartošík coby
18

Podivínský závodník Stanislav Čandrla při soutěži v tlaku

Provádění veškerých malířských
a natěračských prací,
malby interiérů, nátěry oken,
dveří, fasád,
plechových střech…
Savara Jiří
Podivín 241
Tel . − 519 345 134
Mob. − 607 568 499

Ševčík Radomír
Ladná 14
Tel – 519 355 279
Mob. − 723 941 832
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NECHTE SLUNCE HŘÁT
Dřevo, uhlí, zemní plyn, nafta, uran. Co že mají společného? No
přece že jednou dojdou a více nebudou. Vítr, voda? Ty nás sice
přežijí, leč jsou to živly vrtošivé, někdy prudké, jindy trpně lenivé.
Není jen tak donutit je, aby se staly spolehlivým zdrojem energie.
Slunce?! No právě! Až to jednou vyhasne, budeme i my, lidstvo,
potažmo živočišstvo a rostlinstvo celé této planety Země mít jednou
provždy všechny problémy rázem vyřešeny. Jenže do té doby ... ?
Nejsem vědeckým pracovníkem v tom či onom oboru, nevím, nad jakými
novými skvělými zdroji energie se ve světě pátrá. Ale jistě se pátrá.
Jsem si ale celkem jist, že příroda sama nabízí měrou vrchovatou, a
mnohdy dokonce i měrou nevyčerpatelnou, léky na naše neduhy či
potřeby v nejednom oboru, v nejedné oblasti lidské činnosti. A často
jen tak, ani za to nic nežádá. I když něco snad přece: totiž ohled k ní
samotné. Stačí ty dary najít, uvědomit si je a pak už „jenom“ objevit
způsob, jak je využít.
Dřevo, uhlí, zemní plyn, nafta, uran. Tedy kromě uranu, co ještě
v domácnostech spalujete? Ruku na srdce, nejsou to někdy i plasty a
odpadky vůbec? Vždyť se stačí projít po městech a vesnicích české
kotliny a chřípím natáhnout. Ta směs, kterou mnohdy ucítíte, nevěští nic
dobrého. V tom lepším případě nevoní. Jednou ty „smrádky“ skončí a
nebudou a my bychom si třeba pak konečně i mohli vesele z plných
plic oddechnout. Jenže to už možná nepůjde ani tak o oddechnutí jako
spíše o vydechnutí. Poslední. Dojdou. Ony suroviny. A nejen proto. Pach
otravy životního prostředí stane se nesnesitelným.
Jsou i jiné možnosti? Jistě. No přece:

NECHTE SLUNCE HŘÁT
místo toho, abyste spalovali odpadky, uhlí, plyn, dřevo. Instalací
slunečních kolektorů na vašem rodinném domku, ale i činžovním či
panelovém domě, můžete ušetřit až 65% nákladů za ohřev teplé vody
a až 80% nákladů za vytápění domů. V současné době lze navíc počítat
s tím, že vám stát na takovou investici přispěje až 50%. Zbytek pak
splatíte během několika málo let z úspor na výdajích za energii.
Nestálo by proto zato dát vale finanční sebetrýzni a investovat
zanedbatelný peníz do jednoho telefonního hovoru případně několik
minut do napsání jednoho emailu, abyste se dozvěděli víc o naší
nabídce? Ostatně ona 50% dotace rovněž nebude poskytována
věčně ... . Kromě toho vám zdarma provedeme výpočet návratnosti
vaší investice.
JUDr Jan Nesnídal, jannesnidal@tirso.cz
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REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER A KOUPELEN
OBKLADY • DLAŽBY • SANITÁRNÍ KERAMIKA
vodoinstalace, topení, elektroinstalace

KOMPLETNÍ
NÁVRHY KOUPELEN
Štybl Václav – Křepice 397
mob: 606 556 078
email: stybl.vaclav@seznam.cz
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Solné jeskyně pro relaxaci a léčbu

zpravodaj

zajišťuje bakteriologicky čistý
vzduch. Stálá teplota pohybující se
v rozmezí od 20 do 22 °C udržuje
optimální složení ionizovaného
vzduchu. Obuv i čistotu soli chrání
jednorázové návleky, které si každý
návštěvník před vstupem do solné
jeskyně nasadí.

Tělo potřebuje záporné ionty
A proč je vlastně pobyt v solné jeskyni tak zdravou záležitostí? Protože
je to prostředí záporně ionizované, nasycené minerály a stopovými prvky. V
dnešní době se pohybujeme v prostředí plném kladných iontů – vyzařuje je
televize, počítače, mobilní telefony... Proto nutně potřebujeme protipól –
záporné ionty. Pokud nemůžeme žít u moře nebo se denně procházet v lese,
naše tělo strádá. A stres je startovací mechanismus ke zdravotním problémům.
V případě, že pravidelně navštěvujete solnou jeskyni, dostane tělo správnou
dávku záporných iontů. Současně dochází k celkovému uvolnění a relaxaci.
Klima v solné jeskyni je bakteriologicky čisté a obohacené částicemi minerálů,
které se nachází v soli.

Mikroklimatická solná jeskyně je místnost, jejíž stěny jsou vystavěny z
kusů přírodní soli pomocí nové originální a zdravotně nezávadné technologie.
Členitý strop s umělými krápníky navozuje zdání opravdové jeskyně, na
zemi je pak vysypána silná vrstva směsi solí, z nichž převažující sůl z Mrtvého
moře určuje unikátní ionizované ovzduší. Teplem vycházejícím nejen z
podlahy, ale i ze stěn se vzduch totiž prosycuje prvky, které jsou v soli
obsaženy (jód, draslík, sodík, vápník, hořčík, brom, selen).

Osvětlovací režim a ozvučení jeskyně jsou přizpůsobeny účelu odpočinku a
k němu slouží i polohovací lehátka, která umožňují každému nastavení
polohy, která mu nejlépe vyhovuje. Klimatizační a ventilační jednotka

DESET
NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK
1. Musím se do solné jeskyně
předem objednat?
Do solné jeskyně je nutné se
objednat. Doporučujeme rezervovat
místo nejméně 2 dny dopředu.
2. Jaké je trvání a průběh procedury v solné jeskyni?
Pobyt v solné jeskyni začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut. Na terapii
se dostavte 10 − 15 minut předem, aby se organizmus náležitě uklidnil. Po
zahájení terapie nebude do jeskyně nikdo vpuštěn. V solné jeskyni budete
ležet na pohodlných lehátkách při zvuku hudby, která napomáhá relaxaci a
uvolnění. Po dobu relaxace je nutné se chovat tiše a nerušit ostatní klienty.
Ukončení terapie signalizují spodní světla v jeskyni.
3. Jak mám přijít do solné jeskyně oblečen?
Doporučujeme volné, pohodlné oblečení s dlouhým rukávem. Teplota
v solné jeskyni je přibližně 22°C. Před vstupem do jeskyně každý klient
obdrží jednorázové návlaky, které jsou v ceně vstupenky.
4. Jak často mám solnou jeskyni navštěvovat?
V případě zdravotních problémů doporučujeme absolvovat 10 až 15 návštěv.
Ideální je rozložení těchto návštěv do 2 až 3 týdnů. Nejdůležitější je první
týden − tzv. startovací, kdy by měl klient absolvovat 3 až 4 návštěvy. Během
2. a 3. týdne pak doporučujeme vždy 2 až 3 návštěvy.
5. Nabízíte slevové permanentky ?
Ano, k dispozici je permanentka dle ceníku služeb. Permanentku si můžete
zakoupit na recepci Solné jeskyně. V nabídce máme také dárkové poukazy.
6. Jaké jsou zdravotní účinky haloterapie?
Pobyt v solné jeskyni povzbuzuje imunitní systém a podporuje léčbu
mnohých onemocnění a zdravotních problémů. Příznivě působí zejména na
onemocnění horních a dolních cest dýchacích, nefunkčnosti štítné žlázy,
srdečně−cévních onemocnění, chorob zažívacího ústrojí, dermatologických
chorob, neurózy, stresu a stavů únavy nebo revmatizmu. Pobyt v solné jeskyni
je rovněž vynikající prevencí proti chřipce.
7. Je pobyt v solné jeskyni omezen věkem? Je vhodný pro děti?
Pobyt v solné jeskyni můžete absolvovat v každém věku. Je velmi vhodný
rovněž pro děti (dětem do 1,5 roku návštěvu solné jeskyně konzultujte
s lékařem). Vstup dětí do 12 let je povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
8. Jaké zákazy a omezení platí v solné jeskyni?
V solné jeskyni je zakázáno:
Konzumovat jakýchkoliv potraviny nebo nápoje.
Dotýkat se solných prvků a vynášet sůl z jeskyně.
Fotografovat a natáčet filmové záznamy.
Používat parfémy a intenzivní tělové deodoranty před vstupem do jeskyně.
Vstupovat do jeskyně s mobilním telefonem (mobilní telefon je nutné
vypnout a odložit v recepci).
Vstup do solné jeskyně je zakázán:
Osobám s infekčním onemocněním nebo akutním TBC.
Osobám se všemi akutními onemocněními spojenými se zvýšenou teplotou
nebo s příznaky virového onemocnění (rýma, kašel, apod.).
Osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem jiných omamných látek.
Z důvodu ochrany zdraví ostatních návštěvníků takto nemocní lidé nebudou
do solné jeskyně vpuštěni nebo jim bude procedura předčasně bez náhrady
ukončena. Taktéž v případě náhlé nevolnosti je nutné solnou jeskyni ihned
opustit.
9. Kdy je vhodné konzultovat pobyt v jeskyni s lékařem?
Návštěvu solné jeskyně doporučujeme konzultovat s ošetřujícím lékařem v
případě osob trpících klaustrofobií, nízkým tlakem, nadměrnou činností štítné
žlázy nebo onkologickým onemocněním.
10. Hradí pobyt v solné jeskyni zdravotní pojišťovny?
Ano. Některé zdravotní pojišťovny hradí pobyt v solné jeskyni.

OTEVÍRÁME V BŘEZNU,
AKCE NA BŘEZEN: PŘI ZAKOUPENÍ PERMANENTKY DÁREK ZDARMA
Kontakt: Solná jeskyně Kobylí, Kobylí 807, tel: 777 80 20 76, email: jeskynekobyli@seznam.cz, www.solnajeskyne−kobyli.cz
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