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Podivínský
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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XIX.
ze dne 22.10. 2009
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body :
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů
zastupitelstva města č XVII ze dne 23.06. 2009 a ze zasedání
zastupitelstva města č. XVIII ze dne 04.08. 2009.
2. Schválilo tyto zřizovací listiny : Zřizovací listinu Základní školy
Podivín s datem účinnosti od 1.4. 2009, tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 18.6. 2003 ve znění dodatku č. 1 ze
dne 5.12. 2007, Zřizovací listinu Školní jídelny při Základní škole
Podivín s datem účinnosti od 1.4. 2009, tato zřizovací listina
nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 18.6. 2003 a Zřizovací listinu
Mateřské školy Podivín s datem účinnosti od 1.4.2009, tato zřizovací
listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 18.6. 2003.
3. Rozhodlo rozšířit činnost ﬁnančního výboru o provádění veřejnosprávních kontrol u organizací, kterým město poskytuje ﬁnanční
prostředky na činnost a současně schválilo rozšíření plánu činnosti
ﬁnančního výboru na rok 2009 – 2010 dle předloženého návrhu.
4. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.8. 2009.
5. Schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2009 bez výhrad.
6. Rozhodlo poskytnout ﬁnanční prostředky TJ Sokolu Podivín ve výši
Kč 10.000,- na úhradu nákladů spojených s účastí člena TJ
Sokol Podivín, oddílu armwrestlingu na Mistrovství světa
v armwrestlingu 2009 Rosolina, Itálie. Finanční prostředky budou
poskytnuty na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města mezi Městem Podivín a TJ Sokol Podivín.
7. Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o zřízení účelového peněžního
fondu „Bytový fond Podivín“. Zastupitelstvo města schválilo zrušení
peněžního fondu s názvem Bytový fond Podivín ke dni 30.11.2009.
Finanční prostředky z účtu Bytový fond Podivín budou převedeny
na základní běžný účet. Nesplacené půjčky, které jsou vymáhány
právním zástupcem města, budou převedeny do okruhu základního
běžného účtu.
8. Projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Podivína
č. 4/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Podivína
č. 3/2003 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky
města Podivína č. 1/2004 .
9. Projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku města Podivína
č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu.
10. Ověřuje, v souladu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že změna č. 2 ÚPN SÚ Podivín není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu a vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona,
v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 ÚPN SÚ Podivín
formou opatření obecné povahy (č.1/2009).
11. Schválilo záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. PK 1333, PK
1336, PK 1337/1, PK 1337/2, PK 1340, vše v k.ú. Podivín, ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, do vlastnictví Města
Podivína, se sídlem : Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín,
IČ : 00283495, DIČ : CZ00283495 a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu uvedených pozemků do
majetku města.
12. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN
2318/4 o celkové výměře 334 m2 vedeného jako ostatní plocha
v k.ú. Podivín vyčleněného geometrickým plánem č. 1504-13/2009
vyhotoveným společností Šrámek Pavel - geodetické práce,
J. Palacha 4, 69002 Břeclav z pozemku p.č. 2318 v k.ú. Podivín
vedeného jako ostatní plocha. Podmínky prodeje jsou tyto : kupní
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

cena je stanovena na minimální částku Kč 1000,-/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. Hlavním kriteriem
prodeje pozemku je výše nabídnuté kupní ceny. Nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným označením : „žádost
o koupi pozemku p.č. 2318/4“.
Zamítlo návrh na vyhlášení veřejné nabídky na prodej části
pozemku p.č. 745/1 v k.ú. Podivín dle žádosti Miroslava Marušince
č.j. 1264/2009 a pověřilo stavební komisi prověřením žádosti
na místě samém a následným předložením návrhu řešení - doporučení, či zamítnutí prodeje,doporučení rozlohy, případně hranic
pozemku apod..
Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej nemovitosti, objektu
č.p. 191 na ulici Radniční v Podivíně a pozemku p.č. KN 881/1
o celkové výměře 771 m2 vedeného jako zastavěná plocha v k.ú.
Podivín, vymezeného geometrickým plánem č. 1417-081/2008
z pozemku p.č. 881 v k.ú. Podivín, vyhotoveným společností
Metrix-geodetické práce, Karel Krčmař. Kriteria, podmínky a priority
prodeje jsou tyto : minimální kupní cena je stanovena na částku Kč
1.000.000,-. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví. Nabídka
musí obsahovat záměr využití nemovitosti. Nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi
budovy č.p. 191. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit veřejnou
nabídku na prodej nemovitosti, objektu k bydlení č.p. 24 na ulici
Stará Čtvrť v Podivíně včetně pozemku p.č. 742 vedeného jako
zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 426 m2 v k.ú.
Podivín. Kriteria, podmínky a priority prodeje jsou tyto : minimální
kupní cena je stanovena na částku Kč 1.000.000,-. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu
nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví. Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi objektu č.p.
24. Zastupitelstvo města pověřuje radu města jednáním a následným uzavřením smlouvy či dohody o spolupráci s realitní kanceláří,
která by nabídku prodeje nemovitostí č.p. 191 a č.p. 24 uváděla
i v rámci svých prodejních nabídek.
Rozhodlo vyřadit z programu jednání bod č. 2.15. : žádost Jana
Buchty o pronájem objektu č.p. 24 , Stará Čtvrť, Podivín, č.j. 1266
2009.
Zamítlo návrh na vyhlášení veřejné nabídky na prodej části
pozemku p.č. 1032/1 v k.ú. Podivín dle žádosti manželů Remeňových č.j. 615/2009 a pověřilo stavební komisi prověřením žádosti
na místě samém a následným předložením návrhu řešení - doporučení, či zamítnutí prodeje,doporučení rozlohy, případně hranic
pozemku apod..
Projednalo žádost Ludmily a Miroslava Cagáškových o možnost
odkoupení nájemního bytu na ulici Sokolská 508/8 v Podivíně č.j.
1342/2009 a pověřilo radu města zpracováním návrhu prodeje bytů
v objektu Sokolská č.p. 508/8 v Podivíně.
Projednalo návrh na uzavření dohody o partnerství s městem
Břeclav ve věci vybudování technologického centra a elektronické
spisové služby na území ORP Břeclav a tento zamítlo.
Vzalo na vědomí výroční zprávu Základní školy Podivín za školní
rok 2008/2009.
Projednalo žádost Antonína Městeckého o přesun prodejního
místa z ulice Bratislavská a rozhodlo přesunout prodejní místo
z ulice Bratislavská do vhodnější lokality. Zastupitelstvo města
pověřuje radu města vyhledáním vhodné lokality pro nové prodejní
místo a zajištěním výše uvedené změny.
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Městský úřad upozorňuje občany, že svoz separovaného odpadu v pytlích (plasty, papír,
nápojové kartony) bude proveden ve středu 30. prosince 2009.

O odpadech
Vzhledem k tomu, že se sazba současného poplatku nemění, uvádíme pouze část vyhlášky, která stanovuje výši poplatku,
jeho splatnost a podmínky pro osvobození od poplatku. Ostatní části vyhlášky jsou totožné s předchozím rokem
Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 5/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí Kč 480,- a je tvořena:
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008
1.369.709,20 Kč
Počet poplatníků
2 833
Skutečný náklad na l poplatníka a rok
483,48 /480,-/Kč
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově k 31.3.2010.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po lhůtě splatnosti dle odst. 1, je poplatek splatný do 20. dne měsíce následujícího po vzniku poplatkové povinnosti.
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.
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Elektronická pošta
Již 102 podivínských domácností dostává denní hlášení a další informace formou e-mailové pošty. Mimo jiné obdrželi všichni také
Podivínský zpravodaj v elektronické podobě. Reakce na tento počin byly
velmi pozitivní.
Žádáme znovu všechny, kteří chtějí být informování průběžně
o dění v Podivíně elektronickou poštou, aby zaslali na adresu
podatelna@podivin.cz svoji elektronickou adresu.

O

N O V É M S B Ě R N É M D VO Ř E

V měsíci prosinci 2009 proběhne kolaudace nového sběrného
střediska odpadů Podivín /dále jen SSO/, které je umístěno v těsné
blízkosti sběrny odpadů fy Stavosur Hustopeče –

zpravodaj

•

O

POMOCI

•

Již v říjnovém zpravodaji jsem s předstihem popisoval situaci,
která nastane v důsledku platnosti tzv. CHODNÍKOVÉHO ZÁKONA,
tedy zákona, který ošetřuje povinnost města při údržbě komunikací přilehlých k nemovitostem – chodníků. I když Podivín neleží
v oblasti, která bývá postižena sněhovými kalamitami, nelze počítat
s tím, že sníh padat nebude.
Město Podivín se pochopitelně bude snažit dostát své zákonné
povinnosti, ale je zřejmé, že při počtu pracovníků, kterým v zimním
období disponuje, nebude schopno stíhat uklidit všechny podivínské
chodníky.
Proto se obracím na všechny obyvatele našeho města, aby v případě potřeby pomohli při údržbě chodníků. To jediné, co jako odměnu za pomoc mohu poskytnout, je poděkování.
Takže prosím a děkuji zároveň.
Stanislav Machovský
p. Hrdlička Jan. Stavba je financována 92% z dotace EU
a Státního fondu životního prostředí. Město Podivín, spolu s dalšími obcemi sdruženými v účelově zřízeném spolku Čistý Jihovýchod, hradí tedy pouze 8% z celkové hodnoty díla, která pro naše
město činí cca 4,5 milionu korun.
Sběrný dvůr odpovídá všem nařízením a zákonným normám,
které jsou v oblasti odpadového hospodářství velmi přísné. Je vybaven sběrnými zařízeními, která jsou kompatibilní se svozovou
technikou a.s. Hantály.
Činnost SSO bude zahájena v I. čtvrtletí roku 2010 po zpracování provozního řádu a vyřešení personálních záležitostí.
Stanislav Machovský

O Podivínském
zpravodaji I.
Říjnový zpravodaj byl ve dvou vydáních. Jedno klasické
modro-černé a druhé pouze bílo - černé. Důvody byly hned
dva. Jedním byla nutnost dodat zpravodaj ke čtenáři v pátek nebo sobotu a to nám už pošta nebyla schopna klasickou
roznáškou zajistit. Druhým /a tam to celé vzniklo/ důvodem
bylo roznášení zpravodaje pracovníky města. Ti jej dali do
všech domácností a domů a to i do těch, které jsou neobydlené. A tak vznikl deficit, který způsobil, že řada domácností
jej obdržela se zpožděním dvou dnů a to ve formě černobílé
kopie originálu. Pokud bychom dělali dotisk, přišlo by nás
to na cca 5.000 korun. Takže jsme zpravodaj rozmnožili na
kopírovacím stroji, dodatečně roznesli a doufali, že postižení
budou tolerantní. Postižení tolerantní nebyli ani v nejmenším.
Jedni mluvili o řádném placení daní a tudíž o oprávněném
nároku dostávat originál. Druzí trousili uražené poznámky o
pravidelném psaní článků do zpravodaje a tudíž o právu na
padesát bezplatných výtisků a honorář. Třetí byli tak zvyklí
na černé titulky v modrém podkladě, že nebyli schopni přečíst
černé na bílém.
A tak se jim všem omlouvám za to, že jsem si bláhově
myslel, že podstatnou je včasná informace a její obsah, nikoliv forma.
Stanislav Machovský
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O Podivínském zpravodaji II
Březen
28.831 + 2.225 = 31.056
Červen
35.098 + 2.590 = 37.688
Říjen
28.831 + 0.0 = 28.831
Prosinec
29.000 + 2.600 = 31.600
Celkem
129.175
Počet výtisků 1.150 x 4
= 4.600
Náklad na 1 výtisk
28.08
Kromě toho předposledního řádku si dosaďte za každý výsledek
Kč. A možná se na věc „Podivínský zpravodaj“ začnete dívat trochu
jinak. Do jisté doby se dařilo zajišťovat sponzory, kteří uhradili část nákladů na vydávání zpravodaje. V současné době je situace poněkud
složitější. Sponzoři se nehrnou a abychom zaplatili jedno vydání úhradou za reklamy, museli bychom cenu za ni zvýšit desetkrát.
Nabízí se několik řešení. Ani jedno z nich není populární.
Tím prvním, nejbolestivějším, je platba zpravodaje při úhradě poplatků,
vytvoření seznamu zájemců a dodávka do domu.
Tím druhým je prodej zpravodaje v novinových stáncích, na poště a v
obchodech.
Tím třetím, který by nezasáhl kapsu občana, je redukce obsahu informací na nejnižší možnou míru.
Tím čtvrtým je vydávání zpravodaje pouze elektronickou formou. Toto
řešení by předpokládalo 100% zajištění e-mailového adresáře a postihlo by starší obyvatele, kteří většinou nemají přístup k internetu a tím
ani k elektronické poště.
Tím posledním je nevydávat zpravodaj vůbec. Ale to by bylo to nehorší
i když nejekonomičtější řešení.
Možná existují i jiná řešení, mě v tomto okamžiku žádné další nenapadá.
Pokud by napadlo Vás – čtenáře, ozvěte se.
Stanislav Machovský
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Diamantoví
Manželé Bohumíra a Jan Hublíkovi, Anna a František Svitálkovi,
Sylva a Miroslav Zacharovi jsou ti, o kterých mluví nadpis a zápisy
v matričních knihách. Alespoň v těch podivínských. To říkám proto,
že možná /i když o tom velmi pochybuji/ jsou v Podivíně i jiní jubilanti, o kterých však nevíme.
Šedesát let společného života je /nebojím se to říct/ zázrak, před
kterým se většina z nás musí přinejmenším poklonit. Právem patří
všem těmto jmenovaným srdečné blahopřání a poděkování.
A tak Vám všem, jež jsem nahoře uvedl podle abecedy a shodou
okolností také podle data sňatku /všichni v říjnu 1949/, jménem celého města blahopřeji a děkuji.
Zároveň Vám přeji pohodu do dalšího života a hlavně, hlavně zdraví.
Stanislav Machovský, starosta

Kronika města Podivína
Rok 1901
17.3. Švestka Josef, bývalý starosta a vážený měšťan, zemřel ve věku
77 let.
25.6. Slavnostní uvítání brněnského biskupa k obřadům biřmování v
Podivíně představenstvem obce.
28.8. Přeložení okresní silnice u Stroblového kříže (poblíže hliníků)
znemožněno přičiněním tehdejšího starosty Antonína Nebudy.
7.12. Bezúplatné postoupení obecního pozemku z parcele čís. 13/i a
2452/2 k postavení hospodářské školy na dobu, po kterou škola jako
hospodářské učeliště potrvá. Přestane-li škola jako hospodářské učeliště působiti, zaplatí knihovní majitel budovy obecnímu důchodu v Podivíně obnos K 861,80 s 5% úroky za odstoupený pozemek od doby
zrušení školy. Podmínka tato je v pozemkové knize vlož. čís. 1978 v
Podivíně zaknihována.
Rok 1902
1.3. Vykoupeny soukromé pozemky na rozšíření katolického hřbitova.
Provedeny volby do obecního výboru a starostou zvolen opětně Antonín Nebuda, radními pak Hřebačka Antonín, Heinc Ludv., Dr. Šlechta
Jan a Bartaušic Jan.
11.6. Zemřel Václav Suchánek, rodák z Lysic u Boskovic, bratr bývalého kanovníka a majitel realit v Podivíně. Z veškerého majetku svého
(dům čp. 226 a pozemky v Podivíně) zřídil nadaci s ustanovením, že
požitky z této nadace náleží osobám duchovního stavu kat. vyznání,
které v Podivíně nábožensky působily. Dožil se 84 let.
-rm-

MĚSTO PODIVÍN, MÍSTNÍ ORGANIZACE YMCA
A ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA POŘÁDAJÍ
STEJNĚ JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH
V MĚSÍCI LEDNU 2010

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

O Tiborově trtoni
Jedni se ptali, proč Tiborův. Protože akce měla být nejdřív v pátek na Tibora. A navíc Sávina husa /kdybychom věděli, že akce bude
v sobotu/ by nebylo to pravé ořechové. Nebo snad Sáviina?
A druzí se ptali proč trtoň a cože to vlastně trtoň je. Na tu první
část druhé otázky odpovídáme, že ve vinařských oblastech bylo přehusováno. A na druhou část se dá říct, že trtoň je biskup. Pokud by to
někomu ještě nebylo jasné, ať zajde za farářem.
V každém případě se v sobotu 14.listopadu rozcházeli lidé z Besedního domu spokojení. Snad až na ten zpěv, který zazněl poněkud
opožděně.
A tak si na příští rok přejme, abychom se v sobotu 13. listopadu
znovu sešli v Besedním domě u nějakého toho husího kousku, ať už se
bude jmenovat jakkoliv, u dobrého mladého vína /i když na fotografii
to tak nevypadá/ a u koláčků a buchet našich vinařek.
Město Podivín
Sdružení vinařů
TJ Sokol Podivín
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Konečně poděkování
Dobrý den pane starosto,
tímto dopisem Vám chceme velmi poděkovat za odstranění většiny stromů v městě Podivín.
Už nebudeme muset hrabat listí spadlého z kaštanů, budeme moci parkovat na uvolněném místě po těchto stromech své kovové miláčky,
nespadne nám nic na hlavu, bude více sluníčka na naše domečky, bude více tepla v letních měsících, budou vidět naše nové fasády atd.
Ještě jednou moc děkujeme a přejeme další zdárné kácení v městě Podivín.
Váš Josef KAŠTAN!!!
Vážený pane Josefe,
předpokládám, že jste nebyl na posledním zasedání zastupitelstva města, kde byl jedním ze zastupitelů předložen požadavek na kontrolu
a případné odstranění stromů, které by mohly ohrožovat majetek a životy nejenom občanů města. Taktéž asi nevíte, že pracovník města, který má
stromy na starosti, spolu s odborníkem, zabývajícím se životním prostředím a
dendrologií, provedl důslednou kontrolu stavu stromů. Na základě této kontroly byl proveden Vámi kritizovaný prořez. Mimochodem stromy
/jejichž jménem se podepisujete/, jsou zde téměř 100 let a jsou ve stavu, kdy by mělo dojít k jejich 100% obnově, což ale bez jejich předchozího
odstranění bohužel nejde.
Věřte, že nikomu z nás se nelíbí kácení stromů, ale... Ono „ale“ vyjadřuje pochyby o tom, jak byste asi reagoval, kdyby došlo ke škodám na
majetku, nedejbože zmaru života. Předpokládám, že byste stejným, tedy anonymním způsobem, zapochyboval o zdravém rozumu všech, kteří
dávno měli vědět, v jakém stavu že stromy jsou.
Jen tak mimochodem, až se bude v příštím roce rekonstruovat vozovka Palackého, očekávám Váš dopis /s podpisem Úzká VOZOVKA/,
ve kterém budete kritizovat nedostatečnou šíři nově postavené cesty. Tak Vám už dopředu sděluji, že důvodem bylo zachování kaštanové aleje.
Machovský

O stáří stromů na ul. Palackého

Pohlednice z roku 1920 . Podivín – Nádražní třída / dnes ul.Palackého/
Bezpochyby jsou pěkné.

Podivín 2009 – ulice Palackého.
Ale po možná víc než sto letech nebezpečné

KE KÁCENÍ STROMŮ A NOVÝM VÝSADBÁM
Jak jste si určitě všimli, došlo ke konci měsíce listopadu k poměrně
rozsáhlému kácení vzrostlých dřevin na ulicích Palackého, Pod Branou, Revoluční, Bratislavská a Nerudova. S ohledem na množící se
reakce ať už pozitivní, či negativní (bohužel jen v podobě anonymů) si
dovoluji podat k uvedené věci vyjádření.
Stejně jako v ostatních městech, tak i v Podivíně vyvolala tragická
nehoda pádu stromu na dvě děti ve Zlíně diskusi o zdravotním stavu
vzrostlých stromů v intravilánu našeho města a jejich potenciálním nebezpečí. Následně došlo k posouzení zdravotního stavu stromů a byly
vytipovány a označeny dřeviny, u nichž s ohledem na jejich zdravotní
stav již nebylo možné zajistit nápravu v podobě udržovacího či zmlazovacího řezu. Jednalo se o stromy, jejichž kmeny a hlavní kosterní
větve byly silně napadeny dřevokaznými houbami, měly vyhnilé, nebo
rozpraskané kmeny. Je třeba si uvědomit, že podle dobové fotograﬁe
z roku 1917 mají například Jírovce na ulici Palackého cca 100 let. V
průběhu růstu stromů také bohužel docházelo k neodborným zásahům
a neošetření řezných ran, což v důsledku dalších let vedlo k zatékání
dešťové vody do kmene stromů a napadení dřeva houbami.
A co dál? Nabízí se několik možných řešení, které komise pro
životní prostředí hodlá předložit zastupitelstvu města k projednání.
Jeden z prvních návrhů řešení, který jak bych řekl sice „má hlavu a
patu“ nicméně s ohledem na „agresivnost zásahu“ považuji absolutně
za nepřijatelný je, že by došlo k odstranění všech Jírovců na ulici Palackého již před plánovanou rekonstrukcí komunikace. Návrh má určitě několik rozumných argumentů zejména pak tyto: 1. umožnilo by se
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efektivně vybudovat odstavné ostrůvky pro vozidla na již tak přetížené
komunikaci. 2. následná nová výsadba by respektovala umístěné veřejné osvětlení (strom by nerostl do lampy, nestínil by). 3. nová výsadba
by byla provedena najednou, takže stromy by byly stejného vzrůstu a
vzniklá alej by esteticky působila nejlépe. Návrh je ovšem nepřijatelný s ohledem na současný uspokojivý zdravotní stav zbylých stromů,
které po odborném ošetření v předjaří 2010 mohou dalších například
deset let přinášet estetický a funkční význam v krajině (městě). Pro rok
2010 tedy bude v první řadě nutné vyčlenění ﬁnančních prostředků
na zajištění odborného ošetření zbylých dřevin specializovanou ﬁrmou.
Dalším možným řešením je výsadba nových stromů ihned po dokončení rekonstrukce komunikací Sokolská, Palackého, Komenského, která
se SNAD bude realizovat v průběhu příštího roku. Toto řešení se ale
jeví jako nevhodné z důvodu toho, že výsadba nových stromů by se
realizovala postupně v řádu cca deseti až patnácti let a vzniklá alej s
různě vzrostlými stromy by nepůsobila uceleně. Z mého pohledu pak
nejcitlivějším řešením se jeví posečkat s výsadbou do doby, než zbylé
Jírovce nebudou již s ohledem na jejich zdravotní stav plnit estetický
význam, dojde k jejich vykácení a následně provedené komplexní náhradní výsadbě. Bavit se v této chvíli o druhu je asi zbytečné. Řešení
této otázky bych viděl na otevřenou anketu, ve které by se vyjadřovali
občané města k několika rozumně zvoleným druhům.
K odstranění 3 ks stromů došlo i na ulici Revoluční. Jednalo se o
Jerlíny, které byly káceny ze stejných důvodů jako Jírovce na ulici Palackého. Chápu některé obyvatele z ulice Revoluční, že jim tyto vzrostlé

Podivínský
stromy ne vždy přinášejí radost, zejména pak v období květu a opadu
listů, kdy dochází k zanášení rýn, chodníků či dvorů. Bohužel v tomto
případě jako správní orgán ve věci povolování kácení dřevin trvám na
tom, že ke kácení není důvod, jestliže jediný argument k žádosti o odstranění stromu je právě nutnost úklidu květů či listí a vymetání rýn. V
předjaří dojde k ošetření těchto stromů a k odlehčení kosterních větví
tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku, čímž se snad zlepší
i situace s opadem květů a listí nad komunikací Revoluční.
Abychom se nebavili jen o kácení stromů, pozitivní zprávou je
schválená realizace výsadby stromů na ulici B. Němcové. V měsíci pro-

zpravodaj
sinci tak dojde k výsadbě 54 ks Višně křovité (Prunus fruticosa „Globosa“) pouze po jedné straně ulice (tam kde nejsou odstavné pruhy pro
vozidla). Výsadbu zajistí ﬁrma Zahradnictví U Kopřivů, Podivín.
Vaše připomínky, návrhy, podněty, ale i kritiku (pokud možno neanonymní, abychom mohli komunikovat) uvítám osobně, písemně, či
mailem na adrese tajemnik@podivin.cz. V případě zájmu tyto informace následně zveřejníme na internetových stránkách města Podivína :
www.podivin.cz
Radim Mildner - tajemník MěÚ Podivín

PŘIJDE MÍR, ODPOČINOU NAVŽDY V HROBEC
Nápis, který se snoubí hned se dvěma událostmi těchto dnů
Procházející či projíždějící hlavní tepnou Podivína, ulicí Palackého, nemohou v současné době přehlédnout čerstvou bělostí svítící
budovu Židovské obřadní síně. Nevšední stavba evokující orientální
atmosférou a jak stojí psáno v odborné literatuře, zbudované podle
vzoru svatyně, zobrazené na titulní straně Haggady. Na průčelí vstupu
od počátku její dostavby ve 2. pol. 19. století býval nápis ze Starého
zákona, který jsem použil v záhlaví tohoto článku. Ale téměř před 70
lety byl na budově odstraněn a teprve v současných listopadových
dnech znovu upoutává naší pozornost.
Obnovení nápisu je součástí rozsáhlé restaurátorské opravy budovy. Je to po 17 letech další příklad péče o památky v našem městě.
V roce 1992 tak učinila Židovská náboženská obec Brno, s podporou

pohybu. Bez souhlasu policejního úřadu nemohli opustit místo svého
trvalého pobytu. Trnem v oku byly nacistům i náboženské objekty,
protože byly údajně sídlem podvratných a Říši nebezpečných elementů, a tak v této době došlo i k uzavření synagog. Tato opatření a
řada dalších, které vyústily deportací Židů do koncentračních táborů,
znamenaly život v „kleci“, ze které nebylo úniku. Těch, kteří v čas
opustili republiku, nebylo bohužel mnoho. Z našich občanů je známý případ Hugo Bohmra, který po roce 1936 odjel na Nový Zéland.
S jeho osobou je spojena i nevšední iniciativa a zájem o údržbu židovského hřbitova a zejména záchrana obřadní síně, které věnoval v
roce 1989 až 1995 veliké úsilí. Bylo by pro něj veliké zadostiučinění,
že i po létech se v jeho rodišti pečuje o poslední stavební památku,
která zůstala po této veliké komunitě, která měla v Podivíně staleté
kořeny.
Náš veliký příznivec a patriot zemřel 6. září 1996, po jeho smrti
nadále udržovala úzké přátelské kontakty s naší rodinou - manželka
paní Gusta Bohmerová. Stejně jako její manžel měla i ona nevšední vztah k našemu městu. Tento vyplýval i mimo jiné z toho, že za
svobodna byla nositelkou stejného jména jako její manžel Hugo. Její
další rodové kořeny byly rovněž spojeny s Podivínem, protože i její
otec byl našim rodákem a dokonce babička pocházela od nás ze starousedlické rodiny Kohnů.

Kopule smuteční síně s novým nápisem - listopad 2009
Okresního úřadu Břeclav a města Podivína. To mělo také rozhodující
vliv na to, že objektu řadu let předurčeného k demolici, nedůstojně
využívanému, bylo rozhodnuto vrátit původní vzhled a navíc v něm
umístit materiály připomínající rozsáhlou židovskou komunitu.
Pokud jsem výše připomněl odstranění nápisu ve 40 letech minulého století, tak tento zásah se váže na další škálu postihů a opatření,
které protektorátní orgány poslušné Velko - Německé říši podnikaly
proti Židům.
V případě nápisu na smuteční síni vadil mocipánům ne vlastní
text, ale skutečnost, že byl vyhotoven v hebrejštině.
Když zalistujete v městské kronice z tohoto období počátku „Protektorátu“, tak tam naleznete celou řadu dalších zásahů, které byly
uvaleny na toto etnikum. Již v únoru 1940 se tam objevuje informace,
že Židé se nesmí nadále podílet na vedení průmyslových podniků a
obchodní činnosti, rovněž na zemědělské objekty byla uvalena nucená správa.
Mimochodem, ve stejné době řešila městská rada podle pokynů
Okresního hejtmana i podobná opatření k odstranění všeho, co by
připomínalo v názvech ulic - revoluční či legionářské tradice / ulice
- Zborovská, Štefanikova, Revoluční, Slovácké brigády /.
Další tvrdé a ponižující opatření následovalo k 15. září 1941, kdy
se museli Židé označiti žlutou látkovou pěticípou hvězdou, přišitou
na levé straně oděvu. Ke stejnému termínu byla zpřísněna i možnost

V září letošního roku jsme dostali smuteční oznámení, že 20. srpna 2009 ve Wellingtonu na Novém Zélandě paní Gusta BOHMEROVÁ zemřela ve věku 95 let.
A tak, jak jsem nadepsal v záhlaví tohoto článku, s přáním „Odpočiňte v míru navždy v hrobech“, kéž vyzní toto malé pojednání
jako malá opožděné kondolenc.
do pro nás tajemné vzdálené země - Nového Zélandu.
Vlastimil Němeček
bývalý starosta města

Návštěva rodiny bohmerů - červen 1998.
Zprava: dcera Eva, paní Gusta, vzadu vnučka Suzann
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Průvod světlušek
V sobotu 17.října 2009 jsme se na farním dvoře sešli v hojném
počtu na „Průvodu světlušek“. Celý den jsme čekali, jestli se nám
tentokrát vydaří počasí. Nakonec vše dobře dopadlo (nepršelo) a tak
mohli všichni opékat špekáčky a zhlédnout vystoupení ohnivých mužíčků „DUBIA FORTUNA“.
Po vyhlášení nejhezčích lampiónů program pokračoval průvodem
světlušek městem na dětské hřiště Na Hliníkách. Děti byly vybaveny
lampiony, lampičkami, baterkami či svítícími tyčinkami, tykadélky.
Do kroku vyhrával místní rozhlas dětské písničky. Na konci cesty si
děti v prostorách hřiště našly sladkou odměnu. O tom, že se dětem
odpoledne líbilo, svědčily spokojené výrazy v jejich tvářích.
Chtěly bychom poděkovat p. faráři Křivému a Městu Podivín za
podporu a pomoc se zajištěním akce.
Markéta Berková, Hana Jeřelová, Monika Kratochvílová

Maminky a Město Podivín
zvou všechny na

Zimní grilování,
které se uskuteční

30.ledna 2010 ve 14:30 hodin na farním dvoře v Podivíně.
Pro děti bude připraven program v maštali.

Měsíc listopad na knihovně byl ve
znamení Společného čtení dětem.
Četly se pohádky, pověsti i dobrodružné příběhy. Dětem z Mateřské školy se líbily pohádky O Makové panence a Medvídkovi Pů. Mladší žáci
Základní školy 1.-5.třídy se zaujetím poslouchali Pohádky o ponících,
Moravské legendy, O zahradě, Tři zlaté klíče, Tibet i Dějiny udatného
českého národa. Společné čtení bylo doplněno soutěžemi, proběhlo
několikrát v měsíci tak, aby se mohly zúčastnit všechny třídy 1. stupně
ZŠ.
www.knihovnapodivin.wz.cz

Knižní novinky
Rarášci ze mlejna, Hračky ve škole a jiné příběhy
- veselé první čtení pro děti s velkými písmeny.
Cesty velkých objevitelů – 14 úžasných map s obrázky
- encyklopedie pro děti, kde názorně uvidí, kudy vedly cesty Vikingů,
Marca Pola, Kolumba, Vasco de Gama,
Pizzara, kapitána Cooka a dalších
slavných cestovatelů.
Dívka se zvláštními schopnostmi
– Věra Řeháčková
- román pro dívky
Percy Jackson – Zloděj blesku
- první kniha série Percy Jackson.
Bohové z Olympu se bouří ! Dvanáctiletého kluka Percy Jacksona čeká
vyhazov ze školy a další trampoty na
sebe nenechají dlouho čekat. Najednou kolem něj začínají ožívat bytosti ze
starých řeckých bájí.
Recyklovaný muž – Magdalena Platzová
- kniha povídek, jejichž hlavním tématem jsou mezilidské vztahy a dějištěm
celá Evropa. Vypravěči jsou muži nejrůznějšího věku i založení.
Křišťálový pramen – Elizabeth
Lowell
- osiřelá Hope se rozhodne riskovat a
vsadit vše na jednu kartu. Aby zachránila
sebe a svůj ranč, musí na svém pozemku
najít vydatný zdroj vody…
Nouzový východ – Richard Yates
- tento román byl oslavován jako mistrovské dílo již v době svého prvního
vydání r. 1961. Nadějný pár mladých
lidí, kteří jsou znuděni banalitou maloměsta, se rozhodne k radikální změně
kvůli záchraně svého vztahu i sebe
samých. Jejich představy a následná
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realita se však rozcházejí../ zﬁlmováno /
Uprchlík – Phillip Margolin
- román ze soudního prostředí. Hlavní postavou je Charlie Marshe, obviněný z vraždy člena Kongresu.
Těsné vítězství – Graeme Roe
- thriller z dostihového prostředí tvoří nejen samotné závody, ale také intriky a nástrahy spojené s bojem o titul jezdeckého
šampiona
Zástavy srdce – Václav Vokolek
- milostné příběhy
Cesta do Leenane – Angela du Maurier
- román zavádí čtenáře do někdejšího
Irska, do zmizelého světa přísných morálních zásad, lásky a ctnosti, viděného
očima ženy milující tamní přírodu i způsob
života a oddané své víře.
Kamenné oko – Thomas Thiemeyer
- při archeologickém výzkumu v Africe je
objevena socha s okem, které při dopadu
světla roní slzy. Tomu, kdo se snaží rozluštit záhadu kamenného oka, však hrozí
smrt.
Příliš dlouhé zásnuby – Sebastien Japrisot
- píše se rok 1919 a Mathildě je devatenáct
let. Její snoubenec podle oﬁciální zprávy
padl „na poli cti“. Jednoho dne však dívce
přijde dopis od válečného veterána, který
vypráví zcela jiný příběh. Mathilda je odhodlaná najít svého snoubence, o kterém
je přesvědčena, že žije.

Příjemné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví v roce 2010
přeje
Hana Ocelíková, knihovnice.
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NAHLÉDNUTÍ DO MŠ

OBSAZENÍ MŠ
Naši MŠ navštěvuje v současnosti 95 dětí a její kapacita je zaplněná. Děti jsou dopoledne rozděleny ve čtyřech věkově smíšených
třídách. Jelikož některé z dětí odcházejí po obědě domů, jsou v odpoledních hodinách v provozu jen tři třídy.
V MŠ pracuje sedm kvalifikovaných učitelek, dvě uklizečky, vedoucí stravování, kuchařka a pomocná kuchařka.
Ve třídě Kuřátek letos najdete paní Lenku Studenou a odpoledne
paní Ludmilu Strakovou. Ve Sluníčkách se střídají paní Jarmila Hošková a Jana Crhová. V Beruškách učí paní Jana Švecová a Milena
Kynická, které přechází i do Koťátek vystřídat paní ředitelku Elišku
Ryšavou.
O čistotu školky se starají paní Dana Škrobáčková a Edita Kovaříková.
Hlavní kuchařkou je paní Růžena Ocelíková, které pomáhá paní
Blanka Martečíková.
Naší účetní i vedoucí stravování je paní Blanka Sztanková.
V letošním školním roce byl náš kolektiv obohacen o asistentku
pedagoga.
Provoz začíná v 6:30 a končí v 16:00 hodin.

A D A P TAC E D Ě T Í
Vstup dítěte do MŠ bývá zpravidla zátěžovou situací pro rodiče i
pro dítě.
Způsob adaptace bývá různý. Nemalou roli hraje vyspělost a věk
dítěte. Svět dvouletého a tříletého dítěte je nesmírně odlišný. Ve třech
letech máme co do činění s osobností, která svým myšlením, prožíváním, vědomím pravidel, zážitkem z toho co smí a musí, se podobá našemu dospělému vnímání světa. Ve třech letech je většina dětí sociálně
vyspělá a bez dlouhých nářků snáší krátkodobé odloučení do blízké
osoby. Dítě mladší tří let je však v batolecím vývoji - a to je, na rozdíl od
nás dospělých - velmi dlouhá doba.

Při zvykání dítěte na režim MŠ dejte na zkušenosti našich učitelek.
Všechny mají řadu odborných znalostí a snaží se ke každému dítěti
přistupovat individuálně.
Do školky se snažte dítě vybavit v oblasti pracovní. Snažte se, aby
přišlo do školky se základními dovednostmi v oblasti sebeobsluhy - aby
se dokázalo najíst, napít, umýt si ruce, alespoň částečně se obléknout
a bylo schopné používat WC.
Mateřská škola jako součást zařízení školské soustavy hraje roli
i v oblasti vzdělávání. Nejde jen o pohlídání dětí, ale i o rozvoj jejich
poznávacích, motorických, verbálních schopností, o rozvíjení jejich sociální zdatnosti či pěstování pracovních návyků.
Věřte, že se v naší MŠ snažíme o pestrou nabídku programu pro
děti.

ZÁPIS DO MŠ
Zápis do MŠ se uskuteční v době jarních prázdnin 3. března 2010 od 9:00 – 11:00 hodin. Nezapomeňte si, prosím,
zapsat Vaše dnes malé dvouleté dítko.
Pak se Vám totiž nemůže stát, že Vás v září zaskočí informace, že Vaše dítě nemůže být z kapacitních důvodů přijato. Děkujeme.
9
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Výstava exotického
ptactva

Končí rok 2009

Chtěly bychom touto formou poděkovat organizátorům
Výstavy exotického ptactva, jíž se každoročně naše MŠ zúčastňuje.
Děti se vždy těší a odnáší si spoustu příjemných zážitků.

Knihovna
Také knihovna patří k pravidelným návštěvám našich svěřenců.
Děkujeme paní Ocelíkové za milý přístup.

Nedávno bylo září a než jsme se nadáli jsou tady Vánoce
a nový rok.
Děkujeme rodičům za sponzorské dary, představitelům
našeho města za vstřícnost a ochotu řešit naše problémy.
Vánoce jsou svátky klidu, míru, pohody … ale hlavně nejočekávanější dny v očích dětí.
Přejeme Vám spoustu krásných zážitků a radosti u vánočního stromečku a hlavně hodně zdraví, lásky a porozumění
v roce 2010.
za MŠ Lenka Studená

AKCE MŠ PODIVÍN
V ROCE 2009

50 LET STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
OBČANŮ V PODIVÍNĚ.

15. 1. - Hudební pořad Hrajeme si s písničkou
20. 1. - Přednáška pro rodiče o vstupu
do 1. třídy
21. 1. - Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky
- Malé děti návštěva knihovny
23. 1. - Návštěva žáků 5. třídy v MŠ
27. 1. - Kouzelnické vystoupení
5. 3. - Divadelní představení Míček Flíček
11. 3. - Divadelní představení Prasátko jde do světa
26. 3. - Divadelní představení O Matýskovi
7. 4. - Hudební pořad Veselé Velikonoce
15. 4. - Fotografování dětí
29. 4. - Divadelní představení O pejskovi
a kočičce
4. 5. - Zahájení plaveckého výcviku pro
předškoláky
6. 5. - Maňáskové divadlo Začarovaná mlýn
7. 5. - Návštěva Dálničního oddělení policie
v Podivíně
13. 5. - Besídka pro rodiče ,prarodiče a přátele
– ve tř. Kuřátek
14. 5. - Besídka pro rodiče ,prarodiče a přátele
– ve tř. Koťátek
20. 5. - Besídka pro rodiče ,prarodiče a přátele
– ve tř. Sluníček
- Divadelní představení Otesánek
21. 5. - Besídka pro rodiče ,prarodiče a přátele
– ve tř. Berušek
27. 5. - Výlet do Lednice
1. 6. - Oslava Dne dětí
8. 6. - Ukončení kurzu plavání
19. 6. - Karneval ,rozloučení s předškoláky
8. 9. - Třídní schůzky
11. 9. - Divadlo Krteček a kolo
- Návštěva pracovnic SPgC – logopedické
vyšetření dětí
30. 9. - Divadlo Polámané hračky
5. 10. - Podzimní fotografování
8. 10. - Koncert
30.10. - Návštěva Výstavy exotického ptactva
4. 11. - Divadlo O líném Honzovi
19.11. - Divadlo Svišť a Pišť
25.11. - Návštěva knihovny
3. 12. - Vánoční pohádka
9. 12. - Tetiny v zimě

Dne 6. listopadu 2009 se konalo v Kulturním domě DELTA Břeclav slavnostní shromáždění k 50. výročí založení DYJE stavebního bytového družstva Břeclav. Na slavnostním
shromáždění byli přítomni ing. Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, ing.. Zdeněk Veškrna, předseda rady bytových družstev Moravy a Slezska,
dále bývalí předsedové družstva a další družstevníci, kteří se v průběhu 50 let významně
podíleli na budování bytového družstevnictví. Rovněž byli přítomni zástupci významných
dodavatelských ﬁrem a organizací, které spolupracují s bytovým družstvem. Za bývalé
podivínské družstvo byli přítomni manželé Kurkovi, pan Bohumil Trávníček, Pospíšil Jiří
a Valíček Lubomír, který zastupoval společenství vlastníků bytových jednotek.
Nebudu se rozepisovat o slavení, ale jelikož lidé rychle zapo¬mínají, chci Vás jenom
v krátkosti seznámit o vzniku našeho bytového druž¬stva v Podivíně.
Koncem 50. let začaly dospívat silné populační ročníky, které chtěly založit rodiny, ale byla
jedna zásadní otázka, kde bydlet? Ne každý si mohl dovolit postavit rodinný domek, ať již z
ﬁnančních důvodů, tak hlavně nebyly vhodné stavební parcely s inženýrskými sítěmi. Nájemní
byty se stavěly hlavně ve velkých městech a z větší části podniky pro své zaměstnance. K zásadní změně došlo v roce 1959 po vydání zákona č. 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavbě.
Ještě než začnu psát o našem družstvu, chci se zmínit o vzniku bytového družstevnictví
obecně. Počátky družstevní výstavby v Čechách a na Moravě se tradují již od října roku 1911,
kdy se v Praze konal první sjezd stavebních a bytových sdružení, jehož svolavatelem byl
Český zemský spolek pro reformu bytovou v Praze. Po vzniku samostat¬né Československé
republiky v roce 1918 bylo již zapsáno 248 sdružení. Ve 30. letech začala vznikat i první lidová
bytová družstva, která jsou činná dodnes i když prošla různými reorganizacemi. Na tyto tradice navázala nově vznikající stavební bytová družstva / dále jen SBD/ v roce 1959.
Jako první SBD v okrese Břeclav a jedno z prvních i v celém tehdejším Československu bylo založeno Městským národním výborem v Podivíně / v zastoupení předsedy pana
Františka Kratochvíla/ „ Stavební bytové družstvo občanů v Podivíně“ na ustavující schůzi
dne 1. října 1959. Prvním předsedou SBD byl zvolen pan Václav Kraus.
První dům se začal stavět na podzim v roce 1959 a dokončen byl před Vánocemi
v roce 1960.
Výstavba na ulici tehdejší Fučíkova pak pokračovala až do roku 1978, celkově se na
této ulici postavilo svépomocí 9 domů se 119 byty. V roce 1982 se zahájila výstavba družstevních bytů na ulici Sadová / říkalo se tehdy Pod rolnickou /, kde se postavily dva domovní
bloky s celkem 48 byty. V roce 1987 se zahájila výstavba domu s 24 byty na ulici Revoluční,
kde byla výstavba ukončena. I když se družstvo snažilo zahájit další výstavbu domu, z
důvodu nedostatku kapacity pitné vody a kapacity čističky odpadních vod, stavba nebyla
zahájena. V dalších letech byla pod družstvo převedena stabilizační výstavba 6 bytů od
Agrochemického podniku v Podivíně.
Počátkem 70 let došlo k vynucené integraci malých bytových družstev. Podivínské SBD
s názvem ROVNOST těmto tlakům odolávalo, ale následně jako poslední 31. 12. 1980 bylo
slou¬čeno se SBD DYJE Břeclav, kde je dodnes.
Závěrem chci říci, že členové družstva si své byty /domy/ stavěli svépomocí s nesmírným elánem a pracovníci vypětím ve svém volném čase. Po dobu výstavby jim pomáhali
rodinní příslušníci a kamarádi. Družstevníci si v průběhu výstavby mezi sebou vytvo¬řili
dobrý kolektiv a vztah ke svému domu. Domy i okolí domu si postupně zvelebovali, pořádali
různé společenské akce pro sebe a své děti.
Při této významné příležitosti oslav 50. výročí od založení bytového družstva si zaslouží
uznání za obětavou práci pan Jiří Vaněk, Josef Kurka starší, Bohumil Trávníček, Jaroslav
Luc a další nejmenovaní, kteří se obětavě věnují správě bytových domů v současnosti. Patří
se poděkovat i těm, kteří již nejsou mezi námi:Václav Kraus, Oldřich Gold a Jaroslav Hřiba.
Za těch 50 let skutečně mnoho lidí věnovalo svůj volný čas a síly bytovému družstevnictví a o to smutnější je, jak se dnes někteří družstevníci ke svému domu chovají a jak se
zhoršily vztahy mezi obyvateli domu. Stejně se narušují vztahy i mezi vlastníky bytů, i když
si mysleli, že vlastnictvím se vztah lidí k domu zlepší.
Nechci, aby můj článek k 50. výročí vyzněl pateticky, má za úkol, aby jste si při tomto
výročí SVÉHO družstva vzpomněli na to, jak jste začínali a snažit se to bydlení a vztahy
mezi sebou co nejvíce zpříjemnit.
To Vám ze srdce přeje Jiří Pospíšil,
člen představenstva
SBD Dyje Břeclav
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
V září přišla na naši školu nabídka z poslanecké sněmovny v
rámci předvolební kampaně pro Jihomoravský kraj výtvarné soutěže
v malování nazvaná „Jižní Morava očima dětí.“ Z celkového počtu 267
obrázků získal pěkné 10. místo žák III. ročníku Tomáš Latín. Osobně
převzal velkou stavebnici Lego, ze které měl obrovskou radost. Ostatní
zúčastněné děti získaly malou pozornost. Tímto bychom chtěli Tomášovi i ostatním dětem poblahopřát za reprezentaci naší školy.

SRPDŠ Podivín ZŠ Podivín MěÚ Podivín
Vás srdečně zvou na

VII. Školní ples ZŠ Podivín
26. února 2010 v Městské hale
20:00 hod. zahájení plesu
Polonéza žáků 9. ročníku
K tanci a poslechu hraje
hudební kapela RAFFAEL

třídní učitelka Mgr. Zlatka Floriánová

Hurá, už je zas
zima, sníh a mráz.
Pojďte všichni ven,
ať si to užijem.

Vstupné 70,- Kč místenka 30,- Kč
Bohatá tombola

Natálie Morozjuková – II. třída
Padá, padá sníh,
všude koledy znějí,
kapři v kádích čekají
a stromečky nás lákají
Roman Morozjuk – II. třída

Projektový den
11.11.2009

Předprodej vstupenek
a m í s t e n e k o d 16 . 2 . 2 010
10 : 0 0 - 14 : 0 0 n a s e k r e t a r i á t u š k o l y.

Milí čtenáři,

Dne 11.11.2009 proběhl na 2. stupni ZŠ projektový den na
téma „Den zdraví“ a „Den proti drogám“. Každý ročník zpracovával
dané téma, žáci pracovali ve skupinkách. Šestý ročník měl téma
„Zdraví a nemoci“, sedmý „Drogy“, osmý „Volný čas, sport a zdraví“
a devátý „Civilizační nemoci“.
Žáci do projektů zahrnuli základní pojmy, rozdělení drog a nemocí,
zamýšleli se nad prevencí, zdravým životním stylem, léčbou nemocí
a jejich příznaky. Uvědomovali si, zda oni sami se řídí správnými zásadami ve svém životě. Každá skupina dostala příležitost se
svými závěry a poznatky seznámit všechny ostatní žáky v rámci
prezentace projektů. Všechny projekty je možné shlédnout v přízemí v budově ZŠ.
Mgr. Svobodová

po celoročním shonu a stresových situací se blíží období, které máme jistě všichni rádi – Vánoce a konec kalendářního roku.
Jistě již máte přichystané dárečky a vše připravené, aby tyto svátky proběhly v klidu a v pohodě. Většina z nás v tyto dny také
bilancuje uplynulý rok a plánuje blízkou i vzdálenou budoucnost.
Rekonstrukce „přístavby“ by jistě zlepšila podmínky zázemí pro
moderní vyučování. Vím, že je to plán náročný, ale pevně věřím,
že se v tom novém roce podaří.
Rád bych poděkoval našim žákům, pedagogům, správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům rady a zastupitelstvu
města za vše, co pro naši školičku v roce 2009 vykonali.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát příjemně prožité vánoční svátky a v roce 2010 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů.
M.C.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Od 2.11.2009 máme ve ŠD novou paní vychovatelku Zuzanu Pálkovou. Rychle se zapracovala. S dětmi má zkušenosti a je na ně milá.
Taky chci pochválit Mirku Švecovou a Kristýnu Rotterovou . Jsou to mé malé, ale šikovné pomocnice.
V „anketě“ - Kdo je kamarád - děti napsaly:
Hanka : Kamarádka je na mě hodná. Umí zachovat tajemství. Je ohleduplná. Nenadává mi. Není závistivá a má mě ráda. Hraje si se mnou
a můžu se na ni spolehnout
Arian: Můj kamarád je Patrik,protože chodí se mnou do breaku a je s ním sranda.
Martin: Můj kamarád se jmenuje Tonda. Hraje se mnou hry a fotbal.
Natálka: Deniska je moje kamarádka, protože si hrajeme a ještě je moudrá.
Kristýna: Kamarádka mi pomáhá. Hrajeme si. Neřekne tajemství a chodí mi přát na narozky.
Dana: Moje kamarádka Mirečka si se mnou hraje na školu.
Ema: Kamarád je ten,kdo tě dokáže utěšit, rozesmát, na něj se obracíš. Kamarádi jsou od toho, aby byla legrace.
„Přátelství je nejušlechtilejší cit, kterého je schopno lidské srdce.“ C. HILLY
J. Valíčková
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Výstava, která přibližuje dobu nejstarších dějin Podivína
24.9.2009 – 3.1.2010
Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc

Jindřich Zdík ( 1126-1150 )
Olomoucký biskup uprostřed Evropy
Jindřich Zdík byl první
významnou osobnost zastávající olomoucký biskupský
úřad. Projevil se jako schopný
duchovní pastýř i politik v neklidných dobách, kdy se církev
na Moravě potýkala s řadou
problémů. Jako obratný diplomat ve službách panovníků
i papežů a muž plně oddaný
církvi se těšil úctě svých součastníků a přátelil se s mnoha významnými osobnosti své doby, jako byli např. papežové Lucius II. a Eugen
III. Vzdělaný a hluboce duchovně založený Zdík se stal olomouckým
biskupem 22.března 1126. Díky svému rozhledu a politické obratnosti
dosáhl osamostatnění moravské církve, která přestala podléhat moci
olomouckých údělných knížat a biskupské statky získaly vlastní jurisdikci. Po dlouhotrvajícím úsilí se mu také podařilo přimět císaře Konráda III. k udělení mincovního práva, které
od té doby umožňovalo olomouckým biskupům razit vlastní mince na hradě Podivín.
Výstava si klade za cíl představit osobnost
Jindřicha Zdíka v co nejúplnější podobě nejen jako diplomata,církevního reformátora a
horlivého duchovního pastýře, ale také jako
muže, který se svými kulturními počiny nesmazatelně zapsal do dějin českých zemí.
Mimo vystavených architektonických fragmentů jsou zde představeny listiny, plány,
mince a nesmírně cenný a Olomoucký kolektář . Je zde vystaven originál listiny , kde
Český kníže Vladislav II. vrací olomouckému
biskupství hrad Podivín s právem razit mince a vydává imunitu pro poddané olomouckého kostela. Jsou zde i vystaveny podivínské denáry ražené v letech 1140 – 1148 v
podivínské mincovně.
Mimo výstavu o Jindřichovi Zdíkovi jsou je
v arcidiecézním muzeu vzhlédnout nádherné církevní kultovní předměty, sochy, obrazy
a v podzemí základy kostela. K výstavě o
Jindřichu Zdíkovy byl vydán katalog – kniha
( 250 stran + CD , cena 850.-kč ). Výstava
je otevřena každý den mimo pondělí od 9oo
– 17oo hod.

Sbor dobrovolných
hasičů Podivín
přeje touto cestou všem
spoluobčanů
krásné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí
zdraví
v roce 2010
Přejí hasiči
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23. 10. 2009 Předání Cen Jihomoravského kraje

Ocenění významných osobností jižní Moravy
Před zaplněným sálem brněnského divadla Radost předal v
pátek 23. října hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek Cenu
Jihomoravského kraje významným osobnostem našeho-regionu.
O začátek slavnosti se postarala trojice vlajkonošů s prapory
Jihomoravského kraje, České republiky a Evropské unie a Sinfonietta Leoše Janáčka. Po tónech její úvodní části hejtman Hašek
přivítal přítomné a ve svém proslovu zdůraznil, že na jižní Moravě můžeme být hrdi nejen na krásu krajiny, ale také lidi, kteří
tento kraj obývají a vzdělávají. „Dnešní den je svědectvím toho,
že máme mezi sebou vynikající osobnosti – vědce, umělce, byznysmeny, jichž si můžeme vážit. A také ty, kteří dovedou pomoci
ve chvíli, kdy je to zapotřebí. Jako hejtman tohoto kraje vyjadřuji
uznání všem, kteří byli letos vybráni k udělení Cen Jihomoravského kraje. Díky všem, na něž můžeme být hrdí, a kteří mohou být
skutečně příkladem. Vážíme si jejich práce, talentu, píle, dovednosti, sebekázně, schopnosti vzdát se vlastního pohodlí ve prospěch jiných,“ zdůraznil mj. hejtman Hašek.
Poté se na pódiu divadla představili vyznamenaní laureáti.
Prvním oceněným byl věhlasný archeolog Zdeněk Klanica, který
se řadu let podílel na výzkumu v Mikulčicích (cenu za něj převzala cenu manželka). Za přínos v oblasti lékařských věd byl oce-

něn urolog světového renomé Dalibor Pacík. K vyznamenaným
umělcům patřili malíř Miroslav Netík, houslista a dlouholetý primáš horňáckých cimbálových muzik Martin Hrbáč a spisovatel
Jan Kostrhun. Jako počin roku bylo oceněno rozhodnutí ministra
obrany Martina Bartáka, který tak umožnil další existenci Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Cenu Jihomoravského kraje
za záchranu lidského života převzali členové posádky lodi Věstonická Venuše Ferdinand Vajgara a Růžena Kvapilová, kteří z rozbouřených vln Novomlýnské nádrže vytáhli topícího se mladíka.
Ocenění za přínos k hospodářskému rozvoji kraje obdržel dlouholetý ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Škrla. Ten na závěr
poděkoval za všechny oceněné.
Hudební a taneční doprovod večera vytvořil „znovuzrozený“
Vojenský umělecký soubor Ondráš. Jeho cimbálová muzika pak
provázela neformální setkání účastníků slavnostního večera.

Spisovatel Jan Kostrhun přebírá od hejtmana Jihomoravského kraje
Michala Haška cenu Jihomoravského kraje .

KROJOVÁ CHASA PODIVÍN
Vás všechny srdečně zve na tradiční

KROJOVÝ PLES
který se uskuteční dne 6.2.2010
v KZ Podivín
Začátek ve 20:00 hod. předtančením
MORAVSKÉ BESEDY
K tanci a poslechu
hraje DH VEČERKA
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Rybářův rok 2009 a 2010
Je zde prosinec a s ním i poslední letošní
zpravodaj. Pro nás podivínské rybáře je to
doba bilancování činnosti a pohled do roku
nového. Vše se vyvíjí a s naší organizací to
není jiné. Beze změny pracuje výbor naší
místní organizace. Schází se jednou měsíčně
a plánuje, připravuje a hodnotí nejen práci
jednotlivých členů výboru, ale celé členské
základny a rybářského kroužku. „V letošním
roce můžeme být s prací naší rybářské organizace spokojeni i když by se našli drobné
připomínky“, hodnotí práci rybářů předseda
Petr Švec. Na výroční členské schůzi jsme si
odhlasovali plán činnosti a podle něj se pak
naše místní skupina řídí. Koupili jsme pozemek pod Štěrkovištěm a kus pozemku co by
orné půdy abychom si do budoucna zajistili
práva na revír samotný. Členská základna
si odhlasovala horní míru kapra a dle této
skutečnosti jsme do našeho revíru nasadili
prvních patnáct kusů kapra od 72 do 83 cm.
Finančně se na tom podílela naše organizace
a Českomoravský kaprařský spolek. Největší
z ryb byla dokonce ulovena na denních závodech dospělých a ryba byla ve výborné
kondici. Obrovský úspěch zaznamenal i dětský závod dětí. Účast naprosté většiny dětí z
našeho rybářského kroužku a mladí rybáři s
Hrušek, Týnce, Tvrdonic, Rakvic, Břeclavi a
Napajedel ukázala, že se zase blýská na lepší
časy, co se týče mladých rybářů u vody. U
nás v Podivíně to má na svědomí pan Dušan
Mikerásek, člověk který i když jeho vlastní
děti již dávno nesedí ve školních lavicích
nejenže vede děti k lásce přírodě a louská s
dětmi rybářskou abecedu, ale vychovává si
své nástupce. Schůzky v klubovně i u vody
prodloužené víkendy i dětský tábor, to vše

je náplní jeho práce a teď už i jeho zástupce Lukáše Čecha. Díky Ti, Dušane, za to, co
pro děti děláš. Třiadvacet mladých rybářů má
dokonce své internetové stránky (http://carpionek.webnode.cz), které si sami rozšiřují,
dokonce svoji vlajku. I když je ve stanovách
uvedena povinnost mít rybářský kroužek
součástí organizace je náš kroužek na Moravě spíš ojedinělým jevem. Dnes už jsou to
stovky hodin, které tráví Dušan a jeho Carpionci u vody či na schůzkách v klubovně.
Takže ještě jednou díky, Dušane. Ani dospělí
nezahálí a kromě denních závodů to byly závody noční a Prázdninový seriál s možností
lovit čtyři prázdninové víkendy dvacet čtyři
hodin. Určitě by byla velká chyba nevzpomenout na stovky hodin odpracovaných ať
už na samotném revíru či na rybářské chatě,
která se využívá k oslavám nejen rybářů, ale
je pronajímána široké veřejnosti k oslavám či
ubytování. Za to že vše spolehlivě funguje,
bych chtěl poděkovat panu Jaroslavu Průdkovi, který organizuje brigády a na žádné z
nich neschází a vždy i on přiloží ruku k dílu.
Děkuji Vám, pane Průdku, a věřte mi, neberu
Vaši práci jako samozřejmost. Také Martin
Krška a Milan Krůtil jsou lidé, kteří zabezpečují bezproblémový chod rybářské chaty
a věnují spoustu hodin svého volného času,
aby na rybářské chatě vše fungovalo tak jak
má. Poděkování patří i naší rybářské stráži
vedené panem Vaňkem či členům kontrolní a
revizní komise. Bez lásky k přírodě a rybařině samé by asi těžko fungovalo tak, jak funguje. Ani na tebe jsem nezapomněl, Dušane
Šotníku, díky i Tobě za práci, kterou děláš
při výsadbě ryb. Na Dušana musím prozradit
že do kolektivu zapadl jako starý harcovník

a je na něj spoleh. Nerad bych na někoho zapomněl a proto Vám všem ostatním ze srdce
děkuji za vše co jste pro MO MRS Podivín
udělali.
Na závěr mi všem připomínám tři důležité termíny:
29.prosince 2009 v půl desáté Vás zveme na Tradiční zavírání vody, které se uskuteční na Šutrákách u rybářské chaty
Nezapomeňte do 15.ledna 2010 odevzdat úlovkové lístky s řádně vyplněným
sumářem a to :
1.sběrné místo - schránka Dušan Šotník - na
adrese ulice Zahradní 863, Podivín
2.sběrné místo - schránka na rybářské chatě
- adresa Pod Branou 928/15, Podivín
Výroční členská schůze se uskuteční v neděli 24.ledna 2010 v 9 hodin v malém sále
sportovní haly. Zde bych Vás ještě požádal k
hojné účasti, protože právě zde můžete vyslovit svůj podnět nebo návrh.
Všechny tyto informace naleznete i
na našich nových internetových stránkách
www.mrspodivin.webnode.cz a na nástěnce
u Besedního domu
Vážení kolegové rybáři, děkuji Vám
všem, kteří jste se letos zapojili do činnosti rybářské organizace. Přeji Vám ze srdce
nejen za sebe, ale za všechny členy výboru
hezké Vánoce, hodně štěstí, zdraví pevné
jako žula a pokud Vám letošní rok nepřinesl
to co jste si přáli, ať je pro Vám právě rok
2010 rokem úspěšným.
Petr Tydlačka - pověřený člen výboru

TJ Sokol Podivín zve na

VÁNOČNÍ KONCERT Chrámového
sboru a ZUŠ Velké Bílovice.

TJ Sokol Podivín pořádá

Koncert se uskuteční 18.12.2009 v 18.00 hodin

dne 30.1.2010

v sále Besedního domu. Vstupné dobrovolné.

ve 20.00 hodin
v sále Besedního domu

sokolský ples.
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Z činnosti Svazu tělesně postižených v ČR, m.o. Podivín
Nový rok je před námi, a tak zhodnoťme činnost naší organizace
za rok 2009.
V únoru navštívilo 23 členů výstavu Tutanchamonův hrob
v Brně. V březnu proběhla členská schůze.
V letošním roce jsme nahradili plavání v Luhačovicích plaváním v lázních Lednice. Návštěva bazénu byla dohodnuta na tři čtvrtky v měsíci od 9 hodin a do 10 hodin a jeden čtvrtek od 14 hodin
do 15 hodin. Celkem se měsíčně zúčastňovalo tohoto plavání 64-70
osob. Pro osoby těžce se pohybující je zajišťován dovoz třetí čtvrtek
v měsíci autobusem od penzionu.
V dubnu se 47 osob zotavovalo v termálních lázních Mošoň.
Pro velký zájem se návštěvy těchto lázní během roku ještě 4x zopakovaly. Celkem se jejich zúčastnilo asi 250 lidí. V dubnu navštívilo
Floru Olomouc 47 našich členů. V květnu shlédlo divadelní představení Cikánský baron v divadle Boleradicích 90 osob.

Na Den matek jsme zorganizovali krátké posezení s muzikou
a s občerstvením. Rekondičního pobytu ve Sloupu v Čechách se
zúčastnilo 47 členů. Na podzim navštívilo 50 členů muzeum Vladimíra Menšíka v Ivančicích, zámek Náměšť nad Oslavou a jadernou
elektrárnu Dukovany. V listopadu shlédlo divadelní představení
„BETLÉM“ v Městském divadle v Brně 50 osob. V předvánoční
době bude krátké posezení u cimbálu s koledou.
Tečkou naší činnosti v roce 2009 bude návštěva divadelního
představení v Boleradicích „Zdaleka ne tak ošklivé, jak se původně
zdálo“.
Do nového roku přejeme všem členům naší organizace a také
občanům našeho města hodně zdraví a osobní pohody.

Výbor STP v Podivíně

TJ SLAVOJ PODIVÍN ŽENSKÝ FOTBAL ALIAS PODIVÍNSKÉ VEVERKY
V lednu roku 2009 vznikl nápad založení historicky prvního ženského fotbalového týmu v Podivíně. Po půlročním trénování jsme se
s pokračujícím počátečním nadšením přihlásily do soutěže 3. Moravskoslezské ligy žen ‘‘B‘‘. Ve skupině je dohromady 11 týmů. Letos
jsme nováčkem pouze my. Celou podzimní sezónu jsme vytrvale přijímaly začátečnické chyby a prohry s pokorou. Za podpory hlavních
sponzorů Pila Bavory, Betonárna Podivín, Vinařství Hulata, trenérů
Martina Brůčka a Pavla Stojkoviče a samozřejmě fanoušků jsme se
radovaly z nezapomenutelného vstupu do historie sportu v Podivíně.
Podle hodnocení fanoušků, trenérů i samotných hráček jsme odehrály nejlepší a zároveň poslední zápas dne 31. 10. 2009. Nastoupily jsme na domácí půdě proti hráčkám z Mutěnic v této sestavě:
B. Dvořáková, M. Savarová, K. Swatá, M. Halmová, Z. Prokešová,
M. Kocourková, I. Marušincová, S. Čejková, E. Ocelková, P. Švástová, E. Dvořáková, střídání: M. Sádlová. Proti tabulkově silnějšímu a
zkušenějšímu soupeři jsme hrály již v srpnu naše první 90. minutové
přátelské utkání v Mutěnicích, které skončilo prohrou 6:0. Závěrečné mistrovské utkání Moravskoslezské divize žen bylo přehlídkou
modrých dresů, modrých účesů a dokumentace České televize. Ve
12. minutě padl jediný gól zápasu, a to do naší sítě. Při příležitosti
ukončení sezóny jsme si připravily pro zúčastněné překvapení v podobě vlastního pokřiku. Autorem je trenér Martin Brůček, který plně
vystihl ducha týmu:
„My jsme holky z Podivína
víme, že je fotbal dřina.
Na fotbal se těšíme,
bo my si věříme,
že jednou jistě přijde den,
kdy ten zápas vyhrajem.
Nejsme žádné breberky,
my jsme přece VEVERKY!“

V závěru chci poděkovat již zmíněným trenérům, všem sponzorům, fanouškům a ostatním týmům, kteří nám přejí štěstí. Nyní probíhá zimní příprava, kterou jistě zúročíme během jarní sezóny. Nehodláme skončit, jak se mnozí domnívají. Naopak jednou jistě přijde den,
kdy ten zápas vyhrajem! Více o týmu naleznete na www.podivinske-baby.estranky.cz
Kateřina Swatá
kapitánka týmu Veverek

BADMINTON

Dny otevřených dveří badmintonu se stávají v Podivíně již tradicí. Našly mnoho zájemců, kteří mají zájem o trochu zdravého
pohybu a chtějí si dokázat svoji fyzickou kondici.Opět jsme zorganizovali tento den na sobotu 14.listopadu 2009.Tentokrát se turnaje zúčastnilo rekordních 24 dvojic, které se umístili v následujícím
pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

pánové
pan
pan
pan
pan
pánové

Srnec Zdeněk a Jan ze Židlochovic
Kynický Josef s Pavlem Kadrnkou mladším
Jaromír Solařík s dcerou Gábinou
Bureš Jiří se synem Jiřím z Brna
Pavel Vranovský se Soňou Kurkovou mladší
David Řezáč a Marek Pacal

To jsou ti nejlepší.
Celý turnaj proběhl ve velmi bojovném duchu, k dobré náladě přispěl
i bufet vedený paní Kavanovou. S laskavým svolením městské rady
jsme měli na tuto akci pronajaty prostory sportovní haly bezplatně.
Příští podobná akce se bude pravděpodobně konat 6.3.2010.
Všechny zájemce zve srdečně oddíl badmintonu.
K a v a n Pavel
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Z činnosti vodáckého oddílu TJ Slavoj Podivín v roce 2009
Tak jak už se pomalu stalo tradicí, začal náš letošní vodácký rok 1.5.
sjížděním Dyje z Břeclavi do Moravského Jánu. Akce byla již tradičně hojně zastoupena také vodáky ze Slovenska, kteří tuto vodu jezdí
v rámci akce „Záhoráci v pohybe“ a po stránce organizační ji mají
perfektně zvládnutou, včetně občerstvení v cíli nebo sběrného vozu,
který funguje již z Břeclavi. Počasí nám letos přálo a nejeden otužilý
a statečný odvážlivec se smočil v chladných vodách Dyje hned několikrát.
Další sjíždění se uskutečnilo 13.6., kdy se jelo také již tradiční „Mohelno“, nebo-li Jihlava od přehrady Mohelno do Ivančic. Akce byla
tentokrát mohutně obsazena vodáky z celého kraje a proto to v některých exponovaných místech připomínalo spíš jízdu po D1 z Brna do
Prahy. Naštěstí takových úseků nebylo mnoho a pěkné počasí spolu
s krásně studenou vodou z přehrady přispělo k výrazně pozitivnímu
dojmu z celé akce. K tomuto dojmu přispělo i několik začínajících
vodáků z Podivína, kteří i když se několikrát „udělali“, vždy hbitě
znovu nasedli do lodě a pokračovali srdnatě v další plavbě. V cíly jízdy prohlásili, že příště určitě možná pojedou zase. K celkově dobrému dojmu přispěl i autobus, který nás bez závad a komplikací dovezl
tam i zpět do Podivína.
„Velkou vodu“ jsme sjížděli v době od 18.7 – 25.7. Jela se na vodu
„spolehlivá“ řeka Sázava. Začátek na Stvořidlách nebyl zrovna přívětivý - pršelo a bylo chladno. Jenomže vodák je na takové situace připraven a dokáže se s nimi lehce vypořádat. Následující den již počasí
ukázalo svou letní tvář a tak jsme mohli celkem v pohodě vychutnávat
řeku a místa, která na ní leží, jako např. města Zruč, Kácov, Rataje,
Týnec, nebo romantickou „Sluneční zátoku“ Jaroslava Foglara a v neposlední řadě také hrad Český Šternberk. Cíl týdenního putování byl
již tradičně v Pikovicích. Říká se, že „to nejlepší na konec“. O úseku
z Týnce nad Sázavou do Pikovic to platí vrchovatě, protože je to jeden
z nejhezčích a nejromantičtějších vodáckých úseků v republice. Letos
umocněný optimálním stavem vody a pěkným počasím. Celkově se
naše týdenní putování velice vydařilo a domů jsme si odvezli spoustu
nezapomenutelných zážitků. Návštěva zámku Konopiště při návratu
do Podivína byl již jen onou pověstnou třešničkou na dortíčku.
Poslední akcí na vodě bylo 6.9. sjíždění zámecké Dyje. Tento již
„klasický“ úsek máme v oblibě z několika důvodů. Kvůli nádherné
přírodě mimo regulovanou část řeky, kvůli oblíbeným zastávkám v
Nejdku „Na Pališti“ (kde nám poskytují občerstvení naši kamarádi

ze spřáteleného vodáckého oddílu z Najdeka) a tradiční zastávce v
Bulharech. A v neposlední řadě také kvůli tomu, že náročnost tohoto
úseku, hlavně z Nejdku do Lednice, nám nedovoluje stanovit jasný
konec naší plavby. Tento úsek na některých místech vypadá, jakoby
tam před námi od doby Havranpírka z Osady havranů již nikdo jiný
nejel. To ale také umocňuje celkový romantický ráz zámecké Dyje.
Nakonec jsme skončili „jen“ v Lednici pod jízdárnou. Stanovený cíl
přijet až k Janohradu se podaří dosáhnout snad někdy příště.
Tradiční závěrečný vodácký táborák se uskutečnil 19.9. Jako obvykle
bylo na programu pečené sele, občerstvení, prohlížení fotek z vody
a nakonec zpěv vodáckých písní za doprovodu naší vodácké kapely
„Kalíšci“ .
Celkově se letošní rok vydařil. Počasí nám až na pár výjimek přálo.
Účast byla vysoká a je potěšitelné, že o tento sport má zájem stále
více Podivínčáků. Přeji do dalšího vodáckého roku všem vodákům
pevné zdraví, přízeň počasí, spolehlivé lodě a také v neposlední řadě
autobus, bez kterého by organizace vodáckých akcí byla mnohem
komplikovanější.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ!
Petr Průdek

T J S l avo j P o d i v í n
V letošním roce se aktivně zapojilo do sportovní činnosti více jak
200 členů TJ.
Nejvíce sportovců se prezentovalo v oddílu kopané, kde vzniklo nově
i družstvo žen.
Výbor TJ se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj sportu
v našem městě .
Je proto třeba poděkovat všem, kteří se nám snaží pomoci.
Město Podivín pomáhá nejen ﬁnančně , ale také nám umožňuje využívat školní hřiště.
Dík patří také všem trenérům a cvičitelům, kteří se starají o výchovu
sportovců.
Členové výkonného výboru tělovýchovné jednoty SLAVOJ Podivín,
přejí všem členům,sponzorům a jejich rodinným příslušníkům příjemné
prožití svátků vánočních a do nového roku 2010 hodně štěstí,
spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů a hlavně všem
pevnézdraví. Za VV TJ SLAVOJ Bronislav Krška
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TJ Slavoj Podivín
Pořádá
20. února 2010

Tradiční maškarní ples
na který si vás dovolujeme
co nejsrdečněji pozvat.
Zvlášť jsou vítáni hosté,
kteří využijí různých převleků
za historické, pohádkové a jiné bytosti.

Podivínský

zpravodaj

Pronajmu byt v Podivíně 2+1 nad Kovomatem, ul.Palackého.
Bližší informace na tel: 723801738
Pronajmu nebytové prostory k podnikání v podnikatelské zóně
v Podivíně o rozloze 1760m2. Pozemek je oplocený s vlastním
vjezdem. Bližší informace na: e-mail: agrosort@seznam.cz

Zahájen prodej pobytů na LÉTO 2010
Využijte nejvyšší slevy za včasný nákup a pobyty pro až 2 děti zdarma
Neváhejte, počet dětí, které neplatí ani letenku je omezen.
Pobyty letecky, autobusem i vlastní dopravou. Odlety - Brno, Praha,
Bratislava, Vídeň i z Německa. Hotely všech kategorií, apartmány,
karavany, stany…
Dále v nabídce ZIMNÍ POBYTY v tuzemsku i zahraničí – chaty,
chalupy, hotely, LÁZEŇSKÉ POBYTY a EXOTIKA
V nabídce DÁRKOVÉ POUKAZY dle vašeho výběru – na konkrétní
pobyt nebo částku dle vašeho přání. Vhodné i jako vánoční dárek.
Mám dlouholeté zkušenosti, znám osobně pobytová místa
i hotely. Poradím, pomohu s výběrem, vše vyřídím. Nabízím
prakticky všechny CK, které jsou na trhu. Ceny jsou stejné jako
u CK, která pobyt organizuje i jako na internetu. Ušetříte za telefony, poštovné i bankovní převody. Navíc ke každé přihlášce
na letecký pobyt obdržíte malý DÁREK.
Cestovní agentura DaNiTour děkuje za přízeň a přeje svým zákazníkům současným i budoucím šťastné prožití vánočních svátků a
mnoho úspěchů do nového roku.

Pizzerie Tonny oznamuje, že od 1.10.2009
probíhá akce na pizzu:
pondělí až pátek
od 13:00 do 16:00

každá pizza za 98,- Kč

Prodej nemovitosti bez obav
a bez starostí nabízí

REALITNÍ KANCELÁŘ
MAXAM.CZ s.r.o.
člen skupiny UNITED real
Valtice, nám. Svobody 3
(budova Městského muzea)
2. patro, č.dveří 12
Chcete koupit? Prodat?
Dům, byt, pozemek, zahradu, vinohrad?
Už žádné běhání po úřadech, tam běháme za Vás.
Jsme tu pro Vás a Vaše pohodlí
Zajistíme prodej Vaší nemovitosti urychleně,
diskrétně, solidně. Poskytujeme i další služby.
Přesvědčte se – přijďte nebo zavolejte a přijedeme my

Pizzerie Tonny přeje všem čtenářům
Podivínského zpravodaje radostné prožití
svátků vánočních a příjemný vstup do roku 2010.

Provozní doba
Po – Pá 8.00 – 16.30
nebo dle dohody kdykoli
www.unitedreal.cz
email: m.horky@unitedreal.cz
tel./fax: 519 325 506
773 585 157, 602 432 295
Každá věc má svého kupce. Když se ví, jak na to.
A my to víme.
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Projekční činnost
* návrh stavby (architektonická studie)
* projekt pro stavební povolení či ohlášení
* projekt pro provedení stavby
* projekt skutečného provedení stavby
* zaměření stávajícího stavu
* projekty zdravotechnické včetně přípojek

Inženýrská činnost
* zajištění územního rozhodnutí
* zajištění stavebního nebo ohlašovacího povolení
* zajištění kolaudačního rozhodnutí
* zajištění všech potřebných vyjádření včetně
radonového indexu pozemku

Poradenská činnost
* komplexní návrh vytápění pomocí tepelného
čerpadla od švédské firmy IVT
* obchodní spolupráce s firmou zajišťující
komplexní dodávku
18
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vytápění pomocí obnovitelných zdrojů tepla
(a nejen nich)

Další činnosti
* provádíme velkoplošný černobílý a barevný tisk
až do formátu A1

V souvislosti s vyhlášením dotačního programu „Zelená úsporám“ zajišťujeme:
* zpracování předmětné projektové dokumentace
* zajištění výpočtů měrné roční potřeby tepla na
vytápění budovy
* zajištění Průkazu energetické náročnosti budov
* vyřízení žádosti o dotaci

Kontakt:
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735,
Velké Bílovice, tel.:774 538 337,
e-mail: mherufek@seznam.cz,
www.herufek-projekce.cz
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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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