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Rozmary počasí
Letošní zima ukázala, jak vrtkavé mohou být roz−
mary počasí. Množství lidových pranostik, jejichž
pravdy o přicházejícím jaru bývají různorodé – většina
z nich sice mluví o blátě či o obávaných březnových
deštích, najdou se však i takové, které mluví o sněhu
a o mrazech škodících příští úrodě, svědčí o tom,
že počasí letošní zimy není výjimkou.
Zalistujeme−li
stránkami starých
podivínských kro−
nik, můžeme se
díky podrobným
zápisům tehdej−
ších kronikářů
dočíst o tom, že
rozmarné bývalo
počasí na jaře i
dříve.
(text přepsán
z podivínských
kronik v doslovné
podobě)
1900 V měsíci
březnu náhlými a
dlouho trvajícími
deštěmi nastala
povodeň takového
rozsahu, jakého
v místě nebylo pamětníka. Domy v Rybářích byly
obklopeny vodou a zděšené obyvatelstvo houfně opou−
štělo Rybáře a hledalo záchranu uvnitř města.
1927 Vlivem prosincové oblevy a nastalými dešti v prvé
polovici ledna rozvodnila se řeka Dyje a dne 14. ledna
zaplavila voda celé okolí. Povodeň nezpůsobila škody
na oziminách, neboť v poměrně krátké době vodní hladina
značně klesla. Celý leden byl bez mrazů, které nastaly
až v měsíci únoru a trvaly až do konce měsíce března.
1929 Rok započal sněhovou vánicí a silnými mrazy,
trvajícími po celý měsíc, mrazy v únoru pokračovaly
v zostřené míře a ve dnech 3. až 10. února vyvrcholily
v zimu téměř sibiřskou a nebylo v místě pamětníka, který
by podobné mrazy na jižní Moravě zažil. Teplota klesala
až na 30 0C pod nulu a z některých krajů Moravy hlášeny
mrazy dokonce 40 0C. Jedině okolnost, že půda byla pokryta

silnou vrstvou sněhu – místy až 60 cm, zachránila oziminy
od úplného vymrznutí. Nicméně, i tak mrazy způsobily
ohromné škody. V některých případech pomrzly lidem
i prasata ve stájích, v poli a lesích pak ptactvo a zvěř.
1935 Neobvyklý a zhoubný přírodní úkaz nastal dne
5. dubna t.r. větrnou smrští, postihnuvší téměř celou jižní
Moravu. Větrná
smršť
bouřila
po celou noc prud−
kým vichrem a
způsobila mnoho
škod na stromích
a střechách domů.
Nejvíce však byla
postižena rola
v polohách svaho−
vých a osetá jaři−
nami. …
Při bouři na−
stalé tohoto dne
po 6. hodině
večerní počaly
padati kroupy
velikosti vlašského
ořechu. …
1938 Teplý březen
v letošním roce
způsobil sadařům a vinařům nebývalou pohromu.
Následkem březnového tepla a sucha rozkvetly veškeré
ovocné stromy a vyrašila vinná réva a dokonce vyklíčily
ranné brambory nad povrch země. Jaké zklamání
a pokleslost mysli nastala, když noční mrazy – dosáh−
nuvší dne 10. a 11. dubna až 8 0C pod 0, sežehly květy
se stromů a spálily vše, co vyrašilo. Dílo zkázy bylo
dovršeno opětnými mrazy ve dnech 19. a 20. dubna,
což mělo za následek, že v tomto roce nebylo žádného
ovoce ani ořechů a že sklizeň vína byla jen poloviční
proti letům předcházejícím. (duben 1938).
Co říci závěrem?
Snad jen tolik, že ať už je zima jakkoli krutá, ať už se
zdá býti nekonečná, měli bychom si umět rozzářit aspoň
„slunce v duši“.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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Informace z XVIII. a XIX. zasedání
zastupitelstva města v Podivíně

691 45 Podivín, RČ : 745723/4048 za cenu Kč 130.000,− včetně DPH. Zastupitelstvo
města současně navrhuje, aby ve smlouvě o prodeji bylo zakotveno navýšení nabídnuté
částky o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Ostatní smluvní ujednání
o náhradách nákladů na převod majetku města kupujícím zůstávají nezměněna.
5. schválilo na základě doplněných vyřazovacích protokolů vyřazení majetku
příspěvkových organizací města Základní školy Podivín, Školní jídelny při Základní
škole Podivín a Mateřské školy Podivín.
6. projednalo návrh závěrečného účtu Města Podivín za rok 2005, který byl zveřejněn
na úřední desce v termínu od 21.02. 2006 do 17.03. 2006. Zastupitelstvo města uzavřelo
projednání Závěrečného účtu Města Podivína za rok 2005, jehož součástí je i zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření města s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením Města Podivín za rok 200, a to bez výhrad.
7. projednalo a hlasováním schválilo závěrečnou zprávu hlavní inventarizační a
likvidační komise k 30.11. 2005 a k 31.12.2005 dle předložených zpráv bez výhrad.
8. schválilo rozpočet města pro rok 2006 dle předloženého návrhu rozpočtu města
na rok 2006 bez výhrad.
9. 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 Podivín, TJ
Slavoj Podivín, YMCA – skautský oddíl Podivín, Modelářský klub Podivín, Klub přátel
okrasného ptactva Podivín, Moravský rybářský svaz Podivín, Sdružení zdravotně
postižených Podivín.
10. vzalo na vědomí Smlouvu o úpravě práv a povinností uzavřenou mezi společností
Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav a Městem Podivín ve věci spolufinancování projektu
„Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky
Dyje“. Zastupitelstvo města schválilo záměr přijetí úvěru Kč 9.800.000,− jako částky
určené ke spolufinancování projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Zastupitelstvo města schválilo
Smlouvu o vkladu mimo základní kapitál a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
11. schválilo Smlouvu o upsání akcií uzavřenou mezi společností Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s. a Městem Podivín a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o vkladu na splacení akcií upsaných při zvýšení
základního kapitálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
12. schválilo na základě Vládního nařízení č. 50/2006 Sb. s účinností od 1.3.2006
výši měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva města Podivína dle
předloženého návrhu. Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva města
je nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.
13. rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej části pozemku p.č. 1076/1 v k.ú.
Podivín o rozloze stanovené geometrickým plánem. 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.
14. schválilo záměr změny územního plánu sídelního útvaru Podivín.
15. projednalo návrh Okresního soudu v Břeclavi a zvolilo do funkce přísedící okresního
soudu paní Jaroslavu Zimmermannovou, nar.XXXX, bytem XXX, Podivín
16. vzalo na vědomí posouzení zdravotního stavu a perspektivy liniového porostu
topolů v prostoru sportovního areálu TJ Slavoj Podivín a doporučuje obnovit posuzovaný
porost v souladu s posudkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

které se konalo dne 20.12. 2005 a 16.3. 2006
Zastupitelstvo města na svém XVIII. zasedání projednalo a schválilo následující
body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XVII. ze dne 22.11. 2005.
2. schvaluje rozpočtové změny zpracované v Rozpočtovém opatření č. 3 bez výhrad,
kterým se navýší příjmová strana a výdajová strana schváleného rozpočtu na rok 2005.
Současně zmocňuje Radu města k provedení rozpočtových změn k datu 31.12.2005
včetně těch, které ovlivní příjmovou a výdajovou stranu schváleného rozpočtu na rok
2005.
3. projednalo a hlasováním rozhodlo schválit pravidla rozpočtového provizoria na
rok 2006 k zajištění rozpočtového hospodaření města Podivína a jím zřízených organizací
v době od 1.1. 2006 do schválení rozpočtu města na rok 2006.
4. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled na roky 2007 až 2008 dle
předloženého návrhu.
5. vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej nemovitosti č.p. 93 na ulici Dolní Valy v Podi−
víně včetně pozemku p.č. 967 v k.ú. Podivín vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří
o celkové výměře 125 m2 za minimální cenu Kč 70.000, (sedmdesáttisíckorunčeských).
Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Výše uvedená nemovitost včetně
pozemku bude prodána žadateli s nejvyšší nabídkou.
6. projednalo a schválilo závěrečnou zprávu finančního výboru za rok 2005.
7. projednalo a schválilo závěrečnou zprávu kontrolního výboru za rok 2005.
8. projednalo a vzalo na vědomí závěrečnou zprávu o činnosti Městské policie Břeclav
za rok 2005.
9. projednalo návrh Základní školy Podivín, Školní jídelny při Základní škole Podivín
a Mateřské školy Podivín na vyřazení majetku a na základě vyjádření kontrolního orgánu,
který zhodnotil navrhovaný majetek jako neupotřebitelný a dále na základě posouzení
oprávněné osoby o neopravitelnosti tohoto materiálu souhlasí s jeho vyřazením
z evidence mimo seznam majetku č. 2.
10. na základě § 85., odst. f) zákona č. 128/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
promíjí pohledávku ve výši Kč 39.880,20 za zemřelého nájemce pana Doláka Ivana,
dříve bytem Radniční 191, Podivín.
11. vzalo na vědomí zánik nároku paní Štefkové Jaroslavy na pronájem bytu zvláštního
určení č.p. 964/2 na ulici Újezd v Podivíně. Současně vzalo na vědomí návrh Rady
města vyhlásit veřejnou nabídku na pronájem bytu zvláštního určení i tomu zájemci,
který nebude vyhovovat podmínkám § 9, odst.2, zákona č. 102/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
12. projednalo a hlasováním zamítlo poskytnutí dotace Městu Břeclavi na zajištění
lékařské služby první pomoci v celkové výši Kč 39.815,− pro rok 2005 a 2006.
13. vzalo na vědomí zprávu rady města o žádosti Františka Fabičovice o rozšíření
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podivín a s rozšířením souhlasí za předpokladu
setrvání pozemků : p.č. 3220 výměra 3423 m2 parcela zjednodušené evidence, p.č.
3226 výměra 8570 m2 parcela zjednodušené evidence, p.č. 3231 výměra 2428 m2
parcela zjednodušené evidence ve vlastnictví Města Podivína na původních místech.
V případě sloučení uvedených pozemků zůstane pozemek p.č. 3226 na původním
místě a jeho výměra bude rozšířena o součet výměr pozemků p.č. 3220 a p.č. 3231.
14. schválilo zplnomocnění společnosti HANTÁLY a.s., Tovární 22, 691 06 Velké
Pavlovice, IČ: 42324068 k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů s a.s. EKO−KOM.
Zastupitelstvo města na svém XIX. zasedání projednalo a schválilo následující
body:
1. vzalo na vědomí zprávu starosty ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva města č.
XVIII ze dne 20.12. 2005.
2. projednalo ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zahrnutím
částky, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí vždy do kupní ceny prodávaného
majetku města. Ostatní smluvní ujednání o náhradách nákladů na převod majetku
města kupujícím zůstávají nezměněna.
3. ruší usnesením č. XIX–250–06 ze dne 16.03. 2006 usnesení č. XVI−208−05 ze
dne 7.9.2005 o náhradě veškerých nákladů spojených s prodejem pozemku včetně
úhrady daně z převodu nemovitosti p.č. 730/1 o celkové výměře 32 m2 vedeného jako
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín.V souladu s usnesením č. XIX–250–06 ze
dne 16.03. 2006 souhlasí zastupitelstvo města se zvýšením kupní ceny uvedeného
pozemku, tedy Kč 16.032,−, o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitosti,
která v tomto konkrétním případě činí Kč 480,96 (zaokrouhleno na Kč 481,−) a rozhodla
prodat pozemek p.č. 730/1 o celkové výměře 32 m2 vedeného jako zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Podivín kupujícímu Karlu Stöhrovi, bytem XXX, 691 45 Podivín za
souhrnnou částku Kč 16.513,− . Ostatní smluvní ujednání o náhradách nákladů na
převod majetku města kupujícím zůstávají nezměněna.
4. ukončilo veřejnou nabídku na prodej nemovitosti č.p. 93 na ulici Dolní Valy
v Podivíně včetně pozemku p.č. 967 v k.ú. Podivín vedeného jako zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 125 m2 a v souladu s pravidly stanovenými usnesením
zastupitelstva města č. XVIII– 238 – 05 ze dne 20.12. 2005 rozhodlo prodat výše
uvedenou nemovitost a pozemek žadatelce Eleně Vízdalové, bytem Nerudova 812,
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Vážení spoluobčané,
Město Podivín
pořádá dne 14. dubna 2006 slavnostní setkání
zastupitelů města, místních organizací
a občanů města k

61. výročí osvobození
Města Podivína
Setkání se bude konat v 17.00 hodin
u pomníku padlých na Masarykově náměstí.
Program setkání:
projev starosty města
položení květinových darů
hymna ČR
Po tomto setkání položí zastupitelé města květiny
u pamětní desky umučených ve II. světové válce.

Upozornění

pro dopisovatele Podivínského zpravodaje

Žádáme všechny ty, kteří svůj příspěvek dodali na disketě, aby si disketu
vyzvedli v kanceláři starosty města. Stejně tak zde budou i fotografie, které byly
přiloženy ke článkům. Další číslo Zpravodaje vyjde na konci června, uzávěrka
příspěvků proběhne začátkem června (termín bude upřesněn).
redakce PZ

Podivínský

zpravodaj

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Prezident republiky vyhlásil dne 8. 2. 2006 volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR na dny
2. a 3. června 2006.
Na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a podle harmonogramu úkolů a
lhůt je určeno starostům obecních a městských úřadů a následně volebním okrskovým komisím:
− stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise,
− poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce /v Podivíně budou dva
volební okrsky č. 1 a č. 2 se sídlem na Městském úřadě v Podivíně.
V okrsku č. 1 budou volit obyvatelé ulic: Boženy Němcové, Družstevní, Havlíčkova,Husova, 1. máje, Nerudova,
Palackého, Revoluční, Řadová, Sokolská, U Dráhy, Újezd, U Stadionu, Za Drahou. V okrsku č. 2 budou volit obyvatelé
ulic: Angerlova, Bratislavská, Děvínská,Dolní Valy, Habánov, Hájenka, Horní Valy, Komenského, Kopce, Masarykovo
náměstí, Na Ostrůvku, Pod Branou, Poříčí I, Poříčí II, Příční, Radniční, Rybáře, Sadová, Stará Čtvrť, Štefánikova,
U Mlýna, Úlehlova, Zahradní, Zborovská/.
− dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím
− jmenování zapisovatele okrskové volební komise
− zajištění průběhu hlasování na území ČR
− zasedání okrskových volebních komisí
Všechny uvedené informace budou oficiálně zveřejněny ve stanovených termínech
− vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
na úředních deskách Městského úřadu a na elektronické úřední desce
− zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci
www.mestopodivin.cz.
− dodání hlasovacích lístků voličům /nejpozději do 30. 5. 2006/

INFORMACE O PTAČÍ CHŘIPCE
Dne 9.3.2006 byla na MěÚ v Břeclavi uskutečněna schůzka starostů správního
obvodu Břeclav ve věci opatření proti ptačí chřipce. Z informací pracovníka Krajské
veterinární správy MVDr. Čambaly vyplynulo, že v současné době není na úrovni obcí
třeba žádných zvláštních opatření. Pouze v případě nálezu většího množství uhynulého
ptactva /mimo ptáky zpěvavé/ je nutné kontaktovat prostřednictvím MěÚ Podivín
pracovníky Krajské veterinární správy.
Pouze pro informaci uvádím zprávu Evropského centra pro kontrolu a prevenci
nemocí, která se týká pouze velkých chovatelů drůbeže a ptactva.
21.02.2006 − Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí ve Stockholmu (ECDC)
vydalo doporučení k ochraně ohrožených skupin populace před nákazou ptačí chřipkou.
Přítomnost viru H5N1, nyní u ptáků v zemích EU, zvyšuje význam této otázky jako
celoevropského problému. Otázky jak správně komunikovat o těchto rizicích, byly
diskutovány zdravotnickými autoritami napříč celým evropským spektrem v lednu 2006.
ECDC bylo několikrát žádáno, aby formulovalo několik vědeckých rad a vzkazů o riziku
pro lidi, kteří chovají ptáky v blízkosti svých domovů (např. chov slepic, kachen či hus).
Tento dokument je založen na vědeckých poznatcích odpovídajících úrovni vědomostí
k polovině února 2006 – v budoucnu bude potřeba toto sdělení revidovat tak, jak
budou postupovat naše poznatky.
1. Navrhované klíčové vzkazy pro všeobecnou populaci:
− hrozba pro lidské zdraví z nakažení ptačí chřipkou (virus chřipky typu A/H5N1)
není v současné době akutní
− ptačí chřipka je chřipkový virus napadající hlavně ptáky. Jenom lidé, kteří mají
velice těsný kontakt s nemocnými ptáky nebo s jejich výkaly a dalšími tělními
tekutinami z nemocných ptáků, jsou v riziku nákazy. Zatím nemáme žádný důkaz
o mezilidském přenosu;
− přestože je pro většinu lidí riziko nákazy ptačí chřipkou velmi malé, dodržování
následujících preventivních opatření může pomoci minimalizovat riziko pro vás a
vaši rodinu:
− když naleznete nemocného nebo mrtvého ptáka, nedotýkejte se ho, ale
informujte nejbližšího veterináře
− upozorněte také děti, aby se nedotýkaly nemocných nebo mrtvých ptáků a
odrazujte je od her s těmito ptáky
− myjte si ruce pravidelně mýdlem, několikrát denně, obzvláště před jídlem
− lidé cestující do zemí zasažených virem chřipky H5N1 by měli dodržovat
doporučení vydaná ECDC a MZ ČR v lednu 2006 (viz. www stránky MZ ČR);
− lovci by měli být varováni, že se vystavují riziku nákazy virem H5N1, jestliže
loví divoké ptáky. Lovci také musí být upozorněni na to, že v okruhu minimálně
10 km od nálezu viru H5N1 je přísný zákaz lovu.
2. Navrhovaná doporučení pro ohroženou populaci
Lidé, kteří chovají domácí ptáky v blízkosti svých obydlí:
Chraňte ptáky před ptačí chřipkou:
− zeptejte se nejbližšího veterináře na míru rizika ve vaší oblasti a na vhodná
opatření k minimalizaci rizika nákazou virem H5N1 pro vaše ptáky;
Chraňte sebe a svou rodinu:
− nevpouštějte ptáky do svého obydlí;
− odrazujte děti od hraní si s ptáky. Zakažte dětem dotýkat se nemocných či
mrtvých ptáků a naučte je ihned upozornit dospělé na nález takových ptáků;
− ujistěte se, že děti si před každým jídlem myjí ruce mýdlem;
− jestliže naleznete ve svém chovu nemocného nebo mrtvého ptáka, nesahejte
na něj, ale ihned informujte veterináře;
− nejezte nemocné divoké ptáky, ptáky chované v zajetí nebo ve vašem chovu a
to ani v případě, že si je dostatečně uvaříte či upečete. Taktéž jimi nekrmte
své domácí miláčky, psy a kočky;
− jestliže byli nemocní ptáci ve vašem blízkém okolí či u sousedů a někdo z vaší
rodiny onemocněl horečkou, kašlem nebo dýchacími obtížemi, kontaktujte
neprodleně lékaře a informujte ho.

Plánované akce na rok 2006 v tis. Kč
1. kanalizace + ČOV
2. ZŠ školní hřiště
projekt pro st. povolení
výběrové řízení
inž. činnost
projekční a stavební činnost
3. Městská hala
projektová dokumentace stav. úprav
stavební úpravy
výběrové řízení /ÚT, stavební úpravy/
rekostrukce ústředního vytápění
inž. činnost
4. Inženýrské sítě Dolní Valy /pod mlýnem/
5. Vozovky
materiál na opravy vozovek
polní cesty
6. Chodníky
− Újezd levá strana
− Tyršův sad zámková
− Sadová – od školky k Bratislavské
− oprava chodníku u Universalu
− hřbitov cestičky zámková
− dokončení cesty k Frutě
− dlažba na opravy chodníků
− inž. činnost
7. změna územního plánu
8. Hřbitov – urnové hroby
9. LŠU − fasáda
10. Opravy komínů na objektech ve vl. města
11. Veřejné osvětlení
Hliníky
Městská hala
spojka ke Frutě
časové spínání na stávajícím osvětlení
výměna stávajících svítidel za úsporná
12. Projekty :
− Dolní Valy
− k ČOV
− Kopce
− Poříčí II
− Lichtenštejnské stezky /cyklotrasa/
− Stará radnice studie
13. Výkup pozemků
Kopce
cesta od nádraží
14. Údržba zeleně
− výsadba stromů
− Hliníky
oplocení zadního traktu
vybavení − další herní prvky
− úprava za 20. bj Újezd
− údržba tůní (Rozmberák – Čtvrťák
− údržba toků Svodnice, Kanál
− údržba větrolamů /pořez náletů/
15. Výkup židovské školy
16. Inform. technologie /podíl na projektu LVA/

10.000
5.500
260
30
131
50
55
1.000
24
1.600
60
1.500
45
50
250
80
300
20
100
60
100
20
100
200
70
200
50
70
70
20
200
170
50
40
10
45
120
100
100
400
70
80
120
50
vše z dotace EU
800
150
(Pokračování na str. 4)
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Plánované akce na rok 2006 v tis. Kč

O plánované rekonstrukci
Staré radnice

(Dokončení ze str. 3)
17. Místní rozhlas Za Drahou
100
18. Propagace města
100
19. Vánoční výzdoba – dokoupení
150
20. Kulturní akce
160
Celkový náklad na zde uvedené akce
25 mil.
Podrobný rozpočet na rok 2006 je vyvěšen na úředních tabulích.
Stanislav Machovský
OPRAVDU UŽ NEVÍM, JAK LIDEM ŘÍCT, ŽE ODPADY NÁS JEDNOU ZABIJÍ
A ŽE POUZE SNÍŽENÍM SPOTŘEBY A DOKONALÝM TŘÍDĚNÍM MŮŽEME TU
SMRT ODDÁLIT.

SEPARACE ODPADŮ
1. DO PRŮSVITNÉHO BÍLÉHO /DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB I DO MODRÉHO PYTLE/
− PAPÍR
2. DO PRŮSVITNÉHO BÍLÉHO PYTLE PATŘÍ:
− LAHVE PET /BÍLÉ, ZELENÉ, MODRÉ/
− OBALOVÁ IGELITOVÁ FOLIE
VŠECHNY OSTATNÍ PLASTY /KELÍMKY OD JOGURTŮ, HOŘČICE, OBALY
OD ŠAMPONŮ, AVIVÁŽÍ, OLEJŮ ... / PATŘÍ DO POPELNICE.
DŮVODEM, PROČ NELZE MÍCHAT DOHROMADY PET LÁHVE
A NAPŘÍKLAD KELÍMKY, JE JINÝ ZPŮSOB JEJICH ZPRACOVÁNÍ A TAKÉ JINÁ
TEPLOTA NÁSLEDNÉ RECYKLACE
V PŘÍPADĚ SMÍCHÁNÍ ODPADŮ NEBUDE TENTO PYTEL POVAŽOVÁN ZA
VYTŘÍDĚNÝ ODPAD A PYTEL ZŮSTANE NA MÍSTĚ.
MĚSTO PODIVÍN BUDE VE SBĚRNÉ DNY SVÁŽET POUZE TY PYTLE,
KTERÉ OBČAN OBDRŽEL PŘI ÚHRADĚ POPLATKU, PŘÍPADNĚ TY, KTERÉ
OBDRŽÍ VÝMĚNOU ZA PYTLE VYTŘÍDĚNÉ.
NEUSTÁLE JSEM BOMBARDOVÁN DOTAZY, PROČ JE ÚHRADA ZA LIKVI−
DACI ODPADŮ TAK VYSOKÁ. OPAKUJI TEDY POSTÉ . NAPŘÍKLAD KVŮLI
NEDOSTATEČNÉMU TŘÍDĚNÍ. NAPŘÍKLAD KVŮLI VYSOKÝM DOPRAVNÍM
NÁKLADŮM PŘI SVÁŽENÍ VZDUCHU. NAPŘÍKLAD KVŮLI NEOCHOTĚ OBČANA
ZAMYSLET SE NAD KOMPOSTOVÁNÍM. TĚCH NAPŘÍKLAD BY BYLO
MNOHEM VÍC. JEDNODUCHÝM ZDÁ SE BÝT, A ŘADA OBČANŮ SI TO ASI
PŘEJE, NEUSTÁLE ZVYŠOVAT POPLATEK.
Stanislav Machovský

Budova staré radnice z roku 1854 si bude muset ještě na svou
rekonstrukci chvíli počkat. Pravděpodobně o ní rozhodne až nové
zastupitelstvo vzešlé z podzimních voleb.
Vzhledem k tomu, že budeme v nebližší době finacovat budování
kanalizace a školního hřiště, jsme za možnostmi našeho rozpočtu.
Studie na rekonstrukci už je od konce roku 2005 hotová. Chystáme
ostatní materiály na žádosti o dotace pro následující roky, aby se mohlo
s rekonstrukcí Staré radnice co nejdříve začít. Ovšem rok 2006 je rokem
voleb a o prioritách na další léta by mělo rozhodovat už nové
zastupitelstvo.
Budova je v současnosti opravena tak, aby dál nechátrala. Statické
zajištění je za přispění financí z dotačních titulů a města hotové.
Připraveny jsou také repliky původních oken. I zde bylo využito dotačních
titulů. Hrubý odhad dalších prací se pohybuje kolem 24 milionů korun.
Součástí je i kompletní rekonstrukce sousedící hasičské zbrojnice.
Její oprava by vyšla ovšem na téměř stejné peníze jako zboření
a postavení nové. Stará zbrojnice je stavěna z cihel a kamení. Někde
až l metr silné stěny jsou nepodřezatelné a budova je proto neustále
vlhká. Navíc jsou objekty garáží špatně situovány a požární vozidla
z ní nemohou jednoduše vyjet.
Článek podobného znění vyšel před nedávnem v okresním tisku.
Od té doby se ledacos změnilo. Rada města projednávala problematiku
rekonstrukce Staré radnice a vzhledem k naprosto vyčerpaným
možnostem rozpočtu pro rok 2006 rozhodla, že následný projekt, který
je dalším stupněm pro zajištění dotací, nebude v letošním roce
zpracován. Finanční potřeba na jeho zpracování se pohybuje v řádu
sedmi až osmi set tisíc korun.
Studie architekta Zdeňka Miklína byla projednána zatím jenom v radě
města. Největší připomínky se týkaly právě hasičské zbrojnice, která se
v sousedství staré radnice zdála příliš moderní.
Studie rekonstrukce bude v následujících měsících vystaven
u prodejny Universal a občané města se k ní budou moci vyjádřit.
Stanislav Machovský

O rekonstrukci topení na Městské hale
Co čeká družstevníky a vlastníky bytů Stavebního
bytového družstva DYJE Břeclav v letošním roce
Pro celkovou informovanost o družstevních bytech uvádím, že SBD Dyje Břeclav
má v Podivíně celkem 12 domů s celkovým počtem 185 bytů a spravuje jeden dům
Společenství vlastníků bytových jednotek na ulici Nerudova č.711−712−713 s 12 byty.
Ještě pro zajímavost uvádím, že z celkového počtu bytů je 139 bytů družstevních a
48 bytů v osobním vlastnictví.
V tomto roce končí funkční období všech volených orgánů družstva. V samosprá−
vách jednotlivých domů se to týká volby výborů samospráv /domovních důvěrníků/ a
dále delegátů do vrcholného orgánu družstva Shromáždění delegátů. Na shromáždění
delegátů pak budou zvolení delegáti volit představenstvo a revizní komisi bytového
družstva. Podle usnesení představenstva družstva nebude družstvo svolávat samostatná
shromáždění společenství vlastníků ani v těch domech, ve kterých mají vlastníci
nadpoloviční většinu. Ve všech samosprávách by se tedy měly konat společné schůze
samosprávy a společenství vlastníků.
Členské schůze samospráv jednotlivých domů se musí uskutečnit do 30.04.2006,
aby předcházely shromáždění delegátů, které se uskuteční pravděpodobně 23.05.2006
v Břeclavi. Proto zápisy ze schůzí samospráv musí být do této doby vyhodnoceny, aby
se mohla přijmout případná usnesení na shromáždění delegátů. Delegát na shromáždění
delegátů může být volen pouze z řad členů družstva. Každá samospráva /v některých
případech sestává z více bytových domů/ volí jen jednoho delegáta a jednoho náhradníka.
V současném volebním období jsou delegáti: Pospíšil Jiří − za domy na ulici Nerudova,
Urbanová Vítězslava − za domy na ulici Sadová a Valíček Lubomír ml. za domy na ulici
Revoluční a Zahradní. Členem představenstva SBD Dyje Břeclav je Pospíšil Jiří.
V pondělí 6. března 2006 svolal JUDr. Ladislav Kvasnička, předseda družstva,
poradu předsedů výboru samospráv a domovních důvěrníků v Podivíně na MěÚ v Po−
divíně, kde s nimi byly podrobně projednány materiály pro konání výročních členských
schůzí samospráv v roce 2006, které jednotliví důvěrníci obdrželi 25. února 2006.
Chci zdůraznit, aby se přípravě výroční členské schůze domu věnovali důvěrníci
s plnou odpovědností a tím zajistili co největší účast bydlících na správě a údržbě
domu. Jde o to, abyste si svůj dům udržovali v dobrém stavu a aby se Vám všem
ve Vašem domově hezky a spokojeně bydlelo.
Závěrem chci Vám všem družstevníkům i vlastníkům poděkovat za dosavadní
obětavou práci, kterou jste prováděli jak v domě, tak i zkrášlení jeho okolí. Při vyhodno−
cování práce samospráv za celé družstvo Dyje Břeclav patří podivínští družstevníci
i vlastníci k těm lépe hodnoceným a z těch mimo břeclavských vůbec nejlepším.
Pospíšil Jiří
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V článku „Plánované akce na rok 2006“ je v pořadí priorit jako
třetí uvedena Městská hala. Pro letošní rok se jako nezbytná jeví
kompletní rekonstrukce topení, které popravdě řečeno, dosluhuje a všichni
jsme se téměř modlili, aby ještě vydrželo. Stav topení odpovídá jeho
stáří, což je více než třicet let. Stejně tak technologie, použitá v roce
výstavby, je natolik zastaralá, že již dávno přestala vyhovovat jak dnešním
požadavkům, tak i cenám topných medií.
Rekonstrukce počítá s likvidací starých kotlů, rozvodů i otopných
těles, které jsme postupně vyřazovali z provozu. Kotle budou nahrazeny
dvěma závěsnými kondenzačními typu VAILLANT o výkonu 46,4 kW
s automatickou regulací v závislosti na venkovní teplotě. Stávající
nebezpečná žebrová otopná tělese budou nahrazena tělesy deskovými
s kryty.
S rekonstrukcí topení budou spojeny stavební úpravy, které zajistí
minimalizaci tepelných úniků jak ve cvičebních, tak i vstupních
prostorách. Okna, která hlavně způsobovala obrovské teplotní ztráty,
budou částečně zazděna a částečně nahrazena plastovými okny s dvojskly.
V prostoru zazděných oken vzniknou divácké „minitribuny“.
Rekonstrukce bude prováděna bez nadměrného zasahování
do stávajícího stavu budovy a podlah. Přesto ale předpokládáme,
že minimálně po dobu hlavních školních prázdnin bude celá hala
mimo provoz. Přesný termín zahájení a ukončení stavby bude znám
po výběrovém řízení, které pro město zajišťuje odborná firma.
Tento článek je současně informací pro všechny, jichž se akce
rekonstrukce topení může dotýkat.
Stanislav Machovský

Oprava
V prosincovém Podivínském zpravodaji byl v článku „Dvě výročí spojená
s podivínskou školou“ uveden chybný letopočet sňatku podivínského učitele pana
Theodora Vařejky. Správný údaj o sňatku je 12. 6.1943.
Chtěli bychom tímto požádat všechny přispěvatele Podivínského zpravodaje,
aby si ve svých příspěvcích překontrolovali a ověřili faktografické údaje, které
uvádějí. Není v našich silách a někdy ani možnostech všechny údaje překontrolovat.
Děkujeme.
redakce PZ

Podivínský

zpravodaj

O tříkrálové sbírce

Start projektu Rodinný pas

Stejně jako v minulých letech bych se rád vrátil o několik měsíců
zpět a poděkoval všem, kteří se podíleli na sbírce, která již počtvrté
proběhla v našem městě. Na sbírce, která snad pomohla všem těm, kteří
to nejvíce potřebují, ať už jsou to bezdomovci, osamělé matky s dětmi,
uprchlíci a migranti nebo ti všichni ostatní, kteří se nezaviněně a ne
z vlastní vůle dostali do nezáviděníhodných situací.
Tříkrálová sbírka v Podivíně vynesla v tomto roce 32.369 korun.
Částka byla odeslána na adresu „Česká katolická charita“, která peníze
rozdělí těm nejpotřebnějším.
Největší poděkování patří však těm, kteří obětovali svůj volný čas,
vytvořili kostýmy tří králů a jako Kašpar, Melichar a Baltazar vyšli do
ulic. Nemohu je všechny jmenovat, ale mohu, nebo spíš musím, všem
poděkovat. Děkuji tedy všem členům místní organizace YMCA, kteří
v šesti skupinkách a v mrazu propojili svým slovem a činem občany
našeho města.
Vážím si vás a děkuji.
Stanislav Machovský

V prvních dnech tohoto roku se dostal do realizační fáze projekt
určený rodinám z Jihomoravského kraje. Nabízí možnost využít služby,
které se díky slevám stanou pro účastníky více atraktivními než dosud.
Jihomoravský kraj je prvním z České Republiky, který Rodinný pas
organizuje a bude provozovat.

Tříkrálová sbírka
v roce 2006
Obec

2006

Bavory
Bořetice
Břeclav
Břeclav (Ladná)
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Drnholec
Hlohovec
Hrušky
Hustopeče
Ivaň
Kobylí
Kostice
Křepice
Lanžhot
Mikulov
Moravský Žižkov
Němčičky
Nikolčice
Novosedly
Pasohlávky
Perná
Pohořelice
Popice
Pouzdřany

Kč
11 579,00 Kč
35 868,00 Kč
55 246,00 Kč
6 744,50 Kč
6 502,00 Kč
27 744,50 Kč
23 719,50 Kč
37 223,00 Kč
29 003,50 Kč
76 337,00 Kč
3 425,00 Kč
56 432,50 Kč
12 214,00 Kč
33 333,50 Kč
72 000,00 Kč
38 426,50 Kč
16 989,50 Kč
15 860,00 Kč
14 817,00 Kč
22 912,00 Kč
12 707,00 Kč
9 600,00 Kč
46 048,00 Kč
32 330,00 Kč
12 987,00 Kč

Obec

2006

Kč

Přibice
Rakvice
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice
Týnec
Uherčice
Velké Bílovice
Velké Němčice
Vlasatice
Vranovice
Nový Přerov
Vrbice
Podivín
Valtice
Klentnice
Mor. N. Ves
Březí
Dolní Věstonice
Velké Pavlovice
celkem:

22 195,00 Kč
8 700,00 Kč
13 755,00 Kč
13 610,00 Kč
13 000,00 Kč
29 421,00 Kč
66 223,00 Kč
28 143,00 Kč
23 064,00 Kč
32 515,00 Kč
56 603,00 Kč
41 628,50 Kč
10 520,50 Kč
31 813,00 Kč
4 653,00 Kč
33 740,00 Kč
32 369,50 Kč
8 415,00 Kč
nevybíralo se
19 400,00 Kč
12 423,00 Kč
7 583,50 Kč
60 982,00 Kč
1 280 806,00 Kč

Sčítání výtěžku Tříkrálové sbírky Oblastní charity Břeclav bylo ke dni
17.1.2006 v 11.15 hod. uzavřeno.

O hřišti pro školní děti
O tom, že myšlenkou zřízení herních prostor pro děti se zabývaly
správní a školské orgány již téměř před sto lety, podávají důkazy jak
zápisy městské rady, tak i školní kronika z roku 1921.
Předkládám doslovný přepis historických záznamů, které se vztahují
k výše uvedené tématice.
Zápis z knihy Protokolů městské rady, sepsaný o V. schůzi městské
rady v Podivíně odbývané dne 16. května 1921 v 9. hodin dopoledne
v obecní úřadovně města Podivína:
Ke schůzi dostavili se následující členové městské rady:
Ledl Adolf, starosta
Vaverka Ludvík
Bartošík Josef
Svitavský Josef
Ledl Jaroslav
Štork Theobald
Rotter Karel
Böhmer Arnold
Tomšej Jan
Pořad schůze:
4. Pojednání o zřízení hříště pro školní děti
ad 4. Podle návrhu místní školní rady jednáno o zřízení hříště pro školní

Princip projektu
Rodinný pas je založen na systému poskytování slev pro rodiny
s alespoň jedním dítětem do 18−ti let. Výhody budou nabízet společnosti
a subjekty jak privátního, tak i veřejného charakteru. Rozsah nabízených
výhod bude opravdu široký, pojme kulturní a sportovní aktivity až po
služby klasického komerčního charakteru.
Registrace rodin
Od dnešního data se mohou všichni zájemci o zařazení do projektu
Rodinný pas přihlásit dvěma způsoby. Prvním z nich je emailová forma,
kdy svoji přihlášku zašlou na adresu rodinne.pasy@kr−jihomoravsky.cz.
Druhý způsob je zaslání přihlášky písemnou formou na adresu Jihomorav−
ského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno s heslem na obálce
Rodinné pasy. Na základě přihlášky bude zájemci zaslán průkaz v podobě
karty se jménem rodiny včetně data platnosti karty. Jediným kritériem
zařazení zájemce do projektu je věk dítěte. První emise proběhne u
příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který stanovilo Valné shromáždění
OSN na den 15. května svojí rezolucí č. 47/237 z 20.9.1993.
Nabídka služeb
Snaha Jihomoravského kraje je postihnout co nejširší nabídku
poskytovaných slev v oblasti kultury, volnočasových aktivit, klasických
nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (restau−
race, ubytování, dovolené). Předpokládáme, že počet firem napojených
do systému rodinných pasů se bude postupně rozšiřovat a Jihomoravský
kraj se bude aktivně zasazovat o tento trend.
Medializace
Celý projekt byl představen zástupcům médií na tiskové konferenci
4. 1. 2006, široké veřejnosti bude prezentován prostřednictvím tištěné i
elektronické formy. Počítá se s pravidelným informováním veřejnosti JMK
o vývoji projektu a databázi firem poskytujících slevy.
Podpůrné aktivity
Motivačním faktorem pro zapojení do projektu zejména ze strany poskyto−
vatelů slev a služeb budou soutěže „Obec pozorná k rodině“ a „Firma
pozorná k rodině“, které budou vyhlášeny před první emisí rodinných
pasů.
Fáze projektu
Garant projektu JUDr. Marie Cacková, členka Rady Jihomoravského
kraje, objasňuje postup: „V první fázi je naším cílem pokrýt území Jiho−
moravského kraje prostřednictvím co největšího počtu poskytovatelů a
zapojením maximálního počtu rodin. V další fázi pak propojení se systémy
v dalších krajích ČR a také s již fungujícím systémem v Dolním Rakousku.“
Kontakt:
JUDr. Marie Cacková
členka Rady Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 591 • cackova.marie@kr−jihomoravsky.cz
děti. Městská rada v zásadě se usnáší navrhnouti městskému zastu−
pitelstvu zřízení hříště v hlinících.
Zda se jednalo o stejné „Hliníky“, na kterých bylo postaveno dětské
hřiště v roce 2004, nevím. Parcelní číslo, které je v protokolech městské
rady uvedeno, se současným nesouhlasí.
Členem tehdejší městské rady byl i ředitel školy Josef Svitavský,
který myšlenku hřiště pro děti v uvedeném správní orgánu prosazoval.
Jak přínosné, čisté a naprosto logické. Dnes by se ocitl v rozporu se
zákonem o střetu zájmů. Vlastně neocitl, protože by podle zákona v radě
vůbec nemohl být.
Zápis v kronice Měšťanské školy z 16. května:
V městské radě jednalo se mimo jiné o „hříšti“ pro školní dítky.
Očekávání, že zřídí hříště „Sokol“ zklamalo. Knížecí správa žádá za 1 m2
3.50 Kč, takže by hříště 1 ha veliké stálo 35.000 Kč, což je ovšem
nemožné. Ředitel navrhl městské radě zřízení hříště v „Hliníkách“, což
jednohlasně přijato. Břehy se upraví, hříště zplaniruje, okraje se vysází
stromovím a příchod příhodně se okrášlí. Na hříště měly by přístup jen
děti. S úpravou mohlo by se započíti teprve na podzim po sklizni úrody.
Zajímavé také je, že stejného dne, kdy městská rada problematiku
projednala, byl učiněn zápis do školní kroniky. No jo, nebyla televize.
Stanislav Machovský
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Podivínský
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vzdělávací výsledky našich žáků za I. pololetí
školního roku 2005/2006
Do naší školičky dochází 220 žáků, z toho 103 děvčat. A jakých výsledků dosáhli?
Prospěch: vyznamenaných 140 žáků − 64%, neprospělo 6 žáků − 3 %.
Chování: velmi dobré 215 − 97,7 %, uspokojivé 5 − 2,3 %.
Pochvaly: třídního učitele 42 žáci −19,1 %, ředitele školy 42 žáci −19,1 %.
Důtky: třídního učitele 5 žáků − 2,3 %, ředitele školy 1 žák − 0,5 %.
Absence: omluvená celkem: 7063 (průměr na žáka 32 hodin), neomluvená celkem 15
(průměr na žáka 0,02 hodiny).
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že naši žáci dosahují velmi dobrých vzdělá−
vacích výsledků, samozřejmě za přispění vás − rodičů. Je jen škoda, že někteří žáci mají
výchovné problémy, které byly ohodnoceny sníženou známkou z chování. Věřím,
že tito žáci ve druhém pololetí budou přistupovat zodpovědně ke školním povinnostem
a dokáží svému okolí, že nejsou tak „špatní“.
Mgr. M. Cagášek, ředitel školy

O novinkách na školním hřišti
Na velkou investici čeká po více než padesáti letech školní hřiště. Rekonstrukce
ploch, které byly instalovány v 50. letech minulého století, bude zahájena letos a to
nejpozději v první dny hlavních prázdnin.
Na rekonstrukci celého školního hřiště máme hotovou studii, v současnosti je
zpracováván projekt ke stavebnímu řízení a připravuje se výběrové řízení na dodavatele
stavby. Vzhledem ke složitosti nového zákona o veřejných zakázkách oslovilo město
firmu, která výběrové řízení zpracuje.
Celá akce je podle studie rozdělená na tři etapy. V té první, která bude provedena
v roce 2006, po zasíťování pozemku inženýrskými sítěmi vznikne atletický areál
s umělým povrchem, multifunkční hřiště, fotbalové hřiště, umělé osvětlení a vybavení
atletického sektoru, altán pro školní družinu a dětské hřiště. V případě fotbalového
hřiště se různí názory radních a stavební komise. Zatímco radní preferují travnatý povrch,
stavební komise navrhuje zachovat doporučení architekta, kterým je umělý povrch
III. generace.
Ve druhé fázi, o které však již bude rozhodovat nové zastupitelstvo, by měla
vzniknout tenisová stěna, tenisová hřiště s antukou, umělým povrchem a s betonovým
podkladem, oplocení tenisového sektoru a umělé osvětlení.
Třetí etapou, která je ovšem etapou snů, je vybudování sociálního zázemí, kde by
měla být místnost budoucího správce hřiště a kurtů, občerstvení, šatny a snad i sauna.
Prostor by měl být ještě doplněn o hřiště na petangue, stoly pro pingpong, ohniště,
lavičky, odpadkové koše a další drobný mobiliář.
Na část z celkových nákladů ve výši 15 milionů bychom rádi získali dotace. Chtěli
jsme o ně žádat i pro letošní rok, ale studie byla hotová až koncem roku 2005, a tak
jsme na ně nemohli dosáhnout. Letos tedy budeme financovat vše z vlastních peněz,
ale i nadále hledáme volné dotační tituly.
To vše by v budoucnu nemělo sloužit jenom škole. Sportoviště by v období letních
prázdnin měla být za jasně stanovených podmínek otevřena všem, kteří chtějí sportovat.
Studie školního hřiště bude stejně jako studie Staré radnice vystavena u prodejny
Universalu.
Stanislav Machovský

Zápis do 1. třídy
Na své budoucí prvňáčky se připravujeme už asi od Vánoc. Starší děti pro ně
vyrobí dárečky, škola nakoupí drobné pozornosti a dítě je pak za svou snahu a výkon
u zápisu odměněno. Pedagogický sbor se pochopitelně snaží, aby vše proběhlo
v příjemné a přátelské atmosféře, aby se dětem u zápisu líbilo a měly na něj pěkné
vzpomínky. První setkání se školou, s učiteli ovlivňuje u dítěte často pak jeho další
očekávání spojené se školní prací.
Stává se, že úzkostné děti se do školy netěší, bojí se, že to bude ve škole těžké,
že přibudou jenom starosti. Je na rodičích a ostatních členech rodiny i na MŠ, jak bude
půl rok před nástupem do 1. třídy vypadat. Je potřeba s dětmi mluvit o světě kolem
něj, přimlouváme se za čtení pohádek před spaním a jiných příběhů vhodných pro
6leté dítě, ve volných chvílích je třeba s dítětem prohlížet různé encyklopedie o zvířatech,
rostlinách apod. Učme naše děti větší samostatnosti při vlastní obsluze (jíst příborem,
zavazovat tkaničky, převlékat se do cvičebního úboru) a rovněž samostatnosti při jednání
s dospělými lidmi (zdravení, omlouvání, vyzvednutí svých věcí, cesta do školy), neboť
škola se stane od září důležitou součástí jejich života. Pro rodiče existuje řada tzv.odborné
literatury, ve které jistě najdou vhodné rady, jak s dětmi pracovat, aby byly na školu
dobře připraveny, např.Rodina a škola, Informatorium, Děti a my aj., dále mohou
dětem kupovat knihy a časopisy dělané přímo pro předškoláky a malé školáky jako
např. Sluníčko, Méďa−Pusík, Pastelka , Louskáček a celá řada titulů z nakladatelství
Portál.
Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, sourozenci, paní učitelky, případně tety
na hlídání jsou těmi, kdo mohou úspěšný školní start prvňáčkovi ulehčit a zpříjemnit.
Chce to od dospělých trpělivost, důslednost, více chválit než hanět, někdy počítat do
deseti a nevybuchnout.Rozhodně se to vyplatí.Takže, rodiče: 1. Nechte své děti povídat,
2. Kreslete si s nimi, 3.Trénujte soustředění a vytrvalost (úkol je vždy třeba dokončit),
4. Dopřejte jim sociální kontakty s dospělými i s vrstevníky, 5. Dopřejte jim pohyb a
cvičení. Mateřská škola − tj. nenásilná a pozvolná příprava dítěte na vstup do základní
školy. Učitelky MŠ jsou s dítětem téměř v každodenním styku a využívají k poznání dětí
různých metod (např. rozhovor, didaktické hry, cvičení hrubé a jemné motoriky, cvičení
správné výslovnosti,osvojování sociálních návyků apod.). Ještě koncem školního roku
bývá zvykem pozvat předškoláky se svými pí učitelkami do ZŠ, aby se zúčastnili skutečné
vyučovací hodiny v 1. třídě, kdy jim o rok starší kamarádi pyšně předvedou, co už
všechno umí. Zároveň je jejich budoucí paní učitelky provedou budovou školy, aby
věděli, co je od září čeká. Po prázdninách se na všechny zapsané děti moc těšíme.
Mgr. Jana Mrázová,
Mgr. Anna Racková

O spolužácích z Ladné
Dne 14. 2. 2006 odešel z města dopis, který se zabývá problematikou žáků
z Ladné, která může být, ale také nemusí být v blízké budoucnosti aktuální.
Vážený pane,
obracím se na Vás jako na v současné době jedinou možnou osobu, se kterou je
možné předběžně jednat ve věci žáků školou povinných v budoucí samostatné obci
Ladná.
Město Podivín sleduje po celou dobu snahu občanů Ladné o odtržení od města
Břeclavi v souvislosti s výše uvedenou problematikou. Vzhledem k tomu, že podivínská
škola byla do roku 1979 tím institutem, ve kterém získávali vzdělání i žáci z Ladné,
navrhuje město tuto tradici obnovit a navázat tak znovu na téměř stoleté vztahy
v oblasti školní výchovy, které byly zpřetrhány připojením obce Ladná k Břeclavi.
Vím, že do konání komunálních voleb, které teprve stanoví oficiální statutární
orgány obce Ladná, je víc než půl roku. Přesto ale považuji za nutné se touto otázkou
zaobírat, byť by názor budoucího vedení byl rozdílný od názoru vedení města a školy
v Podivíně.
Žádám Vás proto o vyvolání schůzky, na které by se účastnili potenciální zástupci
budoucí samostatné obce Ladná, vedení Města Podivína a ZŠ Podivín.
Kontaktujte nás prosím i v případě, že o myšlence propojení obou municipalit,
tedy obce Ladná a města Podivína, zatím neuvažujete. Stanislav Machovský, starosta

Budoucí prvňáčci − slavnostní přivítání

Z tvorby žáků 3. třídy
Jaro
Jaro, jaro,
kde ses tady vzalo?
Sluníčko tě přivolalo.
(Eliška Létalová)
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Jaro, jaro už je tady,
včely bzučí kolem hlavy.
Sněženka už květy zvedá.
Slunce svítí stále víc,
rozkvete nám petrklíč
(Kristýna Líčková)

Mgr. J. Mrázová se svými budoucími žáčky

Podivínský

zpravodaj

Lyžařský kurz

Zprávy z MŠ

Letošní zima se může pochlubit opravdu protekční nadílkou sněhu, kterou jsme si
vychutnali také na jižní Moravě – k velké radosti dětí a lyžařů, k menší radosti všech,
kteří pravidelně vyráželi před dům vyzbrojeni lopatami.
K zimním akcím, které žáci naší školy netrpělivě očekávají, patří lyžařský výcvikový
kurz. Také letos jsme vzhledem k velkému zájmu žáků dodrželi tradici dvou lyžařských
kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 69 žáků. Ani v letošním roce jsme neměnili místo
pobytu – Orlické hory s ubytováním v Těchoníně. Důvodem je nejen nízká cena
ubytování, ale také snadná dostupnost sjezdovek v Mladkově, Čenkovicích a na Říčkách.
Za týdenní kurz rodiče žáků zaplatí 1500,− Kč, kdy cena zahrnuje dopravu (autobus
máme k dispozici celý týden), ubytování a stravování a dovoluji si říct, že patříme ke
školám, které organizují nejlevnější lyžařské kurzy.
Nízká cena kurzu ovšem nesnižuje kvalitu lyžařského výcviku. Snažíme se držet
krok s novými trendy lyžování. Díky příspěvkům SRPDZŠ máme možnost každoročně
zakoupit několik párů lyží a v posledních letech dáváme přednost carvingovým lyžím.
Během lyžařského výcviku pak mají žáci možnost porovnat rozdíly mezi klasickou
technikou lyžování a stále více se prosazujícím carvingovým stylem. Novinkou letošního
lyžařského výcviku bylo lyžování na krátkých carvingových lyžích (tzv. snowblade). Pro
první turnus jsme měli 15 párů těchto lyží zapůjčených ze ZŠ v Drnholci, ale nadšení
žáků bylo tak velké, že se vedení školy rozhodlo nečekat s pořízením vlastních lyží až
do příštího školního roku, ale zakoupit je ještě před termínem druhého turnusu.
Začátečníci u těchto lyží ocení jejich snadné ovládání, rychleji pochopí techniku lyžování
na dlouhých carvingových lyžích, dobří lyžaři pak jízdu na nich přivítají jako obrovské
zpestření – lyžování je totiž mnohem zábavnější, atraktivnější.
Po celodenním lyžování bývá pro žáky připraven večerní program – besedy o ho−
rách a lyžování, ale také hry, maškarní ples, diskotéky. Letos jsme navíc program
obohatili o návštěvu aquaparku v České Třebové.O výcvik žáků se starali proškolení
instruktoři – Mgr. Z. Horníčková, Mgr. P. Schallenbergerová, Mgr. M. Cagášek a
Mgr. J. Horňák. O zázemí kurzu pak S. Blanářová (zdravotní sestra), P. Skládal a
M. Štrůbl (kuchaři). Jim všem patří dík za to, že byli ochotni věnovat žákům svůj volný
čas, převzít za ně na týden odpovědnost, umožnit jim prožít nezapomenutelné zážitky
v partě kamarádů.
Mgr. Pavla Schallenbergerová

Naše mateřská škola od začátku školního roku uspořádala pro své děti spoustu
akcí. V září si děti zařádily na skákacím hradě, zajezdily si na elektrických motorkách.
Svůj postřeh, obratnost a rychlost si procvičily při zábavném sportovním odpoledni
s Tomera a Jerrym. Při jízdě na ponících se učily odvaze i pěknému vztahu ke zvířatům.
V listopadu na divadelním představení oslavily Krtečkovy narozeniny a učily se čarovat
spolu s kouzelníkem. V prosinci nás navštívil Mikuláš a čert a společně jsme oslavili
Kouzlo Vánoc. V lednu jsme zhlédli divadlo O nemocném pejskovi a v únoru se
pobavili při představení Hopsík a Hopsa.
V letošním školním roce navštívily naši MŠ pracovnice Speciálního pedagogického
centra Hodonín. Se souhlasem rodičů spolupracují na odstraňování těžších poruch
nápravy řeči. Naši školu budou pravidelně navštěvovat dvakrát ročně. Jednodušší
logopedické problémy řeší ve spolupráci s rodiči paní ředitelka Ryšavá. Hlavním činitelem
při nápravě poruch řeči jsou však vždy rodiče a pravidelné procvičování.
Naši čtyřtřídní MŠ nyní navštěvuje 86 dětí. Dne 7. února se při zápisu do MŠ
přihlásilo 25 nových dětí. Žádáme tímto rodiče, kteří mají zájem umístit své dítko do
MŠ v roce 2006/07 a nemají je doposud zapsáno, aby tak neodkladně učinili. V případě,
že dítě nepřihlásíte včas, nebude moci ředitelství vyhovět pozdnímu požadavku, jelikož
limit počtu zaměstnanců i finančních dotací se odvíjí od počtu přihlášených dětí.
Zároveň tímto vyzýváme všechny rodiče, aby se zúčastnili třídních schůzek na
začátku školního roku. Zde jim totiž učitelky v jednotlivých třídách vysvětlí styl práce na
naší MŠ, seznámí je s režimem, podmínkami i prostředím. Mnohem snáze se pak po
celý rok spolupracuje. Přijďte tedy na třídní schůzky v září, i když Vaše dítě nastupuje až
v lednu či březnu. Určitě se dozvíte spoustu zajímavých věcí.

Návštěva divadla
Je příjemné někdy opustit reálný život a aspoň na chvíli se nechat unášet
pohádkovým světem. Nám se to podařilo, když jsme se žáky III. a IV. třídy jeli
21. 1. 2006 na představení do brněnského Mahenova divadla na Sněhovou
královnu od Hanse Christiana Andersena.
Záštitu nad touto inscenací, které mělo premiéru 16. a 17. 12. 2005, převzalo
velvyslanectví Dánského království v Praze zastoupené jeho Excelencí, panem Jorgenem
Bojerem. Uvedením tohoto titulu připomíná Národní divadlo v Brně kulaté výročí
dánského pohádkáře.
Ve slavnostní atmosféře znovu před námi ožil jeho notoricky známý příběh v docela
novém nastudování. Mohli jsme opět sledovat boj dvou extrémně protichůdných podob
lásky. Nositelkou první je mladičká Gerda a její láska je nezištná, čistá, vřelá, obětavá,
ale i odvážná, druhá, reprezentovaná Sněhovou královnou, egoisticky vyhrocená a
vražedná. Jako v každé pohádce všechno dobře dopadlo a dětem se moc líbily i
postavy Havrana a Soba, které do pohádky vnášely potřebnou špetku humoru.
Věříme, že pro většinu z nás to byl příjemně strávený sobotní podvečer a doporučuji
zhlédnutí i Vám.
Mgr. Jana Malinová
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Městská knihovna Podivín
Zahájení automatizovaného výpujčního protokolu
Dne 20. 2.2006 byla v Městské knihovně Podivín
zahájena plná automatizace knihovnických procesů.
Jaké budou změny pro čtenáře?
Každý čtenář obdrží nový čtenářský průkaz s čarovým kódem, na jehož
základě pak bude využívat služeb knihovny. Změna se bude týkat upomínek.
První upomínku 5,− Kč bez písemného upozornění čtenář zaplatí, pokud vrátí
knihu za 31 dní a déle, druhá upomínka za 20,− Kč bude odeslána za 61 dnů
písemně, třetí písemnou upomínku za 30,− Kč obdrží čtenář za 91 dnů, v případě
nevrácení knihy do 3 měsíců počítač zablokuje výpujčky. Samozřejmě lze
výpujčky knih prodloužit a to jak při návštěvě knihovny,tak telefonicky
na čísle 519 344 244 pondělí,úterý,čtvrtek do 18 hod./ Poplatek za meziknihovní
výpujční službu MVS je 20,− Kč, za rezervaci knihy 10,− Kč.
Přehled všech poplatků na knihovně.
Prosím tímto čtenáře, kteří mají výpujčky a v tomto roce ještě knihovnu
nenavštívili, aby tak urychleně učinili.
V průběhu března bude zprovozněn on−line katalog knihovny, který
naleznete na webových stránkách www.mestopodivin.cz. Zde si můžete
vyhledat všechny knihy knihovního fondu. Knihy jsou evidovány podle názvu
či podle autora knihy. Tituly, které nenajdete v naší knihovně, je možné objednat
prostřednictvím meziknihovní výpujční služby a to do 5 dnů.
Od 27. 2.2006 funguje v knihovně připojení rychlejšího internetu. Jedná
se o linku P1C /ADSL 512/128 kbps, agregace 1:20.
Toto připojení internetu proběhlo v rámci Projektu internetizace knihoven
ministerstva informatiky a kultury. Komunikační poplatky budou po dobu tří
let hrazeny ze státního rozpočtu.
Občané, kteří mají trvalý pobyt v Podivíně, mohou využívat internet na
knihovně zdarma.

Knižní novinky

Pro děti:
Předškoláci, malí žáci: kniha, kde čekají pohádky, ale také spousta zábavných
úkolů a otázek. S jejich pomocí si můžete procvičit řadu slov, která dobře
znáte z domova či ze školky.
Směšné básničky pro chytré hlavičky: říkadla a básničky, bohatě ilustrováno
Slůně Bimbo – Grindley,Sally Napínavý a dojemný příběh o životě v divoké
přírodě očima slůněte.
Země, Hory, Moře, Koně − překrásné barevné fotografie zachycují tato témata
ve všech koutech světa..
Pro dospělé:
Muž, který hledal pravdu –Wallace,Irving V troskách starověkého římského
přístavu Ostia Antica nachází italský archeolog papyrus z 1. století…Klasický
thriller zavádí čtenáře do světa historických rukopisů, tajné společnosti skrývající
neuvěřitelný objev a jednoho člověka, který musí za každou cenu odhalit
skutečná fakta – pokud se mu ovšem podaří přežít…
Anna , Fleur, Emily –Eagles,C.H. Historická trilogie z doby carského Ruska.
Autorka bravurně zobrazuje život ruské šlechty, děj je nabitý dramatickými
dějovými zvraty, dobrodružstvím i milostnými vztahy.
Alfons Mucha Nový výběr z rozsáhlé fotografické tvorby Alfonse Muchy
obohacuje dosavadní poznání velkolepé pozůstalosti. Secesní malíř, grafik i
dekoratér Alfons Mucha /1860−1939/ fotografoval do samého sklonku života.
Mozaika momentek Muchovy doby odhaluje intimní, osobnostní a společenské
zázemí malířova života.
Vzpomínky schované v duši – Dagmar Kludská Kniha je osobní zpovědí
autorky, která vypráví o několika generacích slavného českého cirkusu Kludský.
Hana Ocelíková, knihovnice

Hledání historie ochotnického
divadla
Vážení spoluobčané,
v současné době se zpracovává kronika o bohaté historii
podivínského ochotnického divadla, až do dnešní doby. Od první
zmínky o divadelním dění v Podivíně uplynulo více jak 140 let.
Za tu dobu se vystřídala na divadelních prknech podivínských
sálů celá řada generací ochotníků, kteří přinášeli svým
spoluobčanům radost i poučení. Byli to od školních dětí, mládeže,
členů místních spolků Sokola, Orla, Sportovního klubu, Osvětové
besedy i další občané. Obětovali pro tuto zábavu množství hodin
svého volného času, a proto si zaslouží, aby o nich věděli i další
generace. Autoři se proto obrací na všechny, kdož mají ještě
doma po svých předcích jakékoli doklady nebo fotografie, zda
by je pro zpracování kroniky poskytli nebo alespoň zapůjčili. Těm,
kteří si vyžádají vrácení dokladu nebo fotografie, zaručují autoři,
že se tak stane po uložení do databáze kroniky.
Za pochopení děkují Zdeněk Hasilík a Miloslav Dobšíček st.
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Podivínský šnops 2006 − III. ročník

Cestovní agentura ve Velkých Bílovicích

Již potřetí se ve slavný únorový den konala akce, pro niž se ustálil
název Podivínský šnops. Byť byla přislíbena účast několika dvojic
z partnerské obce Prušánky, snad kvůli závějím, či jiné meteorologické
katastrofě ani jedna z avizovaných dvojic nepřijela. O to víc si dělali všichni
zúčastnění nárok na vítězství.
Turnaj byl zahájen již tradičně společnou písní Pětset láter, tisíc gučí,
na Čápárce zas to hučí. Po vzájemném ujištění, že švindlovat se bude
jenom na úrovni loňského roku, byl turnaj zahájen. Přes sporadické snahy
o uplacení soupeře proběhla většina jednotlivých her v duchu fair play.
Výsledky byly přijaty s pochopením, pouze dvojice, umístěná na dru−
hém místě výsledkové listiny, podala protest k Mezinárodní asociaci
šnopsu v Haaku /dále jen MAŠH/. Svoje tvrzení o neplatnosti výsledku
opírala však o pravidla jiné hry a to o pravidla hokejová. Je nasnadě, že
rozhodnutí MAŠH bude ve prospěch dvojice, která se umístila na prvním
místě. V okulárech se proslýchá, že podnětem k protestu byl druhý guláš,
který však již musel protestující hráč zaplatit.
Pořadí dvojic v III. ročníku turnaje Podivínský šnops je následující:
1. Machovská, Machovský
2. Křížová, Kříž
3. Malina, Mareš
4. Mildner, Vajbar
5. Kadlecová, Kadlec
6. Holčapek, Hollý

V loňském roce jsem ve Velkých Bílovicích otevřela novou cestovní agenturu,
která se již slušně zaběhla, a mých služeb využila řada klientů. V současné době se
poměrně dost cestuje a tím, že zastupuji prakticky všechny významné cestovní kanceláře
na trhu, usnadňuji všem běhání po mnoha cestovních kancelářích po Břeclavě nebo
dokonce Brně.
Mám mnoholeté zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, 15 let jsem jako průvodkyně
spolupracovala s několika cestovními kancelářemi a současně jsem byla zaměstnána
v jedné cestovní kanceláři jako manažer a pracovník prodeje. Tím, že jsem byla na
mnoha místech jak soukromě, tak i na studijních cestách, kdy jsem během krátké doby
objela několik pobytových míst nebo třeba celý ostrov a viděla prakticky všechny nabízené
hotely z katalogu a také průběžně navštěvuji školení k nově vydávaným katalogům,
dokážu kvalifikovaně poradit, která dovolená bude právě pro vás ta nejvhodnější. Můžu
Vám nabídnout dovolenou doslova za pár korun a naopak pro nejnáročnější klienty
luxusní dovolenou se vším komfortem. V nabídce mám jak pobyty u moře, tak i domácí
rekreace. Nabízí se výběr mezi ubytováním v hotelu, apartmánu, kempu ve stanech i
karavanech, pronájem soukromých chat a chalup. Můžete volit mezi vlastní dopravou
nebo autobusem či letecky. Mám přehled o nabídkách a cenách jednotlivých kanceláří,
takže Vám můžu ušetřit nemalou částku tím, že Vám poradím, která CK má právě ten
Váš zájezd nejlevnější.
Vše říká reklamní slogan „Nejlepší cestovní kanceláře pod jednou střechou“.
Když přijdete ke mně, ušetříte si čas strávený běháním po jednotlivých kancelářích,
protože u mě dostanete všechny katalogy najednou. Mohu Vám pomoct, i když už
máte konkrétně vybráno, třeba i z internetu, a je potřeba pouze se přihlásit a zaplatit.
Přijďte, u mě vypíšete originál cestovní smlouvu – přihlášku vybrané konkrétní cestovní
kanceláře a zaplatit můžete přímo na účet té Vaší cestovní kanceláře nebo v hotovosti
u mě a já platbu okamžitě převedu. A co je nejdůležitější – nezaplatíte ani o korunu
navíc než přímo v cestovní kanceláři, která sama pobyt organizuje. Naopak ušetříte
čas a peníze za telefony a pokud náhodou nastane jakákoliv změna, nemusíte už nikde
běhat a vše zařídíte se mnou.
A právě teď, uprostřed zimy, je nejlepší doba, myslet na léto. Cestovní kanceláře
vydaly své letní katalogy a všichni poskytují nejvyšší možné slevy. Jenom teď je možné
získat pobyt pro až 2 děti zdarma nebo až 20% slevu. Nezapomeňte, že slevy na 1. mo−
ment, zvláště pro rodiny s dětmi, bývají cenově výhodnější než na „last minute“ a
hlavně si můžete vybrat a nejste odkázaní na velmi omezený výběr hotelů.
Zprostředkovávám také pobyt v lázních u nás a na Slovensku a to jak pobyty pro
samoplátce, tak i lázeňskou příspěvkovou péči, která je schválená příslušnou zdravotní
pojišťovnou. V případě přiznání příspěvkové lázeňské péče Vám zdravotní pojišťovna
proplatí veškeré procedury a já Vám zajistím služby spojené s ubytováním a stravováním
dle Vašich představ a také pomůžu s vyřízením administrativy. Pokud si zvolíte lázně
jako místo své dovolené, můžete volit jenom samostatný pobyt nebo i program včetně
procedur a speciálních nabídek, např. regenerace zad a kloubů, dýchacích cest, hlasivek,
relaxační nebo antistresový pobyt, ozdravný pobyt pro celou rodinu, týden pro páry,
víkend pro ženy (kosmetika, kadeřník, pedikúra..) apod.
Veškerou nabídku najdete také na www.danitour.cz.
Cestovní agentura sídlí na ulici Svárov 602 a provozní dobu mám v pracovní dny
16.00−18.00 a v úterý a čtvrtek také 9.00−11.00 hod. Pokud v uvedenou dobu nemůžete,
ráda se Vám budu věnovat v době, kterou si dohodneme telefonicky. V době
10.3.−17.3. bude CA uzavřena z důvodu studijní cesty do Tuniska.
Tel.: 519 346 620 • 608 523 571
Ivana Jurášová, CA DaNiTour Velké Bílovice

Odvážná myšlenka /některými skeptiky však považovaná za fantas−
magorii/ o útoku letos páté dvojice na post nejvyšší se pomalu stává
skutečností.
Poděkování patří obsluze a vedení hostince Čápárka v jedné osobě
paní Marii Hasilíkové za velmi dobrý a pikantní guláš a samozřejmě všem
zúčastněným, kteří místo, aby něco dělali, tak mastili karty.
Stanislav Machovský

Přijďte si zacvičit AEROBIC

Aerobic − kondiční posilování − kalanetika
Každé pondělí a středu od 18.00 do 19.00 hod.
ve cvičebně základní školy
(vstup brankou přes školní hřiště)
Těší se na Vás cvičitelka
Katka Smetanová

Kosmetický salon nana
Oznamuji všem svým zákaznicím, že mohou
navštívit internetové stránky kosmetického salonu

www.nana.cz24.cz
Stanislava Kostrhunová

Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová, Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX:519/346620, 608/523571,
e−mail:info@danitour.cz, www.danitour.cz

Využijte slevy na 1.moment LÉTO 2006
Slevy až 20% nebo až 2 děti zdarma – platí do 31.3.
Široký výběr letecky, autobusem a vlastní dopravou do Chorvatska, Itálie, Řecka,
Španělska, Tuniska, Bulharska atd – hotely, apartmány, stany, karavany.
např.
Tunisko, hotel 3*, 8 dní all inclusive
10.990,−Kč
junior 12−26 let
8.990,−Kč
V prodeji také:
− tuzemsko a Slovensko – chaty, chalupy, hotely…
− lázně – u nás i na Slovensku (pobyty týdenní i víkendové, včetně procedur nebo
bez), vyřídím také lázně příspěvkové
Zájezd s odjezdem z Podivína:
25.3.
Čalovo – Velký Meder − termály
cena zahrnuje dopravu a vstup: dospělí 400,−Kč, důchodci 370,−Kč, děti
3−15 let 350,−Kč

Široký výběr z nabídek nejvýznamnějších cestovních kanceláří.
Poradím, pomohu s výběrem, vše vyřídím
− za stejnou cenu jako v CK, která pobyt organizuje.
www.danitour.cz

www.danitour.cz www.danitour.cz
www.danitour.cz

www.danitour.cz
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Slavoj Podivín
Ocenění práce v tělovýchově
V měsíci únoru byla paní Jiřině Švestkové z Podivína, bývalé učitelce
II. stupně ZŠ, předána medaile ÚV ČSTV za dlouholetou činnost a rozvoj
tělovýchovy. Medaili slavnostně předal předseda RS ČSTV Břeclav Ing.
Pavel Húsek za přítomnosti zástupců TJ Slavoj Podivín.
Paní Švestková celý svůj život a většinu volného času zasvětila
tělovýchově. Počátky její tělovýchovné práce se započaly v Sokole a po
sjednocení tělovýchovy pokračovala jako náčelnice a členka výboru TJ
Slavoj Podivín.
Díky dobrému kolektivu cvičitelek, který si kolem sebe utvořila,
zvládla vše s naprostým přehledem. Cvičitelské schopnosti předvedla
s nemalým úspěchem vždy na pravidelných tělovýchovných akademiích
spolu s ostatními mužskými složkami. Vyvrcholením těchto akademií
byl nácvik spartakiády a to od těch nejmenších až po dospělé. S ukázkami
spartakiádních skladeb se prezentovala v celém našem okrese i v tehdy
družebních okresech Rokycany a Trnava. Společná cvičení byla završena
vystoupením na Strahovském stadionu v Praze. Dvě okrskové spartakiády
pořádala TJ Slavoj na stadionu v Podivíně. Jmenovat všechny úspěchy
a zásluhy paní Jiřiny Švestkové by bylo jistě ještě na spousty řádků, a
tak si závěrem dovolujeme popřát této výjimečné ženě hodně zdraví a
životního optimismu. Vždyť její zájem o tělovýchovu v TJ Slavoj Podivín
je i přes její zdravotní problémy stále veliký.
VV TJ Slavoj Podivín

Na maškarní ples přijelo „Pendolíno“
Maškarní ples TJ Slavoj Podivín měl vyprodáno. Celková účast
včetně pořadatelů činila 420 lidí. V pěkně připraveném prostředí,
po zahajovacím ceremoniálu, vystoupily tanečnice z Velkých Bílovic
pod vedením Lenky Růžičkové se skladbou Volné tričko. Po tomto vy−
stoupení zaplnilo taneční parket 14 překrásných a převážně skupinových
masek. Celkem bylo v maskách 61 lidí. Hodnocení provádělo osazenstvo
jednotlivých stolů s tímto výsledkem. Jako nejlepší a velmi pěkně prove−
dená maska, byla rodina Simpsonových. Ale i další masky byly náročné
a velmi pěkné, například vlak Pendolino, rozkvetlé kaktusy, Šmoulové,
květiny, Sněhurka a sedm trpaslíků, vosy a další. Že je maškarní ples
TJ Slavoj populární v širokém okolí, svědčí i řada masek z Rakvic, Kobylí
a Břeclavi, za což jim děkujeme. Ozvučení a hudební doprovod po celou
dobu plesu zajistila skupina pana Radka Růžičky.
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Provádění veškerých malířských
a natěračských prací,
malby interiérů, nátěry oken,
dveří, radiátorů, fasád
aj. . . . .
Savara Jiří
Podivín 241
Tel. 519 345 134

Ševčík Radomír
Ladná 14
Tel. 519 355 279
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TJ Sokol Podivín
− oddíl armwrestlingu −
Velká cena Brna odstartovala 7. ledna osmé kolo
seriálu soutěží Českého poháru v páce
Pro nemoc a zranění oslabený oddíl Sokola Podivín zajížděl do jiho−
moravské metropole jen se třemi závodníky. I přesto se dokázali prosadit
a navázat na úspěchy z minulého roku.
V juniorské váhové kategorii do 65 kg si nejlépe počínal Pavel Fischer,
když si zabezpečil první a druhé místo. Jeho starší bratr Jiří dosáhl ve
váze do 78 kg na obě ruce shodného umístění dvou třetích míst.
Neuvěřitelnou sérii bez prohry na domácích soutěží načal třetím rokem
na pravou ruku Rostislav Svačina ml. Přemožitele nenašel ani na Novo−
roční soutěži v Brně mezi muži a suveréně si dokráčel pro vítězství ve
váhové kategorii do 100 kg.

Svačina se zapsal do historie
Golemovy ruky
Na 80 závodníků ze čtyř zemí bojovalo poslední lednovou sobotu
na populární mezinárodní soutěži o Golemovu ruku. Obrovským
úspěchem skončila soutěž pro pákaře Sokola Podivín Rostislava
Svačinu ml.V nabité konkurenci závodníků z ČR, Maďarska, Ně−
mecka a Rakouska se ve váhové kategorii do 90 kg dvakrát radoval
z vítězství na levou i pravou ruku.
V devítileté historii závodu je teprve druhým mužem (prvním je
František Živný v kategorii nad 110 kg), kterému se podařilo vyhrát obě
soutěže. Ani druhý podivínský zástupce Jaroslav Vavřina nezklamal.
V nejtěžší váze nad 100 kg vybojoval druhé a třetí místo.

Finále Golemovy ruky v Dubňanech

Čtyři zlaté Dvořákové a Suré
Extraligová soutěž juniorů a juniorek v páce proběhla v sobotu
18. února v Hluku. Celorepublikové závody uspořádala Česká asociace
přetláčení rukou a domácí oddíl jako kompenzaci za mezinárodní
Golemovu ruku.Na nejstarší soutěži u nás nebyly vypsány juniorské
kategorie, které byly součástí „Golemky“ po mnoho let.
Junioři a juniorky Sokola Podivín patřili k favoritům soutěže a před−
poklady stoprocentně splnili.Výborně připravená Dana Surá vybojovala
dvě zlaté ve váhové kategorii do 60 kg. Jiný výsledek se nečekal ani od
české jedničky Beáty Dvořákové. Ziskem dvou zlatých potvrdila svoji
suverenitu ve váhové kategorii nad 60 kg.
Pěknými výsledky navázali i junioři. Zdeněk Stehlík získal dvě třetí
místa ve váhové kategorii do 63 kg.Na první závody v životě je to super
výsledek. Čtrnáctiletý Zdeněk je novým objevem a talentem oddílu. Favo−
ritem této váhy měl však býti jeho oddílový kolega Pavel Fischer, který
však navážil o něco více a musel nastoupit ve váze do 78 kg. I přesto byl
úspěšný, když vybojoval třetí a čtvrté místo.Ve stejné váze vystoupil
i jeho starší bratr Jiří Fischer, který si zajistil dvě druhá místa, když byl
překonán až ve finále.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu

proměnila v triumf.V ženské váhové kategorii nad 60 kg dokázala
dvakrát zvítězit a přičinila se tak velkou měrou i o prvenství podivínských
v soutěži oddílu a klubů.
Ze dvou prvních míst se mohl těšit i Pavel Fischer /kandidát na titul
na MR/ v kategorii juniorů do 63 kg.Ve stejné váze skončil kousek od
úspěchu Zdeněk Stehlík, který získal dvě 4.místa.Dvě stříbrné
medaile přidal ve váhové kategorii do 78 kg i Jiří Fischer. Juniorka Dana
Surá navázala na výsledky z Hluku a ve váhové kategorii do 60 kg
vystoupila na první a druhý stupeň nejlepších.
Mužskou kategorii zastupoval v Praze jen Rostislav Svačina ml.
Rosťa si vyzkoušel váhovou kategorii do 100 kg. Jak se očekávalo zlatou
vybojoval pravou rukou,slabší levou přidal bronzovou.
Do konce ročníku 2005−6 zbývají v pákařském kalendáři již jen tři
soutěže. 25. března Třebíčská páka ČP, 1. dubna 6. Velká cena Podi−
vína v páce ČP pro dospělé a pro juniory a juniorky mistrovství ČR.
Poslední akcí je MR seniorů, které se uskuteční 22. dubna v Brně.

Úspěšný návrat Veroniky Sedláčkové
Nejvyšší pákařská republiková soutěž Extraliga pokračovala
4. března v Praze IV.kolem.Naši závodníci zajížděli do hlavního
města v neúplné sestavě,ale s navrátivší se velkou oporou.
Po tříleté odmlce se z mateřské dovolené úspěšně vrátila na závod−
nické kolbiště Veronika Sedláčková.Hned první start po nucené přestávce

J. Fischer, R. Svačina, P. Fischer, Z. Stehlík, D. Surá, V. Sedláčková
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Dřevín, v.o.s.,
ulice Sadová (hospodářská budova), Podivín
telefon: Libor Pospíšil – 604 230 853
email: info@drevin.cz; www.drevin.cz

INZERCE • INZERCE • INZERCE
•

Hledám byt k pronajmutí nebo koupi.
Možné nabídky na tel. 602536481

•

Prodám DB 3+1 v Podivíně, Revoluční 898.
Mgr. Ing. Pavel Kadrnka, tel. 777/694692.

•

Pronajmu RD 3+1 s garáží v Podivíně. Od 1.6.2006 nebo
dohodou. 5000,− Kč + inkaso.
Tel. 519370389

•

Koupím byt nebo domek v Podivíně.
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Tel. 739086261

Zakázkové stolařství nabízí výrobu:
−
−
−
−
−
−

eurooken a eurodveří DOMINO 68
vrat a interiérových dveří
samonosných schodišť a schodišťových stupňů
nábytku (kuchyňské linky, vestavné skříně, atypický nábytek)
dárkových kazet a stojanů pro vinaře
dekorativních předmětů − suché vazby
Bližší informace a fotografie realizovaných zakázek najdete na
www.drevin.cz

Podivínský

zpravodaj

STAVIKA s. r. o.
U stadionu 3270/2
690 75 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11758

držitel certifikátu jakosti
ISO 9001:2001

Pro stavebníky i firmy nabízíme tyto práce a služby.
− Provádění staveb se zaměřením na stavby bytové a občanské, průmyslové a zemědělské,
rekonstrukci objektů, včetně prací na objektech památkových.
− Práce bourací a demoliční všeho druhu.
− Stavby prováděné i formou „NA KLÍČ“
− Kompletní rozvody elektro, včetně slaboproudu, hromosvodů, venkovní rozvody nízkého napětí
a venkovní osvětlení.
− Provádění revizí elektro rozvodů a přístrojů včetně zajištění projektové dokumentace.
−
−
−
−
−
−
−

Kontejnerová doprava sypkých hmot (TATRA 815, IVECO, AVIA).
Půjčování kontejnerů různých kubatur.
Doprava kusového zboží – IVECO s mechanickou rukou
Práce jeřábem AD 20, UNC 060
Výkopové práce DH 015
Hutnící práce vibračním strojem VIBROMAG a WACKER
Montáž a půjčování stavebních výtahů, včewtně výstupních revizí.

KONTAKTY
Provádíme práce:
•

držitel certifikátu jakosti
ISO 9001:2001

STAVIKA s. r. o.
U stadionu 3270/2
690 75 BŘECLAV

•
•
•

stavební (606 706 271)
(723 988 339)
elektro
(723 038 718)
malířské (606 706 271−2)
doprava (723 038 664)

Kontakt:
e−mail: reditel@stavika.cz
tel.: 519 372 703, 519 321 447, 606 706 272
www.stavika.cz
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