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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XVI.
ze dne 31. 03. 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. XV ze dne 10.02. 2009.
2. Projednalo závěrečný účet města Podivín za rok 2008,
který byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 13. 03.
2009 do 01. 04. 2009. Zastupitelstvo města uzavřelo
projednání závěrečného účtu Města Podivína za rok 2008,
jehož součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města, s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením Města Podivín za rok 2008, a to bez
výhrad.
3. Schválilo bez výhrad Rozpočet města pro rok 2009,
jehož objem příjmů činí 38.721.300,− Kč, objem výdajů
44.095.300,− Kč a objem financování 5.374.000,− Kč, dle
předloženého návrhu rozpočtu města na rok 2009, který byl
zveřejněn na úřední desce v termínu od 13. 03. 2009
do 01. 04. 2009.
4. Dle § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje pravomoc
poskytování dotací v jakékoli výši Kč v jednotlivých pří−
padech občanským sdružením, humanitárním organizacím
a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb,
podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a
ochrany životního prostředí.
5. Projednalo a schválilo poskytnutí dotací jednotlivým
organizacím včetně uvedené výše dotace.
6. Projednalo a schválilo smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivína, uzavřené v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů s těmito subjekty: Římsko−
katolická farnost Podivín, Loutkářský soubor Podivín,
TJ Sokol Podivín, TJ Slavoj Podivín, YMCA – skautský oddíl
Podivín, Modelářský klub Podivín, Klub přátel okrasného
ptactva Podivín, Moravský rybářský svaz Podivín, Svaz
tělesně postižených v České republice, o.s., místní
organizace, Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, o.s. – ZO Bulhary − Lednice, Občanské sdružení
BILICULUM, Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Břeclav.
7. Schválilo rozpočtový výhled na roky 2010 až 2011 dle
předloženého návrhu.
8. Vzalo na vědomí možnost úpravy výše měsíčních
odměn pro neuvolněné zastupitele a rozhodlo výši měsíčních
odměn neměnit.
9. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č.
KN 2318/4 o celkové výměře 334 m 2 vedeného jako ostatní
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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 a na
prodej pozemku p.č. 2318/2 o celkové výměře 50 m 2
vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín vyčleně−
ného geometrickým plánem č. 1404−55/2008 vyhotoveným
společností Šrámek Pavel − geodetické práce, J. Palacha 4,
69002 Břeclav z pozemku p.č. 2318 v k.ú. Podivín vede−
ného jako ostatní plocha. Podmínky prodeje jsou tyto:
kupní cena je stanovena na částku Kč 1500,−/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. Termín
pro podání nabídek: do 15. 5. 2009.
10. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej nemo−
vitosti, objektu rekreační chaty č.e. 477 na pozemku
p.č. 1092 v k.ú. Štítary na Moravě, okr. Znojmo. Kriteria,
podmínky a priority prodeje jsou tyto: minimální kupní
cena je stanovena na částku Kč 587.800,− a zahrnuje
i movité vybavení chaty. Výsledná kupní cena bude na−
výšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemo−
vitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti do jeho vlastnictví. Pozemek pod objektem
p.č. 1092 k.ú. Štítary není ve vlastnictví prodávajícího, není
tudíž součástí prodeje. Nabídky budou přijímány v uzavře−
ných obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi
rekreačního zařízení č.e. 477. Termín pro podání nabídek:
do 15. 5. 2009
11. Schválilo podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na
modernizaci pracoviště CZECH POINT.
12. Zrušilo výsledek výběrového řízení na prodej objektu
č.p. 191 na ulici Radniční v Podivíně, rozhodlo požadovat
po kupujícím, společnosti Renodom s.r.o. který odstoupil od
kupní smlouvy úhradu veškerých vynaložených nákladů
spojených s přípravou prodeje nemovitosti čp. 191 na ulici
Radniční v Podivíně do dne doručení písemného od−
stoupení od kupní smlouvy a 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. Podi−
vín, vymezeného geometrickým plánem č. 1417−081/2008
z pozemku p.č. 881 v k.ú. Podivín, vyhotoveným společ−
ností Metrix−geodetické práce, Karel Krčmař. Kriteria,
podmínky a priority prodeje jsou tyto: minimální kupní
cena je stanovena na částku Kč 1.500.000,−. 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.
Termín pro podání nabídek: do 15. 5. 2009.
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SEPARACE ODPADŮ

Pobíhající psi

1. DO BÍLÉHO PRŮSVITNÉHO PYTLE PATŘÍ:
− láhve PET od nápojů /bílé, zelené, modré/
− obalová igelitová folie, igelitové nákupní tašky
!! Ostatní plastové obaly /polystyren, kelímky od másla, jogurtů, sýrů,
majonéz, tuků, láhve od čisticích prostředků, šamponů, aviváží, Jar,
Pur .../ odložte do jiného průsvitného pytle.
2. DO MODRÉHO PYTLE PATŘÍ:
− papír
3. DO ORANŽOVÉHO PYTLE PATŘÍ:
− obaly od mléka, džusů, vína ...
!! MĚSTO PODIVÍN BUDE VE SBĚRNÉ DNY SVÁŽET
POUZE TY PYTLE, KTERÉ OBČAN OBRŽEL PŘI ÚHRADĚ
POPLATKU, PŘÍPADNĚ TY, KTERÉ OBDRŽÍ VÝMĚNOU
ZA PYTLE VYTŘÍDĚNÉ.
JINÝ NEŽ VÝŠE UVEDENÝ ODPAD ULOŽENÝ DO PYTLŮ
NEBUDE ODEBRÁN !!

•

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 čl. 1. odst. 3 :
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/
Za porušení obecně závazných vyhlášek lze v přestupkovém řízení
ukládat napomenutí nebo pokuty až do částky 30 000,− Kč.
Žádáme tedy důrazně všechny majitele psů, aby zajistili dostatečné
podmínky pro dodržování výše uvedené vyhlášky a aby tím napomohli
k vyřešení situace jak v oblasti bezpečnosti svých spoluobčanů, tak
i oblasti úspory svých i městských financí.
Pokud majitelé své psy řádně nezabezpečí, vystavují se nebezpečí
postihu jak ze strany města, tak i případně ze strany postiženého
spoluobčana.
Město Podivín

ZAMETÁNÍ MĚSTA

•

VE STŘEDU 1. 7. 2009, VE ČTVRTEK 2. 7. 2009 A PÁTEK 3. 7. 2009 BUDE VE MĚSTĚ VŽDY
OD 06.00 DO 15.00 HODINY PROVÁDĚNO ZAMETÁNÍ ULIC.
ŽÁDÁME VŠECHNY MAJITELE VOZIDEL ODSTAVENÝCH U KRAJNIC O JEJICH ODSTRANĚNÍ.
V PŘÍPADĚ, ŽE TAK NEUČINÍ, BUDE VOZIDLO ODTAŽENO.
STAROSTA MĚSTA

První poděkování
Většina loučení nebývá veselá, toto ale bylo, protože jsme se loučili
s Veselou. V první řadě však s Pařízkovou. Po více než třiceti letech
/ta první o něco méně/, po které spolupracovaly s řadou matrikářek
a ještě delší řadou předsedů a starostů, s kupou zpěvaček a zpěváků,
recitátorek a recitátorů, se s námi rozloučily hudebnice a zpěvačky Jarka
a Alena. Obě dvě obětovaly na oltář města hodiny a hodiny svého času.
A o hlasech ani nemluvím. Ten střídavě ztrácely a někdy těžce nalézaly.
Zkuste si to představit. Každou sobotu od dubna do října v obřadní
síni na Janohradě nebo na úřadě. Těch Prstýnků z trávy a Kdybych byla
vlaštovkou. A Dvořáků a Mendelsonů. Sem tam i nějaký ten Bartholdy.
Těch preludií a improvizací. A aby k sobě byli shovívaví a trpěliví.
A lásku aby opláceli láskou. A Štěpánů a Štipačovů. A buďme prostě
šťastní.
Na podobnou situaci neustálého opakování existuje nádherný vtip.
Písemně se však /a před dvaadvacátou hodinou/ nedá reprodukovat.
Řeknu jim ho osobně a tady jim jen poděkuji.
Tak Vám teda holky za všechny, se kterými jste spolupracovali, pěkně
děkuju.
Stanislav Machovský, starosta

O stromech
Vlastně nevím, jak začít. Ať to udělám z kteréhokoliv konce, nebude to dobře.
Jedni totiž nadávají, že se v Podivíně vykácelo mnoho stromů a že se málo vysazuje. A druzí zase, že listí ze stromů, které přeci patří
pouze a jenom městu, uklízet nebudou. A že by se řada z nich měla odstranit.
Pro ty první mám příjemnou zprávu. Město Podivín nechalo zpracovat studii a vytipovalo lokality a ulice, kde je možné a žádoucí stromy
vysadit. Jednou z ulic, která je na stromy chudá, je ulice Boženy Němcové. Do výběru se dostaly tři typy stromů. Malus Eleyi,
Prunus frutiosa Globosa a Acer campestre Nanum. Česky jabloň, třešeň a javor. Zvítězí asi třešeň, která ani v dospělosti nepřerůstá
do olbřímí velikosti, je medonosná a svým kořenovým systémem nezasáhne do inženýrských sítí. Od křižovatky Bratislavská
až po Nerudovu to bude celkem 55 malokorunných stromů, které nám na jedné straně přidají trochu práce, ale na straně druhé obohatí
nejenom vzhled města, ale také náš život.
A zpráva pro ty druhé? Nebudou−li stromy, nebudeme ani my. Popravdě řečeno taky příjemná zpráva, protože nebudeme muset
zametat listí.
Stanislav Machovský
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Osvobození

Ve středu 15. dubna 2009 jsme vzpomněli
události posledních dnů druhé světové války,
které se dotkly našeho města.
Slavnostní setkání, pořádané každoročně u pomníku
padlých, bylo tentokrát obohaceno o účast těch,
pro které je i nedávná minulost prehistorickou záleži−
tostí.
Letošní oslavy byly uspořádány ve spolupráci se
ZŠ Podivín a na mne, který jsem přednášel slavnostní
projev, se upíraly pohledy těch nejmenších až po ty téměř
dospělé.
Vzpomněl jsem si maně na dobu, kdy i nám, dětem
ve věku 8 let, byla předkládána atraktivní formou fakta
o osvobození. Vrátil jsem se o nějakých těch padesát let
zpátky a znovu jsem postupoval s hloučkesm ozbrojenců
Podivínem, ze všech uliček byla slyšet střelba a pro dým
z dělobuchů a dýmovnic nebylo vidět téměř nic. Ti, kteří
křičeli URÁÁÁ a NA VRAGA vítězili, a ti, kterým jsme
většinou viděli jenom záda, byli fašisté. Konečná bitva
byla dobojována někde u školy, zbabělci s bílými páskami
utekli směrem k Lednici nebo byli pochytáni a zajati.
Hrdinové s červenými páskami nám klukům rozdávali
mosazné nábojnice a někteří šťastlivci si mohli potěžkat
pušku, případně si nasadit ocelovou přílbu.
Většinu z těch hrdinů jsem pak vídával v modré
uniformě s páskou, na které bylo napsáno LM, takže
jsem si hodně dlouho myslel, že válku vyhráli milicionáři.
I mně bylo tenkrát jedno, že válka skončila o pár let
dřív, než milice zakládala svoje sbory.
A tak jsem při pohledu na ty nejmladší účastníky
oslavy přemýšlel o tom, co je horší. Zda neznalost
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historických faktů a tudíž nevědomost, anebo znalost
polopravd a faktů pokroucených a lživých.
Dovolte mi, abych zamyšlení ukončil citací části
proslovu, předneseného k výročí osvobození města
v roce 2006:
U příležitosti 60. výročí konce druhé světové
války se na pobřeží Normandie sešli veteráni
všech možných zbraní z obou dvou tehdy
znepřátelených stran.
Z úst převážné většiny německých vojáků
zazněla myšlenka o jedné jediné pravdě,
za kterou kdysi bojovali. O pravdě, která jim
dávala právo na to cítit se vyvolenými. Řada
z nich, z těch před šedesáti lety méně než
osmnáctiletých, přiznala, že o pravdě, která
pravdou nikdy nebyla, začali přemýšlet až po
letech válečného utrpení a strádání. A tak bych
chtěl něco připomenout.
Připomenout, že každý z nás, který je
přesvědčen jenom o té své pravdě, přispívá
k možnosti vzniku konfliktu, který může
přerůst v něco, co později už nejsme schopni
sami ovlivnit. Připomenout, aby vládnoucí
moc, ať už je jakákoliv a kdekoliv, přiznala
v tom okamžiku tomu bezmocnému právo
na odlišný názor.
Připomenout, aby vždy existovala možnost
výběru a srovnání toho, co je a co nemusí být
pravdivé.
Stanislav Machovský, starosta
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané 5. a 6. června 2009
Poř.č. Název
1
Libertas.cz
2
KDU − ČSL
3
Věci veřejné
4
ODS
5
Suverenita
6
Pravý Blok
7
Sdružení pro republiku − RSČ
8
Česká strana národně socialistická
9
Evropská demokratická strana
10 Strana svobodných demokratů
11 Demokratická strana Zelených
12 Česká strana národně socialní
13 Národní strana
14 SDŽ − Strana důstojného života
15 Humanistická strana
16 Moravané
17 Spojení demokraté − Sdružení nezávislých
18 Liberálové.CZ
19 Strana demokracie a svobody
20 Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy
21 KSČM
22 Starostové a nezávislí − Vaše alternativa
23 Strana svobodných občanů
24 SNK Evropští demokraté
25 Balbínova poetická strana
26 Strana zelených
27 Koruna Česká
28 Lidé a Politika
29 Strana soukromníků České republiky
30 Zelení
31 Dělnická strana
32 Nezávislí
33 ČSSD
celkem platných hlasů

2
24
6
82
15
0
1
1
9
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
56
8
1
7
1
4
0
0
0
0
0
2
68
292

okrsek I.
0,69
8,22
2,05
28,08
5,14
0,00
0,34
0,34
3,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
0,00
0,69
0,00
0,00
0,34
0,34
19,18
2,74
0,34
2,40
0,34
1,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,690
23,29
100

okrsek
3
34
2
86
13
2
1
0
2
0
1
0
1
1
0
6
0
0
0
1
49
2
3
11
1
5
3
0
0
1
2
1
65
296

II.
1,01
11,48
0,68
29,05
4,39
0,68
0,34
0,00
0,68
0,00
0,34
0,00
0,34
0,34
0,00
2,02
0,00
0,00
0,00
0,34
16,55
0,68
1,01
3,71
0,34
1,69
1,01
0,00
0,00
0,34
0,68
0,34
21,96
100,00

Podivín
5
58
8
168
28
2
2
1
11
0
1
0
1
2
0
8
0
0
1
2
105
10
4
18
2
9
3
0
0
1
2
3
133
588

celkem
0,85
9,86
1,36
28,57
4,76
0,34
0,34
0,17
1,87
0,00
0,17
0,00
0,17
0,34
0,00
1,36
0,00
0,00
0,17
0,34
17,86
1,70
0,68
3,06
0,34
1,54
0,51
0,00
0,00
0,17
0,34
0,51
22,62
100,00

Druhé poděkování
Ve dnech 5. 6. 2009, 6. 6. 2009 a 7. 6. 2009 proběhly ve všech státech začleněných do Evropské unie volby do Evropského
parlamentu. O důležitosti těchto voleb si může každý z nás myslet, co chce. Jeden přijde a další tři volit nepřijdou.
Kdo však přijít musí, jsou členové volebních komisí. Od pátku 14.00 hodin, kdy se otevírají volební místnosti,
do 01.00 ranních pondělních hodin jsou zapojeni do volební mašinerie, která bohužel neprobíhá ve všech státech EU stejně.
I o tomto faktu „jednoty“ si může každý myslet, co chce.
Při frekvenci voleb, které nám naši politici /ať už místní, nebo evropští/ připravují, bude čím dál obtížnější ony
komise zajistit. A proto všem deseti ženám /ta chybějící je Blanka Marešová a právě fotografuje/ a dvěma odvážným mužům
patří právem upřímné poděkování.
Děkuji a těším se na podzimní setkání s Vámi se všemi.
Stanislav Machovský, starosta
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Společenská kronika
Od 1. 1. 2009 do 31. 03. 2009 se narodilo
5 dětí − 5 děvčat.
Do Podivína se přistěhovalo 15 obyvatel.
Odstěhovalo se 13 obyvatel.
Zemřelo 7 našich spoluobčanů, z toho 4 v Podivíně.

Seznam zemřelých od 1. 1. do 31. 3. 2009:
Růžena Vízdalová
Věra Müllerová
Božena Roháčová
Oldřich Řezáč
Ludmila Majerová
Miloslav Gála
Jindřich Štěpina

Celkový počet obyvatel k 31.3.2009 – 2 833.
V prvním čtvrtletí letošního roku bylo uzavřeno
1 manželství na městském úřadě.

Údaje z evidence obyvatel z Břeclavi přichází se
zpožděním, z tohoto důvodu jsou uváděná data
pouze do 31. 3. 2009.

Karel Stöhr – in memoriam
Po dlouhé a těžké nemoci zemřel dne 26. dubna v nemocnici podivínský občan Karel Stöhr (1926).
Rodák z Moravské Nové Vsi se v padesátých letech minulého století přiženil do Podivína a zde cca 30 let
se významně podílel hlavně na kulturním dění ve městě. Jako dobrý hudebník z počátku účinkoval
na silvestrovských a dalších estrádních pořadech, které také nacvičoval. Později se také zapojil do
spoluúčinkování v divadelním souboru. Ve hrách režiséra pana Th. Vařejky a Boh. Mildnera si zahrál řadu rolí,
ale pak začal také sám režírovat. Jeho režijní premiéra byla s komedií „Paní ministrová“ v r. 1959 a následovaly
další. Účinkoval dále i v celé řadě významných her, které podivínští ochotníci v létech 1956 – 1986 sehráli.
Byly to hry od komedií, veseloher až po vážná dramata jako například: ‚,Radúz a Mahulena‘‘, ,,Její pastorkyňa‘‘,
,,Směry života‘‘, ,,Lucerna‘‘, ,,Strakonický dudák“, ,,Jan Hus‘‘, ,,Matka‘‘, ,,Irkutská historie‘‘, ,,Tvrdohlavá
žena“ a další. Zejména pamětníci vzpomínají na jeho roli učitelského mládence v ,,Lucerně‘‘, hospodského ve
,,Strakonickém dudáku‘‘, důstojníka v ,,Matce‘‘ atd.
V důchodovém věku ho záhy postihly zdravotní problémy, které se natolik zhoršily, že zůstal až do své
smrti trvale hospitalizován. Za jeho přínos pro podivínskou kulturu mu patří dík občanů města, které bavil.
Čest jeho památce!
DM

Kronika města Podivína
Rok 1898 přinesl zemědělské mládeži možnost
odborného vzdělání v povolání rolnickém. Zásluhou
Ondř. Michlovského v tehdejší době zemského poslan−
ce a rolníka v Lanštorfě, bylo povoleno zřízení hospo−
dářské zimní školy v Podivíně. Věci ujalo se kuratorium
a do doby než bylo lze kuratorium postaviti vlastní
budovu, propůjčila obec Podivín 19. 1. 1898 místnosti
v budově staré školy, kde po příslušné adaptaci
byly umístěny dva ročníky. Prvním ředitelem této školy
byl pan Alois Zachara, rodák z Vel. Bíteše. Ježto při
této budově nebyla žádná záhrada, povolila obec
i užívání pozemků parc. čís. 1231 na pokusnou školku.
V tomto roce zemřel Theodor Brzica, bývalý obecní
tajemní k a hostinský ve věku 48 let. Byl to snaživý
občan a vlastenec.
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Ve schůzi obecního výboru 23. ledna 1899 to prve
ozvaly se hlasy, aby v Podivíně byla zřízena měšť.
škola. Popud k tomu vyšel od p. Klementa Rosen−
breiera. Rovněž uvažováno o zřízení městské spořitelny
a pojat plán, aby kontribučenská záložna likvidovala
a splynula s projektovanou spořitelnou městskou.
Poněvadž tehdy nebylo ještě dostatečné pochopení
pro zřízení ústavu pro obec tak prospěšného,
zapadla věc v zapomenutí a ojedinělí nadšenci
pro věc nebyli slyšeni.
24. 3. zemřel Jan Ellinger, poštm. v.v., bývalý
starosta. Zásluho něho bylo, že zavedl v městském
úřadě české úřadování jak ve styku s úřady tak
s obecenstvem. Nutno připomenouti, že před tím
úřadovalo se německy.

Podivínský

zpravodaj

O kanalizaci, rekonstrukci vozovek a všeobecné nas....sti
Město Podivín uzavřelo smlouvu s Vodovody a kanalizacemi Břeclav –
hlavním investorem Projektu “Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Tuto skutečnost jsem
již několikrát popisoval a jen lakonicky zdůrazním, že za 10 milionů, kterými
se podílí město, dostaneme dílo, jehož hodnota bude více než patnáctinásobná.
Považuji zde za důležité zdůraznit ten fakt, že:
− město nedostalo oněch cca 150 milionů na účet,
− není vlastníkem rekonstruovaných sítí,
− nemá právo na „honění“ pracovníků na stavbě a „dělání pořádku“
s dodavatelskou firmou.
Přesto to dělá. Dělá to ovšem v mantinelech, které jsou mu dány.
S Jihomoravským krajem − Správou a údržbou silnic jsme uzavřeli smlouvu
o společném postupu při rekonstrukci vozovky nad rekonstruovanou
kanalizací. I toto již bylo předmětem mnoha článků nejenom v Podivínském
zpravodaji. Znovu ovšem považuji za nutné připomenout, že:
− město není vlastníkem vozovky ul. Komenského a Palackého
− nemá tudíž právo hlídat a nařizovat, co by se všechno na těchto
vozovkách mělo udělat.
Přesto to dělá. A nebýt města a jeho neustálých intervencí na kraji,
zůstala by vozovka v tom provizorním stavu, v jakém jsme ji mnohokrát
prokleli.

Řada lidí se ptá, proč se asfaltuje
pás nad rekonstruovanou kanalizací,
když se bude co nevidět dělat celá
vozovka nová. Mají samozřejmě
pravdu. Selský rozum zde však
nefunguje. Pokud si někdo myslí
/stejně jako kdysi já/, že by se
peníze, ušetřené za nezaasfaltovaný
pruh ušetřily a použily by se
na novou vozovku, hluboce se mýlí.
V projektu jsou uvedeny náklady
na uvedení narušeného pruhu do
původního stavu a tak je postavena
i dotace. A pokud se tyto náklady
ve fakturách neobjeví, nebudou také
z evropských peněz uhrazeny.
S tímto jsem se já osobně již
srovnal. Ono se také nedá nic jiného
dělat. Neboť psí hlas se do výšin
a metodiky dotací z EU nedovolá.
A pokud se dovolá, nikdo jej
nevyslyší.
Je tady ovšem větší nebezpečí.
Snížené příjmy z daní, které po−
stihnou správní orgány od těch
nejnižších až po ty nejvyšší. Někde
ve středu této linie je také kraj.
Čili ten orgán, který má na starosti
finance na vozovky, v našem pří−
padě Komenského a Palackého.
A pokud bude regulovat rozpočet
v investiční položce dopravní
infrastruktura, můžeme se dočkat
nepříjemného překvapení.
Původně měl být na tomto místě
článek o stavu připravenosti rekon−
strukce vozovky, historie ulic
Komenského a Palackého, foto−
grafická dokumentace kaštanové
aleje. Proto ono poslední slovo
v nadpisu, za které se omlouvám,
ale které vyjadřuje současný stav
mojí a možná i Vaší mysli.

Stanislav Machovský
starosta
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Vodovody a kanalizace Břeclav informují – květen 2009
Na Břeclavsku již přes rok probíhá výstavba a rozsáhlá rekonstrukce stokových sítí 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 stokových sítí, část D řešila rekonstrukci a zvýšení kapacity úpravny vody v Lednici a propojení skupinových vodovodů. Tato
část projektu byla v srpnu 2008 úspěšně ukončena. Na základě pravomocných kolaudačních rozhodnutí zde probíhá zkušební
provoz prozatím bez větších problémů. Část D získala 22. dubna 2009 1. místo v soutěži o titul stavba Jihomoravského kraje
2008 v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.
Město Podivín je zařazeno do části A projektu. V současné době probíhají práce na čistírně odpadních vod. Do 31. 5. 2009
bylo prostavěno na stavebních a provozních souborech čistírny odpadních vod 81,62% z celkové ceny této části.
Stavební práce budou pokračovat dle schváleného harmonogramu.
Ke konci května byly ve městě Podivín dokončeny úpravy povrchů a uvedeny komunikace do původního stavu po výstavbě
kanalizace
Situační plány umístění stok včetně plánů jednotlivých ČOV jsou uloženy na

www.vak−projektbreclavsko.cz

/dokumenty−ke−stazeni/.

Celkové finanční náklady celého projektu jsou 57,1 mil. EUR, přičemž financování je zajištěno z dotací Fondu soudržnosti
(37,4 mil. EUR), Státního fondu životního prostředí ČR (2,0 mil. EUR), vlastních zdrojů VaK Břeclav, a. s., a příspěvků měst
a obcí zúčastněných na projektu (3,5 mil. EUR).
ilustrativní foto k jednotlivým částem projektu

ČOV
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Zpráva z Čarodějek
30. dubna maminky spolu s Městem Podivín
připravily pro všechny děti zábavné odpoledne
s názvem „Čarodějky Evelína a Pampelína“. I když
počasí nám ze začátku nepřálo a bouřka všechny
zahnala do sálu městské haly, nikomu z přítomných,
malých i velkých, to nevadilo a show dvou krásných
čarodějek mohla začít. Děti byly vtáhnuty do programu
plného kouzlení, tanečků, soutěží a her. Bezmála
dvouhodinová show byla pro děti, které téměř všechny
přišly v čarodějnických maskách, veselým a zábavným
zpestřením všedního dne. A protože se bouřka rychle
přehnala, mohli všichni po skončení představení ven
k ohni, kde si opekli připravené špekáčky a mohli si
sdělit dojmy ze společného odpoledne.
za Podivínské maminky Markéta Berková,
Hana Jeřelová, Monika Kratochvílová

Podivínské maminky
oznamují, že mají své webové stránky:

www.podivinskemaminky.estranky.cz.
Na těch jsou průběžně doplňovány informace
o chystaných akcích, vkládány fotografie a zprávy
z akcí proběhlých.
Uvítáme vaše nápady a připomínky.

Sokol Podivín a maminky
pořádají

vás zvou

„ Putování
pohádkovým lesem“

v sobotu 22. 8. 2009 na

Akce se koná 27. června 2009.

Maminky a Město Podivín

„Rozloučení
s prázdninami“.

Start: 15:00−15:30 − dětské hřiště „Hliníky“.
Cíl:

17:00 – 18:00 hodové sólo za městskou
halou − opékání špekáčků.

Odpoledne plné her, soutěží a muziky
se uskuteční od 16 hodin na hodovém sóle
za městskou halou.

„Pojďte s námi za pohádkou, projdeme se soutěží,
vemte s sebou kamarády, dostanete odměny.
O hladu dom nepůjdete, opečeme špekáčky“.

Přijďte si zaskotačit a pobavit se.

Za nepříznivého počasí pláštěnky s sebou.
Špekáčky zdarma.
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X. ročník
PODIVÍNSKÉHO JANOHRANÍ
Zveme vás všechny na

jubilejní X. ročník Podivínského Janohraní,
který proběhne jako vždy na nádvoří Janova hradu, a to

v pátek 24.7. od 19,00 hod. folkově
a v sobotu 25.7. od 20,00 hod. jazzově.
Prozatím se můžete těšit na tyto interprety :
• úspěšného folkového písničkáře
•

Pavla Petrana,

skupinu Garcia s Katkou Garcíou
a její špičkovou interpretací irského zpěvu,

•

Tomáše Kočka a Orchestr − world music
inspirovaný moravskou tradiční hudbou,

•

Traffic Jam − funky, groove a jazz fusion z Turnova,

•

Sanitku − jazz rock v podání podivínsko − břeclavské kapely,

•

Yvonne Sanchez − polsko kubánskou jazzovou zpěvačku
s medově sametovým hlasem.

O dalších účinkující se dočtete později na stránkách města Podivína :

www.podivin.cz.
Na sobotní odpoledne chystáme překvapení pro děti.
V jednání je divadelní představení podivínských loutkářů „Podivíni z Podivína“
a den plný her a soutěží organizovaný Podivínskými maminkami.
Radim Mildner, MěÚ Podivín
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok v MŠ
Začátek školního roku zahájila naše MŠ v září ještě s lešením
kolem celé budovy. Dokončovala se poslední část rekonstrukce
– zateplování. Děti byly poučeny o bezpečném chování na hřišti
v důsledku rekon−strukce, ale ve třídách už bylo útulně a příjemně.
V naší čtyřtřídní mateřské škole učilo letos šest kvalifikovaných
učitelek a navštěvovalo ji 86 dětí. V příštím školním roce se jejich
počet ještě zvýší. Třídy byly postupně vybaveny novými televizory,
video a DVD rekordéry, novým nábytkem. Učitelky ukázaly svou
kreativitu a estetické cítění při výzdobě tříd a šaten.
V našem školním vzdělávacím programu s názvem „Hrajeme
si od podzimu do léta“ jsme postupně plnili tematické projekty:
Už chodím do školky, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je
nám prima, Slavíme svátky a tradice, Země je místo kde žiji,
Chci být zdravý. Pomocí těchto celků, byly děti jim blízkou formou
seznamovány s různou problematikou. Učily se aktivními
metodami pomocí různých činností a her. Jako každým rokem

i letos měly děti možnost zhlédnout spoustu divadelních
představení a hudebně zábavných pořadů. Příjemné bylo
setkání se žáky základní školy u nás ve školce, návštěva prvňáčků
i beseda pro rodiče s budoucí učitelkou 1. třídy Mgr. Brenkusovou.
Na Den dětí jsme uspořádaly pro naše svěřence spoustu
zábavy. Nejdříve si děti vyrobily královské korunky, v nichž pak
na svůj den kralovaly. Začali jsme tancem ve svých třídách
a postupně se aktivity přesunuly na hřiště. Tady děti soutěžily
o nejkrásnější obrázek namalovaný na chodníku, závodily na kolo−
běžkách a na motorkách, obíhaly překážky s míčkem na lžíci,
skákaly v pytlech, házely na cíl. Třídy proti sobě soutěžily v přeta−
hování lanem. Legrace a radosti bylo spousta, obzvláště když
pak všichni byli odměněni sladkou dobrotou.
Ještě nás čeká karneval a rozloučení s předškoláky. Jsme
rádi, že naši nejmenší školáčci mají možnost navštěvovat takovou
školku. Velký dík za to patří představitelům našeho města.
Touto formou chceme poděkovat také našim rodičům za
sponzorské dary, vstřícnost, ochotu a celkový přístup.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na příští školní
rok!
za MŠ Lenka Studená

Akce MŠ Podivín ve školním roce 2008/09
24. 9.
14.10.
20.10.
31.10.
5. 11.
10.11.
5. 12.
15. 1.
20. 1.
21. 1.
23. 1.
27. 1.
5. 3.
11. 3.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Divadelní představení Pohádky proti pláči
Divadelní představení Krteček u zubaře
Hudební pořad Do školičky pro jedničky
Návštěva výstavy exotického ptactva
Maňáskové divadlo Tři malé pohádky
Hudebně zábavný pořad Tetiny na podzim
Divadelní představení Vánoční příběh
Hudební pořad Hrajeme si s písničkou
Přednáška pro rodiče o vstupu do 1. třídy
Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky
Malé děti návštěva knihovny
Návštěva žáků 5. třídy v MŠ
Kouzelnické vystoupení
Divadelní představení Míček Flíček
Divadelní představení Prasátko jde do světa

26. 3.
7. 4.
15. 4.
29. 4.
4. 5.
6. 5.
7. 5.
13. 5.
14. 5.
20. 5.
21. 5.
27. 5.
1. 6.
8. 6.
19. 6.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Divadelní představení O Matýskovi
Hudební pořad Veselé Velikonoce
Fotografování dětí
Divadelní představení O pejskovi a kočičce
Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky
Maňáskové divadlo Začarovaná mlýn
Návštěva Dálničního oddělení policie v Podivíně
Besídka pro rodiče, prarodiče a přátele – ve tř. Kuřátek
Besídka pro rodiče, prarodiče a přátele – ve tř. Koťátek
Besídka pro rodiče, prarodiče a přátele – ve tř. Sluníček
Divadelní představení Otesánek
Besídka pro rodiče, prarodiče a přátele – ve tř. Berušek
Výlet do Lednice
Oslava Dne dětí
Ukončení kurzu plavání
Karneval, rozloučení s předškoláky
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
„Den Země“

Projektový den u třeťáků – Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná
22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které
se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavo−
valy příchod jara. Žáci I. a II. roč. vzpomněli na toto výročí besedou
o „Zemi“, zabývali se otázkami ekologie, tříděním odpadu (recykla−
cí) a závěrečnou prací – „Co naší Zemi škodí nejvíce“. V druhé
části programu jsme se vydali ke střelnici společně posedět
u táborového ohně a opéct si špekáčky, na které se všichni moc
a moc těšili. Po zdařilém a pěkně slunném dni jsme se v poledne
vrátili zpátky do školy. Tato akce měla mezi dětmi velký ohlas.
Třídní učitelka Mgr. Zlatka Floriánová

V tomto školním roce jsme připravili druhý projektový den na
prvním stupni. Na podzim to byl projekt ke vzniku republiky – Můj
domov, můj kraj, nyní na jaře jsme se zapojili do projektového
dne naší školy – Den Země. V týdenní přípravě jsme si nejdříve
objasnili, co se pod pojmem Den Země skrývá a jak jej můžeme
oslavit my třeťáci. Z široké nabídky témat jsme si zvolili téma
„Třídění odpadu“. Řekli jsme si základní pravidla a principy této
problematiky. Vyložili jsme si význam třídění použitých a doslou−
žilých věcí, které nechceme mít doma. Zdůraznili jsme si, jaký
odpad se třídí do modrého, zeleného, žlutého či červeného
kontejneru, a že správné nakládání s odpadem je povinností
každého občana.
Na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak úsporně naložit například
s PET lahvemi. Vyzkoušeli jsme si malý pokus: do jednoho igelito−
vého pytle jsme dali PET láhve v jejich původním stavu a do
druhého pytle láhve, které jsme dobře „sešlápli“. Na první pohled
bylo znát, co je správné. Žáci tuto formu vyučování mají rádi,
aktivně pracují ve skupinách, s radostí vytvářejí svá výtvarná díla
− projekty, která potom vystavují na nástěnkách na chodbě školy.
Celé dopoledne si tak povídáme, vyhledáváme v encyklopediích
a na internetu, pořádáme soutěže skupin.
Lze konstatovat, že všechny čtyři vyučovací hodiny se nesly
ve znamení tohoto tématu – Oslava dne Země – pomoc naší
planetě. Rok uteče jako voda a my si rádi přichystáme další akci,
která nebude pouze teoretická. Všechno, o čem jsme si povídali,
bychom si rádi ověřili na vlastní kůži v přírodě. Pokusíme se
oslovit ochránce přírody, myslivce, rybáře a další osoby, kterým
příroda není lhostejná – v duchu hesla „Zeleně není nikdy dost.“
Jana Mrázová a Anna Racková, tř. učitelky III. A a III. B

Dne 30. 4. se na škole uskutečnil projektový den Den Země,
ve kterém každá třída od šesté do deváté vypracovávala
ve skupinách projekty na různá témata. Témata se týkala vody,
recyklace, zdravého životního stylu a energie. Po zpracování
projektů je žáci před svou třídou přednesli a potom se chodili
dívat do jiných tříd. Na konci se hlasovalo o nejlepší třídu
s nejlepšími projekty. Vyhrála devátá třída.
Katka B., VIII.
Dne 30.4.2009 se žáci 2. stupně účastnili projektu Den Země.
Každá třída měla jedno téma, které zpracovávala měsíc před tímto
dnem. Šestá třída zpracovávala projekt o odpadu a recyklaci,
sedmá třída vodu, osmá třída zdraví a zdravý životní styl a devátá
třída energii.
Všechny třídy musely během 3 vyučovacích hodin zpracovat
a dát dohromady témata, která si připravila. Čtvrtou hodinu si
skupinky přednesly projekty před svojí třídou. Pátou hodinu jsme
chodili do dalších tříd, kde jsme si četli a dívali se na jednotlivé
projekty a pak je ohodnotili.
Tenhle den byl opravdu dobrý, všichni se bavili a byli rádi,
že se nemusí učit. Děkuji učitelům za snahu.
Markéta Ha, VIII.

Den Země
Začalo to tím, že paní učitelka Svobodová přišla s nápadem,
aby celý druhý stupeň udělal projektový den. Každá třída byla
rozdělena na několik skupin, které se pustily do práce, co jim
paní učitelky přiřadily. Měli jsme na získání veškerých informací
zhruba měsíc. A pak přišel den D. Všechny informace, co jsme si
za ten měsíc nashromáždili, jsme vytiskli a lepili na velké papíry.
Po dlouhé výtvarné práci jsme svým spolužákům své informace
sdělili a paní učitelky známkovaly náš výtvor. Po přednesu všech
spolužáků jsme se postupně chodili dívat na práce jiných tříd.
Dostali jsme barevné lístečky, kterými jsme třídy hodnotili. Myslím,
že se den povedl.
Simona D, IX.
Tento rok na Den Země paní učitelka Svobodová vymyslela
pro každou třídu jedno velké téma, které si třída rozdělila a měla
je zpracovat do projektů. Devátá třída měla energii, osmá dobré
stravování a zdraví, sedmá měla vodu a šestá třída ekologii.
Všechny třídy zvládly svá témata poměrně dobře. Po dokončení
projektů se prezentovalove třídě. Také se projekty hodnotily a to
tím způsobem, že se vhazovali lístečky do krabiček. Každý žák
dostal 5 lístečků a mohl ohodnotit ostatní třídy. Nakonec to dopadlo
následovně:
− na prvním místě se umístila 9.A (107 hlasů)
− na druhém místě se umístila 8.A (104 hlasů)
− na třetím místě se umístila 6.A (84 hlasů)¨
− na čtvrtém místě se umístila 7.A (48 hlasů)
Podle mého názoru to mělo nějaký přínos a dokonce jsme se
u toho i zasmáli. Ale bylo špatné, že jsme si to prezentovali jen ve
své třídě. Mohlo by to být i v ostatních.
První stupeň měl svůj vlastní program. Např. 1 a 2. třída měli
program rozdělený na dvě části. V první se bavili na téma ekologie,
životní prostředí a znečištění. V druhé části šli na Panský kopec a
měli tam společný táborák, protože menší děti ještě nevydrží
dlouho poslouchat a dávat pozor.
Jiří R., IX.
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Ocenění nejlepších žáků
Jak je již tradicí, i v letošním školním roce učitelé vybírali
nejlepšího žáka na Cenu starosty města. Snažíme se vybrat
takového žáka, který si nejen plní zodpovědně své školní povin−
nosti, ale také reprezentuje školu na soutěžích, olympiádách,
zapojuje se do života školy a svým vystupování na veřejnosti
přispívá k dobrému jménu naší školy.
Cenu starosty města převezme 30.06. 2009 na MěÚ Podivín
Jiří Rotter z IX. třídy u příležitosti rozloučení vycházejících
žáků.
Cenu starosty může získat jen jeden, ale ocenění si zaslouží
více žáků, proto bývá předávána také Cena ředitele školy. Letos
ji obdrží tito žáci:
I. stupeň: Jan Rybka z V. třídy
II. stupeň: Tereza Kršková z IX. třídy.
ředitel školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Na konci školního roku chci poděkovat za aktivní činnost
všem „mým“ šikovným dětem, které navštěvovaly školní
družinu.
Jedničku s hvězdičkou si obzvlášť zaslouží sourozenci
Morozjukovi, Martínek Lipowski, Deniska Dančová, Hanička
Mildnerová, Danuška Škrobáčková, Míša Tučková, Kristýnka
Rotterová a Natálka Důbravová. Mám z vás radost.
Přeji pohodové prázdniny a těším se v září opět
na shledanou.
vychovatelka ŠD J. Valíčková

Prevence ve školním roce
2008/2009
V letošním školním roce jsme do našeho preventivního
programu zařadili dva projekty zabývající se prevencí kouření.
V prvním ročníku se jedná o projekt „Normální je nekouřit“,
ve kterém se děti formou příběhů o zvířátkách seznamují
s problematikou, plní různé typy úkolů, vybarvují obrázky a
pracují samostatně i ve skupinách. Tento projekt pro mladší
žáky se nezaměřuje pouze na problematiku kouření, ale
nabádá je, aby se zamýšleli nad správným životním stylem a
zdravým způsobem života. Žáci se seznamují s důležitými
orgány v těle, jejich funkcí a ochranou. Projekt předpokládá,
že s některými úkoly pomohou dětem rodiče a budou s nimi o
problematice dále mluvit. Cílem projektu je výchova nové
nekouřící generace, která se pro nekouření rozhodne
dobrovolně na základě získaných poznatků během projektu.
Ten bude probíhat v dalším roce v prvním a druhém ročníku.
Na konci projektu vyplnili rodiče žáků prvního ročníku
dotazník, ze kterého vyplynuly velmi pozitivní ohlasy. Někteří
rodiče by si přáli více „šokující“ formu průběhu, ale cílem
projektu není šokovat děti, spíše je přesvědčit o škodlivosti
kouření jinou formou než jen planě poučovat.
V šestém ročníku se žáci seznámili s projektem „Kouření a
já“. Tento je již více zaměřen na prevenci kouření. Žáci pracují
ve skupinách a plní úkoly jednotlivých lekcí, kde se seznamují
s následky kouření a pasivního kouření, zamýšlí se nad tím,
proč vůbec lidé kouří, kde se kouří, co je možné dělat místo
kouření. Ve čtvrté lekci se učí říci „ne“ kouření několika způsoby
a zahrát scénku. Velmi důležitým bodem projektu je téma
reklamy, její vnímání a reklamní triky, které mají přitáhnout
pozornost spotřebitelů. Žáci plní i domácí úkoly, musí vyplnit
dotazníky a požádat dospělé o rozhovor. Na konci projektu se
každý žák rozhoduje, zda se stane nekuřákem a proč.
I na tento projekt byly pozitivní ohlasy ze strany rodičů
a v dalším roce budeme pokračovat v šestém a sedmém
ročníku.
Děkuji rodičům žáků prvního a šestého ročníku, kteří
pomáhali dětem s jejich úkoly během projektu a těším se na
další spolupráci.
Mgr. Svobodová, metodik prevence
„ Jsme tu pro druhé lidi. Především pro ty, na jejichž
úsměvu a blahu zcela závisí naše vlastní štěstí.“
A. EINSTEIN
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Největší div v České republice

Výlet k moři
V loňském školním roce se uskutečnil zájezd žáků k moři.
Po úspěšném absolvování a ochotě p. uč. Nedělové se žáci
druhého stupně i v letošním školním roce mohli zúčastnit výletu
k moři. Výlet se uskutečnil v polovině měsíce června.
S nedočkavostí jsme nasedali do autobusu a vydali se
směrem Chorvatsko, Rabac−Kemp Oliva. Po příjezdu nás
oslnila krásná krajina. Znaveni dlouhou cestou jsme se
ubytovali a spěchali k moři. Celý týden jsme si užívali sluníčka
a vody. Zažili jsme spoustu legrace.
Čas utekl velmi rychle a my se chystali na cestu domů.
Nostalgie z odjezdu a návrat do školy, však vystřídala spásná
myšlenka o výletě do Řecka v příštím školním roce.
Přejeme všem krásné prázdniny.
Markéta Halmová, VIII.tř.

Spodní nádrž elektrárny
Možná ani nevíte, že tak jak má celá naše planeta Země
svých 7 divů, tak svých sedm divů má i naše republika.
Žáci naší školy si mohli na vlastní oči prohlédnout hned
ten největší a tím je přečerpávací vodní elektrárna (PVE)
Dlouhé Stráně v Jeseníkách na Moravě. Tato elektrárna tak
stanula mezi nejvýznamnějšími českými památkami jako jsou
hrad Karlštejn, Pražský hrad nebo zámek Hluboká.
Této pocty se jí dostalo v roce 2005. Aby nebylo narušeno
životní prostředí v CHKO Jeseníky, bylo při její stavbě použito
hned několika unikátních postupů a je celá umístěna v podzemí.
Může se pyšnit hned několika „NEJ“. Je vybavena největší
reverzní vodní turbínou v Evropě o výkonu 325 MW, je
elektrárnou s největším spádem v ČR – 510,7 m a je vodní
elektrárnou s největším celkovým výkonem v ČR – 650 MW.
Součástí VPE jsou dvě nádrže, z nichž ta horní leží ve výšce
1350 m a vznikla odstřelením jednoho horského vrcholu.
Počasí nám sice nedovolilo vyjet až nahoru, ale i tak se
bylo na co koukat. Na zpáteční cestě si žáci mohli prohléd−
nout město Šumperk a lázeňské město Velké Losiny.
Pokud budete mít cestu do této oblasti, nenechte si ujít
prohlídku tohoto díla.
J. Horňák

Účastníci zájezdu
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Školní výlet
Ve čtvrtek jsem vstala ne jako obvykle podle budíku.
V 8.30 hod. jsem měla být na nádraží. Odjezd vlakem
směr Brno, Moravské zemské muzeum − expedice Středověk.
Cesta neplynula zvlášť rychle. Když jsme dojeli, museli
jsme „myší dírou“ až ven.
Muzeum bylo zajímavé. Když jsme přišli do expozice,
průvodkyně nám řekla, ať se rozdělíme. Holky zkoušely
dobové šaty a kluci zase brnění. Já jsem na koni vyfocená
v dobových šatech. Byla to legrace. Pak jsme měli jednu hodinu
rozchod u Tesca.
Já jsem si koupila paruku a nějaké štětce a kartáček.
Pak jsme šli na zmrzku. Seděli jsme a krmili holuby. Pak přišla
paní učitelka a odvedla nás na vlak. Jeli jsme domů.
Moc se mi to líbilo.
Martina Mildnerová

Výlet do Brna
Dne 4. 6. jsme jeli do Brna do Moravského zemského
muzea na expedici Středověk. Jeli jsme vlakem asi třicet
minut. No, ale teď k výstavě.
Výstava byla nádherná. Byla tam móda (oblečení),
kterou jsme si mohli vyzkoušet. Vyzkoušet jsme si mohli
i brnění, kroužkovanou košili, která vážila 30 kg. Mohli jsme
si vyzkoušet i kládu a pranýř. Hrát mlýn a mnoho jiných
věcí.
Paní průvodkyně nám taky povídala o všem možném
např. o tom, jak to bylo s hygienou, nebo jaký měli život chudí
lidé. Také nám vypravovala o tom, co lidé jedli atd. Ve vitríně
bylo vystaveno mnoho věcí: boty (paní říkala, že čím byla delší
špička, tím byl člověk bohatší ), byly tam mince a jiné věci.
Potom jsme mince razili. Paní nám ukazovala i koření, mezi
kterým byl i šafrán. Než jsme odešli, tak si každý z nás vzal
jednu minci.
Potom jsme šli do Tesca. Tam nám dala paní učitelka
jednu hodinu rozchod. Chodili jsme ve skupinkách. Potom
jsme jeli vlakem domů.
Zuzana Görnerová
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Školní výlet – 1. a 2. třída
Na 11. 6. máme naplánovaný výlet do Šiklova mlýna
s programem ” Ve stylu Western + Strašidelný zámek a
do 3D kina DraXmoor pro žáky 1. a 2. třídy. Doufáme, že nám
bude přát počasí, aby si naše děti užily atrakcí, které jsou pro ně
připraveny. Pro děti je nachystán bohatý program, který podporuje
rozvoj dětské kreativity a přirozené aktivity:

Strašidelný zámek DraXmoor Dolní
Rožínka

Den Matek
Den matek je svátkem všech maminek. Den, kdy můžeme
našim maminkám poděkovat za všechnu lásku, kterou nám dávají,
za všechnu péči, kterou nám věnují. Spoléháme se na ně
od prvního dne početí, první úsměvy patří maminkám, první krůčky
obvykle míří do maminčiny náruče. Maminka je první, na koho si
vzpomeneme v nesnázích.
Letos tento svátek připadl na neděli 11. 5., ale v Podivíně
bylo vystoupení ke Dni matek už v pátek 8. května odpoledne
na dvoře LŠU. Vystupujícími byly převážně děti 1. a 2. třídy, žáci
LŠU a pěvecký sbor Melodika pod vedením p. uč. Pařízkové.
Mezi diváky byly maminky všech generací, se zájmem
naslouchaly písním i hudbě a mluvenému slovu. Počasí se také
vydařilo a myslím, že se akce povedla a většina přítomných
odcházela s příjemným zážitkem v duši.
Mgr. Jana Malinová

Dopravní soutěž

Strašidelný zámek DraXmoor je ojedinělý zábavný projekt
unikátní nejen v České republice. Již na první pohled vás zaujme,
jak mohutně a tajemně se tyčí tato historická budova nad ponurým
jezerem. Původně sloužila jako zámecká sýpka a první zmínky o
ní můžeme nalézt již ve 14. století. Zámek návštěvníkům představí
strašidelně−fantastickou expozici kombinovanou atraktivními
exponáty, originálními sklepními prostory a středověko−
pohádkovým tržištěm.
3D Kino − film, který vás uvede do světa fantazie, si vychutnáte
v exkluzivní podobě trojrozměrných obrázků − 3D technologie.

Žáci základní školy se zúčastnili dopravní soutěže. Soutěžního
zápolení se účastnili žáci ve dvou kategoriích. Obě skupiny plnily
stejné úkoly, ale s odlišnými otázkami. Prvním úkolem byla
dopravní písemná práce, kde jsme si ověřili pomocí testu znalost
o dopravních předpisech a dopravních značkách. Druhého úkolu
se všichni obávali, neboť se jednalo o jízdu zručnosti, ve které
jsme museli projet předem připravenou trasu. Nejobtížnějším
úkolem se stala zdravověda a poslední úkol spočíval v jízdě na
dopravním hřišti, kde jsme si prakticky vyzkoušeli své znalosti.
V silné konkurenci žáci mladší kategorie (K. Líčková,
E. Létalová, P. Švrček, Š. Michal) získali pěkné čtvrté místo. Starší
kategorie (M. Halmová, M. Sádlová, J. Sicha, J. Viskot) získala
sedmé místo. Soutěžní den se nám vyvedl a zažili jsme mnoho
legrace. Protože se blíží prázdniny, chtěla bych vám všem popřát
jejich hezké prožití bez úrazů a dopravních nehod s heslem:
NEPOUŠTĚJTE SE NA SILNICI BEZ HELMY!!!
Kristýna Líčková

Motýlek
Motýlku, motýlku,
kam poletíš za chvilku?
Na louku, na louku,
na kytičku fialku.
Vím ještě o jedné,
o podobně barevné.

Westernové městečko
Westernové městečko Šiklův mlýn oplývá neobyčejně
pestrou paletou nepřeberných druhů zábavy uprostřed
překrásné přírody Českomoravské vysočiny.

Co nás čeká?
− veselé divadelní představení z Divokého západu
− návštěva kovbojského města s obchůdky
− odborný výklad o historii Divokého západu
− velká Westernová show s ukázkami drezůry zvířat a
kovbojského umění

−
−
−

ZOO Divokého západu
soutěžní kvíz o sladké odměny
ukázka sedlářského řemesla
Zpracováno dle webových stránek.
Mgr. Jana Malinová
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Atletický čtyřboj
ASPV ve spolupráci s učiteli Tv naší školy uspořádali
otevřenou okresní soutěž v atletice. Tohoto atletického utkání
se zúčastnili i žáci ZŠ Lednice, celkem soutěžilo 66 mladých
sportovců.
Soutěžilo se v těchto atletických disciplínách: běh 50 m, hod
kriketovým míčkem, běh 400 (800) metrů, skok daleký.

Běh 50 m
Starší žáci III :

Starší žáci IV :

1. M. Veklyuk – ZŠ Podivín
2. J. Skotal – ZŠ Podivín
3. A. Hykl – ZŠ Lednice
1. J. Štěpina – ZŠ Podivín
2. J. Garčic – ZŠ Lednice
3. J. Petřík – ZŠ Podivín

Skok daleký
Mladší žákyně I:

Mladší žákyně II:

Starší žákyně III :

Starší žákyně IV :

Mladší žáci I:

Mladší žáci II:

1. L. Hellingerová − ZŠ Podivín
2. H. Mildnerová – ZŠ Podivín
3. P. Tréšková – ZŠ Podivín
1. N. Kingová – ZŠ Podivín
2. A. Švecová – ZŠ Podivín
3. S. Chlupová – ZŠ Podivín
1. A. Vyhnálková – ZŠ Lednice
2. M. Domkovičová– ZŠ Lednice
3. V. Městecká – ZŠ Podivín
1. K. Kosturová − ZŠ Lednice
2. M. Grandičová – ZŠ Lednice
3. M. Horáková – ZŠ Podivín
1. V. Rejentík − ZŠ Podivín
2. O. Švec – ZŠ Podivín
3. J. Čapka – ZŠ Podivín
1. J. Svoboda – ZŠ Lednice
2. V. Viskot – ZŠ Podivín
3. M. Uhlík – ZŠ Lednice

Hod kriketovým míčkem
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Běh 800 m

Mc Donald´s CUP −
soutěž mladších žáků ve fotbale
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme se zúčastnili
fotbalového turnaje mladších žáků tzv. Mc Donald´s CUP (jedná
se už o 12. ročník tohoto populárního turnaje). Okrskové kolo se
hrálo ve čtvrtek 30. dubna 2009 opět na hřišti Sokol Valtice. Velmi
jsme ocenili rychlé autobusové spojení a počasí nám též přálo.
Našimi soupeři byli žáci ZŠ Valtice, ZŠ Mikulov a ZŠ Sedlec.
Školu reprezentovali tito fotbalisti: Kategorie A − 1.− 3.ročník:
K. Bartošík, A. Ibrahimi, Š. Rybka, V. Rejentík, V. Kos, O. Švec,
J. Čapka, V. Savara, A. Kostrhun, M. Kovařík a P.Rybka.
Kategorie B − 4.− 5.ročník: E. Neuhauser, J. Savara, M. Mynařík,
M. Mičík, Š. Plundrák, V. Viskot, M. Gála, J. Předínský, M. Latín
a M. Rotter.
Stejně jako vloni jsme na postup do okresního kola nedosáhli,
ale prožili jsme příjemné sportovní klání, kde jsme si vychutnali
radost z vítězství i zklamání z porážky. Možná až v příštím školním
roce navážeme na úspěchy, kterých dosáhli nynější sedmáci
a osmáci.
A. Racková, M. Poláchová – ped. doprovod

Podivínský
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Závod v přírodě
Učitelé ve spolupráci s ASPV připravili pro žáky 4.−9. ročníku
soutěž v přírodě „Medvědí stezku“.
Na trať dlouhou 5,4 km celkem vyběhlo 47 dvojic, poprvé
i žáci IV. třídy. Nejen svou fyzickou zdatnost si „ověřili“ v okolí
„Šutráku“, ale museli prokázat své znalosti a dovednosti na 9.
stanovištích (vázání uzlů, hod na cíl, topoznačky, lana, poznávání
rostlin, místopis, azimut, součinnost, zdravověda). První dvě hlídky
postupují do krajského kola, popřípadě do republikového kola.

World Harmony Run – Světový běh
harmonie

Výsledky:
Dorostenky:

K. Ševčíková, I. Hrdličková

Starší žákyně II : K. Blatová, M. Halmová
I. Hrdličková, B. Skřečková
Starší žákyně I : V. Městecká, S. Schäferová
B. Hřebíčková, M. Mildnerová
Mladší žákyně I: E. Kosová, E. Průdková
N. Kingová, T. Pacalová
Dorost:

J. Rotter, J. Zezula

Starší žáci I :

J. Dvořák, M. Veklyuk
P. Švrček, D. Chrástek

Starší žáci II:

E. Krajča, L. Stojkovič
M. Pešl, R. Minařík

Mladší žáci II:

P. Vavřík, M. Latin
M. Machač, J. Rybka, D. Kubík

Na školním hřišti

Se štafetou do Lednice

Na startu

Tak to jem nečekal

− je nesoutěžní štafetový běh, jehož cílem je posílit
mezinárodní přátelství. Tato štafeta, která spojuje statisíce
lidí z více než 140 zemí světa zavítala 28. 05. 2009 do našeho
města.
Jako symbol harmonie nesou běžci hořící pochodeň.
Tuto pochodeň převzali naši žáci na hranicích našeho
města a štafetově spolu s organizátory běželi na školní
hřiště. Zde zástupci zemí (Kanady, Ruska, Ukrajiny, Srbska,
Nizozemska, Austrálie, Česka) přivítali ve svém rodném
jazyce nejen žáky, zástupce města, ale i občany a uskutečnili
program zaměřený na rozvoj týmové spolupráce a zodpo−
vědnosti každého z nás za vytváření přátelských a harmo−
nických vztahů v našem okolí.
Po společně příjemně prožité půlhodince se štafeta opět
rozeběhla a pokračovala do Lednice.
Chtěl bych zde pochválit naše zástupce – žáky
(M. Halmová, V. Müllerová, I. Hrdličková, M. Huňová,
J. Zezula, L. Stojkovič, M. Pešl, L. Jochman), kteří běželi
nejen ulicemi města, ale štafetu předali až v Lednici.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Turnaj smíšených družstev
ve fotbale
Poprvé se na novém hřišti uskutečnil školní turnaj
smíšených družstev ve fotbale. K mému milému překvapení
sama děvčata přišla s tímto nápadem a zapojila se nejen
do hry, ale i do organizování turnaje.

Pořadí: 1. IX. třída, 2. VII. třída, 3. VIII. třída, 4. VI. třída.

Družstvo IX. třídy

Zástupci VI. třídy

Reprezentanti VIII. třídy

Smíšené družstvo VIII. třídy

Z á v ě r e m

Celý pedagogický sbor čeká velmi náročná práce. Vedle
obvyklých úkolů i „dolaďování“ školního vzdělávacího
programu.

Vedle náročných úkolů ve výchovně−vzdělávacím
procesu, kdy druhým rokem jsme učili podle dvou výuko−
vých programů, se učitelé zapojili do dalších akcí, kterých
se nejen zúčastnili, ale mnohé z nich sami pořádali a tím
přispěli k dobrému jménu školy a reprezentaci našeho
města.
Co nás čeká v příštím školním roce
Do první třídy pravděpodobně nastoupí 23 prvňáčků.
Jistě se těší na nové kamarády nebo kamarádky a paní
učitelku Mgr. Lenku Brenkusovou.
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V úterý 12. 05. 2009 začal nelítostný „boj“ mezi fotbalo−
vými zástupci jednotlivých tříd. Nešlo ani tak o výsledek,
jako o sportovní vyžití nejen chlapců, ale i děvčat
(S. Schäferové, N. Čechové, A. Slámové, M. Halmové,
M. Huňové, A. Takáčové, S. Dvořákové, K. Ševčíkové a
I. Hrdličkové).

Velké díky
Závěrem chci poděkovat všem pedagogům naší školy
za náročnou práci, kterou vykonávají při vzdělávání dětí.
Díky všem provozním zaměstnancům za skvělou práci
při zabezpečení bezproblémového chodu školy.
Díky také patřívám všem, kteří přímo nebo nepřímo
pomáháte ZŠ Podivín.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
M.C.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
J A R O

JARNÍ PROCHÁZKA

A je tu zase jaro. Začíná se oteplovat a den se začíná
prodlužovat. Začínají kvést kytky a objevují se první pupeny. Vrací
se stěhovaví ptáci a také včely vylétly z úlu. Říká se, že příroda
je mocná čarodějka a ještě nás může překvapit zimou i sněhem.
Vždyť zmrzlí muži teprve přijdou.
S kamarády už začínáme jezdit na skateboardu, ale ještě
neumíme žádné triky. Největší můj úspěch byl, když se mi podařilo
ollie (samozřejmě ne moc vysoko). Taky se chci naučit jezdit na
BMX a můj vzor je Michal Beran, ale zatím je to jenom sen. Mezi
skateboardisty ještě žádný vzor nemám. Nejezdíme jenom
na skateboardu, jezdíme taky na kole a surfujeme (samozřejmě
na internetu). Mezi oblíbené počítačové hry patří Metin 2 a 4story.
Ale zpátky k jaru. V letošním roce to vypadá, že žádné jaro
nebude. Zřejmě počasí přeskočí přímo do léta. Velmi rychle
rozkvetly a odkvetly stromy. Hádám, že třešně májovky budeme
pojídat již koncem dubna, ne v květnu, jako to bývalo dříve. Také
na jahodových záhonech jsou vidět první květy. Na jejich plody
se moc těším, mám je rád. Ty, které koupí maminka nebo babička
v supermarketu nebo zelenině, se jim nevyrovnají.
Také na zahradě dědovi už leze hrášek. To proto, že letos je
opravdu moc teplé jaro, skoro léto.
Jan Rybka

Jednou na jaře jsem se vydala s tetou a jejím psem Mukem
na krátkou procházku k malému jezírku, kde se letos usadila
spousta labutí a kachen. Cestou jsme šli kolem zámku, u kterého
byla spousta květin. Sem tam jsme narazili na nějaký šeřík nebo
jiný keř. K zámku vedla široká kamenná cesta, ale od něj jsme
museli jít po čerstvě posekané trávě. Celou cestu kolem nás Muk
běhal a zadupával všechny květiny, které jsme potkali, do země.
U jezírka jsme se na chvíli zastavili a já jsem si hrála s Mukem.
Pak jsem se zadívala na jezírko a pozorovala jsem labutě. Jenže
Muk byl moc rozdováděný, tak na mě zezadu skočil a shodil
mě do jezírka.
Jedna kachna co plavala poblíž se lekla a rychle odplavala
do rákosí. Taky nějaké labutě vyletěly z vody a pár žab vyskákalo
na břeh. Teta ke mně přispěchala a vytáhla mě z vody. Sotva
jsem vylezla z vody, začalo se ochlazovat, vítr začal foukat silněji,
a už vůbec nebyl tak teplý jako předtím. Přišla bouřka! Tak jsme
se otočili a spěchali domů.
Když jsme se vrátili, přestalo pršet, ale obloha byla stále
zatažená. Druhý den jsme plánovali jít k jezírku znovu, jenže jsme
byli všichni tři nemocní. A Katka říkala, že kdybychom ji poslechli,
nikam nechodili a radši zůstali doma, mohli jsme teď být zdraví a
nemuseli jsme celý den jenom proležet.
Zuzana Blatová

Městská knihovna Podivín
Nové knihy pro děti:
Kocour detektivem − první čtení pro nejmenší s velkými písmeny,
bohatě ilustrováno.
Dobrodružné příběhy rodinky trolů − Vogl Christl
366 krátkých pohádek na dobrou noc o kouzelných skřítcích.
Pohádky z moře − Wagnerová Magdalena
Pohádky pro starší děti o podmořském světě a tajemstvích, která
skrývá.

Nové knihy pro dospělé:
Ohlédnutí − Vojtek Antonín
Monografie vydaná u příležitosti 75. narozenin významného
regionálního malíře, spisovatele a básníka. Umělec provází
čtenáře svým životem od dětských let až po současnost a vyznává
se z lásky k malování, lidem a přírodě lužních lesů a Pálavy.

Úhel dopadu − Mac Dougal Bonnie
Mladá právnička je svědkem havárie vrtulníku, ve kterém letí
její významný klient, zástupce velké stavební společnosti. Když
pozná, že havárie nebyla náhoda, uvědomí si, že je v sázce její
život.
Děsivé tajemství – Victor Cynthia
Mladí manželé s dětmi vedou spokojený život pouze do doby,
než manžel nečekaně zbohatne a rodinný život se mu omrzí.
Finguje svou smrt, ženu a děti zanechá bez jakékoli pomoci a
začíná nový život daleko od domova. Jeho žena
využije pseudonymu, pod kterým psal neúspěšné romány s tím
rozdílem, že její knihy mají obrovský úspěch. Manžel se cítí
podvedený a usiluje svou pozici spisovatele získat zpět…
Nové naučné knihy z nakladatelství Portál:
Umíte říct Ne? / kniha o asertivitě /,
S dětmi v přírodě / zážitková výchova na celý rok /,

Celestýnské proroctví − Redfield James
Hlavní hrdina, který touží poznat smysl života, se vypraví do
Peru, aby pátral po tajemném Rukopisu neznámého původu,
který se snaží oficiální místa neúspěšně potlačit. Rukopis
osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace v příštím tisíciletí
ubírat.
Na tuto knihu navazuje Desáté proroctví a Tajemství Shambhaly
– knihy vedou čtenáře k dalším dobrodružstvím a novým
duchovním pravdám, jež se objevují v lidském vědomí.

Hudební nástroj a naše dítě / jak vybrat hudební nástroj našemu
dítěti /,
Mé dítě si věří
u dětí /,

/ pěstování sebedůvěry a překonávání strachu

Pleteme veselé hračky / originální návrhy na pletené hračky
pro nejmenší /.
Hana Ocelíková, knihovnice
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HODY a HODKY

Podivínský košt 2009

1.stárkovský pár: Jan Juráš a
2.stárkovský pár: Pavel Marek

Markéta Gálová
a Jana Vlašicová

Podivínská chasa zve všechny milovníky dobré zábavy
na tradiční krojové hody a hodky, které se konají:

HODY:
v sobotu a neděli 4. a 5. července 2009
k tanci a poslechu po oba dny hraje
dechová hudba Legrúti
Program hodová sobota:
Odpoledne ve 14.00 sraz krojové chasy u prvního
stárka na ulici Rybáře.Odtud se průvod vydá ulicemi
,,Svodniční,, a Habánov na ulici Štefanikova k první
stárce. Poté ulicemi Bratislavská a B.Němcové
ke starostovi p. Machovskému,který předáním práv
slavnostně zahájí hody.Pokračuje se ulicí Husovou
a Havlíčkovou na hodové sólo.
Večerní zábava bude probíhat od 21.00 hodin
Program hodová neděle:
Sraz chasy ve 14.15 u druhé stárky na ulici
B.Němcové.Společný průvod chasy a mužáků,
pod vedením druhého stárka,se vydá ulicemi Husova
a Havlíčkova na sólo.
Večerní zábava bude probíhat od 21.00 hodin

HODKY:
v sobotu 11. července 2009
k tanci a poslechu hraje dechová hudba Skaličané
Program hodky:
Sraz krojové chasy bude ve 15.30 u„Staré radnice“ .
Průvod na solo půjde přes ulice Komenského,
Palackého a Havlíčkova.
Večerní zábava bude probíhat od 21.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu krojové tradice
v Podivíně.

PODĚKOVÁNÍ
Chasa děkuje všem, kteří přispěli peněžním či
hmotným darem nebo se podíleli na organizaci
krojového plesu, který se letos konal u příležitosti
,,setkání stárků“.
Závěrem by chasa chtěla také poděkovat všem, kteří
i malým kouskem železa přispěli při letošním
„chasovním sběru šrotu“.
Vám všem patří naše velké a upřímné DĚKUJEME
CHASA
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ČZS ZO − sdružení vinařů PODIVÍN
a Město PODIVÍN
uvádějí výsledky −

XVIII. Výstava vín
konaná
v neděli 12. dubna 2009
v Městská hale v Podivíně.
Z nejlépe hodnocených vzorků od jednotlivých
stolů vybrala znalecká komise následnou
degustací tato vína:
Nejlépe hodnocené víno bílé
Vzorek: 285
RODINNÉ VINAŘSTVÍ SPĚVÁK,
VELKÉ BÍLOVICE 1376
Chardonnay PS 19,6
Nejlépe hodnocené víno červené
Vzorek: 603
OSIČKA Ludvík, VELKÉ BÍLOVICE 1173,
Merlot 19,6
Nejlépe hodnocené víno Města Podivína
Vzorek: 488
ŘEZÁČ Svatoslav, PODIVÍN 367,
Frankovka 2005 PS 19,6
Nejlépe hodnocená kolekce vín
HORÁČEK Klement, RAKVICE 491
kolekce vín s průměrným hodnocením 18,83
Vítězům všech uvedených kategorií blahopřejeme.
Podivínští vinaři
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12.YMCA−SKAUTský oddíl

Sloupek pro družstevníky
a vlastníky bytů.

Putovní výprava
na Chřiby 5.−7.6. 2009
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Kubík a Marek Rotter.
Za 12.YMCA−SKAUTský oddíl
Radim Holub

Vážení družstevníci, jak jsem Vás posledně
informoval o termínech výročních schůzích, tak vše
proběhlo i když ne úplně hladce. Najdou se i domy,
kde nejsou obyvatelé, ať už se to týká družstevních
domů, nebo domů ve vlastnictví, schopni tyto schůze
včas uskutečnit. Jsou i případy, kdy musí svolat a řídit
schůzi pracovníci družstva.
Shromáždění delegátů (dále SD) se uskutečnilo
v úterý 19. května v jednacím sále Domu školství
v Břeclavi. Schválený program byl projednán a
schválen, i když k některým bodům byla dlouhá a živá
diskuse. Důležitý bod byl schválení „Směrnice
o poplatcích za služby“. Tato směrnice vycházela
z úkolu předešlého SD. Jedná se o to, aby se nezve−
daly základní správní poplatky (zatím dále platí
družstevníci 120,− Kč/měsíc/byt), ale za mimořádné
a nepravidelné akce stanovit sazebník.
Hned po konání SD bylo všem samosprávám
rozesláno usnesení ze SD, které by mělo být vyvěšeno
ve všech vchodem domů. Domovník nebo předseda
samosprávy obdržel „Směrnici o poplatcích
za služby“. Dále vám měl předseda samosprávy dát
do schránek první číslo „Zpravodaje“ SBD Dyje
Břeclav.
Tento „Zpravodaj“ (informační občasník
stavebního bytového družstva) nebude vycházet
pravidelně, ale dle potřeb družstva jednou i vícekrát
ročně. Impuls vyšel od Vás družstevníků, že nejste
vždy dostatečně samosprávami informováni o dění
v družstvu. Uvidíme, jak se „Zpravodaj“ osvědčí.
Minule jsem Vás v krátkosti informoval o dotacích
na opravy domů v rámci akce „Panel“, která se týká
revitalizace panelových domů, ale také program
„Zelená úsporám“, který realizuje Státní fond
životního prostředí. Tento program je možno čerpat
na všechny domy v rámci stavebních úprav domu za
účelem snížení energetické náročnosti. Stanovené
podmínky jsou tak tvrdé, že na dotace by dosáhlo
sotva 20% žadatelů. V současné době se o zmírnění
podmínek asi dá hovořit těžko. Ale přese všechno,
domům, které uvažují o zateplování domu,
doporučuji v tomto pokračovat a řádně se na akci
připravit s tím, že do doby než začnou práce
realizovat, tak se podmínky dotací snad zlepší.
Závěrem podotýkám, že dotace Zelená úsporám se
týká družstevních i vlastnických bytů SVJ. Pracovníci
družstva pomohou s vyřízením oprav i SVJ ve správě
SBD Dyje Břeclav.
Pospíšil Jiří
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Z činnosti Svazu tělesně postižených, organizace Podivín
Naše organizace, která má k dnešnímu dni 234 členů, pořádá
pro své členy návštěvy divadel, poznávací zájezdy a rekondiční
pobyty.
V měsíci březnu jsme navštívili výstavu ‘‘TUTANCHAMON
– JEHO HROB A POKLADY‘‘ v TITANIC HALL v Brně. V měsíci
dubnu výstavu FLORA OLOMOUC. Koncem měsíce května jsme
shlédli divadelní inscenaci „Cikánský baron“ v režii Jiřího
Merlíčka v Boleradicích. Všech 80 účastníků opět nadchla,
odměnou pro herce byl dlouhý potlesk. V letošním roce už
nenavštěvujeme bazén v lázních Luhačovice, protože máme
k dispozici jezdit do bazénu v nově otevřených lázních
v Lednici. Pravidelně každý čtvrtek v měsíci jezdí kolem 18
zájemců od měsíce března. Pokračujeme také s návštěvou
termálních lázní v Maďarsku Mošoň. První zájezd se uskutečnil
6.dubna a 15.června návštěvu zopakujeme.
Největší akcí v letošním roce byl rekondiční pobyt
v rekreačním středisku DOLY BÍLINA ve Sloupu v Čechách.
Proběhl v době od 25. do 29. května za účasti 49 členů.
Opět proběhla v březnu členská schůze s malým
občerstvením. Novinkou v letošním roce byla oslava Svátku
matek dne 9. května v Besedním domě. Přichystáno bylo

Zájezd invalidů „Flora Olomouc, Bystrovany − 24.4.2009
občerstvení a překvapením živá hudba. Mohli jsme si společně
zazpívat a později se několik členek odhodlalo k tanci a nakonec
se beseda o hodinu protáhla.
Výbor organizace

Rekondiční pobyt
Ve dnech 25.5. – 29.5. 2009 jsem se zúčastnila s manželem rekondičního pobytu v rekreačním středisku „Doly Bílina“ Sloup
v Čechách, který pořádalo Sdružení zdravotně postižených v ČR, organizace Podivín.
Zájezd se vydařil, probíhal v příjemné atmosféře. Byly pořádány zájezdy do okolí, první den ubytování a prohlídka okolí, druhý
den zájezd na Ještěd a prohlídka města Liberec. Třetí den jsme jeli do Děčína, odtud lodí do Hřenska, čtvrtý den pobytu zájezd
do obce Zákupy, kde byla prohlídka zámku. Odpoledne pršelo, ale ani to nepřekvapilo naše vedoucí zájezdu, kteří pro nás
připravili opékání klobás a pan Strosche nám v jídelně pro zpestření zahrál na harmoniku, kde si mohli všichni společně posedět
a zazpívat. Pátek, den odjezdu, jsme zakončili pobyt návštěvou skláren Lindava.
Rekondiční pobyt se vydařil, lidi si odpočinuli od běžně zaběhlého rytmu života, viděli jiný kraj, přišli na jiné myšlenky.
Děkujeme všem, kteří se postarali o klidný a zajímavý rekondiční pobyt, hlavně vedoucím p. Zimmermannové J.
a Ellingerovi V.
Daniela a Radek Doležalovi
Děkuji všem členům výboru Sdružení zdravotně postižených v ČR, organizaci Podivín, kteří se postarali o zpříjemnění
odpoledne všem ženám ke Dni matek. Přivítání bylo příjemné, každá žena při vstupu obdržela karafiát, drobný sladký mls, občerstvení
a o hudbu se postaralo duo Hájek a Vepřek. Celé odpoledne probíhalo v příjemné a milé atmosféře.
Daniela D.

Travnatá plocha
Takto vypadá konečná úprava
travnaté plochy
po rekonstrukci kanalizace
před domem manželů Ellingerových
na ulici Sokolská č. p. 483.
Louka, pole nebo trávník ?
Ellinger Vladimír
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Rybářské
Letošní rybářské závody ovlivnilo zhoršení počasí.
Na začátku týdne svítilo sluníčko, ve středu se
ochladilo a to mělo obrovský vliv na braní ryb. Sto
sedmdesát osm lovících z místní organizace ale i
z okolních sdružení přijelo a netrpělivě očekávalo na
výstřel, který padl přesně v šest a odstartoval letošní
závody.
V poli startujících jsme viděli lovit rybáře
na plavanou, feeder i klasickou položenou. Závod byl
dramatický a v poli bylo vidět, kdo a jak se k lovu
připravoval. Byli rybáři, kteří za celý závod neulovili
ani šupinu, byli však i takoví co ulovilo i několik kaprů
a několik desítek bílých ryb, jednalo se však o výjimky.
V deset hodin se ulovil kapr, který svými rozměry a
hmotností naznačil, že v našem revíru plave nejeden
krásný kapr. Jedenáctá hodina byla konečnou a
všichni rybáři spěchali k chatě, kde se zatím přípravný
výbor ujal sčítání úlovků.
Přesně v půl dvanácté tiskový mluvčí sdružení
Petr Tydlačka spolu s předsedou Petrem Švecem
vyhlásili vítěze závodu. 1.místo obsadil Jaroslav
Důbrava z MO Podivín s kaprem o hmotnosti 10 kg
a délce 83 cm. Protože se neulovil bodovaný amur,
na druhé místě se umístil z Břeclavské MO Jan
Vymazal, který ulovil v součtu délek 188 cm ulovených
mírových kaprů. 3. místo v téže kategorii obsadil
Roman Jakubčík se 143 centimetry s MO Hustopeče,
který ulovil dalších 37 ks bílých ryb. Lovící rybáři ulovili
celkem 34 kaprů a 8 úhořů, z nichž nejdelší měřil 75
cm a ulovil ho Miloš Vidlář z naší MO a obsadil tak
šesté místo, bílé ryby se ulovilo celkem 97 ks.
Po slavnostním vyhlášení a pozvánce na nedělní
dětské závody proběhl závod v hodu na cíl. Oblíbené
disciplíny se zúčastnilo 11 rybářů. Od začátku byla
vidět převaha domácích. Od začátku vedl a nakonec
zvítězil náš předseda Petr Švec, kterému se podařilo

závody

bylo i několik děvčat, která ukázala, že jim rybolov není
cizí. Lovil se kapr, úhoř a bílá ryba.
Pokud srovnáme počet úlovků z předcházejícího
dne, kdy lovili dospělí, jednoznačně vedou děti.
− 64 dětských účastníků, z toho 47 bylo bodováno,
ulovilo se celkem: 36 ks mírového kapra, 33 ks
podmírečných kaprů, 4 ks úhoře, 118 ks bílé ryby.
Takže sečteno a podtrženo i letošní závod mládeže
se nesl jako loňský závod v nadvládě děvčat rybářek.
1. místo Kristýna Švédová za kapra 51 cm,
2. místo Hana Tománková,
3. místo Vavřík David,
4. místo Matouš Marek,
5. místo Pospíšilová Terezka,
6. místo Kaňová Kristýna,
7. místo Rybka Šimon,
8. místo Savara Jiří,
9. místo Režný Marek,
10. Skokan Dominik.
Vítězka Kristýna Švédová si kromě věcné ceny
odvezla i krásné horské kolo, které vítězi věnovala firma
autodoprava Akai.
MO Podivín všem dětem zaplatil občerstvení a
všichni účastnící obdrželi ceny od partnerů závodu,
kterým patří dík za podporu našeho krásného koníčka,
ve kterém podporujeme i děti a mládež.
Sledujte stránky www.carpion.com, kde se dozvíte
další informace k nočním závodům, které proběhnou
na cyrilometodějský svátek.

trefit cíl každým z pokusů.
Za vydařené závody je
potřeba poděkovat celému
přípravnému výboru, ale
hlavně sponzorům, kteří
věnovali ceny do bohaté
tomboly.
Zvláštní poděkování patří
M. Krůtilovi a V. Holubovi,
kteří pro startující i širokou
veřejnost připravili občer−
stvení. Ceny pro vítěze
připravila Rybářská pro−
dejna D. Mikeráska a byla
také patronem dětských
rybářských závodů, které
začaly v sedm hodin. Děti
přivítalo nádherné počasí
s oparem nad vodou a
klubajícím se sluníčkem.
Lovilo se od „Špice“ po
„Vysoký břeh“ a startujících
rybářů bylo celkem 64.
Přijely děti z Břeclavi,
Týnce, Kostic, Rakvic, ale
i Brna a Zlína. Mezi lovícími
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TJ Slavoj o.s. Podivín
Vážení čtenáři,
i když venku již svítí krásně slunce a trvá nádherné letní
počasí, dovolte mi, abych se ještě v tomto článku vrátil
k našemu maškarnímu plesu, který se konal 28. února 2009
v Městské hale v Podivíně. K tanci a poslechu hrála skupina
„Bingo Band“.
Náš ples navštívilo 542 platících návštěvníků a zúčastnilo
se ho 86 jednotlivců v maskách. Těmito čísly se tento ples
stává jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších akcí
v Podivíně. Je velmi potěšující, že přitahuje i mladší generaci.
Na přiloženém fotu je jedna z nejatraktivnějších skupin
v maskách, která náš ples navštívila.
Ale hlavním důvodem proč píši tento kratičký článek je
potřeba vyslovit poděkovaní všem členům naší Tělovýchovné
jednoty Slavoj Podivín, kteří se svou prací podílejí na přípravě,
zdárném průběhu a posléze i úklidu po této akci.
Nemenší poděkování patří i všem sponzorům, kteří
jakýmkoli způsobem přispěli ke zdárnému průběhu této akce.
Je pochopitelné, že je tady nemohu všechny vyjmenovávat,
ale 250 cen v tombole je toho důkazem. Omlouváme se všem

zpravodaj
divákům, kteří v tombole nevyhráli, ale jediným návodem na
výhru je koupit si příště více losů.
Všechny peníze získané touto akcí rozděluje VV TJ mezi
jednotlivé oddíly a odbory a jsou použity na sportovní činnost
a to hlavně na činnost naší mládeže.
Jestli se chcete dobře pobavit, přijďte na maškarní ples
i v roce 2010. Bude se konat ve stejných prostorách 20. února.
Za VV TJ Slavoj o.s. Podivín
K av an

Pavel

Z činnosti oddílu badmintonu
– TJ Slavoj o.s.Podivín
19. dubna jsme uspořádali již tradiční akci – Den otevřených
dveří badmintonu, což je badmintonový turnaj dvojic pro děti
badmintonity a jejich rodiče, přátele a známé.
Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet hráčů −
21párů. Po náročném a dlouhém soupeření se vítězi
letošního jarního ročníku stala dvojice Pavel Kadrnka mladší
a Josef Kynický.
Všichni se velmi dobře bavili, za obětavou práci v bufetu
děkujeme paní Kavanové a těšíme se na podzimní kolo.
Kavan Pavel

Z činnosti MS Podivín
Dne 4.4. 2009 zorganizovalo Myslivecké
sdružení Podivín ve spolupráci s Měst−
ským úřadem již tradiční brigádu, spojenou
s úklidem odpadků a černých skládek
v okolí Podivína.
Jako každý rok jsme nasbírali tolik odpadků,
že zaplnily celou traktorovou vlečku.
Tímto bychom chtěli poděkovat městu
za zapůjčení vlečky a také všem občanům,
kterým není nepořádek v našem okolí lhostejný.
MS Podivín
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Eva Kosová vybojovala oblastní titul

Foto: Týdeník Břeclavsko − Jiří Holobrádek

Foto: Týdeník Břeclavsko − Jiří Holobrádek

Tato mladá gymnastka z Podivína je dlouholetou členkou
a závodnicí Sportovního klubu moderní gymnastiky. Její
výsledky ji řadí mezi opory klubu. Na snímku je zachycena na
oblastní soutěži v Charvatské Nové Vsi.
V kategorii III. VTp v sestavách bez náčiní a se švihadlem

suverénně zvítězila. Každé její soutěžní cvičení provází jemný
úsměv, což také dokumentuje záběr snímku.
Přejeme jí další úspěchy v tomto ušlechtilém sportu.
Mgr. Václav Vaněk

Poděkování
Děkuji všem rodičům a fanouškům základny Slavoje Podivín za pomoc a podporu v sezóně 2008/2009.
Pevně věříme, že naši malí fotbalisté Vám budou dělat velkou radost i v nadcházející sezóně mistrovské soutěže.
Za realizační tým základny Pavel Stojkovič – trenér

Krajský přeborník opět
do Podivína
Ve dnech 23. a 24. května 2009 za slunečného počasí
v krásném prostředí blízko punkevních jeskyň Moravského krasu
v Protivanově proběhly dvě soutěže a to Moravský pohár
a nominace na MI−ČR žáků, které se bude konat ve dnech 26. až
28. června na ATC Podroužek Netolice pod bdělým okem klubu
KLoMo Maják Borovany.
V soutěži Moravský pohár vyhrál Jan Rybka kategorii EX−Ž a
stal se tak krajským přeborníkem Jižní Moravy.
EX−Ž
1. místo Jan Rybka
3. místo Pavel Rybka
4. místo Matěj Kovařík
Umístění kategorie EX−500 3. místo Pavel Rybka
Naší mladí modeláři dokázali, že se s nimi musí i letos počítat
na předních místech. Viliam Hobľák, ved.KLoM Calypso – Podivín
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Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti
Toto heslo plně vystihuje tvrdou přípravu Dany Suré,
která je držitelkou titulu Mistryně republiky v armsportu
– přetláčení rukou – ve své kategorii.
Na snímcích je zachycena při tréninku jak posiluje
ruce a nohy. Dosažení vynikajících výsledků Dany Suré
předchází desítky hodin tvrdé práce v posilovně.

Věřme, že Daně její sportovní zápal vydrží co
nejdéle a bude tak následovat své kamarády z oddílu
– bratry Svačinovi.
Držíme jí palce.
Mgr. Václav Vaněk

Surá Mistryní ČR
Mistrovství České republiky juniorů a juniorek
do 18−ti let v armsportu − přetláčení rukou proběhlo
v sobotu 4. dubna v Židlochovicích. Na nejdůležitější
závody roku zajížděl i mladý kolektiv z Podivína.
Právo účasti na juniorský šampionát vybojovala
z Podivína pětice závodníků; Dana Surá, Klára Gálová,
Andrea Nosková, Pavel Bartošík a Tomáš Hanyáš,
který nakonec nenastoupil z důvodu překročení
nominační váhy.
Podivínští vkládali největší naděje do juniorek. Dana
Surá obhajovala loňský mistrovský titul ve váze
do 55 kg. V sobotu ale do této váhy nenastoupila.
Zastoupila ji oddílová kolegyně Andrea Nosková.
Výborně připravená Andrea si vedla skvěle. Na svém
prvním mistrovství vybojovala dvě stříbrné medaile.
Dana Surá se nominovala do kategorie nad 55 kg.
Zde se střetla s dvojnásobnou obhájkyní této váhy
Renatou Novákovou ze Židlochovic. Obě závodnice
postupovaly pavoukem soutěže až do finále, kde svedly
na levou ruku infarktové zápasy. Nakonec 2:1 na zá−
pasy zvítězila Renata Nováková. Finále na pravou ruku
mělo o poznání jednodušší průběh. Surá je pravačka a
vrátila prohry své největší soupeřce a stala se po
zásluze Mistryní republiky v nejtěžší kategorii juniorek.
V této váze startovala jen na pravou ruku i Klára
Gálová. Té se v poslední době zdravotní problémy
26

nevyhýbají a výsledek tomu odpovídal, když skončila
na 4. místě.
Pavel Bartošík vybojoval ještě pro podivínské barvy
třetí a čtvrté místo v nejtěžší juniorské kategorii nad 75
kg.V hodnocení oddílu skončili s očekáváním na prvním
místě domácí Židlochovice před druhým Nymburkem
a třetím Podivínem.
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Bratři Svačinovi zazářili
na republice

Jenže letos to měl o poznání těžší. Na levou ruku
vybojoval titul ve váze do 90kg a na pravou nesoutěžil,
aby nekonkuroval svému bratru ve váze do 100kg.
V nejtěžší kategorii nad 100kg obsadil Jaroslav
Vavřina 4. a 5. místo.

Kulturní dům v Přerově byl dějištěm 14. mistrovství
ČR seniorů v armsportu − přetláčení rukou. Z břeclav−
ského regionu se nominovali jen závodníci Sokola
Podivín.
Domácí šampionát odstartovala soutěž žen. Podivín
reprezentovala úspěšná juniorská jednička Dana Surá.
Také mezi ženami se jí dařilo. Dosáhla stejného
výsledku jako loňského roku, když obsadila v kategorii
do 60kg dvakrát třetí místo.
Mezi muži se začínalo ve váze do 70kg. Při neúčasti
Michala Králíčka, který mohl pomýšlet na bronzový
stupeň, nastoupila podivínská dvojka Lukáš Dorazil,
který se umístnil na 5. a 6. místě.
O největší úspěch podivínských pákařů se znovu
postaralo trio bratří Svačinových. Na pravou ruku drtili
soupeře jednoho za druhým.
Robin Svačina je pákařská stálice v kategorii do
80kg. I když mu vyrůstají velmi zdatní soupeři a nic
mu nedarují zadarmo, přesto jeho dlouholetá zkušenost
a síla ho vynesla až ke stupňům nejvyšším. Na svou
slabší levou se umísil na druhém místě, na pravou ruku
vybojoval mistrovský titul a obhájil tak stejný výsledek
jako loni.
Radek Svačina v kategorii do 90kg si počínal stejně
tak jako jeho starší bratr. Jen na levou získal třetí místo
a při absenci svého bratra získal titul na pravou ruku.
Nejstarší z bratrů Rostislav obhájil také dva tituly.

Robin Svačina třetí
na Slovensku
Senec u Trnavy. V pořadí 16. ročník mezinárodní
soutěže v páce Senecká ruka proběhl o víkendu 28.
března na Slovensku. Nejlepšího výsledku z českých
reprezentantů dosáhli pákaři Sokola Podivín bratři
Svačinovi.
Za účasti sto padesáti závodníků z deseti států
Evropy − Belgie, Německa, Polska, Maďarska,
Rumunska, Itálie, Turecka, Litvy, Česka a domácí
Slovenské republiky byl odstartován nejstarší
středoevropský turnaj v páce. Podle obtížnosti soutěže
nazývaný „malou Evropou“.
Jedinému českému závodníkovi, kterému se
podařilo vystoupit na stupně vítězů, byl Robin Svačina
v kategorii mužů do 85kg. Robin postupně přešel přes
závodníky z Německa, Itálie, Belgie, Maďarska a
Polska. Prohrál jen z úřadujícím Mistrem světa
Lubomírem Jagnešákem ze Slovenska − vítězem a
druhým z posledního ME − tureckým závodníkem
jménem Onder Durman. Z české výpravy ještě
dokázal bodovat Rostislav Svačina pátým místem
v kategorii do 95kg.
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• INZERCE •
Práce na PC.
www.internetjob.cz/kov
Prodám babetu 210 oranžové
barvy, jako nová cena dohodou
mob. 731 581 570

• INZERCE •

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

DOVOLENÁ 2009
•
•
•

Příjemnou dovolenou
přeje redakce
Podivínského zpravodaje

pobyty u moře − letecky z Brna, Prahy, Bratislavy i Vídně,
autobusem i vlastní dopravou
ekonomicky i luxusně, hotely, penziony, studia,
apartmány, stany, mobilhomy…
pobyty v tuzemsku – různé typy ubytování ve všech
cenových kategoriích, také chaty a chalupy, lázně

Velký výběr last minute − denně dostávám aktuální nabídky
− stačí zadat požadavek − pohlídám, pomohu s výběrem,
porovnám nabídky, informuji Vás, vše vyřídím.
Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje
nebo jako na internetu.
Ušetříte za telefony, poštovné a bankovní poplatky.
Provozní doba: PO−PÁ 16.00−18.00 + ÚT a ČT 9.00−11.00
www.danitour.cz www.danitour.cz www.danitour.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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