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VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN

Zastupitelé města Podivína
a redakční rada Podivínského zpravodaje
přejí všem občanům
příjemné prožití svátků vánočních
a do nastávajícího roku
mnoho osobních i pracovních úspěchů,
hodně zdraví a spokojenosti.
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Podivínský
Informace ze zasedání zastupitelstva města č. VII
ze dne 18. 10. 2007
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body :
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění úkolů zastupitelstva
města č. V ze dne 26.6. 2007 a č. VI ze dne 2.8. 2007.
2. Schválilo ukončení veřejné nabídky na prodej pozemku p.č. KN 2723/1 (část
pozemku PK p.č. 1313) o celkové výměře 419 m2 vedeného jako orná půda v k.ú.
Podivín a na prodej části pozemku p.č. KN 2722 (části pozemků PK p.č. 1312, p.č.
1313) o celkové výměře 1200 m2 vedeného jako orná půda v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. KN 2723/1 (část pozemku
PK p.č. 1313) o celkové výměře 419 m2 vedený jako orná půda v k.ú. Podivín a
dále prodat část pozemku p.č. KN 2722 (části pozemků PK p.č. 1312, p.č. 1313)
o celkové výměře 1200 m2 vedený jako orná půda v k.ú. Podivín jediným zájemcům
Pavlu Švecovi, bytem ......Podivín, r.č. : ......... a Miroslavu Švecovi bytem ......
Podivín, r.č. : ......... Prodejní cena je stanovena na Kč 75,−/m2. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
3. Schválilo ukončení veřejné nabídky na prodej části pozemku p.č. 2317, který byl
geometrickým plánem vyčleněn a označen jako pozemek p.č. 2317/1 vedený jako
ostatní plocha o celkové výměře 4213 m2 v k.ú. Podivín a na prodej pozemku
p.č. 1124/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 455 m2 v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku p.č. 2317, který byl
geometrickým plánem vyčleněn a označen jako pozemek p.č. 2317/1 vedený jako
ostatní plocha o celkové výměře 4213 m2 v k.ú. Podivín a prodat pozemek
p.č. 1124/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 455 m2 v k.ú. Podivín jediné−
mu zájemci, společnosti Euro−Jordán, s.r.o., se sídlem Podivín, Úlehlova č.p.36,
PSČ 691 45, IČ : 255 85 568. Prodejní cena je stanovena při prodeji pozemku
vedeného jako pozemek p.č. 2317/1 v k.ú. Podivín na Kč 180,−/m2 a pozemku
vedeného jako pozemek p.č. 1124/1 v k.ú. Podivín na Kč 90,−/m2. Výsledná kupní
cena bude navýšena o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitosti. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.
4. Vzalo na vědomí a projednalo návrh na úhradu škody na objektu č.p. 213 na ulici
Komenského v Podivíně a pověřilo starostu města předložením všech dostupných
informací o vzniklé havárii (komu patří opěrná zídka, kdo ji budoval, na čí popud
apod..).
5. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.09. 2007.
6. Schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2007 bez výhrad.
7. Projednalo a schválilo Pravidla pro udělování čestného občanství. Současně
schválilo udělení čestného občanství in memoriam na základě žádosti TJ Sokol
Podivín jejím bývalým členům, popraveným v období druhé světové války: panu
ALOISI NOSÁLOVI, panu BŘETISLAVU OPRŠALOVI, panu LADISLAVU ČERNÉMU,
paní AUGUSTĚ ZAPLETALOVÉ, Ing. PAVLU ZAPLETALOVI, panu LIBORU
ZAPLETALOVI, panu ARNOŠTU ČÍHALÍKOVI, panu FERDINANDU HASILÍKOVI,
panu RUDOLFU MARKOVIČOVI
8. Rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 2823/248, vedeného
jako ostatní plocha o celkové výměře 2484 m2 v k.ú. Podivín. Kriteria, podmínky
a priority prodeje jsou tyto : minimální kupní cena je stanovena na částku
Kč 75,−/m2, nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným
označením žádosti o koupi pozemku.
9. Schválilo návrh měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města –
oddávajícím Ing. Leoně Hřebačkové a Bc. Martinu Důbravovi s termínem výplat
od 1.1.2008 dle předloženého návrhu.
10. Schválilo záměr prodeje budovy č.p. 452 (opravna obuvi, sklady a provoz Městecký,
prodejna Astra) včetně pozemku p.č. 338, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří
o celkové výměře 603 m2 a p.č.340, vedeného jako zahrada o celkové výměře
446 m2 v k.ú. Podivín. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města přípravou
všech podkladů pro možné vyhlášení veřejné nabídky na prodej výše uvedených
nemovitostí.
11. Schválilo záměr prodeje budovy č.p. 191 (byty na ulici Radniční) včetně části
pozemku p.č. 881 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města přípravou všech podkladů pro možné
vyhlášení veřejné nabídky na prodej výše uvedených nemovitostí.
12. Schválilo složení inventarizační, likvidační a dílčí inventarizační komise a termíny
provedení inventarizace majetku za rok 2007 k 31.12. 2007.
13. Schválilo názvy ulic města Podivína dle předloženého seznamu.
14. Schválilo členství města Podivína v akční skupině „Slunce Víno Pohoda“
za předpokladu, že městu Podivínu nebudou ze členství v této skupině plynout
žádné finanční náklady (členské poplatky a pod.).
15. Vzalo na vědomí informaci o prováděných pozemkových úpravách v blocích VI,
VII, IB a hlasováním rozhodlo požadovat ponechání pozemků, které jsou majetkem
města Podivína na původním místě – v lokalitě plánované obory

zpravodaj
která vedl onu pověstnou „rychlou rotu“ jenom léta klidná a bezstarostná. Dost na
tom, co stížností na chod města musel vyslechnout od jednotlivých, ne vždy pozitivně
naladěných, spoluobčanů. Ještě ke všemu tady byli jeho podřízení. A ti byli!! Kdybych
mohl, jako že nemohu jmenovat, řekl bych, že J.S., J.K., D.U., L.T, J.N., L.M., F.P., F.J.,
ještě jednou J.K. a několik dalších, kteří se v oné složce chválabohu jenom mihli,
mu onu službu městu pěkně oslazovali. Obzvlášť po výplatním termínu, který jsme se
společně a marně snažili přesunout na pátek odpoledne.
Jeho místní znalosti byly a jsou takové, že jsme je mnohokrát v neoficiální rovině,
ale vždy v dobrém slova smyslu využili ku prospěchu naší i druhé strany.
Zaslouženě mu patří dík za vše, co pro město nejenom v pracovní době, ale
i mimo ni, udělal.
Takže mu děkuji a nevím, jestli to není málo. A dovoluji si za všechny
spolupracovníky i za ty výše nejmenované popřát mu hodně zdraví a snad i klidu.
Stanislav Machovský, starosta

Informace o stavu a výhledu provádění vodohospodářského
díla – Rekonstrukce kanalizace a čístírny odpadních vod
v městě Podivíně
V rámci Projektu “Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské
infrastruktury v povodí řeky Dyje“ bude probíhat i v městě Podivín část tohoto projektu,
který je možno rozdělit na jednotlivé části:
1. část − provedení rekonstrukce stoky bezvýkopovou technologií od křižovatky
ulic Husova a B. Němcové, dále pak ulicí Husovou, vpravo pak ulicí Revoluční
až ke křižovatce s ulicí Sokolská
2. část − nová trasa kanalizace prováděná klasickou výkopovou technologií
od křižovatky Revoluční s ulicí Sokolská, ulicí Sokolskou, Palackého, Komenského
až k Universalu COOP
3. část − nová trasa kanalizace prováděná klasickou výkopovou technologií od
čistírny odpadních vod po levém břehu Ladenské strouhy, cca 80 m nové stoky
4. část − vybudování čtyř kusů odlehčovacích komor z nichž 3 ks jsou v blízkosti
Ladenské strouhy, 1ks je na křižovatce ulic Bratislavská a B. Němcové
5. část − vlastní rekonstrukce čistírny odpadních vod
Zahájení prací předpokládá investor, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
v prosinci 2007 na ČOV. Na vlastní kanalizaci pak začnou práce v únoru až březnu
2008 podle klimatických podmínek. Ukončení všech prací se předpokládá v polovině
roku 2009. Zhotovitelem celého díla je OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno.
Protože při tak rozsáhlé modernizaci sítě dojde i ke značně omezenému provozu
na dotčených místních komunikacích, žádáme tímto obyvatele města Podivín o spolu−
práci a za vzniklé problémy a omezení při provádění stavby se předem omlouváme.
OHL ŽS, a.s. − Ing.Viktor Zachariev, vedoucí týmu zhotovitele

Pobíhající psi
Město Podivín upozorňuje důrazně všechny majitele psů, aby zajistili dostatečné
podmínky pro dodržování níže uvedených nařízení a aby tím napomohli k vyřešení
situace jak v oblasti bezpečnosti svých spoluobčanů, tak i v oblasti úspory svých i
městských financí. Pokud majitelé své psy řádně nezabezpečí, vystavují se nebezpečí
postihu jak ze strany města, tak i ze strany postiženého spoluobčana.
Majitelé a chovatelé psů jsou povinni zajistit svůj chov tak, aby nedocházelo k:
a) volnému pobíhání psů
b) ohrožování zdraví spoluobčanů
c) rušení klidu spoluobčanů a spolunájemníků
d) znečišťování veřejného prostranství /pokud k němu dojde, je majitel povinen
nečistoty uklidit/
Při úhradě poplatku ze psa obdrží každý poplatník sadu sáčků na psí exkrementy.
Za porušení uvedených nařízení lze v přestupkovém řízení ukládat pokuty
až do částky 30 000,− Kč.
Stanislav Machovský

Poděkování
K 1.12.2007 odešel do zaslouženého odpočinku p. Jaroslav Glíž – vedoucí
Technické správy, organizační složky města Podivína. Protože jsme spolupracovali
téměř 10 let, mohu zodpovědně říct, že v žádném případě nebyla všechna ta léta, po
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Kristýna Líčková, V.A

Podivínský

zpravodaj

Město Podivín, Masarykovo náměstí 180, Podivín

Počet poplatníků
Skutečný náklad na l poplatníka a rok

Zastupitelstvo města Podivína

Obecně závazná vyhláška města Podivína
č. 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Podivína se na svém zasedání dne 19.12.2007 usneslo
vydat na základě § 1 písm. h), § 10b a § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1 − Předmět poplatku a působnost vyhlášky
(1) Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ”poplatek”) a způsob
jeho výběru na území města Podivína.
(2) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 2 − Poplatník
Poplatníkem 1) je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen ”rekreační
stavba”); má−li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 3 − Správce poplatku
(1) Správu poplatku vykonává Město Podivín prostřednictvím MěÚ Podivín (dále jen
„správce poplatku“).
(2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému
zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat
poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
Článek 4 − Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, a to
do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti uvede poplatník veškeré údaje uvedené v tabulce
č. 1 až 5 Přihlášky k registraci. Přihláška k registraci je součástí přílohy č. 1 této vyhlášky.
(3) Změnu údajů uvedených v tabulce č. 1 až 5 Přihlášky k registraci je poplatník
povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Článek 5 − Sazba poplatku
Sazba poplatku činí Kč 460,− a je tvořena
a) z částky 210,−Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,−Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok.
Skutečné náklady činily 1 285 271,30 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za rok 2005

1 285 271,30 Kč

Svoz odpadu v roce 2008
Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Den svozu popelových nádob

11; 25
8; 22
7; 21
4; 18
2; 16; 30
13; 27
11; 25
8; 22
5; 19
3; 17; 31
14; 28
12; 27

Den svozutříděného odpadu

25
29
28
25
30
27
25
29
26
31
28
29

Popelové nádoby musí být v den svozu v časných ranních hodinách připraveny
na přístupném místě. V souladu s vyhláškou města nesmí být popelnice s výjimkou
dne svozu umístěny na veřejném prostranství (chodníky, komunikace, zeleň). Každá
popelová nádoba musí být označena platnou známkou a.s. Hantály na rok 2008.
Tříděný odpad musí být v den svozu v ranních hodinách připraven na přístupném
místě v pytlích − zvlášť PET láhve, zvlášť papír, zvlášť obaly od nápojů.

2 817
456,25/460,−/Kč

Článek 6 − Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově k 31.3.2008.
(2) Vznikne−li poplatková povinnost po lhůtě splatnosti dle odst. 1, je poplatek splatný
do 20. dne měsíce následujícího po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 7 − Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci zdržující se celoročně mimo území města
Podivína
(2) Poplatníci jsou v případě uvedeném v odst. l povinni oznámit písemně nebo ústně
do protokolu správci poplatku vnik nároku na osvobození a předložit doklad o skutečnosti
rozhodné pro jejich přiznání, a to do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
tento nárok. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik
nároku na osvobození.
Článek 8 − Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k získání trvalého pobytu v obci nebo nabytí
vlastnického práva k rekreační stavbě.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby
v průběhu kalendářního roku se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde−li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
na konci tohoto měsíce.
Článek 9 − Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené dle čl. 4 a čl. 7 vyhlášky svou
ohlašovací(oznamovací) povinnost může obec uložit pokutu dle platných právních
předpisů.2)
(2) Nebudou−li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
(3) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let
od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(4) Byl−li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce
o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději
do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(5) Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
(6) V řízení ve věci poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
(7) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města
Podivína č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14.12.2006
(8) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.
…………………………..
místostarosta

…………………………….
starosta

1)

§ 6 odst.2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění
a § 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.. o místních poplatcích v platném znění
2)
§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění

Kontejnery na sklo
Ve spolupráci s a.s. Hantály, firmou Stavosur a EKO−KOM budou v průběhu roku
2008 městu dodány tři dvojice kontejnerů na separaci bílého a barevného skla. Jedna
dvojice bude umístěna v lokalitě Rybáře – u Fruty, druhá na ulici Sadová na místě
parkoviště u Mateřské školy, třetí na sběrném dvoře.
Doufáme, že nová zařízení přispějí k dalšímu zkvalitnění separace jedné z povinných
komodit, za kterou se nám částečně vracejí finance do systému likvidace odpadů.
Stanislav Machovský

Pálení plastů
Kdo to nedělá, nemusí si tohoto článku všímat.
Každý, kdo to dělá a koho v tomto článku nazvu pitomcem, ignorantem a vygu−
movanou hlavou, si to se mnou může přijít vyřídit. Rád ho uvidím. Jinak totiž to indivi−
duum, které nechápe, že sobě i jiným v okolí významně zkracuje život, nemohu nazvat.
V jednom z minulých Podivínských zpravodajů bylo dopodrobna popsáno, co vzniká
při hoření plastů. Z těch nepříjemně vyhlížejících názvů se dělá špatně jen při jejich
přečtení. Natožpak při nadýchání.
Takže vy všichni výše uvedení, kteří si myslíte /pokud vůbec máte čím/,
že nejdůležitější je teplo vycházející z kamen, velmi se mýlíte. Důležité je uvědomit si,
že tu nejste sami. Že jsou tu třeba malé děti, které vám zatím nemohou nic říct.
A aby vám jednou vůbec mohly něco říct, že s tím budete muset přestat.
Jinak jste pitomci, ignoranti a vygumované hlavy.
Stanislav Machovský
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O projektech a uskutečněných akcích v roce 2007

Remedia plus o.p.s. a pečovatelská
služba v Podivíně

Rok 2007 byl rokem, kdy se zastupitelé města rozhodli věnovat přípravě projektů
na investiční akce pro plánovací období 2007 – 2013. Toto období je stanoveno jako
termín pro možné získání finančních prostředků jak ze státních, tak i evropských
dotačních titulů.
Prioritním projektem /ve volebních programech všech kandidujících stran/
je rekonstrukce Staré radnice. Druhý projekt se zaměřuje na mateřskou školu, kde se
v současné době objevují již havarijní stavy všech rozvodů od topení, přes vodovod až
po elektřinu. Součástí tohoto projektu je i zateplení a výměna oken. Jeden z dalších je
projekt na rekonstrukci fasády a oken zadního traktu školy základní. Firmou VIADESIGNE
Břeclav byl zpracován projekt na rekonstrukci ulice Palackého, Sokolská a U Dráhy –
tedy těch, jejichž povrch bude narušen plánovanou rekonstrukcí kanalizačního řadu.
Drobné projekty na vozovky Dolní Valy a Příční jsou již zhotoveny. V oblasti
turistického ruchu a ve spolupráci v rámci Dobrovolného svazku obcí /dále jen DSO/
mikroregionu lednicko−valtický areál připravujeme projekt přemostění Dyje, na který
jsme dostali již dotaci z Jihomorav−ského kraje. Jako členové dalšího svazku obcí a to
DSO ČISTÝ JIHOVÝCHOD se účastníme společné žádosti na získání finančních
prostředků z EU, Fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje na zbudování
moderního sběrného dvora /podrobně popsáno v prosincovém zpravodaji/. Pracuje
se také na projektu orientačního systému a obnově dopravního značení města.
A co bylo v roce 2007 již splněno z konkrétních akcí, které se objevily ve volebních
programech jednotlivých stran:
− instalace rychlostních tabulí na vjezdech do města
− informace obyvatel formou e−mailových zpráv
− osvětlení lokality Za Drahou
− zprovoznění rozhlasu Za Drahou
− rekonstrukce osvětlení a rozhlasu Masarykova náměstí
− úprava zeleně a části náhrobků židovského hřbitova
− vozovka Poříčí II
− vozovka Stará Čtvrť
− vozovka B. Němcové
− chodníky hřbitov
− chodník ke středisku dálnic a pekárně
− kanalizace, plyn a vodovod Dolní Valy /od Radniční po Habánov/
− rekonstrukce dětského hřiště mateřské školy
− doplnění herních prvků na dětském hřišti Hliníky
− obnova zeleně a příprava na instalaci herních prvků v parku u Fruty
− stanovení lokalit pro výsadbu zeleně /viz článek O změně územního plánu/
− stanovení trasy místní cyklostezky směr Janohrad / dtto/
− likvidace náletových dřevin a částečné vyčištění „Kanálu“
− úprava zeleně břehů „Svodnice“
− napojení „Svodnice“ na přítok z rakvických jezer
− zřízení nových webových stránek města
Všechny zde uvedené projekty a ukončené akce jsou výsledkem dohody všech
zvolených zástupců obyvatel města. Za to, že se zastupitelé města nenechají ovlivňovat
politickými a mocenskými parlamentními boji našich nejvyšších vládních zástupců,
jim patří dík.
Stanislav Machovský

Vážení občané, jsme obecně prospěšnou společností, která
poskytuje dle zákona 108/2006 Sb. sociální služby osobám, které
jsou závislé v péči o svou vlastní osobu a domácnost na pomoci
jiné fyzické osobě. Jedná se o osoby nemocné, seniory, osoby
s handicapem.
Naše společnost sídlí v Břeclavi, U Nemocnice 1, a poskytuje
tyto sociální služby dle registrace:
a/ terénní služby v domácnostech klientů
− pečovatelskou službu /pomoc s jednotlivými činnostmi/
− osobní asistenci /pomoc s činnostmi v delším časovém
úseku 3 a více hodin denně/
b/ ambulantní služby v zařízení organizace
− denní stacionář UTILIS pro děti s mentálním či kombinova−
ným postižením v Břeclavi
− integrační centrum UTILIS pro dospělé osoby s mentálním či
− kombinovaným postižením, cíl − zapojení těchto osob do společ−
nosti
c/ pobytové služby v zařízení organizace
− domov se zvláštním režimem „Domovinka“ pro osoby trpící
demencí, denní či celodenní pobyt v Břeclavi
− odlehčovací služby pro pečující rodiny, které se starají o své
příbuzné a potřebují po určitou dobu zajistit péči v rodinném
či našem zařízení /hospitalizace, dovolené aj./
Pečovatelská služba zahrnuje tyto úkony podle zákona 108/
2006 Sb. o sociálních službách:
a/ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, např.
oblékání, česání
b/ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
c/ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d/ pomoc při zajištění chodu domácnosti, např. úklid
e/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, např.
doprovod k lékaři, na besídku
Dále poskytujeme základní sociální poradenství, které bude
zajištěno i v Podivíně prostřednictvím sociální pracovnice paní
Jany Schäfferové.
Pečovatelskou službu budeme poskytovat pro všechny
potřebné podivínské občany (tj. pro obyvatele bydlící na
penzioně i ve vlastních nemovitostech), hlavní pracoviště
(pečovatelská místnost) bude na podivínském penzioně.
Pečovatelskou službu v Podivíně bude zpočátku zajišťovat
1 pracovnice sociální péče /pečovatelka/ a 1 sociální pracovnice
/Jana Schäfferová/. Podle míry využití může být pečovatelská
služba rozšířena o dalšího pracovníka.
Sociální pracovnice pro město Podivín paní Jana Schäf−
ferová bude od ledna 2008 k zastižení na telefonním čísle
736 490 381.
Můžete se na ni obracet o pomoc v sociální oblasti (poradenství,
vyplnění žádosti o příspěvek na péči či jiné dávky státní sociální
podpory) nebo při objednání našich služeb pro Vás či Vaše blízké.
Jakékoliv dotazy či připomínky k výkonu naší činnosti můžete
zasílat na e−mailovou adresu: remedia@remediacentrum.cz
nebo volat telefonicky: 736 489 606 nebo 519 326 748

Těším se na vás, s přáním všeho nejlepšího
do nového roku 2008
Jarmila Pěčková, ředitelka Remedia plus, o.p.s.
V Břeclavi 27.11.2007

Městský úřad nabízí k prodeji:
−

CD Vánoční zpívání za 250,− Kč/kus

−

MC Vánoční zpívání za 140,− Kč/kus
K zakoupení na podatelně MěÚ.
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O změně územního plánu
Již více než rok probíhají jednání se všemi
orgány, které rozhodují o možných změnách
využití katastrálního území Podivín. Jsou to
orgány jednotlivých ministerstev, Jihomorav−
ského kraje, MěÚ Břeclav a řada dalších. Město
Podivín navrhlo v rámci úprav územního plánu
třináct dílčích změn, z nichž těmi hlavními bylo
zajištění ploch pro výrobu a komerční aktivity
a tím poskytnutí nových pracovních míst
obyvatelům města, dále ploch pro bydlení a
výsadbu krajinné zeleně. Změna územního
plánu města se také zabývá novým vytyčením
trasy obchvatu města a turistickým propojením
Podivína s lednicko−valtickým areálem mimo
rizikovou spojnici Podivín − Lednice.
Výsledkem diskusí o umístění podnikatel−
ských zón byla lokalita mezi novou a starou
cestou do Bílovic. Lokalita /označena 2.07/
přístupná jak z dálnice, tak i z hlavní cesty
Břeclav – Brno. V návaznosti na plánovaný
obchvat by byla zajištěna přístupnost nových
podnikatelských aktivit i všech stávajících vý−
robních podniků ve městě /Fruta, VHS, EURO
Jordán/ a veškerá nákladní doprava by byla
svedena mimo centrum města. Čáru přes rozpočet nám učinilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy. To první lokalitu neschválilo
z důvodů velkého záboru zemědělské půdy. Zástupci druhého ministerstva sdělili, že z důvodů plánované stavby vysokorychlostní trati Berlín−
Praha−Vídeň se navržená lokalita pro podnikání nachází v ochranném pásmu této trati. Výsledek – úplné vyřazení lokality 2.07 z plánu ploch pro
podnikání a přesun záměru do místa dálničního sjezdu /označeného 2.06/ a pokus o jeho rozšíření tak, aby byl pro investora zajímavým.
Zóny pro bydlení se podařily prosadit téměř beze změn /viz 2.01,2.02,2.03/ a otevírají tak možnost výstavby města východním směrem.
Plochy označené číslem 2.10a jsou určeny pro výsadbu krajinné zeleně a prošly řízením bez připomínek.
Změna č. 2.09 je nová trasa obchvatu města s výše uvedenou možností napojení na stávající výrobní podniky v Podivíně.
V rámci přípravy propojení města s lednicko−valtickým areálem jsou do územního plánu zahrnuty stávající i nové cyklostezky /označeno 2.11,
které by v místě hájenky měly navazovat na v současnosti projektovaný přechod přes Dyji ve směru na Janohrad a dál do Lednice.
Stanislav Machovský
VYDÁVANÍ VÝPISU

Z registrů Informačních systémů veřejné správy
Ověřovatelská kancelář Břeclav

Informace pro klienty Ověřovatelské kanceláře
V této kanceláři můžete získat ověřený výpis z těchto registrů:
Obchodní rejstřík
Registr živnostenského podnikání
Katastr nemovitostí
Hospodářská komora České republiky byla pověřena novelou zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ověřováním
úředních výpisů z uvedených registrů. Přijetím novely zákona o infor−
mačních systémech veřejné správy pokračuje společné úsilí státní správy
a Hospodářské komory k odstranění zbytečné administrativy a zavedení
klientského přístupu státní správy ve vztahu k občanovi.
Uvedený zákon č. 365/2000 stanoví, že takto ověřené výstupy,
které vydala Hospodářská komora České republiky, potvrzují
pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.
V rámci přibližování služeb českým podnikatelům i občanům jsou
naši pracovníci připraveni nejen vydat Vám výpis z informačních systémů
veřejné správy, ale pomoci Vám v mnoha dalších směrech.
Jde zejména o pomoc při vyhledání údajů, které chcete ověřit.
Pomůžeme Vám najít potřebné informace k získání výpisu, a to i na
základě neúplných nebo nepřímých údajů, za pomoci dalších veřejných
i soukromě provozovaných rejstříků a seznamů. Vše provedeme při
striktním dodržení zákona o ochraně osobních údajů.
Neváhejte požádat naše pracovníky o další informace.
V případě, že Vám nebude ověřený výstup vydaný Hospodářskou
komorou České republiky na některém úřadě uznán za právoplatný a
dostatečný k vyřízení Vašeho problému nebo agendy, neváhejte nás
prosím kontaktovat a sdělit nám název úřadu, agendu a jméno úředníka,
který Vás odmítl, pokusíme se zajistit nápravu.
Okresní hospodářská komora, nám. T.G.Masaryka 10, 690 02 Břeclav
tel./fax: 579 326 116, 519 374 126
www.ohkbreclav−cz; breclav@cvpp.cz

Městská knihovna Podivín
Knižní novinky:
Pro děti:
Pokladnice pohádek: Klasické pohádky našeho dětství
Jedna dvě, Honza jde − Nekrásnější česká říkadla, hádanky, písničky,
rozpočitadla a koledy s obrázky Ladislavy Pechové. Pro nejmenší děti a jejich rodiče.
Když tygr jede do Paříže − Zpěvník pro děti s texty Zdeňka Svěráka a Jana
Vodňanského
Novozámská, Marcela: Vyberte si zvířátko − Knížka o tom,co by jste měli vědět,
než si přinesete domů nového kamaráda.
Recheis, Kathe: Bílý vlk − Dobrodružný příběh , fantasy
Petiška, Eduard: Čtení o hradech , zámcích a městech − Pověsti a příběhy, jež
dokreslují dávnou historii Čech , Moravy a Slezska, shromáždil Eduard Petiška
nejen pro mladé čtenáře, ale pro každého, kdo se zajímá o osudy naší vlasti.Vychází
ze skutečných událostí, ale upravuje je a přikrašluje zajímavými detaily.
Pro dospělé:
Janouchová, Kateřina: Nejbližší − Příběh, který prožily či prožívají desítky rodin
bez ohledu na zemi, ve které žijí. Přináší svědectví o problémech těch, kteří ve
svém nejbližším okolí mají někoho, kdo bojuje se závislostí na alkohlu či drogách.
Autorka vychází ze svých osobních zkušeností .
Dewar, Isla: Radost ze života − Humoristický román, ve kterém hlavní hrdinka
odchází od své rodiny, aby si užívala svobody a nového života...
Hollinghurst, Alan: Linie krásy − Román zachycuje čtyři roky v životě Nicka Guesta,
mladíka ze skromných poměrů a čerstvého absolventa Oxfordu. Dostane možnost
žít v prostředí společenské smetánky, je však rozčarován poznáním, že tato
společnost nesdílí jeho představy o krásách života, vůči kterým je lhostejná a
nebo ji přímo pošlapává..
Brychta, Milan: Dobré ráno, Ameriko − Cestopis, ve kterém se dvojice českých
cestovatelů vydá na podzimní putování Skalistými horami, aby odhalila krásy a
tajemství tohoto horského masivu..
Černá, Jaroslava: Týden blázna − Lehce esoterický román je napínavým příběhem
muže, který v jediném okamžiku ztrácí své blízké, svou rodinu a hlavně sám sebe.
Po letech tápání ho náhodná krizová situace probírá ze stavu přežívání a on během
jednoho týdne dokáže s pomocí svých přátel najít svou ztracenou mysl a postupně
znova sám sebe.
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v novém roce 2008
přeje Hana Ocelíková, knihovnice
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Oslava výročí
Město Podivín ve spolupráci s TJ Sokol Podivín uspořádalo ve dnech
26. a 27. října slavnostní setkání občanů města u příležitosti 135. výročí
založení Sokola Podivín a 89. výročí založení Československé republiky.
Pátek 26. 10. byl zcela v režii podivínských Sokolů, kteří zahájili
oslavy divadelním představením Dívčí válka v podání divadelního sou−
boru ze Štěpánova a posezením u cimbálu s CM sourozenců Osičkových
z V. Bílovic.
O organizaci druhého dne se postaralo Město Podivín a TJ Sokol
Podivín. Slavnostní shromáždění k 89. výročí založení Československé
republiky bylo již tradičně u pomníku padlých v I. světové válce v Tyr−
šově sadě. Čestnou stráž u pomníku padlých stáli zástupci Sokola Podivín
paní Ustohalová Marie a pan Miroslav Zachara, členové Svazu dobrovol−
ných hasičů p. Zdeněk Kučera a pan Bohuslav Marek a vlajkonosiči
pánové Leoš Görner a Radek Krčka.
Položení kytic k pomníku a slavnostního pochodu k pamětní desce
obětem fašismu se zúčastnili zástupci města, TJ Sokola Podivín, V. Bílo−
vice, Břeclav a Veselí nad Moravou, pedagogický sbor a žáci Základní
školy v Podivíně, členové skautského oddílu YMCA, zástupci občan−
ských sdružení a politických stran, občané města Podivína a řada hostů.
Současně s oním druhým výročím bylo zastupitelstvem města
uděleno čestné občanství in memoriam devíti bývalým členům tělový−
chovné jednoty Sokol Podivín, popravených v období II. světové války
panu ALOISI NOSÁLOVI
panu BŘETISLAVU OPRŠALOVI
panu LADISLAVU ČERNÉMU
paní AUGUSTĚ ZAPLETALOVÉ
Ing. PAVLU ZAPLETALOVI
panu LIBORU ZAPLETALOVI
panu ARNOŠTU ČÍHALÍKOVI
panu FERDINANDU HASILÍKOVI
panu RUDOLFU MARKOVIČOVI

zpravodaj
ve slavnostně vyzdobeném sále TJ Sokol Podivín. Z rukou starosty města
Stanislava Machovského a starosty Sokola Miroslava Ustohala přijal
za Břetislava Opršala statut čestného občanství bratr Ota Opršal z Třeště,
za Ladislava Černého jeho dcera Ladislava Hemzová /Černá/ z Podivína,
za rodinu Zapletalovu syn a bratr MUDr. Milan Zapletal z Brna, za Ferdi−
nanda Hasilíka synovec Zdenek Hasilík z Podivína. Vnučka pana Aloise
Nosála MUDr. Jitřenka Konečná /Komínková/ z Brna se z důvodů
nemoci omluvila a dekret jí byl zaslán poštou. Příbuzní Arnošta Číhalíka
a Rudolfa Markoviče z Velkých Bílovic a Hustopečí se z neuvedených
důvodů nedostavili a dekrety zůstávají uloženy v archivu města.
Oslava 135. výročí založení Sokola v našem městě pak pokračovala
tělovýchovnou akademií.
Následné společné setkání zástupců města se zástupci jednotlivých
tělovýchovných jednot a hosty u číše vína v Besedním domě završilo
důstojné dvoudenní oslavy obou svátků.
Poděkování patří všem, kteří spolupracovali na zajišťování kontak−
tů na příbuzné jmenovaných čestných občanů, na organizaci akce
i na samotném průběhu slavnosti.
S.M.

Statut čestného občanství převzali a do kroniky svým podpisem
převzetí potvrdili nejbližší příbuzní jmenovaných dne 27. října 2007

Čestná sráž u pamětní desky

O výchovných koncertech

Kronika města Podivína

Milan Ryšavý, narozený v roce 1927 v Podivíně, dnes žijící
v Olomouci, dlouholetý člen Moravské filharmonie věnoval městu již
druhou svoji publikaci a současně s darem, který bude ve výpůjčním
fondu Městské knihovny v Podivíně, přeje občanům města k blížícím
se Vánocům vše nejlepší a hodně úspěchů v nadcházejícím roce.

Rok1867 – Byla zase nová volba a byli voleni za představených:
Jan Ellinger – starosta, Jan Nedbálek – radní, Pavel Bartaušic – radní,
Leopold Míčka – radní. Ještě před volbú nového představenstva přišel
do Podivína důstojný pán děkan Suchánek, poněvadž předešlý páter
děkan Žiák zemřel.
Rok 1868 – Byl tažený nový hrubý zvon na věžu, na který měšťan
Matěj Vrbecký v poslední vůli jeho 500 zl poručil. Tento zvon byl
přivezen z Víd. Nového Města, obec přidala k tomu předešlý starý zvon
a nesla jiné výlohy. Tento nový zvon byl tažený od tesařského mistra
Jana Frice z Břeclavi a bylo shromážděno velké množství lidu a byl
vysvěcen od děkana Suchánka. Byla před kostelem kazatelna a držel
děkan Suchánek taky krásné kázání. Tento zvon byl přivezen po železnici
do Břeclavi a tam odtud na voze čtyřpřežným samých stejných koní
ve velké slávě nebo byl věncama ozdoben.
−RM−
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Sloupek pro družstevníky SBD Dyje Břeclav
V letošním roce byl poprvé posunut termín
konání Shromáždění delegátů SBD Dyje
Břeclav (dále SD) až na 28.červen 2007. Bylo
to na přání části předsedů samospráv domů,
aby mohli reagovat na komplexní výsledky
hospodaření domů. Na SD to ovšem vyvolalo
znovu diskusi, že se projednává plán hospo−
daření na příslušný rok až v pololetí. Právě
z důvodu projednávání plánu se dříve termín
SD dával na konec I. čtvrtletí, kdy se projednával
na členských schůzích plán hospodaření na
daný rok, z toho vycházející nový předpis úhrad
nákladů a služeb za užívání bytu (tzv. nájemné)
a dílčí výsledky hospodaření za uplynulý rok
(čerpání a tvorba fondu oprav domu).
O průběhu konání SD Vás na požádání má
informovat Vámi zvolený delegát na SD při
konání členských schůzí domu. Jelikož ne vždy
jsou na SD přítomni všichni delegáti nebo
náhradníci, nabízím vždy všem předsedům
samospráv domů, že jsem ochoten na jejich
členské schůzi domu tyto informace dát.
V posledních letech ovšem zájem o dění
nejen v družstvu, ale i ve vlastním domě klesá.
Družstevníci, ale týká se to i vlastníků bytů,
se nezúčastňují členských schůzí a v některých
domech se schůze vůbec nekonají. To se pro−
jevuje na špatné informovanosti členů a v ne−

poslední řade to má i ekonomické dopady na
samotné družstevníky. Jedná se o pozdní platby
nájemného, zanedbávání údržby domu při ne−
dostatečné tvorbě fondu oprav, neprovádění
úklidu domu a jeho okolí, atd. Družstevníci si
myslí, že když zaplatí správní poplatek, tak ať
se družstvo o všechno postará. Ale tak to
nemůže fungovat, jelikož družstvo spravuje:
165 družstevních domů
3087 bytů
18 SVJ
266 bytů
(SVJ = společenství vlastníků bytových jednotek
vzniklých z BD)
21 SVJ cizích
506 bytů
5 sdružení bytů
25 bytů
Celkem: 209 domů a 3884 bytů.
Na zajištění správy tolika domů a bytů má
družstvo celkem 29 zaměstnanců. Z tohoto je
patrné, že není v silách zaměstnanců družstva
a ani to nemají v náplni práce, aby se podrobně
zabývali děním v jednotlivých domech.
Ve „Stanovách bytového družstva“ jsou
stanoveny jednotlivé orgány družstva a jejich
povinnosti a také práva a povinnosti družstev−
níků. Pro správu družstevních domů jsou voleny
samosprávy domů, které si následně zvolí
předsedu samosprávy. tato samospráva musí
s pracovníky družstva úzce spolupracovat, aby

byl dům co nejlépe spravován a nedocházelo
k jeho ničení buď špatným užíváním, pozdě
a nebo vůbec neprováděnou údržbou.
Předseda samosprávy dostává pravidelně
a včas všechny dokumenty, předpisy, ekono−
mická vyhodnocení, směrnice atd., které se
týkají domu i Bytového družstva. Důležitým
dokumentem je vzorový plán dlouhodobých
oprav, podle kterého si každá samospráva má
včas naplánovat opravy domu a následně s tím−
to plánem zajistit dostatečnou výši finančních
prostředků ve fondu oprav domu. Toto může
odpovědně zpracovat pouze samospráva kon−
krétního domu, samozřejmě že může využívat
k tomuto zpracování spolupráci pracovníků
družstva. Pracovníci družstva sami nemohou
objíždět 200 domů po celém okrese a zjišťovat
kde jsou jaké závady. Bylo by to časově ná−
ročné a hlavně finančně vysoce nákladné.
Zájem bytového družstva je, aby náklady
na správu bytů byly co nejnižší. Správní poplatek
je několik let stále 120,− Kč za měsíc a byt,
i když ceny energií, materiálu apod. stále rostou.
Jeho výše bude také záležet na dobré spolu−
práci domovních samospráv a pracovníků
družstva a v neposlední řadě včasným a správ−
ným zpracováním a zasíláním tiskopisů, které
samosprávy obdrží.
Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních
a hodně zdraví a štěstí v příštím roce.
Jiří Pospíšil

O toleranci

Bezpečnost dětí

V poslední době se mi na mysl stále častěji derou otázky týkající se tolerance.
S tolerancí souvisí další řada lidských vlastností a také situací, do kterých se
člověk může snadno dostat. K napsání tohoto článku mě vedlo především
zamyšlení nad mým okolím a nad některými událostmi, které se nestávají každý
den, protože jsou to právě ty, které Vám mění život.
Co je to vlastně tolerance? Vzato popořadě, tedy od jádra věci, asi bude
vhodné toleranci nejdříve definovat. Tolerance je lidská vlastnost, která nám
dovoluje soužití s odlišnými typy lidí. Kdyby tu nebyla, svět by se patrně potácel
na pokraji existence kvůli rasové, pohlavní, náboženské, či jakékoliv jiné
nesnášenlivosti. Tolerantního člověka poznáte snadno. Velice dobře si rozumí
s každým ze svého okolí a má pochopení pro jakoukoli vadu či jakýkoli nedostatek
ostatních lidí. Takoví lidé bývají zpravidla optimisti, už jen z toho titulu, že se snaží
hledat pozitiva na komkoli, místo aby se pozastavovali nad negativy. Dále jsou
samozřejmě lidé netolerantní. Pokud bych měl vzít ukázkový příklad ze života,
za zmínku určitě stojí různící se názory dnešních mladých lidí především v otázce
hudebních stylů. Ano, už i zde se dá uvažovat o toleranci. Jak moc tolerujete
někoho ze svého okolí, když neposlouchá stejný styl jako Vy? Ruku na srdce a
možná si každý z Vás vybaví nějakou takovou osobu, která Vám je nepříjemná
nebo naopak, Vy jste nepříjemní jí. Co se s tím dá dělat? Většinou mám zkušenost
s tím, že netolerance pramení z nepoznání. Já osobně se snažím poznávat, co
kterého člověka vede k jeho názorům a v čem jsou tyto odlišné od mých. Je dobré
názory ostatních vyslechnout, ale ne je soudit. Je to stejné jako dělat si unáhlený
názor na člověka, např. pokud ho poznáte ve vypjaté situaci, nebo ho znáte jen
chvíli. Diplomatickou, ale i civilizovanou povinností je ostatní lidi nejen tolerovat,
ale i respektovat. Teď ale zpátky k myšlence o poznání ostatních. Vrací se mi na
mysl vzpomínka na jednu nepříjemnou situaci, kdy jeden člověk na jisté akci
pořvával urážlivá a vulgární slova na „skejťáky“, přitom ale dotyční, na něž nadávky
směřovaly neměli se skateboardem nic společného – šlo o tanečníky s jedinou
podobností na „skejťáky“ − volné oblečení. Je víc než pravděpodobné, že na
formulaci nadávek měl značný vliv i alkohol, kterého jedinec požil víc než „rozumné
množství“, to už se ale opět dostávám jen k vedlejším faktorům, byť byly
významným ukazatelem. Podstatou věci je fakt, že netolerantní člověk působí
dojmem, že je zahleděný do sebe a do jisté míry ignoruje své okolí, především
díky své aroganci. Naštěstí těchto lidí není příliš mnoho, ovšem i přesto je budeme
muset zkusit tolerovat a doufat, že je tím změníme. Matoucí skutečností může být
fakt, že tolerance má mnoho tváří a někdy si vyžaduje i sebeobětování. Je mi
jasné, že nemohu nikoho poučovat o závažných otázkách jeho života, nicméně
pokud stojíte před vážným rozhodnutím, vždy si důkladně promyslete následky,
které jakékoliv rozhodnutí přinese. Pakliže se rozhodnete tak, že to ovlivní i život
někoho jiného, je otázkou, jestli dotyčný bude Vaše rozhodnutí tolerovat. Záměrně
neuvádím konkrétní případy, každý nechť si podle své potřeby dosadí do rovnice
patřičné proměnné.
Zbyl ještě někdo, kdo pochybuje o důležitosti tolerance?
Tomáš Jankó

V září letošního roku začal vnouček chodit do první třídy základní
školy. Z počátku jsem ho vodila až do školy. Zjistila jsem, že nejhorší
úsek trasy je křižovatka ulic Boženy Němcové, Bratislavská a Úlehlova.
Nebylo to tak vždy.
Dříve byla křižovatka v městečku jako každá jiná. Ale dnes? Provoz
jak se lidově říká „jako na pražském mostě“. Když se postavíte opodál a
pozorujete provoz v době 7:30 – 8:00 hodin a pak v 15:00 – 16:00 hodin,
stojí to zato. Dospělí na kolech raději seskočí z kola a přechází křižovatku
pěšky. S dětmi je to horší. S prvňáčky někdo starší přechází, aby nedošlo
k maléru.
Připomínky jsem slyšela už od většího počtu obyvatel. Myslím si,
že by nebylo od věci nechat instalovat dopravní značku – snížená rychlost.
Jarmila Havlová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Milí čtenáři,
po celoročním shonu a stresových situacích se blíží období, které máme jistě všichni rádi – Vánoce a konec kalendářního roku. Jistě již máte
přichystané dárečky a vše připravené, aby tyto svátky proběhly v klidu a v pohodě.
Rád bych poděkoval našim žákům, pedagogickým pracovníkům, správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům rady a zastupitelstvu
města za vše, co pro naši školu v roce 2007 vykonali.
Chtěl bych Vám všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2008 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
ředitel školy

Zájmové kroužky na naší škole
Opět jsme připravili pro naše žáky širokou nabídku kroužků, do kterých
se mohli přihlásit a tak „užitečně“ využít svůj volný čas.
I. stupeň
Pohybové hry
Dovedné ruce
Pohybové hry
Tvořivé ruce
Angličtina hrou
Internet
Dyslektický kroužek
Keramický kroužek

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

J. Malinová
J. Malinová
Z. Floriánová
M. Šilhanová
I. Musilová
M. Cagášek
A. Racková
A. Racková, Mgr. M. Poláchová

II. stupeň
Taneční klub
Cvičení z matematiky
Internet
Konverzace v AJ
Přírodovědný kroužek
Internet
Konverzace v NJ
Reedukace
Florbal – dívky
Logopedický kroužek
Florbal – chlapci
Cvičení z ČJ
Rozumová matematika
Sportovní gymnastika
Sportovní hry

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

M. Poláchová, Mgr. J. Mrázová
J. Horňák
J. Malinová
E. Pěčková
M. Svobodová
M. Cagášek
D. Mačicová
L. Nedělová
M. Cagášek
D. Mačicová
M. Cagášek
L. Nedělová
L. Richter
Z. Horníčková
J. Medek
ředitel školy

Volba povolání
Vzhledem k tomu, že si v minulém čísle Podivínského zpravodaje
zařádil tiskařský šotek a vymazal poslední odstavec mého příspěvku,
který pojednával o problematice volby povolání na naší škole, chtěla
bych se ještě v krátkosti k této tematice vrátit.
Jako každý rok i letos jsme na naší škole zorganizovali setkání žáků
osmých a devátých tříd s představiteli středních škol a učilišť okresu
Břeclav. Toto setkání proběhlo 9. října v 18 hodin v prostorách školní
jídelny a umožnilo našim dětem a jejich rodičům získat důležité informace
o možnostech dalšího studia. Děti především zajímalo, zda budou muset
vykonat přijímací zkoušky a jaký musí mít prospěch, aby byly přijaty na
jejich vysněnou školu. Zajímalo je také, jak je která škola technicky vyba−
vená a jaké bude jejich pracovní uplatnění na trhu práce po ukončení
studia či vyučení. Zástupci škol trpělivě podávali informace všem zájem−
cům a zvali je na dny otevřených dveří, aby se seznámili s podmínkami
vzdělávání na jejich škole.
Věřím, že toto setkání pomohlo našim žákům v rozhodování o jejich
budoucím povolání a jejich konečné rozhodnutí bude šťastné.
Výchovný poradce – Mgr. Dagmar Mačicová

ZŠ Podivín • Školská rada • MěÚ Podivín
Vás srdečně zvou na

V. Školní ples ZŠ Podivín
7. března 2008 v Městské hale
20.00 hod. − zahájení plesu
20.30 hod. − polonéza žáků 9. ročníku
K tanci a poslechu hraje hudební kapela
RAFFAEL
Vstupné 70,− Kč • místenka 30,− Kč
Bohatá tombola

Beseda s rodiči na téma drogová závislost
Rodiče se nás často ptají, zda jsme připraveni bránit jejich děti před
nebezpečím drogové závislosti, zda nepodceňujeme prevenci a zda
máme dostatek informací. My můžeme jenom odpovědět, že sami nic
nezmůžeme, a že je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy. Nejenom
my učitelé, ale i rodiče by měli znát některé skutečnosti, které se drog
dotýkají. Proto jsme v říjnu pozvali na naši školu odborníky z řad policie,
sociálního odboru a pedagogicko psychologické poradny, kteří pracují
na našem okrese, aby rodičům našich žáků podali objektivní informace
o drogách, jejich účincích, rozšíření, vzniku závislosti a o možnostech
pomoci nejenom závislým jedincům, ale i jejich rodinám a pravdivě po−
ukázali na to, že žádné dítě před tímto jevem není stoprocentně bezpečí.
Velmi zajímavé byly údaje o tom, jaká je situace na našem okrese.
O to víc nás učitele mrzelo, že ze strany rodičů byl o tuto besedu minimální
zájem. Kromě pedagogického sboru a pana starosty seděla v sále jen
hrstka rodičů. Doufáme, že příště na podobné akce přijde víc rodičů,
abychom společně mohli bojovat proti fenoménu nazývaném drogová
závislost.
Mgr. Dagmar Mačicová – výchovný poradce

OPRAVA – V minulém čísle PZ se do článku Organizace školního
roku 2007/08 vloudila chybička. V odstavci Státní a ostatní svátky si
prosím opravte datum Velikonočního pondělí. V roce 2008 vychází
Velikonoční pondělí na 24. 3. Za vzniklou chybu se omlouváme. −RM−
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Každoročně mají druhé a třetí třídy plavecký
výcvik. Letos jsme jezdili od 17. září do 19. listo−
padu do krytého bazénu Delfín v Břeclavi, což
obnášelo deset dvouhodinových lekcí.
Plavání se dětem líbilo, na každé pondělí se
těšily, odměnou jim za jejich plavecké výkony
bylo tzv. „mokré vysvědčení“. Bylo znát, že naše
děti se vody nebojí, s chutí se zdokonalovaly

v plaveckém stylu a zdolávání stále větší vzdá−
lenosti mezi mantinely. Třeťáci působili již jako
ostřílení plavci a druháci je příští rok budou jistě
následovat. Všichni litovali, že to hezké už
skončilo.
Plavecká škola Delfín v současné době
splnila naše očekávání a můžeme konstatovat,
že výuka byla na dobré úrovni. Myslíme tím,
jak po stránce organizační, tak fundovaností
instruktorů. Chválíme též spolupráci ředitele

Večerní čtení v knihovně

Ekoškola

V rámci Týdne knihoven (1.10.−5.10.2007)
se na Městské knihovně v Podivíně uskutečnila
akce „Večerní čtení na knihovně“ spojená
s občerstvením pro děti 2. a 3.třídy.
S nápadem vedoucí knihovny p. Hany Ocelí−
kové jsme s p.vychovatelkou Jiřinou Valíčkovou
rády pomohly. Dětem se tato nová zkušenost
velmi líbila, pobyt v knihovně v pátek 5. října
od 18−22 hodin byl pro ně nový, zajímavý a
dobrodružný. Sešlo se jich zde 32. Chlebíčky
připravené p.Ocelíkovou všem moc chutnaly,
i žízeň byla veliká a pohovět si na dece nebo
svém spacím pytli bylo také fajn. Kromě čtení
pohádky a příběhu z knihy Děti z Bullerbynu,
děti mohly také soutěžit, kreslit a velmi přivítaly
hledání „pokladu“ ve tmě na dvorku knihovny.
Unavené, ale spokojené se vracely do náruče
svých rodičů.

Naše škola se přihlásila do programu EKOŠKOLA.Na základě přihlášení do projektu,byl
vytvořen ekotým žáků 4.−9. ročníku,který se společně s p.učitelkou Svobodovou a p.učitelkou
Pěčkovou zúčastnili 12. 11. 2007 výukového programu na ,,Rychtě“ Krásensko.Při pobytě pracovali
žáci ve čtyřech blocích.Voda,energie,odpad a prostředí školy.Při pokusech jsme se seznamovali
se zajímavými výsledky.Na závěr projektu žáci vyplnili dotazník,ve kterém zhodnotili ekologický
projekt Rychty.Všichni plní nadšení se vrátili do školy,kde se společně s ostatními žáky budou
snažit,aby dostali titul ekoškola.
O jeho dění vás budeme informovat.
Nikola Richterová a Martina Včelouchová

Plavecký výcvik pro 2. a 3. třídu

plav. šk. JUDr. Janíka s námi učitelkami. Byl
vstřícný a přístupný k jakýmkoliv našim
požadavkům.
To, že se děti naučily v rámci svých schop−
ností plavat, se jim nikdy neztratí a využijí toho
hlavně v létě o prázdninách. Ti, kterým se až
tak nedařilo, mají možnost se v příštím školním
roce zdokonalit. Těšíme se tedy na další hodiny
tělesné výchovy „ve vodě“.
Třídní učitelky II.A, II.B a III.tř

Myslím si, že takové akce se i v budoucnu
setkají s nadšením dětí a mohly by se v podob−
ném duchu opakovat.
Mgr. Anna Racková

Provoz školní jídelny v roce 2007
Ve školním roce 2006/2007 bylo přihlášeno
265 strávníků, z toho 60 žáků 1.− 4. ročníku,
92 žáků 5.− 9. ročníku, 29 pracovníků školy a
školní jídelny, 113 cizích strávníků.
V době školního roku 2006/2007 /od 4 září
2006 do 31. srpna 2007/ bylo uvařeno celkem
37.393 obědů. Celkem do 28. 11. 2007 bylo
za rok 2007 uvařeno 34.906 obědů.
Ve školním roce 2007/2008 je přihlášeno
258 strávníků, z toho 84 žáků 1.− 4. ročníku,
70 žáků 5.− 9. ročníku, 29 zaměstnanců školy
a školní jídelny a 104 cizích strávníků.

Od 3 září do 28. listopadu 2007 bylo zatím
uvařeno 11.150 obědů.
Provoz školní jídelny, který byl ve školním
roce roce 2006/2007 zahájen 4. září 2006, mimo
zimních prázdnin a v srpnu, kdy zaměstnankyně
čerpaly celozávodní dovolenou a provedly
pravidelnou přípravu na nový školní rok, byl
nepřetržitý.
Ve školním roce 2007/2008 byl provoz
zahájen 3. září a bude končit 21. prosince 2007.
Strávníci si stále mohou strávníci vybrat ze
dvou druhů jídel, kde je možnost nabídnout
různé druhy zeleninových salátů. Dva druhy jídel
se připravují každý den mimo letních prázdnin

nebo pokud je počet jednoho druhu jídla menší
než 15 kusů.
Práci kuchařkám usnadňuje a urychluje
nově zakoupený konvektomat, ve kterém se
pokrmy připravují nejen rychleji, ale i výživová
kvalita pokrmů je vyšší než při klasickém vaření.
O správnou výživu naší nejmladší generace
strávníků se starají 4 kuchařky a vedoucí školní
jídelny. I v budoucnu bude naší snahou uspoko−
jovat chutě naších strávníků v možnostech,
které nám dává vyhláška o školním stravování,
kterou musíme dodržovat, a řídit se jejími
výživovými normativy.
vedoucí ŠD

Podzimní výlet
O podzimních prázdninách jsme podnikli se
skautským oddílem výlet do Hustopečí na Beč−
vou. Byli jsme ubytovaní v rekreační chatě, kde
jsme se museli postarat sami o sebe. Na druhý
den po příjezdu jsme se vydali poznávat okolí.
Vydali jsme se po cestě značené zelenou bar−
vou, která nás měla dovést až do lesa. Cesta
byla lemována stromy a na rozdíl od krajiny
u nás byla kopcovitá. Okolo nás protékal pra−
men Bečvy. Na kraji lesa nás upoutal vysoký
starý dub, na kterém byla tabulka s nápisem,
že v dutině stromu žije lesní skřítek.
Již při vstupu na kraj lesa nás všechny
ovládl zvláštní pocit ticha, který v lese nastává
s příchodem podzimu. Připadala jsem si jako
v pohádce, listy stromů byly krásně zbarveny
od žluté, hnědé až po tmavě červenou. Vzduch
byl čistý, provoněný tlejícím dřevem. I když jsme
se chovali v lese tiše, mnoho jeho obyvatel jsme
nespatřili.
Naše celodenní putování jsme zakončili nad
velkou propastí. Když jsme se vraceli na chatu,
bylo již šero. Šli jsme okolo starého ořešáku,
pod kterým byl dřevěný kříž s bezejmenným
hrobem.

Navzdory únavě z kopcovitého terénu a
chladného počasí to byl pro mě nezapomenu−
telný zážitek přeměňující se přírody, která se
chystá k zimnímu spánku.
Všichni jsme se těšili na vyhřátou chatu,
teplý čaj, večer plný her a písniček s kytarou,
který nám připravili naši vedoucí.
Za to jim patří dík.
Kristýna Líčková – V. A
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKCE MŠ V ROCE 2007
9. 1. Pejsek a kočička – divadlo
7. 2. Kuk a Cuk – divadlo
14. 2. zápis do MŠ
22. 3. Říše královny hudby – koncert
23. 3. návštěva knihovny
10. 4. Veselé Velikonoce –hudebně zábavný pořad
27. 4.− 5.6. plavecký výcvik pro předškoláky
Duben 2007 –otevření nového hřiště v MŠ
10. 5. Maminčin svátek− zábavný pořad
16. 5. besídky ke Dni matek
18. 5. návštěva knihovny
29. 5. Králíček Otíček –divadlo
30. 5. výlet do Lednice
7. 6. návštěva ZŠ Podivín
12. 6. Dálniční policie Podivín na hřišti MŠ
14. 6. skákací hrad
26. 6. rozloučení s předškoláky, návštěva dětí ZŠ
13. 9. skákací hrad a motorky
25. 9. Jak šel pejsek do školky – divadlo
2.10. PgPsP – logopedické vyšetření
17.10. Dopravní výchova s tetinami
23.10. vánoční fotografování
31.10. Krteček a škola – divadlo
13.11. Kouzelnické vystoupení
22.11. Jak Kašpárek Honzovi pomohl – divadlo
6. 12. Mikulášská nadílka
11.12. Vánoční příběh

Poděkování
Děkujeme za sponzorské dary Tiskárně Adámek
Břeclav za výtvarný materiál, panu Jaroslavu Švecovi
za odvoz trávy z hřiště, panu Jiřímu Herzánovi
za pomůcky, rodině Kratochvílových za hračky,
představitelům města Podivín za nové hřiště.

METODA DOBRÉHO STARTU
Autorka M. Bogdanowicz,
český překlad J. Swierkoszová.
V naší MŠ probíhá 2x týdně a sleduje rozvoj psycho−
motoriky, ve všech aspektech v součinnosti se sférou
emocionálně − motivační a sociální,přispívá k rozvoji řeči.
Koncepce − nositelem děje je píseň. Od ní se odvíjí
vyprávěný příběh a pohyb.Hudební doprovod přispěje
k celkovému uvolnění dítěte, k rozvoji pohybových
dovedností. Znakem, symbolem každé písně je grafický
vzor. Zrakové vnímání grafického vzoru vyžaduje
zaostření oční čočky,nutnou koncentraci pozornosti.
Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé a
prostorové orientace a názorné paměti.Grafický vzor
koresponduje s rytmickým schématem. Lateralizace ruky,
motorická a senzomotorická koordinace, manuální
zručnost, ovládání mluvidel − to vše je budováno postup−
ně. Reprodukce graf. vzoru s hudebním doprovodem a
zpěvem dítěte je završením cvičení. Každá z 25 lekcí má
stejný řád a trvá 20−30min.
1. Zahájení − dáváme prostor činnostem, které rozvíjí
společenský styk a vztahy mezi dětmi.

Mateřská škola Podivín
„Oranžové hřiště“
Společnost ČEZ, a. s. založila dne 25.7.2002
Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena za
účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména
v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání,
sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo
jiných humanitárních hodnot, ochrany kulturních
památek a životního prostředí. Nejvýraznějším a
dlouhodobým projektem NADACE ČEZ je podpora
výstavby dětských a sportovních hřišť, od roku 2006
již pod názvem „Oranžová hřiště“.
Město Podivín získalo na úhradu veškerých
nákladových položek při rekonstrukci /příprav−
né práce, dodání herních prvků, instalace prvků/
z NADACE ČEZ dotaci ve výši
400.000 korun. V dnešní
době, kdy se mnoho měst a
obcí uchyluje k rušení hřišť,
na jejich úpravu podle nových
bezpečnostních norem chy−
bějí peníze, postupuje Podivín
poněkud jiným směrem.
Prioritou města je poskytnout
různorodou a přitom bez−
pečnou venkovní zábavu na
hracích hřištích menším dě−
tem a sportovní vyžití dětem
starším.
Důkazem toho je hřiště
v Mateřské škole, které je po
Hliníkách a školním hřišti již
třetím místem, kde si děti
mohou hrát.
2. Posílení jazykových kompetencí a komunikativních
dovedností − základem je poslech písně(např. Pec nám
spadla, Šel tudy, Běží liška k Táboru, Prší, prší...) − roze−
bereme význam slov, hry se slovy, s textem, hra na rýmy.
3. Specifická cvičení − nejčastěji zaměřená na poruchy
pravolevé a prostorové orientace, zrakové vnímání,
sluchové vnímání, poruchy řeči, chápání časových
vztahů, rozlišování barev.
4. Pohybová cvičení − poskytuje dostatečný prostor k
uvolnění, ale v určité fázi jde o náročnou činnost, která
předpokládá porozumět instrukci a pohyb správně

1. P O D I V Í N S K É

TANEČNÍ

V pondělí 1.10.2007 pod rouškou soumraku zahalení tmou sešli se v tělocvičně Slavoje zájemci o zkulturnění
ducha a těla tancem. 21 tanečních párů převážně z Podivína se dobrovolně rozhodlo opustit diskotékový svět
chaotického klátění se z nohy na nohu, podupkávání a pohybů mnohdy připomínajících křeč po stravě, která
zrovna nesedla.
Začátky nebyly z nejlehčích – to tancmajstr ostatně ani nesliboval – neboť každý tanec má svůj řád a chce
své. V první hodině se tělo a údy svázané zkostnatělými zvyky jen stěží dávaly do pohybu tak snadno, jak to
předváděl taneční mistr Václav Kosmák a jeho žena. Postupem času však ohebnost nabyla kýžených parametrů
a rytmus tanečníků se dostával do souladu s hudbou. 8 týdnů, 8 lekcí , 8 společenských tanců – základ
spolkového života – se zarylo do paměti všech, kdož se nebáli a nestyděli otevřít dveře tělocvičny a obohatit své
vzdělání i v tomto směru. Výsledná prodloužená v MY hotelu v Lednici byla třešničkou na dortu úspěšného
vykročení do nadcházející sezóny plesů a zábav .
Co na závěr? Příště přijďte taky, není to recese, má to svou atmosféru .
Dr. Mucha
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provést. Do hry vstupují další faktory − soustředění
a kázeň!
5. Píseň+pohyb−polštářek (1 kg sáček krup v látko−
vém obalu) − údery dlaní, prsty do polštářku podle rytmu,
např. 1x do středu střídavě pravou a levou rukou.
6. Píseň+pohyb+grafický vzor, pomůcky: křída a
tabule, tužka a prac. list. Nejobtížnější část cvičení. Pohyb,
který zachycuje graf. vzor je podmalován hudbou, děti
prac. list kopírují, přecházejí ke stále menším tvarům
od levé strany listu k pravé.
7. Závěr − hodnocení, sebehodnocení, sebepoznání
Švecová Jana

Až purpura na plotně zavoní
a do světnic potichu vejde vánoční čas,
dopřejte sobě atmosféru radosti a štěstí
– vzájemného souznění.
Hodně dobrého v novém roce,
klid a mír pod Vašim krovem
Vám všem přeje

KDU ČSL Podivín

Podivínský

zpravodaj

Činnost 12. YMCA SKAUTského oddílu
Táborový oheň Podivín
Ve školním roce 2006/07 fungovaly v našem oddíle 2 družiny –Tygři
a Medvědi a při oddíle kroužek lezení, hodinka plná her pro nejmenší,
keramika pro mladší, starší a dospělé, deskové hry a taneční krúžek
Ratolest. Uspořádali jsme několik jednodenních (návštěva výstavy hraček,
výprava na Pálavu) i dvoudenních akcí (přespání na klubovně, noc v tee−
pee), letní (letos jen týdenní) tábor a zúčastnili se tradičního SKAutského
ZÁvodu. Spolu s městem jsme také již poněkolikáté zorganizovali
Tříkrálovou sbírku. Nechyběly ani každoroční akce pro veřejnost – vánoční
a jarní tvořivá dílna, které (každou) navštívilo kolem 80lidí.
Letos se naše řady trochu rozrostly; v 5 skautských družinách je
38 dětí a při oddíle fungující kroužky čítají 46 členů (dětí i mládeže). Během
podzimu jsme (kromě každotýdenních družinovek) stihli i několik dalších
akcí –zahajovačku, výpravu do Hustopeč nad Bečvou o podzimních
prázdninách, Slavnost všech svatých, vánoční dílnu pro veřejnost i první
oddílovou adventní neděli…
za 12. YMCA−SKAUTský oddíl Žbb

Vánoční dílna
Letošní Vánoční dílna připadla
na krásné datum 1.12., takže zatímco děti
otevřely své první okénko v adventním
kalendáři, my už měli Vánoce. Vánočně
vyzdobenou klubovnou se linula vůně
perníčků, zvuk koled a my tvořili.
A protože tato dílna byla andělská,
vytvořit jste si mohli téměř jen andílky.
Z korálků, vizovického těsta, krepáku,
či z drátků. A ti nejmenší si je mohli
vymalovat pastelkami nebo nakreslit
barvičkami na sklo. Všem se dařilo,

Požehnané Vánoce a šťastný
Nový rok Vám přeje
12.YMCA−SKAUTský oddíl
Podivín

a i když tvořivých
základen bylo jen
pět, některým za−
bralo i hodiny, než je
absolvovali.)
A ti, co nepřišli
a teď toho litují,
to mohou napravit
na dílně jarní!
za
12. YMCA−
SKAUTský oddíl
Žab

Uplynulý rok na faře
Byl jsem požádán redakcí Podivínského Zpravodaje, abych
napsal pár řádek o tom, co vše se dělo v uplynulém roce.
Věřím, že o všech akcích byla veřejnost informována, a tak
jen krátce.
V zimních měsících proběhla v Maštali Cestománie − díky
vyprávění, fotografiím i filmu jsme prošli pěší pouť z Francie
do Santiaga de Compostella, prohlédli si Austrálii a navštívili
památná místa ve Svaté zemi − Palestině. V únoru proběhlo
v kostele „divadlo jednoho herce“, kdy jsme si mohli
poslechnout pásmo o sv. Františkovi z Assisi, které přednesl
Kamil Koula. Tentýž měsíc bylo i, mohu−li to tak říct, tradiční
Pochovávání basy. Tentokrát v městské hale. V březnu a říjnu
proběhly pravidelné burzy dětského oblečení, při kterých a
zvláště té poslední, Maštal přímo praskala ve švech. Ani ne
tak návštěvností, jako množstvím oblečení. Začátkem června
jsme pořádali na farním dvoře Den dětí a na závěr prázdnin
táborák, před kterým vystoupil silák Železný Zekon. Na tuto
akci přijelo více diváků z okolních vesnic než místních. Že by
se domácí báli tohoto siláka? V listopadu proběhla na farním
dvoře „Farní zabíjačka“, při které se za „lidovky“ prodával
ovar, jitrnice, jelita, tlačenka, guláš, polévky, pivo, svařák.
Úmyslem pořádání této akce bylo ukázat třeba dětem, jak
probíhá domácí zabíjačka − ne všechny děti ví, že se jitrnice
nevyrábějí v obchodě, ale hlavně šlo o to, abychom se sešli,
mohli si popovídat, něco zakousnout či se napít, prostě být
chvíli spolu. Z celého Podivína na tuto akci přišlo jen 25 lidí.
Na prosinec jsou plánovány dva adventní koncerty,
mikulášská nadílka pro děti a představení Živého Betléma.
Těšíme se, že aspoň na těchto akcích bude větší účast.
Často slyším, že v Podivíně se nic neděje, že tam nebo onde
dělají to a to a tady… Tyto nářky jsou myslím zbytečné, protože
nabídka akcí, a to nejen farních, je v našem městě bohatá,
chce to jen zvednout se a jít.
P. Pavel Křivý

MĚSTO PODIVÍN, MÍSTNÍ ORGANIZACE YMCA
A ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA
POŘÁDAJÍ STEJNĚ JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH
V MĚSÍCI LEDNU 2008

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU.
POTKÁTE TŘI KRÁLE, KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM
ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY, OTEVŘETE JIM NEJENOM
DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.
JE STÁLE MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ VAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.
DĚKUJEME VÁM.
Podivínská chasa
Vás srdečně zve na tradiční

KROJOVÝ PLES
který se koná dne 16. 2. 2008 v Městské hale Podivín
K tanci a poslechu bude vyhrávat
DH SOKOLKA ze Šakvic
Začátek plesu bude ve 20.00 hodin

Nechť svíce hoří a číše cinkají,
ať šťastný je Váš každý krok,
přejeme Vám krásné Vánoce
a úspěšný nový rok.
Chasa Podivín
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Zpráva o činnosti organizace Svazu tělesně postižených v Podivíně
Organizace má 220 členů, z nichž členské schůze konané 24. března se zúčastnilo
98 členů. Výbor organizace se schází pravidelně jednou za měsíc. Na výborových schůzích
jsou připravovány jednotlivé akce. 20 našich členek navštěvuje zdravotní cvičení − 8 cvičí
v tělocvičně základní školy a 12 v Besedním domě. Úsekoví důvěrníci navštěvují členy
organizace u příležitosti jejich jubilea a s blahopřáním jim předávají kytičku nebo písemné
blahopřání.
Od března do června a pak od září do listopadu jednou měsíčně pořádáme zájezd
do lázní Luhačovice, kde máme na jednu hodinu rezervován lázeňský bazén. Tohoto plavání
se účastnilo v průměru 25 osob.
V dubnu navštívilo 36 členů termální lázně Velký Meder (Čalovo) na Slovensku. Termální
voda různé teploty a vířivky působily blahodárně na pohybové ústrojí. Byla zde možnost
využití různých procedur a masáži, kterých také účastníci rádi využili.
V květnu se účastnilo 35 členů poznávacího zájezdu našeho kraje, a to Těšany, Klobouky
u Brna, Kobylí, Bořetice – Kraví hora a sklepy na Vrbici. 70 členů zhlédlo divadelní hru „Past
na myši“ v Boleradicích.
V měsíci září se 38 osob účastnilo rekondičního pobytu v horském hotelu Akademik
v Račkovej dolině u Pribyliny v Západních Tatrách na Slovensku. V rámci tohoto pobytu
navštívili účastníci termální lázně v Bešeňové, Demänovské jeskyně, skanzen Liptovská dědina
v Pribylině a Štrbské pleso.
Dalšího poznávacího zájezdu 23. října na zámek v Židlochovicích, do Památníku
písemnictví v Rajhradě a na hrad Špilberk v Brně se účastnilo 46 osob.
Na 14. prosince je naplánovaná návštěva hry „Noc pastýřů“, divadla v Boleradicích,
o kterou má zájem 80 členů i nečlenů.
Všechny zájezdy jsou připravovány podle zájmů členů. Akce, které výbor pro své členy
uskutečnil, byly možné jen díky finanční podpoře Městského úřadu.
Výbor organizace

Zájezdy očima účastníků:
V neděli 9. září v 7 hodin odjeli členové Svazu tělesné postižených na rekondiční
pobyt do Západních Tater do obce Pribylina na rekreační zařízení Akademik. Horská chata
leží pod vrcholky hor a je obklopena lesy plnými hub. Bohužel deštivé počasí nedovolovalo
jejich intenzivní sběr, nicméně několik odvážlivců si domů houby odváželo.
Ubytování v 1. a 2. patře nebylo přepychové, ale také ne nejhorší. Nedostatkem byla
absence výtahu, proto majitelé jedné nebo dvou francouzských holí měli nemalé potíže při
denním několikanásobném zdolávání schodů. Jídelna nepříliš útulná, jídlo ucházející a
v dostatečném množství. Dvě děvčata, která tvořila personál, zastávala několik funkcí
najednou. A tak, když například na baru vařila kávu, nebyla na recepci, když v jídelně
roznášela stravu, nemohla čepovat pivo a když v jídelně vysávala, nemohla vařit kávu. Hotel
postrádal i větší společenskou místnost, ve které by se mohla odbývat ranní rozcvička v případě
nepříznivého počasí. Jen jednou ráno nepršelo, takže se mohlo cvičit venku na terase. Deštivé
počasí ostatně odrazovalo i od plánovaných výletů, ale ačkoliv se třeba vyjíždělo za deště,
v cíli naštěstí svítilo sluníčko.
V termálních lázních Bešeňová nemělo koupání chybu, voda teplá a léčivá. Menší
problém nastal v Demänovských jeskyních, kde poslední prohlídka začínala ve 14:00 hodin.
Autobus zaparkoval ve 13:45 a podle ukazatele měla cesta ke vchodu trvat 20 minut. Nikdo
netušil, že cesta vede dost strmě vzhůru a dá zabrat i zdravému člověku. Někdo zůstal už na
parkovišti, někdo to vzdal cestou a hrstka vytrvalých prohlídku ledové jeskyně absolvovala,
protože průvodci byli vstřícní a počkali 20 minut.V jeskyni nás čekalo 560 schodů, ale stálo
to zato. Ve středu odpoledne byla návštěva „Muzea liptovském dediny“, skanzena podobného
Rožnovu. Nakoupily se zde ovčí sýry a proutěné výrobky.
Nejhezčí ovšem byla návštěva Štrbského plesa. Přestože dopoledne lilo,odpoledne byl
den jako malovaný a slunce krásně ozařovalo zasněžené vrcholy. Smutný byl pohled na
stráně poničené vichřicí. Na dvě hodiny byl rozchod a každý si volna užíval po svém.
A nastal poslední den překrásného pobytu. Po snídani ve čtvrtek se sbalila zavazadla,
nalodilo se a přes Banskou Bystricu vyrazilo k domovu. V Banské Bystrici byl rozchod na
nákupy, oběd a prohlídka náměstí. Domů všichni dorazili v pořádku, i když ti co seděli
v zadní části autobusu, byli téměř přiotráveni z výfukových plynů. Řidič Áda Svoboda řídil
bezpečně, ale lepší autobus by neškodil!
Velké poděkování patří Jarce Zimmermannové a Laďovi Ellingerovi. Nevděčného úkolu
organizace pobytu a zábavy se zhostili na jedničku. Díky, díky, díky!
H.H., J.P.

Termální lázně Bešeňová
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Štrbské Pleso
V říjnu nám výlet s organizací tělesně postižených nezačal dobře. Již před odjezdem
nám pršelo a drobný déšť nás provázel celý den. První zastávkou byl zámek v Židlochovicích.
Zámek je ve správě Lesů České republiky a v s občasné době je využíván jako hotel pro
hosty i ze zahraničí při lovech nebo při jednáních politických představitelů s významnými
osobnostmi. Vnitřek zámku je zařízen v loveckém stylu. Na prohlídku zámku jsme se dostali
díky našemu průvodci panu inženýru Fojtíkovi.
Další návštěva byla v rozsáhlém barokním komplexu staveb kláštera v Rajhradě
v Památníku písemnictví, kde jsou uloženy v rozsáhlé knihovně i v depozitářích tisíce velmi
starých a vzácných svazků. zastavili jsme se také v klášterním chrámu.
Cesta pokračovala návštěvou Brna. Zde jsme se rozešli na oběd a po dvou hodinách
jsme jeli na Špilberk. Dostali jsme se až k hradu díky zvláštnímu povolení od správy hradu.
Prošli jsme výstavu historie Brna a hradu a výstavu dětských hraček od 15. století
až k současnosti.
Zájezd se nám moc líbil. Vrátili jsme se až ve večerních hodinách.
S. Hájková

KLUB PŘÁTEL OKRASNÉHO PTACTVA
V PODIVÍNĚ

K „ Dušičkám“ již neodmyslitelně u nás v Podivíně patří výstava okrasného
ptactva. Od doby našeho založení v roce 1975 se nekonala pouze 2x, z toho jednou
pro celostátní zákaz vzhledem k ptačí chřipce. Ta letošní byla pro naši organizaci
jubilejní 30. Výstava patřila co do kvality k těm nejlepším.Vystaveno bylo 51 druhů
papoušků a jiných exotických ptáků ze čtyř kontinentů světa.Celkově bylo k vidění
přes 200 kusů opeřených krasavců. Návštěvníci si také mohli zakoupit nejen
krmení, ale i nějakého toho ptáčka zpěváčka. Na výstavu se přišli podívat i děti ze
základní a mateřské školy. Touto cestou také děkujeme Městu Podivín a všem
sponzorům za podporu naší výstavy.
V září jsme také uspořádali zájezd do ZOO Trója v Praze. Zájezdu se zúčastnilo
43 členů i nečlenů organizace, z toho 14 dětí. Počasí nám přálo na rozdíl od goril,
známých z pořadu „Odhalení“, neboť jejich pavilón byl uzavřen pro jeho celkovou
rekonstrukci. Aby mohli děti rozvíjet svůj vztah k přírodě, věnovali jsme základní
a mateřské škole na zimní období krmivo pro volně žijící ptactvo.
Na závěr přejeme všem členům, ale i spoluobčanům příjemné prožití svátků
vánočních a do Nového roku 2008 hodně zdraví, štěstí a také chovatelských
úspěchů.
Petr Štefan, jednatel klubu

Podivínský

zpravodaj

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s
Základní organizace v Bulharech−Lednici
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR − ZO v Bulharech −
Lednici je občanským sdružením správní subjektivitou, sdružující na
základě dobrovolného členství, zdravotně postižené občany hlavně z
obcí Bulhary a Lednice, ale i jiných obcí, kde jejich občané projevili
zájem o členství v naší ZO.
V současné době má naše ZO 247 členů a snaží se využívat všech
pro nás dostupnýchaktivit. Naše činnost je zaměřena na osvětovou
a poradenskou činnost, organizování rekondičních, ozdravných a
relaxačních pobytů, spolupráci s odbornými lékaři, organizování
kulturních akcí spojených se společenskou zábavou, přednášky a besedy
zaměřené ke zdravotním problémům.
Aktivně spolupracujeme se svazem tělesně postižených v Trnavě a
spolupráce se nám daří a úspěšně se nám rozvíjí. Např. v červenci 2007
jsme společně uspořádali týdenní ozdravný pobyt v rekreačním zařízení
SUMO v Jilemnici, vzájemně se navštěvujeme na výročních členských
schůzích a při pořádání kulturních akcí.
Členové kteří projevili zájem, se zúčastnili v roce 2007:
Leden − ozdravného pobytu v lázních Teplice nad Bečvou
Únor
− koupání v termálu Velký Meder
Březen − divadla v Brně
− výroční schůze s občerstvením hudbou a tombolou
Květen − koupání v termálu Dunajská Středa
Červen − rekondic ve Škrdlovicích
Červenec − ozdravného pobytu v Jilemnici s družebním svazem z Trnavy
Září
− koupání v termálu v Laa v Rakousku
Říjen
− zájezdu do Polska
− divadla v Brně
Prosinec − Mikulášského večírku s občerstvením, hudbou, dárky
Dále byly pořádány přednášky, besedy, pečení perníčků, navštěvo−
vání členů SPCCH s menším dárkem při příležitosti jubileí a i v dlou−
hodobé nemoci. Toto všechno se mohlo uskutečnit díky dotacím od obcí,
dále jejich pomocí poskytnutím prostor bez úplaty pro konání uvedených
akcí. Obec Bulhary poskytla kulturní dům, obec Lednice společenskou
místnost.
Rovněž pro rok 2008 máme v plánu již tradiční akce a chtěli bychom
činnost rozšířit např. o rekondiční koupání v lázních Lednice, nebo

Společné foto z RP ve Škrdlovicích
společné cvičení. Vše závisí na zájmu našich členů a i nečlenů důchodců
zobci Bulhary a Lednice a na výši poskytnutých finančních prostředků.
V závěru upřímně děkujeme za poskytnutí finančních prostředků a
za dosavadnípodporu a spolupráci.
Předseda Základní organizace SPCCH ČR o. s. Jiří Ondrák

Rekondiční pobyt ve Škrdlovicích − cvičení na židlích

Podivínští modeláři opět dva tituly mistrů republiky
V letošním roce se naši žáci zúčastnili 16 soutěží, kde opět ukázali,
že modeláři v republice mají v nich tvrdé soupeře. Náš klub má 16 žáků, kteří
se pravidelně schází v pátek a podle potřeby i v sobotu od 17 do 19 hodin,
aby pracovali na svých lodičkách a přes zimu stavěli nové nebo opravovali
to, co se zničilo během soutěží.

Nejlepších výsledku dosáhli na MI−ČR tito žáci

Mimo republikového
mistrovství žáků, dokázali
naši žáci vybojovat i mi−
strovský titul v seriálu
EX – Ž, kde naši žáci již
několik let drží prim.
Tímto bych chtěl žá−
kům poděkovat za pěkné
výsledky a rodičům za
pomoc při jejích zajišťo−
vání.
V příští sezóně 2008
bychom chtěli rozjet i rá−
diem řízené lodě, kde se
snad naší mládeži bude
dařit stejně jako v lodích
na přímý směr.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům města Podivína za pochopení a
pomoc při naplňování naších potřeb a popřát jim i občanům našeho města, za
klub KLoM Calypso−Podivín, veselé Vánoce a šťastný rok 2008.
Viliam Hobľák, ved.klubu KLoM Calypso−Podivín
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Podivínský

zpravodaj

Činnost Sokola v roce 2007
Možná to někteří z vás zaregistrovali, možná ne.
Letošní rok byl významným kulatým 135. výročím
založení Sokola. Stěžejním datem tohoto roku byl 26. a
27. Říjen. Ptáte se proč? V pátek 26.10 naši sokolovnu
navštívili sokolští divadelníci ze Štěpánova, přičemž
sehráli divadelní hru od F. R. Čecha − Dívčí válku. Po
jejich kvalitním vystoupení následovalo posezení u
cimbálové muziky Osičkových z Velkých Bílovic, kterým
by chtěl Sokol tímto poděkovat. Následující den oslav se
nesl v duchu shromáždění v Tyršově sadu u příležitosti
89. výročí vzniku samostatného Československého státu.
Poté, co se průvod přesunul k sokolovně a poctil oběti
2. světové války položením květin k pamětní desce, se
těmto obětem udělilo čestné občanství. Tělocvičná
akademie která probíhala od 15:30 v sokolovně byla
důstojným završením letošních oslav. TJ Sokol má v
současné době několik oddílů:
Všestrannost − v sobotu 3.3.07 se oddíl zúčastnil
župní soutěže ve švihadlovém víceboji a olympijském
šplhu v Hodoníně, 31.3.07 připravila Marie Neuhauserová
maškarní ples pro děti s množstvím různých soutěží a
diskotékou nejen pro „malé špunty“ a 26.5.07 se oddíl
účastnil župního přeboru sokolské všestrannosti v
atletickém víceboji a plavání. Všestrannost byla také
účastnící se složkou na turistickém pobytu
v přírodě. Nakonec nejčerstvěji − 5.11.07 na sokolské
akademii v Podivíně předvedl svoji gymnastickou sestavu
a představil se ve skladbě „Roztleskávačky“ a 17.11.07
se účastnil s gymnastickou sestavou i na oslavách
135. výročí v Hodoníně.
Jezdecký oddíl v létě uspořádal vyjížďku spojenou
s plavením koní.
Floorball − pod vedením pana Görnera se starší žáci
zúčastnili 5 turnajů se střídavými úspěchy, celkově se

Podivínští rybáři v roce 2007

Začátkem letošního roku, se tak jako každoročně
prováděla brigádnická povinnost na našich revírech,
zejména při sekání náletových křovin, trávy a prořezu
stromů. Vzhledem k mírné zimě odpadlo sekání ledů.
Nadále se oplocovali stromy proti okusu bobrů. Brigády
se také konaly na obou chatách při jejich údržbě.
V květnu proběhly tradiční rybářské závody, kterých
se zúčastnilo 196 lovících rybářů, o den později dětské
rybářské závody na nichž soutěžilo 77 dětí. Nočních
závodů, které se konaly v červenci na státní svátky, se
zúčastnilo 85 rybářů.
V červnu úspěšně zakončil pan Dušan Šottnik kurz
hospodářů a získal osvědčení k výkonu funkce
hospodáře.
V říjnu se uskutečnil ve Vyškově VI. sjezd MRS, kde
naše organizace nominovala dva své zástupce. V bouřlivé
atmosféře se diskutovalo o změně rybářského řádu,
brigádnické povinnosti, fungování samostatně hospo−
dařících organizacích, tvoření rezervního fondu a jiných
klíčových tématech.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na tradiční zavírání
vody, které se uskuteční 29.12.2007 v 9.30 hod u boudy
na šutráku.(,,vzorky na košt čehokoliv s sebou“)
Pár termínů pro naše členy:
− Správně vyplněné sumáře a úlovkové lístky
odevzdejte v prodejně Rybařina, U Dráhy, panu
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umístili na 4. místě. Junioři + muži sehráli 3 turnaje a
stali se vítězi sokolské župní soutěže a účastnili se též
miniturnaje v kopané ve Velkých Bílovicích, kde obsadili
4. místo. 17.2.07 sehráli turnaj o pohár starosty města
Podivín, na kterém obsadili krásné 2. místo. 5. 11. se
floorballisté aktivně účastnili oslav 135. výročí
vystoupením na sokolské akademii.
Divadelní soubor − v Moravském Žižkově uvedl hru
Ženský zákon a účastnil se přehlídky sokolských divadel
v Boskovicích. Dále se pak účastnil krajské přehlídky v
Boleradicích a oslav 100 let založení Sokola ve Štěpánově.
Pod divadelní soubor spadá i okruh nadšenců z řad
mladších lidí ve věku od 12 do 18 let pod vedením
mgr. Václava Vaňka. „Mladší“ soubor sehraje v nejbližší
době hru s názvem Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli
válku, určitě je přijďte podpořit.
Break Dance − tento relativně mladý oddíl začal svou
činnost teprve nedávno. Bohužel, i přes svou krátkou
existenci má za sebou poněkud divokou historii, ve které
figurovala spousta lidí, kteří přišli a zase odešli,
v současné době tvoří pevný základ 4 členové.
Samostatnou činnost začali pod vedením Tomáše Mačicy
po přerušení činnosti Capoeiry, kterou vedl Jan Minařík,
který si zaslouží poděkování za své přičinění ke startu
break dance tím, že bral na trénincích breakaře pod svá
křídla. Jakožto vedoucí jezdí na soutěže především Tomáš
Mačica a za zmínku jistě stojí, že spolu s taneční skupinou
Dynamic obsadil 2. místo na mistrovství ČR ve street−
dance. Oddíl se účastnil jak sokolské akademie v Podivíně
5.11.07, tak v Hodoníně 17.11.07.
Armsport − vedoucí pan Svačina podá vlastní zprávu.
V letošním roce TJ Sokol Podivín též zajistil několik
důležitých oprav. Především to byla generální oprava
střechy na starém koupališti, údržba chaty a celková

úprava okolí po jarní povodni a dokončení výstavby
šatny, která se tím pádem skvěla novotou nedlouho před
135. výročím.
Na závěr by výbor TJ Sokol chtěl poděkovat všem,
kteří se účastnili akademie (potažmo oslav) a dále všem,
kteří Sokol vzorně reprezentují. Jmenovitě je to
všestrannost, jezdecký oddíl, floorball, divadelní soubor,
break dance a armsport.
Tomáš Jankó

Mikeráskovi , nejpozději do 15.1.2008. Kdo tak neučiní,
tomu hrozí nevydání povolenky.
− Povolenky na sezónu 2008 bude vydávat pan
Mikerásek v předem stanovených termínech na rybářské
chatě. Ten, kdo by už nemohl vydržet a chtěl jít k vodě již
v prvním týdnu nového roku, tak se může domluvit
individuálně v prodejně Rybařina, kde mu bude
povolenka vydána.
− Výroční členská schůze se uskuteční v neděli
20.1.2008 v 9.00 hod v malém sále Městské haly
v Podivíně.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na chodu a fungování naší organizace a přeji Vám šťastné
a veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Petr Švec, předseda MO MRS

rozšířil. K plnění vědomostních, dovednostních i záj−
mových disciplín se tudíž sešlo celkem 32 účastníků.
Na základě této zdařilé akce, projevili členové kroužku
Podivína a Rakvic zájem o další podobné akce. Tím došlo
k uspořádání dalších několika akcí na rybářské chatě na
Rakvické Kačenárně.
Díky velké spokojenosti a hojné účasti na těchto
akcích, chtějí členové kroužků Podivína i Rakvic pokra−
čovat ve stejném duchu i v příštím roce. Z toho vyplývá,
že pro příští rok se rýsují další i nové akce. Jednou z nich
je například pozvánka na závody o zlatou udici.
Na závěr děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na možnostech provádění těchto akcí
a věříme, že nám zůstanou nakloněni i nadále.
Dušan Mikerásek, vedoucí rybářského kroužku

Rybářský kroužek

Sbor dobrovolných hasičů Podivín

Konec roku se nenávratně blíží a tak jsme se malinko
poohlédli co jsme v letošním roce uskutečnili. V zimních
měsících jsme si na naší rybářské chatě oživili a doplnili
teoretické znalosti a to také díky naučným DVD filmům s
naší tématikou. Jakmile se začalo oteplovat, tak jsme
naše teoretické znalosti konečně mohli využít i v praxi.
Navštěvovali jsme nejen naši lokalitu Šutrák, ale podnikli
jsme i jiné akce, které Vám přiblížíme.
Největší a nejoblíbenější bylo týdenní soustředění
na soukromém revíru v Ostrově nad Oslavou, které
proběhlo už jako 2.ročník. V letošním roce se k nám
přidal i kroužek z Rakvic, a tím se počet účastníků ještě

MUDr. Milan Zapletal a pan Miroslav Zachara

Floorball

přeje touto cestou svým spoluobčanům krásné
prožití svátků vánočních a hodně štěstí v novém
roce 2008
Sbor dobrovolných hasičů
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PODIVÍNĚ
Dovoluje si Vás pozvat na

TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 19. ledna 2008
ve 20.00 hodin
v sokolovně Besední dům
Vstupné: 50,− Kč • Tombola
K tanci a poslechu hraje oblíbená
dechová hudba RAKVICKÁ OSMA
Předprodej v pátek 18. ledna 2008
od 18.00 do 20.00 hodin v hasičské zbrojnici.
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TJ Slavoj Podivín
− oddíl kopané −

Z činnosti vodáckého oddílu
TJ Slavoj Podivín v roce 2007

Oddíl kopané při TJ Slavoj Podivín je řízen pětičlenným výborem
ve složení: Vladimír Dolák – předseda, Jiří Vízdal – místopředseda,
Bronislav Krška – jednatel, František Dohnal, Miroslav Ustohal.
V oddílu působí pět družstev ve čtyřech věkových kategoriích. Jsou
to: Základna – nej−menší fotbalisté se připravují pod vedením Pavla
Stojkoviče na novou sezónu, kdy se opětovně přihlásí do okresní
soutěže. Žáci – momentálně nejlepší tým základní žákovské soutěže
el Šuderla a Vlastimil Šemora. trénují KarTomáš Halm se stal nejlepším
střelcem této soutěže v ročníku 2006/2007. Talentovaný hráč se začíná
prosazovat i v dorosteneckém týmu. Dorost – po reorganizaci soutěží
v této věkové kategorii hraje opět v okresním přeboru. Dostat hráče
ze sestupových míst se snaží Jiří Čapka a Miroslav Ustohal. Muži B –
po dlouhé pauze znovu nastupuje k zápasům v nejnižší okresní soutěži
i rezervní tým. Po polovině soutěže má stále reálnou šanci na postup.
Zápasy vedou Petr Městecký a Radim Sádlo. Muži A – pokračují
v jihomoravské I. B třídě. Trenérem je Bronislav Krška, kterému
pomáhá při vedení tréninků pan Jiří Tichý. Přípravou brankářů je
pověřen František Pešl. Nepříznivé počasí na konci sezóny, které
neumožňuje přípravu na přírodní trávě, jsme přečkali na umělém
povrchu školního hřiště. Za vstřícný přístup děkujeme řediteli školy
panu Miroslavu Cagáškovi a představitelům města.
V letošním roce se podařilo zrealizovat dvě investiční akce, které
značně napomohly zlepšit údržbu o travnatou plochu. Byl vybudován
plně automatizovaný závlahový systém včetně dodávky nového
čerpadla. Náklady akce činily 200.000,− Kč, které byly z poloviny
pokryty dotací z rozpočtu Jihomoravského krajského úřadu (114.000,−
Kč). Dodavatelem stavby byla žatecká společnost NETAFIM CZECH
s.r.o. Nová závlaha přinese úsporu elektrické energie a v nemalé míře
sníží dobu potřebnou k zavlažení hříště. Také nová travní sekačka
výrazně ukrojí z časových nároků nutných na posečení hrací plochy
a tím dojde i k úspoře pohonných hmot. Sekačka a přídavná zařízení
na údržbu v hodnotě 229.000,− Kč byla zakoupena od firmy
F.T.Servis v Lednici. I zde jsme dosáhli na dotaci, tentokrát od ČSTV
(189.000,− Kč). V nejbližší budoucnosti plánujeme dokončení kácení
přestárlých topolů s následnou výsadbou nových porostů. Máme zájem
také o vybudování nového oplocení kolem areálu stadionu.

Letošní rok začal 1.5. sjížděním Dyje. Tato voda byla v plánu již v roce 2006, ale
kvůli špatnému počasí se neuskutečnila. Jelo se z Břeclavi do Moravského Jánu. Pro
nás to byl prvosjezd tohoto úseku a kdo se zúčastnil, ten nelitoval. Kousek za Břeclaví
pokračuje Dyje v původním přírodním korytě a okolní příroda je nádherná. Zároveň
s námi jeli tento úsek i vodáci ze Slovenska, kteří tuto vodu jezdí již 6. rokem jako akci
„ Záhoráci v pohybe“ a mají ji perfektně zorganizovanou. Příští rok je toto sjíždění již
zahrnuto v našich pravidelných akcích.
Další sjíždění se uskutečnilo 2.6., kdy se jela zámecká Dyje jako náhrada za zrušené
sjíždění Jihlavy z Mohelna do Ivančic. Akce byla jako obvykle úspěšná a hojně obsazená
a celkový dojem nepokazil ani hodně zapadaný úsek Dyje z Nejdku do Lednice.
„Velkou vodu“ jsme sjížděli v termínu od 14.7. – 21.7., a to řeku Ohři. Jelo se jako
obvykle z Tršnic u Františkových lázní do mlýna v Jakubově. Zase jsme se přesvědčili,
že je to nádherná řeka a navíc není tak přecpaná vodáky, jako je to u ostatních vodáckých
řek v Česku. Počasí nám přálo, bylo krásně celý týden a voda dostatečně vysoko.
Tradiční problémy s autobusem se letos nekonaly, a tak nám nic nepokazilo celkový
vynikající zážitek z letošní velké vody.
Poslední akcí na vodě bylo 1.9. opět sjíždění zámecké Dyje. Tento úsek se již stává
našim „klasickým“ , jednak kvůli nádherné přírodě mimo regulovanou část řeky a také
kvůli oblíbené zastávce v Nejdku „Na Pališti“, kde nám poskytují občerstvení naši
kamarádi ze spřáteleného vodáckého oddílu z Najdeka. Počasí nám přálo a dojezd
k Janohradu jsme stihli v předpokládaném termínu.
Tradiční závěrečný vodácký táborák se uskutečnil 22.9. Jako obvykle bylo na
programu pečené sele, občerstvení, promítání fotek z vody a nakonec zpěv vodáckých
písní za doprovodu naší kapely „Kalíšci“ .
Mimo tyto akce pořádáme každoročně sjíždění Jihlavy a Dyje pro naše přátele
z Mladkova, Prvomájový a Štěpánský přechod Pálavy. Navíc každý čtvrtek chodíme
cvičit do sportovní haly, kde po krátké rozcvičce hrajeme fotbal a volejbal.
Rádi přivítáme mezi sebou nové členy, kteří budou mít chuť a čas s námi na vodu
jezdit a chodit cvičit. Zájemci můžou kontaktovat našeho admirála Josefa Kynického,
nebo vedoucího TJ Slavoj Jiřího Vaňka. Pravidelné cvičení probíhá každý čtvrtek ve
20.00 v městské hale.
Za vodácký oddíl TJ Slavoj Podivín.
S vodáckým pozdravem AHOJ! Ing. Petr Průdek

Výbor oddílu kopané děkuje a současně s tím přeje klidné
prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce všem
výše uvedeným trenérům, dále pak Stanislavu Kovalovskému
(řidič autobusu), Miroslavu Labudovi (hospodář), Karlovi
Švestkovi (správce hřiště).
Dále zástupcům Města Podivín a všem sponzorům, bez kterých
by byl chod oddílu nemyslitelný. Jsou to
Euro−Jordán s.r.o.; Fruta Podivín, a.s.; Řeznictví a uzenářství
Michal Rybka; Restaurace Besední dům; Trafika a sázková
kancelář Pavel Knébl; Lékarna U anděle strážce; Zemní práce
Jankovič; Železářství Hřebačka; Škarda Jiří, zednické a stavební
práce; Jaroslav Fojtl, okna, žaluzie, parapety.
Předseda oddílu

Tělovýchovná jednota
SLAVOJ Podivín
pořádá

PF 2008

23. února 2008

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

Členové výkonného výboru
tělovýchovné jednoty SLAVOJ Podivín,
přejí všem členům, sponzorům a jejich rodinným
příslušníkům příjemné prožití svátků vánočních a
do nového roku 2008 hodně štěstí, spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů a hlavně všem pevné
zdraví.
Za VV TJ SLAVOJ předseda Jiří Vaněk
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TJ Sokol Podivín
− oddíl armsportu −
Pákaři na MS
Podivín (RS) Česká reprezentace v armsportu−páce
se 7. října vrátila z dějiště 30. Mistrovství světa Veliko
Turnovo, Bulharsko.
Při neúčasti bratří Svačinových, kteří se omluvili
z pracovních důvodů odcestovali na šampionát ze

Sokola Podivín jen dva mladí juniorští reprezentanti
do osmnácti let.
Navázat na dobré výsledky z minulých let se jim však
nepodařilo. Šestnáctiletá Dana Surá se umístila ve váhové
kategorii do 55 kg na 9. místě na pravou ruku a na
9. místě na levou ruku. Sedmnáctiletý Pavel Fischer se
umístil na 14. místě na levou ruku a 15. na pravou ruku
v kategorii do 65 kg.
V pořadí národů se Česká republika umístila
na 9. místě ze 42 zúčastněných zemí, když vybojovala
1zlatou, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile a body
za umístění v první desítce do hodnocení národů.

Pákaři zahajovali v Praze
Praha(RS) Česká asociace přetláčení rukou od−
startovala 29.srpna extraligovou soutěž v armsportu
nového ročníku 2007−2008.
Účast v prvním kole si nenechali ujít závodníci z celé
republiky. Do Prahy zajížděli i čtyřnásobní vítězi v řadě a
obhájci trofeje pro nejúspěšnější oddíl či klub pákaři
Sokola Podivín.
Hned úvodní kolo naznačilo rozdělení sil oddílů i jed−
notlivců. Podivínští pákaři vyhráli co se dalo v dospělých,
přesněji řečeno výrazně bodovali v kategoriích, které
obsazovali. Ovládli čelo bodovací tabulky a sesadit je

zpravodaj
z trůnu nejlepšího oddílu v České republice bude velice
obtížné.
Junioři nezůstávali o mnoho pozadu. Jen početnější
pole závodníků ze Židlochovic je dokázalo odsunout na
výborné druhé místo v pořadí kolektivů.Tradičně se dařilo
zejména oporám oddílu. Dvojnásobný držitel mistrov−
ského titulu Pavel Fischer si připsal dvě vítězství ve váhové
kategorii do 63 kg mezi juniory do 18 let. Zdeněk Stehlík
obsadil v té samé váze dvě druhá místa. Dana Sura přidala
první a druhé místo ve váze do 60kg. Dvě další vítězství
přidala Dana ve stejné váze, tentokrát mezi ženami a stala
se vůbec nejúspěšnější účastnicí extraligové soutěže. Dvě
zlaté vybojovala suverénně mezi ženami nad 60 kg
Veronika Sedláčková. Třetí místo získal překvapivě mezi
muži do 70 kg na pravou ruku Michal Králíček. Naopak
na levou vybojovali druhé a třetí místo sourozenci Pavel
a Jiří Fischerovi. Váhová kategorie do 80kg na pravou
ruku je šitá na míru Robinovi Svačinovi. Ani tentokrát
nepoznal hořkost porážky a z Prahy si odvezl znovu
vítězství za 1. místo. Úřadující mistr republiky neprohrál
v domácí soutěži na tuto ruku od 22.5.2004 a v
neporanitelnosti v soutěži drží pákařský rekord.V kategorii
do 90 kg obsadil dvě druhá místa Radek svačina. Ještě
v lepším umístění mu braní jen jeho starší bratr Rostislav
Svačina, který odvezl z této kategorie obě vítězství.
(Pokračování na str. 17)

Nečekejte až zvýší DPH !!!
Nakupujte ještě do konce roku s 5%. slevou navíc !!!

www.OlejeVeSpreji.cz
slunečnicový - olivový - olivový s bylinkami
tel.: 776 068 861
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(Dokončení ze str. 16)

Surá ve Švédsku nezklamala
Lycksele (RS) Ve středu 27. června se vrátila ze Švédska česká výprava, která se
zúčastnila patnáctého mistrovství Evropy v armsportu−přetláčení rukou.
Při neúčasti bratří (Rostislava, Robina a Radka) Svačinových, kteří se nominace
do české reprezentace (z osobních důvodů) vzdali, hájila břeclavský region na ME
jediná závodnice a členka Sokola Podivín Dana Surá. Mladá závodnice (15 let) ve Švédsku
rozhodně nezklamala. V silné konkurenci účastníků z 28. zemí vybojovala v juniorské
kategorii do 18 let páté a šesté umístění a body do hodnocení národů. Česká výprava
kromě několika umístění v první desítce získala dvě druhé a třetí místo a sedmou
příčku v hodnocení národů

Mezinárodní závody samohybů
Unín, Slovensko (RS) V sobotu 28. července proběhly v Uníně závody samohybů.
Tak nazvali pořadatelé soutěž podomácky vyrobených traktorů. Vůní benzínu a nafty
voněla unínská rokle na pátém ročníku mezinárodní motoristické soutěže malých i
velkých traktorů, rozdělených na kategorie s předním a zadním náhonem. V kategorii
hlavní s pohonem všech kol mělo také břeclavsko zastoupení.
Barvy firmy Euro Jordán hájil v několika disciplínách ( jízda v terénu, tahání břemene
do kopce, couvání s vlekem a přetahování) Rostislav Svačina z Podivína. První účast
na těžké soutěži neslibovala v silné konkurenci velké naděje. Ale mechaniky výborně
připravený stroj se dokázal prosadit mezi favority, kteří sjíždějí tyto soutěže pravidelně.
Celkově čtvrté místo ze 34. strojů v nejtěžší kategorii je velmi slušný výsledek.
Připočteme−li k tomu první místo za pořa−
dateli vyhodnocený nejpěknější traktor, je
účast na této soutěži více než úspěšná.
Poděkování za finanční podporu
na soutěži patří firmě Euro Jordán,
ale také především kolektivu mechaniků
ve složení Rudolf Němec, Stanislav
Novák, Norbert Balúch a Rostislav
Svačina ml.
•

Koupím byt, dům nebo stavební pozemek v Podivíně. Tel: 608 619 606.

• Kosmetický salon Nana nabízí vánoční poukázky na ošetření pleti v ceně
od 300 kč, také poukázky pro firmy – je možné platit i fakturou.
Více na www.nana.cz24.cz.
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V sobotu 9. února 2008
se koná

v hostinci U Čápárky

Podivínský šnops
V. ročník
Prezentace:
10.00 – 10.30
Organizační záležitosti: 10.30 – 10.50
Zahájení:
11.00
Oběd:
12.00 – 13.00 /operativně/
Pokračování:
13.00 do ukončení
Vyhlášení vítězů a předání cen
Každá dvojice uhradí Kč 170 nejpozději při prezentaci
/náklady na úhradu oběda/.
Každá dvojice dodá věcný dar.
Jména vítězů budou vyryta na čestné místo
putovního poháru.
Odvážlivce zvou pořadatelé
a hostinec U Čápárky
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