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číslo 1

březen 2007

VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN

Nikol Judexová, IV. A

Velikonoce
Přijde jaro letos brzy?
Bude padat ještě sníh?
Dlouhá zima to mě mrzí,
Nechci jezdit na saních.

Všichni známe svátky jara,
Na které se těšíme,
Beránka nám peče máma,
Vajíčka s ní barvíme.

Pomlázky si upleteme,
Z vrbového proutí,
Děvčata s ní proženeme,
Až se z toho zhroutí!
P. Bartošík, V. A
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Podivínský

zpravodaj

Informace ze zasedání zastupitelstva města č. II a č. III,
konaných ve dnech 14.12. 2006 a 14.03. 2007
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Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body :
Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XXII ze dne 26.09. 2006 a ustavujícího zasedání zastupitelstva města
ze dne 05.11. 2006.
Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.2006.
Schválilo Rozpočtové opatření č. 4 bez výhrad.
Projednalo a hlasováním rozhodlo schválit pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2007 k zajištění rozpočtového hospodaření města Podivína a jím zřízených
organizací v době od 1.1. 2007 do schválení rozpočtu města na rok 2007.
Schválilo na základě § 84, písm. x) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/
ve znění pozdějších předpisů Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva města.
Projednalo a vzalo na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2006.
Schválilo složení kontrolního výboru jako svého iniciativního a poradního orgánu
v tomto složení: předsedkyně Ing. Hřebačková Leona, bytem..., členové Ustohalová
Ernestína, bytem ...., Pospíšil Jiří, bytem ....., Rybka Martin, bytem ...., Škrobáček
František, bytem ...... Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti kontrolního
výboru pro rok 2007 dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města schválilo
jednací řád kontrolního výboru dle předloženého návrhu.
Schválilo složení finančního výboru jako svého iniciativního a poradního orgánu
v tomto složení: předseda Hřebačka Svatopluk, bytem ....., členové Havlová Jarmila,
bytem ....., Hájková Miroslava, bytem ....., Školařová Lenka, bytem ....., Pospíšilová
Hana, bytem ...... Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti finančního výboru
pro rok 2007 dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města schválilo jednací řád
finančního výboru dle předloženého návrhu.
Vzalo na vědomí jmenování zvláštních orgánů obce: Komise pro projednávání
přestupků, Povodňové komise, Kontrolního orgánu /finanční kontrola ve veřejné
správě/, Bezpečnostní rady obce, Krizového štábu obce.
Rozhodlo schválit složení hlavní inventarizační a likvidační komise k 14.12. 2006
takto: předseda : místostarosta města Bc. Martin Důbrava, DiS., členové: radní
Svatopluk Hřebačka, radní Ing. Leona Hřebačková, radní Ing. Jan Latín, vedoucí
ekonomického odboru Marcela Štefanová, správa majetku Libuše Huňová.
Projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Podivína č. 1/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
Vzalo na vědomí zprávu starosty města o ukončení lékařské praxe MUDr. Daniela
Hudečka.
Vzalo na vědomí informaci o probíhajícím řízení ve věci dodatečného povolení
oborního oplocení plánované obory „Obelisk“.
Schválilo měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle
předloženého návrhu.
Schválilo na základě žádosti Jiřího Jägera a doporučení rady města vzdání se
práva a prominutí pohledávky panu Jiřímu Jägerovi, r. č. : .... v celkové výši Kč
125 782,70,− k datu 14.12. 2006.
Projednalo návrh Mateřské školy Podivín na vyřazení majetku a schválilo návrh
na prodej a vyřazení majetku Mateřské školy Podivín dle předloženého návrhu.
Projednalo návrh Základní školy Podivín na vyřazení majetku a schválilo návrh
na prodej a vyřazení majetku Základní školy Podivín dle předloženého návrhu.
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 země−
měřičská, 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.
Pověřilo starostu města jednáním s vlastníky pozemku p.č. 25 – České dráhy,
a.s., p.č. 94 a 95/1 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bez−
úplatném převodu pozemků a staveb na nich /vozovky/ do majetku města.
Současně pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu
uvedených pozemků a staveb do majetku města.
Schválilo s datem účinnosti od 1.1.2007 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Penzionu
s byty pro důchodce.
Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. II. ze dne 14. 12. 2006.
Projednalo návrh závěrečného účtu Města Podivín za rok 2006, který byl zveřejněn
na úřední desce v termínu od 26.02. 2007 do 15.03. 2007. Zastupitelstvo města
uzavřelo projednání Závěrečného účtu Města Podivína za rok 2006, jehož součástí
je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením Města Podivín za rok 2006, a to bez výhrad.
Schválilo rozpočtový výhled na roky 2008 až 2009 dle předloženého návrhu.
Schválilo rozpočet města pro rok 2007 dle předloženého návrhu rozpočtu města
na rok 2007 bez výhrad.
Projednalo a schválilo Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína,
uzavřené v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s těmito
subjekty : Římskokatolická farnost Podivín, Loutkářský soubor Podivín, TJ Sokol

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Podivín, TJ Slavoj Podivín, YMCA – skautský oddíl Podivín, Modelářský klub
Podivín, Klub přátel okrasného ptactva Podivín, Moravský rybářský svaz Podivín,
Sdružení zdravotně postižených Podivín, Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR – ZO Bulhary.
Schválilo v souladu s § 84., odst h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, volbu starosty města pana Stanislava Machovského,
RČ: ... do orgánů společnosti HANTÁLY a.s., Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice,
IČ: 42324068.
Projednalo a schválilo v souladu s § 6, odst.5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), starostu města pana
Stanislava Machovského, RČ: .... ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace sídelního útvaru Podivín – změna č. 2.
Projednalo návrh Okresního soudu v Břeclavi a zvolilo do funkce přísedící okresního
soudu paní Bc. Blaženu Švestkovou, bytem ...., RČ : .......
Schválilo ukončení veřejné nabídky na prodej pozemku p.č. KN 1110/1 o celkové
výměře 434 m2 v k. ú. Podivín, vedeného jako zahrada a rozhodlo prodat výše
uvedený pozemek paní Ludmile Šrámkové, bytem ...... Prodejní cena je stanovena
na Kč 100,−/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.
Vzalo na vědomí odstoupení společnosti SF PETROL od záměru koupě pozemku
p.č. 1780/6 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku
na prodej pozemku p.č. 1780/6, vedeného jako ostatní plocha o celkové výměře
3284 m2 v k.ú. Podivín. Kriteria, podmínky a priority prodeje jsou tyto : minimální
kupní cena je stanovena na částku Kč 155,−/m2, nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi pozemku, bude
přihlédnuto k výši nabízené kupní ceny, podnikatelskému záměru a možnosti
vytvoření nových pracovních míst. Písemné nabídky budou přijímány v termínu
od 15.3. 2007 do 15.4. 2007.
Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej části pozemku p.č. 287 vedeného
jako ostatní plocha. Nabízená část pozemku byla geometrickým plánem určena
jako pozemek p.č. 287/2 o výměře 4 m2 a pozemek p.č. 287/3 o výměře 3 m2
v k.ú. Podivín. Cena pozemku je stanovena na částku Kč 500,−/m2. Výsledná kup−

ní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
32. Projednalo žádost Pavla Švece a Miroslava Švece o odkoupení pozemku KN p.č.
2723/1 o celkové výměře 419 m2 a části pozemku KN p.č. 2722 o celkové výměře
1200 m2 a pověřilo radu města projednáním žádosti a předložením návrhu prodeje
na následujícím zasedání zastupitelstva města.
33. Projednalo a schválilo vstup Města Podivína do Svazu měst a obcí České republiky.
34. Vzalo na vědomí informaci o novelizaci vládního nařízení č. 50/2006 o odměnách
uvolněných a neuvolněných členů obecních zastupitelstev.
35. Schválilo směrnici o sociálním fondu dle předloženého návrhu.
36. Projednalo a schválilo Havarijní plán obce dle předloženého návrhu.
37. Projednalo a hlasováním schválilo závěrečnou zprávu hlavní inventarizační
a likvidační komise k výsledku inventarizace majetku města k 31.12.2006
dle předložených zpráv bez výhrad.
38. Schválilo bezúplatný převod cvičebního nářadí /dle přiloženého seznamu/
na Městské hale z TJ Slavoj Podivín na Město Podivín.
39. Schválilo prodej vyřazených, opotřebovaných a poškozených 22 ks svazků krásné
a naučné literatury z fondu Městské knihovny za Kč 2,−/ks. V případě jejich
neprodejnosti schvaluje zastupitelstvo města jejich fyzickou likvidaci.
40. Vzalo na vědomí informaci o žádosti společnosti Euro – Jordán, s.r.o. na koupi
pozemku p.č. 2317 v k.ú. Podivín za účelem rozšiřování společnosti a pověřilo
radu města zjištěním všech skutečností a jednáním s p. Kamilem Jordánem a
p. Rostislavem Jankovičem.

Poděkování
V říjnu roku 2004 jsem na zadní straně (byť by se hodila stejně jako
v následujícím případě spíš čelní strana) děkoval odstupující šéf−
redaktorce Podivínského zpravodaje, odcházející na mateřskou, které
se říká dovolená. Dnes je mojí milou povinností poděkovat tehdejší
nástupkyni Mgr. Pavle Schallenbergerové za práci, která je výstižně
charakterizována v názvu funkce – zodpovědná redaktorka. Že je to práce
zodpovědná, potvrdí pouze ten, který si martyriem přípravy zpravodaje
od „vydolování“ příspěvků až po konečnou korekturu tisku projde.
Dovolte mi tedy, abych za podivínské občany poděkoval paní
Schallenbergerové za trápení, které s námi jako s dopisovateli měla.
Abych jí poděkoval za čas, který mohla využít jenom pro sebe, ale věno−
vala ho nám. Tím slůvkem „nám“ nemyslím nyní pouze dopisovatele,
ale všechny, kterým Podivínský zpravodaj přinášel informace a zprávy.
Dovolte mi také, abych jí popřál k budoucí funkci, která bude ještě
zodpovědnější, hodně radosti a potěšení.
Stanislav Machovský

Podivínský

zpravodaj

Komise rady města
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 117 odst. 2/ zřizuje
zastupitelstvo města jako své iniciativní a poradní orgány vý−
bory, podle téhož zákona § 106 odst 1/ zřizuje starosta města
zvláštní orgány obce a podle § 122 odst. 1/ zřizuje rada města komise.

Vzhledem k tomu, že řada z kandidátů za jednotlivé strany
vyjádřila svojí kandidaturou do volených orgánů obce vůli podílet
se na spolupráci při řízení města, navrhlo zastupitelstvo, rada města
a starosta města skladbu výborů a komisí.
O skladbě výborů a zvláštních orgánů obce jsme vás informovali
v minulém čísle Zpravodaje, tento výčet doplňujeme o skladbu komisí
rady města.

Komise rady města

předseda

členové

Dopravy a životního prostředí

Ing. Průdek Petr

p. Hemza Ladislav

Stavební a rozvoje města

Ing. Latín Jan

Ing. Pálka Jiří
Ing. Klusáček Dalibor

Ing. Vondráček Jan
Ing. arch. Šemora Pavel

Sportovní

p. Svačina Rostislav st.

p. Görner Leopold
p. Rybka Michal

p. Čapka Jiří
p. Ustohal Miroslav

Zemědělská

p. Gála Miloslav

Ing. Hřebačka Petr

p. Rotter Jiří ml.

Sociální a zdravotní

pí Kostrhunová Blanka

MUDr. Němcová Liana
pí Fiedorová Radomíra

pí Křížová Hana
MUDr. Mucha Zbyněk

V Podivíně 8.1.2006

Stanislav Machovský, starosta

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007
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 obce
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
Splátka půjčky bytového fondu − obec
Splátky půjček bytového fondu − občané
Příspěvek na výkon státní správy, na školství
paragraf 2119 − Záležitosti těžebního prům. a energetiky
Úhrady z vydobývaného prostoru
paragraf 2140 − Vnitřní obchod, služby a turismus
Prodej −
pohlednice Podivín
brožura Podivín
kniha 100 let sportu
mapka Podivín
brožura, mapa LVA
divadelní almanach
turistické známky
kniha − Jihomoravský kraj
kniha − Vlastivědný sborník
paragraf 3314 − Činnosti knihovnické
Knihovna − členské příspěvky
prodej disket
kopírování
internet
upomínky, ztracené, poškozené knihy
meziknihovní výpůjční služba
prodej vyřazených knih
paragraf 3319 − Záležitosti kultury j. n.
Kulturní akce
Prodej CD, MC − vánoční zpívání 2002
paragraf 3341 − Rozhlas a televize
Místní rozhlas − poplatek za hlášení
paragraf 3349 − Záležitosti sdělovacích prostředků j. n.
Zpravodaj − inzeráty
paragraf 3399 − Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Obřady − poplatky
paragraf 3429 − Zájmová činnost a rekreace
Rekreační chata − nájem
− poplatky

Schválený
rozpočet v Kč
4 726 000,00
968 000,00
255 000,00
5 341 000,00
23 000,00
7 823 000,00
1 000,00
1 083 000,00
40 800,00
70 000,00
15 000,00
200 000,00
130 000,00
370 000,00
1 590 000,00
292 400,00
25 600,00
213 000,00
1 347 100,00
135 000,00
1 000,00
500,00
300,00
1 000,00
200,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
10 200,00
100,00
400,00
700,00
2 200,00
500,00
300,00
55 000,00
600,00
9 000,00
7 000,00
62 000,00
6 500,00
2 000,00

PŘÍJMY

Schválený
rozpočet v Kč

paragraf 3612 − Bytové hospodářství
Bytové hospodářství − nájem
paragraf 3613 − Nebytové hospodářství
Nebytové prostory − č.p. 452 (traktorka) − nájemné
− č.p. 788 (hala a restaurace) − nájemné
− popl. za stoly a židle
− č.p. 389 (knihovna) − nájemné
− č.p. 933 (penzion) − nájemné
− č.p. 181 (MěÚ) − nájemné
− č. p. 2 (Lidový dům) − nájemné
Nebytové prostory − hospod. budova na ul.Sadová − nájemné
− č. p. 192 (Stará radnice − sklep) − nájemné
− sklep − nájemné
paragraf 3632 − Pohřebnictví
Hřbitov − pronájem hrobových míst
− poplatek za hřbitovní služby
paragraf 3639 − Komunální služby a územní rozvoj
Pozemky − pronájem
Pozemky − prodej
paragraf 3722 − Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběrný dvůr − poplatky za uložení
Popelové nádoby − prodej
paragraf 3723 − Sběr a svoz ostatních odpadů
Odpady − tříděný odpad − pytle
− odměna EKO−KOM za třídění odpadu
paragraf 3745 − Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Projekt ESF − příspěvek
Náhrada škody od pojišťovny − škoda na el. vedení
paragraf 4317 − Domovy − penziony pro staré občany
Penzion − pronájem bytů
− popl. za služby (výtah, antény, spol. prostory)
− 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
Zapůjčení výsuvného žebříku
Vyvěšení plakátů na informačních tabulích
Popl. za vysekání rákosu
Kopírování 5 500,00
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
PŘÍJMY CELKEM

762 700,00
71 000,00
154 700,00
1 000,00
36 600,00
102 000,00
31 500,00
10 000,00
43 500,00
600,00
600,00
400,00
1 100,00
133 900,00
556 500,00
19 000,00
28 000,00
3 000,00
190 000,00
230 000,00
50 000,00
368 500,00
220 800,00
39 000,00
20 800,00
10 000,00
1 000,00
4 000,00
3 000,00
200,00
200,00
1 000,00
65 000,00
300,00
300,00
9 000,00

27990100,00
3

Podivínský

zpravodaj

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007
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Schválený
rozpočet v Kč

paragraf 1014 − Ozdravování hosp. zvířat, zvl. veter. péče
Deratizace města
50 500,00
Útulek pro psy
15 000,00
paragraf 1019 − Ostatní zemědělská a potr. činnost
Moravský rybářský svaz − příspěvek na činnost
35 000,00
paragraf 2141 − Vnitřní obchod
Sdružení obcí a měst Jižní Moravy − členský příspěvek
2 900,00
Dobrovolný svazek obcí LVA − členský příspěvek
57 900,00
Propagace města
50 000,00
− reklamní sloup − nájemné
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
60 000,00
Rekonstrukce − B.Němcové II (úsek mez ul. U Dráhy a Nerudova)
250 000,00
− Stará čtvrť
140 000,00
− Poříčí II
200 000,00
− inženýrská činnost
12 000,00
Projekty − Příční 42 000,00
Převod pozemků Palackého, Sokolská (geom. plán)
25 000,00
Výkup pozemků − Kopce, cesta od nádraží
50 000,00
Zimní údržba komunikací
80 000,00
paragraf 2219 − Záležitosti pozemních komunikací j.n.
Chodníky − výstavba − Bratislavská − Pekárna − Gálovo
420 000,00
− inženýrská činnost − platy
30 000,00
Polní cesty − úpravy
40 000,00
Paragraf 2229 − Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Dopravní značení − rychlostní tabule na vjezdech do města
165 000,00
Pasportizace dopravního a orientačního značení
42 000,00
paragraf 2310 − Pitná voda
Dolní Valy − inženýrské sítě
1 700 000,00
paragraf 3111 − Předškolní zařízení
Mateřská škola Podivín − příspěvek na provoz
605 000,00
− projekt odstranění energ.úniků(okna,zateplení) 73 000,00
− rekonstrukce hřiště, herní prvky
500 000,00
paragraf 3113 − Základní školy
Základní škola Podivín − příspěvek na provoz
1 680 100,00
− školní hřiště
1 728 100,00
− projekt okna, fasáda zadní trakt
45 000,00
paragraf 3141 − Školní stravování
Školní jídelna při ZŠ Podivín − příspěvek na provoz
570 000,00
paragraf 3231 − Základní umělecká škola
Základní umělecká škola − srážkové vody
3 000,00
− revize
1 500,00
paragraf 3314 − Činnosti knihovnické
Městská knihovna − výdaje
588 200,00
paragraf 3315 − Činnost muzeí a galerií
Příspěvek Muzejní a vlastivědné společnosti Brno
400,00
paragraf 3319 − Záležitosti kultury
Kulturní akce
150 000,00
Kronika města − platy − kronikář
20 000,00
paragraf 3322 − Zachování a obnova kulturních památek
Stará radnice − projekt rekonstrukce
725 600,00
Projekt na opravu Cyrilky − hrazeno z přijatých darů
31 000,00
paragraf 3330 − Činnosti registr. církví a nábožen. spol.
Příspěvek na opravu budovy farní budovy − kulturní památky
300 000,00
paragraf 3341 − Rozhlas a televize
Místní rozhlas − poplatky, opravy
25 000,00
− náměstí
67 800,00
− ul. Za Drahou
17 600,00
paragraf 3349 − Záležitosti sdělovacích prostředků
Podivínský zpravodaj − tisk
104 000,00
− platy − šéfredaktor
7 500,00
paragraf 3392 − Zájmová činnost v kultuře
Městská hala − výdaje
798 200,00
Loutkářský soubor Podivíni − příspěvek na činnost souboru
5 000,00
paragraf 3399 − Záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Obřady − věcné dary
25 000,00
− platy − účinkující
45 000,00
paragraf 3419 − Tělovýchovná činnost
TJ Sokol Podivín − příspěvek na činnost
150 000,00
TJ Slavoj Podivín − příspěvek na činnost a závlahový systém
400 000,00
paragraf 3421 − Využití volného času dětí a mládeže
YMCA − skautský oddíl − příspěvek na činnost organizace
35 000,00
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Schválený
rozpočet v Kč
1 500,00
35 000,00

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
150 000,00
Klub přátel okrasného ptactva − příspěvek na činnost klubu
15 000,00
paragraf 3612 − Bytové hospodářství
Bytové hospodářství − opravy, údržba, revize, materiál
80 000,00
− voda, elektrická energie, plyn
60 000,00
Demolice č.p. 9 ul. Kopce
30 000,00
Byty Újezd − pojištění budovy
5 300,00
paragraf 3613 − Nebytové hospodářství
Nebytové prostory − Traktorka č. p. 452 − revize
1 500,00
Nebytové prostory − hospodářská budova ul. Sadová − revize
4 000,00
Nebytové prostory č.p.192( Stará radnice)−plyn,el.en.,voda, revize
30 000,00
Nebyt.prostory č. p. 2 (Lidový dům) − revize
1 500,00
− srážkové vody
8 500,00
paragraf 3619 − Ostatní programy rozvoje bydlení
Bytový fond − rezerva
152 800,00
paragraf 3631 − Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení − materiál,el.en., opravy, soc.poj., zdrav.poj.
472 500,00
− plat − dohoda o pracovní činnosti
30 000,00
− výměna stávajících svítidel
115 000,00
− modernizace rozvaděčů
20 000,00
Výstavba − náměstí
896 800,00
− Za Drahou
166 000,00
paragraf 3632 − Pohřebnictví
Hřbitov − kontejnery, voda
36 000,00
− chodníky
100 000,00
Židovská hřbitov − údržba
20 000,00
paragraf 3635 − Územní plánování
Změna Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Podivín
150 000,00
paragraf 3639 − Komunální služby a územní rozvoj
Energetické sdružení obcí Jižní Moravy − členský příspěvek
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
1 270 000,00
− nájem kontejnerů
9 000,00
Komunální odpad z veř. komunikací, prostranství, zeleně−svoz
40 000,00
Popelové nádoby − nákup
28 600,00
Komunální odpad ze sběrného dvoru − kontejnery
45 000,00
Sběrný dvůr − platy, soc. poj, zdrav, poj.
22 000,00
paragraf 3723 − Sběr a svoz ostatních odpadů
Tříděný odpad − svoz
250 000,00
nákup kontejnerů na sklo
40 000,00
paragraf 3745 − Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Park Hliníky − závlahy
50 000,00
Dětské hřiště − u Fruty
170 000,00
Stromy − výsadba, prořez
110 000,00
Údržba veřejné zeleně − sečení
400 000,00
Technické služby − výdaje
1 733 800,00
Škoda na el. vedení (E.ON)
50 000,00
paragraf 4341 − Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Jednorázové sociální příspěvky
20 000,00
paragraf 4351 − Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení
Penzion s byty pro důchodce − výdaje
2 647 500,00
Fond darů − účel dovybavení Penzionu − rezerva
9 600,00
paragraf 4357 − Domovy
Občanské sdružení Biliculum Novosedly − finanční dar
10 000,00
paragraf 4349 − Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup.obyv.
Sdružení zdr. Postižených − smíšená org. Podivín − příspěvek
30 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR − ZO Bulhary
1 500,00
Oblastní charita Břeclav − fin. dar − pro Domov svaté Agáty Břeclav
3 300,00
− pro Denní centrum s azylovým bydlením
3 300,00
− pro K−centrum a Síť služeb pro osoby závislé 3 300,00
− pro Dobrovolnické centrum Břeclav
3 300,00
paragraf 5311 − Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie − smlouva (Město Břeclav)
200 000,00
paragraf 5512 − Požární ochrana − dobrovolná část
Sbor dobrovolných hasičů − výdaje
297 500,00
Sdružení hasičů − členský příspěvek
1 500,00
paragraf 6112 − Místní zastupitelské orgány
Zastupitelstvo města − výdaje
1 034 500,00
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paragraf 6171 − Činnost místní správy
Městský úřad − výdaje
Čerpání sociálního fondu (zaměstnanci, starosta, zástupce star.)
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 Fondu darů − rezerva
Poplatky za vedení Bytového fondu Podivín
Úrok z bankovního úvěru − 20. bytových jednotek
Poplatky za vedení úvěrového účtu
Úrok z bankovního úvěru − projekt Břeclavsko
paragraf 6320 − Pojištění funkčně nespecifikované
Souhrnné pojištění majetku
paragraf 6399 − Finanční operace
Daň z příjmu obce
VÝDAJE CELKEM

5 084 800,00
200 000,00
43 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
3 000,00
147 800,00
900,00
317 500,00
170 000,00
23 000,00
29 298 400,00

Příjmy CELKEM

27 990 100,00

Výdaje CELKEM

29 298 400,00

Saldo příjmů a výdajů

−1 308 300,00

Pokrytí salda příjmů a výdajů:
Základní běžný účet − stav k 1. 1. 2007
Sociální fond − stav k 1. 1. 2007
Bytový fond Podivín − stav k 1. 1. 2007

3 231 200,00
39 700,00
1 308 200,00

Fond darů − stav k 1. 1. 2007

56 800,00

Splátky půjček z Bytového fondu − město

−25 600,00

Splátky dlouhodobého úvěru − 20 b.j.

−913 200,00

Splátky dlouhodobého úvěru − Břeclavsko

−988 800,00

Vratka návratné finanční výpomoci − Bytový fond

−1 400 000,00

Financování

1 308 300,00

CELKEM

Společenská kronika

Zasílání příspěvků elektronickou poštou

Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 se narodilo 24 dětí, z toho
13 chlapců a 11 děvčat.
Do Podivína se přistěhovalo 39 obyvatel. Odstěhovalo
se 77 obyvatel. Zemřelo 25 našich spoluobčanů, z toho 6
v Podivíně.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2006 – 2.817.

Již skoro dva roky mohou ti, kteří chtějí přispět do Podivínského
zpravodaje, zasílat své příspěvky emailovou poštou. Jsme rádi, že této
formy předávání příspěvků využívá čím dál více pisatelů. Využití
internetu nám při zpracování příspěvků usnadňuje práci, vám šetří vaše
kroky na městský úřad, kde se příspěvky ke dni uzávěrky shromažďují,
a navíc odpadá obava o osud fotografií nebo jiných dokumentů, které
původně vždy putovaly do tiskárny a pak se měsíc po uzávěrce vracely
složitou cestou zpět ke svým majitelům (nyní fotografie pořízené většinou
digitálními fotoaparáty přeposíláme emailem do tiskárny).
Pro tyto účely byla zřízena emailová adresa
Podivinsky.zpravodaj@seznam.cz.
Přestože byla několikrát avizována, využívali jste častěji mou osobní
adresu. Vzhledem k tomu, že předávám štafetový kolík a červnové číslo
pro vás bude připravovat již někdo jiný, prosím, abyste své příspěvky
do červnového čísla zasílali na výše zmíněnou adresu zpravodaje.
Příští číslo zpravodaje vyjde na konci června, uzávěrka příspěvků
proběhne začátkem června (termín bude upřesněn).
Pavla Schallenbergerová

V letošním roce uzavřelo manželství 44 snoubeneckých párů,
z toho 3 na městském úřadě, 3 církevní sňatky a 38 na Janově
hradě.
Manželství uzavřelo 6 párů místních.
Z celkového počtu 44 sňatků bylo 5 sňatků s cizinci.
10. 06. 2006 proběhl slavnostní obřad – zlatá svatba manželů
Zdeňka a Anny Helešicových.
24. 06. 2006 byli v obřadní síni městského úřadu přijati
jubilanti ročníku 1946.
Podivín 28.02.2007

62. výročí osvobození města Podivína
Vážení spoluobčané,
zastupitelé Města Podivína si Vás dovolují pozvat na

OSLAVU 62. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat
v pátek 13. 4. 2007 v 17. hodin u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.
Program:
Přivítání občanů a hostů

zástupce starosty

Slavnostní projev

starosta

Položení květinových darů

zástupci složek

Slavnostní ukončení

Hymna ČR

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

Vakcinace lišek
Krajská veterinární stanice rozeslala informaci o kladení návnad k vakcinaci
lišek proti vzteklině. Město Podivín je plánováno na přelom března a dubna. Kladení
bude prováděno letecky. Návnad by se lidé neměli dotýkat, také není vhodné, aby
v této době v lese pobíhali psi. Podrobné informace na MěÚ v Podivíně.
MěÚ Podivín
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O odpadech
Město Podivín se znovu postavilo do čela všech obcí, které jsou
zapojeni do systému odpadového hospodářství v rámci a.s. Hantály Velké
Pavlovice. Toto konstatování /pro město Podivín velmi lichotivé/ zaznělo
na valné hromadě a předneseno bylo RNDr. Krčmářovou z firmy EKO
KOM Praha, která statistiku separace vede. Všem občanům města za to
patří dík. Doufám, že se forma třídění odpadů již dostatečně zažila a že
první místo v třídění si udržíme i nadále.
Dovolím si malou rekapitulaci.
Plasty /PET lahve/, papír, nápojové kartony. Všichni občané, kteří
uhradili poplatek za svoz a likvidaci odpadů /mimochodem jeden
z nejnižších poplatků v rámci a.s. Hantály/, obdrželi pytle na tříděný
odpad. Modré na papír, průhledné na plasty /PET lahve/ a nově oranžové
na nápojové kartony. U všech tří komodit /PET lahví, papíru i nápojových
kartonů/ je bezpodmínečně nutné snížit jejich objem sešlápnutím a to
tak, aby se nepřevážel a neskladoval vzduch. Mimo úspory pytlů spoříme
také práci těch, kteří s pytli manipulují. Ať už jsou to naši pracovníci
nebo pracovníci a.s. Hantály.
Sklo bílé a barevné. Nejpozději v měsíci květnu se na původních
místech, tj. u Univarsalu a u Jednoty u nádraží, objeví plastové kontejnery
/zvony/ na sklo. Budou zřetelně označeny podle druhu skla, které do
nich patří. Další plechové kontejnery budou na Sběrném dvoře. Stejně
tak jako u jiného separovaného odpadu záleží velmi na tom, jak kvalitně
se třídí. Zopakuji notoricky známé „Za vytříděný odpad dostaneme
zaplaceno, za nevytříděný platíme.“
Železný šrot. V úterý od 15.00 do 17.00 a v sobotu od 14.00 do 17.00
lze šrot odevzdat na Sběrném dvoře.
Elektorodpad. Elektrospodtřebiče, které jsou kompletní, může občan
odevzdat bezplatně na Sběrném dvoře. Rozebrané spotřebiče budou
odebírány za úplatu.
Ořezy větví a keřů. V sobotu 31.3. 2007 a 14.4.2007 bude otevřena
skládka na Rozmberském, kam mohou občané odvézt uvedený zahradní
odpad.
Biologický odpad. Trávu, listí by měli občané likvidovat kompos−
továním. O kompostování byly napsány informace v minulých výtiscích
Podivínského zpravodaje. Město Podivín ve spolupráci s a.s. Hantály
připraví možnost zajištění kompostérů v přístupnějších cenových relacích.
Akce je připravována na rok 2008.
Stavební odpad. Lze řešit po dohodě s p. Jankovičem – odvozem
na drtírnu odpadu, případně objednávkou kontejneru z a.s. Hantály.
Občan města má nárok na slevu – potvrzení obdrží na MěÚ v Podivíně.
Dřevo. Lze pálit pouze suché a čisté dřevo. Ze zákona o ochraně ovzduší
není povoleno pálení dřeva ošetřeného nátěrem, impregnovaného
chemickými látkami apod. Takovéto patří na sběrný dvůr.
Ještě jednou děkuji všem občanům, kteří si uvědomují, jak
nebezpečné je pálení plastů a všech odpadů s příměsemi chemických
látek. Těm, kteří si to neuvědomují, poděkují jejich děti a vnoučata.
Stanislav Machovský

Výměna řidičských průkazů
Vážení spoluobčané,
na základě oznámení Ministerstva dopravy Vás
upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů
vydaných od 1. července 1964 do 30. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na úřední desce městského úřadu,
případně na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu (MěÚ
Břeclav – v zadním traktu dvora).
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských
průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech.
Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu
se řidič dopouští dopravního přestupku.
Proto prosím s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte.
Stanislav Machovský

Zametání ulic
Řada občanů se po prvním zametání města, které proběhlo začátkem
měsíce března, ptá, proč že není zameteno také před jejich domem. Město
Podivín nechalo zamést místní komunikace, které jsou v jeho vlastnictví.
To znamená všechny vozovky mimo hlavní tah, což jsou vozovky
v Rybářích, Masarykovo náměstí, Komenského, Bratislavská, Palackého
a Havlíčkova. Tyto cesty patří Jihomoravskému kraji a správcem je
Správa a údržba silnic. Veškeré činnosti spojené s údržbou provádí SÚS
Břeclav. To, že zametání mohou provádět téměř až v letních měsících,
nejsme schopni ovlivnit. Samozřejmě, že se o to každý rok snažíme.
Další zametání proběhne po ukončení jarních prací a to v před−
velikonočním termínu 2.4. − 5.4.2007. Znovu žádám všechny majitele
vozidel parkujících celoročně na vozovkách, aby k tomuto datu vozidla
odstranili. Je totiž jejich vinou, že město uhradí veškeré náklady na
zametací stroj a vozovky s odstavenými auty jsou zameteny pouze zčásti.
Nehledě na to, že při „kličkování“ mezi odstavenými vozidly může dojít
k jejich poškození.
Třetí termín zametání bude 27.6. − 29.6.2007.
Stanislav Machovský
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UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 22. 3. , 29. 3. , 6. 4. 2007 bude prováděna
velkoplošná deratizace města Podivín. Akci zabezpečuje firma
Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření
kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců
i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme
občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud
to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované
firmy, anebo nahlaste své požadavky na úřadovnu, aby bylo
zabezpečeno komplexní ošetření obce.
Pro vlastní potřebu si budou moci občané zakoupit
u provádějící firmy nástrahy proti hlodavcům.
Deratex, spol. s r. o.
Městský úřad Podivín

Podivínský

zpravodaj

O studnách
Níže uvedené řádky objasňují v hrubých rysech povinnosti vlastníků studní. Podrobné
informace, pokud nebudou tyto stačit, jsou k dispozici u starosty města.
1. Základní informační zdroje
1.1. Oficiální internetové stránky Ministerstva zemědělství www.mze.cz
1.2. Internetové stránky Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí
k informační kampani www.zanikpovoleni.cz
1.3. Bezplatná infolinka Ministerstva zemědělství 800 101 197
2. Informační kampaň k zániku vybraných povolení k nakládání s vodami
2.1. Důvody kampaně
Zákon č. 20/2004 Sb., stanovil, že vybraná povolení k nakládání s vodami zanikají
nejpozději k datu 1.1.2008 (pokud nezaniknou dříve uplynutím doby, na kterou byla
udělena). Zákon vycházel z požadavků evropské politiky v oblasti vod, podle kterých
je třeba s vodou hospodařit především s ohledem na její zásadní význam jako
jednoho z nejcennějších přírodních zdrojů. Nakládání s vodou tak musí v první řadě
respektovat požadavek udržitelného hospodaření s touto cennou surovinou. Proto
musí být povolení časově omezena, aby mohla být přizpůsobována novým podmínkám.
2.2. Cílová skupina = na koho se kampaň vztahuje
Informační kampaň byla zahájena s cílem informovat ty osoby, které dnes mají platné
povolení, že nejpozději k datu 1.1.2008 jim platnost jejich povolení zanikne, a upozornit
je, že mají možnost požádat o prodloužení jeho platnosti žádostí podanou do 1.7.2007,
popř. požádat včas o vydání povolení nového.
Jedinou výjimku tvoří povolení fyzických osob (nepodnikatelů) k odběru podzemních
vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou (včetně
zalévání zahrady, WC apod.), jejichž platnost k datu 1.1.2008 nezaniká a tato povolení
platí i nadále. Cílovou skupinou byly tedy osoby (především obce, fyzické osoby
podnikající, právnické osoby apod.), které již v minulosti povolení získaly a kterým
hrozí, že toto jejich povolení k 1.1.2008 bez náhrady zanikne. Dle velmi přibližných
odhadů jednotlivých krajských úřadů, které byly postoupeny Ministerstvu zemědělství,
může být takto dotčeno více než 30 000 subjektů. Z hlediska vodoprávních úřadů by
bylo neseriózní na tuto skutečnost uvedené osoby neupozornit.
Nicméně vedlejším (a médii intenzivně podporovaným) produktem kampaně bylo
povědomí o tom, že k odběru nebo vypouštění vod je třeba povolení správního orgánu.
Reakce především ze strany vlastníků studní, postavených většinou bez jakéhokoliv
povolení, kteří odebírají podzemní vodu bez povolení k odběru, je masivní a to
přesto, že této skupině „odběratelů“ podzemní vody informační kampaň vůbec
určena nebyla.
2.3. Komu platné povolení k odběru vod nezaniká
Základní výjimkou z povolení, jejichž platnost k datu 1.1.2008 zaniká, jsou odběry
podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou
vodou. Platnost těchto povolení nezaniká a odběr podzemní vody na jejich základě
bude i po 1.1.2008 právně přípustný. Nezanikají a nadále budou tedy, za výše uvedeného
předpokladu účelu odběru podzemní vody, legální.
2.3.1. Odběry podzemních vod ze studní vybudovaných před 1.1.1955 realizované
fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti, a to bez nutnosti mít takový
odběr povolen na základě povolení (tzn. tato osoba nemusí mít v ruce žádný „papír“, a
přesto se takový odběr podzemní vody považuje za povolený) − blíže viz výklad
Ministerstva zemědělství č. 70;
2.3.2. Odběry podzemních vod ze studní vybudovaných po 1.1.1955 realizované fyzickou
osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti na základě platného povolení k odběru
podzemní vody, které musí mít v tomto případě podobu individuální správního aktu
(tzn. je třeba mít k odběru podzemní vody „papír“,
popř. alespoň jeho vydání prokázat).
Jelikož přijetí nového vodního zákona v roce 2001 bylo garancí šetrného přístupu k
regulaci nakládání s vodou, nezanikají ani povolení k odběru povrchové nebo podzemní
vody, která nabyla právní moci od data účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.1.2002. Ta
platí nadále bez ohledu na účel odběru a bez ohledu na to, zda je osobou oprávněnou
z takového povolení fyzická osoba, právnická osoba nebo třeba obec.
2.4. Kdo žádné povolení k odběru vod nepotřebuje
Žádné povolení příslušného vodoprávního úřadu nebo předchozích orgánů nepotřebuje:
2.4.1. Ten, kdo podzemní nebo povrchovou vodu neodebírá (příklad: fyzická osoba
má na zahradě studnu, kterou k odběru podzemní vody vůbec nepoužívá a používat
nehodlá).
2.4.2. Fyzická osoba, která pro svoji potřebu a na vlastní nebezpečí odebírá povrchovou
vodu bez zvláštního technického zařízení – např. vědrem, kýblem, konví apod. (příklad:
za zahrádkou fyzické osoby protéká potok, ze kterého tato osoba konví odebírá vodu
na zalévání zahrádky). Nezáleží přitom na tom, jak často je voda odebírána ani kolik
vody se odebere. Jedná se o tzv. obecné nakládání s povrchovou vodou, ke kterému
není třeba povolení vodoprávního úřadu. Zvláštním technickým zařízení je např. čerpadlo
nebo pumpa;
2.4.3. Ten, kdo zachycuje povrchovou vodu jednoduchým zařízením na jednotlivých
pozemcích nebo stavbách (příklad: zachytávání povrchové vody tekoucí ve svahu nad
nemovitostí samospádem do jednoduché jímky nebo zachycování povrchové vody ze
střechy okapem a následné využití zachycené vody na zalévání zahrady). V případě
jednoduchých zařízení se nejedná o vodní díla;
2.4.4. Do 1.1.2008 ten, kdo odebírá podzemní vodu ze studny vybudované před 1.1.1955

(tzv. historická studna) – tzn. obecní studny, studny fyzických osob a další.
Pozor: po 1.1.2008 nepotřebují takové povolení již jen fyzické osoby (mimo rámec
podnikatelské činnosti), pokud odebírají podzemní vodu za účelem individuálního
zásobování své domácnosti pitnou vodou].
Často kladené dotazy
Pro snadnější orientaci v předchozích řádcích mohou sloužit tyto dotazy:
1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou
někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za
povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo.
Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k
individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování
WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený
i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o
zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační
chaty či chalupy.
2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou
v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě
platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř.
dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a
povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený
obecní úřad. Jejich seznam naleznete na těchto stránkách.
3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou
v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti
pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem
nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je
použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru
podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v
místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se
tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem
1.1.2008 nezaniká.
4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes
léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.)
využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo
konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno
zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného
pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství
odebrané vody.
5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog podle zákona č. 62/1988
Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů. Jeho vyjádření je podkladem vydání povolení k odběru podzemní vody, pokud
vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto
před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.
6. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní
vody zpoplatněno ?
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení
o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
nepodléhá správnímu poplatku.
7. Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě studnu,
kterou vůbec nevyužívám ?
Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo podzemní
vodu skutečně odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení
a studnu nikam nenahlašujete.
8. Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného
příslušným vodoprávním úřadem ?
Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povinnost, ale také jako ochrana
svého zdroje vody. Když tomu, kdo platné povolení nemá, někdo v okolí strhne pramen,
tak nemá žádné dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní vody má,
má podle platných předpisů i nárok na opatření náhradního zdroje vody nebo na
jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve studni přišli.
9. Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám studnu po roce
1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudační rozhodnutí k domu ?
Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím Vašeho domu, měl
byste neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad, kterým je pověřený obecní úřad,
o vydání povolení k odběru podzemní vody z Vaší studny. Formulář žádosti („Žádost –
odběr domácnost“) je k dispozici na portálu www.zanikpovoleni.cz nebo v listinné
podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám v případě potřeby s jeho vyplněním pomohou.
(Pokračování na str. 8)
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O studnách
(Dokončení ze str. 7)
10. Na jak dlouho se vydává povolení k odběru vody ?
Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody je vždy zahájeno k návrhu
(žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede dobu, na kterou odběr podzemní vody
žádá. Časové omezení povolení k nakládání s vodami je pak výsledkem vodoprávního
řízení.
11. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ?
Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě,
u které je studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů
užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání
stáří studny) a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy.
Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.

O Ladenské strouze /dále jen Svodnice/
v roce 2007
V prosincovém zpravodaji jsem popisoval situaci, kdy připravené
„zvodnění“ Svodnice zhatil zásah vandala, který zničil nově
zrekonstruované stavidlo v Selské hrázi na katastru obce Rakvice. Tímto
stavidlem měla být vpuštěna voda do přítokového kanálu, který tzv.
shybkou pod Trkmankou napájí Svodnicu. Mělo se tak stát začátkem
roku 2007, kdy odpadní vody z čistírny Rakvice byly svedeny přímo do
toku Trkmanky. Vzhledem k onomu nepochopitelnému vandalskému
činu se celá akce „zvodnění“ o několik měsíců zpozdila.
Podruhé nechal stavidlo opravit a nainstalovat majitel toku
Zemědělská vodohospodářská správa a od měsíce února protéká
Podivínem čistá voda, která je přiváděna tokem Trníček do rakvických
jezer a odtud pak pod Trkmankou do Svodnice. I při případné havárii
rakvické čističky se dnes už nemohou nevyčištěné vody dostat do
Svodnice. Pokud nezafunguje znovu lidská chuť ničit, měl by být Podivín
zbaven právem kritizovaného problému znečištěné a zapáchající stoky.
Ještě je možné obávat se činnosti bobrů, kteří si na toku Svodnice
v lokalitě Hruštičky stavějí hráze a znemožňují tak průtok dostatečného
množství vody do Podivína. Město Podivín bude ve spolupráci s odborem
životního prostředí Městského úřadu Břeclav situaci řešit.
Stanislav Machovský
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12. Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno o stáří
studny?
Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších správních
orgánů vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat nemožné. Stejně jako tomu
bylo doposud, budou pověřené orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní vody
pro individuální zásobování domácností pitnou vodou pouze namátkově, popřípadě
na upozornění, pokud načerno postavená studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné
plošné kontroly se nechystají. Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží na správním
orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout za protiprávní jednání v řízení z moci
úřední, musí prokázat naplnění skutkové podstaty deliktu.
13. Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na zalévání zahrady?
Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.

Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vzdělávací výsledky našich žáků
za I. pololetí školního roku 2006/2007
Povinnou školní docházku na naší škole plní 217 žáků, z toho
103 děvčat.
A jaké výsledky dosáhli?
Prospěch: vyznamenaných 125 žáků – 58%, neprospělo 7 žáků
(z 2. stupně) − 3 %.
Dvě žákyně nebyly klasifikovány pro nedostatek podkladů
k hodnocení (z důvodu vysoké absence), proto jim ředitel
školy určil náhradní termín.
Chování: velmi dobré 210 žáků – 97 %, uspokojivé žáků 7 (opět
2. stupeň) – 3 %.
Pochvaly: třídního učitele 46 žáků – 21,1 %
Důtky:
třídního učitele 3 žáci – 1,3 %, ředitele školy 2 žáci − 1 %.
Absence: omluvená celkem: 9577 (průměr na žáka 44 hodin),
neomluvená celkem − 57
(průměr na žáka 3,8 hodiny).
Z výše uvedeného přehledu mohu konstatovat, že naši žáci nadále
dosahují velmi dobrých vzdělávacích výsledků, samozřejmě s přispěním
vás, rodičů. Nad čím se musíme zamyslet, je vysoká absence našich
žáků, zejména v VIII. B a v IX. třídě, kde je průměr těsně pod hranicí
60 hodin na žáka. Věřím, že ve spolupráci třídních učitelů a rodičů snížíme
tuto oblast a tak předejdeme případnému záškoláctví.
Miroslav Cagášek, ředitel školy

Slavnostní otevření nového sportovního areálu
U příležitosti Mezinárodního dne dětí, k Městským úřadem Podivín
připravuje slavnostní otevření nového sportoviště v areálu ZŠ Podivín.
Součástí programu budou různé soutěže mezi jednotlivými třídami,
ale do hry budou zapojeni i rodiče, učitelé a ostatní zaměstnanci školy.
Soutěžit se bude v tradičních i méně tradičních disciplínách. Celá akce
začne 1. 6. 2007 v 9.00 hodin a její první část bude ukončena kolem
13.00 hodin.
Druhou částí programu, jejíž začátek bude v 18.00 hodin, bude
„Country bál“, určený pro celou veřejnost a pozvané hosty. Součástí
taneční zábavy bude pestré občerstvení a také nějaké to překvapení
navíc. Místo konání „Country bálu“ bude upřesněno později. Už nyní zveme
všechny rodiče, děti a celou podivínskou veřejnost k hojné účasti.
Jindřich Horňák, zástupce ředitele ZŠ

Sociálně patologické jevy – šikana
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci,
ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené
a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci
nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo nemohou bránit. Zahrnuje jak
fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé
osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či
ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné
přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.
Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti,
dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a
tělesném zdraví.
Pocit bezpečí každého jedince je neodmyslitelnou podmínkou
vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu školy. Škola
se snaží předcházet všem náznakům agresivity a všem způsobům
šikanování mezi žáky. Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje
na všech školách. Probíhá nejčastěji mezi žáky ve stejné třídě a odehrává
se v době přestávek, cestou do školy a ze školy nebo v době osobního
volna. Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Znaky
je možno rozdělit do následujících skupin: verbální přímé a nepřímé,
fyzické přímé a nepřímé, aktivní a pasivní.
Pro potrestání agresora škola užije výchovná opatření:
− napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele
− snížení známky z chování
− převedení do jiné třídy
− doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení
střediska výchovné péče pro děti a mládež nebo v nestátních
organizacích majících obdobnou náplň činnosti.
V mimořádných případech se užijí další opatření:
− doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového
oddělení SVP nebo realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka
v diagnostickém ústavu
− podání návrhu orgánu sociálně−právní ochrany dítěte k zahájení řízení
o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy
− vyrozumění policejního orgánu, došlo−li k závažnějšímu případu
šikanování.
Při podezření na šikanování je nezbytná spolupráce školy s rodiči.
Při jednání je dbáno zejména na zachování důvěrnosti informací. Pokud
se rodiče setkají s příznaky šikanování, měli by se poradit s třídním
učitelem, školním metodikem prevence, ředitelem školy, popř. psycho−
logem, etopedem nebo jiným specialistou.
Mgr. Markéta Svobodová
preventista sociálně patologických jevů

Pohled ze střechy školy

Matematická olympiáda na naší škole
V tomto školním roce 2006/2007 proběhnou v jednotlivých třídách
místní kola matematické olympiády. Vítězové místního kola postupují
do okresního kola, které se uskuteční v březnu na Gymnáziu ve Velkých
Pavlovicích. Zatím proběhlo v lednu okresní kolo v matematické olympiádě
pro 9. ročník, z naší školy se zúčastnil žák Valíček Tomáš, který
bez ztráty bodu porazil i zástupce gymnázií okresu Břeclav. Umístil se
na 1. místě, postupuje do krajského kola, které se uskuteční 28. března
v Brně.
Blahopřejeme.
Mgr. Ladislav Richter

Poděkování
V sobotu 31. března 2007 se v prostorách Základní školy v Klobou−
kách u Brna uskuteční X. školní košt. Celá akce byla pojata jako setkání
pracovníků školství okresu Břeclav. Při dobrém vínku zde je možno si
zazpívat s cimbálovou muzikou, pohovořit si s přáteli a vyměnit zkušenosti
nebo i zatančit.
Je mou povinností poděkovat všem vinařům z Podivína i okolí, kteří
nás podpořili a svými vzorky těch nejlepších vín, která ukrývají jejich
sklepy, přispěli ke zdaru této výjimečné akce.
Mgr. Jana Malinová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
S Karkulkou do Fragmentu

Dovedné ruce – IV. ročník

Na začátku letošního školního roku vyhlásilo knižní naklada−
telství Fragment soutěž pro školní kolektivy a kroužky nazvanou
„Zpíváme se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem“.
Žáci měli za úkol nastudovat a natočit na videokazetu
operku Červená Karkulka nebo Budulínek. Vítězné operky měly být
odměněny osobní návštěvou pánů Svěráka a Uhlíře ve škole
a společným zpíváním jejich písní. My jsme tedy zkusili vyslat
do soutěže naši Karkulku.
K vítězným školám jsme sice nepatřili, ale podle telefonátu
z Fragmentu se zaměstnancům naše provedení moc líbilo, litovali,
že nám vítězství uniklo a rozhodli se naše žáky odměnit po svém.
Je milé, že pamatovali i na učitele.
Mgr. J. Harnušková

Na první pohled to spíš vypadá jako nějaký „babinec“, když se
sejdeme, protože do kroužku se přihlásilo 8 děvčat a kromě zajímavé
práce tam i ledacos v pátek odpoledne „prodrbeme.“ Je to zkrátka taková
příjemná tečka za uplynulým pracovním týdnem a mnohdy tam pořešíme
i problémy třídy.
A co jsme už vytvořily? Uvařily jsme si, batikovaly ubrousky i trička,
pracujeme s keramickou hlínou, vytvořily jsme sádrové mozaiky atd. Právě
v současné době se chystáme na decoupage – ubrouskovou techniku.
Máme připraveny květináče, barvy, ubrousky, lepidla a už
i cibule narcisů, které hodláme do nových květináčů zasadit. A to vše
proto, aby se dívky s předstihem připravily na svátky jara − Velikonoce a
pomohly zkrášlit a zpříjemnit své domovy.
Mgr. Jana Malinová

Šikovní žáci

Řečová výchova − Nelja Šved – IV. ročník
Naskočit do rozjetého vlaku se obvykle neobejde bez následků –
bez šrámů nebo zranění.
V podobné situaci se ocitla Nelja Šved, která se po prázdninách
z Ukrajiny ocitla v Podivíně bez znalostí řeči, písma, bez zázemí, na
které byla zatím zvyklá rovnou, ve 4. třídě. Aby situaci zvládla pokud
možno bez šrámů hlavně na duši, snažíme se jí já i děti pomoci.
Ředitelem školy byla povolena k překonání problémů hodina řečové
výchovy. Prvního půl roku byla koncipována 3krát do týdne po 20 minutách
a cílem bylo rozšířit a upevnit slovní zásobu různých témat, aby se Nelja
rozmluvila a překonala ostych.
Nyní máme 1 vyučovací hodinu týdně zaměřenou na čtení, doplňování
vět slovy, aby chápala jejich význam, používání českého přízvuku
trénujeme na doplňování krátkých a dlouhých samohlásek do slov a
v neposlední řadě se snažíme o dohánění učiva z předcházejících ročníků
– např. psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách.
Je to práce náročná, ale Nelja je pilná a snaživá, proto doufám,
že brzy překoná všechny nástrahy českého jazyka i české školy.
Mgr. Jana Malinová

S počítačem to zvládneme
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Celorepubliková soutěž „Zátopkova štafeta“
V letošním školním roce jsme museli improvizovat, protože školní
hřiště 29.9. 2006 bylo ještě v rekonstrukci, a tak jsme závodili na fotba−
lovém stadionu Slavoje Podivín. Do této sportovní akce se zapojilo
60 chlapců a 40 děvčat ve 4 štafetách. Žáci 1. – 7. tříd měli trať dlouhou
5 km, každý běžel 200 m, a žáci 8.− 9. tříd běželi celkem 10 km, každý
běžel 400 m.
Výsledky:
I. stupeň :
1. – 3. třída čas 21 minut 4 vteřiny – 81. místo
Nejlepší běžci: 1. Zdeněk Nosek, 2.− 3. Jakub Předinský , 2.− 3. Vojtěch
Viskot
4. – 5. třída čas 17 minut 25 vteřin – 54. místo
Nejlepší závodníci: 1. Michal Veklyuk, 2. Pavel Kadrnka, 3. Filip Hrubý
Celkem se zúčastnilo 81 štafet, vítězná štafeta zaběhla čas 13 minut
41 vteřin.
II. stupeň
Štafeta 6. – 7. tříd čas 15 minut 38 vteřin – 40. místo
Nejlepší běžci: 1. Jakub Zezula, 2. Vlastimil Šemora, 3. Alexandra
Blanářová

5. ročník

Na pětikilometrové trati se celkem zúčastnilo 60 štafet, vítězná štafeta
doběhla v čase 12 minut 27 vteřin.
Štafeta 8. – 9. tříd čas 34 minut 16 vteřin – 54. místo
Nejlepší závodníci: 1. Jakub Lipa, 2. – 3. Tomáš Halm, 2. − 3. Marek
Huňa.
Desetikilometrovou trať běželo celkem 70 štafet a vítězové dosáhli
času 27 minut 12 vteřin.
Je potěšitelné, že se v takovém počtu závodníků této soutěže
zúčastnila i naše škola a dosáhla dobrých výsledků. Miroslav Cagášek

6. ročník

1. − 3. ročník
7. ročník

4. ročník

8. ročník
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I letošní lyžařské kurzy byly na sněhu
I když je to vzhledem počasí v naší oblasti neuvěřitelné, tak i letošní
lyžařské kurzy byly plnohodnotné a na sněhu.
Jako každoročně jsme letos zavítali na naši „chalupu“ v Těchoníně−
Celném a vyjížděli za sněhem na svahy v Mladkově, Čenkovicích a
Říčkách. Poprvé jsme měli možnost si vyzkoušet čtyřsedačkovou lanovku,
která po počátečních rozpacích si získala naši oblibu.
V I. turnusu 27.1. – 2.2. pod vedením J. Horňáka a instruktorů
Z. Horníčkové, E. Vízdalové (nová krev) se v lyžařské technice zdoko−
nalovali žáci 8. a 9. tříd, kteří již dříve pobývali s námi na LVK a poprvé
měli možnost pod vedením instruktorky E. V. stanout na lyžařském „prkně“
– snowboardu.
Vedoucí II. turnusu M. Cagášek a instruktoři Z. Horníčková,
E. Vízdalová vyjeli od 3.3. do 9.3. spolu s žáky 5. – 7. tříd. Převážná
většina stála poprvé na lyžích a přes mnohé nezdary a pády na závěr
absolvovali závody ve sjezdu a v slalomu.
Na obou turnusech se o naše zdraví starala zdravotnice S. Blanářová
a naše žaludky měl na starosti P. Kavan s pomocnicí B. Görnerovou.
Chtěl bych poděkovat všem „dospělákům“, kteří se podíleli na úspěšném
zvládnutí letošních LVK.
Jsem přesvědčen, že všichni účastníci si přivezli do Podivína plno
zážitků a již se těší na příští rok.
Miroslav Cagášek

II. turnus − na sněhu

Školní kolo v minikopané
11. ledna 2007 se uskutečnil turnaj chlapců v minikopané. Opět
soutěžili chlapci druhého stupně po ročnících. Zde se více projevili chlapci,
kteří hrají fotbal za žáky a v konečném pořadí tříd připravili překvapení.
Po urputných zápoleních a těsných výsledcích se vykrystalizovalo
toto pořadí:
1. místo – IX. třída, 2. místo VII. třída, 3. místo – VIII A.B, 4. místo
VI. třída.
Nejlepším střelcem byl Jakub Šemora a nejvšestrannějším hráčem byl
vyhlášen M. Hollý.
Miroslav Cagášek

I. turnus

To jsou naši dobrovolní sportovci

Básně žáků ZŠ Podivín

I. turnus

Jaro

Velikonoce

Na jaře už bývá dobře.
Děda s koněm pole oře.
Včelky, mouchy, měkkýši,
vylézají ze skrýší.
Sluníčko je zahřeje,
protože už jaro je.
Jan Dvořák, 5. ročník

Tohle je pěkné vajíčko,
budˇ zdráva milá slepičko.
Ve vajíčku je kohoutek,
aby zahnal všechen smutek.
A přinesl nám hodně radosti,
aby náš život byl bezstarostný.
Ta radost atˇ je veliká,
jako velikonoční nadílka.
Barbora Zezulová, 5. ročník

Svátky jara

II. turnus − bez sněhu
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Už brzy přijdou svátky,
na které se těšíme.
Přijdou svátky jara,
které slavíme.
Děvčata se schovají,
na nás však nemají.
Ale my je najdeme,
sukně vyprášíme
a vajíčka rozdělíme.
Dominik Hájek, 5. ročník

Podivínský
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Okresní kolo ve florbalu

Pohybové hry – IV. ročník

Dne 19.10. 2006 se naše florbalové družstvo ve složení: P. Bartošík,
A. Plundrák, M. Hollý, R. Netopil, M. Němec, T. Švrček, T. Průdek,
M. Brabenec, M. Huňa, T. Halm a M. Polách zúčastnilo okrskového
kola, které se ve spolupráci organizace Sportu pro všechny a ZŠ Podivín
uskutečnilo v naší sportovní hale. Soutěžilo 8 družstev z okresu Břeclav
a postup do krajského kola nám těsně unikl.
Miroslav Cagášek

Již od 1. ročníku vedu v této třídě velmi oblíbené Pohybové hry. Pomocí
her rozvíjím u dětí rychlost, snahu po co nejlepším výsledku svém
i pro své družstvo, sportovní výkonnost. Tato práce společně s hodinami
TV nese již první plody. Žáci této třídy dosahují svých prvních vítězství
i v soutěžích okresního formátu – v atletice, šplhu, plavání, kopané.
V letošním roce jsou Pohybové hry ozvláštněny ještě tím, že program
tohoto kroužku jsou schopny děti již tvořit samy a samy se umí ohodnotit,
kdo jaký program připravil.
Já už funguji spíše jen jako rozhodčí.
Mgr. Jana Malinová

Naši reprezentanti

Krajské kolo děvčat ve florbalu
Poprvé jsme se zúčastnili krajského kola děvčat ve florbalu, které
proběhlo 2.11. 2006 opět u nás v Podivíně. Naše reprezentantky
V. Müllerová, M. Horáková, P. Buchová, A. Nosková, A. Švestková,
J. Galliková, R. Vajbarová, K. Poláchová, M. Konfráterová, M. Kršková,
K. Swatá srdnatě a odhodlaně bojovaly a obsadily 5. místo. Věřím,
že tento úspěch přispěje k propagaci tohoto sportu a děvčata i nadále
budou chodit do sportovního kroužku.
Miroslav Cagášek

První reprezentace děvčat ve florbale

Vánoční školní kolo ve florbalu
V měsíci prosinci proběhl na naší škole turnaj chlapců 2. stupně
ve florbalu. Každý ročník vyslal do soutěže své družstvo. I když byl
nerovný boj mezi 9. a 6. třídou, nic nemění na skutečnosti, že všichni
přistupovali ke hře s odhodláním „uhrát“ co nejlepší výsledek a získat
zkušenosti do dalších soutěží. 1. místo − IX. ročník, 2. místo – VIII.
ročník, 3. místo – VII. ročník, 4. místo – VI. ročník.
Na závěr byl vyhlášen nejlepší střelec – P. Bartošík (12 branek) a
nejlepší brankář – M. Němec.
Miroslav Cagášek

Konečně na novém hřišti

Okresní přebor ve šplhu
Dne 7. 3. 2007 se v Břeclavi na ZŠ Slovácká konal okresní přebor ve
šplhu, kterého se zúčastnily i děti naší školy.
V kategorii chlapců 1. – 3. ročníku jsme neuspěli, ale v jiných
kategoriích si naši žáci ve velké konkurenci škol vedli celkem dobře.
V kategorii chlapců 4. – 5. ročníku získal Štěpán Michal ze IV. třídy v
konkurenci 32 závod−
níků 16. místo.
V kategorii dívek
1. – 3. ročníku mezi
18 závodnicemi uspě−
ly Nina Kingová –
6. místo a Adéla Houž−
vičková – 10. místo
(obě ze III. třídy).
Největší úspěch
měly naše závod−
nice v kategorii dívek
4. – 5. ročníku, kde
mezi 24 závodnice−
mi obsadila Nikola
Čechová – 1. místo
a Veronika Novosa−
dová – 7. místo (obě
ze IV. třídy).
Přestože měly
soupeřky převážně
z pátých tříd, doká−
zaly jejich výkony
překonat.
Mgr. Jana Malinová

Jaro
Jaro už je tady, rozkvétají sady,
přichází jaro sem, trávy je plná zem.
Travička se zelená vyšla na ni Alena ,
uviděla první kvítek, vedle sedí skřítek
na květ sedla včelka, jmenuje se Bělka
čerstvý pyl si vezme hned,
jistě bude dobrý med.
Jan Viskot, 5. třída
Chlapci 2. stupně
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12. YMCA
SKAUTSKÝ ODDÍL

O Tříkrálové sbírce a YMCE
Jako vždy na jaře v březnovém zpravodaji tak i letos není od věci
vrátit se o několik měsíců zpět a poděkovat těm, kteří se podíleli na
Tříkrálové sbírce, jež pomáhá a bude i nadále pomáhat všem
nejpotřebnějším, kteří se nezaviněně a ne z vlastní vůle dostali do situací,
které není jednoduché řešit.
Letošní Tříkrálová sbírka vynesla v Podivíně 34.649, 50 korun.
Částka byla odevzdána pracovníkům Oblastní charity Břeclav.
V následujícím příspěvku je popsáno využití sbírky. Je velmi příjemné
konstatovat, že výnosy ze sbírky se v případě Podivína každoročně zvyšují
a že finanční údaj není pouhým součtem jednotlivých darů, ale je také
vyjádřením solidarity s lidmi, k nimž nebyl osud zrovna přívětivý.
Největší poděkování i v letošním roce patří však těm, kteří pomoc
neměří penězi. Těmito pomocníky jsou všichni z podivínské
organizace YMCA, kteří obětovali svůj volný čas ve prospěch jiného
člověka.
Vážím si vás a děkuji.
Stanislav Machovský, starosta města

Tříkrálová sbírka
v roce 2007

Záměr na využití prostředků, získaných
z Tříkrálové sbírky 2007
−

Obec
Bavory

2007
12 785,00 Kč

Obec
Přibice

2007
nevybíralo se

Bořetice
38 487,50 Kč
Břeclav
42 301,00 Kč
Ladná
25 534,00 Kč
Dobré Pole
5 366,50 Kč
Dolní Dunajovice 28 376,00 Kč
Drnholec
5 312,00 Kč
Hlohovec
37 500,00 Kč
Hrušky
29 423,00 Kč

Rakvice
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice
Týnec

6 777,00 Kč
14 304,00 Kč
20 961,00 Kč
9 361,00 Kč
29 001,00 Kč
67 422,00 Kč
22 567,00 Kč
22 801,50 Kč

Hustopeče
79 570,00 Kč
Ivaň
6 160,00 Kč
Kobylí
58 530,50Kč
Kostice
16 147,00 Kč
Křepice
35 014,00 Kč
Lanžhot
75 000,00 Kč
Mikulov
49 833,33 Kč
Moravský Žižkov 18 266,00 Kč

Uherčice
Velké Bílovice
Velké Němčice
Vlasatice
Vranovice
Nový Přerov
Vrbice
Podivín

36 115,00 Kč
82 585,00 Kč
46 413,50 Kč
nevybíralo se
36 245,50 Kč
nevybíralo se
35 056,50 Kč
34 649,50 Kč

Němčičky
Nikolčice
Novosedly
Pasohlávky
Perná
Pohořelice
Popice

Valtice
Klentnice
Mor. N. Ves
Březí
Dolní Věstonice
Velké Pavlovice
Pouzdřany

19 005,30 Kč
9 278,00 Kč
30 843,00 Kč
11 129,50 Kč
4 488,50 Kč
62 861,20 Kč
13 385,00 Kč

13 533,00 Kč
15 521,00 Kč
18 956,50 Kč
12 802,00 Kč
13 900,00 Kč
43 080,00 Kč
33 633,00 Kč
celkem:

1 330 281,38 Kč

Sčítání výsledků Tříkrálové sbírky bylo 16. 1. 2007 k 16.00
hodině ukončeno.
Všem dárcům za jejich pomoc upřímně děkujeme.
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−
−
−

podpora nových aktivit jednotlivých projektů Oblastní charity
Břeclav (pomoc potřebným)
podpora dobrovolnické činnosti v Oblastní charitě Břeclav
podpora činnosti farních charit − humanitární aktivity, práce
s dětmi, mládeží, důchodci (prevence, aktivizace seniorů)
zajištění humanitárních výjezdů do zahraničí na rok 2007 +
poskytnutí pomoci potřebným na místě

Projekty financované z Tříkrálové sbírky
za rok 2006
−
−
−
−
−
−
−
−
−

mateřské centrum Mikeš − Šitbořice
mateřské centrum Hrčánek − Nikolčice
místo pro všechny − Starovice
šatník Novosedly
šatník Popice
farní Charita Poštorná
denní centrum s Azylovým bydlením − zahrada Svatoplukova
příspěvek na zakoupení osobního automobilu pro K−centrum
Dům svaté Agáty pro matky s dětmi − výtah

Podivínský

zpravodaj

−

12. YMCA
SKAUTSKÝ ODDÍL

O hraní a tak…
Nevím, zda jste to zaregistrovali, ale od listopadu minulého roku až
do konce března probíhala v Moravském zemském muzeu v Brně výstava
s názvem O hračkách, hrách, hraní… Zajímavé na ní bylo hlavně to, že
si děti (i ty „dospělé“) mohly s většinou vystavených exponátů pohrát.
A tak jsme neváhali a vypravili se tam! Pro děti to byla odměna za účast
ve Tříkrálové sbírce.
A jak to vlastně bylo s tím hraním? Výstava probíhala v jedné
místnosti v přízemí a ve dvou ve třetím patře, kde jsme začali (museli
jsme se tam dopravit výtahem, který ovšem nedoporučujeme slabším
žaludkům). Ve skleněných vitrínách byly vystaveny hračky historické a

cenné, zbytek byl k dispozici návštěvníkům. Velká autodráha, všemožné
hlavolamy, stavebnice, pokojík pro panenky, dílnička pro malé i velké
kutily… Nechyběly ani hračky pro zrakově postižené, které jsme si
vyzkoušeli se šátkem na očích. A aby si děti taky něco odnesly, mohly si
vyrobit velký větrník… Po hodince strávené v horní části muzea (taky
kvůli neustále nově příchozím) jsme se vrátili zpět do přízemí, které
bylo věnováno hrám pohybovým. Asi byste nečekali, že se do takového
omezeného prostoru vlezou dvě houpačky, prolézačka, houpací koně,
pískoviště a variabilně se skládající vozítka. Zdatnější si dokonce
zaskákali „panáka“ a „gumu“.
A jelikož jsme z toho dovádění byli pěkně vyhladovělí, dali jsme si
u McDonalda točenou zmrzlinu s lentilkami : )
za 12.YMCA−SKAUTský oddíl Podivín Žbb

Galerie osobností
Věnováno těm, kteří by neměli upadnout v zapomnění
V knize „Podivín – vlastivědný sborník JM
kraje“ jsou v jedné kapitole uvedena jména
osobností, které ve vedení města, školy a farnosti
ovlivňovaly život města či celého regionu.
K takovým postavám bezesporu patřil i podi−
vínský farář, děkan a vlastenecký buditel
Vincenc Pavel Ziak – Žák. V letošním roce –
30. března − uplyne sto čtyřicet let od smrti
vlastence našeho národního obrození, který je
pochován na podivínském hřbitově.
Narodil se 19. ledna 1797 v Úsobí
v Čechách, filosofická a teologická studia
absolvoval v Brně, kde působil téměř 42 let
jako kooperátor, katecheta, ale i jako ředitel
normální školy i profesor katechetiky. V letech
1828 až 1838 byl pověřen duchovní péčí
o italské karbonáře vězněné na Špilberku.
V. P.
V jeho životě je důležitá okolnost, kdy
jako posluchač čtvrtého ročníku bohoslovecké fakulty absolvoval
předmět zemědělství u lednického rodáka Josefa Aloise Zemana, který
sám studoval na Slovensku a řada jeho žáků se rekrutovala
ze Slovenska. Právě zde je možno hledat Žákovo veliké přilnutí
k česko−slovenské vzájemnosti.
V Brně po celá léta svého působení patřil k veliké vlně brněnských
vlastenců třicátých let 19. století, jakými byli např. Šembera,
Kampelík, Trnka, Dudík, Sušil a další.

Vedle nezměrné snahy o vytvoření společ−
ného jazyka a pravopisu obou našich národů,
která však nenašla podporu u osobností
v pražských kruzích, je třeba připomenout,
že patřil mezi uznávané učitele češtiny, i jeho
rozsáhlá literární činnost. Velmi byla ceněna jeho
překladatelská činnost z francouzštiny a zejména
pak latinských klasiků Petrárka, Torquata
Tassa, kdy se připomíná jeho překlad hrdin−
ské epopeje „Osvobozený Jeruzalém“.
Do podivínské farnosti ho přivádí jakási
zatrpklost z neuznání jeho snah o společný jazyk
česko−slovenský, kdy jako nejvhodnější základ
se mu jevilo nářečí moravské. V nové funkci
veliké farnosti podivínské, od roku 1854 děka−
nem a okresním školdozorcem a v letech 1861
až 1863 postupně mikulovským arciknězem,
Žák
čestným brněnským kanovníkem, mu zbývalo
pramálo času k milované literární a překladatelské činnosti.
I z tohoto stručného výčtu životních osudů Vincence Pavla Žáka
lze vyvodit závěry, že to byla osobnost, která si zaslouží i po letech
naše připomenutí. Budete−li mít možnost procházet se podivínským
hřbitovem, zastavte se u hlavního kříže hřbitova, kde je hrob
řady duchovních otců, kteří pro farnost i celý region vykonali kus
záslužné práce.
Vlastimil Němeček st.
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Městská knihovna Podivín
Březen měsíc knihy a internetu
−
−
−

−
−

registrace čtenářů v měsíci březnu zdarma
burza vyřazených dětských knih
pro zájemce instruktáž v práci s PC, internetem , email. poštou,
textovým editorem vyhledávání zaměstnání, brigád , jízních řádů,
nákup knih přes internet /přednostně na rezervaci /.
Zájemci o instruktáž na PC se mohou přihlásit i průběžně během
roku, tel: 519 344 244/
vědomostní soutěž pro děti ZŠ
beseda o knize, malování na knihovně, výstavka prací dětí na knihovně

Městská knihovna otevřena pro čtenáře:
Pondělí:
Úterý:
Čtvrtek:

8−12,30
8−12,30

Knižní

13,30−18,00
13,30−18,00
13,30−18,00

novinky

Pro mládež:
Příběhy a pohádky z malované zahrádky : Nováková, Zuzana
Pohádková knížka o zahrádce. O tom, co se na ní děje od jara do zimy.
Příběhy o hrdličce, křepelkách, o slepýši, o pejskovi, o kotěti a ptáčkovi a
samozřejmě o květinách. Básnivé vyprávění pro nejmladší čtenáře a pro
děti, které ještě číst nedovedou …
Svět Gabriely: Brycz, Pavel
Také jste někdy zatoužili rozumět řeči zvířat, věcí, pohádkových bytostí
nebo prostě fantazie?
Gabriela patří do tajného společenství dětí, kterým to bylo dopřáno. Od
chvíle, kdy vstoupíte do jejího kouzelného světa, však pochopíte, že stejné
vlohy máte i vy. Někdo slyší spíš věci, jiný zvířata, tajemné bytosti a někdo
dokonce i to, co lidé neřeknou. A časem, když se v rozumění vypracuje,
porozumí i sobě.
Tajemná zpráva :Press, Julian
Spolu s partou dětí a papouškem Koko můžete dopadnout každého
zločince. Svázaný mnich v klášteře, zmizení vzácného zvířete, podivná
operní zpěvačka, zpráva v láhvi o pokladu…To všechno Šerloci zažijí a
snaží se tomu přijít na kloub.
Nová encyklopedická edice CO−JAK−PROČ je nejrozsáhlejší řadou
populárně naučných knih pro děti a mládež na českém trhu. Díky pestrému
výběru témat se stává skvělým průvodcem a pomocníkem při poznávání

zpravodaj
světa kolem nás. Je určena čtenářům od 8−14 let, přispívá nejen k rozvoji
čtení, ale především k samostatnému uvažování. Široké spektrum témat
je rozděleno do oborů Člověk a příroda, Člověk a společnost, Věda
a technika.Vydalo Nakladatelství Fraus.
Pro dospělé:
Nádherní duchové:Pattison, Eliot
Strhující detektivní román, odehrávající se v kulisách nedostupných hor a
tajemných zřícenin klášterů, zabydlený sympatickými postavami, přináší
živý a hluboký pohled na Tibet a Himaláje. Bohatý, mnohovrstevný příběh
odrážející složitost osudů tohoto kraje.
Konec dětství: Clarke, Arthur
…Když z vesmíru přilétly obrovité tiché lodě a zakotvily přesně
nad hlavními městy všech zemí světa, nikdo nevěděl, co očekávat.
Ovšem Vládci, jak lidé začali nazývat tajemné bytosti z lodí, třebaže se
před lidstvem skrývali, přišli proto, aby jednou pro vždy sjednotili válčící
svět, aby učinili přítrž chudobě, nemocem a zločinu. A slíbili, že se lidem
ukážou za padesát let…. Tento román patří k nejoblíbenějším
vědeckofantastickým románům všech dob, je Clarkovým mistrovským
dílem, ve kterém autor prostým jazykem pojednává o vznešeném
metafyzickém tématu..
Hladový vrch: Daphne du Murier
Román je ságou pěti generací anglo−irské rodiny Brodricků, jejichž štěstí a
osud je pevně spjat s měděným dolem na Hladovém vrchu. Bohatá rodina
získala svůj majetek těžbou mědi na tomto místě. Přestože doly zajistily
rodině bohatství a pohodlný život, nejsou Brodrickové šťastni a zdá se
jako by si Hladový vrch za to čas od času vybral svoji daň…
Krásy Moravy : Pořízka, Lubi
Soubor téměř tří set barevných uměleckých fotografií zachycuje
architektonické památky a zajímavosti i přírodní scenérie na území celé
Moravy a Slezska, jak je autor ztvárnil během několikaleté soustředěné
práce.
Fotografie jsou doplněny zasvěcenými popisky s řadou historických a
kulturních informací.
Studie o novokřtěncích : Pajer, Jiří
Kniha se zabývá dějinami Moravy a životem novokřtěnců. Novokřtěnci
obecně nazývaní také toufaři nebo habáni, zanechali v dějinách země
výraznou a dobře znatelnou stopu. Nebyla to jen krátká epizoda, ale
téměř celé století jejich existence na moravské půdě.Prosluli zejména jako
zkušení zemědělci a dokonalí řemeslníci – výroba fajánsové keramiky.Jejich
služby a výrobky se staly nepostradatelnými pro šlechtické a zámožné
patricijské vrstvy. Pro své náboženské přesvědčení a neústupnost však byli
stálým zdrojem neklidu. S domácím obyvatelstvem se novokřtěnci nikdy
nesžili, bránili tomu konfesijní a jazykové překážky.
Hana Ocelíková, knihovnice

Podivínský šnops
Zahraniční účastí se může pochlubit v pořadí již čtvrtý
turnaj v podivínském šnopsu. Mimo tuto zvláštnost
můžeme konstatovat, že snahou některých hráčů bylo zvýšit
ekologické povědomí ostatních účastníků a povýšit turnaj
na nekuřácký.
Bez nadsázky se dá tedy říct, že z původní hospodské
zábavy se stává činnost povznášející ducha a není daleko doba,
kdy mimo češtinu a němčinu zazní v hostinci Čápárka i řada
jiných jazyků. Již dnes se hráči neobejdou bez základní znalosti
řady odborných výrazů /šnops, durch, flek, štych, trumf/,
u kterých se jen těžko hledá český ekvivalent. Nebojím se říct,
že téma ekologie se u příležitosti následujících turnajů rozšíří
o řadu dalších oborů lidského vědění a potvrdí se tak rčení,
že „V hospodě se dozvíš všecko“, rozšířené v případě hostince
Čápárka o „ a ještě v cizím jazyce“.
A jak tedy jednotliví účastníci kurzu ekologické výchovy
a cizího jazyka dopadli?
Na devátém místě se umístila dvojice nejmladších účastníků
turnaje Švrček a Marek, osmí byli pan Agai a pan Malina,
sedmí manželé Křížovi z Břeclavi. Šesté místo obsadila
dvojice manželů Kadlecových a pátými se stali pánové Vajbar
a Mildner. Bramborovou medaili si odnesla mezinárodní
dvojice Hansal, Holčapek. Na bronz dosáhli příbuzní
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Napjaté očekávání

Helešicovi a stříbrnou medailí se mohou pochlubit nováčci
turnaje otec se synem Trpělkovi.
Slávek Machovský

Podivínský

zpravodaj

CELNÍ ÚŘAD BŘECLAV
Lidická 134, 690 95 Břeclav
Tel. 519312305
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

Nový stavební zákon
NAŠE ZNAČKA

1537/07−0211−024

VYŘIZUJE

DATUM

Bc.Karbula 26.2.2007

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte, abych se tímto na Vás obrátil s následující žádostí. Celní
úřad Břeclav jako správce spotřebních daní, registruje plátce spotřební
daně z tichého vína také z Vašeho města (obce). S ohledem na
skutečnost, že v minulém období došlo k opakovaným legislativním
změnám v příslušných ustanoveních zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, v platném znění (dále jen zákon o spotřebních
daních) a tyto změny by mohly zjednodušit agendu související s výrobou
tichého vína, chtěli bychom prostřednictvím Vašeho městského (obecního)
úřadu o těchto změnách informovat nejširší vinařskou veřejnost.
Současně platná právní úprava ukládá povinnost registrace
u příslušného celního úřadu ke spotřební dani z vína těm výrobcům tichého
vína (nejedná se tedy o výrobce šumivých či perlivých vín a meziproduktů
– pro registraci a výrobu těchto produktů platí odlišný režim), u kterých
výroba tichého vína překročí 2000 (dva tisíce) litrů za kalendářní rok.
Předcházející právní úprava požadovala, aby se výrobce tichého vína
registroval již od výroby 500 litrů, resp. po novele od 1000 litrů vyrobeného
tichého vína za kalendářní rok. Dle našich zjištění informovanost ve
vinařské obci o této skutečnosti není vysoká a správce daně sám nemá
u jednotlivých subjektů informace o tom, jaké množství vína předpokládá
tento subjekt vyrobit v průběhu kalendářního roku, aby mohl provést
zrušení registrace z vlastního podnětu. Proto využíváme tuto cestu
k tomu, abychom Vás požádali o zveřejnění této informace vhodnou
formou ve Vašem městě (Vaší obci).
Zaregistrovaní vinaři, kteří na základě výše uvedených důvodů již
nemají povinnost být zaregistrováni ke spotřební dani a nemusí již plnit
povinnosti vůči správci daně (podávat daňová přiznání, oznámení o tom,
že nenastala daňová povinnost atd.), mohou svoji registraci u správce
daně zrušit.
Pro úplnost výše uvedené informace je možno ještě uvést, že novela
zákona o spotřebních daních zavedla nový pojem tzv. „Malý výrobce
vína“, což je fyzická nebo právnická osoba , která vyrábí výhradně tiché
víno, přičemž průměrná roční výroba tohoto vína nepřevýší 1000 hl a toto
víno není vyráběno v daňovém skladu (pod tento pojem lze zařadit
převážnou většinu menších výrobců tichého vína). Tito tzv. „Malí výrobci
vína“ podle novely účinné od 1.1.2007 sice musí podávat daňová přiznání
a plnit další povinnosti uložené výrobcům tichého vína, ale v případě,
že v daném zdaňovacím období nevyrobí tiché víno, již nemusí správci
daně zasílat oznámení o tom, že nenastala daňová povinnost tak, jak to
ukládá ustanovení § 40 odst. 4 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, v platném znění.
Za vyhovění této žádosti a zveřejnění textu tohoto dopisu Vám předem
děkuji a těším se na další spolupráci.
plk. Petr K o c m a n v.r.
ředitel Celního úřadu Břeclav

Dnem 1. ledna 2007 nabyly účinnosti nové zákony upravující oblast
územního plánování a stavebního řádu a některé související oblasti.
Jsou to :
• zákon č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon);
• zákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vy−
vlastnění);
• zákon č. 186/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o změně některých
zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
(změnový zákon).
Novým stavebním zákonem se řídí právní vztahy, které vznikly ode
dne jeho účinnosti, tj. od 1. ledna 2007. Právní vztahy vzniklé přede
dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona se řídí předpisy platnými
v době jejich vzniku. To znamená, že stavby zahájené nebo povolené
přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona se dokončí podle
stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění. Naproti tomu
neukončená správní řízení dokončí stavební úřad podle nového
stavebního zákona (§192).
K 1. lednu 2007 nabylo účinnosti rovněž šest nových prováděcích
vyhlášek k zákonu č. 183/2006 Sb., vydaných ministerstvem pro místní
rozvoj:
• vyhláška č. 498/2006Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o autori−
zovaných inspektorech;
• vyhláška č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci
staveb;
• vyhláška 500/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006 o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti;
• vyhláška 501/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006 o obecných
požadavcích na využívání území;
• vyhláška 503/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření;
• vyhláška č. 526/2006 Sb., ze dne 22. listopadu 2006, kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu.
Některé z podstatných změn v zákoně :
• Podmínky pro umístění stavby v nezastavěném území jsou přísnější
(pokud uvažujete o koupi pozemku, doporučujeme konzultaci na
příslušném obecním – městském úřadě, popřípadě stavebním úřadě,
můžete se tak vyhnout nepříjemnému překvapení).
• Územní rozhodování – s veřejným projednáním, nebo zjednodušené
územní řízení;
• Nově lze realizovat stavby pro bydlení do 150 m2 (při splnění
podmínek stanovených zákonem) na základě ohlášení;
• Užívání stanovených staveb lze na základě oznámení, popř.
kolaudačního souhlasu;
• Odstraňování staveb na základě ohlášení (pouze pokud není přítomen
azbest).
Dále upozorňujeme, že platí jednotné formuláře žádostí (v rámci celé
České republiky). Ty je možno vyzvednout na příslušném stavebním
úřadě a nebo na internetové adrese: www.mmr.cz v sekci stavebního
řádu.

ČZS ZO−sdružení vinařů a Město Podivín
pořádají 8. dubna 2007
v Městské hale v Podivíně od 9.00 do 20.00 hodin

Místní výstavu vín
Degustace − hodnocení vzorků − v neděli 1. dubna 2007 v 9.00 hodin.
Prezence v 8.45 hodin v malém sále Městské haly v Podivíně.
Těšíme se, že navštívíte naši výstavu, která se již tradičně koná v pěkném
prostorném prostředí Městské haly, při lidové hudbě, v příjemné atmosféře
přátelského setkání veselých lidí, které spojuje společná záliba.
Předem Vám děkujeme za přízeň a podporu této akce, která se stane
příležitostí ke srovnání výsledků práce zúčastněných vinařů.
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TJ Slavoj Podivín

Z činnosti TJ Slavoj Podivín – oddíl badmintonu

Maškarní ples TJ Slavoj Podivín
3. března se konal v Městské hale Podivín již tradiční maškarní ples,
který pořádá každoročně Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín.
Vše proběhlo za bohaté účasti masek. V tombole bylo více než
200 pěkných cen, získaných od sponzorů z Podivína i okolí. Výbor
TJ Slavoj chce všem svým příznivcům a sponzorům touto cestou ještě
jednou poděkovat a omluvit se za tiskového šotka, který zapracoval
při sestavování seznamu sponzorů v přehledu cen.
Tento seznam bychom chtěli tímto doplnit o:
Jana a Petr Gallikovi – restaurace u Kanára
Pan Pavel Blažej – restaurace u Chatrných
Bi textil s.r.o.
Pan Hrdlička Jan – sběrný dvůr Podivín
Oseva a.s. Podivín
Zepro a.s.Přítluky
Pan David Fridrich – vodo−topo. Podivín
Všem ještě jednou děkujeme a těšíme se na shledanou na příštím
maškarním plese v roce 2008.
za výbor TJ K a v a n Pavel

Oddíl badmintonu jako jeden z oddílů TJ Slavoj Podivín provozuje
svoji činnost již od roku 1983. Pravidelně každý rok má v soutěži družstvo
žáků a družstvo dospělých, žáci se zúčastňují i soutěže jednotlivců, která
je hodnocena celostátním republikovým žebříčkem.
Rok 2005 byl pro podivínský badminton poměrně úspěšný. Oddíl má
celkem 39 členů, z toho 19 dospělých a 20 žáků a dorostenců.
Protože máme v žákovském družstvu nedostatek chlapců, neměli
jsme v loňské sezóně toto družstvo v soutěži. Naše nejlepší děvčata
Katka Swatá a Denisa Solaříková hostovala v družstvu TJ Sokol Jehnice.
Toto družstvo vyhrálo suverénně krajský přebor a na mistrovství republiky
se umístilo na velmi krásném třetím místě. Družstvo dospělých obsadilo
druhé místo v oblastním přeboru. Pořádáme řadu badmintonových akcí,
letos to jsou tři krajské turnaje kategorie C, jeden celorepublikový turnaj
pro nejmenší jedenáctileté badmintonisty a krajský přebor mladšího
dorostu do 17 let. Mimo to pořádáme 2x za rok akci, kterou nazýváme
Den otevřených dveří. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit všichni zájemci
o tento sport.
Současné umístění našich nejlepších žáků je následující:
V kategorii do 13. let:
Kadrnka Pavel
Hanáčková Martina
Mildnerová Martina
Müllerová Věra
Švecová Adéla

7. v kraji
4. v kraji
8. v kraji
12. v kraji
14. v kraji

49. v
36. v
55. v
90. v
106. v

republice
republice
republice
republice
republice

V kategorii do 15. let
Kadrnka Pavel
Solaříková Denisa
Swatá Kateřina
Hanáčková Martina

10. v kraji
1. v kraji
2. v kraji
9. v kraji

87. v
12. v
24. v
118. v

republice
republice
republice
republice

Na konci roku 2005 proběhlo u nás setkání se slovinskými
badmintonisty v rámci družební akce pořádané krajským výborem.
V létě by se mělo uskutečnit stejné setkání za účasti našich hráčů ve
slovinském Kragujevaci.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům dětí hrajících
badminton, všem našim sportovním příznivcům a sponzorům za to,
že můžeme tento krásný sport v Podivíně provozovat.
K a v a n Pavel

Provádění veškerých
malířských
a natěračských prací,
malby interiéru,
nátěry oken, dveří, fasád,
nástřik radiátorů –
(i závěšených), atd…
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Ševčík Radomír

Podivín 241
Tel.: 519 345 134

Ladná 14
Tel.: 519 355 279

Mob. 607 568 499

Mob. 723 941 832
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TJ Sokol Podivín
− oddíl armsportu −
Vyhlášení sportovce okresu
Už poněkolikáté v řadě byl hotel Centro v Hustopečích místem
slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců okresu Břeclav. Tím
posledním byl pátek 9.března 2007. Celou akci připravuje regionální
sdružení ČSTV Břeclav.
Sokol Podivín nominoval do ankety o nejlepšího sportovce tři zástupce.
Do kategorii žactvo navrhl jako kandidátku Danu Surou. Bohužel mezi
tři pozvané žáky se nedostala. V kategorii nejlepší trenéři byl vyhodnocen
na třetím místě Rostislav Svačina starší.
V nejprestižnější kategorii „dospělí“ byl za své výsledky (dvojnásobný
mistr republiky a jedenáctý na MS v anglickém Manchesteru) vyhodnocen
na pátém místě dvacetiletý Radek Svačina, který tak navázal na výsledky
svého nejstaršího bratra Rostislava z loňské ankety.
Blahopřejeme.

Podivín přivítal nejlepší pákaře
Česká asociace přetláčení rukou využila zkušenosti podivínských
pořadatelů, aby v rámci 7. ročníku Velké ceny Podivína v páce uspořádala
4. kolo extraligové soutěže v armsportu.
Ve třinácti váhových kategoriích na levou i pravou ruku bojovali
nejlepší závodníci z České republiky nejen o cenné trofeje, ale také
o postup na mistrovství republiky. Nejvíce kategorií mají tradičně muži
(pět) 70, 80, 90, 100 a nad 100 kg, junioři čtyři do 65, 70, 75 a nad 75 kg,
juniorky a ženy po dvou 60 a nad 60 kg.
Nejúspěšnějším závodníkem víkendové extraligy se stal se třemi
zlatými zástupce Sokola Podivín Rostislav Svačina. Dvě prvenství
vybojoval ve váhové kategorii do 90 kg a třetí připojil v kategorii bez
rozdílu vah. Právě finálový zápas této váhy se stal zlatým hřebem večera.
Zápas nebyl dlouho rozhodnut a za stavu jedna jedna přišlo rozuzlení.
Ve třetím rozhodujícím zápase měl přece jen více sil podivínský borec,
který porazil o téměř čtyřicet kilogramů těžšího Dušana Tesaříka z Hluku.
Robin Svačina přidal další první místo ve váze do 80 kg na pravou
ruku, když na levou nezávodil. Nejmladší z rodiny Radek Svačina získal
dvě druhá místa, levou ve váze do 90 kg, kde byl lepší jen jeho starší
bratr, a druhé na pravou ruku ve váze do 100 kg, kde se přihlásil zkusit
své štěstí, aby se opět nestřetl ve finále se svým bratrem. Jaroslav Vavřina
vybojoval v nejtěžší váze nad 100 kg třetí a páté místo.
V soutěži juniorů si z podivínských nadějí vedl nejlépe úřadující
dvojnásobný mistr republiky Pavel Fischer. Přemožitele nenašel ani doma
ve váze do 70 kg, kde slavil dvě prvenství.
Dařilo se i juniorkám. Dana Surá vybojovala dvě druhá místa ve
váhové kategorii do 60 kg. Dvě třetí místa přidala pro domácí i Jana
Bubenčíková. O kategorii výše ve váze nad 60 kg získala také dvě třetí
Klára Gálová.

zpravodaj
Golemova ruka
Nejznámější soutěž v České republice v páce. Golemova ruka oslavila
v sobotu 10. února malé jubileum − 10.výročí. Jediná mezinárodní soutěž
u nás se vždy těšila velkému zájmu závodníků a jinak tomu nebylo ani
o víkendu.
Jihomoravská metropole přivítala na 120 závodníků ze sedmi zemí.
Německa, Maďarska, Belgie, Slovenské a České republiky a poprvé
v historii se soutěže zúčastnili závodníci Egypta a Maroka.
I když se v brněnské sportovní hale sešlo několik medailistů z ME
i MS, skvělými výkony se předvedli zejména zástupci Sokola Podivín,
kteří se stali i nejúspěšnějším oddílem.
Prim mezi muži diktovalo zejména trio bratří Svačinových. Robinovi
stál v cestě za vítězstvím na pravou ruku favorit váhové kategorie
do 80 kg, medailista z ME, slovenský reprezentant Martin Hanes. Právě
jejich finálový duel patřil k vrcholům večera. Po těžkém boji, kdy nebylo
dlouho o vítězi rozhodnuto, nakonec zvítězil v poměru 2:1 na zápasy
český reprezentant Robin Svačina. Kategorie do 90 kg na pravou ruku
patřila také Čechům. Zasloužili se o to znovu bratři Svačinovi. Prvenství
vybojoval Rostislav, třetí skončil mladší Radek. Vklínit se mezi naše
zástupce dokázal egyptský reprezentant Hassan Mohamed. Na levou
přidal Radek vynikající druhé místo, když porazil i svého staršího a
zkušenějšího bratra, který měl těžší los a skončil čtvrtý.
Jestliže se v soutěži dařilo dospělým, junioři do 18−ti let nezůstali
pozadu. Nejlépe se dařilo Daně Suré v kategorii do 60 kg. Úspěšná
česká reprezentantka z ME a MS nenašla ani na Golemovce přemožitelku
a suverénně zvítězila na obě ruce. Značně jí sekundovala ve stejné váze
Klára Gálová, která vybojovala druhé a třetí místo. Mezi juniory ve váhové
kategorii do 65 kg se z podivínských pákařů prosadil třetím a čtvrtým
místem ještě Pavel Fišer. Jaroslavovi Vavřinovi se nepodařilo navázat
na medailové pozice loňského ročníku, když neprošel vyřazovacím
pavoukem.

INZERCE • INZERCE • INZERCE
• Koupím menší rodinný dům nebo byt v osobním
vlastnictví.
Volejte na tel: 602 536 481

•

Prodám 5 q uhlí.
B. Rosenbreier
Sokolská 11
Podivín

•

Prodám zahrádku s chatkou v Podivíně. Cena dohodou.
Tel.: 721 276 436
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