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Jaro klepe na dveře
Kadý se jistì tìí na chvíli, kdy po dlouhých,
chladných mìsících pøedá paní Zima svou vládu
Jaru.
Venku se rozestoupily mraky a na mé okno
neodbytnì ukají prstíky jarního sluníèka.
Zve mì na malou procházku. Kdo z Vás by
odmítl tak milé pozvání?
Procházím ulicemi zalitými sluncem a potkávám
známé i neznámé
lidi. Vichni ale mají
nìco spoleèného.
Úsmìv na tváøi.
A jak by ne, vdy
je jaro, èas znovuzrození a radosti.
Po pár krocích se
ocitnu za mìstem.
Na zeleném svìím
koberci pomalu
mizí poslední ostrùvky snìhu. Køehké
snìenky a bledule
vystrkují své malé
hlavièky a zvìdavì
koukají na svìt.
Záøivì luté klobouèky pampeliek
navtívil první hmyzí poák. Upovídaný èmelák
se dnes zastavil jen na skok. Ochutnal slaïouèký
pyl, který mu pampeliky nabídly za jeho slubu.
Musel letìt pøes celý les, aby vyøídil vem pozdravy
od pøátelských fialek.
Procházím kolem potoka, kde se v køiálovì
èisté vodì zhlíí mladé pomnìnky. Voda si u dávno

prorazila cestu ledovou bránou a její dovádivé
vlnky smìle pøeskakují pøes kameny.
Náhle mì ovane omamná vùnì rozkvetlých
jabloní a tøení. Zavøu oèi a pøipadám si jako
v hlediti divadla. Pøede mnou se v lehkém
vánku roztanèily bílé a rùové kvìty stromù
jako nìné baletky. Do taktu jim vyhrává cvrèek,
který si právì naladil své houslièky,
aby se mohl pøipojit
k velkému ptaèímu
orchestru.
Náhle se obloha zatáhla. Klidnou hladinu vodní
tùòky zèeøily první
kapky svìího jarního detíku. Veselé
kapky se jako dovádivé taneènice
hbitì snáejí k zemi.
Ani tam vak
nepøestává jejich
pou. Podávají si
ruce, hledají si
spoleènou cestu a
slévají se do malých
louièek i do velkých
kaluí
A dé mì vrátil zpìt do reality.
Tak takové je jaro. Veselé a dovádivé, barevné
i voòavé. Snad u brzy svatý Petr odemkne
petrklíèem jaro i u nás.
Miroslava Èaèíková, 8. B
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Informace ze VIII. zasedání
Zastupitelstva města Podivína, která se konalo
dne 16. 12. 2003
Zastupitelstvo města na svém VIII. zasedání projednalo a schválilo následující
body :
1. vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů
zastupitelstva města č. VII ze dne 11.11. 2003.
2. vzalo na vědomí prezentaci projektů veřejné zeleně Masarykova náměstí
a parku „u Fruty“ dle projektové dokumentace předložené manželi
Krejčiříkovými. O realizaci parkových úprav dle předložených projektů
rozhodne zastupitelstvo města na následujícím zasedání zastupitelstva
města po projednání komisí pro životní prostředí a rozvoj města.
3. projednalo a hlasováním rozhodlo schválit pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2004 k zajištění rozpočtového hospodaření města
Podivína a jím zřízených organizací v době od 1.1. 2004 do schválení
rozpočtu města na rok 2004.
4. schválilo Rozpočtové opatření č. 4 bez výhrad
5. pověřilo radu města prověřením a eliminací rizik spojených s uzavřením
kupní smlouvy a rozhodlo takto ošetřenou kupní smlouvu na prodej
pozemku p.č. 1780/6 v k.ú. Podivín s panem Kamilem Jordánem, bytem
Za Drahou 823, 691 45 Podivín. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy a dohody účastníků kupní smlouvy
o úhradě všech výdajů spojených s touto kupní smlouvou.
6. schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru od Komerční banky,
a.s. ve výši 9.300.000,− Kč na dobu deseti let s fixací pevné úrokové
sazby 4,55%. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Stanislava
Machovského podpisem úvěrové smlouvy a dvou kusů krycích směnek.
7. vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru za
rok 2003.
8. schválilo dle předloženého návrhu plán činnosti finančního výboru
na rok 2004.
9. rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej části pozemku p. č.
2325/1 v k.ú. Podivín. Termín pro podání žádostí stanovilo zastupitelstvo
města na 30 dnů ode dne vyhlášení veřejné nabídky.
10. rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej části pozemku p. č.
745/1 v k.ú. Podivín. Termín pro podání žádostí stanovilo zastupitelstvo
města na 30 dnů ode dne vyhlášení veřejné nabídky.
11. rozhodlo o tom, že s platností od 01.01. 2004 nebudou členům
zastupitelstva města rozesílány zápisy z jednání zastupitelstva města.

zpravodaj
691 45 Podivín, Loutkářský soubor Podivíni, 691 45 Podivín, TJ Sokol
Podivín, 691 45 Podivín, IČ : 531367, TJ Slavoj Podivín, 691 45 Podivín,
IČ : 42324211, ZMCA v České republice, sdružení YMCA T. S.,
Sovinec 26, 639 00 Brno, IČ : 26532859, 12. YMCA – skautský oddíl
Podivín a Taneční krúžek Ratolest, Modelářský klub SMRČ č. 125,
KLoM CALYPSO Podivín, Sadová 854, 691 45 Podivín, IČ : 65805119,
Klub přátel okrasného ptactva v Podivíně, Revoluční 934, 691 45 Podivín,
Moravský rybářský svaz – místní organizace v Podivíně, 691 45 Podivín,
Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíšená organizace, 691 45 Podivín,
IČ : 65804708.
9. projednalo a hlasováním schválilo závěrečnou zprávu hlavní inventarizační
a likvidační komise k 30.11. 2003 a k 31.12.2003 dle předložených
zpráv bez výhrad.
10. rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na možnost poskytnutí finančních
prostředků z „Bytového fondu Podivín“ s možností podávání žádostí
v termínu od 12.03. 2004 do 13.04. 2004.
11. Zastupitelstvo města tímto prohlašuje, že se vzdává práva na převod,
resp. nebude uplatňovat právo na převod k níže uvedenému pozemku
ve vlastnictví státu : pozemek p.č. KN 1477 katastrální území Podivín,
obec Podivín, druh pozemku zahrada, výměra pozemku 753 m 2 ,
zapsaného na listu vlastnictví 10002 u Katastrálního řadu v Břeclavi.
12. rozhodlo vyřadit z majetku města drobný dlouhodobý hmotný investiční
majetek (DDHM) dle vyřazovacího protokolu sestaveného vedoucí Školní
jídelny při Základní škole Podivín Alenou Leskourovou. Zastupitelstvo
města rozhodlo vyhlásit v termínu od 22.03. 2004 do 23.04. 2004
veřejnou nabídku na prodej DDHM dle výše uvedeného protokolu a
tento následně po ocenění výborem složeným se zástupců kontrolního
výboru, finančního výboru, zaměstnance městského úřadu a po ukončení
veřejné nabídky odprodat případným žadatelům.
13. rozhodlo pověřit kontrolní výbor provedením kontroly stavu nájemních
bytů v domě č.p. 401 v Podivíně.
14. rozhodlo vyhradit si právo zveřejňovat záměr města prodat, směnit,
nebo darovat nemovitý majetek.

Je-li Zelený ètvrtek bílý,
tak je léto teplé.

Informace ze IX. zasedání
Zastupitelstva města Podivína, která se konalo
dne 11. 3. 2004
Zastupitelstvo města na svém IX. zasedání projednalo a schválilo následující
body:
1. vzalo na vědomí prezentaci projektu veřejné zeleně dětského parku „Hliníky“
a souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace předložené
manželi Krejčiříkovými.
2. vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů
zastupitelstva města č. VII ze dne 11.11. 2003 a č. VIII ze dne 16.12.
2003.
3. projednalo a hlasováním rozhodlo prodat Pavlu Knéblovi, trvale bytem
Komenského 267/22, 691 45 Podivín, část pozemku p.č. 745/1 v k.ú.
Podivín za cenu Kč 650,−/m 2. Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku, včetně úhrady daně z převodu nemovitostí uhradí kupující.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
4. schválilo se zpětnou platností k 17.12. 2003 uzavření darovací smlouvu
na částku Kč 28.000,− na ekologické účely se společností Hantály a.s., se
sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, IČ: 42324068. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
5. schválilo Rozpočtové opatření č. 5 bez výhrad
6. vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12. 2003 bez výhrad.
7. projednalo a hlasováním schválilo bez výhrad rozpočet města pro rok
2004 dle předloženého návrhu rozpočtu města na rok 2004 s celkovým
rozpočtem příjmů Kč 22.441.300,−, rozpočtem výdajů Kč 38.615.000,−
a financování Kč 16.173.700,−.
8. projednalo a hlasováním schválilo uzavření smluv o poskytnutí finanční
neinvestiční dotace z rozpočtu Města Podivína s těmito místními
organizacemi : Římskokatolická farnost Podivín, Komenského 193/3,
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Otevření skládky
na uložení větví
Město Podivín bude mít otevřenu skládku na Rožmberském,
a to pro uložení jarních ořezů větví stromů a keřů a réví
z vinohradů.

Termíny:

sobota 3.4.2004
neděle 4.4.2004

a
a

24.4.2004
25.4.2004

Čas:

10.00 – 18.00 v každý uvedený den.

Upozorňujeme občany, že svoz si zajišťuje každý sám.

Mìstský úøad nabízí k prodeji popelové nádoby 
plastové na komunální odpad.
Objem 120 litrù.
Popelnice je osazena koleèky pro snadnìjí
pøevoz.
Cena 680,- Kè/1 kus.
K zakoupení na podatelnì Mìú.

Podivínský

zpravodaj

Investièní akce a ostatní vybrané výdaje
pro rok 2004 v tis. Kè

Upozornění pro občany města
na placení poplatku za odpady v roce 2004

Opravy vozovek
Zimní údrba komunikací
Chodníky výstavba
Polní cesty úpravy
Základní kola

kolní jídelna
Zákl. umìlecká kola
Kulturní akce
Stará radnice
Kostel
Rozhlas
Mìstská hala
Rekreaèní chata
Bytový dùm 401
508
Byty Újezd
Traktorka
Veøejné osvìtlení
Výmìny svítidel

U Dráhy
u Cyrilky
spojka k Frutì
rekonstr. aten
cvièná kuchynì
rekonstr. kanalizace
osvìtlení v uèebnách
projekt na k. dvùr
rekonstrukce
chodník, rampa
oprava fasády
úprava dvora
nákup lavic
studie
Rybáøe rozíøení
septik, opravy
opravy, malování, kotle
antény
kanalizace
Rybáøe
Stará ètvr
tefanikova
Palackého, Komenského
Drustevní, Husova,
Sadová
høbitovní brána

Památky
Více úèelový úklidový stroj
Monitoring starých ekolog. zátìí
Veøejná zeleò- parky
Tyrùv sad
u Jednoty
u Fruty
Hliníky
okolí kostela
oetøení stromù
projekty na zeleò
Pøíspìvky obè. sdruením, zájm. èinnost
Celkem zde uvedené výdaje cca

45
30
250
50
130
30
354
70
300
50
50
2 740
100
70
100
80
150
100
500
10
1 500
150
110
20
9 350
100
20
65
110
400
160
150
150
125
80
130
1 000
71
85
61
620

20 milionù Kè

Velký pátek detivý  dìlá rok íznivý.
Kdy na Velký pátek hømí, na poli se urodí.

Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt.
Sazba poplatku činí 350,− Kč na osobu bez rozdílu věku.
Splatnost poplatku nejpozději do 31.3.2004.
Způsob placení: v hotovosti na podatelně městského úřadu Podivín.
Úřední hodiny: Po, St : 8,00 – 17,00 hod.
V případě nezaplacení v termínu splatnosti může být poplatek navýšen
až na trojnásobek.
Poplatník po zaplacení poplatku za odpad pro rok 2004 obdrží zdarma
1 modrý a 2 bílé pytle na tříděný odpad.

O městské policii
Na základě usnesení Zastupitelstva města Podivína ze dne 17.6.2003 a
Zastupitelstva města Břeclavi ze dne 1.9.2003 byla schválena spolupráce mezi
těmito městy ve věci zajištění výkonu činností obecní policie.
Teprve začátkem roku 2004 byla tato smlouva odsouhlasena právním
oddělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje a od 1.2.2004 mohou tedy
příslušníci Městské policie v Břeclavi zasahovat na území katastru našeho města.
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku budou strážníci
zejména:
− dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku,
− přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
− dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, odhalovat přestupky a
v rozsahu jejich pravomoci ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky,
− upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní
situace činit opatření k jejich odstranění.
Strážníci mohou ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky,
jejichž projednávání je v působnosti města.
Mohou také v blokovém řízení projednávat přestupky podle Sb. zák.
200/1990o přestupcích a to :
− § 30, odst.1, písm. a,b
− přestupky na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi
− § 47,
− přestupky proti veřejnému pořádku,
− § 48,
− porušení obecně závazné vyhlášky na ochranu
a dodržování veřejného pořádku,
− § 49,
− přestupky proti občanskému soužití
− § 50
− přestupky proti majetku.
Strážníci budou ukládat a vybírat v blokovém řízení také pokuty za přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, spáchané neuposlechnutím
zákazu, příkazu či jiného omezení vyplývajícího z místní úpravy.
Stanislav Machovský, starosta

O instalaci bankomatu v Podivínì
Ing. Krábek
Èeská spoøitelna a.s.
Národních hrdinù 15/7
Bøeclav

Podivín 1.3.2004

Vìc: Poadavek na instalaci bankomatu
Váený pane øediteli,
na základì poadavkù obèanù mìsta Podivína se na Vás obracím
s ádostí o zváení monosti instalace bankomatu, který by podstatnou
mìrou zkvalitnil penìní sluby poskytované poboèkou Èeské spoøitelny
v Podivínì mimo její oficiální pracovní dobu.
Na základì naeho osobního jednání vím o potíích, spojených s touto
problematikou,pøesto Vás ale znovu ádám o provìøení této monosti.
Dìkuji Vám pøedem a oèekávám Vai zprávu.

Stanislav Machovský

V polovinì loòského roku dolo k jednání mezi øeditelem poboèky
Èeské spoøitelny a mìstem Podivínem ve výe uvedené vìci.
Ing. Krábek sdìlil, e s instalací bankomatu v naem mìstì se poèítá,
termín jeho nákupu spoøitelnou a zabudování u nás bude znám v roce
2004.
O dalím postupu se dozvíte v jednom z následujících Podivínských
zpravodajù.
starosta
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Legislativa pro vinohradnictví a vinařství
po vstupu ČR do EU
V současnosti se projednává v PS Parlamentu nový zákon O vinohradnictví a
vinařství, který po schválení Parlamentem ČR a podpisu presidenta republiky na−
bude účinnost nejpozději dnem vstupu naší republiky do EU. Při přípravě nového
zákona na MZe ČR se navazuje na stávající legislativu ČR k vinohradnictví a
vinařství, tj. zákon č. 115/1995 Sb. ve znění zákonů č. 216/2000 Sb. a č. 50/2002
Sb. a vyhlášek č. 297/2000 Sb., 298/2000 Sb., 299/2000 Sb. a č. 342/2002 Sb.
Stávající legislativa je již v převážné části kompatibilní s právem EU, nicméně někte−
rá nařízení (NR č.1493/99, NR č. 357/79, NR č.2392/86, NK č. 649/87, NK č.
1227/2000, NK 1282/01 jsme povinni převzít v plném rozsahu do našich zákonů.
Základní rozdíly jsou především v zákazu výsadby vinic v členských státech
EU, nastolení institutu Správy výsadbových práv, zavedení Registru (podniků),
povinné hlášení za ČR do komise EU o produkčním materiálu a sklizni hroznů
v ČR.
V neposlední řadě ovlivní naše vinohradnictví a vinařství výsledky závěrečného
jednání v Kodani o přistoupení ČR do EU. Tyto znamenají zařazení ČR do vinařské
A pro Český region a do zóny B pro moravský region, stanovení navýšení ploch
vinic pouze o 2 % z registrované plochy vinic při vstupu naší republiky do EU a při−
dělení rezervy na výsadby ve výši 50 ha pro révové školky, podnožové a roubové
vinice, výzkumné účely a šlechtění. Toto zařazení do vinařské zóny znamená, že vý−
robci vína mohou doslazovat hroznové mošty v zóně A maximálně o 5,9 kg
sacharózy na 100 l, v zóně B pak maximálně o 4,2 kg/ 100 l, přičemž v současnosti
mohou výrobci doslazovat mošty o cca 7 kg/100 l moštu.
Zásadním rozdílem je tedy zákaz výsadby nových vinic s tím, že je možná
pouze obnova vinic na základě práva na opětovnou výsadbu. Tuto právo získá
pěstitel na základě hlášení o likvidaci registrované vinice na pověřený správní úřad
– předpokládá se na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně
(ÚKZÚZ), který je již nyní dle zákona O vinohradnictví a vinařství odpovědný za regi−
straci vinic a správu viničních tratí v jednotlivých vinařských oblastech ČR.
Po nahlášení likvidace vinice na předepsaném formuláři přidělí ústav
právo na opětovnou výsadbu pěstiteli, který tímto právem bude moci dispo−
novat až 8 let.
Předpokládá se, že pěstitel toto právo bude moci uplatnit dle svých možností
buď ve stejné viniční trati nebo vinařské obci či v dané vinařské oblasti. S právem
na opětovnou výsadbu může pěstitel nakládat z hlediska vlastníka, což znamená, že
je může prodat jinému pěstiteli či se jich vzdát, podobně jako u nových práv. Pro zí−
skání nových práv a práv z rezervy budou zájemci žádat pověřený správní úřad –
ÚKZÚZ Brno a toto právo bude uděleno za úplatu. Je tedy nanejvýš nutné
vysadit ještě před vstupem ČR v maximální míře nové vinice a samozřejmě
mít i všechny stávající vinice zaregistrované, dle zákona vinice s plochou
větší jak 10 ar, nebo i dobrovolně s plochou menší jak 10 ar. Po vstupu ČR do
EU mohou být pěstitelé za nově vysazené vinice bez povolení ve viniční trati dle
nově připravovaného zákona sankcionováni, případně může být nařízeno zlikvidování
nepovolené vinice. Přesto předpokládáme, že výsadby vinic do 10 ar budou
možné i v rámci členství ČR v EU, ale je nutné mít na zřeteli, že se plochy vinic pro
minimální plochu (10 ar) sčítají.
Také bude zakázán veškerý prodej hroznů či vína z vinic, které nejsou
registrované. Podobně platí tento zákaz i pro zpracovatelé hroznů s tím, že
nemohou nakupovat hrozny, jež pochází z neregistrovaných vinic.
Pro všechny pěstitele z toho vyplývá, že pokud chtějí i v budoucnosti
pěstovat révu vinnou a to i v malém či prodávat hrozny je nejvhodnější
všechny plochy vinic (alespoň nad 5 ar) zaevidovat na předepsaných
formulářích /jsou k dispozici na MěÚ v Podivíně/ na adrese:
ÚKZÚZ – Odbor trvalých kultur, 671 81 Znojmo – Oblekovice,
Ing. Ludvík Michlovský
Tyto plochy mohou pěstitelé bez problémů v budoucnosti obnovovat a tato
plocha bude započítána ČR do celkové registrované plochy, která je ve svém
důsledku pro naše vinohradnictví konečná.

ČZS ZO−sdružení vinařů a Město Podivín
pořádají 11. dubna 2004 v Městské hale
v Podivíně od 9.00 do 20.00 hodin

Místní výstavu vín
Vstupné 150 Kč jednotlivec
200 Kč manželský pár
V ceně vstupenky je vstupné, katalog, sklenička a degustace jednotlivých
vzorků vín.
Těšíme se, že navštívíte naši výstavu, která se již tradičně koná v pěkném
prostorném prostředí Městské haly, při lidové hudbě, v příjemné atmosféře
přátelského setkání veselých lidí, které spojuje společná záliba. Předem
Vám děkujeme za přízeň a podporu této akce, která se stane příležitostí
ke srovnání výsledků práce zúčastněných vinařů.
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PODIVÍNSKÝM

MALOVINAŘŮM

STAROSTA MĚSTA SDĚLUJE VŠEM VLASTNÍKŮM POZEMKŮ,
OSÁZENÝCH VINNOU RÉVOU, ŽE FORMULÁŘE K REGISTRACI
VINOHRADŮ JSOU K DISPOZICI NA PODATELNĚ MĚÚ V PODI−
VÍNĚ.
TERMÍN REGISTRACE JE DO 30.4.2004.
Z NEREGISTROVANÝCH VINIC NEBUDE MOŽNO PRODÁVAT
JAK HROZNY, TAK I VYROBENÉ VÍNO. ZÁKONNÁ POVINNOST
REGISTRACE JE U VINOHRADŮ NAD 10 ARŮ.
U VINOHRADŮ S NIŽŠÍ ROZLOHOU TATO ZÁKONNÁ POVIN−
NOST NENÍ, JE VŠAK VELMI VHODNÉ REGISTRACI PROVÉST,
VZHLEDEM K NÁSLEDNÉ MOŽNOSTI PRODEJE PRÁVA NA
OBNOVU VINIC I V JINÉ VINAŘSKÉ OBLASTI.
BLIŽŠÍ INFORMACE MOHOU BÝT PODÁNY NA PRAVIDELNÝCH
SCHŮZÍCH SDRUŽENÍ VINAŘŮ V PODIVÍNĚ, JEJICHŽ TERMÍN
BUDE ZVEŘEJŇOVÁN NA INFORMAČNÍ TABULI NAPROTI VCHODU
DO TĚLOCVIČNY TJ SOKOL /BÝVALÉ KINO/
STAROSTA MĚSTA

Prí-li v noci na Bílou sobotu,
bude málo tøení.
Prí-li o velikonoèním Hodu,
bude v létì nouze o vodu.
O školní jídelně a škole
Dne 27.2.2004 byla zahájena rekonstrukce školní jídelny. Tato akce, která
vycházela z nařízení nově platného zákona o ochraně veřejného zdraví, měla od−
stranit hygienické nedostatky /prostorové a dispoziční řešení kuchyně/. Odborným
jazykem řečeno, docházelo ke křížení pracovních ploch při výrobní činnosti a
nebyly zajištěny základní požadavky na sociální zařízení personálu. Jednoduše −
kuchařka přenášela zeleninu nebo chléb přes stůl s masem a neměla si kde umýt
ruce a odpočinout si. Ať to řekneme jakkoliv, bylo to důvodem k uzavření kuchyně
i jídelny. Zastupitelstvo města pověřilo starostu zajištěním financí na rekonstrukci a
odložilo akci až na prázdniny 2004. Vzhledem k tomu, že podobný problém řešila
většina školních a jiných jídelen, byla naděje na získání financí velmi malá. I přes
osobní urgence na ministerstvu financí jsme ještě koncem roku nevěděli, zda bude
dotace přidělena. K tomu ještě ke všemu došlo k návrhu navýšení DPH z 5 na 22
/případně 19/ % a problém byl na světě. Čekat do prázdnin na dotaci, která
nemusela být přidělena a přijít o cca 500 tisíc na DPH, či zahájit akci dřív a zachránit
alespoň zvýšené výdaje na DPH? Koncem ledna bylo vše jasné. Na opakovaný
dotaz o možnosti získání dotace byla odpověď negativní a ZM rozhodlo o rychlé,
leč úspornější variantě rekonstrukce. Na základě výběrového řízení zvítězila firma
Renostav Hustopeče. S akcí rekonstrukce školní kuchyně je spojeno rozšíření
jejích prostorů do současné šatny, přesunutí šatny do prostor bývalého bytu
školníka, výstavba obslužného chodníku mezi jídelnou a Pešlovým, stavba
zásobovací rampy a rekonstrukce dnes již nedostačující kanalizace. Oč rychlejší
akce je, o to složitější je v oblasti památkové péče. Budova školy je zapsána v registru
kulturních památek a jako s takovou se s ní musí zacházet. Okna i dveře musí být
nahrazena přesnými replikami, zdivo rampy smí být pouze z lícových cihel, obslužný
chodník z materiálu, který schválí památkový ústav. Náklady na takovou rekonstrukci
jsou tedy několikanásobně vyšší, než na stavbu památkově nechráněnou. Tuto
informaci přináším proto, aby občané /a hlavně rodiče dětí školou povinných/
pochopili nesnadnost rozhodování a konečné rozhodnutí v celé věci. Akce
rekonstrukce jídelny by měla být podle smlouvy o dílo ukončena 5.4.2004 a
výměna kanalizačního řadu v dvorním traktu ZŠ bude provedena v průběhu letních
prázdnin.
Stanislav Machovský
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Dětský park Hliníky
Vzhledem k akutní potřebě vzniku prostoru
určeného pro dětské hřiště a aktivity s ním spojené,
byl vybrán prostor zvaný Hliníky jako místo pro
vznik „Dětského parku“. Tento pojem znamená
spojení několika funkcí. Kromě dětských her by
zde měl být prostor pro odpočinek dospělých, kteří
případně děti doprovázejí. Další funkcí budou určité
speciální sportovní aktivity, které zapadnou do
rámce celého tohoto prostoru, který bude určen
především dětem.
Dětský park by měl být světem fantazie a her,
které budou pro nejmenší obyvatele města
zpříjemněním a zpestřením jejich aktivit. Tomu
byla přizpůsobena i navrhovaná kompozice parku.
Ústředním motivem plochy, která dostala v návrhu
tvar čtverce, bude LABYRINT – bludiště vymezené
pásy keřů, chráněných jednoduchým kovovým
zábradlím. V centru labyrintu bude menší plocha
s věžičkou, která umožní výhled a bude určitou
„odměnou“ malým „dobyvatelům“ tohoto prostoru,
kteří si zde mohou hrát a rozvíjet svoji fantazii.
Celková kompozice prostoru:
Plocha parku bude vymezen čtvercem o straně

65 m, který bude lemovaný okružní cestičkou ze
zámkové dlažby. Čtverec je lemován výsadbou řady
malokoruných stromů s kulovitou korunou,
v rozích jsou vysazeny sloupovité stromy, které
plochu oddělí od okolí. Centrální motiv labyrintu
je v rozích doplněn čtyřmi vysokými a rozložitými
stromy, které by do budoucna měly nad labyrintem
rozprostřít své koruny a dávat stín. Park je od
silnice a uličního prostoru oddělen oplocením
s bránou, která má vytvořit reprezentativní vstup
do parku.
Prostor kolem labyrintu bude rozdělen na
několik částí:
Klidová zóna kolem pískoviště s pergolou –

tato část parku bude určena nejmenším dětem,
maminkám s kočárky na vycházce bude určena
pergola k posezení. Představa je taková, že zde
vznikne malé centrum určené k posezení a
popovídání dospělých, kteří zde budou se svými
dětmi. Pískoviště bude doplněno dalšími menšími
herními prvky (zvířátka na pružině, případně malá
skluzavka).
Druhé centrum bude určeno pro hry již
starších dětí, bude to soustava prolézaček, herních
prvků a tělocvičných prvků, které budou rozvíjet
dětskou fyzickou kondici a zároveň jejich fantazii.
Herní prvky budou od renomovaných firem
s atestací.
Za labyrintem v zadní části čtverce bude
travnaté hřiště vymezené bílou vápennou čárou
(podobně jako u klasického fotbalového hřiště).
Toto dětské travnaté hřiště bude mít atypický rozměr
a místo klasických branek zde budou vztyčeny kůly
pomalované a vyřezávané jako indiánské totemy.
Ve zbytkové ploše za čtvercem vymezujícím
dětský park bude umístěno hřiště na plážový
volejbal, doplněné několika lavičkami. Hřiště bude
určeno jak starším dětem, tak dospělým, kteří zde
mohou svůj čas trávit společně se svými dětmi.
Ing. arch. Kamila Krejčiříková

Podivínský šnops
V sobotu 28.2.2004 se v restauraci U Čápárky sešlo celkem 8 dvojic, které zkřížily své pomyslné meče
v souboji zvaném česky Křižák či Šestašedesát, případně jazykem našich dědů a babiček Šnops. Původní
záměr smíšených dvojic byl na poslední chvíli změněn, takže u stolů se sešly dvojice jak smíšené, tak i pouze
pánské. Začínalo se v 9.30 losováním čísel a v 10.00 hodin byl zahájen turnaj systémem každý s každým.
Do 12 hodiny byla odehrána asi polovina zápasů, ale nic nebylo zdaleka jasné. Karta se začala obracet až
po guláši, který vařil vítěz posledního ročníku „O nejlepší guláš“ pan Jaroslav Glíž. Úderem 14 hodiny se objevili
„kibicové“, kteří svými vstupy do hry ovlivnili nejedno utkání. V podvečer byli známi vítězové i poražení. Putovní
pohár vybojovali pánové HOLČAPEK a HOLLÝ, druzí skončili manželé KŘÍŽOVI z Břeclavi, třetí manželé MACHOVŠTÍ
po těžkém boji se čtvrtými pány VAJBAREM a MILDNEREM. O páté až osmé místo se podělily dvojice
KAVANOVÁ – RYBKA, NOSÁL – LOVIŠKA, MALINA – PACAL a manželé KADLECOVI.
Soutěž, která není v Podivíně nová, se bude konat znovu v slavné únorové dny roku 2005. Je dost možné,
že stejně tak jako v jiné disciplíně, vzniklé z chlapské „hospodské“ zábavy, vzejdou dvojice, které nás budou
reprezentovat po celém světě.
SM

O událostech roku 1904
Je a s podivem, jak se události roku 1904
shodují s plánovanými akcemi na rok 2004.
Ale silnì se neshodují náklady na jednotlivé
akce. Zatímco celá mìanka byla postavena
za 140.000 korun, jen letoní rekonstrukce
kolní jídelny vyjde na 3 miliony.
Za 140 tisíc opravíme akorát tu bránu na
høbitov. Jen tu akci z 26.12.1904 neplánujeme
opakovat, na tu je dost èasu.
Koupen dùm 231
26/5 Vykoupen dùm èís.231 od Bernarda
umického za 10.000,- Kè k úèelu stavby
mìanských kol.
Stavba mìanky
13/8 Zahájena stavba mìanských kol
v Podivínì a pøestavba obecné koly
nákladem 140.000,- K. Provedení stavby bylo
zadáno archit. Feyovi v Uh. Hraditi
v soutìi se 17% slevou. K dozoru stavby
byl se strany obce ustanoven zvlátní
stavební odbor, v nìm zejména Dr. Jan
lechta konal neocenitelné sluby.
Rozíøení høbitova
3/10 Rozíøen katolický høbitov, stavbu
ohradní zdi a kostnice provedl zednický
mistr Leopold Zipper z Podivína.

Koneèný Ignác 
26/12 Zemøel Koneèný Ignác, faráø a
èestný dìkan, rodem ze Støemchova, ve stáøí
76 let. Byl dlouhou dobu vzpomínán jako
dobrý spoleèník a lidumil.
Stanislav Machovský

O tøíkrálové sbírce
By je zde témìø jaro, není od vìci vrátit se
o nìkolik mìsícù zpìt a podìkovat vem, kteøí
se podíleli na sbírce, je snad pomohla tìm
nejpotøebnìjím, a u jsou to bezdomovci,
osamìlé matky s dìtmi, uprchlíci a imigranti,
nebo ti vichni ostatní, kteøí se nezavinìnì a ne
z vlastní vùle dostali do situací, které není
jednoduché øeit.
Podìkování patøí vem, kteøí nezavírají oèi
nad netìstím svých bliních.
Tøíkrálová sbírka v Podivínì vynesla
26 086,50 korun. Èástka byla odeslána na
adresu Oblastní charity Bøeclav, která se stará
o ty nejvýe jmenované.
Nejvìtí podìkování patøí vak tìm, kteøí
pomoc nemìøí penìzi. K takovým patøí vichni
ti z podivínské organizace YMCA, kteøí
obìtovali svùj volný èas ve prospìch jiného
èlovìka.
Váím si vás a dìkuji.
Stanislav Machovský, starosta mìsta

O podivínském vìtøáku
V Podivínském zpravodaji z prosince 2003
vyel èlánek paní L. Vaculíkové Podivínský
vìtøák. Shodou okolností /nepøedpokládám
toti, e vìhlas zpravodaje by dosáhl a tak
daleko/ jsme dne 20.2.2004 obdreli dotaz od
pana Christiana H. Schierea ze Soulu - Jiní
Korea na moné informace o vlastnících wind
mill /vìtrný mlýn/ v Podivínì, kteøí byli jeho
pøedky. Pøikládám pøeklad dopisu pan Schierera:
Rád bych vìdìl, zda máte nìjaké informace
o Václavu Svobodovi, který byl obèanem
Podivína/Kostela okolo roku 1860, synu pana
Leopolda Svobody  drobném rolníkovi a
sleènì Agnes Kuèerové. Mùj dìdeèek Johann
Svoboda mi øíkal, e jeho dìdeèek Václav
Svoboda vlastnil vìtrný mlýn v Podivínì. Syn
Václava Svobody, Václav Svoboda mladí se
narodil 28.záøí 1879 v Podivínì a il zde v domì
è. 314. Václav Svoboda ml. se vystìhoval do
Deutsch Wagram poblí Vídnì a pozdìji se tam
oenil.
Váení spoluobèané, pokud kdokoliv z Vás
mùe pomoci nalézt odpovìï na dotazy pana
Schierea, sdìlte mi to jakoukoliv formou
na MìÚ v Podivínì. Pøípadnì zavolejte na
519 344511 a dohodneme si schùzku.
Dìkuji Vám pøedem.
Stanislav Machovský
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Upozornění rodičům žáků školy
Z důvodu rekonstrukce školní jídelny, jejíž finální stavební
úpravy jsou plánovány na 5.4. – 7.4. 2004, budou žáci v tomto
termínu pravděpodobně čerpat třídenní ředitelské volno, na které
naváží velikonoční prázdniny.

Zápis do 1. třídy

Alternativní energie na naší škole
Naše škola se zapojila do celostátního programu „Slunce do škol“,
který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Tento program
představuje instalaci dvou solárních panelů na střechu budovy.
Fototermický panel ohřívá denně 125 l vody po celý rok a fotovoltalický
pak vyrábí elektrickou energii, která pokryje potřeby tohoto zařízení.
Celý systém je on−line napojen na výstupní počítač. Na monitoru, který
je umístěn v budově školy u hlavního vstupu, se budou zobrazovat
data z panelů. Žáci budou s těmito daty pracovat v rámci výuky a tím se
blíže seznámí s touto alternativní energií.
Tento program je plně hrazen dotací ze Státního fondu životního
prostředí, kterou jsme získali po splnění stanovených podmínek.
Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ

Lyžařský kurz

Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne 10. února v budově základní
školy. I letos proběhl netradičně. Děti byly rozděleny do skupinek, které
doprovázely děti z páté třídy převlečené za pohádkové postavy. Každá
skupina procházela třemi třídami, ve kterých děti plnily určité úkoly.
Orientovaly se v čase, rozeznávaly barvy, poznávaly číslice, tvary a pí−
smenka, říkaly básničky, ale také si zazpívaly a zacvičily. Budoucím
prvňáčkům se tyto zadané úkoly dařily zvládat velmi dobře, bez sebemen−
ších náznaků strachu a slziček, jak někdy bývá při zápisech zvykem.
První třída hraje v utváření vztahu dítěte ke škole jednu z nejdů−
ležitějších rolí. Vstup do školy je důležitým mezníkem v životě dítěte,
neboť se jím ukončuje další vývojová etapa. Z hravého dítěte se stává
školák, který musí dodržovat určitá pravidla. Rodiče možná napadne,
že tím definitivně končí dětství a často slyšíme, že pak už děti budou
provázet jen samé povinnosti.
Přechod dětí z mateřské školy od 1. třídy základní školy je pro
mnohé děti velmi problematický. Někteří prvňáčci mají potíže s adaptací
na školní prostředí. A proto by měli být co nejvíce povzbuzovány, pod−
porovány a měly by se u nich zdůrazňovat úspěchy − vždy se najde
důvod k pochvale. Každý školáček je otevřenou knihou. Je na učitelích
mateřských a základních škol, rodičích a především na malých žáčcích,
co bude v jejich „knize osudu“ probuzeno a napsáno.
Přeji všem budoucím prvňáčkům, aby měli ve své knize napsáno
jen to nejlepší.
Mgr. Miriam Šilhanová

Díky velkému zájmu žáků se v letošním školním roce uskutečnily
dva turnusy lyžařského zájezdu. Zachovala se tak dobrá tradice
z předchozích let a je nutno podotknout, že svými dvěma turnusy
lyžařských zájezdů patří podivínská škola spíš k výjimkám mezi ostatními
školami.
I letos jsme zamířili do Orlických hor a využili levného ubytování
v Těchoníně Celném.
Prvního turnusu (1. – 7. února) se zúčastnilo 35 pokročilejších
lyžařů, žáků 8. a 9. ročníku, kterým příliš nevadilo lehce deštivé či
mlhavé počasí – jeli si přece zalyžovat a pilovat svůj styl. Vystřídali jsme
sjezdovky na Říčkách, v Čenkovicích i v Mladkově.
Druhého turnusu (13. – 19. března) se zúčastnilo 34 žáků školy,
převážně žáků 7. ročníku. Právě pro ně je absolvování lyžařského
kurzu předepsáno učebními osnovami.
Za týdenní lyžařský kurz zaplatí žáci 1 500,− Kč, kdy cena zahrnuje
dopravu (autobus máme k dispozici celý týden), ubytování a stravování.
Ti, kteří aktivně lyžují, ví, že tento sport není levnou záležitostí.
Za permanentky na vlecích žáci utratí i 800,− až 1000,− Kč, a to i přesto,
že u některých vleků využíváme slevy pro lyžařské kurzy. Mnozí žáci
využívají možnost zapůjčit si lyžařskou výstroje přímo ve škole.
Lyže i lyžařskou obuv každoročně doplňujeme díky příspěvkům
SRPDŠ.
Oba turnusy probíhaly pod vedením Mgr. Z. Horníčkové, instruk−
tory byli Mgr. M. Cagášek a Mgr. P. Javorová. Poděkování patří také
zdravotní sestře S. Blanářové a oběma kuchařům panu M. Štrůblovi a
P. Skládalovi.
Mgr. P. Javorová

25. 5. Na Urbana pìkný, teplý den, bude suchý
èervenec i srpen.
12. 6. Svatá Tonièka mívá èasto uplakaná oèièka.
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Ohlédnutí
Začátkem února se uskutečnil Dětský maškarní rej.Chtěli bychom touto cestou
ještě jednou poděkovat všem sponzorům,kteří se svými příspěvky a dary velkou
měrou zasloužili o spokojené úsměvy všech zúčastněných dětí.
Byly to:Vazárna květin Mildnerová, Eimos Strosche, Agrosort Hřebačka,
Železářství Hřebačka, Lékárna „U nemocnice „Břeclav, Zdravotnické potřeby−lékárna
„Na poliklinice“ Břeclav, lékárna Podivín, Privos a.s.,Hamé a.s., Semo Ráčková,
Bitextil a.s. Podivín, Tretex Šilhan, Cukrárna Nela, Kamenictví Neuhauser, Omega
plus Pálka, Kosmetika Kostrhunová, Potraviny Horákovi, Potraviny Ševčíkovi,
Občerstvení Gállik, Sklenářství Kocourek, Galerie Vojtková, Rainbow Polák, Lufra
Chrástek,Vodo−topo Kynický,Vodo−topo Fridrich, Trafika Knébl, Schaumann s.r.o.,
Stolařství „U Trávníčků“, Řeznictví Rybkovi, Autoopravna Nedoma, Klempířství
Nedoma, Zámečnictví Knopp+Štěpánek, Pohostinství Dohnal, Houžvičkovi ml.,
Rotterovi st., Machovští, MUDr.Mucha, Navrátilovi, Hégrovi.
Za vstřícnost patří dík Restauraci Sport − panu Čapkovi, Peřejím a Městu Podivín.
vedoucí tanečního krůžku „Ratolest“.

POCHOVÁVÁNÍ BASY
I letos přišel den, kdy jsme se museli rozloučit s milými tóny „Basy“
a „uložit“ ji tak na 40 dnů k odpočinku.
I když se jednalo o „pochovávání „, tak nálada nebyla vůbec
smuteční. K tanci a poslechu hráli Harmonikáři a CM Travnica. Průběh
večera byl navíc zpestřen módní přehlídkou ekomodelů sestavených
do kolekce „Ještě jednou o odpadech“ a vystoupením místních
„dorostenek“ ve skladbě Poupata.Večer končil pochováním „Basy“ a
rozdáním tomboly /díky všem sponzorům!/ O dobrou náladu nebyla
nouze a tak tedy za rok nashledanou.

POZVÁNÍ
Farní rada a ostatní pořadatelé vás srdečně zvou na akce, které se
budou konat na „farním nádvoří“ nebo v „maštali“.
Podrobně o nich budete včas informování formou plakátů a hlášením
místního rozhlasu.
9. 5. 200
4 jsou srdečně zvány všechny maminky, tety, babičky k oslavě
2004
Dne matek.
4 bude „nádvoří „ fary patřit všem skotačení a soutěžení chti30. 5. 200
2004
vým dětem.Oslavíme tak Den dětí.
30. 6. 200
4 se na stejném místě bude konat táborák. A co se bude slavit?
2004
Konec školního roku. Chystejte špekáčky!

Podivín a jeho mincovna
Vodní tvrz Podivín zaloil sluebník
SVATÉHO VÁCLAVA (vládl 926-935)
pokøtìný id PODIVEN. Podivín vodní
hrad, pøilehlá trhová ves Slivnice a
ZEKIRKOSTEL tvoøil celek, který svou

Sbor amatérských ochotníkù
vechny srdeènì zve
na velikonoèní pøedstavení

Tak jde èas, aneb. . .
na poèátku bylo slovo. . .

které se uskuteèní v nedìli 4.4.2004
v 16.00 a 19.00 hodin
v sále Besedního domu Podivín

PODĚK
OVÁNÍ
PODĚKO
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří pomohli při pracích
spojených s opravou fasády na kostele. Ať už to bylo otloukání omítky,
stavění, bourání, odvoz lešení, úklid, odvoz sutě nebo úklid samotný.
Brigádníci zde strávili 3200 hodin, za které jim patří velký DÍK.
P. Pavel Křivý, farář

strategickou polohou - cesta do jiní Evropy,
obrana hranic, sídlo biskupa (døíve ne
v Olomouci) a právo raby mincí - byl významným sídelním místem na Moravì.
Zaèátky vzniku mincovny dle dochovaných pramenù se datují do roku 960  idovi
Podivovi za panování BOLESLAVA I. Spory
o PODIVÍN a pøilehlé dvory (píe KOSMAS)
tuto domnìnku potvrzují. Dochované prameny
z rùzných majetkových pøí, darovacích listin
se dozvídáme, e raení mincí v Podivínì bylo
pro kadého panovníka velmi dùleité.
Podivínská mincovna a právo razit mince
zaniklo, kdy Olomoucké biskupství v roce
1607 podalo ádost (Frantiek kardinál
DIETRICHSTEIN) o obnovu mincovního
práva z mincovny v PODIVÍNÌ na Kromìøí.
Tuto ádost v roce 1608 císaø RUDOLF II.
potvrzuje a tak právo raení mincí v Podivínì
zaniklo.
Encyklopedie èeské numizmatiky (1996)
uvádí do této moravské mincovny nìkteré
anonymní raby a denáry pøipisované
olomouckému biskupovi Jindøichu Zdíkovi
(1126-1150, syn Kosmùv). V souèasné dobì
jsou sem umísovány i napodobeniny
babenberských fenikù. Do Podivína se klade i
mincovní èinnost praského biskupa Menharta
( biskup 1122-1134) zemøel v Podivínì. Nálezy
mincí v rùzných èástech Èech a Moravy
dokládají mincovní èinnost v Podivínì 

ZEKIRKOSTELE na Moravì. Jak vysvìtlit
tento název se podaøilo moravskému historikovi
Václavu Richtrovi. Název se skládá z nìmeckého
názvu Podivína  KOSTEL a slovo ZEKIR je
odvozeno z arabsko-idovského slova
sekkah = mincovní razidlo (avak zároveò
znamená i peníze a právo razit mince).
Nálezy mincí v Bìhaøovicích a v Rakvicích to
potvrzují. V Rakvickém pokladu, v nìm byly
nalezeny MENHARTOVY iroké feniky
pùvodem ze ZEKIRKOSTELA, je dùkaz,
e zpoèátku rakouského mincovnictví,
vybudované v sou-èasné dobì na irokých
rakvických fenicích, bude nucena rakouská
numizmatika nìco slevit ve prospìch
Moravy a mincovny v ZEKIRKOSTELA 
PODIVÍNA.
Ve zkratce napsal
Z. Hasilík

24. 6. Dé na svatého
Jana Køtitele, nenasbírá
oøechù do vìrtele.
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Městská knihovna Podivín
Březen měsíc internetu
Městská knihovna v Podivíně pořádá
pro veřejnost tyto akce :
Internet zdarma pro všechny návštěvníky knihovny
Základní instruktáž pro práci s internetem a elektronickou poštou
pro všechny zájemce (po předchozí domluvě)
Výtvarná soutěž pro děti o ceny :
„Namaluj si svoje město“
Registrace na rok 2004 zdarma pro děti a mládež do 18 let

Provozní doba :
Pondělí

8,00 – 12,30

Úterý
Čtvrtek

13,30 – 18,00
13,30 – 18,00

8,00 – 12,30

13,30 – 18,00

Těšíme se na vaši návštěvu.
Hana Ocelíková
knihovnice

Loučení
Hřbitove židovský, zahrado zelená,
dávno už nesejí do tebe
ta drahá lidská semena.
U hrobu býlím zarostlých
a náhrobků starých, omšelých,
už nikdo z lidí tu nestojí
a za mrtvé slzy neroní.
Když slunce za obzor zapadne
a města šum a hluk utichne,
tu v korunách stromů staletých
to zašumí a oni tu tiše hovoří.
Jak jednou kdys v lednu, k ránu,
slunce studené se chystalo vystřídat lunu,
kdy zástup lidí přišel se rozloučit s těmi,
co roky leží tu, jejich drazí a známí.
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S pláčem se loučili staří i mladí,
což hrozné je, když pláčou i muži
a jaký div, když v srdci je bol a beznaděj,
a za ruce držíš mrznoucí děti své.
A doma vše zanechals, jak málo je v kufru
a voják tě vyháněl bez citu z tvého domu.
„Kam tati pojedem?“ Co říct, když ptají se děti,
a ty víš, že cesta daleká vede k Osvětimi!
Tu vojáků křik a všem rozkaz zní,
by hnuly se, je třeba jít k nádraží.
Jak smutně ten zástup lidí odkráčel,
po cestě každý k domovu zrak svůj obracel.

Milada Marková

Podivínský

zpravodaj

Rozvoj TJ. Sokol v roce 2004

Turnaj mladých

Dne 22. února se konala Valná hromada místní tìlocvièné jednoty
Sokol. Z pøednesených zpráv vyplývá, e èinnost jednoty se neustále
více rozvíjí. Poèet èlenské základny se za minulý rok zvýil ze
146 èlenù na 170 vèetnì actva. Byly ustaveny dva nové oddíly,
a to jezdecký a turistiky. O sportovních úspìích naich borcù
informuje obèany naeho mìsta vývìska na Besedním domì a místní
zpravodaj. Zbývající novinky se obèané mohou dozvìdìt ze zprávy
vedoucího odboru sportu br. Rostislava Svaèiny. Protoe skonèilo tøíleté
funkèní období hlavního výboru, jen malá rekapitulace dosaených
výsledkù.
Od roku 2000 byl zrekonstruován objekt Besedního domu vèetnì
restaurace a vnitøního zaøízení. Náklady na tuto rekonstrukci èinily cca
pùl milionu Kè. Výsledky naí snahy mohou posoudit vichni objektivní
obèané sami. Také tìlovýchovná èinnost se stále více rozvíjí. Zvyuje
se poèet cvièících i sportujících dìtí, z èeho máme velkou radost. Jen
je nám líto, e z øad rodièù není zájem pomoci pøi vedení dìtí. V souèasné
dobì mají mladí chlapci zájem o provozování dalího sportu, a to
florbalu. Nemùeme vak získat ádného dospìlého mue, který by
se ujal funkce vedoucího oddílu, aby mohli být hoi zaregistrováni a
pøihláeni do soutìí a turnajù.
Nae mladé cvièenky vedené sestr. Neuhauserovou a Surou získaly
na upních pøeborech první úspìchy. Petra Buchová zvítìzila v kategorii
II. ve plhu èasem 4,8 vt. a ve vihadlovém víceboji byla druhá a
Martina Èápková pátá. V kategorii III. se umístila Klára Gálová ve
plhu na druhém místì, Andrea Nosková byla ètvrtá a Dana Surá pátá.
Ve vihadlovém víceboji skonèila K. Gálová na estém místì.
Na valné hromadì byla provedena volba nového výboru pro dalí
období. Sloení je následující:
Zachara Miroslav  starosta, Nedbálek Frantiek  místostarosta,
Dobíèek Miloslav  jednatel a úèetní, Ustohal Miroslav  hospodáø a
správce majetku, Skokanová Jana  náèelnice, Svaèina Rostislav 
vedoucí odboru sportu, Ustohalová Marie  vzdìlavatelka, Vondráèková
Jitka  pøeds. kontrolní komise, Poòuchálková Jana  pokladní, Krátká
Adéla  matrikáøka, Jochmanová tìpánka, Vyskoèilová Vlastimila èlenové výboru, Bartoò Emil  ved. oddílu turistiky a pøátel pøírody,
Berka Petr  ved. oddílu stolního tenisu, Nedbálek Frantiek  ved.
jezdeckého oddílu, Svaèina Rostislav  ved. oddílu armsportu,
Vondráèková Jitka  ved. zdravotního cvièení, Skokanová Jana  aerobik.
Výbor vìøí, e i v dalím období se bude pøes finanèní a dalí
potíe daøit dalí rozvoj, zejména èlenské základy, a to jak z øad mládee,
tak i støední generace. Zejména rodièe by si mìli uvìdomit, e zdravý
vývoj mládee by nemìl být jen zájmem Sokola, ale i jich samých.
Proto je zveme mezi nás. Pøijïte si nejen zacvièit, ale také nám pomoci
s výchovou dìtí. Budou vám za to jistì vdìèné.
Na závìr jetì nae podìkování pøedstavitelùm mìsta, pøíznivcùm
a sponzorùm za finanèní pøíspìvky, které pomáhají nai èinnost
uskuteèòovat.
Miloslav Dobíèek, jednatel

V sobotu 31. ledna bylo mono spatøit ve sportovním sále Besedního
domu hemení a vitoøení mládee. Co bylo pøíèinou ? Oddíl stolního
tenisu pøi TJ Sokol Podivín v èele s jeho vedoucím Petrem Berkou poøádali
turnaj s nejmením míèkem. Soutìe se mohl zúèastnit kadý, kdo mìl
chu si jen tak pro radost zahrát nebo si zkontrolovat svoji herní
výkonnost. Jednota vlastní ètyøi hrací stoly, proto mìla hra rychlý spád.
A kdo e se prosadil v pìti vypsaných kategoriích? Myslíme si,
e úplnì vichni, kteøí pøili. Nebo v tom je pøeci smysl sportu
a vo tom to je.
Výsledky turnaje ve stolním tenisu mládee.
Kategorie:
mladí áci:

1. Ale Plundrák
2. Jan Heleic
3. Jakub Lipa

starí ákynì:

1. Jitka Zapletalová
2. Kristýna Vaòková
3. Zdena Surá

starí áci:

1. Marek Njeiè
2. Jan vrèek
3. Roman Pel

actvo bez rozdílu vìku:

dorostenci:

1. Marek Njeiè
2. Ale Plundrák
3. Jitka Zapletalová
1. Radek Prùa
2. Radek Svaèina
3. Igor Øíha

Sportovci pozváni na faank
Známý taneèní soubor Bøeclavan Old Stars ( zrající hvìzdy ) uspoøádal
v sobotu 28. února v hotelu Terezka velmi zdaøilou faankovou zábavu.
Program celého kulturního veèera byl vhodnì doplòován krátkými
vstupy známých regionálních sportovcù. Ty si bìhem veèera zval
jednotlivì moderátor Karel Køivánek k mikrofonu, aby se s návtìvníky
podìlili o své záitky i zkuenosti z vrcholového sportu.
Robinovi dìlala spoleènost mimo jiné i trojnásobná mistrynì svìta
v krasojízdì Martina tìpánková.

Golemova ruka
120 závodníkù ze sedmi evropských zemí si dalo dostaveníèko
7. února v Mikulovì na populární Golemovì ruce. Jediného
mezinárodního klání v ÈR byla pøítomna i ètveøice závodníkù Sokola
Podivín.
V patnácti váhových kategoriích se pøedstavilo i nìkolik medailistù
z mistrovství Evropy a svìta. Kromì èeských borcù pøijeli do mìsta
pod Pálavou také siláci z Rakouska, Maïarska, Nìmecka, Slovenska,
výcarska a Polska.
V nabité konkurenci se dokázalo výraznì prosadit i trio bratøí
Svaèinových. Nejstarí Rostislav dominoval pravou rukou mezi mui
do 90 kg. Jeho bratr Robin prohrál pravou a ve finále váhové kategorie
do 80 kg, kde stanul na støíbrném stupni. V juniorské soutìi bez
rozdílu hmotnosti si vedl z èeských barev nejlépe Radek Svaèina. Pravou
rukou vybojoval støíbro, levou bronz. Bronzovou medaili získal také
jeho oddílový kolega Jaroslav Vavøina v kategorii nad 100 kg.

A. Petrásková, 4.A
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Robin Svaèina v Kanadì nezklamal

Sportovní akce roku

Robin Svaèina na MS v Kanadì
Devatenáctiletý Robin Svaèina ze Sokola Podivín úspìnì
reprezentoval ÈR na 25. Mistrovství svìta muù a en
v armwrestlingu  pøetláèení rukou, které probìhlo 1.12.  5.12.
v pøekrásném hlavním mìstì, kanadské Ottawì.
V desetièlenné èeské výpravì ( jediný zástupce jiní Moravy ),
kterou tvoøili ètyøi eny a est muù, sehrál Robin roli benjamínka a
byl také jedním z nejmladích úèastníkù celého ampionátu . I kdy
na stupnì vítìzù nevystoupil, svým výkonem rozhodnì nezklamal.
Hlavní mìsto Kanady nehostilo vrcholnou akci poprvé. Historicky
první MS se konalo právì v Ottawì, aby se sem znovu vrátilo po
ètvrt století. Mistrovství svìta probíhalo v prostorách luxusního
tøicetipatrového hotelu Mariott a tìilo se velkému zájmu sdìlovacích
prostøedkù, jak tisku, tak i televize.
Pro Robina to byla zatím nejvìtí akce, které se mohl jako závodník
zúèastnit. Vdy letìt pøes Atlantik a pokusit se urvat medaili
v konkurenci 600 závodníkù z 28 zemí není zrovna snadný zaèátek
pro jetì loòského juniora. Pøed odletem bylo naím cílem umístìní
v první desítce. Boj o medaile byl spíe v oblasti snù. To se i potvrdilo.
Robin startující v kategorii do 80 kg pravou rukou ( nejpoèetnìji
obsazená kategorie vùbec ) si vedl výbornì a umístil se na 10. místì.
Jak nám Robin pozdìji prozradil, mìl ze svých zápasù skvìlý pocit,
i ty dva, které s pozdìjími semifinalisty prohrál, byly opravdu nervy
drásající souboje, které skonèily a svázáním rukou obou závodníkù.
V prùbìhu pìtidenních soutìí probìhl mezinárodní kongres, který
urèil místa konání tøí následujících poøadatelù MS a tìmi jsou
Jihoafrická republika, Japonsko a Velká Británie.

Nejvìtí letoní akcí, která v naem mìstì probìhne, bude
nepochybnì IV. Velká cena mìsta Podivína v páce, kterou poøádáme ve
spolupráci s MìÚ Podivín.Ve ètyøleté historii této soutìe domácí
oddíl armwrestlingu v jednotlivých roènících uspoøádal Èeský pohár,
Mistrovství ÈR juniorù a v loòském roce mezinárodní Golemovu ruku.
Dalí mimoøádné ocenìní naeho oddílu nedalo na sebe dlouho èekat.
Na základì ádostí a nabídek 10-ti klubù z ÈR vyhodnotila Èeská
asociace pøetláèení rukou ( ÈAPR ) tu nai jako nejlepí, abychom
uspoøádali Mistrovství ÈR v armsportu muù, en, juniorù a juniorek.
V kandidatuøe na uspoøádání domácího ampionátu jsme porazili i
takové oddíly, jaké jsou v Milovicích, Mladé Boleslavi èi Praze. Tou
nejvìtí pøedností, která hrála ve prospìch naeho oddílu, je vysoká
profesionalita poøádaných závodù, mimoøádné výsledky èlenù naeho
oddílu, ale zejména velké zázemí a podpora, které se nám dostává od
mìsta a sponzorù naeho regionu.
Touto cestou bych také chtìl pozvat vechny spoluobèany na
tuto jedineènou akci, pøi které budete moci zhlédnout sportovní páku
v podání nejlepích závodníkù z celé republiky. Mùete také pøijít
podpoøit domácí závodníky, kteøí budou bojovat o mety nejvyí.
Tìíme se na Vás 22. kvìtna od 13 00hod. v Mìstské hale.

Nejlepí sportovci okresu
V pátek 27. února se v hustopeèském hotelu Centro uskuteènilo
slavnostní vyhláení nejlepích sportovcù okresu Bøeclav za rok 2003.
Do nominace bylo zaøazeno celkem 21 sportovcù v kategorii dospìlých,
17 v kategorii ákù, pìt trenérù, est drustev v kategorii dospìlých,
pìt drustev dorostu, ètyøi drustva ákù a dva handicapovaní
sportovci.

Mezi navrenými sportovci mìli podivíntí tøi havá elízka
(v rodinì Svaèinových z TJ Sokol Podivín). Ve spoleèné kategorii
dospìlých a dorostu se Robin umístil na pìkném pátém místì. Radek
byl zveøejnìn v tisku ji týden pøed tím na 13. místì a tøetím nejlepím
trenérem byl v Hustopeèích vyhláen jejich otec Rostislav Svaèina.
Slavnostního vyhláení byl pøítomen i starosta mìsta Podivína
p. Stanislav Machovský, který poblahopøál Robinovi za umístìní a
pøedal ocenìní.

Ètenáøskou anketu vyhrál Robin

áci 4. roèníku
10

Soubìnì s vyhláením nejlepích sportovcù okresu byl v pátek
oznámen také výsledek ètenáøské ankety týdeníku Moravský jih.
Svùj loòský triumf, díky svým èetným pøíznivcùm, obhájil známý
pákaø Robin Svaèina z Podivína, kterému dalo svùj hlas 225 hlasujících.
Se 158 hlasy zùstal za Robinem Marek Svoboda z Hustopeèí ( silnièní
motocykly ). Na tøetím místì se umístila Alena Hegyjová, potápìèka
Nautilu Bøeclav, která obdrela 82 hlasy.
Rostislav Svaèina, vedoucí odboru sportu
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INZERCEINZERCE
 Prodám rodinný domek. Èapka Jiøí, Komenského 268.
Cena dohodou.

OLEJE – MAZIV
A
MAZIVA
PR
ODEJ – SER
VIS – LIKVID
ACE
PRODEJ
SERVIS
LIKVIDA
OBCHODNÍ ZAS
TOUPENÍ
ZAST

Provádění veškerých
malířských a natěračských
prací
Savara Jiří, Podivín 241,
tel: 519 345 134
Ševčík Radomír, Ladná 14,
tel: 519 355 279

„MADIT“
MĚSTECKÝ VÁCLAV
Zborovská 309,
691 45 PODIVÍN
Tel/Fax: 519 345 152
mobil: 606 181 923

ODHADY NEMOVITOSTÍ
STAVBY, POZEMKY,
TRVALÉ POROSTY
PORADENSTVÍ
PØI PØEVODECH NEMOVITOSTÍ
PODKLADY KATASTRU
NEMOVITOSTÍ
SEPSÁNÍ KUPNÍCH
A DAROVACÍCH SMLUV
provádí znalec
Ing. Jaroslav Benda
Velké Pavlovice, Tábor 24
Tel./fax: 519 428 368
Mobil: 777 00 44 53
E-mail: benda@bvnet,cz,
znalec@jarabenda.cz
www.jarabenda.cz
K. Blatová 3.A
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Toto vydání Podivínského zpravodaje
sponzoruje firma

HAMÉ BABICE
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