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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XIII.
ze dne 27. 11. 2008
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo
a schválilo následující body:
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. XII ze dne 16.09. 2008.
2. Schválilo ukončení veřejné nabídky na prodej pozemku
p.č. 2798/77 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín
o celkové výměře 1534 m2 a rozhodlo prodat pozemek
žadateli, společnosti BISO Schrattenecker s.r.o., se sídlem
Čebín 444, PSČ 664 23 za těchto podmínek: kupní cena je
stanovena na částku Kč 100,−/m2, výsledná kupní cena bude
navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu nemo−
vitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jejich vlastnictví. zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením kupní smlouvy.
3. Schválilo ukončení veřejné nabídky na prodej pozemku
p.č. KN 1020 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín
o celkové výměře 24 m2 a rozhodlo prodat pozemek žadatelce,
Bohumíře Hublíkové, bytem ….. Podivín za těchto podmínek:
kupní cena je stanovena na částku Kč 170,−/m2, výsledná kupní
cena bude navýšena o částku rovnající se výši daně z převodu
nemovitosti. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s pře−
vodem nemovitosti do jejich vlastnictví. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
4. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.2006
5. Schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2008 bez výhrad
6. Rozhodlo poskytnout finanční prostředky TJ Sokolu Podivín
ve výši Kč 25.000,− na úhradu nákladů spojených s účastí
Rostislava Svačiny ml. člena TJ Sokol Podivín, oddílu
armwrestlingu na Mistrovství světa v armwrestlingu 2008
Kellowa, Kanada. Finanční prostředky budou poskytnuty na
základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města mezi Městem Podivín a TJ Sokol Podivín.
7. Rozhodlo Bytový fond města Podivína dále netvořit dle
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o zřízení účelové
peněžního fondu s názvem Bytový fond Podivín a z fondu
dále neposkytovat půjčky na opravu a modernizaci byto−vého
fondu, ponechat bankovní účet Bytového fondu Podivín až
do splacení poskytnutých půjček a úroků z nich, finanční
prostředky Bytového fondu Podivín převádět do rozpočtu
města postupně, podle potřeby.
8. Zamítlo vyhlášení veřejné nabídky na prodej části pozemku
p.č. PK 1372/1 v k.ú. Podivín a rozhodlo pozemek nenabízet
k prodeji.
9. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku
p.č. 848/5 vedeného jako ostatní plocha o celkové výměře
4 m2 a pozemku p.č. 849/4 vedeného jako ostatní plocha
o celkové výměře 11 m2 oba v k.ú. Podivín. Podmínky prodeje
jsou tyto: minimální 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.
10. Zamítlo vyhlášení veřejné nabídky na prodej části pozemku
p.č. 102 v k.ú. Podivín a rozhodlo pozemek nenabízet
k prodeji.
11. Zamítlo vyhlášení veřejné nabídky na prodej či směnu
pozemku p.č. 2318/2 v k.ú. Podivín do doby zajištění všech
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informací o vydaném stavebním povolení a o stavbě budované
za kanálem na pozemku p.č. 2823/248 a pozemku
p.č. 2823/164 v k.ú. Podivín.
12. Projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku města
Podivína č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra−
ňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
13. Vzalo na vědomí výroční zprávu Základní školy Podivín za
školní rok 2007/2008.
14. Projednalo a schválilo návrh na uzavření Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, se
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Smluvní závazek
města spočívá v úhradě částky v celkové výši Kč 144.700,−
na zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK a
v zabezpečení podmínek pro zajištění fungování IDS JMK.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
15. Projednalo a schválilo návrh na uzavření Konvence Integro−
vaného dopravního systému Jihomoravského kraje se
společností KORDIS JMK, spol. s r.o., se sídlem Nové sady
30, 602 00 Brno, IČ: 26298465. Smluvní závazek města
spočívá zejména v poskytování informací o svých dopravních
potřebách, o dotacích poskytovaných dopravní obslužnost
a o míře využívání dopravy obyvateli obce, jakož i o všech
dalších údajích souvisejících se zajištěním dopravní obsluž−
nosti obce. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením konvence.
16. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ve věci rozhodnutí
Ministerstva zemědělství – Ústředního pozemkového úřadu
Praha k odvolání Města Podivína proti rozhodnutí Pozem−
kového úřadu Břeclav, č.j. 2219/2008−Fo, jímž byl schválen
návrh „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podivín,
blok VI., VII., I.B“.
17. Projednalo a schválilo návrh na uzavření Smlouvy o úvěru
č. 2480/08/LCD a Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi
ručitelem a bankou č. RD5/2480/08/LCD s obchodní firmou
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, IČ: 45244782. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města uzavřením uvedených smluv.
18. Vzalo na vědomí informaci starosty města ve věci možného
zřízení příspěvkové organizace „Technické služby“ z důvodu
novely zákona o dani z přidané hodnoty a s tím související
povinnosti města Podivína k registraci plátcovství DPH.
19. Projednalo a schválilo závěrečnou zprávu finančního výboru
za rok 2008.
20. Rozhodlo ukončit veřejnou nabídku na prodej plynovodu
na pozemku p.č. 888 v k.ú. Podivín, ul. Dolní Valy II a rozhodlo
prodat plynovod jedinému žadateli společnosti JMP Net, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27689841 za částku
Kč 225.000,−. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
uzavřením kupní smlouvy.
21. Rozhodlo poskytnout finanční prostředky TJ Sokolu Podivín
ve výši Kč 24.500,− na úhradu nákladů spojených s účastí
Rostislava Svačiny ml. člena TJ Sokol Podivín, oddílu
armwrestlingu na Mistrovství světa v armwrestlingu 2008
Kellowa, Kanada. Finanční prostředky budou poskytnuty
na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města mezi Městem Podivín a TJ Sokol Podivín.
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Město Podivín, Masarykovo náměstí 180, Podivín • Zastupitelstvo města Podivína

Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Podivína se na svém zasedání dne 27.11.2008
usneslo vydat na základě § 1 písm. h), § 10b a § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět poplatku a působnost vyhlášky
(1) Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen ”poplatek”) a způsob jeho výběru na území města Podivína.
(2) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 2
Poplatník
Poplatníkem 1) je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména
a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba (dále jen ”rekreační stavba”); má−li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 3
Správce poplatku
(1) Správu poplatku vykonává Město Podivín prostřednictvím MěÚ
Podivín (dále jen „správce poplatku“).
(2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému
a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména
právo vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění
poplatkových povinností.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové
povinnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti uvede poplatník veškeré údaje
uvedené v t abulce č. 1 až 5 Přihlášky k registraci. Přihláška k registraci
je součástí přílohy č. 1 této vyhlášky.
(3) Změnu údajů uvedených v tabulce č. 1 až 5 Přihlášky k registraci je
poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy tato
změna nastala.
Článek 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí Kč 480,− a je tvořena
a) z částky 230,−Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,−Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpa−
du za předchozí rok. Skutečné náklady činily 1 354 112,80 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2007
1 354 112,80 Kč
Počet poplatníků
2 842
Skutečný náklad na l poplatníka a rok
476,46 /480,−/Kč
Článek 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově k 31.3.2009.
(2) Vznikne−li poplatková povinnost po lhůtě splatnosti dle odst. 1,
je poplatek splatný do 20. dne měsíce následujícího po vzniku poplatkové
povinnosti.

Článek 7
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci zdržující se celoročně mimo
území města Podivína
(2) Poplatníci jsou v případě uvedeném v odst. l povinni oznámit písemně
nebo ústně do protokolu správci poplatku vnik nároku na osvobození a
předložit doklad o skutečnosti rozhodné pro jejich přiznání, a to do 30
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající tento nárok. Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku
na osvobození.
(3) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kterým byl údaj o místě
trvalého pobytu úředně zrušen v souladu se zákonem a jejich místem
trvalého pobytu je sídlo ohlašovny – Městský úřad Podivín, Masarykovo
nám. 180, Podivín.
Článek 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k získání trvalého pobytu
v obci nebo nabytí vlastnického práva k rekreační stavbě.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku se hradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde−li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.
Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené dle čl. 4 a čl. 7 vyhlášky svou
ohlašovací(oznamovací) povinnost může obec uložit pokutu dle platných
právních předpisů.2)
(2) Nebudou−li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
(3) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost
stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky
vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
(4) Byl−li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření
nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž
byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit
nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(5) Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu
odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně
prominout.
(6) V řízení ve věci poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
nestanoví jinak.
(7) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška Města Podivína č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 19.12.2007
(8) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.
…………………………..
místostarosta
1)

2)

…………………………….
starosta

§ 6 odst.2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném
znění a § 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.. o místních poplatcích
v platném znění
§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění
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Městský úřad oznamuje, že sběr papíru, plastů a nápojových kartonů v pytlích bude mimořádně proveden

v úterý 30. prosince 2008.

Kalendář svozu odpadů v roce 2009

Svoz odpadu v roce 2009

Svoz odpadu v roce 2009
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
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Den svozu popelových nádob
9, 23
6, 20
6, 20
3, 17, 30
15, 29
12, 26
10, 24
7, 21
4, 18
2, 16, 30
13, 27
11, 23

Den svozu tříděného odpadu
30
27
27
24
29
26
31
28
25
30
27
termín svozu tříděného odpadu
bude upřesněn

Popelové nádoby musí být v den svo−
zu v časných ranních hodinách připraveny
na přístupném místě.
V souladu s vyhláškou města nesmí
být popelnice s výjimkou svozu umístěny
na veřejném prostranství (chodníky,
komunikace, zeleň). Každá popelová
nádoba musí být označena platnou
známkou a. s. Hantály na rok 2009.
Tříděný opad musí být v den svozu
v ranních hodinách připraven na pří−
stupném místě v průsvitných pytlích −
zvlášť PET láhve, zvlášť papír a zvlášť
nápojové kartony.
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Informace pro cestující autobusovou linkou č. 555 Podivín – Lednice – Hlohovec – Valtice
U autobusové linky 555 Podivín – Lednice – Hlohovec – Valtice
dochází po uzávěrce knižních jízdních řádů linek IDS JMK platných
od 14. 12. 2008 na základě připomínek cestujících k posunu 2 spojů,
konkrétně spoje 9 a 13 a to z důvodu návazností na osobní vlaky linky
S3 Brno – Šakvice – Podivín – Břeclav v ranní přepravní špičce a to
následovně:
Spoj 9 autobusové linky 555 bude odjíždět od železniční stanice
v Podivíně v 6:26 namísto 6:20 s návazností na přijíždějící osobní vlak
4601 linky S3.
Spoj 13 autobusové linky 555 bude odjíždět od železniční stanice
v Podivíně v 7:26 namísto 7:20 s návazností na přijíždějící osobní vlak
4603 linky S3.
Na Mikulov od spoje 9 linky 555 je možnost využít následujícího
spojení. Odjezd v 6:26 od Podivín, žel. st. po klasické trase linky 555
přes Lednici a Hlohovec do Valtic. Zde jsou 2 možnosti − buď vystoupit
na zast. Valtice, Besední dům, kde zhruba za 20 minut navazuje autobus
linky 585 do Mikulova (přes Sedlec), nebo vystoupit na zast. Valtice
žel. st., kde zhruba za 10 minut navazuje vlak linky S8 směr Mikulov
(tento vlak nejede od 29. 12. do 2. 1. a od 1. 7. do 28. 8.). Ať už cestující
použije z Valtic do Mikulova vlak či autobus, vyjde ho cesta z Podivína
do Mikulova na 26 Kč (jednorázová přestupní jízdenka na 4 tarifní zóny
s platností 90 minut).

O rekonstrukci, objížďce a nových cestách
Letošní rok se v Podivíně nese ve znamení rekonstrukce kanalizace a čistírny
odpadních vod. To s sebou před měsícem přineslo i uzavírku hlavního tahu městem.
Auta nyní jezdí po místních komunikacích, kterým to rozhodně neprospívá.
Rekonstrukce byla naplánovaná do poloviny příštího roku, ale pokud se výrazně
nezhorší počasí, měla by skončit už letos. Všechny vozovky by měly být vyasfaltované
a objížďka, která znamená obrovský nápor pro naše komunikace, by měla skončit.
Vůbec by tudy neměla jezdit nákladní doprava, ale většina řidičů na dopravní
značení kašle. Takže už máme v některých místech objížďky zničené obrubníky.
Podstatně horší než materiální ztráty je ale nálada lidí, kteří musejí snášet mnohanásobné
zvýšení průjezdu vozidel. Každodenně řešíme stížnosti obyvatel ulic, kterými objížďka
vede. Zvládnout situaci pomáhá jak městská, tak i státní policie.

V dnešním stavu zaplatí cestující při cestě s Podivína do Mikulova
autobusy přes Lednici, Milovice, Horní Věstonice a Pernou s přestupem
v Lednici 49 Kč (dle tarifu dopravce BORS Břeclav platného od 1. 1.
2008, který je k dispozici na jejich oficiálních stránkách „www.bors.cz“).
Cestující na trase Podivín – Mikulov tak v tomto případě cesty přes Valtice
s IDS JMK ušetří oproti současnému stavu 23 Kč.
Všechny informace najdou cestující na internetových stránkách
www.idsjmk.cz, kde jsou v příslušné sekci k dispozici všechny jízdní
řády od 14. 12. 2008, mapa tarifních zón i samotný tarif IDS JMK.
Upravený jízdní řád linky 555 bude na těchto stránkách k dispozici v
nejbližší době, na vývěsních jízdních řádech na zastávkách budou od
14. 12. 2008 vyvěšeny již upravené jízdní řády týkající se této změny.
Pro přehled uvádím seznam všech linek projíždějících městem
Podivín:
S3 − vlaková linka (Níhov – Tišnov − ) Brno – Šakvice – Podivín – Břeclav
(osobní vlaky)
R5 – vlaková linka Brno – Šakvice – Podivín – Břeclav – Hodonín –
Moravský Písek (rychlíky)
555 – Podivín – Lednice – Hlohovec – Valtice
556 – Podivín – Velké Bílovice – Prušánky – Dolní Bojanovice – Hodonín
574 – (Podivín − ) Ladná – Břeclav
Na rekonstrukci kanalizace a čistírny odpadních vod bude v Podivíně proinvestováno
kolem 150 milionů korun. Devadesát procent uhradí dotace. Za to budou
zrekonstruovány necelé dva kilometry kanalizace. Ulice Revoluční, kde město před
nedávnem nechalo na vozovku položit nový povrch, a ulice Husova byly v délce asi
400 metrů vyvložkovány, aby se jejich povrch nemusel narušovat.
Město by společně se silničáři chtělo nahradit vozovku z tzv. kočičích hlav
asfaltovým povrchem. Jenže to zřejmě v následujícím roce nevyjde. Správa a údržba
silnic (SÚS) na to nemá peníze. Nemělo by logiku, abychom my naše méně frekventované
vozovky U Dráhy a Sokolskou opravili a státní silnice, po které projíždí podstatně více
vozidel, zůstala tak jak je. Ihned, jakmile se stabilizuje situace v orgánech Jihomoravské
kraje /pod který SÚS patří/, budeme dál vyjednávat o zařazení opravy ulice Palackého
do jeho investičních akcí. Povrch z kostek je nepříjemný pro místní i turisty, je hlučný,
prašný a nebezpečný. Město má na rekonstrukci své části zpracovaný projekt, je
připraveno žádat o finance z dotačních titulů, ale pokud do toho nepůjde kraj a SÚS,
budeme muset počkat i my.
S.M.

Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje
PROJEKT CCI 2004/CZ/16/C/PE/016
Na Břeclavsku již přes rok probíhá výstavba a rozsáhlá rekonstrukce
kanalizací a čistíren odpadních vod (dále jen ČOV). Prvořadým cílem
projektu je zajistit, aby způsob odvádění a čištění odpadních vod byl v
souladu s příslušnými předpisy České republiky a Evropské unie. Všech
9 řešených lokalit (Břeclav, Podivín, Mikulov, Valtice, Lednice,
Hustopeče, Velké Pavlovice, Kobylí a Pohořelice) je na seznamu
aglomerací větších než 2 000 EO, u kterých se Česká republika zavázala,
že budou do konce roku 2010 splňovat Směrnici o čištění městských
odpadních vod.
Projekt Břeclavsko je rozdělen na části A, B, C a D. Části A až C
řeší rekonstrukce a výstavbu ČOV a kanalizací, část D řešila rekonstrukci
a zvýšení kapacity úpravny vody v Lednici a propojení skupinových
vodovodů. Tato část projektu byla letos koncem srpna ukončena, jsou
vydána pravomocná kolaudační rozhodnutí a úpravna vody je uvedena
do zkušebního provozu, kdy se během jednoho roku ověří správná funkce
nové technologie.
Celkové finanční náklady celého projektu jsou 57,1 mil. EUR,
přičemž financování je zajištěno z dotací Fondu soudržnosti (37,4 mil.
EUR), SFŽP ČR (2,0 mil. EUR), vlastních zdrojů VaK Břeclav, a. s., a
příspěvků měst a obcí zúčastněných na projektu (3,5 mil. EUR).
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním
fondem životního prostředí ČR.
Tento projekt napomáhá ke snižování ekonomických a sociálních
rozdílů mezi občany Evropské unie.
Příjemce podpory – investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizační orgán: Státní fond životního prostředí ČR
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Podivín 2008

Poděkování

Město Podivín vydává po pěti letech propagační publikaci, která
se částečně /a to hlavně ve fotografické části/ změnila. Změnila se
i ve svém barevném podání, kdy brčálovou zeleň nahradila neutrální
barva, více ladící s objekty jak na čelní, tak i na zadní straně.
Představena bude na 14. prosincovém zasedání zastupitelstva města
a v prodeji bude od prvního pracovního dne nového roku.
Stanislav Machovský

Po téměř deseti letech /s drobnou přestávkou na kojení/
práce pro Podivínský zpravodaj se v tomto roce loučíme
s šéfredaktorkou Bc. Radkou Mildnerovou. Nahradí ji
shodou okolností nositelka jejího dívčího jména sl. Vendula
Sedláčková. Toto nové jméno se bude tedy objevovat
v tiráži Podivínského zpravodaje od roku 2009.
Děkuji tedy Radce za vše, co pro zpravodaj a tím
pro občany města po celou tu dlouho dobu udělala.
Kdo alespoň trochu ví o čem je řeč, dá mi za pravdu,
že se nejedná o nic jednoduchého. Vydolovat z přispěvatelů
článek v termínu uzávěrky je leckdy nadlidská práce.
A zpracovat vše do termínu vydání zpravodaje je ještě něco
navíc. S malým dítětem v patách se to leckdy zdá jako
neřešitelný problém.
A Vendule přeji, ať se jí v šéfredaktorské pozici daří,
ať ji dopisovatelé zahrnují příspěvky v termínech, ať ji pan
Svoboda v tiskárně moc nestraší a ať vydrží alespoň těch
dalších deset let.
Stanislav Machovský
člen redakční rady

MĚSTO PODIVÍN

PODIVÍN 30. 11. 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
MATEŘSKÉ ŠKOLY PODIVÍN
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy
Podivín“ byl uskutečněn za podpory poskytované v rámci
Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné
využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla.
Město Podivín jako investor a příjemce podpory nechalo
zpracovat projekt na výměnu dveřních a okenních výplní, zateplení
střešních prostor, fasády a nátěr Mateřské školy v Podivíně.
Zpracovatelem projektu byla firma OK ATELIER s.r.o Břeclav.
Na základě vyhlášeného výběrového řízení na dodavatele byla dne
12.6.2008 uzavřena smlouva o dílo s firmou INTER−STAV, spol.
s r.o. Brno. Stavba byla zahájena dne 1.7.2008 s termínem
dokončení 30.9.2008. K uvedenému datu byla na základě
předávacího protokolu stavba dodavatelem předána investorovi.
Datum ukončení projektu byl na základě závazných pokynů SFŽP
stanoven na 30.11.2008. K tomuto termínu byly na SFŽP předány
všechny předepsané podklady pro zahájení financování.
V rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
2
Mateřské školy Podivín“ bylo zatepleno 840 m obvodového zdiva,
2
593 m střešní konstrukce a výměnou výplní bylo provedeno
zateplení 315m2 oken a dveří. Realizací projektu dojde ke snížení
CO2 o cca 19,14 t/rok a k úspoře energií cca 344,6 GJ/rok
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Celkové uznatelné náklady na akci činí 3.875.736,00 Kč.
Finanční zajištění z rozpočtu Evropské unie – Fondu soudržnosti
3.294.375,59 Kč, dotace SFŽP činí 193.786,80 Kč, vlastní zdroje
Město Podivín 387.573,61 Kč.
Příjemce podpory – investor:
Město Podivín, Masarykovo nám. 180, 691 45 Podivín
Realizace na objektu:
Mateřská škola, Sadová 864, 691 45 Podivín
Dodavatel stavby:
INTER−STAV spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno
Technický dozor investora:
OK ATELIER, Zámecké nám. 2, 690 02 Břeclav
Zodpovědný pracovník: Stanislav Machovský – starosta

Podivínský

zpravodaj

Pobíhající psi

Kronika města Podivína

Město Podivín jako každý rok upozorňuje důrazně všechny majitele
psů, aby zajistili dostatečné podmínky pro dodržování níže uvedených
nařízení a aby tím napomohli k vyřešení situace jak v oblasti bezpečnosti
svých spoluobčanů, tak i v oblasti úspory svých i městských financí.
Pokud majitelé své psy řádně nezabezpečí, vystavují se nebezpečí postihu
jak ze strany města, tak i ze strany postiženého spoluobčana.

V měsíci lednu 1891 provedlo se popsání a sčítání lidu dle stavu
ze dne 31.12.1890, a shledáno, že obec, křesťanské město Podivín má
2.143 obyvatel, z nichž jest 1039 mužů a 1104 ženské. Z těch je svobodných
611 mužských a 585 ženských, ženatých 396 mužských a 395 ženských
/jedna žena nebyla přítomna/, ovdovělých 30 mužských, 126 ženských.
Dle náboženství: 1994 katolíků, 5 protestantů a 144 židů.
Dle národnosti: 2073 Čechoslovanů, 70 Němců.
Číst a psát umí: 823 mužských, 796 ženských.
Pouze číst umí: 12 mužských, 45 ženských.
Nezná číst ani psát: 204 mužských, 263 ženských.
Nejstarší člověk jest jedna 90letá ženská, dále jsou ženy staré: jedna
88 let, jedna 87 let, jedna 84 let, jedna 83 let, dvě 82, 5 po 80 letech.
Od 70 do 80 let jsou ženy po třech až devíti v každém roku. Od 60 do 70 let
po 4 – 14 ženách v roku atd. Nejstarší muž jest 84 let. Domů jest 380.
V obci židovské napočteno asi 540 hlav, děvečky a vše možné v to
počítajíc. Pravý výsledek tohoto sčítání se nám do roku nedostal.
Konečně sčítán a popsán jest též veškerý dobytek a nalezlo se 159 koní,
601 hovězí dobytek, 128 koz, 285 prasat, 81 úlu včel. Veškeré popisné
a sčítací práce provedl Theodor Brzica, obec.taj.
To vše stalo se za starosty p. Matěje Pochylého, radních: p. Jana
Nedbálka, Ant. Hřebačky a Ig. Baumanna. Za doby 3letého úřadování
Matěje Pochylého, starosty, stalo se mnoho oprav na chatrných obecních
domech, zejména na radnici, ve které všechna okna byla novými nahražena
a střecha důkladně opravena a mnoho jiného.

Majitelé a chovatelé psů jsou povinni zajistit svůj chov tak,
aby nedocházelo k:
a) volnému pobíhání psů
b) ohrožování zdraví spoluobčanů
c) rušení klidu spoluobčanů a spolunájemníků
d) znečišťování veřejného prostranství /pokud k němu dojde,
je majitel povinen nečistoty uklidit/
Při úhradě poplatku ze psa obdrží každý poplatník sadu sáčků
na psí exkrementy.
Za porušení uvedených nařízení lze v přestupkovém řízení
ukládat pokuty až do částky 30 000,− Kč.
Stanislav Machovský
PS:
Psi neumějí číst a tak jim tedy nevadí, že pobíhají například
po dětském hřišti Hliníky. Jejich páníčkové a paničky by však měli vrátit
školné, případně se do školy vrátit.

Městská knihovna Podivín
V měsíci říjnu proběhlo v dětském oddělení knihovny malování
a instalace nového nábytku. V listopadu navštívily knihovnu děti z mateřské
školy, základní školy a školní družiny. Děti si prohlédly knižní novinky,
zúčastnily se soutěží, malování, zpívání. 28.11. proběhla na knihovně
akce Den pro dětskou knihu. Odpoledne patřilo žákům 2.tříd, večer se
zúčastnily děti 3.tříd.
Zaposlouchaly se do společného čtení Příběhů českých knížat a králů,
Ezopových bajek, Příběhu o Leonardu da Vinci, pohádek i dobrodružných
příběhů. Malovali, soutěžili ve zpěvu. Jejich výtvarné práce zdobí dětské
oddělení.

Nové knihy pro děti a mládež
Pohádky A.S. Puškina − Klasické pohádky s bohatými ilustracemi
Nově vydané příběhy pro nejmenší děti od Eduarda Petišky a Heleny
Zmatlíkové: − Míšovo tajemství, Anička malířka, Neviditelná Zuzanka,
Anička a flétnička
Ježková Renáta − Příběhy českých knížat a králů − Historické příběhy

Kohout, Pavel − Hodina tance a lásky
Komorní příběh z privátního života Němců sloužících
vražednému režimu odehrávající se během 24 hodin v roce 1944 a končí
na témže místě o 20 let později..
Palmer, Alec − Démoni pralesa
Expedice profesora Cartera se vydá do neprobádaných oblastí na severu
Konga, cílem je
vědecky prozkoumat podivný přírodní jev..
Muchamore, Robert − Pravda
Třináctiletý James se dostal do výcvikového tábora, který připravuje děti
pro role agentů v jednotce zvané Cherub. Agenti Cherub jsou ve věku od
deseti do sedmnácti let. Podklouznou pod radary dospělých a získávají
informace, jež zločince a teroristy posílají do vězení. Pro oficiální účely
tyto děti neexistují..
Navarrová, Julia − Tajemství turínského plátna
Thriller o záhadě plátna, do něhož bylo kdysi zavinuto tělo Ježíše
Nazaretského..

Dickens, Charles − Oliver Twist − Světoznámý román v podobě kresleného
příběhu
Trojovská, Inesa − Kouzlo věků − Dobrodružný příběh fantasy

Nové knihy pro dospělé
Viewegh, Michal − Román pro muže
Nový román oblíbeného autora, ve kterém otvírá dveře „třinácté komnaty“
mužského světa…
Boučková, Tereza − Rok kohouta
Autobiograficky laděný román, ve kterém hlavní hrdinka po rozpadu
dosavadních jistot prochází cestou od naprosté beznaděje k osvobodivé
odvaze..
Thomas, Scarlet − Konec pana Y
Literární vědkyně při své výzkumné práci objeví dávno ztracenou knihu,
kterou obestírá tajemství. Pokusí se ho rozluštit? Podle legendy totiž každý,
kdo zapomenutý román přečetl, zanedlouho zemřel…
Klíma, Josef − Vlna
Thriller ze současnosti na motivy skutečných událostí...
Kočka, Miloš − Prameny živé vody
Nové vydání knihy, která poutavě líčí životní osudy a objevy geniálního
léčitele Vincenze Priessnitze, zakladatele novodobé vodoléčby.

Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví v novém roce 2009 přeje
Hana Ocelíková, knihovnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZŠ Podivín

•

MěÚ Podivín

Vás srdečně zvou na

VI. Školní ples ZŠ Podivín
6. března 2009 v Městské hale
20.00 hodin zahájení plesu
20.30 hodin polonéza žáků 9. ročníku
K tanci a poslech hraje hudební kapela RAFFAEL
Vstupné 70,− Kč • Místenka 30,− Kč,− • Bohatá tombola

Vážení čtenáři,
zase jsme o jeden rok „zkušenější“. Na konci roku většina
z nás hodnotí co se mu v uplynulém roce podařilo a bere si
předsevzetí na další rok.
A jak se vydařil na naší škole? Na internetových stránkách
školy je dána výroční zpráva, ve které si můžete přečíst, co vše
nejen zaměstnanci, ale i žáci za uplynulý školní rok zvládli.
Chtěl bych mimo jiné vyzvednout školní i mimoškolní akce:
Projektový den – Velikonoce, V. Školní ples, Školní akademii,
zapojení školy do projektu Ekoškola a tím související sběr papíru.
Také na budově školy se pracovalo. Zastupitelstvo města Podivína
uvolnilo finanční prostředky na utěsnění oken, nátěr oken a opravy
střechy.
Rád bych na tomto místě poděkoval pedagogickým pracov−
níkům, správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům
rady, zastupitelstvu města a žákům za vše, co pro naši školičku
v roce 2008 vykonali.
I v na další období jsou naplánovány náročné investiční akce
na opravu a rozvoj školy pro zlepšení podmínek výchovně
vzdělávacího procesu (rekonstrukce „přístavby“, chodník před
budovou školy, výměna oken a fasáda ze dvora, sběrná místnost
pro tříděný odpad). Jestli se podaří tyto investiční záměry
uskutečnit, záleží na finančních prostředcích, které schvaluje
zastupitelstvo města.
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát příjemné prožití
vánočních svátků a v roce 2009 hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kteří
přispěli svými dary na akce školy.
ředitel školy

Vánoční hra
Tradiční hra s jesličkami, anděly, pastýři, Herodesem a čerty.
Chceme vyprávět a zpívat o narození Ježíše, tak jako to dělaly
generace koledníků před námi celá staletí. Příběh o vánočním
zázraku, kdy jasná hvězda zvěstovala třem králům, že se
v Betlémě na seně narodil Spasitel, všeho světa vykupitel.
Představme si, jaké to bylo, když pod kožíšky štípal mráz a
ze stavení voněl čerstvě upečený perník. A jakpak se asi hrálo
koledníkům s prokřehlými prsty?
Tak nějak začíná lidová hra, kterou spatří naše děti 11. 12.
2008 v brněnském divadle Polárka. Blíží se období, které máme
jistě všichni rádi – Vánoce. Jistě již máte přichystané dárečky
pro své blízké. Jedním z těchto dárečků od nás, třídních učitelek,
pro naše děti I. a II. ročníku, je právě toto divadelní představení.
Nyní nám nezbývá, než si pouze přát, aby se hra všem líbila
a odjížděli jsme z představení spokojeni a natěšeni na ty blížící
se Vánoce.
Třídní učitelka Mgr. Zlatka Floriánová
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Vánoční rozjímání
A už je tu opět ten předvánoční čas. Čas těšení, nadějí
splněných přání , čas lásky, klidu a míru.
Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem
přirozeně dělají radost dárky. Někdy ale podlehneme představě,
že platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Není
tomu ale tak!
V dárku − pokud je myšlen upřímně a vskutku jako dárek −
dáváme totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou bychom
měli o Vánocích zažít.
Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se tedy nebývalá
příležitost, aby také mohly více dávat. Aby samy mohly zakoušet
radost a uspokojení z toho, že mohou někoho obdarovat a působit
radost. Je tu jedinečná příležitost učit děti, jak překonávat své
osobní sobectví. Prostě udělat něco dobrého někomu druhému
z vděčnosti za to, co jsme sami z lásky a bez zásluhy přijali.
Je to příležitost učit děti překonávat nejen sobectví osobní,
ale i sobectví rodinné, skupinové, národní − jakékoliv.
Prvňáčci a vůbec děti na 1. stupni jsou ještě příliš malí, aby
mohli přispět na nějakou charitativní činnost, proto volím jinou –
přijatelnou formu pro všechny.
Každoročně poslední den před vánočními prázdninami se
vydávám s dětmi do lesa, abychom připravili malou nadílku
pro jeho obyvatele. Děti si vezmou do batůžků a taštiček suché
pečivo, mrkvičku, jablíčka,trochu obilí a jdeme také udělat radost
někomu, kdo to nečeká, ale jistě jej to potěší. Letos s sebou
vezmeme i děti z 2. třídy .
Už se těším, až uslyším jejich rozjímání nad tím, jak se asi
zvířátka podiví a těším se na to, jak se projdeme svátečně tichou
přírodou, jakoby i ona očekávala ten krásný vánoční čas.
Mgr. Jana Malinová

Zimní
Jan Rybka
Bude zima, bude mráz
lyžování to mám rád.
Zábava je to veliká,
čas při lyžování strašně utíká.
Musíme však používat ochranných pomůcek více,
abychom pak nemuseli rychle do nemocnice.

Podivínský

zpravodaj

Dokáže se dítě soustředit?

E−TWINNING MARATON

Tato otázka je téměř každodenním problémem každého školáka
a jeho rodičů. Současná generace dětí tráví velké množství času na
počítači, internetu, sledováním televize. Je zvyklá na rychlé přepínání
programů, rychlé změny a možnosti zasahovat do průběhu činnosti
(např. klikáním na internetu), rychlé změny pole působnosti (rychle
nastoupit do autobusu, jako první vystoupit), neustále spěchat, abych
tam byl první atd. Proto mnohým dětem dělá problémy soustředit se
na delší přednášku či výklad v hodinách.
Pozornost se nedá jen tak jednoduše natrénovat, nebo přímo
přikázat dítěti, aby dávalo pozor. Souvisí to totiž s mnohými dalšími
funkcemi mozku, jako například s pamětí. A nejlepším pomocníkem
na trénování pozornosti je čtení. Děti, které od raného školního věku
čtou ve svém volném čase, se lépe soustředí – tak praví výzkumy.
A které faktory koncentraci zabraňují a které ji rozvíjejí? Zde jsou
některé z nich.
Negativně ovlivňují koncentraci
− stres v rodině
− nedostatek spánku – žák ZŠ, který spí méně než deset hodin, se
v hodinách těžko koncentruje. Krom toho se během spánku
opakuje učivo osvojené z předešlého dne.
− nedostatek pohybu – dětem, které se málo pohybují, se nedosta−
tečně prokrvuje mozek
− příliš sladkostí – mozek sice potřebuje cukr kvůli energii, ale cukr
ze sladkostí se rychle odbourává a dítě se rychle unaví.
− příliš časté sledování televize
− přetížení – šestileté děti se nemohou soustředit déle než zhruba
patnáct minut, potom by měly mít pětiminutovou přestávku.
Devítileté děti zvládnou minut dvacet a dvanáctiletí již plnou půl
hodinu na jednu činnost
Cvičení na zvýšení koncentrace
− čtení, čtení, čtení
− hry jako Sudoku, Scrabble, skládání puzzle
− nevyprávějte dětem pohádku, ale nechte je, aby ji oni vyprávěli
vám
− zadejte dětem, aby se naučily nějakou básničku nazpaměť nebo
třeba i novou písničku rapové kapely
Věřte, že těchto několik řádků, které jsem tady uvedla, je skutečně
opodstatněných. Denně se s tímto problémem setkávám a z vlastní
zkušenosti mohu říct, že se to týká i našich dětí.
Mgr. Jana Mrázová

Ve středu 22.10.2008 se skupina žáků ze 7. třídy naší školy zúčast−
nila celorepublikového projektu „Den i noc s eTwinningem“. Maraton
probíhal napříč celou Českou republikou od 20. do 24. října v rámci
evropských týdnů s eTwinningem. 22 škol v průběhu celého týdne
postupně pracovalo na příběhu Modrého a Žlutého – dvou panáčků
z loga eTwinning, kteří „přijížděli“ na návštěvy do těchto škol a měst.
I když jsme v tomto projektu byli nováčky, myslím se, že napoprvé
se nám to celkem povedlo. Celotýdenní příběh najdete na adrese:
http://etwinning−maraton.blogspot.com.
Mgr. Irena Musilová

„Den s e−Twinningem byl velmi zábavný. A nejen proto, že jsme
se nemuseli učit. Panáčci Žlutý a Modrý (takoví „logáčci“ eTwinningu)
za námi s malým zpožděním (ale přeci jen) dorazili z Neratovic. Ukázali
jsme jim školu – přes pana ředitele až po školní dvůr. Se Žlutým a
Modrým jsme také zamířili ke kostelu. Panáčci se z jedné naší historky
tak vylekali, že spadli do „Cyrilky“. U školy jsme se s nimi museli na−
konec rozloučit, ale ještě předtím jsme jim dali informace o naší škole
a městu, jinak bychom je nemohli poslat směrem do Hustopečí, jejich
další zastávky. Po odjezdu dvojčat jsme se zaregistrovali na stránce
rafi.ki, což jsou stránky pro mládež nejen z eTwinningových zemí,
a mohli si procvičit angličtinu při komunikaci se školáky ze zahraničí.
Celkem pěkné zakončení dne.“
Vendula G.

Kroužky ve školním roce 2008/2009
– ZŠ Podivín
I.

stupeň

Tvořivé činnosti

Mgr. L.Brenkusová

Dyslekt.kr.
Pohybové hry

Mgr. A.Racková
Mgr. M.Poláchová

Taneční klub
Dyslekt.kr.

Mgr. M.Poláchová, Mgr. J.Mrázová
Mgr. J.Mrázová

Turistika

P.Florián

Dovedné ruce
„Tvořítek“

Mgr. Z.Floriánová
Mgr. A.Racková

Internet

Mgr. M.Cagášek

Sport.gym.

Mgr. Z.Horníčková

II.

stupeň

Internet
Florbal – dívky
Florbal – chlapci

Mgr. M.Cagášek
Mgr. M.Cagášek
Mgr. M.Cagášek

Logopedie

Mgr. D.Mačicová

Šikovné ruce
Cvičení z mat.

Mgr. L.Nedělová
Mgr. J.Horňák

Internet

Mgr. J.Malinová

Hravá matematika
Cvičení z ČJ

Mgr. J. Horňák
Mgr. I. Musilová

Škola od Jana Lichtenštejna,
pro lov zvěře byla vystavěna.
Panáčky jsme provedli,
až do kostela zavedli.
Stoupli jsme na hříšné duše,
panáčci „fuj“ řekli suše.
Lekli se a spadli dolů,
jeden si málem zlomil nohu.

Modrý spadl do studny,
jeho druh nebyl opatrný,
spadl do ní s křikem taky,
pan farář vytáhl oba panáky.
Pak jsme hledali památky,
shrňme to do jedné hromádky,
dvojčata se měla skvěle,
dali si vína i trochu chmele.

Za panáčky žáci zakřičeli,
„Četnické humoresky se tu natáčely!“
Jan H.
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Podivínský

zpravodaj

Halloween, výstava exotického ptactva

Úspěch děvčat v krajském kole ve florbalu

31. 10. 2008 se jistě děti 1. a 2. ročníku do školy těšily, protože nás
čekaly 2 akce, kterých se nemohly dočkat. Tou první byla Výstava exotic−
kého ptactva, kterou chovatelé každoročně pořádají na myslivně. Je potře−
ba poděkovat organizátorům, že umožní školní mládeži vstup zdarma,
aby se děti mohly kochat pohledem na jejich krasavce z ptačí říše.
Tou druhou byl Halloween, kterou pro menší děti zorganizovaly
žákyně 8. a 7. ročníku. Děti plné nadšení se zúčastňovaly připravených
soutěží, tanečních vystoupení a přehlídky masek. Byly mnohokrát
oceněny drobnými odměnami a organizátorky ocenily i nejlepší masky.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Andree Takáčové, Markétě
Halmové, Kateřině Kurkové a Michaele Sádlové za velké úsilí, které jistě
této akci věnovaly. Odměnou jim jistě byly spokojené úsměvy dětí a
výborná nálada, která na Halloweenu vládla.
Mgr. Jana Malinová

Již třetím rokem vedu kroužek děvčat ve florbalu a pravidelně se
zúčastňujeme turnaje krajského přeboru Jihomoravské asociace Sport
pro všechny.
I když se zcela změnilo složení družstva, naše děvčata zabojovala a
obsadila celkové 3. místo, což je velmi pěkný výkon.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Rajec Jestřebí (Blansko), 2. ZŠ Salmova
(Blansko), 3. ZŠ Podivín, 4. ZŠ Kupkova (Břeclav), 5. ZŠ Slovácká
(Břeclav) 6. ZŠ Erbenova (Blansko), 7. ZŠ Lednice.
Naši školu a okres reprezentovala: M. Halmová, V. Müllerová, M.
Horáková, A. Takáčová, M. Huňová, A. Slámová, K. Kurková, T. Kršková,
M. Sádlová, N. Čechová, E. Látalová, K. Líčková.
Všem děvčatům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy
a okresu Břeclav.
M.C.

Čeština ve 3. třídě hravě

Okresní kolo ve florbalu

Vyjmenovaná slova po b v příběhu o sedlákovi
Byl jeden sedlák a měl dva syny. Jeden byl líný a pořád spal na peci.
Zdálo se mu o tom, že chtěl být princem a že se oženil s princeznou a
bydlil v krásném zámku. Ale to byl jenom sen.
Měli starou chalupu, moc obyvatel neměla. Sedlák, dva synové a
selka. Pro ně to byl dobrý příbytek. Měli starý nábytek s pavučinami,
ale jim to nevadilo. Naštěstí měli stáje s dobytkem.Koně, krávy, ovce
a kozy. A ten druhý syn? Ten nebyl líný. Poctivě se staral o zvířata. Letos
na Velikonoce si upletl pomlázku a řekl pantátovi, že půjde vyšlehat
děvčata, protože je to dobrý obyčej.Když tak bystře kráčel po vesnici,
uviděl u cesty růst bylinu. Přinesl ji domů selce. Odpoledne doma pustil
kobylu a býka do výběhu. Bydleli za městem Přibyslav.
Bydlelo se jim tam spolu dobře. A pokud neumřeli, hospodaří si tam
dodnes.
Autor: Jiří Čapka, III.B

Florbalové družstvo chlapců ve složení J. Petřík, J. Zezula,
L. Jochman, D. Hyrš, L. Stojkovič, J. Štěpina, P. Bartošík, M. Pešl a M.
Steinbacher se zúčastnilo okresního kola Jihomoravské asociace Sport
pro všechny.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Kupkova (Břeclav), 2. ZŠ Slovácká (Břeclav),
3. ZŠ Podivín, 4. ZŠ Lednice, 5. Gymnázium Břeclav, 6. ZŠ Mor. Žižkov.
Přestože kluci hráli srdnatě a odhodlaně, postup do krajského kola
si nevybojovali.
M.C.

Vánoční čas
Adéla Houžvičková
Přichází zima,
Vánoců čas.
Zdobení stromečku čeká nás zas.
Dobré perníčky po domě voní,
a večer pod stromkem zvoneček zvoní.
Všichni překvapeni hezkými dárky,
zítra půjdeme vyzkoušet sáňky.

Celorepubliková soutěž
„Zátopkova štafeta“
Jako každoročně i v letošním školním roce jsme sportovní akce na
naší škole zahájili štafetovým během a zúčastnili jsme se celorepublikové
soutěže pro základní školy „Zátopkovy štafety“.
Do této sportovní akce se zapojilo 54 děvčat a 86 chlapců. Žáci
1.−7. tříd měli trať dlouhou 5 km a žáci 8.− 9. tříd běželi celkem 10 km.
Výsledky:

I. stupeň

1. a 2. ročník: výsledný čas 18 minut 38 vteřin
Nejlepší běžci: 1. H. Mildnerová, 2. L. Hellingerová, 3. D. Kostrhun
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2. a 3. ročník: výsledný čas 18 minut 26 vteřin
Nejlepší závodníci: 1. P. Tréšková , 2. M. Petřík, 3. Z. Nosek
4. a 5. ročník: výsledný čas 17 minut 23 vteřin
Nejlepší běžci: 1. N. Kingová, 2. M. Rotter, 3. S. Chlupová
II. stupeň
Štafeta 6. – 7. tříd: čas 15 minut 43 vteřin
Nejlepší běžci: 1. P. Bartošík, 2. M. Nedoma, 3. V. Šemora
Štafeta 8. – 9. tříd: čas 32 minut 2 vteřiny
Nejlepší závodníci: 1. D. Jordán,, 2. J. Zezula, 3. M. Hollý
Běhu se zúčastnilo 68% žáků naší školy, kterým děkuji za předvedený
sportovní výkon.

Podivínský

zpravodaj

Vážení občané města Podivína,

Setkání s Mikulášem

jsme velmi rádi, že máme tuto příležitost poděkovat Vám a
Vašim zastupitelům za každoroční finanční pomoc. Společně
s naším Občanským sdružením Biliculum tak napomáháte plnit
naše poslání ,,zkvalitňovat život lidí s postižením“ a rozvíjet naše
sociální služby, které toto poslání naplňují.
Občanské sdružení Biliculum, které vzniklo z podnětu rodičů
v roce 2003, poskytuje v současné době dvě sociální služby.
Pro děti a mladé lidi s postižením provozujeme denní stacionář
v Mikulově, který je otevřen denně od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Jeho uživatelé mohou stacionář využívat od tří let, přičemž horní
hranici jsme prozatím stanovili na věk 26 let. Děti, které k nám
dochází, bydlí v Lanžhotě, Velkých Bílovicích, Břeclavi, Podivíně,
Pavlově či Novosedlech. Abychom odlehčili rodičům, zajišťujeme
pro ně svozovou službu, a to třemi mikrobusy. Stacionář poskytuje
pomoc při základních sebeobslužných činnostech, sociálně
terapeutických aktivitách (výtvarné, hudební a pracovní,
canisterapii, hipoterapii, muzikoterapii), fyzioterapii a vzdělání,
které zde zajišťuje Základní škola na ul.Školní v Mikulově. Každý
rok rovněž absolvujeme lekce plavání v Rehabilitačním centru
s krytým bazénem v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Stonožka, jak jsme nazvali naši druhou službu, je určena
rodinám s postiženými dětmi v celém regionu. Nabízí možnost
týdenních terapeutických i víkendových pobytů, vzdělávání rodičů,
biofeedback, dyslektický kroužek, hipoterapeutický kroužek,
pedagogicko –psychologické ježdění, integrační akce, sociální
poradenství a terénní práci v rodinách.
Abychom mohli naplnit potřeby dalších rodin, rozhodli jsme
se zvýšit celkovou kapacitu stacionáře. Rekonstrukcí stávající
budovy se vytvoří rovněž zázemí pro asistenční službu, domov
pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Celková
rekonstrukce, jejíž rozpočet je plánován na 18 000 000 Kč bude
dokončena v roce 2010.
Jsme moc rádi, že město Podivín svým příspěvkem 10 000 Kč
za rok, pomáhá našemu sdružení naplnit potřeby rodin s postiže−
nými dětmi a rozvíjí tak naši myšlenku. Děkujeme ještě jednou
všem, kteří nám během roku přispěli, či svou obětavou prací
pomohli zkvalitnit život těmto dětem.
za Občanské sdružení Biliculum
Hana Malásková

Poslední letošní
akcí maminek a Města
Podivína bylo „Setkání
s Mikulášem“, které
proběhlo v sobotu
6. prosince u měst−
ského úřadu.
Předvánoční atmo−
sféru koledami a
recitací navodili Smí−
šený pěvecký sbor
při ZUŠ Podivín, dět−
ský kroužek Ratolest
při YMCA a malí
hudebníci ze ZUŠ
Velké Bílovice.
Největším zážit−
kem hlavně pro děti
byl příchod Mikuláše
s čertem a anděly.
Mikuláš všechny krát−
ce pozdravil a všem
dětem rozdal nadílku.
V některých dětských pohledech byl znát strach, ale čert
odešel nakonec s prázdnou. Pro zahřátí byl nabízen čaj a svařené
víno, k zakousnutí byly připraveny domácí moučníky.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli se s námi pobavit
a vánočně naladit. Těšíme se, že nám zachováte přízeň při pláno−
vaných akcích v příštím roce.
Za sponzorské dary děkujeme Všeobecné zdravotní
pojišťovně – pobočka Břeclav, p. Petru Šultesovi, MK−Servis
Podivín, Autodílně Hrdlička Milan, Polesí Valtice.
Za pomoc při realizaci akce děkujeme p.Martinu
Důbravovi, pí Jitce Polákové, p.Petru Štefanovi, p.Vlastimilu
Němečkovi, rodině Berkově, Školní jídelně ZŠ Podivín a všem
maminkám a babičkám, které nám pomohly s přípravou balíčků
a s pohoštěním.
Markéta Berková, Hana Jeřelová, Monika Kratochvílová

Melodika pro Vás
Smíšený pěvecký sbor města Podivína s názvem Melodika se
veřejnosti poprvé představil svým skromným hudebním přednesem
České státní hymny při slavnostním pokládání věnců k výročí
založení samostatného Československého státu.
Při příležitosti vánoc pro Vás patnáct členů sboru, pod vedením
pí. J. Pařízkové, řipravilo koncert

MĚSTO PODIVÍN, MÍSTNÍ ORGANIZACE YMCA
A ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA

Melodika pro Vás,
který se koná dne 19. prosince 2008 v 19.30hod.
Místem konání je Městská hala v Podivíně.

POŘÁDAJÍ
STEJNĚ JAKO V PREDEŠLÝCH LETECH
V MĚSÍCI LEDNU 2009

Na programu koncertu jsou tři hudební okruhy a to okruh
lidových písní, latinských písní a samozřejmě okruh vánočních
koled, které Vám přiblíží vánoční atmosféru.
Zvláštním hostem programu bude smyčcový orchestr z Dolních
Bojanovic.
Touto cestou jste všichni srdečně zváni. Předprodej vstupenek
je zahájen v Městské knihovně v úřední hodiny.
Výtěžek koncertu bude věnován Dětskému dennímu stacionáři
v Mikulově.
Petra Kosová

Město Podivín a maminky
zvou všechny na

Zimní grilování,
které se uskuteční 7.

února 2009 na farním dvoře v Podivíně.

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE, KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ
POVĚŘENÍM ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY,
OTEVŘETE JIM NEJENOM DVEŘE,
ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.
JE STÁLE MNOHO LIDÍ,
KTEŘÍ VAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.
DĚKUJEME VÁM.
MĚSTO PODIVÍN, YMCA, ČESKÁ KATOLICKÁ
CHARITA
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Podivínský
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Podivín
pořádá

28. února 2009

Tradiční
maškarní ples
Na který si vás dovolujeme
co nejsrdečněji pozvat.
Zvlášť jsou vítáni hosté,
kteří využijí různých převleků zahistorické,
pohádkové a i jiné bytosti.
Členové výkonného výboru tělovýchovné
jednoty SLAVOJ Podivín, přejí všem členům,
sponzorům a jejich rodinným příslušníkům
příjemné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2009 hodně štěstí, spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů a hlavně všem pevné
zdraví.
Za VV TJ SLAVOJ předseda Jiří Vaněk

zpravodaj
• SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PODIVÍNĚ •
Dovoluje si Vás pozvat na

TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 24. ledna 2009
ve 20.00 hodin v sokolovně Besední dům
Vstupné: 50,− Kč • Tombola
K tanci a poslechu hraje oblíbená
dechová hudba RAKVICKÁ OSMA
Předprodej v pátek 23. ledna 2009 od 18.00 do 20.00 hodin
v hasičské zbrojnici.

Sbor dobrovolných hasičů Podivín
přeje touto cestou svým spoluobčanům
krásné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí v novém roce 2009.
Přejí hasiči

Rok 2008 na faře

O Bohumírské huse a Saskiině kačeně

S blížícím se koncem kalendářního roku jsem byl tradičně požádán
redakcí Podivínského zpravodaje o krátký příspěvek, ve stručnosti tedy
shrnu uplynulý rok v naší farnosti.
1. února byla již šestým rokem za velké účasti diváků i účinkujících
pochována basa. Jarní burza oblečení a sportovních potřeb proběhla
v dubnu. V květnu jsme oslavili Den matek vystoupením dětí, odvážné
maminky a odvážní tatínkové si změřili síly v několika soutěžích a potom
si mohli všichni přítomní pochutnat na zákuscích a kafíčku. Na své si
přišly poslední květnový den i děti, pro které byla k jejich svátku připravena
velká nafukovací a skákací klouzačka a soutěže. Aby neodešly hladové,
čekal na ně také táborák s opékáním špekáčků. V červenci se mohly děti
účastnit letního stanového tábora v Bukové. Této příležitosti využili jen
dva podivínští chlapci. Po šesti letech se v naší farnosti udělovala svátost
biřmování. Přijalo ji dvanáct místních a dva přespolní biřmovanci.
Slavnostní bohoslužbu zahájil Otec opat P.Marian Rudolf Kosík OPraem.,
který také biřmování uděloval. Z ohlasů vím, že nejen v biřmovancích
samých, ale také ve všech přítomných zanechala tato slavnost díky své
nezapomenutelné atmosféře hluboký dojem.
Ti, kteří potřebovali obměnit své podzimní a zimní oděvy, využili
naší burzy. Bylo opravdu z čeho vybírat. Milovníci vepřových specialit
navštívili druhou farní zabíjačku a se spokojeností mohu konstatovat, že
jich od loňského roku přibylo. Vařil se ovar, guláš, jitrnice, jelítka, polévka
světlá i tmavá. Protože foukal vítr, málokdo nevyužil možnosti zahřát se
horkým svařákem. Nejen chlebem živ je člověk a proto jsme uspořádali i
koncert kvarteta Štěpána Švestky v kostele sv. Petra a Pavla.
7. prosince přišel za dětmi do našeho kostela svatý Mikuláš a
25. prosince můžete shlédnout Živý Betlém.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách výše uvedených akcí, a
vám, kteří jste na ně přišli.
Všem vám přeji požehnané a milostiplné svátky Kristova narození a
ze srdce žehnám do Nového roku.
P. Pavel Křivý

8. listopadu 2008 v 16.00 hodin se otevřely dveře farní Maštale
a první nedočkavci zasedli ke stolům, aby ochutnali mladá, leckdy
ještě mírně zakalená vína z produkce místních vinařů, koláčky a
jiné sladkosti jejich žen a husu, která nesla hrdý název Bohumírská.
Název byl odvozen od jména, které bylo v kalendáři zrovna v tento
den. Nechtěli jsme se opičit po všech těch martinských a bůhví
jakých jiných domácích ptácích.
Už po několika minutách bylo zřejmé, že kapacita místnosti
nebude dostačující. Původní záměr, který počítal s využitím i
venkovních prostor, zhatil déšť. Drobný sice, ale mohl být i
vytrvalý. Takže to „odskákali“ ti, kteří přišli jako první. Byli
„odejíti“ a my doufáme, že se na organizátory nezlobí. Všichni
víme, že k dobré pohodě, která všeobecně vládla, patří i posezení
a pokec. Takže příští rok se akce /a už dnes můžeme slíbit, že se
bude konat/ uskuteční v Besedním domě.
Jenom ještě nevíme, zda to udělat v sobotu 7.listopadu, aby
někteří rozjásanci neobnovili zašlé slávy a tradice. A navíc je
Saskie. Zkuste s tím jménem vytvořit přídavné jméno, aby to znělo
stejně libozvučně jako Martinská nebo Bohumírská.
Saskiina husa? To radši kačena.
Nebo snad králík? Uvidíme.
Poděkování za akci patří Městu Podivín, podivínským vinařům
a vinařkám, vedoucí podivínské Jednoty paní Vízdalové, Školní
kuchyni a paní Mikuličové. A panu faráři.

Srdečně zveme všechny na

ŽIVÝ BETLÉM
25. prosince 2008 v 16:30
na farním dvoře
Jste srdečně zváni i na svařák a teplý čaj,
který bude následovat po představení.
Farní rada a účinkující
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V každém případě doufáme, že se v příštím článku neobjeví
ani jedno slovo v uvozovkách.
Město Podivín a vinaři

Podivínský

zpravodaj

Z činnosti Loutkářského souboru
Podivíni z Podivína
Loutkářský soubor Podivíni v průběhu roku 2008
připravoval loutkovou pohádku „Poklad baby Mračenice“.
Uvedení v premiéře uvažujeme v dubnu 2009.
Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci od města
Podivín a od Krajského úřadu v Brně. Bez této podpory nelze
tak náročné představení připravit, vyrábějí se nové loutky
i scéna. Dále se nám podařilo zprovoznit naše internetovské
stránky: www.podivini.cz, kde jsou informace o souboru,
včetně historie i současnosti. Všichni členové souboru se těší
na uvedení nové hry a hlavně na přízeň diváků.
Za soubor: Vlastimil Ondrišík

Činnost
12.YMCA−SKAUTského oddílu
Rok 2008 byl (co se členů týče) jedním z neplodnějších let.
V našem oddíle momentálně funguje 5 skautských družin, které
dohromady čítají 43 dětí. V tomto roce jsme mimo každoměsíč−
ních oddílových schůzek uspořádali čtyřdenní velikonoční
výpravu do Tišnova, víkendovou podzimní výpravu do Karpat a
samozřejmě letní tee−peeový tábor, o kterém jsme vás na těchto
stránkách již informovali. Nechyběly ani každoměsíční oddílové
schůzky, které jsou od září ve znamení Keltů. Putujeme po Anglií
až do Kamelotu (kam s trochou štěstí dorazíme do prázdnin),
abychom pomohli králi Artušovi a jeho rytířům.
Momentálně se společně těšíme na Vánoce na oddílových
adventních nedělích, kde si povídáme, zpíváme a tvoříme (letos
to jsou všelijaké vánoční ozdoby) u hrnku speciálního vánočního
čaje (tajemství šéfkuchaře) a misky perníčků. I letos vyšlo několik
dílů našeho téměř−měsíčníku Strážce ohně, jenž se již přehoupl
přes hranici sedmdesátky.
Při našem oddíle také stále fungují naše kroužky; taneční
krúžek Ratolest (jejichž vystoupení jste mohli shlédnout na setkání
s Mikulášem 6.12.), keramický kroužek pro mladší, starší děti i
dospělé a kroužek lezení pro mladší i starší, v nichž se každý týden

schází 49 dětí. Stále na naší klubovně funguje i Klub deskových
her (kde jste každý pátek srdečně vítáni), jenž letos opět o něco
rozšířil svou „deskovkovou“ základnu .
Nakonec mi ještě dovolte popřát Vám za náš oddíl zasněžené
a požehnané Vánoce 08 a úspěšný vstup s úsměvem na tváři a
radostí v srdci do dalšího roku.
za 12.YMCA−SKAUTský oddíl Podivín Žbb

Strom republiky na Starém koupališti
V předvečer 90. výročí dne vzniku samostatného
Československého státu se zástupci Telocvičné
jednoty Sokol Podivín zúčastnili slavnostního setkání
občanů v Tyršově sadu.
Slavnost zahájil starosta města pan Machovský,
následovalo položení květin k památníku padlých
v I. Světové válce a shromáždění zakončil Podivínský
pěvecký sbor hymnou České republiky.
Členové Sokola Podivín se poté přesunuli
na Staré koupaliště. Pod vedením starosty tělocvičné
jednoty br. Ustohala, místostarosty města Podivína
ing. Důbravy a dalších zde zasadily Strom republiky,
symbol našeho státu – lípu velkolistou.
Členové TJ chtějí v následujících letech opakovat
tento slavnostní akt, aby zde ke stému výročí rostlo
lipové stromořadí.
Za TJ Sokol Podivín
Emil Bartoň
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Podivínský

Sloupek pro družstevníky
a vlastníky bytů
Než se rozepíši o připravovaných změnách v zákonech, které
připravuje vláda v oblasti spojených s bydlením, zmíním se opět
o bolístce všech domů, jak družstevních tak Společenství vlastníků
bytových jednotek (SVJ). Jedná se o tvorbu fondu oprav (FO) a
plánování oprav domu.
Všichni si musí uvědomit, že obě tyto věci se musí skloubit,
aby byl dům plně funkční a uspokojoval všechny nároky uživatelů
domu k plné spokojenosti. Co to obnáší?
Musí se zjistit v jakém stavu je dům po stavební stránce (zdivo,
střecha, izolace, atd.), v jakém stavu jsou instalace (elektro, voda,
plyn, atd.), konstrukční prvky (dveře, okna, zábradlí, atd.) a také
bezprostřední okolí domu (chodníky, trávníky, porosty, apod.). Podle
toho, v jakém stavu vše je a na základě životnosti jednotlivých
prvků, se stanoví harmonogram oprav a následovně sestaví finanční
rozvaha na zabezpečení těchto oprav. Z tohoto se pak vypočte
výše měsíčních záloh na tvorbu FO domu, kterou všichni uživatelé
domu podle stanoveného klíče budou povinni měsíčně platit. Pokud
se zjistí, že některé opravy se musí provést dříve a přesahují
možnosti úhrady z FO domu, pak je nutno řešit financování opravy
složením částky v hotovosti, nebo čerpáním úvěru, případně
kombinací obou způsobů.
Většina domů situaci dlouhodobě podceňovala, ale v poslední době
většinou tvorbu FO domu upravila, ale plány oprav přestala
sledovat. Tím kolikrát dochází k tomu, že v době požadavku oprav
nemusí být volné kapacity dodavatelů a oprava se protahuje. Ale
v Podivíně je ještě případ, že si dům nevytváří žádný FO a přitom
jim hrozí oprava ve výši možná až 200.000,− Kč. Jsem zvědav, jak
tuto situaci budou řešit!
V úterý 25.11.2008 se konala v Břeclavi porada předsedů
samospráv SBD Dyje. Zde opět byla slabá účast předsedů
z Podivína. Předmětem jednání bylo :
1.
2.
3.
4.

Vnitrodružstevní směrnice
Úpravy v legislativě, která se dotýká bydlení
Opravy domů
Problematika konání domovních schůzí, zpracování a předávání
zápisů ze schůzí
5. Různé
K bodu 1. Byla předána všem přítomným „Směrnice pro
zadávání zakázek“. Touto směrnicí by se mělo předejít dohadům
jak postupovat při náročnějších opravách domů. Dále byla předána
směrnice „Zásady zajišťování drobné údržby domovního a bytového
fondu dodavatelským způsobem“.
K bodu 2. V tomto bodu, jak jsem již na začátku avizoval, Vás
krátce seznámím se zákony, které se dotýkají bydlení a u kterých
vláda chystá zásadní či méně zásadní změny. Zcela nový bude
Občanský zákoník, velké zeštíhlení čeká Obchodní zákoník a dále
úprava zákonů o účetnictví, daních a nájemném. Z předběžných
jednání zástupců bytových družstev, SVJ a dalších s poradními
orgány vlády, nechce vláda jejich připomínky zapracovat do těchto
zákonů. Nejsmutnější je, že místo toho, aby se na základě
zkušeností věci zlepšovaly, tak se posiluje byrokratické řízení, čímž
se řízení věcí stává nepřehlednými a samozřejmě to nemá kladný
přínos pro občany. Dále to nebudu rozebírat, protože vše je teprve
v návrzích.
K bodu 3. S problematikou jsem začal v úvodu článku. Zde
jen upozorním, že velké opravy, kde se dělá výběrové řízení je
nutno objednávat vždy do konce roku, před rokem kdy má být
oprava prováděna (viz směrnice).
K bodu 4. Největším problémem je konání členských schůzí.
I když předsedové pro projednávání schůzí dostanou veškeré
podklady a vzory zápisů včetně prezenčních listin, tak v mnoha
případech zápisy ani prezenční listiny nesplňují patřičné náležitosti
a tím pádem jsou usnesení z této schůze neplatná. A schůze se
musí konat znovu. Předsedové byly také kritizováni za to, že včas
nezasílají vyplněné a podepsané dohody o provedení práce.
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zpravodaj
V bodu 5. Různé byly podány informace o SBD Dyje Břeclav a
dále se projednávaly připomínky k projednávaným bodům,
případným dotazům předsedů samospráv. Projednaly se hlavně
podmínky pro poskytování úvěrů, zapracování směrnic EU
do směrnice družstva, možnosti jak pokračovat v opravách domů
za přispění Státního fondu rozvoje bydlení, atd.
Závěrem Vás chci upozornit, že na konci roku se bude provádět
jako vždy odpočet bytových vodoměrů. Žádám Vás, aby jste
odpočty provedli odpovědně a hlavně včas odevzdali vyplněné
tiskopisy na SBD. Pokud nebudete moci doručení zabezpečit jsem
ochoten, pokud mi je předáte do 3.1.2009 doručit 5.1.2009 na SBD
za Vás.
Přeji Vám všem hezké prožití svátků vánočních a hodně zdraví
a spokojenosti v Novém roce.
Pospíšil Jiří

Vzpomínka
V prvních říjnových dnech tohoto
roku jsme se v obřadní síni měst−
ského hřbitova v Břeclavi rozloučili
s podivínským občanem – válečným
veteránem – kapitánem v záloze –
panem Karlem SVOBODOU.
Jako mladík, sotva odrostlý škol−
ním lavicím, se zapojil do bojů ve
Slovenském národním povstání.
Byl příslušníkem II. Stalinovy party−
zánské brigády, která operovala
na západním Slovensku, zejména
v rodném kraji gen. Štefanika −
brezovsko − myjavských kopaničích. Jako odvážného
průzkumníka si ho velice vážil velitel brigády, Josef
Brunovský. Za jeho statečnost v boji mu byl udělen „
Rád za odvahu“ a řada dalších vyznamenání.
Po skončení války působil krátký čas v bezpečnost−
ních složkách nové republiky, kde se osvědčil, a byl proto
vyslán do důstojnické školy. Po vyřazení v hodnosti
poručíka nastoupil jako velitel k jednotkám Pohraniční
stráže. V padesátých letech odchází do civilního života
a jeho celoživotním zaměstnáním se stala práce u
naftových závodů doma i v zahraničí.
Celá léta aktivně pracoval v odbojářské organizaci.
Má velkou zásluhu na udržování dlouholetých ne−
formálních družebních kontaktů s odbojáři příhraničního
Trnavského regionu.
Celou desítku let byl obětavým předsedou Základní
organizace CSBS v Podivíně i příkladným členem
předsednictva okresní organizace.
Zaslouží si proto jako náš spoluobčan naši skromnou
vzpomínku a jménem Okresního výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu − uznání a upřímné poděkování
za jeho nevšední obětavost a věrnost odbojářským
myšlenkám.
plk.v.v. Vlastimil Němeček
místopředseda OV ČSBS Břeclavska

Podivínský
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO
OBLASTNÍ CHARITA BŘECLAV
Svatoplukova 18, tel.: 519 331 444
690 02 Břeclav, fax: 519 326 169
e–mail: josef.gajdos@caritas.cz

Vážení!
Oblastní charita Břeclav Vám děkuje za dosavadní podporu
sociálních projektů, jejichž hlavním posláním je pomoc lidem
v nouzi.
Dovolujeme si Vám představit naše charitní střediska:
Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu seniorů
zajišťuje tým profesionálních zdravotních sester s dlouhodobou
praxí a kolektiv zaškolených pečovatelek. V uplynulém roce
pečovaly v průměru o 652 klientů převážně seniorského věku.
Ošetřovatelskou službu předepisuje praktický lékař a je
hrazena zdravotní pojišťovnou. Jedná se o zdravotní výkony
prováděné zdravotními sestrami. Na hrazení pečovatelské
služby se klient podílí. Základní činnosti při poskytování
pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonu: Pomoc
při zvládání běžných úkonů, pomoc při osobní hygieně, pomoc
při zajištění stravy a pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím. Spolupráci nabízíme všem obcím a městům, ve
kterých chybí pečovatelská služba.
Denní centrum s azylovým bydlením pomáhá lidem, kteří
sami nedokáží řešit své sociální a životní problémy.
Nízkoprahové denní centrum nabízí právní a sociální
poradenství, zajišťuje potravinový a hygienický servis včetně
šatníku. Azylový dům je určen mužům a ženám, kteří se náhle
ocitli v sociální krizi a zároveň přišli o střechu nad hlavou.
Z vašich peněžních darů pomáháme lidem z celého regionu.
Našimi klienty jsou osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Z poskytnutých
darů jsme už vybudovali sociální zařízení na nízkoprahovém
denním centru, ale prozatím nemáme opraveno hygienické
zázemí pro ženy v azylovém domě, opotřebované jsou
elektrospotřebiče (varná konev, lednička) a schází nám
jednoduché vybavení pokojů našich klientů – židle, postele,
povlečení apod.
Agentura služeb – Kontaktní centrum, terénní program a
program prevence Břeclav je zaměřena na pomoc osobám
zneužívajícím omamné látky. Snaží se snižovat sociální,
zdravotní i ekonomické dopady užívání drog, a to jak pro
samotné uživatele, tak i pro celou společnost. Z poskytnutých
finančních prostředků chceme především nakoupit injekční
materiál, jehož distribucí v rámci terénního programu
pomáháme snižovat riziko přenosu viru HIV a žloutenky typu
B a C. Zbylé finanční prostředky chceme využít pro financování
besed o drogách v rámci programu primární prevence. Přestože
cílová populace těchto programů je o poznání méně populární
nežli například senioři, osoby tělesně postižené nebo matky
s dětmi v krizi, zaslouží si i výše zmíněné aktivity podporu
z obecních rozpočtů.
Domov svaté Agáty Břeclav je zařízení pro matky s dětmi
v krizi. Je útočištěm před domácím násilím nejen matek, ale
v některých případech i dětí. Pro klienty máme připraveno
14 bytových jednotek včetně jednoho bytu s bezbariérovým
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přístupem. Pracovní tým tvoří sedm pracovníků na plný
pracovní úvazek. Služby jsou poskytovány nepřetržitě sedm
dní v týdnu, 24 hodin denně. Peníze získané ze státního
rozpočtu tvoří jen 60 procent nákladů na celoroční existenci,
další finance zajišťujeme formou sponzorských darů.
V současné době nás trápí vysoké náklady za energie,
vlhkost v sušárně a prádelně, kde je izolace velice nutná. Dům
potřebuje zateplit ze tří stran, jinak se náklady na energie
nesníží. Kromě skutečnosti, že se stále zvyšují provozní
náklady − plyn, el. energie a voda, došlo vlivem nového
sociálního zákona od roku 2007 ke stanovení limitních částek,
které je možno požadovat od uživatelů služby. Celkové tržby
tak oproti loňsku klesnou za rok o celých 100 000,− Kč. Protože
ceny jsou legislativně stanoveny, nejsme schopni jejich výši
ovlivnit. Od zahájení provozu v prosinci 2001 jsme ubytovali
již 125 maminek a 224 dětí. V uplynulém roce jsme poskytli
pomoc 39 klientkám a 59 dětem.

Dobrovolnické centrum vyhledává a organizuje všechny,
kteří dobrovolně, bez nároku na odměnu, věnují svou energii
a volný čas činnosti prospěšné druhým lidem. Nejdůležitějším
úkolem Dobrovolnického centra je udržet a zvýšit úroveň a
základnu stávající sítě farních charit, kde jsou dobrovolníci
pracující ve farních šatnících (oblečení a další humanitární
pomoc k nám i do zahraničí), v mateřských centrech (sdružují
a pomáhají maminkám na mateřské dovolené), v projektech
středisek charity a nově i při práci se seniory (kluby seniorů,
cvičení pro seniory).
Dalším úkolem je rozšířit řady dobrovolných pracovníků
tak, aby se mohli účastnit všech projektů, které Oblastní charita
Břeclav a další pomáhající organizace provozují. S tím souvisí
i rozsáhlá legislativa a materiální zázemí, které jsou nutným
základem práce s dobrovolníky v dnešní době.
S dobrovolnickým střediskem velmi úzce souvisí i pomoc
lidem v mimořádných a krizových událostech. Naším cílem je
i v této oblasti vybudovat tým proškolených dobrovolníků, kteří
budou schopni koordinovaně zasahovat při neštěstích, která
mohou nečekaně zasáhnout kohokoli z nás.
Na těchto a na dalších úkolech pracujeme. Práce
dobrovolníků zatím není v naší společnosti tak ceněná a
využívaná, jako v zahraničí, přitom může ušetřit nemalé
finanční prostředky a přidat k profesionalitě laskavost, vstřícný
přístup i pohled člověka „zvenku“.
S úctou
Ing. Josef Gajdoš, ředitel Oblastní charity Břeclav
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Zpráva o činnosti základní organizace SPCCH Bulhary – Lednice
Hlavním posláním naší organizace svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR je pomáhat členům při zdravotních,
sociálních a jiných potížích při jejich zapojení se do kulturně−
společenského života. Tento úkol organizace v plném rozsahu
naplňuje. Důkazem toho je velký zájem o členství v naší organizaci.
Pro zajímavost uvádíme počty osob jednotlivých obcí, kteří se ucházeli
o členství v naší ZO a stali se našimi řádnými členy.
Z Bulhar a Lednice je 205 členů, z Podivína 14, z Pavlova 11,
z Březí 4, z Velkých Bílovic 3, z Hlohovce 4, z Milovic 2, z Přítluk
2, z Břeclavi 2, z Lanžhota 2 a z Kurdějova 2. Celkem 250 členů.
Pro Váš přehled uvádíme počet akcí v roce 2008, kterých se mohli
všichni naši členové účastnit: 2 x zájezd do divadla v Brně, 3 x na
koncert dechové hudby v Hodoníně, 2 x zájezd do LLA v Rakousku
do term. koupelí, 2 x na Slovensko do Velkého Mederu, rovněž do
term. koupelí, 1 x 10 denní rekondiční pobyt v Radějově, 2 x ozdravný
týdenní pobyt na Slovensku a to v Turčianských Teplicích a
v Moravském Svatém Jánu. V tomto roce se ještě uskuteční zájezd
do předvánoční Vídně a 12. prosince se všichni sejdeme na
předvánoční mikulášské besedě. Dále jsou navštěvováni členové při
příležitosti životního jubilea s malou pozorností. V letošním roce se
uskutečnilo takových návštěv 58. Dále jsme umožnili našim členům
od února do května, každé pondělí od 9 do 10 hodiny koupání
v Lednických lázních s 50% slevou a dalších 20% přispěla naše ZO.

Jednou za rok je vždy svolána členská schůze na které se zhodnotí
průběh celého roku a vytýčí se úkoly na další rok. Tato schůze je
provázena vždy bohatým kulturním programem a na závěr si mohou
účastníci zatančit při dechové hudbě a ti co opravdu nemohou aspoň
poslouchají.
Tuto zprávu zpracoval předseda organizace Jiří Ondrák.

Ohlédnutí podivínských rybářů s pozvánkou
Paní zima pomalu přebírá žezlo vlády nad přírodou, rána již bývají
chladná a pomalu si začínáme zvykat na to, že se příroda začíná ukládat
k zimnímu spánku. Pro nás pro rybáře je to impuls k ohlédnutí a
zároveň k bilancování.
Činnost naší organizace začala již v lednu členskou schůzí. Opět
musím připomenout, že jsme tam měli možnost potkat stejné tváře,
z toho plyne výzva pro zbytek rybářské základny k hojnější účasti na
schůzích naší organizace. Musím navíc připomenout, že nejen zde se
máte možnost dozvědět, co se v organizaci děje, a zde na oficiální
půdě můžete vznášet své připomínky. Na letošní schůzi se naše MO
připojila k výzvě K−70 a tímto stanovila horní míru kapra na 70 cm.
Vnímáme to jako posun v myšlení rybářů v ochraně přírody. Kromě
bez počtu odpracovaných brigádnických hodin, ať už na revírech či
zařízeních naší organizace, za které je našim členům potřeba
poděkovat, se v naší organizaci celý rok událo několik akcí.

kluci z Podivína a Rakvic vyzkoušeli svůj rybářský um s pobytem
v přírodě celých pět dnů. Děkujeme rodičům, kteří tuto akci podpořili
a pomohli k hladkému průběhu. Pokud budete mít zájem přihlásit se
do rybářského kroužku, informace získáte v prodejně rybářských
potřeb u pana Mikeráska.
Připravované akce − Tradiční zavírání vody proběhne 27. prosince
2008 v 9:30 hodin na Šutráku, přijďte na zavzpomínat na uplynulou
sezónu, vezměte s sebou dobroty z kuchyně i z vinného sklepa.
Členská schůze se uskuteční v sále na restauraci SPORT v neděli
25.ledna 2009 v 9:00 hodin.

Podivínská chasa
Vás srdečně zve na tradiční

Denní a noční závody dospělých a denní závody mládeže se
vydařili jak počasím, účastí startujících, ale hlavně ukázali schopnost
organizace uspořádat akci na vynikající úrovni. O čtyřech prázdni−
nových víkendech se uskutečnil závod, kde jsme měli možnost lovit
24 hodin. Tento závod nám ukázal, jak podobnou akci uspořádat
v příštím roce a co ještě změnit či zlepšit. Obrovskou práci odvedl
vedoucí rybářského kroužku pan Dušan Mikerásek, který se dětem
věnoval ve všech ročních obdobích. V únoru to byla výstava ve Zbý−
šově, v březnu výstava rybářských potřeb na brněnském výstavišti,
bezpočet rybářských výprav ať už na našich či sousedních revírech.
Výbornou akcí byla společná výprava na rakvické Kačenárně, kde si
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STÁRKOVSKÝ
KROJOVÝ PLES
který se koná
14. 2. 2009 v Městské hale Podivín
K tanci a poslechu hraje
DH SOKOLKA ze Šakvic.
Začátek plesu v 19:30 hodin.
Ve 20:30 proběhne sólo bývalých podivínských stárků.
Předprodej vstupenek 8. 2. 2009 od 14−17 hod. v restauraci BESEDNÍ DŮM.
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Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2008
Letošní rok začal 1.5 sjížděním Dyje. Po loňském prvosjezdu byla
letošní účast mnohem početnější. Jelo se opět z Břeclavi do Moravského
Jánu a tak jako loni s námi jeli tento úsek i vodáci ze Slovenska, kteří
tuto vodu jezdí již tradičně jako akci „ Záhoráci v pohybe“ a mají ji
perfektně zorganizovanou. I přesto, že počasí nebylo zrovna nejvhodnější
pro koupání, našli se mezi námi stateční odvážlivci, kteří se smočili
v chladných vodách Dyje hned několikrát.
Další sjíždění se uskutečnilo 7.6, kdy se jelo „Mohelno“, nebo-li
Jihlava od přehrady Mohelno do Ivančic. Akce byla jako obvykle úspěšná
a hojně obsazená a celkový dobrý dojem umocnil autobus, který nás bez
závad a komplikací dovezl tam i zpět do Podivína.
„Velkou vodu“ jsme sjížděli v termínu od 19.7 – 26.7 a to řeku Otavu.
Je s podivem, že tuto krásnou řeku jsme za celou dobu naší organizované
existence ( 22.let ) opomíjeli a poprvé jsme ji jeli až letos. Je to řeka
mnoha tváří a obtížností, na horním úseku odkázaná na dobrý stav vody,
což nám bohužel letos nevyšlo a byli jsme nuceni jet Otavu ze Sušice a
nádherné Šumavské divoké úseky jsme museli kvůli nízkému stavu vody
vynechat. Přesvědčili jsme se, že je to nádherná řeka a navíc není tak
přecpaná vodáky, jako je to u ostatních vodáckých řek v Česku.
Ovšem počasí nám letos příliš přálo, teplota vzduch se pohybovala mezi
7o – 20o C, což jsme museli řešit náhradním vytápěním. Tradiční problémy
s autobusem se letos nekonaly a tak i přes nepřízeň počasí jsme při návratu
konstatovali, že Otavu zahrneme mezi naše tradiční sjížděné
„Velké“ vody.
Poslední akcí na vodě bylo 16.8. sjíždění zámecké Dyje. Tento úsek
se již stává našim „klasickým“ , jednak kvůli nádherné přírodě mimo
regulovanou část řeky a také kvůli oblíbené zastávce v Nejdku „Na
Pališti“, kde nám poskytují občerstvení naši kamarádi ze spřáteleného

Zpráva o činnosti KLoMo Calypso−Podivín

vodáckého oddílu z Najdeka. Počasí nám letos již tradičně příliš nepřálo
a tak byl dojezd naplánován jenom do Lednice pod zámeckou jízdárnu.
Tradiční závěrečný vodácký táborák se uskutečnil 27.9. Jako obvykle
bylo na programu pečené sele, občerstvení, promítání fotek z vody a
nakonec zpěv vodáckých písní za doprovodu naší kapely „Kalíšci“ .
Mimo tyto akce chodíme celoročně cvičit do sportovní haly, kde
po krátké rozcvičce hrajeme fotbal a volejbal. Rádi přivítáme mezi sebou
nové členy, kteří budou mít chuť a čas s námi sportovat. Zájemci můžou
kontaktovat našeho admirála Josefa Kynického, nebo vedoucího TJ Slavoj
Jiřího Vaňka. Pravidelné cvičení probíhá každý čtvrtek ve 20.00 v městské
hale.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Podivínští modeláři opět dokázali, že titul mistru ČR si dovedou udržet a to již
několik let po sobě. Letošní mistrovství se konalo v krásnem prostředí Vysočiny
v malebné vesničce Sedlejov, která se nachází mezi Telčí a Třeští.
Naši modeláři již tradičně drží v kategorii EX−Ž, Jedná se o lodě na přímý směr do
120 cm v této kategorii na MI−ČR startovalo 13 žáků
EX − Ž:
1. místo − Martin Mlynek
Calypso − Podivín
2. místo − Zdeněk Bašta
KLoMo Bučovice
3. místo − Pavel Rybka
Calypso – Podivín
6. místo − Jan Rybka
Calypso – Podivín
8. místo − Matěj Kovařík
Calypso – Podivín
Další kategorii kterou naši modeláři obsazuji je EX – 500 v této kategorii startovalo
55 žáků a i tady máme docela dobré vysledky.
EX – 500: 3. místo − Mlýnek David
Calypso – Podivín
13. místo − Kolacia Matěj
Calypso – Podivín
16. místo − Peprna Jakub
Calypso – Podivín
22. místo − Rybka Pavel
Calypso – Podivín
23. místo − Rybka Jan
Calypso – Podivín
37. místo − Kovařík Matěj
Calypso – Podivín
A naši nejmenší se už taky zapojili do kategorie F4−A jedná se o lodě řízené rádiem,
tady startovalo 49 žáků.
F4 – A:
35. místo − Rybka Jan
Calypso – Podivín
38. místo − Rybka Pavel
Calypso – Podivín
Touto cestou bych chtěl poděkovat zastupitelům města Podivína za dobré vytvářeni
podmínek pro náš modelářsky potěr a doufám, že i nadále to naši modeláři budou
svému městu vracet v podobě dobrých výsledků a příkladné reprezentace našeho města
na svých soutěžích.
Krásné prožití svátku Vánoc a šťastný rok 2009 přejí všem obyvatelům
města Podivína členové KLoMo Calypso – Podivín.
Zájemci o lodní modelářství nás mohou navštívit
Za klub V.H.

Z činnosti Svazu tělesně postižených místní organizace Podivín
Po úspěšném rekondičním pobytu v „PENZIONU POD SMRKEM“ v Jeseníkách jsme 6.11. uskutečnili zájezd do Termálních
lázní v Mošoni. Zúčastnilo se ho 47 osob a ohlas byl veliký.
Uvažujeme pro příští rok uskutečnit minimálně 3 návštěvy těchto lázní. Bohužel, na představení v Bolehradicích hry
Voskovce a Wericha se nepodařilo zajistit potřebný počet vstupenek, proto jsem vybrali představení Lazebník sevilský
v Mahenově divadle v Brně. Na prosinec ještě připravujeme zájezd na prodejní výstavu vánoční výzdoby v Rajhradě
a bude−li zájem i návštěvu nově instalované výstavy v brněnské Titanic Hall, kde je možno seznámit se ze starobylou civilizací
starého Egypta.
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Podblanické jabloně
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou
z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší
pod vedením ing. Jana Blažka, CSc.
Blaník−odrůda
jabloně vznikla křížením
Floriny a Šampionu,
registrována byla v ro−
ce 2003. Plody jsou
nadprůměrné velikosti,
kuželovitého tvaru s ma−
lými žebry. Slupka je
suchá, ojíněná, středně
tlustá, základní barvu
překrývá červené roz−
myté líčko téměř na
Blaník
celém povrchu plodu.
Dužnina je světle krémové barvy, pevná, rozplývavá, středně šťavnatá.
Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká,
velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává
v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost proti
strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední
až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny.
Odrůdu lze vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Fany−odrůda
vznikla křížením Šam−
pionu a Jonathanu,
byla registrována v roce
2004. Plod je velký,
pravidelně kulovitý.
Slupka je lesklá, hladká,
tenká, základní barvu
má zelenožlutou, pře−
krytou červeným líč−
kem ve formě žíhání.
Dužnina je nažloutlá,
Fany
středně tuhá, středně
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je
brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně
dozrává počátkem listopadu, dá se skladovat do ledna. Odolnost proti
napadení strupovitostí je střední, proti napadení padlím jabloňovým je
vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná
na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou.
Petra−odrůda
vznikla křížením Jolany
a Šampionu, je povolena
k množení od ledna 2008
v kategorii CAC. Plody
jsou střední velikosti,
kulovitého až kuželo−
vitého, méně vyrovna−
ného tvaru. Slupka je
lesklá, hladká, slabě
mastná, středně tlustá,
Petra
základní barvu má
zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko
v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, do které
prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť
je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká,
dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině
září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu.Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší.
Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat ve všech polohách vhodných
pro jabloně.
Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních
hodinách na kontaktech – telefon: 317 814 354, mobil: 728 044 917
a dotazy můžete posílat na e−mail: kumstapetr@seznam.cz
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Bratr zastoupil bratra
Další soutěž extraligy pákařů proběhla o víkendu v Dolním
Bousově. Po Moravě se napínavé souboje v přetláčení rukou přesunuly
do Čech, když se kola pravidelně střídají na obou stranách republiky
již několik let.
Druhé kolo Proclila Cup pořádal nejlepší pákař desetiletí,
domácí legenda a dvojnásobný mistr světa ve váze nad 100 kg
z roku 2000, František Živný. Pákaři Sokola Podivín již s trojicí
bratří Svačinových v sestavě, předvedli výkon, na který jsme
od nich zvyklí. Všichni tři si odvezli cenné vítězství, i když tentokrát
se o ně museli pořádně poprat.

zpravodaj
Nejdříve zasáhl do bojů o medaile mezi muži Michal Králíček
ve váhové kategorii do 70 kg. A nevedl si vůbec špatně. Skončil
až ve finále na druhém místě. Robin Svačina přidal první a třetí
místo v kategorii do 80 kg. Své první velké vítězství si vychutnal
v kategorii do 90 kg při neúčasti svého staršího a zkušenějšího
bratra Radek Svačina. Rostislav dal tentokrát přednost těžší váze
a to do 100 kg. Ani zde však nejlepší český pákař nenašel
přemožitele.
Mezi juniorkami do 18− ti let si česká jednička Dana Surá
dokráčela pro dvě první místa ve váze do 55 kg a navíc přidala
dvě třetí místa mezi ženami ve váze do 60kg. Vítězství na
pravou ruku vybojovala i Klára Gálová v těžší kategorii žen
nad 60 kg.

Robin Svačina odletěl do Kanady
V neděli 30. listopadu odletěl Robin Svačina do Kanady na
jubilejní třicáté mistrovství světa v armwrestlingu – přetláčení rukou.
Šampionát se tak vrací na místo, kde se zrodil. Právě v Kanadě se
konalo první mistrovství a země javorového listu byla pověřena, aby
uspořádala i letošní jubilejní šampionát. Robin, ač mladý muž ( letos
oslavil své 24. narozeniny ), už toho mnoho stihl a dokázal.
V reprezentaci České republiky je už nepřetržitě devět let.
Jeden z nejúspěšnějších sportovců nejen z regionu se neúčastní
MS poprvé. Důvěru hájit barvy České republiky dostal již v roce 1999
na MS juniorů a juniorek do nedalekého Mikulova. Od této doby ho
Česká asociace přetláčení rukou nominovala každý rok na ME a MS
a jen zranění nebo studijní povinnosti mu neumožnily odcestovat.
Juniorská léta však patří k jeho nejúspěšnějším. Za tuto dobu se
stal juniorským mistrem světa ( v roce 2000 a 2002 ), jednou
vicemistrem ( v roce 2001 ) a získal další pěkná umístění. Mezi seniory
se medaile a tituly nezískávají tak snadno. Na vrcholné scéně, kam
bezesporu ME a MS patří, je obrovská konkurence. Na každý stupeň
vítězů se tlačí 3 – 5 favoritů.
Konečná fáze přípravy z důvodu zranění ruky zcela ideální nebyla

Oddíl kopané
Oddíl kopané při TJ Slavoj Podivín je řízen pětičlenným výborem
ve složení: Vladimír Dolák – předseda, Jiří Vízdal – místopředseda,
Bronislav Krška – jednatel, František Dohnal, Miroslav Ustohal.
V oddílu působí pět družstev ve čtyřech věkových kategoriích.
Jsou to:
Základna – nejmenší fotbalisté se připravují pod vedením Pavla
Stojkoviče a jsou účastníky okresního přeboru skupiny B.
Žáci – hrají základní žákovskou soutěž skupinu A, trenéři Karel
Šuderla a Vlastimil Šemora.
Dorost – působí ve III. Třídě pod vedením Jiřího Čapky a Miroslava
Ustohala.
Muži B – nastupují k zápasům v nejnižší okresní soutěži. Jsou vedni
Petrem Městeckým, Radimem Sádlem a Antonínem Dudášem.
Muži A – patří již ke tradičním účastníkům jihomoravské I. B třídě.
Trenérem je Bronislav Krška, kterému na trénincích pomáhá svými
zkušenostmi pan Jiří Tichý. Přípravou brankářů je pověřen František
Pešl.
Na výbor se obrátilo několik mladých dam se žádostí o zřízení
ženského týmu pod hlavičkou Slavoje. Představitelé oddílu vyslovili
svůj souhlas, takže se rýsuje první ženské fotbalové družstvo
v Podivíně.
V letošním roce pokračovalo kácení přestárlých topolů a byla
provedena výsadba nových stromků. Dále byla zakoupena nová
plastová okna pro přízemí kabin, jejich montáž provedou členové
oddílu kopané. Plánem do příštího období zůstává vybudování
nového oplocení kolem areálu stadionu.

a do Kanady odlétá s nedoléčenou virózou. Z tohoto důvodu umístění
v první desítce bude pro něj úspěchem.
Aby mohl sportovec Sokola Podivín odletět do Kanady
reprezentovat Českou republiku, děkuje za podporu městu Podivín
v čele se starostou Stanislavem Machovským, radě a zastupitelům.
Rostislav Svačina, vedoucí oddílu
Výbor oddílu kopané děkuje a současně s tím přeje klidné prožití
Vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce všem výše
uvedeným trenérům, dále pak Stanislavu Kovalovskému (řidič
autobusu), Miroslavu Labudovi (hospodář), Karlovi Švestkovi
(správce hřiště). Dále zástupcům Města Podivín a všem sponzorům,
bez kterých by byl chod oddílu nemyslitelný. Jsou to Euro−Jordán
s.r.o.; Fruta Podivín, a.s.; Řeznictví a uzenářství Michal Rybka;
Restaurace Besední dům; Jaroslav Fojtl, okna, žaluzie, parapety;
Trafika a sázková kancelář Pavel Knébl; Lékárna Podivín; Zemní
práce Jankovič; Železářství Hřebačka; Škarda Jiří, zednické a
stavební práce;.
Za vstřícný přístup děkujeme také řediteli školy panu Miroslavu
Cagáškovi a představitelům města, kteří umožnili také v tomto roce
přípravu na umělém povrchu školního hřiště.
Prohlédněte si webové stránky fotbalového oddílu na
www.slavojpodivin.estranky.cz
Předseda oddílu

Sněhové vločky k Zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři,
vánoční čas nastává.
Překrásné Vánoce a Nový rok přeje
chasa Podivín
Ing. Petr Průdek
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Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová
Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX: 519 346 620, 608 523 571
• e-mail:info@danitour.cz • www.danitour.cz

Zahájen prodej zájezdů na

LÉTO 2009
Využijte nejvyšší slevy za včasný nákup a pobyty až pro 2 děti
zdarma
Neváhejte, počet dětí, které neplatí ani letenku je omezen.
Nečekejte na last minute − ceny jsou podobné a výběr neomezený.
Pobyty letecky, autobusem i vlastní dopravou.
Odlety − Brno, Praha, Bratislava, Vídeň i z Německa.
Hotely všech kategorií, apartmány, karavany, stany…
V nabídce také:
− zimní pobyty v tuzemsku i zahraničí − chaty, chalupy, hotely…
− zimní pobyty u moří blízkých (Egypt, Tunisko, Turecko...)
a exotika (Thajsko, Kuba, SAE, Salvador...)
− široký výběr pobytů v lázních − např. Luhačovice a další lázně
v ČR, také lázně na Slovensku (pobyty týdenní i víkendové,
možnost včetně procedur) − vyřídím i lázně příspěvkové
Široký výběr z nabídek mnoha cestovních kanceláří.
Ceny jsou stejné jako u CK, která pobyt organizuje
i jako na internetu. Ušetříte za telefony, poštovné i
bankovní převody. Pomohu s výběrem, vše vyřídím.
Ke každé přihlášce na letecký pobyt DÁREK.

Provozní doba: PO−PÁ 16.00−18.00 + ÚT a ČT 9.00−11.00
www.danitour.cz www.danitour.cz www.danitour.cz

Cestovní agentura

DaNiTour

děkuje za přízeň a přeje svým zákázníkům
současným i budoucím šťastné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů
do nového roku
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Nově otevřen obchod
naproti nákupního střediska ul. Komenského 194
v Podivíně – bývalá prodejna koberců po panu Kotasovi a paní Žákové.
·
·
·
·
·
·
·
·

Od 1. listopadu 2008 nové ceny koberců, podlahových krytin a plovoucích podlah, slevy oproti
minulých cen ca 30%, dovoz a položení zajistíme
Dále nabízíme bytový textil: osušky, ručníky, utěrky, kapesníky, ubrusy, dečky, prostírky, deky a
široký výběr povlečení a prostěradel
Montérky do pasu, laclové montérky a soupravy – kvalitní za super ceny
Také jsou v prodeji ponožky, silonkové zboží a dětské punčocháče – vše velmi levně od 4,− Kč
Nabízet budeme též textilní galanterii
Pozor – též nabízíme záclony v různých délkách – ceny již od 30,− Kč za běžný metr
Prodáváme také doplňkový sortiment, garnýže, drapérky, žabky a závěsy
Nově také otevřena prodejna s levnými oděvy

Otevíráme 1. listopadu 2008
Provozní doba pondělí – pátek 7,30−11,30 hod. 14,30− 17,00 hod.
v sobotu 7,30−10,00 hod.
Paní Ondrášková se těší na Vaši návštěvu

• Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce •
•

Prodám zahradu za benzinkou.
Telefonní číslo 776 125 890

• Koupím rodinný dům v Podivíně. Možno i částečná
rekonstrukce.
Tel.: 607 719 591

Pozvánka na přednášku s besedou
MUDr. Pavel Nývlt, ND

Představení Anti−Aging poradny Podivín

Moji milí spoluobčané, dovolte, abych se Vám představil. Jmenuji se Pavel Nývlt, narodil jsem se v Brně. Vystudoval jsem vojenskou
medicínu v Hradci Králové a National College of Naturopatic Medicine v Portlandu,Oregon v USA.
Zde na Moravě pod Pálavou jsou moje kořeny. Mám zde velmi dobré přátele, rodinu,lidi, kterých si nesmírně vážím. Moje klinická práce
a výzkum mě vedly od čistě materialistického pojetí medicíny přes čínskou medicínu až po hodně esoterické oblasti. Při svém putováni
po světě jsem měl to štěstí, že jsem se setkal s výjimečnými lékaři, vědci a odborníky, kteří se mně stali učiteli.
Asi se hodně z vás ptá, co to vlastně je anti−aging. Velmi stručně je to mezi oborové odvětví, které se zabývá “dobrým stárnutím” Ne
všichni stárneme stejně. Někdo je schopen aktivně pracovat, sportovat,vést svůj život do vysokého věku. Jiný umírá mladý, či se hodně
dlouho trápí nejrůznějšími nemocemi. Anti−Aging zkoumá jaké procesy vedou ke stárnutí, omezení funkcí a jak získané poznatky
uplatnit prakticky, aby pacient fungoval i vypadal lépe.
Jako přiklad bych uvedl třeba bolest v zádech. Pokud je zlomená páteř, rentgen to jednoznačně prokáže. Pokud jsou ovšem kosti i
ploténky v pořádku a “fyzicky “ se nic nenajde, je často lékař bezmocný a pacient trpí dál. Pilulka proti bolesti stav dlouhodobě neřeší.
Z pohledu anti−agingu se jedná o funkční změny hodně často doprovázené negativními emocemi.
Příklad: pacient trpěl ukrutnými bolestmi v noze, že téměř nezvládal chůzi. Při funkčním vyšetření se objevilo vyosení pánve s následným
drážděním nervu. Metodou Dr. Daughertyho je tento stav opravitelný během 30− 40 vteřin. Leckdy je náprava trvalá. Je zřejmé,že
kvalita života se pro tohoto člověka radikálně zlepšila.
Hodně často se za použití špičkové techniky zjistí skutečná příčina onemocnění. Při analýze zvukové nahrávky hlasu pacienta se
projeví nejen fyzické, ale též emoční, vztahové, či vrozené příčiny nemoci.
Jako příklad bych uvedl pána s velkými bolestmi v zádech. Příčina byla přetrvávající nenávist k sousedovi. Při odpuštěni došlo k
okamžité nápravě.
Velkou kapitolou mé práce jsou sportovci. Zde se nejedná o léčení nemoci, ale o vyladění do co nejlepší možné formy. Zkušenosti
získané se sportovci mohou velmi pomoci lidem se závažnými úrazy, či nemocemi. Jako příklad bych uvedl 50 letou paní, která po
nehojící se zlomenině (18 měsíců v nemocnici) odmítla amputaci. Při dramaticky vylepšeném okysličení tkání, došlo k vyhojení této
“beznadějné” zlomeniny.

Zvu Vás na přednášku s besedou, která bude 9. 1. 2009 na Městském úřadě v Podivíně v zasedací místnosti
od 18.00−20.00 hod., kde budu povídat o léčení za použití zvuku, světla a vody. Vstupné 50 Kč.
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