Podivínský

zpravodaj

Podivínský
zpravodaj
Ročník XLI

číslo 1

BŘEZEN 2011

V Y D ÁVÁ M Ě S T O P O D I V Í N

1

Podivínský

zpravodaj

Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. II a č. III ze dne 14.12. 2010 a 24.02. 2011
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XXV ze dne 21.09. 2010.
2. S ohledem na výklad zákona č. 219/2000
Sb. o majetku ČR zrušilo usnesení zastupitelstva města č. XXV-323-10 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 994 v k.ú.
Podivín do vlastnictví města Podivína.
3. Schválilo složení ﬁnančního a kontrolního
výboru takto: Kontrolní výbor: předseda
Ustohal Miroslav, členové: Mgr. Vaněk
Václav, Mgr. Juráš František, Knebl Pavel,
Mgr. Cagášek Miroslav, ﬁnanční výbor:
předseda Rybka Martin, členové: Pospíšilová Hana, Chlup Igor, Ing. Hrubá
Ludmila, Havlová Jarmila.
4. Schválilo plán činnosti ﬁnančního výboru
na rok 2010 a na rok 2011 dle předloženého návrhu.
5. Rozhodlo o tomto stanovení výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva města : I. místostarosta Ing. Martin Důbrava, DiS. : Kč 3.800,-, II. místosta
rosta Ing. arch. Pavel Šemora : Kč 3.800,-,
zastupitelka, radní, členka povodňové
komise Lenka Studená Kč 2.120,-, zastupitel, radní, člen komise stavební a rozvoje
města Ing. Jan Latín Kč 2.010,-, zastupitel,
předseda ﬁnančního výboru Martin Rybka
Kč 700,-, zastupitel, předseda kontrolního
výboru Miroslav Ustohal Kč 700,-, zastupitel, předseda sportovní komise Jiří
Čapka Kč 600,-, zastupitel, člen kontrolního výboru Mgr. Juráš František Kč 510,-,
zastupitelka, členka komise pro projednávání přestupků Bc. Blažena Švestková
Kč 510,-, zastupitel, člen kontrolního
výboru Mgr. Václav Vaněk Kč 510,-, zastupitel, člen ﬁnančního výboru Igor Chlup
Kč 510,-, zastupitel, člen komise stavební
a rozvoje města Ing. Dalibor Klusáček
Kč 510,-, zastupitel, člen sportovní
komise Karel Švestka Kč 510,-, zastupitel, člen povodňové komise Michal Rybka
Kč 510,-.
6. Projednalo a schválilo Obecně závaznou
vyhlášku města Podivína č. 1/2010
o místních poplatcích.
7. Projednalo a schválilo obecně závaznou
vyhlášku města Podivína č. 2/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu (viz příloha č. 3 – návrh obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010).
8. Provedlo kontrolu a schválilo bez výhrad
Rozpočtové opatření č. 8/2010, 9/2010,
10/2010, 11/2010
9. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města
k 30.11. 2010.
10. Projednalo a schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivína pro TJ Sokol Podivín, 691 45
Podivín, zastoupený p. Miroslavem Ustohalem, IČ : 00531367 ve věci poskytnutí
ﬁnanční neinvestiční dotace z rozpočtu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

města Podivína na úhradu nákladů vzniklých při pořádání rockového koncertu dne
11.12. 2010. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
Projednalo a schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivína pro TJ Slavoj Podivín, 691 45
Podivín, zastoupený p. Bronislavem
Krškou, IČ : 42324211 ve věci poskytnutí
ﬁnanční neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína na tělovýchovnou a sportovní činnost. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
Projednalo a schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Podivína pro TJ Slavoj Podivín, 691 45
Podivín, zastoupený p. Bronislavem
Krškou, IČ: 42324211 ve věci poskytnutí
ﬁnanční neinvestiční dotace z rozpočtu
města Podivína na tělovýchovnou a sportovní činnost. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
V souladu s ust. § 13 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, schválilo na
svém zasedání dne 14.12. 2010 usnesením č. II – 31 – 10 ze dne 14.12. 2010
Pravidla rozpočtového provizoria pro
rozpočtové hospodaření města Podivína
od 1.1. 2011 do doby schválení rozpočtu
na rok 2011.
Projednalo návrh Okresního soudu
v Břeclavi a zvolilo do funkce přísedící
okresního soudu zastupitelku města
Podivína Bc. Blaženu Švestkovou.
Vzalo na vědomí informaci o duplicitě
vlastnictví železniční vlečky na pozemku
p.č. 97/1 a části pozemku p.č. 101/1
v k.ú. Podivín. Možnosti řešení prověří
starosta. (projednání s nástupnickou
organizací Fondu národního majetku,
možnost uspět v soudní sporu...)
Vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. II ze dne 14.12. 2010.
Odvolalo Ing. Ludmilu Hrubou z ﬁnančního výboru a jmenovalo jako člena ﬁnančního výboru paní Miroslavu Hájkovou,
bytem Havlíčkova 842, 691 45 Podivín.
Provedlo kontrolu a schválilo bez výhrad
Rozpočtové opatření č. 12/2010
Schválilo bez výhrad Rozpočet města pro
rok 2011, jehož objem příjmů činí
38.409.000,Kč,
objem
výdajů
46.685.200,- Kč a objem ﬁnancování
8.276.200,- Kč, dle předloženého návrhu
rozpočtu města na rok 2011, který byl
zveřejněn na úřední desce v termínu
od 08.02. 2011 do 25.02. 2011
Projednalo a schválilo poskytnutí dotací
jednotlivým organizacím včetně uvedené
výše dotace. Zastupitelstvo města 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

21.

22.

23.

24.

25.

dále v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů s těmito subjekty:
Římskokatolická farnost Podivín, Komenského 193/3, 691 45 Podivín, IČ:
64520943, Loutkářský soubor Podivíni,
691 45 Podivín, IČ : 49137344, TJ Sokol
Podivín, Palackého 386, 691 45 Podivín,
IČ: 531367, TJ Slavoj Podivín, 691 45
Podivín, IČ: 42324211, YMCA T. S., o.s.,
Na Řádku 21, 690 02 Břeclav, IČ:
26532859, Modelářský klub SMČR č. 125,
KLoM CALYPSO Podivín, Sadová 854,
691 45 Podivín, IČ : 65805119, Klub
přátel okrasného ptactva v Podivíně,
Revoluční 934, 691 45 Podivín, Moravský rybářský svaz – místní organizace
v Podivíně, 691 45 Podivín, IČ : 00546968,
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace, Sokolská
483, 691 45 Podivín, IČ : 75085068, Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR,
o.s. – ZO Bulhary - Lednice, Václavkova
200, 691 44 Lednice, IČ : 71010637,
Občanské sdružení BILICULUM, 692 01
Mikulov, Růžová 561/1, IČ : 26641046,
Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav,
IČ: 44990260, Občanské sdružení Chasa
Podivín, Rybáře 906/9, 691 45 Podivín,
IČ: 22876235.
Schválilo v rámci rozpočtového výhledu
na rok 2012 ﬁnanční prostředky na spoluﬁnancování nákupu nové cisternové automobilové stříkačky CAS.
Schválilo rozpočtový výhled na roky 2012
až 2013 dle předloženého návrhu s výhradou: v části Kapitálové výdaje bude
provedena následující změna – I. Fáze
rekonstrukce staré radnice – hasičská
zbrojnice bude pro rok 2012 snížena
o 3 mil. Kč na částku 3,7 mil. Kč, a bude
doplněn nový výdaj pro rok 2012 – spoluﬁnancování nákupu nové cisternové automobilové stříkačky CAS ve výši 3 mil. Kč.
Schválilo se zpětnou platností k 31.12. 2010
uzavření smlouvy o partnerství s DSO
Čistý jihovýchod, se sídlem Tovární 22,
690 06 Velké Pavlovice, IČ : 75117436 dle
předloženého návrhu. Zastupitelstvo
města pověřilo uzavřením smlouvy
starostu města.
Projednalo a schválilo návrh na uzavření
Smlouvy o upsání akcií se společností
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se
sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav,
IČ: 49455168, jejímž předmětem je úpis
9800 ks akcií v celkové jmenovitě hodnotě akcií Kč 9.800.000. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
Projednalo a schválilo návrh na uzavření
Smlouvy o započtení peněžité pohledávky
proti pohledávce na splacení emisního
kurzu se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova
1300/23, 690 11 Břeclav, IČ : 49455168.
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27.

28.

29.

30.

31.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.
Schválilo pořízení územního plánu města Podivína dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů a určilo
zastupitele města Ing. arch. Pavla Šemoru,
který bude spolupracovat s pořizovatelem.
Zastupitelstvo schvaluje, aby Město Podivín požádalo úřad územního plánování
Břeclav o pořízení územního plánu.
Ukončilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 734/1 v k.ú. Podivín
vyvěšenou na úřední desce dne 18.9.
2008 a rozhodlo vyhlásit novou veřejnou
nabídku na prodej pozemku p.č. KN 734/1
o celkové výměře 54 m2 v k.ú. Podivín
vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří.
Prodejní cena Kč 500,-/m2 pozemku.
Výsledná kupní cena bude navýšena
o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do jeho vlastnictví. Písemné žádosti
budou přijímány v termínu do 31.03. 2011.
Ukončilo stávající veřejnou nabídku na
prodej objektu k bydlení č.p. 24, Podivín
a vyhlásilo novou veřejnou nabídku za
těchto podmínek : prodej nemovitosti,
objektu k bydlení č.p. 24 na ulici Stará
Čtvrť v Podivíně včetně pozemku p.č. 742
vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 426 m2 v k.ú.
Podivín. Kriteria, podmínky a priority prodeje jsou tyto : minimální kupní cena je
stanovena na částku Kč 850.000,-.
Výsledná kupní cena bude navýšena
o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
do jeho vlastnictví. Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách v termínu
do 31.03. 2011 se zřetelným označením
žádosti o koupi objektu č.p. 24.
Schválilo záměr prodeje částí pozemku
p.č. 368/1 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo
města rozhodlo vypracovat geometrický
plán, který vyčlení z pozemku p.č. 368/1
v k.ú. Podivín jednotlivé pozemky, které
budou následně po schválení zastupitelstvem města nabídnuty formou veřejné
nabídky k prodeji.
Vzalo na vědomí žádost SBD Dyje o prodej části pozemku p.č. 519/1 v k.ú.
Podivín, zamítlo vyhlášení veřejné nabídky a rozhodlo zabývat se prodejem
části pozemku (vyhlášením veřejné nabídky) až po objasnění nejasností týkající
se určení hranic pozemku.
Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 2007/2 o celkové výměře 83 m2 v k.ú. Podivín vedeného jako orná
půda, pozemku p.č. KN 2007/20 o celkové výměře 33 m2 v k.ú. Podivín vedenho jako trvalý travní porost, pozemku p.č.
KN 2007/26 o celkové výměře 42 m2
v k.ú. Podivín vedeného jako ostatní plocha. Podmínky prodeje : prodejní cena
Kč 180,-/m2 pozemku. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající
se výši daně z převodu nemovitostí.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány
v termínu do 31.03. 2011.
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32. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 71/3 o celkové výměře
30 m2 v k.ú. Podivín vedeného jako
zahrada. Podmínky prodeje: prodejní cena
Kč 170,-/m2 pozemku. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající
se výši daně z převodu nemovitostí.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Písemné žádosti budou přijímány
v termínu do 31.03. 2011.
33. Vzalo na vědomí informace o návrhu
směny pozemků v lokalitě štěrkoviště
Šutráky s tím, že rada města připraví
návrh možného řešení a tento předloží
zastupitelstvu města k projednání.
34. Revokovalo usnesení zastupitelstva měs-

ta č. XIX – 247 – 09 ze dne 22.10. 2009
a schválilo záměr bezúplatného převodu
pozemků p.č. 29/10, p.č. 32/21, p.č. 33,
p.č. 34/1, p.č. 34/2, p.č. 34/3, p.č. 34/4,
p.č. 34/5 vše v k.ú. Podivín, ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky,
do vlastnictví Města Podivína, se sídlem:
Masarykovo náměstí 180/20, 691 45
Podivín, IČ: 00283495, DIČ : CZ00283495
a pověřilo starostu města podpisem
smlouvy o bezúplatném převodu uvedených pozemků do majetku města.
35. Projednalo a hlasováním schválilo závěrečnou zprávu hlavní inventarizační a likvidační komise k výsledku inventarizace
majetku města k 31.12.2010 dle předložených zpráv bez výhrad.

Návrh rozpočtu
města Podivína na rok 2011
Zveřejněn dne 8.2.2011

PŘÍJMY v Kč
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
Příspěvek na výkon státní správy
Příspěvek na školství
Splátky půjčených prostředků - bytové družstvo
paragraf 2119 - Záležitosti těžebního prům. a energetiky
Úhrady z vydobývaného prostoru
paragraf 2141 - Vnitřní obchod
Prodej
- pohlednice Podivín
- brožura Podivín
- mapka Podivín
- tričko s potiskem Město Podivín
- turistické známky
- kniha - Vlastivědný sborník
paragraf 2144 - Ostatní služby
Poplatek za umístění reklamních poutačů
paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
Knihovna
- členské příspěvky
- kopírování
- upomínky, ztracené, poškozené knihy
- meziknihovní výpůjční služba
- prodej vyřazených knih
paragraf 3319 - Záležitosti kultury j. n.
Kulturní akce - prodej vstupenek
Pronájem podia
Přijaté dary
Poplatek za reklamu a propagaci
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 3612 - Bytové hospodářství

4 195 500,00
1 136 500,00
410 000,00
3 883 300,00
277 200,00
9 349 100,00
1 000,00
1 370 000,00
65 000,00
68 000,00
18 000,00
90 000,00
51 000,00
270 000,00
2 753 600,00
2 492 600,00
429 000,00
351 000,00
250 000,00
1 400,00
1 000,00
400,00
2 000,00
4 700,00
1 400,00
3 400,00
11 200,00
400,00
1 200,00
700,00
300,00
30 000,00
5 000,00
58 000,00
22 000,00
15 000,00
11 000,00
37 000,00
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Bytové hospodářství - nájem
838 100,00
Bytové hospodářství - energie
290 000,00
Prodej bytového domu č.p. 508 ul. Sokolská
3 200 000,00
paragraf 3613 - Nebytové hospodářství
Nebytové prostory - č.p. 788 (hala a restaurace) - nájemné
251 000,00
- popl. za stoly a židle
400,00
- krátkodobý nájem sálů
16 000,00
- vyúčtování energií
30 000,00
- č.p. 181 (MěÚ) - nájemné
13 100,00
- č. p. 2 (Lidový dům) - nájemné
10 000,00
- č.p. 389 (knihovna) - nájemné
41 300,00
- vyúčtování energií
51 000,00
- č.p. 933 (DPS) - nájemné
99 400,00
- pronájem movitého majetku
13 900,00
- vyúčtování energií
59 000,00
- sklep – nájemné
700,00
paragraf 3632 - Pohřebnictví
Hřbitov
- poplatek za hřbitovní služby
4 100,00
- pronájem hrobových míst
1 200,00
paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
Pozemky
- pronájem
102 200,00
- prodej
1 800 000,00
- prodej
1 500 000,00
- č.p. 24 stará čtvrt
800 000,00
paragraf 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Příspěvek na sběr elektrozařízení
6 800,00
paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Popelové nádoby - prodej
10 000,00
paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
Sběrné středisko odpadů - poplatky za uložení
32 000,00
Odpady
- tříděný odpad - pytle
5 000,00
- odměna EKO-KOM za třídění odpadu
200 000,00
paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
DPS
- pronájem bytů
656 000,00
- vyúčtování energií
600 000,00
- pronájem společenské místnosti
3 700,00
paragraf 6171 - Činnost místní správy
Příjem za sběr (odvoz vyřazeného majetku do sběru)
3 000,00
Prodej vyřazeného majetku
3 000,00
Kopírování
2 300,00
Fax
300,00
Vratka platby za školení z roku 2010
1 400,00
Komise pro projednávání přestupků - pokuty
5 000,00
- náklady řízení
2 000,00
paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z ﬁn. operací
Příjmy úroků ze zůstatku na základním běžném účtu
90 000,00
Příjmy úroků ze zůstatku na Sociálním fondu
200,00

PŘÍJMY CELKEM

38 409 000,00

VÝDAJE v Kč
paragraf 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, zvl. veter. péče
Deratizace města
50 900,00
Útulek pro psy
15 000,00
Nákup sáčků na psí exkrementy, známky pro psy
10 000,00
paragraf 1019 - Ostatní zemědělská a potr. činnost
Moravský rybářský svaz - dotace
60 000,00
paragraf 2141 - Vnitřní obchod
Dobrovolný svazek obcí LVA - členský příspěvek
58 000,00
- příspěvek na internet.konektivitu
50 400,00
- příspěvek na pojištění majetku
3 200,00
Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek
10 200,00
Sdružení obcí a měst Jižní Moravy - členský příspěvek
2 900,00
Propagace města - brožury v něm., turist.známky k reprezentaci, trička, mapy
20 000,00
- turistické známky k prodeji
4 200,00
- veletrh cestovního ruchu Region Tour
1 200,00
- reklamní sloup - nájemné
1 000,00
paragraf 2212 - Silnice
Komunikace - oprava výtluků
50 000,00
Komunikace - oprava ul. Hřbitovní
11 200,00
Komunikace - zametání
45 000,00
Zpevnění příjezdové komunikace (Pistachio)
0,00
Stavební dozor - komunikace U Mlýna větev D včetně opěrné stěny Věžníkovo
41 200,00
Komunikace - U Dráhy - Sokolská - výstavba - pozastávka z roku 2010
234 600,00
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O plynu
a hlavní investiční
akci 2011
Na jiném místě zpravodaje /v návrhu rozpočtu na tento rok/ si můžete najít
hlavní investiční akci roku 2011. Je jí rekonstrukce a výstavba nových chodníků
v ulicích Nerudova, U Dráhy, Sokolská,
Palackého a Komenského. Navazovat
budou vjezdy k nemovitostem, přístupy k
přechodům a autobusová nástupiště. Součástí projektu obnovy průtahu městem je
nové osvětlení, zelené travnaté plochy
a výsadba téměř stovky nových stromů.
Odpočinková místa /která nemají příliš
zastání u obyvatel jmenovaných ulic/ a
instalace odpadkových košů budou konečnými prvky tohoto díla. Jeho celková
hodnota se pohybuje okolo 16 milionů
korun. Město Podivín bude usilovat o zajištění dotací, které však byly v současné době vyhlášeny pouze na regeneraci
zeleně. Projekčně je akce zajištěna, co
však chybí, jsou stavební povolení, případně ohlášení jednotlivých částí stavby.
To bude předmětem jednání v průběhu
následujících měsíců. Další termínově
náročnou akcí je příprava a zpracování
výběrových řízení na dodavatele stavby.
Ptáte se, proč se v nadpisu zmiňuji
o plynu. Všem výše uvedeným částem
stavby bude totiž předcházet oboustranná
výměna 50 let starého plynovodu, který
postupně dosluhuje. Na společné schůzce s provozovatelem Jihomoravská plynárenská, a.s. bylo dohodnuto, že každý
obyvatel nacházející se na trase výměny
hlavního plynovodního řadu, bude individuálně informován o termínu výměny
přípojky.
Město Podivín plánuje na měsíc březen
společné setkání se všemi občany, jichž se
bude stavba týkat. Na tomto setkání bude
mimo již jmenovanou problematiku předložen návrh na výsadbu a typ vysazených
stromů v ulicích Sokolská a Palackého.
Vím, že rekonstrukce kanalizace, následně pak rekonstrukce vozovek a s tím
spojené odstranění již přestárlé a nebezpečné kaštanové aleje kladla a neustále
klade značné nároky na nervovou soustavu Vás - občanů postižených stavbami.
Věřte, že to nejste jenom Vy sami, omezení postihla nemalou řadu obyvatel města,
kterých se dotýkaly objížďky a uzávěry
na okolních vozovkách. Děkuji všem za
vzájemnou toleranci a ohleduplnost a
doufám jen, že pohled na dokončené dílo
bude odměnou za utrpěná příkoří.
Stanislav Machovský
Starosta

Podivínský
- vodorovné dopravní značení
Drcení stavebního materiálu ze stavby Komunikace U Dráhy
- Sokolská včetně stavby chodníky ul. Zborovská)
Zpomalovací retardéry komunikace - Bratislavská, Havlíčkova
Dopravní značení
Rozšíření komunikace (odbočka z náměstí do ul. Stará čtvrt)
Zimní údržba komunikací
paragraf 2219 - Záležitosti pozemních komunikací j.n.
Polní cesty - úpravy 40 000,00
Chodníky - výměna dlažby
Chodníky - výstavba - Nerudova - od nádraží po „hodiny Sokolská“
- U Dráhy, Sokolská, Palackého, Komenského
Vjezdy a autobusová nástupiště Palackého, Komenského
- projekt
- výběrové řízení
- stavební dozor
Odstavné pruhy u dětského hřiště Hliníky ul. Havlíčkova
Chodníky - zimní údržba
Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
Zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK
paragraf 2310 - Pitná voda
Zásobování pitnou vodou - ul. Za Drahou
paragraf 2334 - Revitalizace říčních systémů
Revitalizace Ladenské strouhy - projekt
paragraf 3111 - Předškolní zařízení
Mateřská škola Podivín - příspěvek na provoz
- altán
- ploty
paragraf 3113 - Základní školy
Základní škola
- žádost o dotaci, energ.audit,
projekt ke stavebnímu povolení 250 000,00
- zateplení, okna, střecha, topení
Základní škola Podivín - příspěvek na provoz
paragraf 3141 - Školní stravování
Školní jídelna při ZŠ Podivín - příspěvek na provoz
paragraf 3231 - Základní umělecká škola
Základní umělecká škola - revize
paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
Městská knihovna - výdaje
paragraf 3315 - Činnost muzeí a galerií
Příspěvek Muzejní a vlastivědné společnosti Brno
paragraf 3319 - Záležitosti kultury
Kulturní akce
Kulturní akce - platy
Kronika města
- okresní tisk
- platy
paragraf 3322 - Zachování a obnova kulturních památek
Stará radnice - vyřízení stavebního povolení
paragraf 3330 - Činnosti registr. církví a nábožen. spol.
Římskokatolická farnost Podivín - dotace
paragraf 3341 - Rozhlas a televize
Místní rozhlas - poplatky, opravy
paragraf 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků
Podivínský zpravodaj - tisk, vyvázání
- platy - šéfredaktor
paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
Městská hala - výdaje
Loutkářský soubor Podivíni - dotace
Chasa Podivín - dotace
paragraf 3399 - Záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Obřady
- věcné dary
- platy - účinkující
paragraf 3419 - Tělovýchovná činnost
Sportovní akce (spolupořadatel město)
TJ Sokol Podivín - dotace
TJ Slavoj Podivín - dotace
paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
YMCA T.S., o.s. - dotace
Skautský srub - revize 2 500,00
č.p. 390 ul. Palackého (kovomat) - projekt
- energie
Modelářský klub - dotace
Dětské hřiště - Hliníky - revize
- údržba

zpravodaj
65 000,00
100 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
80 000,00

50 000,00
1 500 000,00
7 500 000,00
1 800 000,00
5 000,00
70 000,00
500 000,00
0,00
45 000,00
145 000,00
0,00
81 600,00
756 000,00
200 000,00
300 000,00

2 000 000,00
2 547 100,00
650 000,00
4 000,00
561 400,00
400,00
250 000,00
20 000,00
1 200,00
10 000,00
12 000,00
500 000,00
25 000,00
109 000,00
7 100,00
692 600,00
10 000,00
25 000,00
25 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
800 000,00
35 000,00
150 000,00
3 000,00
41 300,00
2 200,00
20 000,00

Biocentrum
„Dolní padělky“
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
Cílem územních systémů ekologické stability
je zejména:
- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě
okolní, ekologicky méně stabilní krajinu,
- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,
- zachování či podpoření rozmanitosti
původních biologických druhů a jejich
společenstev (biodiverzity).
K této citaci mne vedla potřeba informovat občany města a také členy místních sdružení /hlavně mysliveckého a rybářského/
o přípravě a zpětného obnovení mokřadu v
lokalitě „Dolní padělky“, tedy v zemědělsky
neobdělatelných a podmočených místech,
kde se spojují oba kanály vedoucí od Trkmanky a napájející Ladenskou strouhu. Pro
ty, kteří ještě neví, tak je to trojúhelník, který vidíte, když jdete ze Šutrák k Panskému
kopci a v topolovém hájku vylezete na polozapomenutý most přes Svodnicu. Musíte
se ovšem dívat směrem k Rakvicím. Účelem
mokřadu je obnova pobytového a reprodukčního stanoviště mnoha druhů obojživelníků,
jejichž existence byla ohrožena provedenými
úpravami v povodí řeky Dyje v minulém století. Současně s těmito úpravami došlo k zániku řady různých druhů rostlin a živočichů.
Vybudování mokřadu povede k napravení
současného nevyhovujícího stavu. Biocentrum bude sestávat z pěti na sobě nezávislých
tůní s různými hloubkami od 0,4 do 1,2 m.
Část vytěžené zeminy bude tvořit břehy tůní
a část zeminy bude ukládána k hrázi Ladenské strouhy, kde bude upravena pro možnost
vzniku hnízdiště břehule říční. Lokalita bude
ozeleněna 10 skupinami stromů a keřů, kde
budou zastoupeny vrby bílé a křehké, topoly
a duby.
Stavba bude zahájena ihned po výběrovém řízení, předpokládáme, že začátkem
měsíce dubna. Měla by být 100% hrazena
z dotačního titulu Operačního programu životního prostředí. Hlavní zásluhu na celém
projektu má p. Petr Berka a my jen můžeme doufat, že jeho myšlenka a naše společná
práce nezapadnou z důvodů, které naprosto
nemůžeme ovlivnit a které se dotýkají stavu
morálky na vrcholných orgánech státní moci,
z nichž jedním je Ministerstvo životního prostředí.
Stanislav Machovský
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Podivínský
Dětské hřiště - u Fruty - oplocení, revize
paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
Klub přátel okrasného ptactva - dotace
paragraf 3612 - Bytové hospodářství
Bytové hospodářství - údržba, revize, materiál, SIPO, opravy vlhnutí
- energie
Byty - výměna podružných vodoměrů
Byty - výměna kotlů
Byty Újezd - protiskluzová dlažba
paragraf 3613 - Nebytové hospodářství
Nebyt.prostory č. p. 2 (Lidový dům) - revize
- statické posouzení
- výměna oken
Nebyt.prostory č.p. 788 - restaurace Sport
Nebytové prostory č.p.192(Stará radnice)-plyn,el.en.,voda, revize
paragraf 3631 - Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení - el.energie, materiál., soc.,zdrav.poj.,plošina
- plat - dohoda o pracovní činnosti
- výměna světel
- rekonstrukce osvětlení U Dráhy,Sokolská,Palackého
paragraf 3632 - Pohřebnictví
Hřbitov
- kontejnery na odpad – svoz
- výstavba chodníku
- voda
Židovský hřbitov - sečení trávy
paragraf 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
studie k výstavbě inženýrských sítí ul. Havlíčkova (Hliníky)
paragraf 3635 - Územní plánování
Územní plán města
paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
Náklady na převody majetku, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí
Nákup pozemku p.č. 1593 (tréninkové hřiště TJ Slavoj)
paragraf 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečného odpadu
paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Komunální odpad (domácnosti) - sběr a svoz
Komunální odpad z veř. komunikací, prostranství, zeleně-svoz
Popelové nádoby - nákup
paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
Tříděný odpad
- svoz
- zastupování EKO-KOM
- nákup pytlů
Sběrné středisko odpadů - výdaje
DSO ČISTÝ JIHOVÝCHOD - členský příspěvek, neinvestiční příspěvek
- neinvestiční příspěvek - splátka úvěru, úroku
paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Stromy - výsadba, řez, kácení, probírka
- pařezy frézování ul. U Dráhy, Sokolská, Palackého, Komenského
- výsadba U Dráhy, Sokolská, Palackého, Komenského
Údržba veřejné zeleně, sečení
Zelené plochy - U Dráhy, Sokolská, Palackého, Komenského
Odpadkové koše
náměstí - projekt
Tůně (biocentrum)
Technické služby - výdaje
paragraf 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Oblastní charita Břeclav - dotace
Jednorázové sociální příspěvky
paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba
Dům s pečovatelskou službou - výdaje
paragraf 4357 - Domovy
Občanské sdružení BILICULUM Mikulov - dotace
paragraf 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., MO Podivín - dotace
Svaz postiž. civilizač.chorobami v ČR - ZO Bulhary-Lednice - dotace
paragraf 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie - smlouva (Město Břeclav)
paragraf 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
Sbor dobrovolných hasičů - výdaje
Sdružení hasičů - členský příspěvek
paragraf 6112 - Místní zastupitelské orgány
Zastupitelstvo města - výdaje
paragraf 6171 - Činnost místní správy
Výdaje na vlastní správní činnost města
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zpravodaj
47 200,00
15 000,00
177 200,00
307 000,00
40 300,00
150 000,00
20 000,00
4 000,00
10 000,00
130 000,00
34 600,00
20 000,00
577 000,00
35 000,00
115 000,00
2 500 000,00
17 000,00
0,00
3 500,00
22 000,00
200 000,00
300 000,00
100 000,00
200 000,00
10 000,00
1 350 000,00
50 000,00
14 400,00
230 000,00
500,00
5 600,00
322 000,00
26 700,00
200 500,00
50 000,00
100 000,00
500 000,00
480 000,00
1 500 000,00
500 000,00
0,00
1 130 000,00
1 089 300,00
13 000,00
20 000,00
2 164 400,00
20 000,00
30 000,00
2 000,00
200 000,00
279 400,00
1 500,00
1 036 000,00
6 398 400,00

Lékařská péče
Ke dni 1.4.2011 začne provozovat ordinaci všeobecného praktického lékaře MUDr.
Petra Vorlická. Nahradí tím ordinaci praktického lékaře MUDr. Libora Horáčka.
Místo provozování se nemění, zůstává
v Domě s pečovatelskou službou (penzion) v přízemí. Pojišťovna bohužel
neumožní automatický převod pacientů MUDr. Horáčka na nového lékaře
MUDr. Vorlickou. Bude proto nutné, aby se
pacienti, kteří jsou nyní registrováni u doktora Horáčka a měli by zájem o registraci
u doktorky Vorlické, přišli zaregistrovat od
1.4.2011 do ordinace v ordinačních hodinách. Budou přijímáni také noví pacienti
se zájmem o registraci. Bližší informace
na tel. 737542336.

Ordinační hodiny od 1.4.2011:
pondělí: 7:00
úterý: 10:00
středa: 7:00
čtvrtek: 7:00
pátek:

- 12:00
- 14:00
- 12:00
- 12:00

12:30 - 15:00
14:30 - 18:00
12:30 - 15:30
17:00 - 19:00

MUDr. Petra Vorlická

Vyjde nová kniha
o Podivíně?
Vážení přátelé.
Jsem moc rád, že v Podivínském zpravodaji vyšla ukázka z mé poslední knihy
„Zábavné (z)povídání ﬁlharmonika, bývalého zbabělého svobodníka“ a někteří si ji
u mě objednali a napsali v dopisech pěkné
vzpomínky (p. R. Kurková a p. H. Jordánová). Na základě příznivých ohlasů jsem se
rozhodl, že svou další knížku s možným
názvem „Naše město Podivín“ sestavím z
Vašich vzpomínek.
Prosím vás proto, abyste zavzpomínali,
nejen ti starší a střední generace, ale i školáci včetně pedagogů. Psát můžete lidově
o Vašem běžném životě, zábavných příhodách svých nebo sousedů, přičemž vůbec
nemusíte hledět na sloh a pravopis (školákům to jistě opraví p. učitelky). Slibuji všem,
že žádný příspěvek nezahodím do koše, a
budete-li si to přát, Vaše jméno zveřejním,
ale dle přání třeba úplně změním či zatajím.
Své příspěvky můžete poslat, pokud
možno co nejdříve, na mou adresu, nechat
na radnici, nebo zaslat elektronickou poštou na adresu starosta@podivin.cz. Uvítal
bych také, kdybyste mně mohli zapůjčit na
oskenování osobní či rodinnou fotku nebo
nějakou týkající se Podivína. Pevně věřím,
že podobná společná vzpomínková kniha
bude pak pro Vaše děti a vnoučata zajímavým dokladem o životě v Podivíně.
Za všechny příspěvky a další spolupráci předem děkuji a do r. 2011 trošku
opožděně přeji hodně úspěchů, radosti ze
života, ale hlavně pevné zdraví.
Váš rodák
Milan Ryšavý
Zikova 14, penzion
779 00 Olomouc

Podivínský

zpravodaj

Čerpání sociálního fondu (zaměstnanci, uvolnění zastupitelé)
paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z ﬁnan. operací
Poplatky za vedení základního běžného účtu
Poplatky za vedení Sociálního fondu
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 přidané hodnoty
Silniční daň
Daň z příjmu obce
paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let
Vyúčtování dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010
Vyúčtování dotace na volby do obecního zastupitelstva 2010
Vyúčtování dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011 za rok 2010

VÝDAJE CELKEM

195 700,00
36 000,00
2 500,00
44 800,00
900,00
180 700,00
177 200,00
75 000,00
1 600,00
277 200,00
5 400,00
20 000,00
9 300,00

46 685 200,00

REKAPITULACE
Příjmy
Výdaje
Saldo příjmů a výdajů

38 409 000,00
46 685 200,00
-8 276 200,00

Celkový objem ﬁnančních prostředků tvořících schodek rozpočtu města na rok 2011 činí
8.276.200,- Kč. Schodek bude uhrazen zapojením ﬁnančních rezerv z minulých let na bankovních účtech ve výši 10 145 700,- Kč města, snížených o splátky uzavřených bankovních úvěrů
ve výši 1 869 500 Kč.

Poděkování
Tříkrálová sbírka v Podivíně byla v letošním roce velmi úspěšná. Oproti loňskému roku se na
charitativní účely vybralo o 15 tisíc korun více. Poděkování tedy zaslouží všichni ti, kteří i
přes stále se zvyšující životní náklady soucítí se svými bližními.
Ale nebylo by takových výsledků, kdyby nebylo koledníků. Letos si zaslouží chválu dvojnásobnou. Obvykle bývá „jenom“ zima. Tentokrát byla také a k ní se odpoledne připojil ještě
déšť.
Takže koledníci milí. Přijměte ode mne mocmocmoc velké poděkování. Velmi si Vás a Vaší
obětavosti vážím.
za všechny „podivínské“
starosta města

Bavory
Nikolčice
Boleradice
Novosedly
Bořetice
Nový Přerov
Brod nad Dyjí
Pasohlávky
Brumovice
Pavlov
Břeclav
Perná
Březí
Podivín
Cvrčovice
Pohořelice
Dobré Pole
Popice
Dolní Dunajovice
Pouzdřany
Dolní Věstonice
Přibice
Drnholec
Rakvice
Hlohovec
Sedlec
Horní Bojanovice
Starovice
Hrušky
Starovičky
Hustopeče
Strachotín
Ivaň
Šakvice
Jevišovka
Šitbořice
Klentnice
Tvrdonice
Kobylí
Týnec
Kostice
Uherčice
Křepice
Valtice
Ladná
Velké Bílovice
Lanžhot
Velké Hostěrádky
Mikulov
Velké Němčice
Milovice
Velké Pavlovice
Moravská Nová Ves
Vlasatice
Moravský Žižkov
Vranovice
Němčičky
Vrbice

11 269,00 Kč
16 527,00 Kč
4 772,00 Kč
21 481,00 Kč
41 180,00 Kč
5 782,00 Kč
6 930,00 Kč
13 536,00 Kč
3 278,00 Kč
11 432,00 Kč
102 971,00 Kč
20 520,00 Kč
13 316,00 Kč
48 437,00 Kč
9 241,00 Kč
44 971,00 Kč
7 165,00 Kč
35 018,00 Kč
36 981,00 Kč
7 830,00 Kč
5 729,00 Kč
21 929,00 Kč
28 864,00 Kč
17 033,00 Kč
45 211,00 Kč
8 866,00 Kč
4 530,00 Kč
17 206,00 Kč
37 344,00 Kč
17 095,00 Kč
78 108,00 Kč
9 731,00 Kč
2 910,00 Kč
30 482,00 Kč
8 852,00 Kč
79 703,00 Kč
9 780,00 Kč
50 390,00 Kč
59 714,00 Kč
21 275,00 Kč
33 444,00 Kč
44 624,00 Kč
37 469,00 Kč
20 471,00 Kč
31 041,00 Kč
105 857,00 Kč
91 000,00 Kč
10 300,00 Kč
52 877,00 Kč
56 002,00 Kč
4 933,00 Kč
72 500,00 Kč
48 611,00 Kč
16 171,00 Kč
12 335,00 Kč
42 279,00 Kč
19 177,00 Kč
38 926,00 Kč

celkem: 1 755 406,00 Kč
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Elektronická pošta
Počet občanů, kteří dostávají zprávy elektronickou poštou, se neustále zvyšuje. V současné době je to celkem 170 domácností. Výhodou
tohoto zasílání je možnost obdržet veškeré zprávy včetně Podivínského zpravodaje v digitální podobě.
Žádáme tedy všechny občany, kteří jsou vybaveni počítačovou technikou a vlastní e-mailovou adresu, aby ji /samozřejmě pokud chtějí/
zaslali na adresu podatelna@podivin.cz.
Děkuji
St. Machovský

Město Podivín ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Vážení spoluobčané,
zastupitelé města Podivína ve spolupráci se ZŠ Podivín
pořádají

v termínu od 29.4.2011 do 18.6.2011
Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Kdy lze věci odevzdat:
každý pátek 14.00 hod – 17.00
každou sobotu 8.00 – 11.00

OSLAVU 66. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
našeho města, která se bude konat

v pátek 15.4.2011 v 10. hodin
u pomníku padlých
na Masarykově náměstí v Podivíně.

Kam lze věci odevzdat:
Nový sběrný dvůr na Starém hřišti

Věci prosíme zabalené
do pevných igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Posláním sbírky je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli
v krizové životní situaci, na okraji společnosti a potřebují naši pomoc
Děkujeme.

Program:
Slavnostní projev
starosta
Položení květinových darů
zástupci spol. organizací
Slavnostní ukončení
hymna ČR
Po slavnostním ukončení na náměstí TGM budou položeny
květinové dary také u pamětní desky členů TJ Sokol Podivín,
popravených a umučených v průběhu II. světové války
Zastupitelé Města Podivína

Hodina Země.
Vážení spoluobčané,

v sobotu 26. 3. od 20:30 do 21:30 proběhne již po páté
celosvětová akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země 2011. Jde
o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant,
osvětlení budov města i ﬁrem, či zhasnutí v domácnostech. Zhasnutím
se Podivín připojí k cca 6 000 městům a mnoha milionům lidí po celém
světě. Dáme tak najevo, že si uvědomujeme svoji odpovědnost za budoucnost naší Země. Dovoluji si Vás oslovit, abyste se k této iniciativě
připojili i Vy, občané města Podivín.
Hodina Země 2011 je patrně největší světová událost se zapojením
veřejnosti. První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, kdy
více než 2,2 miliónu domácností a ﬁrem v australském Sydney zhaslo
na hodinu svá světla. Loni, ve svém čtvrtém roce, se Hodina Země
2010 zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce
vůbec. Svá světla vypnulo 4 616 měst ve 128 zemích včetně 9 z 10
nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byla např. sﬁnga a pyramidy v Gíze,
socha Krista Spasitele v Riu de Janeiru, pařížská Eiffelovka nebo podivínská kostelní věž. Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou,
Asií, Paciﬁkem, Středním Východem i oběma americkými kontinenty
zůstaly potemnělé. Jak tomu bylo u nás se můžete podívat na stránce www.hodinazeme.cz. Zapojilo se 34 obcí a měst /město Podivín
bylo jedním z nich/, 35 ﬁrem a společností a pomocí Facebooku přes
20 000 lidí.
Hodina Země 2011 je důležitou výzvou pro každé město, obec či
ﬁrmu, aby převzaly zodpovědnost a sehrály tak svou roli při zajištění
trvale udržitelné budoucnosti.
Děkuji i za Vaši podporu.
Stanislav Machovský
starosta
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Společenská kronika
Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století
Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při
sběru dokumentů, fotograﬁí a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše poznatky o tomto fenoménu a budou rovněž využité
na výstavě Národního muzea s názvem „VOLBY“, jež se bude konat v
Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině roku 2011. Posléze
budou uloženy v depozitářích NM a budou přístupné pro badatele i pro
využití na dalších výstavách. Žádáme ty, kteří mají ve svém vlastnictví
některý z níže uvedených artefaktů a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby takové předměty věnovali Národnímu
muzeu pro výstavní a dokumentační účely.

I) Hmotné artefakty
1. „Volební“ předměty – např. volební urny, slavnostní výzdobu
volebních síní, odznaky, a další předměty spojené s konáním
voleb, i s předvolební kampaní.
2. Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb
– volební letáky, velkoformátové volební plakáty, volební brožury,
volební lístky, „lidovou tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky, texty
básní a písní apod.
3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb

II ) Fotograﬁcká dokumentace
1. Dobové fotograﬁe všech aktivit spojených konáním voleb
– fotograﬁe volebních dnů, předvolebních kampaní, volebních
místností, voličů, atd.
2. Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované.

III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiograﬁcké poznámky, nahrané či naﬁlmované (audio/video) záznamy a
vzpomínky
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, vytvořené v období let 1918–1992.
Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je možné
darovat kdykoliv.
Kontakt:
Mgr. Tomáš Bursík;
email: tomas_bursik@nm.cz;
tel.: (+ 420) 222 781 676

PhDr. Ivan Malý
ivan_maly@nm.cz
tel.: (+420) 222 781 676

Kronika města Podivína

Od 1.1.2010 do 31.12.2010
narodilo se:
21 dětí, z toho 13 chlapců a 8 děvčat
přistěhovalo se: 50 obyvatel
odstěhovalo se: 39 obyvatel
zemřelo:

22 obyvatel, z toho 4 v Podivíně

celkový počet obyvatel k 31.12.2010 – 2 859
sňatky celkem: 48
z toho:
38 na Janově hradě
6 na městském úřadě
4 církevní sňatky
místní občané:
cizinci:

12 sňatků
4 sňatky

slavnostní uvítání novorozených dětí proběhlo
24.4.2010 a 9.10.2010

Nejstarší občané:
90 a více let: 9 občanů
nejstarší občanka - paní Anna Urbánková, 95let

Seznam zemřelých v roce 2010:
Vladimír Průdek
Marie Jankovičová
František Svoboda
Marie Sedláčková
Mojmír Čápek
Libuše Hégrová
Josef Tureček
Božena Jilčíková
Lidie Hellingerová
Marie Latínová
Milada Jarkovská

Ivanka Svobodová
Marta Otisková
Josef Páleš
František Šťastný
Hedvika Průdková
Anna Jelínková
Radoslav Školař
Karel Ondrák
Marie Roháčová
Jan Hublík
Alžběta Doláková

Statistika:
Věk 0 – 15 let
Věk 16 – 60 let
Věk 61 – 95 let

407 obyvatel
1823 obyvatel
629 obyvatel

z toho 221 mužů a 186 žen
z toho 948 mužů a 875 žen
z toho 246 mužů a 383 žen

Rok 1908
4/4 Okresní silnice, běžící z náměstí do Rybář, probíhá úzkou uličkou
(zvanou Zelinkovou), v níž nelze dvěma proti sobě jedoucím povozům
se vyhnouti. Usilováno tudíž u okresního silničního výboru v Břeclavě
o rozšíření uličky výkupem části domu čís. 174 patřícího Frant. Heincové. S majitelkou domu navázáno jednání o prodej 1/3 průčelní šířky
domu, leč přičiněním tehdejšího radního Jana Bartaušice požadovala
majitelka za část domu 8344 K a správu zbylého domu na útraty obce.
V úvaze, že celý domek měl hodnotu asi 10.000 K, bylo jednání přerušeno a více neobnoveno.
8/4 Ve dnech 8. a 9. dubna provedena volba nového obecního výboru
a zvoleno 30 členů ve třech volebních sborech. Poněvadž byly proti
volbě podány námitky, opozdila se volba starosty a radních o celé 3
měsíce.
8/7
Provedena volba starosty a radních. Starostou zvolen rolník p.
Jakub Pochylý, za radních pak: Nebuda Antonín, Hřebačka Jakub, Gála
Antonín, Štork Teobald, Čapka Frant., Ellinger Emil, Pospíšil Frant., Kos
Bohumil, Leitl Adolf a Mezenský Antonín.
Zvolením p. Jakuba Pochylého za starostu zanikla neobmezená moc jeho
předchůdce p. Ant. Nebudy. Nutno zde zdůrazniti, že širší veřejnost příliš
neželela odchodu Antonína Nebudy z prestolu starostenského po jeho 16ti
letém působení. Byl to pán sice energický avšak domýšlivý, despotický a
umíněný, neměl vůdčího rozhledu ani vědomostí kterými se tak rád honosil
a právě mnohou svou nevědomost zakrýval arogantním vystupováním. Za
jeho starostenské působnosti bujela protekce vyvolených osob, spotřebovalo se k výdajům běžného hospodaření 28.000 K z kmenového jmění a
hospodařilo se s mnohým, jak hospodařiti se nemělo.
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Jeho nástupce pan Jakub Pochylý byl jeden z nejzámožnějších rolníků
v Podivíně a byl zvolen za starostu jako Nebudův protikandidát. Volbou
pana Jakuba Pochylého za starostu nebylo však městu pomoženo, neboť neměl pro úřad starosty ani ty nejpotřebnější vědomosti a proto po
3 letém jeho starostování dobrou památku po sobě nezanechal. Byl to
pán jinak dobrý, štědrý, shovívavý, leč za starostu obce – a Podivína
zvláště se nehodil.
1/9 Na měšť. škole dívčí byla otevřena III. třída jako doplněk úplného
učeliště měšťanských škol v Podivíně.
4/11 Obec podala žádost na zřízení telefonu v Podivíně a současně
se usnesla přihlásiti telefonní stanici v měst. úřadovně a v bytě starosty
na účet obecní.
31/12 Bylo ustáleným zvykem, že rekruti před odvodem bývali podělováni z obecní pokladny každý 2 korunami na výlohy cestovní. Poněvadž
večer v den před odvodem tropívali rámus a výtržnosti, zrušila obec
tuto nadílku s platností od 1/1 1909.
-rm-
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KNIHOVNA
Zábavně naučný kurz TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI probíhá na knihovně
každé úterý od 16 do 18:30 hod. Školitel Bc. Dušan Průdek, Centrum
celoživotního vzdělávání Hustopeče. Podrobné informace na www.
knihovnapodivin.wz.cz.
Literární soutěž PODIVÍNSKÝ DRAK II. ročník
V některých z vás se možná skrývá dosud netušený talent na
psaní povídek, příběhů, fejetonů či básní. Pokud rádi píšete a rádi
byste se zúčastnili nějaké literární soutěže, pak je právě pro vás
určena tato nabídka.
Literární žánry
pohádka
povídka, příběh
báseň
komiks
Podmínky
Rozsah práce pro kategorii do 18 let: minimálně 1 strana A4 včetně
ilustrace, maximálně 3 strany A4 /ilustrace není podmínkou/
Rozsah práce pro kategorii nad 18 let: minimálně 1 strana A4, maximálně 5 stran A4
Způsob zaslání soutěžních prací
Elektronickou poštou v příloze na adresu: knihovna@podivin.cz. Je
také možné předat práci přímo v knihovně. K příspěvku připojte jméno,
adresu a věk.
Uzávěrka soutěže
Soutěžní práce účastníků do 18 let budou přijímány nejpozději do
29. března 2011. Výsledky budou vyhlášeny 31.3.2011 v závěru
Měsíce čtenářů. Soutěžní práce účastníků starších 18 let budou přijímány do 20.9.2011 a vyhlášeny v říjnu v Týdnu knihoven.
Podrobnosti o soutěži: www.knihovnapodivin.wz.cz.
Knižní novinky:
Kouzelná třída / Pospíšilová Zuzana / kniha nás zavede do světa na
pomezí mezi fantazií a realitou, do školního prostředí, které je blízké
zejména dětem na počátku školní docházky

Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky / Daniel,
Procházková / příběhy pro děti s poučením
Bajky medového království / Debnár Štefan / kniha pro mladší děti o
přírodě, která popisuje život včel v průběhu čtyř ročních období
Případ mistrova žáka, V moci alchymie, Vlast draků - detektivní příběhy s hádankami z oblasti, vědy, techniky a umění, tentokráte o Leonardovi da Vinci, Isaacu Newtonovi a Charlesi Darwinovi / pro čtenáře
od 12 let /
I rodiče by měli dělat chyby / Prekopová Jiřina / známá psycholožka
a rodinná terapeutka se několik desetiletí zabývá výchovnými problémy a rodinnou terapií. V této knize, která je určena rodičům, shrnuje
svou celoživotní praxi a poznání.
Skleněný pokoj / Mawer Simon / román inspirovaný skutečným osudem vily Tugenhat. Na pozadí příběhu jejich majitelů zrcadlí tragédii
celého českého národa. Vysoko nad Brnem ční zázračný dům. Postaven na míru židovsko-křesťanskému novomanželskému páru vyjadřuje
bohatství, sebevědomí, krásu a majestátnost. Avšak jen do chvíle, než
do země vstoupí nacistické vojsko a manželé musí vilu i zemi opustit.
Román byl v r. 2009 nominován na nejprestižnější knižní cenu anglicky
mluvícího světa.
Český špion Erwin van Haarlem / Kmenta Jaroslav / špionážní román pro muže, napsán na základě skutečných událostí
Poslední dítě / Hart John / thriller. Beze stopy zmizí třináctiletá dívka
Allysa. Po roce, když všichni ztratí naději v její návrat, se rozhodne její
bratr prozkoumat odvrácenou temnou stranu svého města a sestru
nalézt…
Pouto domova, Zápisník minulosti, příběhy z Covingtonu, Neobyčejné Vánoce / Medlicott, Joan / Romány pro ženy. V horském městečku Covington v Severní Karolině se odvíjejí spletité osudy jeho
obyvatel…
Masáže / Sedmík Jan / kompletní kniha masážních technik
Encyklopedie léčivých potravin - rejstřík nemocí a rejstřík doporučených potravin
Encyklopedie léčivých bylin - rejstřík nemocí a rejstřík doporučených
bylin
Hana Ocelíková

12.YMCA-SKAUTský oddíl Podivín
Byl mrazivý konec ledna a skautům se do rukou dostal tajemný
kousek papíru, na kterém bylo napsáno „Po stopách…“ s datem nejbližší soboty. Nevěděli, koho nebo co budou stopovat. Zda zvíře, ať
už žijící v této zemi, historické, nebo prehistorické, či někoho z blízké
budoucnosti, nebo člověka.
Ovzduší se pro to ráno ochladilo na mrazivých -10°C,
ale správní dobrodruzi a stopaři se nedají zastrašit extrémy počasí, chtějí-li přijít něčemu na kloub.
Na klubovně se dozvěděli příběh z dob aljašských
zlatokopů, kdy v potyčce o kousek zlata vyrýžovaného
v řece zemřel jeden člověk. Vrah uprchl se svým věrným
přítelem pozdě v noci do divočiny, aby unikl spravedlnosti, která se v tomto případě rovnala oběšení.
Nečekali však, že se ve městě najde tolik obyvatel a
zlatokopů, kteří je budou hned další den ráno pronásledovat s cílem dopadnout zloduchy a předat je šerifovi. Neprodleně se seskupili a vydali hledat stopy ve sněhu, které
by je nasměrovaly. Našli je a nutno uznat, že uprchlíci
měli s prcháním zkušenosti – jaké záludné a překvapivé
obchůzky, matoucí stopy a znamení svým pronásledovatelům nachystali! Byla to dlouhá cesta mrazivým, ale slunečným dnem. Pot stékající z čel pronásledovatelů ihned
mrzl, ale byli si jistí, že pronásledovaní jsou na tom hůře
– pot jim mrzl na zádech, jak jim na ně dýchali…
Muži unikající zákonu neměli dost sil, aby utíkali ce-

lou noc a celý den. Naši pronásledovatelé je dostihli před polednem
v hustém lese, kde se strhla bitva sněhových koulí, jakou nikdo nepamatoval. Spravedlnosti bylo učiněno za dost, byli předáni šerifovi a
dle aljašských zákonů souzeni.
Ráďa
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PODIVÍNSKÉ MAMINKY
Zimní
grilování

Maminky a město Podivín zvou děti i rodiče na

„Čarodějky“

Dne 19. února se uskutečnilo již třetí zimní grilování. Počasí nám přálo a
opět se sešlo „pár“ lidí a
dětí, co se přišli pobavit.
Pro děti byla již tradičně
připravena tvořivá dílna a
dle zájmu se jim to i líbilo.
Děkujeme Řeznictví Michal Rybka za výborně naložené maso na gril a panu
faráři za zapůjčení Farního
dvora.
www.podivinskemaminky.
estranky.cz

které se budou konat 29.4.2011 v 16:00.
Odpolednem nás pobaví „Duo Fernando“.
Akce se bude konat na hodovém sóle
- za nepříznivého počasí v hale. Děti a rodiče
v maskách čarodějů, čarodějnic a mágů vítáni.

TJ Sokol Podivín pořádá

„DĚTSKÝ KARNEVAL“
který se bude konat v Městské hale Podivín

v neděli 27.3. 2011 v 15:00.
Pro děti bude připraveno:
soutěže, tombola, vyhlášení masek.
Rodiče a děti v maskách vítány.
Vstupné dobrovolné.

NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
Edukačně stimulativní skupiny rodičů a dětí
Od ledna 2011 byl na naší mateřské škole zahájen vzdělávací program Edukačně stimulativní skupiny rodičů a dětí.

Co to vlastně je a k čemu slouží?
Název se skládá ze dvou cizích slov, proto si je nejprve přeložme. EDUKACE je
výraz pro učení, vzdělávání, STIMULACE znamená podněcování. Jinými slovy
se tedy jedná o podněcování mozku k
učení. Tomuto dění jsou přítomni nejen
pedagogové, ale i rodiče nebo jimi pověření zástupci.
Jedná se o novou formu spolupráce mateřské
školy, rodiny a základní školy.
Dříve než mohl být tento výchovně vzdělávací
program na naší škole zahájen, musely naše
paní učitelky absolvovat šestitýdenní školení
v Brně.
Školení vedla Mgr. Jiřina Bednářová, která je
významnou osobností v současném školním i
předškolním vzdělávání v České republice a
také garantem tohoto programu.
Cílem je maximální rozvoj dítěte ve všech
oblastech, které jsou důležité pro úspěšný
12

přechod do další životní etapy, což je povinná
školní docházka.
Náplní jednotlivých lekcí je postupné zkvalitňování dovedností dětí v těchto oblastech:
• motorika, grafomotorika
• řeč, artikulace, komunikační dovednosti
• myšlení, logické myšlení
• zrakové a sluchové vnímání
• prostorová a pravo-levá orientace
• matematické představy
• časoprostorové vztahy
• pozornost a soustředěnost
• ovládání emočních a volních procesů
• rozvoj schopností pro úspěšné zvládnutí
čtení, psaní počítání
Návštěvy tohoto programu zajisté pomohou
i úzkostně laděným dětem nabýt větší jistoty a sebevědomí. Také rodiče mají možnost
srovnání svého dítěte s ostatními spolužáky,
uvědomí si, „kde jejich ratolest tzv. tlačí bota“
a mají možnost mu pomoci.

Jsem přesvědčena, že tento program pomůže
rodičům i škole nejen při řešení vzdělávacích,
ale i výchovných problémů.
Chci tímto způsobem poděkovat paní učitelkám Švecové, Crhové, Hrabalové a Prokešové za to, jakým způsobem k vedení tohoto
výchovně vzdělávacího programu přistupují.
Edukačně stimulativní skupiny vedou od ledna do června a to po své pracovní době od
16:00 do 17:00 hodin.
Reakce rodičů si nakonec můžete přečíst
sami:
„S průběhem E-S skupin jsem spokojená. Rodiče tak mohou vidět dítě, jak se zapojuje v
kolektivu dětí a ty si zase mohou vyzkoušet,
jak to bude vypadat ve škole. Společně se pak
můžeme zaměřit na to, co je případně ještě
třeba zlepšit.“
„Edukační skupiny jsou rozhodně velkým přínosem pro naše předškoláky. Děti se s nadšením doma připravují a na hodiny se těší. S
úrovní a vedením jsme velmi spokojeni.“
Lenka Studená, ředitelka školy
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
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Pozvánka pro starší občany našeho města:

„PŘIJĎTE ZA NÁMI OMLÁDNOUT“
Chtěla bych touto cestou pozvat všechny starší občany našeho města na návštěvu naší mateřské školy

dne 19.DUBNA v dopoledních hodinách od 8:30 do 12:00 hod.
Zastavte se alespoň na chvíli :) …
Přijďte si prohlédnout prostory MŠ, podívat se co zde děláme, pohrát si s námi, zazpívat si,
zavzpomínat na svoje dětství,…zkrátka Přijďte za námi omládnout.
Máte-li něco zajímavého pro děti, přineste jim to, prosím, ukázat (fotografie, hračky z Vašich mladých let,…)
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lenka Studená za děti i paní učitelky MŠ Podivín

Raníčky s Ospálkem aneb proč ten kolotoč?!
Čtvrtým rokem jsem na mateřské „dovolené“. Mám dvě dcerky a každý den přemýšlím, jaký jim nabídnu program, aby byl pro ně zajímavý a
hlavně veselý. Přiznávám, dělám to i pro sebe. Děsím se stereotypu. Každý den musí mít „svou tvář“, kterou mu vytváříme společně. V pěkných
jarních, letních a „babích“ podzimních dnech se dá podnikat spousta věcí, takže se program nabízí sám: „hodit se do gala“ a hurá ven.
Jenže. Tento nám příjemný čas se přehoupne vždy tak rychle, že mi
pozbývá smysl schovávání zimního oblečení. Podzim do zahrad a vinic
staví strašáky a já si každoročně jednoho nechám vlézt do hlavy: „A co
děti mají si kde hrát?!“ Kde se budou setkávat se svými předškolkovými
vrstevníky?
A tak jsem si začala pohrávat s myšlenkou, že požádám sestru,
jestli by nám neumožnila dětská setkávání v Pizzerii Tonny. Jako obvykle mě nezklamala a „vyšla mi naproti“. Děkuji ti, Lucie :o).
Raníčky s Ospálkem vystoupily ze světa fantazie a první zimu přináší přicházejícím dětem malé loutkové pohádky, pohádkové písničky,
pohybové hrátky a hrátky se slovíčky. Program „šijeme“ na míru přítomným dětem a jejich věku. Jsem ráda, že do světa dětské fantazie
pronikají i přítomní rodiče a pomáhají mi aktivně vytvářet hravé prostředí našim dětem. Děkuji Vám všem za přízeň a příjemně strávené
čtvrteční dny!
Rádi přivítáme malé kamarády, kteří nechtějí být sami a rádi si hrají
s dětmi. Setkáváme se každý čtvrtek od 9:30 hodin do 11:30 hodin.
Přijďte se za námi podívat.
Markéta Šilhanová

Sbor dobrovolných hasičů Podivín děkuje touto
cestou všem sponzorům a spoluobčanům při podpoře tradičního hasičského plesu. Děkují hasiči.

Stárci a „Občanské sdružení Chasa Podivín“

DĚKUJÍ VŠEM SPONZORŮM
A ÚČASTNÍKŮM LETOŠNÍHO
KROJOVÉHO PLESU ZA NAŠI
PODPORU A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ
NA DALŠÍCH NÁMI POŘÁDANÝCH
AKCÍCH.
Zároveň mezi nás srdečně zveme všechny,
kteří chtějí podpořit tradiční folklór v našem městě!!!
Info o zkouškách na adrese
www.chasapodivin.estranky.cz
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POZVÁNKA DO NOVÉ RYBÁŘSKÉ
SEZÓNY RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V MO MRS PODIVÍN
14. května 2011

- rybářské závody dospělých,
revír Štěrkoviště, začátek v 6 hodin
15. května 2011
- dětské rybářské závody,
revír Štěrkoviště, začátek v 7 hodin
5. -7. července 2011 - tradiční noční závody,
revír Štěrkoviště, začátek v 19 hodin
15.-17.července 2011 - prázdninový seriál, 1 .kolo,
revír Štěrkoviště
22.-24.července 2011 - prázdninový seriál, 2 .kolo,
revír Štěrkoviště
12.-14.srpna 2011
- prázdninový seriál, 3 .kolo,
revír Štěrkoviště
19.-21.srpna 2011
- prázdninový seriál, 4 .kolo,
revír Štěrkoviště
Letos je možno za snížené startovné startovat jen jedno kolo
a výsledky se počítají jako při startu na všech čtyřech kolech. Pro
vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.

Podivínský

zpravodaj

Z Á K L A D N Í Š KO L A
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ
ZA I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011
Povinnou školní docházku na naší škole plní 210 žáků, z toho 94 děvčat.
Jakých výsledků dosáhli?
Prospěch: 130 vyznamenaných – 62,2 %, 11 žáků neprospělo – 5,26%
Chování: velmi dobré – 207 (98,5%), neuspokojivé – 3 žáci (1,4%)
Pochvaly: třídního učitele 72 (34,4%), ředitele školy 9 (4,3%)
Důtky: třídního učitele 8 (3,8%), ředitele školy 3 (1,4%)
Absence: 7545 omluvených zameškaných hodin
(průměr na žáka činí 36 hodin), 60 neomluvených hodin
Pochvalu ředitele školy za reprezentaci školy a aktivitu obdrželi : III.
třída - J. Kovaříková, M. Švecová, T. Procházková, Š. Macánová, IV.
třída – D. Škrobáčková, M. Syslová, A. Průdková, E. Rotterová, VI. – E.
Kosová, A. Švecová, M. Rotter. Všem jmenovaným žákům děkuji za
jejich práci a propagaci naší školy.
M. Cagášek

Prevence na ZŠ
V tomto školním roce proběhnou opět dva programy zaměřené na
prevenci kouření a zdravého životního stylu. V prvním, druhém a třetím ročníku pod názvem „Normální je nekouřit“ a v šestém, sedmém
a osmém ročníku pod názvem „Kouření a já“.
Průběžně během celého školního roku jsou řešeny všechny formy a projevy nežádoucích jevů. Nejdůležitější je v současné době
soustředit se na vzájemné vztahy mezi žáky ve třídě. Pokud je ve
třídě problém, je přivolán odborník z pedagogicko-psychologické
poradny a v dané třídě proběhne vrstevnický program, který umožní
zmapovat vztahy ve třídě formou sociometrických her a dotazníku,
který žáci individuálně vyplní. Při vyplňování má každý žák zajištěno
dostatečné soukromí, aby se nemusel bát napsat pravdu. Dotazník
je pak zpracován podle dané metodiky a výsledky jsou oznámeny
třídnímu učiteli, žákům a jejich rodičům. Na vrstevnický program navazuje práce třídního učitele se třídou, některým žákům může být
doporučeno vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
Pokud rodiče zjistí u svého dítěte nějaké problémy týkající se
oblasti sociálně patologických jevů, mohou se obrátit na třídního
učitele, metodika prevence Mgr. Svobodovou, výchovného poradce
Mgr. Mačicovou nebo vedení školy. Rodiče by měli danou osobu
kontaktovat telefonicky a dohodnout termín konzultace. Společným
cílem rodičů i školy by měli být spokojení žáci, kteří umí respektovat
sebe i druhé.
Svobodová M., metodik prevence

Lyžařský
kurz
I když je to neuvěřitelné, tak i letošní lyžařský kurz byl na sněhu. Jako každoročně jsme letos zavítali na naši „chalupu“ v Těchoníně-Celné. Odtud jsme vyjížděli za sněhem na svahy v Čenkovicích , Říčkách a nově otevřené Červené vodě se čtyřsedačkovou
lanovkou, která si získala u všech našich lyžařů velkou oblibu.
V termínu od 12.02. do 18.02. 2011 pod vedením lyžařských
instruktorů P. Čapkové, E. Vízdalové a M. Cagáška si žáci 5. – 9.
tříd zdokonalili lyžařskou techniku a ti, co stáli poprvé na svahu,
získali její základy. Po dvou letech si mladí lyžaři mohli opět vyzkoušet i jízdu na snowboardu.
Na závěr kurzu všichni absolvovali Podivínskou superkombinaci (sjezd, slalom) a nejúspěšnějšími se stali: J. Viskot, B. Zezulová, F. Horehleď a L. Nedomová.
O naše zdraví se starala zdravotnice S. Blanářová a výbornou
stravu připravovali E. Kavanová a D. Březina. Chtěl bych poděkovat všem „dospělákům“, kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí
letošního LVK.
Jsem přesvědčen, že všichni účastníci si přivezli z hor plno zážitků a již se těší na příští rok.
M. Cagášek

Úspěch v soutěži
Taktik výzva
V prosinci proběhla mezinárodní internetová soutěž s názvem Taktik
výzva, která je určena žákům druhého stupně a má testovat a srovnávat jejich všeobecné znalosti se zaměřením na zeměpis, přesněji reálie
států. Žáci přímo v on-line testu řeší úkoly a odpovídají na otázky, které
jsou rozdělené do 10 okruhů. Otázky se týkají zeměpisné polohy států,
politiky, historie, osobností daného státu, kultury. Soutěže se účastnili
také žáci ze Slovenska, Polska, Německa.
Neuvěřitelný úspěch se podařil Vendule Glížové, žákyni 9. ročníku.
Mezi silnou konkurencí 1441 žáků obsadila skvělé 4. místo. Ve velmi
početné konkurenci se neztratili ani další žáci naší školy. Nejlépe si
vedli deváťáci. V kategorii žáků 9. ročníku se soutěže zúčastnil také J.
Viskot (102. místo), J. Harnušek (147. místo), M. Nedoma a M. Veklyuk.
V kategorii žáků 8. ročníků se zúčastnil P. Švrček, z 6. ročníku M. Mičík,
J. Předínský a R. Gramlich.
P. Schallenbergerová
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Školní družina - ohlédnutí

Zpívání na schodech
I když už nám jaro zaklepalo na dveře, ráda bych se ohlédla za jednou
předvánoční školní akcí, která u nás probíhá poslední školní den před vánočními prázdninami. Ve středu 22. prosince se chodby naší školy rozezněly zpěvem vánočních koled a písní. Vánoční zpívání na schodišti, kde
se shromáždí všichni žáci školy a společně si s hudebním doprovodem
zazpívají, se stalo příjemnou předvánoční tradicí. Letošní zpívání, na kterém zazněly tradiční české vánoční písně, ale zazněly i anglické písně,
secvičila s žáky s žáky 3. – 9. ročníku paní učitelka Jitka Harnušková.
P. Schallenbergerová

V prosinci jsme se ŠD navštívili Domov důchodců a prožili společně
pěkné odpoledne.
Děti přednesly několik básniček, zazpívaly koledy, popřály do nového roku, rozdaly obrázky a přání. Popovídali jsme si o vánočních
zvycích dnes a o tom, jak se slavily Vánoce za časů našich babiček a
dědečků. Pak jsme společně zazpívali koledy. Za odměnu děti dostaly
pomeranče a sušenky. Myslím, že nejlepší odměnou nám byla příjemná atmosféra, kterou se podařilo vytvořit.
J.Valíčková

Benefiční koncerty VUS ONDRÁŠ
„Vlčí máky válečným veteránům – Z kraje do kraje 2011“
Svou záštitu nad tímto rozsáhlým projektem ve prospěch válečných veteránů
převzal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a taktéž představitelé jednotlivých spolupracujících obcí.
Vlčí mák je mezinárodním
symbolem Dne válečných veteránů a Československá obec
legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Vojenským uměleckým souborem
ONDRÁŠ v rámci projektu Péče
o válečné veterány v letošním
roce pokračuje v organizaci benefičních koncertů a tanečních
vystoupení VUS ONDRÁŠ pod
souhrnným názvem „Vlčí máky
válečným veteránům“.
V jedenácti městech Jihomoravského kraje od Lužic u
Hodonína, přes Velké Bílovice,
Strážnici, Hustopeče u Brna,
Hodonín, Kyjov, Znojmo, Rosice u Brna,
Boskovice až do Vyškova se od 15. února
do 10. listopadu rozezní taneční či cimbálová hudba celkem tří hudebních pořadů. Ve
všech vybraných městech doposud žijí váleční veteráni nebo se zde narodili významní představitelé domácího či zahraničního
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odboje za 2. světové války.
Dopoledne to budou pořady pro žáky
místních základních škol, a to „Zatoulané
pohádky“ a „Rande naslepo“. Večer pak v

místních domech kultury zazní tóny cimbálové muziky a vystoupí taneční soubor s
benefičním pořadem věnovaným válečným
veteránům pod názvem „Z kraje do kraje“.
Vrcholem pak bude „Vánoční vinšování s
Ondrášem“ ve Velkých Bílovicích 21. prosince 2011, kde proběhne vyhodnocení celé

benefiční sbírky roku 2011 a předání symbolických šeků s vybraným dobrovolným
vstupným. Výtěžek těchto benefičních vystoupení bude opět určen na dovybavení
domovů pro válečné veterány. (převzato z http://
obeclegionarska.cz)
Benefičního koncertu
Ve Velkých Bílovicích
se naše škola zúčastnila
dne 17. února a za žáky
1. - 4. ročníku mohu potvrdit, že to byl velice
krásný a silný zážitek,
po stránce hudební i
taneční.Představení Zatoulané pohádky mělo
vysokou uměleckou úroveň a zaujalo i nejmenší
diváky, kteří je pozorně
sledovali a pochvalně
se o něm vyjadřovali.
Příjemným překvapením pro žáky byly
oplatky a omalovánky, které na vystoupení
obdrželi zcela zdarma. Díky za představení
a hodně štěstí v další práci. Doufejme, že
VUS Ondráš nesloží zbraně a nevzdá se své
tvůrčí práce.
Mgr. Jana Malinová
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Představení
souboru Ondráš
Ve čtvrtek 17. února jsme s žáky naší školy vypravili do Velkých
Bílovic, kde jsme v Kulturním domě zhlédli hudebně-taneční vystoupení vojensko-uměleckého souboru Ondráš. O tomto souboru a jeho
beneﬁčních koncertech se podrobněji dočtete v příspěvku Beneﬁční
koncerty. Pro 5. – 9. ročník si herci a tanečníci připravili představení
s lákavým názvem Rande naslepo. V tomto představení, ve kterém
byl ústřední postavou pan Etiketa, předvedli tanečníci zábavnou a
nenásilnou formou, jak se dospívající mají či nemají chovat v určitých
společenských situacích, na co při prvních schůzkách dbát, na co si
dát pozor, čeho se vyvarovat. Celé představení mělo rychlý spád a u
žáků mělo velký úspěch především díky zábavným scénkám, chytlavým ﬁlmovým melodiím, kterými byl celý příběh zamilované dvojice
podmalován, a svižnému tanci všech protagonistů.
P. Schallenbergerová

S radostí do
brněnské Radosti
V letošním školním roce jsme se rozhodly, že zkusíme divadelní
změnu, a s radostí jsme se s dětmi rozjely do divadla Radost v Brně.
Vybraly jsme tři inscenace, které jsou kromě jiných v repertoáru
divadla.
Radost je scéna s dlouholetou tradicí. Hraje nejen pro děti, ale
i pro dospělé. Dramaturgie je orientována na adaptace klasických
pohádek pro ty nejmenší, ale také na klíčová díla české a světové
literatury.
První naše návštěva byla hra „Čarodějná škola“. Hlavní postavou
je mladá čarodějka, která se dostane ze svého kouzelného světa
do naší reálné současnosti. Je čarodějkou „školou povinná“, mnoho
situací se tedy odehrává ve třídě školy – ať už čarodějné nebo té
ve světě lidí. Tak jako v každé škole, tak i tady se řeší šarvátky, legrácky, podrazy i vznikající vzájemné sympatie. Ve hře nechybí ani
různé vizuální a magické efekty. Inscenace je kombinací černého
divadla, činohry i loutek. Samozřejmě se v ní i hodně zpívá, jak je
pro Radost obvyklé.
Naše druhá návštěva se uskutečnila 15. prosince 2010. Zhlédli
jsme představení Husovické Betlém. Byla to příležitost k zastavení
v předvánočním shonu, možnost příjemně strávit hodinku při hraní,
muzicírování a zpívání. Sledovali jsme prastarý příběh o narození
Ježíška, o cestě tří králů do Betléma, o Herodových úkladech. Nechyběl ani anděl a čert. Všichni herci hráli sobě i nám divákům pro
potěšení. V inscenaci účinkoval téměř celý soubor divadla – zkušení
herci jako Radim Sasínek a Eva Lesáková. Hovořili v brněnském
nářečí, což dodalo představení speciﬁcké kouzlo a humor. Všem se
nám představení líbilo a věděli jsme, že se sem opět rádi vrátíme.
A už je to tady. Třetího března vyjedeme opět směr Brno a
celí natěšení zasedneme do příjemně měkkých sedadel. Čeká nás
„Gulliver v Liliputově aneb Deník bájného cestovatele“. Věříme, že
toto nadčasové dílo, ve kterém se představí velký člověk a mrňaví
trpaslíci, komedie plná nevšední fantazie, nás zase natolik zaujme,
že se do Radosti budeme všichni rádi vracet.
Jana Mrázová a Anna Racková
třídní učitelky 5. tříd

PAMĚTNÍ DESKA SLAVOJE PODIVÍN
(Slavnostní projev při příležitosti odhalení pamětní desky na vodáckém táboráku 18.9.2010)
Vážení přátelé, sportovci, milí hosté,
dovolil jsem si využít této příležitosti, (přátelského posezení u táboráku), abych Vás seznámil s rozhodnutím výkonného výboru o zhotovení a vystavení pamětní desky našim členům
za výstavbu této budovy, protože
toto je mimo valnou hromadu jediné setkání většího množství členů naší tělovýchovné jednoty.
Tento stadion spolu s kabinami
se začal budovat v roce 1958. V
letech 1988 – 1991, při příležitosti
konání celookrskové spartakiády,
byly staré kabiny zbořeny a na jejich místě byla postavena tato nová
budova kabin s patrovou přístavbou, která však z finančních důvodů nebyla dokončena. Největší
zásluhu na této výstavbě měl pan
Milan Rak a pan Ludvík Vízdal.
V roce 2004 se zásluhou zde
přítomného pana Jiřího Vaňka a
Rudolfa Rybky podařilo získat

státní dotaci ve výši 3 milionů korun, provést
výběrové řízení a dokončit patro této budovy
jako tělocvičnu s odpovídajícím sociálním
zařízením a místností pro schůze výkonného
výboru a výborů jedn. oddílů a odborů.

Pan Milan Rak se narodil v roce 1931.
Začínal jako cvičenec Sokola, později hrál
kopanou a lední hokej, cvičil mládež a od
roku 1957 byl členem výboru TJ. V odboru
ZRTV působil jako náčelník, organizátor nácviků na těl.akademie a spartakiádní vystoupení. Byl trenérem
kopané, později působil jako
rozhodčí kopané, byl předsedou
organizačních štábů místních i
okrskových spartakiád, chodeckých závodů „Podivínská dvacítka“, mezinárodního mistrovství
Československa ve skocích na
trampolíně v roce 1976 a ještě
mnoha jiných dalších akcí. Byl
dlouholetým členem OV-ČSTV.
Jeho zásluhou byla TJ Slavoj přidělena dotace na přestavbu kabin
pro fotbalisty a později dostavby
zvýšeného druhého podlaží. V
roce 1992 ukončil činnost v TJ
Slavoj z důvodu změny bydliště.
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Podivínský
Pro podivínskou tělovýchovu a sport vykonal
obrovský kus práce.
Pan Ludvík Vízdal se narodil v roce 1926
v sokolské rodině. Po návratu z vojny se zapojil v TJ jako cvičenec, později činovník oddílu
kopané a dlouhá léta byl předsedou tohoto oddílu. Mimo jiné se zasloužil o zvelebení prostředí stadionu, výstavbu klubovny, garáže,
loděnice, těchto fotbalových kabin a o vnitřní
úpravy tělocvičny a haly pro potřeby sportovních oddílů TJ. Ve funkci předsedy TJ Slavoj
Podivín působil nepřetržitě od roku 1974 do
roku 1998, kdy se ze zdravotních důvodů stává místopředsedou. Byl i členem a admirálem
Vašeho vodáckého oddílu.
Pan Rudolf Rybka se narodil v roce 1945
a členem výboru TJ Slavoj se stal začátkem
sedmdesátých let. Působil nejprve jako cvičenec, ale ihned se zapojil aktivně do organizátorské práce v odboru ZRTV. Byl spoluzakladatelem oddílu pěší turistiky a později i vodní
turistiky. V roce 1987 byl zvolen předsedou
největšího odboru v TJ – ZRTV. Úspěšně vedl
nácvik na spartakiádu mužů, kteří se zúčastnili i vystoupení v Praze. Plně se zapojil do
výstavby garáže a loděnice a později také do
výstavby nových kabin pro fotbalisty a nástavby tělocvičny se sociálním zařízením. V roce
1990 vedl úspěšně jako cvičitel, ale také jako
jeden z organizátorů muže, na „Tělovýchovné
slavnosti“, jak byla dodatečně přejmenována
Československá spartakiáda. Byl spolupořadatelem okrskového vystoupení v Podivíně,
kterého se zúčastnil až dosud největší počet
cvičících; cca 1600. Byl po celou dobu aktivním členem výboru TJ.
Pan Jiří Vaněk, který v letošním roce
oslavil společně s většinou z nás krásné životní jubileum, je členem TJ Slavoj od jejího
založení v roce 1954. Od roku 1965 byl členem výboru TJ a zastával i různé funkce na
OV ČSTV Břeclav. Od roku 1985 byl místopředsedou a v roce 1998 byl valnou hromadou zvolen předsedou jednoty. V mládí
se věnoval atletice, volejbalu a sjezdovému
lyžování. Zúčastnil se i několika spartakiád
a spolu s ostatními muži cvičil i na XII. Všesokolském sletu na Strahově. Po dva roky
byl členem RS ČSTV Břeclav. Aby mohl být
platným členem vodáckého oddílu, musel se
dokonce naučit i vařit brambory.
V letošním roce mu byla VV Českého svazu tělesné výchovy v Praze udělena medaile
„Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro
rozvoj tělovýchovy a sportu.“ Byl hlavním
iniciátorem sehnání třímilionové dotace na
dostavbu horního patra této budovy a celou
tuto dostavbu také zrealizoval.
Velmi krátce jsem se tady zmínil o čtyřech členech naší TJ Slavoj Podivín. Ale celý
jejich život a práce by zasloužila mnohem
více. Proto pamětní deska bude umístěna na
důstojném místě této budovy, aby byla trvalou připomínkou jejich obětavé práce.
Podivín, září 2010
K a v a n Pavel
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Nejlepší sportovci Břeclavska
Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Břeclav patří každoročně mezi očekávané akce
sportovní veřejnosti. Poslední galavečer proběhl 22. února 2011 v sokolovně Ch. N. Ves.
Ve velké konkurenci sportovních organizací, svazů a klubů se již tradičně mezi nejlepšími prosazují i pákaři Sokola Podivín. V nejprestižnější kategorii dospělých za rok 2010 byl
vyhlášen i Radek Svačina
Prosadit se v anketě je rok od roku těžší. Ocenění je tak pro našeho sportovce obrovským
úspěchem.
Rostislav Svačina
vedoucí oddílu

Mistrovství severní a jižní Moravy
v silovém trojboji 2011
V sobotu 5. 2. 2011 se konal ve Zbýšově 19. ročník Mistrovství severní a jižní Moravy v silovém trojboji mužů a žen, jehož součástí byla i Základní soutěž talentů v silovém trojboji. Soutěže
se účastnilo 64 závodníků a závodnic, kteří se utkali v 8 mužských a ve 4 ženských kategoriích.
Největším překvapením soutěže byl neuvěřitelný výkon Petra Petráše z Gity Podivín,
který měl hodnotu skvělých 1080 kg v trojboji (400 kg dřep, 300 kg tlak a 380 kg mrtvý tah)
a 596,05 bodů.

1080 kg, taková byla hodnota trojboje,
kterého na mistrovství severní a jižní
Moravy dosáhl závodník v nejtěžší kategorii Petr Petráš z Gity Podivín. Těm,
kteří sledují dění v tomto sportu, jistě
není nutné říkat, že je to zcela mimořádný výkon, který je obvykle k vidění
pouze na soutěžích, jako je mistrovství
Evropy nebo světa. I přítomní diváci se
shodli, že 400kilový dřep nebo 300kilový bench-press byly opravdu skvělou
podívanou.
Petr Petráš – oddíl Gita Podivín

p. jméno
nar.
3. Kurečka Daniel 1994

Kategorie muži do 59 kg
oddíl
váha dřep
tlak
Gita Podivín 52,00 115,0 62,5

tah
120,0

trojboj
297,5

body
291,93

3. Dobeš Roman

1996

Kategorie muži do 66 kg
Gita Podivín 66,00 100,0 60,0

110,0

270,0

212,004

1980

Kategorie muži do 74 kg
Gita Podivín 73,40 210,0 152,5

220,0

582,5

421,438

Kategorie muži do 93 kg
2. Čandrla Stanislav1979 Gita Podivín 90,50 267,5 165,0

262,5

695,0

442,437

Kategorie muži nad 120 kg
Gita Podivín 152,70 400,0 300,0

380,0

1080,0

596,052

3. Sicha Michal

1. Petráš Petr

1984

Z.Hasilík

GALAVEČER OKRESNÍHO FOTBALU
Boleradice 26.2.2010 a jejich divadelní sál byly svědkem vyhlášení pátého ročníku ankety FOTBALISTA ROKU. Tuto anketu vyhlašuje OFS BŘECLAV. Posláním ankety je snaha
ocenit ty, kteří svými výkony na sportovním poli reprezentují své oddíly, vesnice, města a tím
přispívají k propagaci dobrého jména kopané.
Této cti se dostalo také našim dvěma oceněným. V kategorii TRENÉR ROKU byl vyhlášen
BRONISLAV KRŠKA a v kategorii HRÁČ ROKU toto ocenění získal ALEXANDR ČAPKA.
Vyhlášení ankety se za město Podivín zúčastnili starosta pan MACHOVSKÝ a legenda Československé kopané pan JIŘÍ TICHÝ, kteří také předali ceny věnované městem a sponzory této
akce. Moderátor ankety zdůraznil, že úspěch Podivínské kopané je záležitostí pouze vlastních
odchovanců a že právě zde se projevuje dobrá práce s mládeží. Věřím, že výsledky ankety
budou povzbuzením pro další období a odměnou bude pocit, že se nedělá nic zbytečně.
Za sportovní komisi Jiří Čapka

Podivínský
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Nejlepší sportovci Podivína
V neděli 26. prosince Sportovní komise rady města vyhodnotila nejlepší sportovce
Podivína za rok 2010.
Vraťme se však o něco zpět. Po mnoho dlouhých let uvažovali v Podivíně fundovaní funkcionáři a trenéři na všech stupních o vyhodnocení nejlepších sportovců (a co jich bylo za tu dobu), kteří by si to zasloužili. Někteří se toho již nedočkali,
jiní se dožívají zralého nebo středního věku. Když to shrneme, každá generace za
posledních několik desítek let měla v Podivíně dobré nebo velmi dobré sportovce,
trenéry či funkcionáře.
Nedopusťme proto již dál, abychom nepoděkovali těm, kteří si zaslouží
naši úctu za dosažené výsledky, odříkání a dřinu, za reprezentaci města
Podivína.
Sportovní komise ve složení předseda: Rostislav Svačina, členové: Jiří
Čapka, Leopold Görner, Mgr. Václav Vaněk, Miroslav Ustohal a Michal
Rybka poprvé v roce 2009 založila tradici vyhodnocení nejlepších
sportovců v Podivíně. Chceme věřit tomu, že naši následovníci budou
v tomto směru pokračovat.
Přistupme však k samostatnému vyhlášení.
Sportovní komise obdržela nominaci od čtyř subjektů :
ZŠ Podivín, TJ Sokol, TJ Slavoj a posilovna GITA Podivín
Vyhodnocení nejlepší sportovci.
Žáci: Daniel Kostrhun ( atletika )
Klára Helešicová ( atletika )
Eva Kosová ( moderní gymnastika )
Petr Bartošík ( sportovní páka )
Dorost: Andrea Nosková ( sportovní páka )
Pavel Bartošík ( silový trojboj, páka)
Dospělí: Jarmila Pešková ( bench pres )
Vladimír svoboda ( silový trojboj )
Radek Svačina ( sportovní páka )
Kolektiv: I. A mužstvo kopané
družstvo Amrsportu – přetláčení rukou
Trenér: Bronislav Krška ( kopaná )
Legenda Podivína: Jiří Tichý ( fotbalový internacionál, účastník MS v Chile 1962)
Miloslav Dobšíček ( žijící legenda tělovýchovy a sportu,
kopaná, lední hokej a atletika )
Jan Zelinka ( jediný olympionik v historii Podivína, účastník OH
Mexiko 1968)

Z důvodu rozšíření naší společnosti, přijmeme
administrativní pracovnici.
Požadujeme: komunikativnost a uživatelsky PC.
Tel:774799716

Hledám učitele/ku angličtiny, začátečník.
Telefon 608 170 073.

Za sportovní komisi
Rostislav Svačina

Svačina je mezinárodním mistrem

Brno – Čtrnáctá Golemova ruka neboli
„malá Evropa“, jak se přezdívá jediné mezinárodní soutěži v páce u nás, pro svou obtížnost
a zahraniční obsazení znovu nezklamala.
Za účasti osmi států Evropy Belgie, Německa, Polska, Slovenska, Gruzie, Maďarska,
Řecka a domácího Česka se rozpoutala nelítostná adrenalinová bitva.
Letošní víkendové obsazení znovu napovídalo, že získat Golema nebude vůbec snadné. Zvučná jména medailistů z mistrovství Ev-

ropy a světa nenechávala nikoho
na pochybách, že vystoupit na
„bednu“ bude pro domácí závodníky možné jen s mimořádným
výkonem.
Česká republika má ve svých
řadách i trio reprezentantů ze Sokola Podivín, kteří vydolovali pro
české barvy pět cenných kovů.
O tom, jak mimořádně těžká byla
soutěž,
vypovídá
fakt, že jediné vítězství mezi muži
vybojoval Rostislav
Svačina ve váhové
kategorii do 100kg.
Třetí místo ještě přidal na svou
slabší levou ruku a stal se tak
nejúspěšnějším českým závodníkem. „Českou špičku poznám
za ta léta velmi dobře, proto si
vždy cením mezinárodního mistra výše než mistra republiky,“
dodává podivínský silák.
Značně mu sekundoval bratr
Radek (nedávný účastník MS v
USA), který v silné konkurenci

vybojoval dvě druhá místa stříbrné hodnoty.
Třetí místo doslova vydřel v infarktovém zápase první muž české páky Robin Svačina
ve váhové kategorii do 80kg. „Po prodělané
viróze si třetího místa velmi cením,“ sdělil po
soutěži. Lepší už byli jen zahraniční účastníci.
Za podivínské pákaře bodoval ještě 8. a 10.
místem ve váze do 70kg Lukáš Dorazil, 5. a 7.
místem mezi juniory patnáctiletá naděje české páky Petr Bartošík.
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Mgr. Vladimíra Píchová
advokátka
oznamuje, že otevřela pobočku své advokátní kanceláře ve Velkých Bílovicích v administrativní budově ZD
Bílovice na ul. Podivínská, a to každou středu od 15,00 – 19,00 hod. Advokátní kancelář je zaměřená na poskytování komplexní právní pomoci právnickým i fyzickým osobám s individuálním přístupem ke každému
klientovi.
Poskytuji porady, konsultace, sepisy návrhů smluv a dohod, zastupování před soudy, orgány Policie a správních
orgánů.
Pracuji ve všech oblastech práva:
právo obchodní (založení obchodních společností, změny společností, veškerá jednání s obchodním rejstříkem),
právo občanské (kupní smlouvy, dohody, sousedská práva, zastoupení v dědickém řízení, převody nemovitostí,
vklady a změny v katastru nemovitostí),
právo rodinné (zastoupení v rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů, zastoupení v řízení
o výživném),
trestní právo (zastoupení v trestním řízení od podání vysvětlení až po hlavní líčení, zastoupení poškozeného),
právo stavební (sepis stížností a rozkladů, zastoupení v jednání se stavebními úřady),
ústavní právo (sepis ústavních stížností a zastoupení před Ústavním soudem ČR, sepis stížností k Evropskému
soudu ve Štrasburku).
Kontakt: Mgr. Vladimíra Píchová
tel.: 739 150 700
email: Pichova.V@seznam.cz

Elektro Juraš
Provádí tyto práce

Elektroinstalace v domech a bytových zástavbách
Průmyslové elektroinstalace
Elektrorekonstrukce
Opravy elektroinstalací
Opravy elektrických zařízení a přístrojů
Montáž elektrických zařízení a přístrojů
Hromosvody
Pokud budete potřebovat mé služby a nebo poradit, tak volejte
Tel.: 724 962 577, www.elektrojuras.webnode.cz
Jan Juraš
Rybáře 906/9
Podivín 691 45
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