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Informace ze zasedání zastupitelstva města
č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body:
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XX ze dne 15.12. 2009.
2. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 1032/3 o rozloze 53 m2,
vyčleněného geometrickým plánem č.
1550-01/2010, který zhotovil Ing. Jan
Hlávka, Riegrova 60, Břeclav z pozemku
p.č. KN 1032/1 vedeného jako ostatní
plocha v k.ú. Podivín a rozhodlo prodat
pozemek manželům Davidu a Michaele
Remeňovým, bytem ....Lednice. Prodejní
cena je stanovena na Kč 500,-/m2.
Výsledná kupní cena bude navýšena
o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením kupní
smlouvy.
3. Schválilo poskytnutí půjčky TJ Sokolu
Podivín z ﬁnančních prostředků města
Podivína na zajištění vybudování sociálního
zařízení Besedního domu v Podivíně.
4. Schválilo bez výhrad Rozpočet města
pro rok 2010, jehož objem příjmů
činí 29.997.100,- Kč, objem výdajů
46.134.300,- Kč a objem ﬁnancování
16.137.200,- Kč, dle předloženého návrhu
rozpočtu města na rok 2010, který byl
zveřejněn na úřední desce v termínu
od 18.02. 2010 do 09.03. 2010.
4. 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 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, 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
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sdružení BILICULUM, 692 01 Mikulov,
Růžová 561/1, IČ : 26641046, Diecézní
charita Brno, Oblastní charita Břeclav,
Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav, IČ:
44990260, Federace židovských obcí
v ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1,
IČ: 00438341.
5. Schválilo rozpočtový výhled na roky 2011
až 2012 dle předloženého návrhu.
6. Zmocnilo radu města k provádění
rozpočtových opatření v plném rozsahu.
Kontrolu radou města provedených změn
rozpočtu bude provádět zastupitelstvo
města následným schvalováním.
7. Vzalo na vědomí zprávu starosty města
o současném stavu projednávání CHKO
Soutok. Současně schvaluje připomínky
předané na Ministerstvo životního prostředí dopisem ze dne 28.1.2010.
8. Schválilo plán činnosti ﬁnančního výboru
na rok 2010.
9. Projednalo návrh Okresního soudu
v Břeclavi a zvolilo do funkce přísedící
okresního soudu paní Jaroslavu Zimmermannovou, r.č. ....., bytem Podivín.....
10. Projednalo návrh na vyhlášení veřejné
nabídky na prodej části pozemku p.č.
1052 vedeného jako ostatní plocha v k.ú.
Podivín a rozhodlo před vlastním vyhlášením veřejné nabídky projednat možnost prodeje části pozemku členy stavební
komise.
11. Schválilo bezúplatný převod pozemku
p.č. 2959/213 o výměře 1674 m2, vedeného jako travní porost v k.ú. Podivín do
vlastnictví města. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města jednáním v předmětném převodu a podpisem smlouvy.
12. Vzalo na vědomí informaci o žádostech
společnosti Lima group a Pistachio o koupi části pozemku p.č. KN 101/1 a p.č. KN
102 vedených jako ostatní plocha v k.ú.
Podivín s tím, že proběhne jednání
na místě samém za účasti stavební komi
se a za přítomnosti zástupců obou ﬁrem.
13. Vzalo na vědomí doporučení rady města ve věci zjištění vlastníků věcí opuštěných /kulturních památek evidovaných
v rejstříku ÚSKP/ a vydává Veřejnou
vyhlášku „Oznámení o zjišťování vlastníka
věci opuštěné v k.ú. Podivín“ dle přiloženého seznamu.
14. Schválilo účast města Podivína v projektu
„Řešení systému nakládání s bioodpady
ve svozové oblasti Hantály a.s.“ zpracovaného DSO Čistý Jihovýchod, podání
žádosti o dotaci z OP ŽP a spoluﬁnancování tohoto projektu z rozpočtu města.
15. Projednalo a hlasováním schválilo závěrečnou zprávu hlavní inventarizační a lik-

vidační komise k výsledku inventarizace
majetku města k 31.12.2010 dle předložených zpráv bez výhrad.
16. Vzalo na vědomí informaci o plánovaném
vyhlášení Chráněné krajinné oblasti
„Soutok“.
17. Vzalo na vědomí zprávu starosty města
ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. XXI ze dne 09.03. 2010.
18. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. KN 1052/2 o celkové výměře 45 m2 vedeného jako ostatní plocha
v k.ú. Podivín vyčleněného geometrickým
plánem č. 1551-7/2010 vyhotoveným
společností Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60,
Břeclav z pozemku p.č. KN 1052 v k.ú.
Podivín vedeného jako ostatní plocha.
Podmínky prodeje jsou tyto: kupní cena
je stanovena na částku Kč 500,-/m2,
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 nabídky
budou přijímány v termínu od 22.04. 2010
do 31.05. 2010.
19. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města
k 31.03.2010
20. Projednalo závěrečný účet města Podivín
za rok 2009, který byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 02.04. 2010
do 22.04. 2010. Zastupitelstvo města
uzavřelo projednání Závěrečného účtu
Města Podivína za rok 2009, jehož
součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením
Města Podivín za rok 2009, a to bez
výhrad.
21. Schválilo Rozpočtové opatření č. 1 provedené radou města Podivína bez výhrad.
22. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej
části pozemku p.č. KN 1470 vedeného
jako ostatní plocha v k.ú. Podivín, který
bude vyměřen geometrickým plánem.
Podmínky prodeje jsou tyto: minimální
kupní cena je stanovena na částku
Kč 170,-/m2, 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
nabídky budou přijímány v termínu od
22.04. 2010 do 31.05. 2010.
23. Schválilo záměr odkoupení pozemku p.č.
2959/83 v k.ú. Podivín do vlastnictví
města Podivína s tím, že pověřilo starostu
města jednáním s majitelem pozemku
o podmínkách prodeje. Maximální výši
nákladů vynaložených na koupi pozemku
stanovilo zastupitelstvo města na částku
Kč 60.000,-.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Poděkování
V měsíci květnu proběhlo výběrové řízení na novou ředitelku
Mateřské školy v Podivíně. Tímto výběrovým řízením a jmenováním nové ředitelky byla ukončena řada kroků, které byly zahájeny krátkým dopisem dnes už bývalé ředitelky paní Ryšavé.
Dopisem ze dne 20.1.2010, v němž Eliška /doufám, že mi dovolí
tak osobní oslovení, když už jí tak padesát let říkám/ oznamuje,
že ke dni 30.6.2010 odchází do důchodu.
Přesto, že oficialitám se ona brání stejně jako já, cítím jako
svoji povinnost jí za oněch 35 let, které věnovala výuce a výchově našich dětí, vedení školy a spolupráci na spravování města
poděkovat. Poděkovat a popřát jí to, co se obvykle přeje. Zasloužený odpočinek, klid a hlavně zdraví.
A její nástupkyni, paní Lence Studené, přeji totéž.
I když s tím odpočinkem a klidem to už bude horší.
Stanislav Machovský

Sběrné středisko
opadů Podivín
Město Podivín je jedním ze zakládajících členů Dobrovolného
svazku obcí Čistý jihovýchod. Tento svazek byl založen 21.8.2007 a
v průběhu dvou následujících let byl připraven a dokončen projekt
v rámci Operačního projektu životního prostředí – „Sběrné dvory
Čistý jihovýchod. Tohoto projektu se zúčastnilo deset obcí a jeho
celková hodnota činila 73 milionu korun. Na ﬁnancování se podílel
92,5% Státní fond životního prostředí a Jihomoravský kraj. Obce
hradily zbývající částku.
Pro město Podivín byl zbudován sběrný dvůr na „Starém hřišti“ vedle současného sběrného místa. Hodnota díla byla 5 milionu
korun. Vybrané druhy odpadů budou ukládány do 13 označených
sběrných kontejnerů a následně budou předávány na sběrné středisko Hantály.

CELKEM REGISTROVANÝCH VOLIČŮ 2.373
ZÚČASTNILO SE 1.376
VOLIČSKÁ ÚČAST 57,98 %
celkem Podivín

%

1

OBČANÉ.CZ

2

0,14

4

Věci veřejné

119

8,65

5

Konzervativní strana

4

0,29

6

KSČM

189

13,73

7

Koruna Česká

5

0,37

9

ČSSD

329

23,91

12

Moravané

15

1,08

13

Stana Práv Občanů ZEMANOVCI

34

2,47

15

TOP 09

221

16,06

17

KDU-ČSL

68

4,94

18

Pravý Blok

8

0,58

19

Česká strana národně socialistická

4

0,29

20

Strana zelených

22

1,60

21

Suverenita - blok Jany Bobošíkové

41

2,98

23

Česká pirátská strana

11

0,80

24

Dělnická strana sociální spravednosti

5

0,37

25

Strana svobodných občanů

5

0,37

26

ODS

294

21,37

celkem platných hlasů

1376

Pořadí

5.

4.

1.

3.

2.

Provoz sběrného dvora bude zahájen v pátek 25.června 2010
ve 14.00 hodin.

Provozní doba je stanovena na:
pátek 14.00 – 17.00 hod •

sobota

8.00 – 11.00 hod
Stanislav Machovský

Číslování domů
Vážení spoluobčané, stále častěji se na Městský úřad v Podivíně
obracejí instituce, které se k zajištění svojí činnosti potřebují orientovat
podle popisných, případně orientačních čísel. Stává se, že po opravě
fasády není dům těmito čísly označen. Žádáme Vás tedy, abyste po dokončení oprav svého domu vrátili čísla na své původní místo, případně
aby byla čísla umístěna na jiném viditelném místě.
Na základě ustanovení § 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů je vlastník nemovitosti povinen na svůj
náklad označit budovu číslem určeným obcí a udržovat je v řádném
stavu.
Číslo popisné je barvy modré a číslo orientační je barvy červené.
Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná. Čísla orientační se umísťují
vždy pod tabulku s číslem popisným.
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O anonymech a panu Kaštanovi

Za odejíté na
věčnost.
Pan Kaštan
Pane Stanislave, on ten pan Kaštan a taktéž HLOH, TOPOL, JAVOR,
OŘECH, LÍPA, HABR i ostatní pánové přijdou prý rádi na podzim.
Prý vznešené moralizování (už po 3 kvartály) a sarkasticky bezobsažné
až falešné mudrování našeho zpravodajového a obecního mravokárce
rádi ocení!
Buďte bez starosti.
Prý se kdesi říká: Trestem pro lháře je, že mu nikdo nevěří, ani když
říká pravdu!
Pěkný den.
Pan Kaštan (za pozůstalé-snad!?)
Pane Kaštane, na rozdíl od LÍPY, kterou asi nepotěšíte tím, že ji
řadíte do „ostatních pánů“, mne už jste potěšil. Nejenom desetikorunovou investicí za korespondenční lístek, ale také uznáním,
že jsem jako obecní mravokárce musel alespoň někdy říct pravdu. Jinak by ta věta o trestu postrádala smysl.
Stanislav Machovský
mravokárce

O vozovkách – doufám, že naposledy
Do data uzávěrky Podivínského zpravodaje se nepodařilo získat konečný výsledek
výběrového řízení Jihomoravského kraje na
rekonstrukci vozovek Palackého a Komenského, které proběhlo v březnu tohoto roku.
Vzhledem k nízké ceně, kterou nabídl potenciální vítěz, se jednání o výsledku protáhlo
až do dnešních dnů.
Pokud tomu nerozumíte, nejste sami. A
pokud tomu rozumíte, víte něco, co obyčejný
člověk, ke kterým se řadím, neví.
V souvislosti s předchozími řádky a nejistým výsledkem výběrového řízení kraje rozhodlo město zpracovat vlastní výběrové řízení na rekonstrukci ulic U Dráhy a Sokolská.
Podle zákona o veřejných zakázkách bylo
osloveno celkem pět firem. Současně byly
podmínky výběrového řízení dle tohoto zákona zveřejněny na internetových stránkách
města. Konečný počet zájemců se rozrostl
na 11 firem, z nichž dvě posléze ze soutěže
odstoupily a jedna nevyhověla zadávacím
podmínkám.
Vítězem výběrového řízení se stala firma VHS Břeclav, s.r.o s cenou 5.867.658
korun. Na dalších místech se umístily firmy
SWIETELSKY s.r.o Brno a STRABAG a.s.
Praha.
Po schválení výsledků výběrového řízení radou města dne 18.5.2010 s nimi byly
všechny zúčastněné firmy seznámeny. Po
uplynutí lhůty na odvolání byla vítězná firma vyzvána k podpisu smlouvy. Toto bylo
učiněno 8.6.2010.
Před zahájením stavby byli obyvatelé dotčení stavbou písemně informováni o zahájení stavby a o postupu prací. Dne 15.6.2010
byla svolána do sálu Besedního domu společná schůzka občanů města, dodavatele
4

stavby a stavebního dozoru. Na této schůzce
byly řešeny problémy s nemovitostmi, doposud nepřipojenými na inženýrské sítě, byl
stanoven harmonogram prací a forma způsobu informování občanů na rekonstruované
trase.
Vzhledem k tomu, že dílo má být podle
smlouvy hotovo v říjnu tohoto roku, budou
další informace podány v nejblíže vydaném
Podivínském zpravodaji.
Stanislav Machovský

Hodina Země
- sobota 27. března 2010

Prodej triček s logem Podivína
Na podatelně městského úřadu
je možné zakoupit trička
s logem Podivína.

Cena 110,- Kč za 1 ks.

ve 20.30
Hodina, v níž se svět společně postavil
globálnímu oteplování
Hodinu bez osvětlení, jako vyjádření osobní zodpovědnosti za osud Země,
poprvé uspořádalo v roce 2007 dvoumiliónové australské Sydney, o rok později
se akce zúčastnilo 50 miliónů lidí ve 35
zemích.
Největší světová organizace pro ochranu přírody, WWF, vyzvala prostřednictvím
Českého svazu ochránců přírody česká
města, vesnice, ﬁrmy i jednotlivce, aby se
připojili k celosvětové klimatické akci Hodina Země 2010, 27. března, 20.30. Šlo
o symbolické hodinové vypnutí veřejného
osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení
budovy Vaší ﬁrmy či zhasnutí ve Vaší domácnosti. Zhasnutím se obce, ﬁrmy a jednotlivci připojili k cca 6 000 obcí po celém
světě, k mnoha milionům lidí a dali tak najevo, že si uvědomují svoji odpovědnost za
budoucnost naší Země.
Připojilo se i Město Podivín a ve 20.30
se vypnulo veřejné osvětlení po dobu jedné hodiny v celém městě.
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XI. PODIVÍNSKÉ JANOHRANÍ
Rád bych vás všechny jménem města Podivína pozval na XI.
ročník dvoudenního
folk - jazzového festivalu Podivínské Janohraní. Akce proběhne
jako vždy na nádvoří Janova hradu ve dnech 23.7. a 24.7.. Program
stále dolaďujeme, ale hlavní osnovu už máme: páteční odpoledne
bude patřit dětem. Podivínské maminky slíbily, že připraví hry a
soutěže pro nejmenší. Od 19,00 hod. se pak hlavně ti starší mohou
těšit na folkový večer. Na scéně se postupně vystřídají kapely, které
si vám dovolím trochu představit: Yantar – kapela působí od roku
2001, vlastní texty a hudba v sobě zahrnují prvky folku, popu, country a rocku. A jejich slogan: lahodný folk-rock z jihu Moravy.....
tož okoštujte! Chodská vlna - kapela, která oblékla místní lidové
písně do nového kabátku a s úspěchem je hraje i mimo hranice svého regionu. Karel Plíhal - osobitý a nejenom folkový muzikant,
nezaměnitelný písničkář, kterého není třeba dál představovat. COP
– špička bluegrassové muziky, bez které si již nikdo nedovede představit festivaly jako Zahrada, nebo Porta.
Sobotní odpoledne bude patřit opět dětem. Letos si pro ně loutkářský divadelní spolek Podivíni z Podivína připravil pohádku
„Skákavá princezna“. Sobotní jazzový večer od 20,00 hod. pak
zahájí kapela Solid Connexion – pravidelným návštěvníkům Janohraní dobře známá kapela vyprofilovaná z uskupení PKD – Pro klid

duše, jejímž základem byl latin jazz a jazzové standarty. V polovině
roku 2009 se s pozvolným přírůstkem autorských songů v repertoáru pomalu, ale s jistotou, začíná rýsovat nejenom nová tvář kapely, ale také nový zvuk, nové „mladistvé“ nasazení, nová energie a
z toho všeho plynoucí i nový název kapely. Zdeněk Bína – Akoustic
projekt – po rozpadu kapely – 123 min. se zpěvák, autor a kytarista
Zdeněk Bína představí ve svém akustickém worldgroovovém projektu spolu s výjimečným basistou Honzou Urbancem. Bluesweiser
– jedna z nejstarších a také nejlepších bluesových kapel Slovenska.
Bluesweiser jako celek, pohybující se kdesi na hraně elektrického
blues, funky, rocku, ale i se stopy jazzu či alternativy, je především
velkou koncertní atrakcí, kterou není radno si nechat ujít. Hi–Fi
Band – se zaměřuje na elektronickou taneční hudbu a jazz, stylové rozpětí tanečních rytmů však sahá od hip-hopu přes reggae až
po techno a drum´n´bass. Originální české a anglické texty v sobě
často zahrnují slovní hříčky, rytmickou mluvu a beatbox. Kromě
živých nástrojů využívá skupina i elektroniky a bicích smyček.
Tolik k letošnímu programu festivalu. Teď už jen to počasí a
o příjemnou víkendovou pohodu je postaráno.
Radim Mildner
MěÚ Podivín
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Kronika města Podivína
Rok 1904
26/5 Vykoupen dům čís. 231 od Bernarda Šumického za 10.000 K.
k účelu stavby měšťanských škol.
13/8 Zahájena stavba měšťanských škol v Podivíně a přestavba
obecné školy nákladem 140.000 K. Provedení stavby bylo zadáno archit. Feyovi v Uh. Hradišti v soutěži se 17% slevou. K dozoru stavby byl se strany obce ustanoven zvláštní stavební odbor,
v němž zejména Dr. Jan Šlechta konal neocenitelné služby.
3/10 Rozšířen katol. hřbitov, stavbu ohradní zdi a kostnice provedl
zednický mistr Leopold Zipper z Podivína.
26/12 Zemřel Konečný Ignác, farář a čestný děkan, rodem ze
Střemchova, ve stáří 76 let. Byl dlouhou dobu vzpomínán jako
dobrý společník a lidumil.

Rok 1905
11/5 Hlavní kříž na katol. hřbitově přemístěn do rozšířené části
hřbitova a současně opraven.

3/6 Pronajata obecní honitba knížeti Lichtensteinovi na dobu 12
léta po 2000 K ročního nájemného. Smlouva obsahovala ustanovení, že knížecí správa je povinna dodati obci za tržní cenu dostatečné
množství zajíců k cís. hodům a k vánocům, bude-li o ně včasně
zažádáno. Výhody této se každoročně používalo.
11/8 Provedeny nové volby do obecního zastupitelstva a po 8
dnech zvoleno představenstvo. Za starostu opětně zvolen Antonín Nebuda a za členy obecní rady: Bartaušic Jan, Beránek Pavel, Heinc Ludvík, Hřebačka Jakub, Ellinger Emil, Gold Josef,
Gála Antonín, Pospíšil Frant. a Švestka Josef. Slib, který radní
do rukou starosty dne 19. srpna 1905 skládali, zněl následovně:
„Jakožto zvolený radní obce města Podivína slibuji při nastoupení
svého úřadu Jeho c. a k. apoštolskému Veličenstvu císaři a králi
Františku Josefovi I. věrnost a poslušnost, svědomité zachovávání
a plnění svých povinností.“
10/9 Vysvěcena budova měšťanských škol s okázalou slavností.
Slavnostní řeč pronesl Dr. Otakar baron Pražák a po vysvěcení školy
pokračovala slavnost ve Stromovce s veřejným cvičením Sokola.

Soutok Moravy a Dyje
je klenotem našeho přírodního dědictví
Lužní lesy, nivní louky, řeky Morava, Dyje a Kyjovka, hustá síť kanálů, slepá a mrtvá ramena tvoří unikátní a ojedinělou krajinu nejen v České republice, ale v celé střední Evropě.
Domov zde mají stovky ohrožených živočichů i rostlin: hnízdí tu orel královský, najdeme
zde kolonie čápů bílých, ve stromech žijí desítky vzácných druhů hmyzu včetně jednoho
z největších brouků Evropy - tesaříka obrovského, roste tu bledule letní či ladoňka vídeňská. Mimořádnou hodnotu mají zdejší lesy jako celek - tvoří největší komplex lužního lesa
v České republice a jeden z největších ve střední Evropě. Vyskytuje se tu na 250 druhů
ptáků, z toho přes 140 zde i hnízdí. Ve vodách najdeme přes 50 druhů ryb, rozmnožuje
se tu 11 druhů obojživelníků. Některé druhy dokonce u nás žijí jenom v této oblasti. Nebývalou pestrostí lze lužní lesy mezi Dyjí a Moravou s trochou nadsázky přirovnat k deštným
pralesům, které sice tvoří jen asi sedm procent plochy zeměkoule, ale žije v nich 60 až
80 % všech druhů zvířat a rostlin.
Vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) by bylo nejen potvrzením přírodních hodnot
tohoto jedinečného území, ale i podstatným krokem pro jeho účinnou ochranu.

Vymezení
Ministerstvo životního prostředí navrhuje vymezení CHKO Soutok ve dvou nespojitých
blocích oddělených městem Břeclav o celkově ploše 139 km2. Podle navržené zonace by
mělo být zhruba 18% výměry zařazeno do I. zóny, 63% do II. zóny, 19% do III. zóny a méně
než 1 % do IV. zóny. Navržená CHKO nezasahuje do zastavěných částí obcí a respektuje
i navrženou trasu obchvatu Břeclavi.

Co vyhlášení CHKO přinese?
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou zaměřeny především na ochranu kulturní, člověkem ovlivněné krajiny. Tam, kde dosavadní způsob hospodaření pomáhá zachovat přírodní
hodnoty území, není žádný důvod jej měnit. Vyhlášení CHKO Soutok bude znamenat zviditelnění regionu, ocenění jeho kvality, přírodních, kulturních a historických hodnot i v širším evropském kontextu.
Příležitost představuje především cestovní ruch. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, což povede k větší prosperitě místních obcí.
Znamená i širší spektrum příspěvků pro činnosti potřebné pro zachování jedinečné přírody a také kompenzací za případná omezení. Obcím přinese i lepší přístup k dotacím Státního fondu životního prostředí, který poskytuje podporu výstavbě čistíren odpadních vod, hospodaření s odpady
či zlepšování kvality ovzduší (www.sfzp.cz).
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Nejčastější dotazy a odpovědi
Mohou obce a místní lidé ovlivňovat podobu CHKO?‘
Ano. Zájmem Ministerstva životního prostředí je, aby se účastnili
celé přípravy vyhlašování chráněné krajinné oblasti. Své připomínky
proto mohou posílat již v současné fázi předjednávání návrhu, další
možnost mají při oficiálním vyhlašování CHKO podle zákona, připomínkují plán péče, který je koncepčním podkladem pro směřování
celého území. Všechny připomínky musejí být vypořádány.
Nedojde k oslabení místních samospráv?
Nikoli. Postavení samospráv se v případě navrženého vymezení
CHKO nezmění. Jedinou a zásadní změnou bude, že orgánem ochrany přírody s kompetencí (ale jen pro území, které leží přímo v CHKO)
bude správa CHKO a nikoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad. Proti současnému stavu, kdy část vyjádření
potřebuje občan od obce s rozšířenou působností a část od krajského
úřadu, to představuje značné ulehčení.
Nebude mi CHKO mluvit třeba do velikosti oken?
Nikoli. CHKO totiž není navržena v zastavěném území. Tudíž ani
nemůže.
Omezí vyhlášení CHKO pohyb v krajině?
Nikoli. Z titulu chráněné krajinné oblasti neplatí žádné omezování
vstupu. Pokud bude vstup do lesa regulován z jiných důvodů (obora, povodně, národní přírodní rezervace), platí tato omezení již nyní
a nemají s chráněnou krajinnou oblastí nic společného.
Lze v CHKO jezdit na kole či na koni?
Ano, rekreační využití je jedním z poslání CHKO.
Nedojde k omezení budování cyklistických tras?
Nedojde, rekreační využití, které neohrozí ta nejcennější místa,
je samozřejmé. Možná, že se budou hledat optimální vedení tras,
ale ochrana přírody se mnohdy sama i finančně podílí na přípravě
projektů.
Kdo a jak bude hospodařit v lesích?
V lesích budou i nadále hospodařit jejich vlastníci či jimi zřízené
organizace (většinou Lesy České republiky).
Jaká vzniknou omezení hospodaření?
Ve III. a IV. zóně prakticky žádná, i v I. a II. zóně CHKO lze hospodařit, byť k přírodě šetrnějším způsobem. Vlastníci zemědělských
a lesních pozemků navíc získají nárok na dotace na podporu šetrných
způsobů hospodaření, sečení luk, výsadbu původních dřevin a další
opatření v souladu s plánem péče.
Budeme si moci v lese nadělat dřevo? A sbírat houby a lesní plody?
Ano, sběr lesních plodů pro vlastní spotřebu není omezen. Možnost samovýroby dříví závisí na souhlasu vlastníka lesa. V lesích
Soutoku se bude i nadále hospodařit, CHKO může v některých případech vymezit roční dobu a způsob, jakým se lesní práce provádějí.
Jak to bude s myslivostí?
Vznik CHKO neznamená zrušení obory Soutok, myslivosti se vyhlášení CHKO prakticky nedotkne.
A co rybaření?
Sportovní rybářství není nijak omezeno.
Je možné do CHKO umísťovat včelíny?
Jistě, se souhlasem vlastníka pozemku. CHKO chov včel nijak
neomezuje.
Dotkne se vyhlášení CHKO lodní dopravy z Břeclavi na Pohan-

sko, k Janohradu a k Zámeckému rybníku?
Ne, nic se nezmění. Podmínkou je ekologicky šetrný provoz
plavidel.
Bude správa CHKO zadávat zakázky přednostně místním
firmám (třeba při údržbě chráněných území)?
Ano, je to běžná praxe všech správ u menších zakázek. Vždy
je však nutné postupovat v souladu se zákonem a u zakázek většího
rozsahu vypisovat výběrové řízení.
A co komáři?
Použiti biocidů (veškerých, nejen proti komárům) je v I. a II. zóně
zakázáno. V případě veřejného zájmu na ochraně zdraví obyvatel
lze ale z tohoto zákazu udělit výjimku. Ty se běžné udělují - třeba
na Třeboňsku, v Litovelském Pomoraví či Poodří. Ve III a-IV. zóně
CHKO je využívání biocidů možné.
Jaký bude mít vyhlášení CHKO vliv na ochranu bobra?
Vyhlášení CHKO nemá vliv na současnou ochranu zvláště chráněných druhů. Plán péče ale může lépe koordinovat potřeby jejich
ochrany a údržbu celého území.
Nedojde vyhlášením CHKO a s tím spojenými zákazy ke snížení
návštěvnosti území?
Nikoli. V CHKO neplatí žádné speciální zákazy, které by omezovaly vstup do krajiny. Navíc v celé České republice jsou chráněná území
atraktivními turistickými cíli.
Jak to bude s těžbou ropy a plynu?
Zákaz těžit nerosty platí v první zóně, nicméně je možné udělit
z tohoto zákazu výjimku, pokud nedojde k poškození přírodního
prostředí. Při dodržení technologie jsou ropné a plynové vrty prostorově velmi omezené a výjimka udělena být může. Stalo se tak již třeba
v CHKO Pálava.
Neklesne vyhlášením CHKO cena pozemků?
Současná tržní cena pozemků je na úrovni 60-70% ceny podle
oceňovací vyhlášky. Pokud dojde k jejímu poklesu podle tzv. úředního hodnocení, je to výhodné z hlediska daně z převodu nemovitostí,
daně dědické a dané darovací. U stavebních pozemků v obcích, které
nejsou zahrnuty do CHKO, může naopak dojit k nárůstu jejich tržních
cen, protože se stanou „dobrou adresou“.
Není vyhlášení CHKO v rozporu s ochranou kulturních památek
a kulturní krajiny v Lednicko-valtickém areálu včetně zámeckého parku v Lednici?
Ne, naopak oba ochranné režimy se mohou vhodně podporovat a
doplňovat, protože cílem CHKO je chránit nejen přírodu, ale i unikátní ráz krajiny. Při obnově zámeckého parku v Lednici proto budou
pochopitelně i nadále používány exotické druhy dřevin a celý tento
areál bude mít speciální režim, podrobně specifikovaný v plánu péče
CHKO.
Pro podrobnější informace se prosím obracejte na
Ing. Dušana Utinka, Ph.D.,
Ministerstvo životního prostředí odbor zvláště chráněných části
přírody Vršovická 65, Praha 10 tel.: 267122 871
e-mail: dusan.utinek@mzp.cz
případně na
Ing. Stanislava Koukala,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kotlářská 51, Brno
tel.: 549 211 067
e-mail: stanislav.koukal@nature.cz
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HODY a HODKY 2010
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHASA PODIVÍN
zve všechny místní i přespolní na tradiční KROJOVOVÉ HODY a HODKY, které se konají
ve dnech 3., 4.7.2010 a 10.7.2010
1.stárek TOMÁŠ ŠVRČEK
2.stárek MAREK NĚMEC
K tanci a poslechu hraje DH Skaličané s kapelníkem Robertem Kucharičem
PROGRAM:
29.6.2010

v 18:00 hod. HODOVÁ MŠE SVATÁ

3.7.2010

v 9:00 hod. HODOVÁ MŠE SVATÁ spojená
s kladením věnců k památníkům a zvaním na hody
ve 14:00 hod. Sraz krojové chasy u 1.stárka na
křižovatce ulic U Dráhy a Boženy Němcové /mezi
Krestovým (dříve Rakovo) a Hrdličkovým/
Průvod se vydá ulicí Boženy Němcové ke starostovi
města, p.Machovskému, poté se pokračuje ulicemi
Bratislavská, Palackého, Havlíčkova na hodové sólo.
ve 21:00 hod. Večerní zábava

4.7.2010

Všechny srdečně zveme také na stavění máje,
které se koná 1.7.2010.
Více informací se dozvíte na chasovních stránkách
www.chasapodivin.estranky.cz!

ve 14:00 hod. Sraz krojové chasy u 2.stárka na
ulici Sokolská
Společný průvod mužáků a krojové chasy povede
ulicemi Nerudova,1.máje na hodové sólo.
ve 21:00 hod. Večerní zábava

10.7.2010

Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu hodové tradice
v Podivíně.
CHASA PODIVÍN

v 15:00 hod. Sraz krojové chasy u „Cyrilky“
Průvod na sólo se vydá ulicemi Komenského,
Palackého, Havlíčkova.
ve 21:00 hod. Večerní zábava

PODĚKOVÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ CHASA PODIVÍN
Děkujeme všem, kteří se podíleli svým ,,příspěvkem“ na
letošním ,,Chasovním sběru šrotu“. Všem patří naše DÍKY.
Zároveň chceme velmi poděkovat ZŠ Podivín za přizvání
k akci COMENIUS, kde jsme mohli ukázat zahraničním studentům a učitelům místní tradiční folklor, a tím zpestřit kulturní program jejich pobytu v Podivíně. Tato akce byla i pro nás
velice příjemným stráveným odpolednem.
DĚKUJEME
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Čarodějky
Úvod - Co říká historie: „Upalování či pále-

ní čarodějnic patřilo a do dnešní doby patří
k velmi živým zvykům. Magická filipojakubská noc z 30.dubna na 1.května bývala
jednou z nocí, kdy prý zlé síly vládly větší

mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly
moc škodit lidem, se daly nalézt zakopané a
ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel mít při
sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další
předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje

Maminky a Město Podivín
vás zvou

spousta čarodějnic, které se slétají na sabat.
Proto se této noci říká „noc čarodějnic“.
Stať - Co říká současnost: „30.dubna l.p.2010
se slétly na košťatech z proutků všechny podivínské čarodějnice a čarodějové
na hodovém sóle.
Při reji nám královny sabatu „TETINY“ vládly k
tanci, zábavě, soutěžím a hostině.
Nakonec vyhlásily
nejkrásnější „čarodějnice“. Nechyběl ani kotlík
plný jedů, možná
i žab a hadů.

v sobotu 28. 8. 2010 na

„Rozloučení
s prázdninami“.
Odpoledne plné her, soutěží
a muziky se uskuteční
od 16 hodin na hodovém sóle
za městskou halou.
Přijďte si zaskotačit
a pobavit se.

Závěr - Co bude
příště: Příští rok
se 30.dubna opět
slétneme. Ale pozor, budeme se
učit tajemství bylin, které umí zahánět nemoci, působení rostlin, hub, kamenů, kovů,
drahokamů, ale i barev a vůní. Takže nachystejte košťata...
za Podivínské maminky
Markéta Berková, Hana Jeřelová,
Monika Kratochvílová

NAHLÉDNUTÍ DO MŠ
Než půjdu do školky…
Pro lepší adaptaci a zvládání činností dětí v MŠ, prosíme rodiče
nových dětí o následující spolupráci:
1. Nástup tříletého dítěte do kolektivu a nového neznámého
prostředí může být často stresující (představte si sami sebe
v situaci, kdy máte nastoupit do nového zaměstnání mezi
spolupracovníky, které neznáte). Proto bychom byly rády, v zájmu spokojeného dítěte a následně i Vašeho klidu, abyste dbali
rad učitelky.
2. Je vhodné, aby si dítě zvykalo postupně, získalo pocit bezpečí
a jistoty a do školky se těšilo. Každé dítě je osobnost a délka
zvykání je samozřejmě rozdílná a individuální. Nespěchejte
s celodenním pobytem v MŠ, aby se dítě tzv. „nezaseklo“
a pobyt ve školce se tak pro něj stal nepříjemnou záležitostí
a Vaší „noční můrou“.

3. V průběhu prázdnin je relativně dostatek času na „dopilování“
sebeobslužných činností, mezi které patří např. snaha dítěte
se samostatně oblékat, zvládat pití ze skleničky, držení lžíce
tak, aby se dítě zvládlo samo najíst. Dítě by si mělo dokázat říct
o potřebu použití toalety a následné hygieny (mytí rukou).
4. Pokud je Vaše dítě při spaní potřebuje „dudlíka“, věříme,
že i tento zlozvyk zvládnete odbourat.
5. V průběhu měsíce září proběhnou třídní schůzky, proto zveme
rodiče všech dětí, aby se jich zúčastnili (týká se i rodičů dětí,
které budou nastupovat v průběhu školního roku)

Pokud budete mít pocit, že jste něco nezvládli, nezoufejte, společnými silami to napravíme :).

Těšíme se na Vaše ratolesti, přejeme si, aby se z nás stali partneři, kterým záleží na spokojeném dítěti.
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ

DĚKUJEME A PŘEJEME…

Zápis do MŠ
Dne 3.3. 2010 proběhl zápis dětí do MŠ. Vzhledem k tomu,
že třída mateřské školy se podle platných školských zákonů naplňuje do počtu maximálně 24 dětí, lze za dodržení bezpečnostních
a hygienických podmínek ve výjimečných případech tento počet
navýšit.
Z důvodů velkého počtu přihlášených dětí jsme zřizovatele
požádali o navýšení na počet 25 dětí, tedy 100 dětí v celé budově
pro školní rok 2010/11. Přesto nebylo v našich silách vyhovět
všem žádostem.
Děkujeme za pochopení rodičů dětí, které nebyly přijaty.

Zvláštní přání je určeno paní ředitelce Elišce Ryšavé, která se koncem června rozloučí s dětmi a kolektivem pracovnic MŠ z důvodu odchodu do penze. Děkujeme jí za práci, kterou vykonávala v pozici učitelky, ale především ve funkci vedení mateřské školy. Přejeme jí hodně
zdraví, štěstí a elánu v dalších letech aktivního odpočinku.
Konkurzním řízením a radou města byla do funkce ředitelky od
1.7. 2010 jmenována paní Lenka Studená.
Se změnami připravovanými v MŠ budou rodiče seznámeni počátkem září příštího školního roku na třídních schůzkách.
V nové pozici přejeme Lence Studené dobré nápady, příjemnou
spolupráci s rodiči, spolehlivý kolektiv a pevné nervy.
Děkujeme provozním zaměstnankyním paní Kovaříkové, Martečíkové a Škrobáčkové za pomoc při přípravě školních besídek ve formě
ušití kostýmů, půjčení rekvizit apod.
za MŠ Bc. Jana Crhová

První krůčky k hudbě

YAMAHA
Již čtvrtým rokem v prostorách mateřské školy probíhá hudební
program pro rodiče a děti od osmnácti měsíců do čtyř let „První krůčky
k hudbě“. Jeho obsahem jsou lidové i umělé písně, hudebně pohybové
a rytmické hry, poslech skladeb a také hra na jednoduché nástroje.
Součástí hodiny jsou i doplňující výtvarné a pracovní činnosti.
Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí odpovídající jejich
věku a zkušenostem (podzim, zvířátka, nemoci). Děti mají možnost
poznat kamarádku chobotničku Jájinku a Méďu, který se s nimi na začátku hodiny vítá a v závěru se s dětmi rozloučí.
A co je cílem „krůčků“? Rozvoj hudebního cítění a vnímání, přiroze-

né zvědavosti dětí, která je předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.
Je velmi příjemné a zajímavé sledovat vývoj dětí, když přijdou na
první hodinu, seznamují se vzájemně mezi sebou, s učitelkou a plyšovými kamarády. V červnu jsou děti samostatné, zvládají pohyb s hudbou, vyťukávají rytmus říkanky, znají několik lidových písní.
Kdo má chuť se svým dítětem se připojit, jste srdečně zváni. Zápis
bude probíhat koncem měsíce srpna a začátkem září.
Bc. Jana Crhová

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Dne 15.5.2010 proběhla v našem městě oficiální sbírka na nové kostelní zvony. Vybralo se úctyhodných 126 198 Kč. Všem patří srdečný
dík za poskytnuté finanční dary. I když je tato částka opravdu vysoká, na pořízení nových zvonů stále ještě nestačí. Jejich cena je totiž
900 000 Kč. V případě zájmu můžete i nadále přispívat na číslo účtu 1398508369/0800 nebo do pokladniček na MÚ a v kostele.
Ještě jednou moc děkujeme za Vaši vstřícnost a velkorysost.
Farní rada a P. Pavel Křivý, farář
10

Podivínský

zpravodaj

Co se dělo v tomto školním roce
Školní rok 2009/10 se blíží ke konci, a proto nastává čas pro malou bilanci, než prázdniny zaklepou na dveře.
V naší mateřince jsme se v průběhu roku snažili o to, aby vyžití dětí bylo pestré nejen v oblasti vzdělávání, ale i zábavy. Paní učitelka
J.Švecová oslovila agentury, které mají ve svých nabídkách programy pro děti, proto jí touto cestou děkujeme za to, jak zabezpečuje kulturní
náplň školy. Na divadlo, kouzelníka či výchovný koncert se děti těší a jejich návštěvu si vždy náležitě užívají.
Akce MŠ:
září:

O krtkovi – divadelní představení
Polámané hračky – divadelní představení
říjen:
koncert – žesťové nástroje
výstava exotů
listopad: O líném Honzovi – divadelní představení
Svišť Pišť – divadelní představení
prosinec: Vánoční pohádka – divadelní představení
Tetiny v zimě – výchovně- vzdělávací program
leden:
Červená Karkulka – divadelní představení
únor:
V ZOO – výchovně-vzdělávací program
březen: návštěva knihovny
duben: Začarované pohádky – divadelní představení
návštěva Dálničního oddělení v Podivíně
kurs plavání
květen: O zlaté rybce – divadelní představení
červen: Dětský den – soutěže, diskotéka
výlet do Lednice
Tetiny – pasování předškoláků, karneval

(Pokračování na str. 12)
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Co se dělo v tomto školním roce
(Dokončení ze str. 11)

Hezký začátek sezony
Ve dnech 8. a 9. května 2010 v Blansku proběhla nominační soutěž na MI-ČR žáků, které se bude konat na Lučině u Radějova. Barvy
našeho klubu a města Podivína hájili tři žáci. Soutěže proběhly v krásném prostředí přírodního koupaliště Pálava, které se nachází nad
městem Blansko. Naší žáci opět dokázali, že se dokážou o přední místa docela dobře poprat.
Krajským přeborníkem v kategorii EX-Ž se stal Jan Rybka a tímto mu náleží přímý postup na mistrovství, zároveň jej doprovodí naši další
dva žáci a to Pavel Rybka a Michal Macháč.

Kategorie EX-500.
Michal Macháč:
Jan Rybka
Pavel Rybka
Kategorie EX Ž.
Jan Rybka
Pavel Rybka
Michal Macháč

2. místo
3. místo
4. místo
1. místo
3. místo
4. místo

Tímto přejme naším žákům, aby se jim tak dařilo
po celou sezonu za klub V.H.
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Comenius projekt aneb Když se v naší škole
nemluvilo pouze česky
V týdnu od 24. května do 28. května 2010
jsme měli tu čest přivítat na půdě naší školy
vzácnou návštěvu hned z několika zemí Evropy – Finska, Polska, Nizozemí, Anglie a Severního Irska, Itálie a Turecka. V rámci dvouletého projektu Comenius – Partnerství škol
k nám přijelo 20 učitelů z těchto zemí a 11
studentů z Polska, Finska a Itálie. Kolegové
učitelé byli ubytováni v hotelu v Lednici a studenti strávili týden v rodinách našich žáků.
Od úterý na hosty čekal velmi nabitý program. Dostalo se jim oﬁciálního přivítání panem ředitelem v prostorách školní jídelny a
pokračovalo se prohlídkou naší školy. Postupně navštívili všechny třídy, prohlédli si učebny,
sborovnu a školní hřiště. Hostující studenti
se naopak účastnili běžného vyučování ve
třídách svých opatrovníků. Paní učitelka Leblochová si pro naše cizojazyčné kolegyně a
kolegy připravila krátkou prezentaci o českém
školském systému. Odpoledne se potom početná skupina složená z návštěvníků i některých našich žáků vydala na krátkou prohlídku
města. Několik podivínských žáků si připravilo
krátké povídání o nejzajímavějších objektech
našeho města. Procházku jsme zakončili na
farním dvoře, kam přišel naše hosty přivítat
samotný pan starosta a kde na nás již čekala

cimbálová muzika a
krojovaní. Paní učitelky 1. stupně se
pod vedením paní
učitelky Harnuškové
a s vydatnou pomocí jejího manžela a
pana faráře postaraly o občerstvení
hostů, za což jim
patří velký dík. I přes
zpočátku nevlídné
počasí se moravský
večer vydařil a hosté
odcházeli příjemně
naladěni.
Středu jsme strávili na celodenním
výletě. Dopoledne
jsme si obhlédli Mikulov a vystoupali
na Svatý kopeček. Po obědě jsme se vydali
na prohlídku zámku Lednice, pak lodičkami
na Minaret a po zdolání 302 schodů jsme se
odebrali k večernímu odpočinku.
Ve čtvrtek nás paní ředitelka Ryšavá provedla podivínskou mateřskou školkou, kde se
hostům velmi líbilo. Po obědě jsme na chvíli
nakoukli na soutěž
v páce, která se
zrovna konala v prostorách tělocvičny.
Mezi
soutěžícími
se objevil i jeden z
italských studentů a
nutno podotknout,
že si nevedl zrovna
špatně. Po rozloučení s tureckou výpravou jsme si udělali
volnou chvilku v centru Lednice, aby byl
prostor k drobným
nákupům suvenýrů.
V podvečer jsme navštívili Valtice. Kromě zámku a Rajstny
jsme také prošli Val-

tické podzemí, kde jsme celou návštěvu zakončili degustací moravského vína.
I když nám tu a tam zapršelo, myslím si,
že se celá akce vydařila a všichni na ni budeme rádi vzpomínat. Za to, že se vše tak
podařilo, je také potřeba poděkovat našim
sponzorům: MÚ Podivín v čele s panem starostou Machovským, ﬁrmě Hamé, Euro Jordán a řeznictví U Rybků, Domácím potřebám
Hřebačka, Autoopravně Rylka, společnosti
1. Plavební, paní Holáskové (kastelánce zámku Lednice), našemu panu faráři Křivému,
panu T. Rackovi, panu P. Šemorovi a paní
učitelce Malinové za zhotovenou bižuterii. Děkujeme výše zmíněným sponzorům za jejich
věcné, či ﬁnanční dary a vstřícnou pomoc a
těšíme se na další spolupráci. Poděkování
si také zaslouží učitelé 2. stupně, kteří se podíleli na chystání drobností, které napomohly
k dotvoření dobré atmosféry. Velké díky patří
rovněž rodinám, které otevřely své domovy a
ujaly se studentů, aby jim umožnily strávit nezapomenutelné chvíle v českém prostředí.
Příští hostitelskou zemí, kde se opět
se všemi kolegy setkáme, bude Itálie.
Mgr. I. Musilová

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Jako v loni i letos jsme se zúčastnili dopravní soutěže v Břeclavi.
Ráno v 7.15 jsme již všichni seděli ve vlaku směr Břeclav. Prošli jsme městem až k zimnímu stadionu , kde se konala soutěž. Protože konání
soutěže trochu zkomplikoval déšť, organizátoři se proto rozhodli, že soutěž bude probíhat uvnitř. Jízda zručnosti se nám až tak nezdařila, ale
přesto jsme se stále snažili. Zdravověda a testy na jízdu se nám zdařily.
Cesta vlakem nám uběhla jako voda. Tento den se nám moc líbil i přesto, že pršelo, a moc jsme si to užili.
Věříme, že své teoretické poznatky uplatníme i v praxi a všichni se ve zdraví po prázdninách sejdeme. Přejeme všem hezké prázdniny bez
nehod.
K.Líčková
E.Létalová
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Děvčata a florbal
Již 5 let se věnují ve svém volném čase děvčata naší školy ﬂorbalu.
Každý pátek pod vedením M. Cagáška se zúčastňují tréninku a připravují se na zápasy a turnaje. Vedle úspěchů v žákovských kategoriích
(1. místo v okresním turnaji, 1. místo v krajském turnaji v rámci soutěže ASVP) se zúčastnila dalších dvou turnajů. Dne 14.03. 2010, který
pořádala TJ Sokol Podivín – Pohár starosty města - hrála děvčata se
staršími soupeři, nezklamala a obsadila výborné 5. místo. Na turnaji
registrovaných děvčat ve ﬂorbalu v Brně 16.05. 2010 chybělo 15 vteřin
a vybojovaly by si účast v semiﬁnále. Ale i tak svou bojovností, chutí
hrát a reprezentovat školu si zaslouží naše velké uznání.
Soupiska:
M. Halmová, M. Sádlová, B. Zezulová, A. Takáčová, V. Městecká, K.
Líčková, K. Kurková, V. Mülerová, T. Kršková, A. Slámová, N. Čechová,
E. Látalová.

Ocenění nejlepších žáků
v uplynulém školním roce
Na Cenu starosty města se učitelé snaží vybrat takového žáka ,
který si nejen plní zodpovědně své školní povinnosti, ale také reprezentuje školu na soutěžích, olympiádách, zapojuje se do života školy a
svým vystupování na veřejnosti přispívá k dobrému jménu naší školy.
Cenu starosty města převezme 30.06. 2010 na MěÚ Podivín Markéta
Halmová z IX. třídy u příležitosti rozloučení vycházejících žáků.
Cenu starosty může získat jen jeden, ale ocenění si zaslouží více žáků,
proto bývá předávána také Cena ředitele školy.
Letos ji obdrží tito žáci:
Za I. stupeň: Marek Rotter z V. třídy
Za II. stupeň: Eduard Krajča z IX. třídy.

ARMWERSTLLING
27.05. 2010 připravili zástupci Sokola Podivín pro naše žáky soutěž
v armwerstllingu.
Celkem se zúčastnilo 23 chlapců a dívek. Za účasti zahraničního hosta G. Gaspare (Sicílie) a diváků předvedli soutěžící skvělé výkony.

NA ŠKOLE

Chlapci: 1. P. Bartošík, 2. J. Štěpina, 3. J. Důbrava
Děvčata: 1. M. Halmová, 2. A. Slámová, 3. D. Chaloupková

MEDVĚDÍ STEZKOU
Ve čtvrtek 21.05. 2010 připravili učitelé pro žáky 4.-9. ročníku soutěž v přírodě „Medvědí stezku“.
Celkem 48 dvojic muselo absolvovat trať dlouhou 3,5 km, která byla
situována v okolí „Šutráku“. Během závodu žáci absolvovali 9 stanovišť,
kde museli předvést nejen své vědomosti z oblasti přírodovědy, zeměpisu, určování azimutu, zdravovědy ale i ruční dovednosti (vázání uzlů,
hod na cíl, součinnost atd.)
První dvě hlídky postoupily do krajské kola, kde jsme byli velmi
úspěšní a vybojovali si postup do republikového kola , které se uskuteční ve dnech 11.6. – 13.6. 2010.

Výsledky:

Starší žákyně III.: E. Kosová, E. Průdková
B. Hřebíčková, M. Mildnerová
N. Kingová, E. Průdková
Z. Horáková, H. Plotnárková

1. místo školní kolo
2. místo školní kolo
3. místo krajské kolo
4. místo krajské kolo

Starší žákyně IV.: M. Halmová, M. Sádlová

1. místo školní kolo
2. místo krajské kolo
1. místo školní kolo
3. místo krajské kolo

A. Rylková, V. Městecká

Dorostenky:

M. Čápková, B. Horehleďová 1. místo školní kolo

Mladší žáci II.:

M. Kovařík, A. Kostrohun
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Dorost:

E. Krajča, L. Stojkovič
E. Krajča, V. Šemora

3. místo krajské kolo
2. místo školní kolo
1. místo školní kolo
1. místo školní kolo
3. místo krajské kolo
1. místo školní kolo
3. místo krajské kolo

Chtěl bych poděkovat všem závodníkům za skvělou reprezentaci školy
a přeji jim mnoho úspěchů v celorepublikovém kole.
M.C.

Mladší žákyně II: K. Helešicová, B. Stojkovičová 1. místo školní kolo
1. místo krajské kolo
H. Mildnerová, E. Rotterová 1. místo školní kolo
2. místo krajské kola

Starší žáci III.

Starší žáci IV.:

M.- Latín, P. Vavřík
M. Veklyuk, M. Pešl
R. Mynařík, J. Skotal
J. Dvořák, J. Skotal

M. Rotter, J. Předinský

1. místo školní kolo
1. místo krajské kolo
2. místo školní kolo

P. Švrček, D. Chrástek

1. místo školní kolo
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Prevence kouření ve školním roce 2009/2010
Tak jako v minulém školním roce, tak
i v tom letošním probíhaly na naší škole dva
projekty zaměřené na prevenci kouření. Na 1.
stupni probíhal projekt „Normální je nekouřit“,
kterého se zúčastnili žáci první a druhé třídy.
Projekt se nezaměřuje jenom na prevenci
kouření, ale snaží se žáky motivovat ke zdravému životnímu stylu, povídáme si o zdravé
výživě a významu pohybu a sportu. Projekt
se snaží oslovit i rodiče formou dopisů a také
úkoly, které dostávají děti a jejich rodiče by jim
měli s nimi pomáhat. Zatímco rodiče druháků
tuto svoji úlohu plní dobře a dětem pomáhají, situace u rodičů prvňáků je téměř opačná.
Z těchto rodičů se jen menšina zajímala
o projekt, někteří považují prevenci v první
třídě za zbytečnou.

PAPÍROVÝ
REKORD
Začalo to malou skládací harmonikou
ze dvou pruhů barevného papíru, když
jsme si vyráběli v družině žížalky na ozdobení dveří do naší třídy. Vyrábění děti moc
bavilo a obzvláště pět hochů se svého úkolu zhostilo s velkým zapálením a tak vznikl
první papírový skládací had. Natáhli jsme
ho na chodbě a poprosili pana ředitele,
aby ho přišel změřit. Měl téměř deset metrů. Kluci říkali, že by si trouﬂi i na delšího
a tak jsem zkontaktovala muzeum rekordů v Pelhřimově. Zaregistrování rekordu a
zaplacení nákladů na cestu rozhodčích by
bylo velmi ﬁnančně náročné. Přesto jsme
náš pokus nevzdali a kluci se pustili do
výroby pravděpodobně nejdelšího papírového hada u nás. Začalo stříhání, skládání
a lepení. Po dvou dnech bylo hotovo. Ve
středu pátého května si kluci Marťa Jurkovič, Adam Létal, Dominik Rylka, Romča Tréšek a Jířa Lašek nasadili čelenky
s nápisem HAĎÁCI a celá ŠD jsme odnesli
hada do školní tělocvičny, kde jsme ho natáhli. Odborné měření zastal pan starosta
s panem ředitelem a výsledek nás všechny pořádně překvapil. Had měří 47 metrů
82 centimetrů.
Radost byla nepopsatelná. Klukům se
gratulovalo a na druhý den dostali krásné haďácké diplomy před celou školou a
pochlubili se svým hadíkem.
,,Bylo to strašně těžké, dva dny si nehrát a
lepit, ale stálo to za to!“
Pronesl po změření hada jeden z haďáků a
všichni s ním souhlasili.
Pálková Zuzana

Na 2. stupni proběhl projekt „Kouření a já“
v šestém a sedmém ročníku. Žáci projekt přijímají kladně, o problému hovoří a plní zadané
úkoly, některé s pomocí rodičů. Cílem projektu
ve vyšších ročnících je, aby žáci získali potřebné informace a pak se mohli sami zodpovědně rozhodnout nekouřit, neužívat drogy.
Není důležité poučovat, ale nechat opravdu
zodpovědnost v rozhodování na žácích.
Prevence je metoda, která funguje velmi
dobře, a to ve všech podobách. Neexistuje
žádná jediná, zázračná a stoprocentně účinná metoda. Nemá smysl hledat „optimální“
věk, kdy s prevencí začít. Nikdy není brzy.
Prevence nefunguje jako hasič požárů, ale
měla by pomoci zabránit jeho vzniku. Pokud
nezabrání, může stále předcházet nejhoršímu

a omezovat následky. Neexistuje žádný „nejlepší“ postup, ale pouze kombinace různých
přístupů, na kterých by se měla podílet hlavně
rodina, škola a společnost jako taková.
Základní informace a poradenství může
rodičům na základní škole poskytnout metodik
prevence a výchovný poradce. Rodiče si mohou vyhledat informace i na internetu, uvádím
některé webové stránky – jedná se o informační servery, u některých funguje i poradna
nebo je možná konzultace s lékařem: www.
alkoholik.cz, www.drogy.net, www.drogy-info.
cz, www.abraka.cz, www.odvykanikoureni.cz,
www.kurakovaplice.cz,
www.antinikotin.cz,
www.ordinace.cz/centrum/odvykani-koureni,
www.nekourit.cz.
Mgr. Svobodová M.

I Podivín má svého „PYTHAGORA“
Žáci ZŠ Podivín se během školního roku zúčastňují mnoha soutěží a olympiád. Ne
vždy se podaří dosáhnout nejvyšší mety, ale i pouhá účast je pro žáky přínosem a dobrou zkušeností. Mezi dosaženými výsledky se 4. a 3. místo žáka 6. ročníku Jana Rybky
nijak nevyjímá. Pozoruhodnost tomu dodává fakt, že šlo o matematické soutěže. V první
soutěži nazvané „Matematický klokan“ obsadil 4. místo mezi více jak 1 000 účastníky.
V druhé soutěži „PYTHAGORIÁDA“ byl Jenda mezi osmi úspěšnými řešiteli na 3. místě, pouhý bod za vítězem. Jednalo se o okresní kolo, kterého se zúčastnilo celkem 543
řešitelů. Ještě jednou blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme hodně úspěchů
i v dalších ročnících.
J. Horňák, ZŘŠ

Den Země
Motto:
Až se vykácí poslední strom,
až se zamoří všechny vody,
až zemře poslední živočich
a zůstaneme na Zemi sami,
pak poznáme, že peníze nejsou vše.
Dne 23.4. 2010 se žáci 2. stupně zúčastnili projektu Den Země. Každá třída dostala
jedno téma, které během 5 vyučovacích hodin musela zpracovat. Témata byla rozdělena
podle ročníku: 6.třída- Odpady
7. třída- Rostliny
8. třída- Chemie x Příroda
9. třída- Energie
Každá třída se rozdělila do několika skupin.V každé skupině bylo 5 žáků.Jednotlivé
skupiny musely vymyslet deskovou hru se zadaným tématem a po vytvoření si ji mohly
zahrát.Jako další úkol měly na velký papír zpracovat plakát jakoukoliv výtvarnou technikou na téma: Jaká je budoucnost Země? Za další dostala každá skupina environmentální
příběh , kde musela napsat řešení a vysvětlení problému.To byl jejich poslední úkol.Věříme, že se tento den žákům moc líbil a pobavili se u toho.Bylo to pěkné zpestření školního
dne.Tím bychom chtěli poděkovat žákům za pilnou práci, pěkné projekty a zajímavé
deskové hry, které vytvořili.Samozřejmě nesmíme zapomenou poděkovat učitelům, kteří
se snažili o to, aby žákům udělali pěkný den a uvolnili je na chvíli od učení.
Halmová , Takáčová IX.
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Podivínský drak očima výherkyň
V měsíci březnu proběhla v městské knihovně Podivín literární soutěž „Podivínský drak I. ročník“. Soutěž byla uspořádána pro děti od 8
do 15 let na téma: Jakou barvu má svět? Jak já vidím svůj svět? Forma
byla libovolná, mohlo se jednat o pohádky, povídky, fejetony, básně,
komiksy… Na prvním až třetím místě se umístili žákyně III. roč. První
místo patřilo Emě Zimmermannové, druhé místo Haně Mildnerové a na
třetím místě se umístila Michaela Syslová. Jak se na tuto soutěž dívají
vítězky I. ročníku?
Moc mě baví psát knihy a číst je. Literární soutěž je velmi zábavná
a myslím, že jsem v nich dobrá. V mojí povídce mě inspirovala kniha M.
Drijverové, „Sísa Kyselá“. Po mé výhře v Podivíně bych se ráda dostala
do nějaké větší literární soutěže s trochu napínavějším příběhem.
Ema Zimmermannová
K mojí knize mě inspirovalo hříbě Denyr od mojí učitelky z koní.
Napadlo mě, aby se to jmenovalo po něm a jeho kamarádce, „Příběh
koně Denyra a Kalipsso. Svou knihu jsem do soutěže napsala, protože
mě baví psát knihy, je to zábava. A už začínám psát další knihu. V mojí
knize se píše o tom, jak na farmu přijela Kalipsso, jak se do ní Denyr
zamiloval, jak Denyra unesli pytláci, jak se Kalipsso zranila a jiné dobrodružství. Moje další kniha se bude jmenovat „Dračí příběh“.
Hana Mildnerová

Naše knihovna, do které ráda chodím, vyhlásila literární soutěž. Jelikož ráda čtu a maluji si, tato soutěž mě zaujala.
Michaela Syslová
Za jejich názory děkuji, myslím, že byly inspirací pro další ročníky a
hlavně pro spoustu nových dětí, které se do této soutěže příští rok také
přihlásí. Všem výherkyním gratuluji.
Třídní učitelka Mgr. Zlatka Floriánová
Vítězové literární soutěže Podivínský drak 1.ročník 2010
Starší žáci

1.

místo – Jan Hanušek

Mladší žáci

1.
2.
3.

místo – Ema Zimmermannová
místo – Hana Mildnerová
místo – Michaela Syslová

Čestné uznání
Roman Morozjuk
Natálie Morozjuková
Eliška Rotterová
Karin Shved

Z činnosti MS

Závěrem

Krmení zvěře v zimních měsících
Co nového po materiálně-technické stránce
Jako každoročně i v letošním školním roce se ve spolupráci se
zřizovatelem věnovala pozornost pro zlepšení materiálně-technického zázemí školy.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vymalování tříd
Výměny podlahy v I. třídě
Zakoupení dvou interaktivních tabulí
Vybavení školní cvičné kuchyňky
Vybavení školních dílen
Vybavení sborovny II. stupně
Nové nastavitelné lavice do I. a VI. třídy

Rádi bychom Vás informovali o činnosti MS Podivín v zimních měsících.
Myslivecké sdružení Podivín zajišťuje každoročně přikrmování zvěře
v době, kdy tato nemá dostatek svého přirozeného zdroje potravy a
bez naší pomoci by strádala. Přikrmuje se zejména zvěř srnčí a drobná
( zajíc, bažant, koroptev ). Krmíme od srpna do března, při sněhové pokrývce probíhalo krmení každý týden. Po honitbě rozvážíme zejména
obilí, řepu, mrkev a seno. Pro srnčí zvěř je velmi důležitá kamenná sůl
– která musí být k dispozici celoročně.
Protože letošní zima byla velmi tuhá a dlouhá, bylo spotřebováno rekordní množství krmiva.
Úklid větrolamů

Vedle náročných úkolů ve výchovně-vzdělávacím procesu, kdy
třetím rokem jsme učili podle dvou výukových programů, se učitelé
zapojili do dalších akcí, kterých se nejen zúčastnili, ale mnohé z
nich sami pořádali a tím přispěli k dobrému jménu školy a reprezentaci našeho města.
Co nás čeká v příštím školním roce

Dne 18.4. 2010 zorganizovalo Myslivecké sdružení Podivín ve spolupráci s Městským úřadem již tradiční brigádu, spojenou s úklidem odpadků a černých skládek v okolí Podivína.
Jako každý rok jsme nasbírali tolik odpadků, že zaplnily celou traktorovou vlečku.
Tímto bychom chtěli poděkovat za spolupráci městu a také všem občanům, kterým není nepořádek v našem okolí lhostejný.
MS Podivín

Do první třídy pravděpodobně nastoupí 26 prvňáčků. Jistě se těší
na nové kamarády nebo kamarádky a paní učitelku Mgr. Martinu
Poláchovou.
Po mateřské dovolené nastoupí Mgr. P. Schallenbergerová a Mgr.
J. Harnušková.
Celý pedagogický sbor čeká velmi náročná práce. Vedle obvyklých
úkolů i další „dolaďování“ naše školního vzdělávacího programu.
Velké díky
Závěrem chci poděkovat všem pedagogům naší školy za náročnou práci, kterou vykonávají při vzdělávání dětí. Díky všem
provozním zaměstnancům za skvělou práci při zabezpečení bezproblémového chodu školy.
Díky také patřívám všem, kteří přímo nebo nepřímo pomáháte ZŠ
Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
M.C.
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Deštivé rybářské závody – děti opět úspěšnější jak dospělí
Ještě horší počasí jako v roce minulém postihlo sobotní závod dospělých. I když se v pátek ochladilo a pršelo, v sobotu vydrželo počasí slunečné bez srážek. Rybářských závodů se zúčastnilo 118 rybářů
z místní i okolních organizací. B. Vajbarovi se podařilo ulovit kapra dlouhého 58 cm a s ním obsadit 1. místo. 2. a 3.místo patřilo mladým rybářům z Podivína a Rakvic, kterým se podařilo ulovit nejvíce mírových
kaprů, David Osička, který ulovil kapra s délkou 51 cm, obsadil 4.místo.
Za nejdelšího úhoře obsadil 5.místo Miroslav Polák z MO Týnec. Jako již
tradičně bodoval hustopečský borec Zdena Jakubčík za největší počet
ulovených ryb. Závod byl velmi zdařilý, i když se ulovilo jen 60 kusů ryb.
Děkujeme všem, kteří se postarali o monitoring úlovků, pořadatelům a
všem, kteří přijali pozvání a zúčastnili se závodu. Po závodě samotném
se pořádaly tradiční disciplíny; hod na přesnost do „kýbla“ a hod do dálky. Petr Švec a D. Mikerásek se stali ﬁnalisty hodu do „kýbla“ s tím, že
vítězem se stal předseda Mo Podivím Petr Švec. Velké poděkování patří
též všem, kteří přispěli sponzorskými dary do bohaté tomboly. Hlavní
výhrou pak bylo jízdní kolo, které věnovala pořádající organizace.
Celkové pořadí závodu dospělých:
1. místo Vajbar Bořík z MO Podivín za kapra 56 cm. ( 2,6 Kg.)
2. místo Tydlačka Petr ml. Mo Podivín za součet mírových kaprů (382 cm.)
3. místo Lukeš Václav ml. MO Rakvice - „ - (274 cm.)
4. místo Osička David MO nezjištěno - (51 cm )
5. místo Polách Miroslav MO Týnec za nejdelšího úhoře
6. místo Jakubčík Zdeněk MO Hustopeče za největší počet všech
ulovených ryb

Celkové pořadí závodu mládeže:
1. místo Kristýna Švédová - kapr 54cm (Podivín)
2. místo Jiří Savara - kapr 51cm (Podivín)
3. místo Jakub Dolák - kapr 48cm (Strašecí)
4. místo Kryštof Dubaj - kapr 3ks
5. místo Kamil Kachyňa - kapr 2ks + bílá ryba 1ks (V.Bílovice)
6. místo Magdalena Švecová - kapr 2ks (Podivín)
7. místo Dominik Zámečník - kapr + Lín
8. místo Ondřej Zeman - bílá ryba 14ks
9. místo Eliška Kostrhunová - bílá ryba 8ks
Nejmladší účastnice - Eliška Kostrhunová

POZVÁNKA NA NOČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
začátek závodu pondělí 5.7.2010 v 19:00 hodin
ukončení závodu úterý 6.7.2010 v 10:00 hodin
revír Štěrkoviště Podivín
povolené rybolovné techniky plavaná, položená, feeder
startovné 150 Kč
• občerstvení zajištěno •
Revír je pro nezávodící rybáře uzavřen v pondělí 5.7.2010
od 12:00 hodin.

Nedělní ráno bylo ve znamení prudkého ochlazení a vytrvalých srážek. Tato skutečnost však neodradila 33 dětí s rodiči, aby se zúčastnily
tradičních dětských závodů na podivínském Štěrkovišti. Na rozdíl od
dospělých začaly závody až v 7 hodin a oﬁciálně měly být ukončeny
v 11 hodin. Bylo však rozhodnuto, že závod bude ukončen z důvodu
nepříznivého počasí již v 10 hodin. Děti, jak již to bývá na posledních
ročnících, procentuálně ulovily více ryb jak den před tím dospělí účastníci závodu. Bylo uloveno celkem 17 ks kaprů s tím, že největšího kapra ulovila Kristýna Švédová a stala se tak vítězkou závodu a zařadila se
mezi dívky, které v minulosti bodovaly a umístily se v závodě na prvním
místě. Jako cenu pro vítěze obdržela jízdní kolo, které organizaci věnovala společnost Autodoprava Agai. Na dalších místech nebyla z dívek
sama, které promluvili do konečného pořadí. Jako již tradičně bodovala
Magdalénka Švecová na 6.místě a Eliška Kostrhunová na místě devátém, která byla vyhlášena nejmladší účastnicí závodu. Nejvíce kaprů
ulovil Kryštof Dubaj a obsadil tak 4. místo, na druhém místě se umístil
Jirka Savara s kaprem 51cm, třetí místo obsadil Jakub Dolák z MO
Strašecí s uloveným kaprem 48 cm. Ulovilo se celkem 43 bodovaných
ryb, z toho 17 ks kapra, 1 ks lína a 25 ks bílé ryby. Na závěr děkujeme
všem, kteří pomohli tyto závody uspořádat, dále panu Agaiovi za podporu závodu a rodičům za doprovod svých ratolestí.

Florbal T.J. Sokol Podivín
V září 2009 začala soutěž župního přeboru ve ﬂorbalu sokolských
družstev. Této soutěže se zůčastnilo i družstvo TJ. Sokol Podivín. Společně s našimi hráči bojovalo o vítězství dalších pět mužstev. Sokol
Břeclav „A“, Sokol Břeclav „B“, Sokol Strážnice, Sokol Hovorny a Sokol
Veselí nad Moravou. Za Podivínský tým bojovalo těchto osm ﬂorbalistů:
Rudolf Němec, Jakub Zezula, Petr Bartošík, Pavel Bartošík, Petr Ocelík, Miroslav Šaman, Jan Viskot a Leopold Görner.
Každé družstvo odehrálo celkem 20 zápasů systémem každý s každým. Bojovalo se velmi tvrdě, ale v duchu fair play. Hráči všech družstev se chovali ohleduplně k soupeři a tak rozhodčí měl jen velmi málo
starostí s řízením utkání. Je s podivem, že i v této době, kdy většina
sportovců usiluje o úspěch „všemi prostředky“, je možný i takovýto
ohleduplný přístup. Po dlouhých 8 měsících vše skončilo 23.5.2010
ve Strážnici. Konečná tabulka této zajímavé soutěže je následující:
Podivín
Břeclav B
Strážnice
Břeclav A
Veselí
Hovorany

20
20
20
20
20
20

16
15
13
6
4
0

1
2
0
3
3
3

3
3
7
11
13
17

152:74
137:90
132:100
73:92
64:100
50:154

49 bodů
47 bodů
39 bodů
21 bodů
15 bodů
3 body

Jménem výboru T.J. Sokol Podivín děkuji za vzornou reprezentaci.
Nakonec jedno přání: mladí sportujte a pokud máte zájem o ﬂorbal,
přijďte mezi nás.
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Tři tituly Sokola Podivín
Největší plánovaná akce Sokola Podivín v letošním roce jubilejní X. velká cena Podivína v páce přivítala nejlepší nominované
siláky z celé České republiky. Bylo totiž o co soutěžit. V rámci
malého jubilea přidělila Česká asociace přetláčení rukou Podivínu
dvě vrcholné akce - mistrovství České republiky juniorů a juniorek do 18 –ti let a mistrovství ČR družstev dospělých.
Podivínští pákaři byli předem považováni za favority obou
soutěží a netajili se, že po dvou třetích místech na MR družstev
chtějí v domácím prostředí vybojovat titul šampiona.
Prognózy se začaly naplňovat hned v kategorii juniorek do 55
kg. Andrea Nosková dosáhla zatím svého největšího životního
úspěchu , když se stala mistryní republiky. A že úspěch nebyl
náhodný, potvrdila ve finále druhým místem na levou ruku. Ani
junioři se nenechali před zaplněným domácím publikem zahanbit.
Jan Griebler v kategorii do 65 kg obsadil 4. a 6.místo. O váhu
výše dominovali Michal Zobač na levou a Jindřich Štěpina
na pravou ruku a po zásluze se stali mistry republiky. Úspěchy
podivínských pákařů ještě rozšířil druhým a třetím místem Pavel
Bartošík v nejtěžší juniorské kategorii nad 75 kg.
S třemi zlatými, třemi stříbrnými a dvěma bronzovými medailemi domácí s převahou zvítězili v pořadí oddílů a klubů z ČR. „Na
MR byli všichni výborně připraveni a k úspěchu všem srdečně
blahopřeji,“ dodává trenér Rostislav Svačina.
Výsledky: juniorky do 55 kg
Junioři do 65 kg
do 75 kg

nad 75 kg

Andrea Nosková 1. a 2. místo
Jan Griebler 4. a 6. místo
Michal Zobač 1. a 5. místo
Jindřich Štěpina 1. a 2. místo
Kamil Kupka dvě 6. místa
Pavel Bartošík 2. a 3. místo
Petr Bartošík 7. a 9. místo
Radim Florián 5. a 9. místo

Dospělí na titul nedosáhli
Podivínskému družstvu dospělých nebylo přáno získat titul šampióna. Domácí prostředí a publikum jim k tomu mělo pomoci.
Právo bojovat o přední umístění si vydobylo šest nejlepších týmů
v zemi, z toho čtyři moravské a dva české. Z moravských oddílů to

byly Židlochovice, Hluk, Vysočina a domácí Podivín. Dva české zástupce hájila Praha a Milovice. Převaha moravských oddílů
je značná a trvá již několik let. Proto bylo více než jasné, že o titul
se strhne bitva právě mezi nimi. A předpoklady se potvrdily. Ovšem
na úkor favorizovaného domácího oddílu, který po tuhém boji skončil
na druhém místě těsně za prvním Hlukem a třetími Židlochovicemi.
Každé družstvo tvořily dvě ženy váhové kategorie do 60 a nad
60kg a pětice mužů kategorie do 70 , 80, 90, 100 a nad 100 kg to
vše na obě ruce. Příčiny neúspěchu lze hledat ve ztrátě bodů ze
dvou kategorií - ženy nad 60kg a mužů nad 100kg.
Ani značné bodové příděly bratří Rostislava (100 kg), Robina (80
kg) a Radka (90 kg) Svačinových nestačilo ke kýženému vítězství.
Výkonem se jim ještě přiblížil Michal Králíček ve váze do 70kg, ale
to bylo vše. Dva body dělily podivínské pákaře od titulu mistra republiky. „ Je to nejmenší rozdíl za posledních několik let. Příčina neúspěchu se opakuje. Nedisciplinovaností dvou zástupců oddílu, kteří
se nedostavili a neobsadili dvě kategorie, čímž darovali body soupeřům. Přitom stačilo, aby se dostavil alespoň jeden z nich,“ byl zklamaný vedoucí podivínských pákařů Rostislav Svačina.
Velkou pochvalu zaslouží domácí pořadatelé Sokola Podivín
za skvěle připravenou soutěž i s nainstalovanou velkoplošnou obrazovkou, která měla v páce premiéru. Že Velká cena Podivína táhne, potvrdili a podpořili svou účastí kromě jiných hostů i exhejtman
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a zmocněnec župy Slovácké
br Jan Lahvička.

Šest medailí pákařů z MR
Městec Králové
1. května proběhla poslední akce pákařů ročníku 20009 - 2010
Mistrovství České republiky jednotlivců v armsport ( přetláčení
rukou ). Z regionu Břeclavska , Hodonínska a Znojemska se
podařilo postoupit do závěrečných bojů jen zástupcům Sokola
Podivín.
Do Městce Králové se sjeli všichni nominovaní siláci ( osm
z každé ategorie), aby se utkali o tituly mistra republiky. Ženy
ve dvou váhových kategoriích do 60 a nad 60 kg a muži
v pěti do 70, 80, 90, 100 a nad 100 kg.
Podivínským pákařům zastoupených triem bratří Svačinových se nepodařilo navázat na úspěšné výsledky z loňského
ampionátu. O íkendu vybojovali jen čtyři stříbrné medaile a
jednu bronzovou, kterou připojil Michal Králíček v nejnižší
váhové kategorii. O jediný titul podivínských se tak postaral
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v devadesátce nejmladší z bratrů Radek Svačina.
Spokojený se svým výkonem nebyl ani jeden z nejlepších
pákařů v zemi Robin Svačina , který přišel o svou neporazitelnost na pravou ruku na tuzemských stolech trvající neuvěřitelně rekordní dobu od dubna 2004. „ Každá série jednou
skončí . Konkurence mladých závodníků roste a tím i páka
se výkonnostně vyrovnává ,“ dodává sympatický pákař a prezident ČAPR.
„Obhajoba se nám nevyvedla podle našich představ. Čekali
jsme více. Dva z bratří nastoupili k bojům o medaile po noční
dvanácti hodinové směně, která na výkonu a pohodě nepřispěla. I tak jsme v hodnocení oddílů skončili na pěkném druhém
místě. Po druhém místě na MR družstev je to opět výborný
výsledek ,“ hodnotí vedoucí a trenér podivínských pákařů Rostislav Svačina st.
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Ruský prezident vyznamenal válečné veterány
(Text a foto: Zbyněk Háder)
Veterány druhé světové války vyznamenal v zasedací síni hustopečské radnice generální konzul Ruské federace v Brně Valerij Vladimirovič Děrgačev.
Za přítomnosti starosty města Hustopeče Luboše Kuchynky jim u příležitosti
65. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 - 1945 předal pamětní
medaili jménem prezidenta Ruské federace Dmitrije Medvěděva.
Vyznamenání obdrželo celkem osm válečných veteránů z našeho regionu
a partnerského města Hustopeče nad Bečvou. „Tito váleční hrdinové byli společně s vojáky Rudé armády hotovi položit svůj život za svobodu. Díky nim žijí
lidé v našich zemích i na celém světě nyní v míru,“ poděkoval jim generální
konzul Valerij Děrgačev. Ruská federace tímto způsobem oceňuje každých pět
let partyzány, odbojáře a veterány druhé světové války.
Za všechny oceněné poděkoval generálnímu konzulovi místopředseda
Společného výboru Českého svazu protifašistických bojovníků a Československé obce legionářské plk. Vlastimil Němeček: „Děkujeme Ruské federaci a
jejímu prezidentovi Medveděvovi za udělení jubilejních medailí. Je neměnnou
skutečností, že přímých účastníků války rok od roku ubývá a tak je potěšitelné, že tuto „paměť národa“ o těchto událostech přebírají orgány našich
měst a obcí. Jedním z těch zvlášť příkladných je právě město Hustopeče. Dnešní slavnostní akt je toho příkladem,“ poděkoval představitelům
města Hustopeče plk.Němeček.
Jak potvrdili zástupci Generálního konzulátu Ruské federace nebyly Hustopeče pro slavnostní akt předání pamětních medailí vybrány náhodou. Na zdejším hřbitově, o který se město pečlivě stará, je pohřbeno téměř dva tisíce vojáků RA, kteří padli při osvobozovacích bojích v padesáti
obcích a městech tohoto regionu. „Naše město dlouhou dobu spolupracuje s Ruským konzulátem v Brně,“ prozradil nám starosta města Luboš
Kuchynka. „Je to pro nás čest, že můžeme na naší radnici hostit tento slavnostní akt, který uctívá památku těch, kteří bojovali za to, že my nyní
můžeme žít v míru. Myslím si, že je nutné tyto události veřejnosti neustále připomínat, dodal starosta Kuchynka.
Mezi oceněnými veterány byl i pan Jaroslav Hyža z Hustopečí nad Bečvou: „Jsem ohromně potěšen, že si na nás někdo vzpomněl,“ řekl nám
dnes 85-letý válečný hrdina, který pak zavzpomínal i na dobu před šedesáti pěti lety. „Já jsem byl spojka partyzánské skupiny, která operovala
v Beskydech. Pracoval jsem na železnici a hlásil jsem jim pohyb německých vojenských transportů. Starali jsme se jim také o jídlo a další vybavení.
Někdy jsme je měli i několik dní doma. Jednou, když jsme jeli s vozem plným
proviantu pro partyzány, nás náhle předjelo auto s pěti gestapáky a museli
jsme zastavit. V té chvíli jsem myslel už na nejhorší, protože ve voze byly
i zbraně. Můj kamarád, který u sebe skrýval kalašnikov, mi pošeptal, abych
v nejhorším vypřáhl koně a ujel. Vůbec jsem si nedovedl představit, jak bych
to tak rychle udělal. Naštěstí nás moc neprohlíželi a my mohli jet dál.
Ale řeknu vám, že strach jsem měl pořádný,“ vzpomíná pan Hyža.

Ocenění váleční veteráni:
Jan Novenko (Moravská Nová Ves)
Žoﬁe Popovičová (Dolní Dunajovice)
Bořivoj Sedláček (Lednice)
Jarmila Stávková (Břeclav)
Jaroslav Flajšingr (Hustopeče)
Jaroslav Hyža (Hustopeče n. Bečvou)
Vlastimil Němeček (Podivín)
Marie Stárková (Strachotín)

INZERCE
Prodám stavební pozemek v klidné lokalitě
Podivína - Kopce
o rozměrech 1840 m2, sítě cca 150m.
ÚČETNICTVÍ ALFA, s.r.o.
Velké Bílovice, Krátká 88
tel: 519 346 771, 774 346 771
ucetnictvi.alfa@seznam.cz
Nabízí:
- vedení podvojného účetnictví a daňové
evidence včetně mezd
- vinařskou evidenci
- účetní a daňové poradenství, zpracování
daňového přiznání

Pronajmu byt v podkroví o velikosti 2+1
a rozloze cca 70m2 v Podivíně. Tel: 723801738

Pokrývačství – Klempířství
Izolace plochých střech
Havlíček
- oprava komínů
- rekonstrukce střech
- výměna okapu
- nátěry okapů
Tel: 606 842 998
PODNIKATELSKÝ

OBJEKT

K

PRONÁJMU

Rozloha cca 2120m2, prostory se nachází na
okraji města Podivín u příjezdu z dálnice D2.
Prostor je elektronicky střežen – opatřen samostatnou vstupní bránou šíře 6m. V areálu se nachází kancelář s telefonním připojením
a internetem. Tel: 602 777 620
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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
Jan Juraš
Rybáře 906/9
Podivín 691 45
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