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VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN

Zastupitelé města Podivína 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

zpravodaj
Svoz odpadu v Podivíně pro rok 2005

Informace z XII. zasedání
Zastupitelstva města Podivína, která se konalo
dne 25. 11. 2004
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. XI. ze dne 09.09. 2004.
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo finanční dar na zabezpečení
Lékařské služby první pomoci pro děti ve výši Kč 40.513,− , který bude
poskytnut formou darovací smlouvy. Zastupitelstvo města tímto usnesením
ruší usnesení zastupitelstva města č. X – 133 – 04 ze dne 10.06. 2004.
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku města Podivína
č. 2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím,
že sazba poplatku je stanovena částkou Kč 350,−/osobu/rok a svozy budou
po celý rok probíhat ve čtrnáctidenních intervalech.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Podivína pro TJ Sokol Podivín, zastoupenou p. Miroslavem
Zacharou, starostou za účelem poskytnutí finanční neinvestiční dotace pro
oddíl Armwrestlingu na zajištění účasti na Mistrovství světa. Výše této dotace
činí Kč 20.000,− .
Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 3 bez výhrad.
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti
Základní školy Podivín ve školním roce 2003/2004 č.j. 1706/2004.
Zastupitelstvo města hlasováním rozhodlo vyhlásit veřejnou nabídku na prodej
pozemku p.č. 1300/1 v k.ú. Podivín s termínem pro podávání písemných
nabídek od 26.11. 2004 do 13.12. 2004. Zastupitelstvo města dále rozhodlo,
že veškeré náklady na prodej pozemku včetně úhrady daně z převodu
nemovitosti ponese nabyvatel.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí termín následujícího zasedání
zastupitelstva města, které proběhne 14.12. 2004 od 18,00 hod..

O Podivínském zpravodaji na internetu
Každý z Vás, kdo vlastní počítač s připojením na internet, si může na
adrese www.mestopodivin.cz/radnice/zpravodaj nalézt pár dní po jeho
vydání v tištěné podobě také jeho podobu elektronickou.
Jeden výtisk zpravodaje vyjde při vydání 1.150 ks v průměru na
12−15 korun. To podle počtu listů. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že při
5 vydáních ročně /ve skutečnosti jsou to čtyři vydání, ale prázdninové je
za dvě/ činí finanční náklad 70−86 tisíc korun.
Vím, že k situaci, kdy přístup k internetu budou mít všichni, nedojde
tak brzy, ale přesto se bude náklad postupně snižovat.
Na adrese www.mestopodivin.cz naleznete všechny podstatné
informace o životě města.
starosta

Přání redakční rady
Rok se opět sešel s rokem. Kdekdo si možná
povzdechne, že ten čas letí nějak rychleji, až člověk
chvílemi v tom životním běhu ztrácí pocit smyslu−
plnosti žití, vytrácí se taková ta obyčejná radost
z každodenních maličkostí … Přidávám jedno
životní moudro vložené do slov citátu Oty Pavla:
“Člověk by se měl umět radovat. Ze všeho.
Neměl by čekat, že v budoucnu přijde něco, co
bude pravé, protože je možné, že to pravé přichází
právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už ne−
přijde.”
Jménem redakční rady bych Vám chtěla po−
přát pohodové svátky plné nefalšované voňavé
vánoční atmosféry. A do nového roku vykročte
tou správnou nohou.
Mgr. Pavla Schallenbergerová
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POZOR !!
ZMĚNA SVOZU POPELOVÝCH NÁDOB
A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svozy popelových nádob budou probíhat ve čtrnáctidenních intervalech.
Svozy tříděného odpadu budou probíhat jedenkrát za měsíc a vždy zároveň
s posledním dnem svozu popelových nádob v měsíci .

Termíny svozů
Svozy budou zajištěny a.s. Hantály Velké Pavlovice vždy v pátek v následujících
termínech:
Den svozu
Den svozu
Popelových nádob
tříděného odpadu
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

14.
11.
11.
8.
6.
3.
1.
12.
9.
7.
4.
2.

28.
25.
25.
22.
20.
17.
15.
26.
23.
21.
18.
16.

29.

30.

28.
25.
25.
22.
20.
17.
29.
26.
23.
21.
18.
30.

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 svozu umístěny na veřejném prostranství (chodníky, komunikace,
zeleň). Každá popelová nádoba musí být označena platnou známkou a.s. Hantály
na rok 2005.
Tříděný odpad musí být v den svozu v ranních hodinách připraven na pří−
stupném místě v průsvitných pytlích – zvlášť PET láhve a zvlášť papír.
Přidělení pytlů bude probíhat při svozu tříděného odpadu výměnou kus
za kus.

Tříděný odpad
1.
2.

Do průsvitného bílého pytle patří:
lahve PET (bílé, zelené, modré), obalová igelitová folie
Do průsvitného bílého (do vyčerpání zásob i do modrého pytle) patří:
papír

Vytříděný odpad (papír, plast) nemíchejte dohromady. V případě smíchání
nebude tento pytel považován za vytříděný odpad a nebude odebrán.
Město Podivín bude ve sběrné dny svážet pouze ty pytle, které občan obdrží
výměnou za pytle vytříděné, případně ty, které si zakoupí na podatelně městského
úřadu.

Upozornění pro občany města na placení poplatku
za odpady v roce 2005
Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt.
Sazba poplatku činí 350,− Kč na osobu bez rozdílu věku.
Splatnost poplatku nejpozději do 31. 3. 2005.
Způsob placení: v hotovosti na podatelně městského úřadu Podivín, v úřední
hodiny: Po, St: 8,00 – 17,00 hodin, nebo bezhotovostně na účet města
č.1625−651/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka.
V případě nezaplacení v termínu splatnosti může být poplatek navýšen
až na trojnásobek.
Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří doloží průkazný doklad o tom,
že se zdržují celoročně mimo město Podivín.

Sponzor
NA VYDÁNÍ PODIVÍNSKÉHO ZPRAVODAJE SE
FINANČNĚ PODÍLÍ FIRMA

WEBUNION BŘECLAV

Podivínský

zpravodaj

Město Podivín, Masarykovo náměstí 180, Podivín
Zastupitelstvo města Podivína

Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 2/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Podivína se na svém zasedání dne 25.11.2004
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 350,− a je tvořena
a) z částky 100,−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 rok 2003. Skutečné náklady činily 1.233.345,40 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za rok 2003
1.233.345,40 Kč
Počet poplatníků
2 828
Skutečný náklad na l poplatníka a rok
436 Kč
Částku Kč 86,−, kterou tvoří rozdíl mezi skutečnými náklady na 1 poplat−
níka a sazbou poplatku pro 1 poplatníka uhradí obec.
Článek 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově k 31.3.2005.
(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 a úlevy
(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci zdržující se celoročně mimo
území města Podivína
(2) Poplatníci jsou v případech uvedených v odst. l povinni oznámit
písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku vznik nároku na osvo−

bození či úlevu 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 či úlevu.
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. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 20.11.2003
(8) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.
…………………………..
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

Vodovody a kanalizace Bøeclav, a.s.
Informují o zmìnì ceny vodného a stoèného
na rok 2005
Spoleènost Vodovody a kanalizace Bøeclav, a.s. oznamuje vem svým
odbìratelùm, e s platností od 1. 1. 2005 budou zavedeny nové ceny
vodného a stoèného, které schválilo pøedstavenstvo spoleènosti a to:
vodné 26,25 Kè za m3

stoèné 23,10 Kè za m3

Ceny jsou uvedeny vèetnì 5 % DPH. Ceny jsou jednotné pro vechny
odbìratele.
Dále oznamujeme vem odbìratelùm, e nebudou provádìny
mimoøádné odpoèty stavù vodomìrù, ale bude provedeno rozdìlení
odbìru do 31.12. 2004 a od 1.1.2005 propoètem. Tyto propoèty budou
uvedeny ve fakturách, vystavených v øádných fakturaèních cyklech.
Cabal Jan, øeditel spoleènosti Vodovody a kanalizace Bøeclav, a..s.
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Podivínský

O splněných investičních akcích za rok 2004
Akce na rekonstrukci Školní jídelny a budovy Základní školy v Podivíně byly
popsány v Podivínském zpravodaji č. 2. Dlužno jenom dodat, že z celkové sumy 3,5
milionu korun bylo z dotace Jihomoravského kraje hrazeno 0,45 milionu.
1/ Dostavba 20 bytových jednotek na nově vzniklé ulici Újezd byla hlavní investiční
akcí, která přecházela z roku 2003. V současné době probíhá závěrečné hodnocení
akce Ministerstvem pro místní rozvoj – Státním fondem pro rozvoj bydlení. Celková
hodnota akce je 24,5 milionu korun, na stavbu byla poskytnuta dotace cca 7 milionů
korun. Na financování se podílelo město a bytové družstvo PODRUNA.
2/ Městská hala je dalším objektem, který vyžaduje pravidelné několikamilionové
investice. Do konce měsíce ledna bude hotova rekonstrukce šaten, sprch a WC, tedy
zařízení, která v provozu haly citelně chyběla. Akce je ztížena tím, že k budově chybí
jakákoliv dokumentace a vše se musí teprve objevovat. Hodnota díla bude 1,5 milionu
korun. Pro příští rok čeká halu rekonstrukce topení.
3/ Chodník na ulici U Dráhy a v části ulice B. Němcové byl zbudován v hodnotě
0,3 milionu korun. Velmi problematický byl úsek u Trávníčkového, kde pozemek je
v majetku jmenovaných a navíc by se instalací chodníku “utopila” stolárna. Řešení tak,
aby dílo nevypadalo jako nedokončené, se hledá.
4/ Osvětlení ulic Stará čtvrť (mezi Universalem a starou lékárnou), Štefanikova u
Čejkového a Příční (prodejna květin pí Mildnerová) bylo instalováno v celkové hodnotě
0,2 milionu korun.
5/ Rozhlas v Rybářích u Hostince Na Čápárce byl nainstalován v létě.
6/ O parcích Tyršův sad a Jednota u nádraží jsme psali v minulém čísle. Jejich
hodnota byla 0,2 milionu korun. Dokončena v první fázi byla rekonstrukce parku v okolí
kostela sv. Petra a Pavla. Druhá fáze, tedy výsadba trávy bude provedena na jaře a to až
po dokončení omítek a nátěru západní části kostela, kde zdivo a omítky nejsou doposud
vyschlé. Hodnota díla 72 tisíc korun.
Hlavní akce letošního roku, co se výsadby zeleně týče – Dětský park Hliníky, se
právě blíží k dokončení ve své první části. O celé akci, která představuje hodnotu 1
milionu korun, píšeme v jiné části zpravodaje.
7/ Byty Palackého 401 zadní část (Slovákárna) byly opraveny v celkové hodnotě 60
tisíc korun. Jednalo se o vnější opravy fasády, obkladů a vnitřní malování.
8/ Oprava brány hřbitova. Konečně došlo na památkově chráněnou stavbu brány,

zpravodaj
která se nebezpečně vykláněla směrem do hřbitova. Uvedení do původního stavu není
již v současné době možné. Při výkopu sond, které měly monitorovat stav základů,
bylo zjištěno, že brána základy nemá než má. Došlo tedy k zabezpečení současného
stavu a následně k celkové opravě památky. Hodnota díla je 60 tisíc korun, z nichž 20
tisíc byla dotace z Jihomoravského kraje.
9/ Kompletní rekonstrukce rozhlasového zařízení za 100 tisíc korun způsobila, že
hlášení je možné provádět každý den ve stejný čas. V zimním čase (letos je to od 1.12.)
bude hlášení prováděno ještě v druhém termínu a to v 16:00 hodin. Výjimkami budou
ty dny, kdy by hlášení mohlo narušit pietní okamžiky, jakými jsou pohřby.
Stanislav Machovský, starosta

Volby do zastupitelstva – kraj Jihomoravský
5. – 6. listopadu
Číslo
5.
8.
10.
14.
16.
19.
26.
33.
34.
36.
37.
39.
50.
52.
54.

název

Moravská demokratická strana
KDU−ČSL
Sdružení nezávislých kandidátů
Unie svobody – Demokratická unie
Zelená pro Moravu
Nezávislí
Občanská demokratická strana
Koruna česká
Pravý blok
Česká strana sociálně demokratická
Koalice jižní Morava
Evropští demokraté
Konzervativní strana
Národní sjednocení
Komunistická strana Čech a Moravy

Celkem:
Počet voličů

celkem

%

pořadí

1
96
31
8
11
7
188
1
7
71
2
4
2
1
149

0,17
16,58
5,35
1,38
1,91
1,21
32,47
0,17
1,21
12,26
0,35
0,69
0,35
0,17
25,73

13. – 15.
3.
5.
7.
6.
8. – 9.
1.
13. – 15.
8. – 9.
4.
11. – 12.
10.
11. – 12.
13. – 15.
2.

579

100

2345 (24,69 %)

O instalaci zpomalovacích prahů

Poděkování
Kronikářství je činností, která vyžaduje u člověka, který se jí zabývá, především
všeobecný přehled, znalost místních i širších poměrů a schopnost dorozumět
se. Předpokládá lásku k místu, jejíž historii zachycuje, lásku k jazyku, jímž píše,
schopnost zachytit a uschovat údaje, které se ostatním nemusejí zdát až tak
podstatné a hodny zachování. A hlavně předpokládá ochotu. Ten téměř archaický
pojem, který se nám s postupujícím časem zdá, jako by někam unikal.
Ty všechny jmenované a ještě mnoho dalších vlastností má dosavadní
kronikářka města Podivína paní Jitka Vondráčková. Zastupitelstvo města Podivína
jí alespoň tímto způsobem děkuje za vůli a onu ochotu, se kterou od roku 1992
s jednoletou přestávkou až do roku 2004 vedla podivínské kroniky. Bylo a doposud
je obdivuhodné, s jakou zodpovědností, při všech svých ostatních aktivitách,
čestnou funkci kronikářky města zastávala.
Ten minulý čas je zde proto, že paní Vondráčková požádala o uvolnění z funkce
kronikářky.
Ještě jednou děkujeme a přejeme jí do dalšího života hodně štěstí a hodně
zdraví.
Stanislav Machovský, starosta

Veřejná nabídka
Město Podivín vyhlašuje veřejnou nabídku na uvolněné místo
kronikáře města. • Bližší informace u starosty města.
Nutné osobní jednání.
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Město Podivín podalo dne 12.11.2004 žádost na Polici ČR − dopravní
inženýrství Břeclav o posouzení a předložení stanoviska k návrhu Rady města
instalovat na příjezdových komunikacích do města (příjezd od Břeclavi, Lednice
a Rakvic) zpomalovací prahy a eliminovat tak nepřiměřenou rychlost vozidel
přijíždějících do města.
Cituji z odpovědi Policie ČR: “Dopravní inspektorát Břeclav nesouhlasí se
zabudováním zpomalovacích prahů na vjezdových komunikacích do města
Podivín. Důvodem je nevhodnost umísťování retardérů na silnicích I.,II., a
III. tříd, kdy vzhledem ke značnému dopravnímu zatížení dochází k neúměrným
otřesům a k rychlému opotřebení samotného zpomalovacího prahu. V místě
retardéru a jeho okolí je zhoršena údržba pozemní komunikace, což se může
negativně projevit zejména v zimním období.
V současné době je zařízení umístěno při vjezdu do obce Lednice.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zkušební úsek a doposud nebyly
vyhodnoceny veškeré informace zejména v zimním období, nelze souhlasit
s umístěním obdobného zařízení v jiných lokalitách.
Situaci vjezdů do obcí lze v současnosti účelně řešit pouze vybudováním
tzv. vjezdové brány (ostrůvku), kdy je řidič donucen vybočit z přímého směru
jízdy a s tím snížit rychlost jízdy.”
O vybudování vjezdových bran (ostrůvků) budeme neprodleně žádat.
Stanislav Machovský, starosta

O rozhlase III
Vysvětlení všem těm, kteří nepochopili, o čem jsem to psal v článku O roz−
hlase II. Bylo to o hudbě, které já říkám umělohmotná a která zněla z rozhlasu
od 14.7.2004. Město Podivín totiž každoročně uhradí nemalou částku za autorská
práva, tedy za veškerou místním rozhlasem provedenou hudební produkci. Vše
to podléhá Autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., platnému od 1.12.2000.
Organizacím, které dozorují dodržování pravidel uvedeného zákona (OSA a
INTERGRAM), tak nateče v průběhu roku nepředstavitelné množství peněz, o jejichž
rozdělování mezi autory a jejich potomky se svedla v mediích nejedna bitva.
Vím, že roční částka 7 tisíc korun, které platí Podivín, není vysoká, ale nejsem−
li přesvědčen o jejich spravedlivém určení, pochybuji současně také o povinnosti
této platby. Proto o prázdninách zaznívala ona jedněmi zatracovaná a druhými
oslavovaná “hudba”, která nepodléhala výše uvedenému zákonu a za kterou se
tudíž nemusel odvádět poplatek.
Přesto nepřestanu tvrdit, že podstatné na hlášení je něco úplně jiného než
poplatku podléhající nebo nepodléhající hudba.
Stanislav Machovský, starosta

Podivínský

Hliníky
V současné době probíhají v lokalitě Hliníky terénní a parkové úpravy
s cílem zbudování dětského parku s plochami pro odpočinek a aktivní
sportovní vyžití. Realizací parkových úprav byla po výběrovém řízení
pověřena společnost EDEN z Brna, která postupuje téměř v souladu s
projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Kamilou Krejčeří−
kovou. Záměrně se zmiňuji o tom, že se postupuje téměř dle projektové
dokumentace, protože projekt paní Krejčeříkové vykazoval drobné
nedostatky, které “vypluly na povrch” až v průběhu samotné realizace
parku, což do jisté míry zpomalilo postup prací.
Pro letošní rok byly městem uvolněny finanční prostředky na pro−
vedení terénních úprav – urovnání, zařezání a zhutnění pozemku, roz−
prostření ornice, položení zámkové dlažby, provedení výsadby, založení
trávníků, instalace pergoly a částečného oplocení a zábran. V případě,
že projekt dostane zelenou i od zastupitelů města při schvalování rozpočtu
města na rok 2005, dojde k realizaci II. etapy, při které by měly být
nainstalovány další herní prvky jako je hřiště pro plážový volejbal a fotbal,
pískoviště, herní prvky pro děti a mobiliář.
Po doladění projektu a překonání výše uvedených “peripetií” se tedy
můžeme koncem příštího roku těšit z nového ostrůvku zeleně, kde si
každý, počínaje dětmi a konče těmi nejstaršími, najde místo k vlastní
relaxaci. Bližší informace najdete v PZ č. 1 z března 2004 nebo
na internetových stránkách města http://www.mestopodivin.cz/radnice/
zpravodaj.html)
Radim Mildner, tajemník MěÚ Podivín

Stromy
Jak si již mnozí všimli, probíhají v letošním roce intenzivní probírky
dřevin, a to nejen v místech, kde probíhají parkové úpravy, ale i na ostatních
pozemcích, které jsou v majetku města. Z převážné většiny se jedná
o dřeviny, které svým zdravotním stavem nejenže nepůsobí estetickým
dojmem, ale přímo ohrožují bezpečnost lidí nebo jejich majetek. Částečně
dochází i ke kácení dřevin, které byly naprosto zdravé. Důvodů takovéhoto
kácení je celá řada. Mezi nejčastější pak patří vrůstání koruny do drátů
elektrického vedení, poškozování nemovitostí, a to ať už kořenovým
systémem narušujícím statiku budov nebo korunou poškozující střechu.
Z výše uvedeného pak vyplývá, že je důležité přistupovat uvážlivě nejen
ke kácení stromů, ale také k jejich výsadbě.
Mimo kácení stromů probíhá i jejich výsadba. Pokud si mohu dovolit
bilancovat, město v letošním roce vykácelo cca 20 více či méně vzrostlých
stromů a v rámci parkových úprav bylo vysazeno přibližně 80 ks nových....
S částečnou obnovou a ošetřením dřevin se počítá také u tak významné
podivínské dominanty jako je “Jírovcová (kaštanová) alej na ulici
Palackého.
Radim Mildner, tajemník MěÚ Podivín

O posledních dvou podivínských hydrantech
Udivuje nás drzost těch, kteří odpojí plynové hodiny a přes obyčejnou
hadici odebírají plyn. Samozřejmě aniž by korunu zaplatili. Udivilo by
nás, kdyby si některý odvážlivec svedl z veřejného osvětlení elektřinu do
vlastního bytu. Divíme se a ptáme se, kdo že platí vodu k napuštění
bazénu z vodovodního či požárního hydrantu.
Ale spousta z nás se ani nepozastaví nad tím, že zatímco většina
občanů města má zbudovanou vodovodní přípojku a platí jak vodné a
stočné, jsou mezi námi tací, které ani nenapadne platit vodné. Natožpak
stočné. Nejenom z toho důvodu došlo k odpojení posledních dvou
městských hydrantů. Nebyli to totiž jenom podivínští občané, kteří to takto
dělali, byla jich spousta z okolních obcí. A divili byste se, o jaké množství
vody se za rok jedná.
Ale nejedná se jenom o “pár” kubíků vody. Jedná se o princip.
Stanislav Machovský, starosta

zpravodaj
město svolává jednání s výše uvedeným správcem toku Zemědělskou
vodohospodářskou správou, provozovatelem čističky odpadních vod
v Rakvicích Vodovody a kanalizacemi Břeclav, Povodím Moravy a od−
borem životního prostředí MěÚ Břeclav. O průběhu jednání a návrzích
na řešení z tohoto jednání vzešlých Vás budeme informovat v následujícím
Podivínském zpravodaji.
Stanislav Machovský, starosta

V. J A N O H R A D N Í 2004
Letošní festival, pořádaný městem Podivín, který se konal poslední červencový
víkend na Janohradě, dosáhl mimořádného úspěchu. Na folk v pátek přišlo 400
diváků a v sobotu přes 600 platících diváků, z nichž byla značná část z Podivína.
Kdo přišel, nelitoval, protože na Janohradě bylo letos mnoho k vidění a hlavně
ke slyšení. Na páteční folkové scéně účinkovali: Yantar, Sanitka, Eva Henychová,
Rovnátka a Kamelot. Na sobotní country scéně pak: Zimour, Drive, Pacifik, Druhá
Tráva a Lokálka. Kapela Yantar, která celý festival zahájila, má ve svém středu
ještě větší vzácnost než Jantar a to vokál sedmnáctileté Terezy Létalové.
Velkým překvapením byla podivínský rocková kapela Sanitka (s Daliborem
Klusáčkem a Milošem Kučerou). Překvapením nebylo ani tak to, že hrála vynikající
hudbu, ale spíš to, jak tato hudba na festival zapadla a publikum, které je zvyklé
na folk, na ni příznivě reagovalo. Při absenci Peřejí byli také jedinou domácí kapelou.
Písničkářka Eva Henychová doplnila celkovou atmosféru pátečního večera o
klidnou baladickou hudbu za doprovodu své kytary. Po rockovém “řádění” Sanitky
to byl balzám na naši duši i uši.
Sympatický výkon podala i přes částečnou obměnu kapely břeclavská Rov−
nátka, která měla na festivalu značný počet příznivců. Opět se ukázalo, že jejich
četné úspěchy na všemožných přehlídkách nejsou náhodné. Ovšem lídrem páteč−
ního večera byla brněnská kapela Kamelot se svým kapelníkem Romanem Horkým.
Přes tragickou událost v kapele a náhradního kytaristu dokázali, že jsou skuteční
profesionálové a jejich vystoupení bylo skutečným zážitkem pro příznivce folku.
Sobotní večer začal vystoupením brněnských Zimourů, kteří přijeli s překva−
pením Jindrou Šťáhlavským (Fešáci, Kamion, Foucmouk, Strangers). Výjimečný
hlas Jindřicha Šťáhlavského znáte např. z písní „Jaro“, „Pojedou“, „Poslední veřejné
oběšení v Západní Virginii“, „Léta jdou“, „Karolína“ a „Dívka z Rocky Mountain“.
Moderní bluegrassová kapela Drive excelovala svým čistým a instrumentálně
vyzrálým projevem. Nádherný vokál Veroniky Němečkové a kouzla s akustickým
a elektrickým banjem Martina Stehlíka přinesly divákům skutečně hodnotný
hudební zážitek.
Po Drive jsme měli příležitost slyšet skutečnou legendu české country, Pacifik
s Tony Linhartem. Ač přijeli se zpožděním okamžitě nastoupili na pódium v plné
formě. Zaujali publikum písničkami, které zpívají již přes 30 let.
Vyvrcholením sobotního večera bylo ovšem vystoupení Roberta Křesťana
s Druhou trávou. Devadesát minut vynikající hudby hrané a zpívané s maximálním
nasazením přikovalo posluchače k lavičkám. Kromě nové tvorby zahrála kapela i
staré písničky jako Panenku a Pojďme se napít, čímž si publikum definitivně získala.
Poslední kapelou stejně jako loni, byla recesistická country & western kapela
Lokálka. Kapela složená již téměř ze samých dědků dokázala, že jim to pořád šlape.
Pěvecké, taneční a dokonce i baletní kreace předváděl zpěvák kapely František
Zapadlo a přibaletil tak na konec celého festivalu v jednu hodinu po půlnoci.
Nutno ještě zmínit, že celý festival kvalitně uváděl Petr Průdek a ozvučení
zajistila agentura Zvuk pana Luďka Kabelky.
A poděkovat našim sponzorům: AUTODOPRAVA Roman Horehleď, HAMÉ a.s.,
AGROTEC a.s., OK ATELIER s.r.o., FORMTOOL s.r.o., TISKÁRNA ADÁMEK s.r.o.,
FOSFA, a.s., KOVO PRUDÍK, HOTEL HUBERTUS, AGROSORT PODIVÍN s.r.o. a
ŘEZNICTVÍ Michal Rybka.
Co si přát na závěr? Ať nám festival žije a zachová si přízeň diváků i v příštích
letech.
Za pořadatele Martin Rybka

O Ladenské str
ouze − Svodnici
strouze
Skutečnost, že tok Ladenské strouhy, po podivínsky Svodnice, není
majetkem města, je možná většině občanů Podivína známá. Vlastníkem,
respektive správcem toku, je Zemědělská vodohospodářská správa, dříve
Meliorace, pracoviště Břeclav. To však nic nemění na tom, že to, co
protéká, protéká naším městem.
Po několika letech jednání dosáhlo město vyčištění toku. Přestože
jsme očekávali zlepšení situace co se týče průtoku a tím i čistoty vody,
opak je pravdou. V průběhu jednoho roku od vyčištění se několikrát vy−
střídala situace, kdy byla voda téměř průzračná a bez zápachu se stavem,
kdy se voda nedala nazývat vodou. O úhynu ryb, které sem v prvním
případě vysadili občané města a ostatních vodních živočichů, kteří se
zde znovu objevili, se raději nebudu zmiňovat. Město nechalo pracovníky
Hygienické stanice odebrat vzorky, které zatím neoficiálně potvrdily
podezření o nečistotách vypouštěných do Ladenské strouhy.
V současné době (po havárii čističky odpadních vod v Rakvicích
ve dnech 22.11. – 25.11.04, o které nebylo město Podivín informováno)
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Podivínský

zpravodaj

ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLA
Slovo ředitele
Vážení spoluobčané,
jistě jste již v mediích slyšeli, že byl našimi zákonodárci schválen
nový Školský zákon, který nabývá účinnosti 1.1. 2005.
Chtěl bych Vás průběžně informovat o tom , jaký dopad bude mít
tento zákon na naši školu. Tento zákon sice vstoupí v platnost prvním
dnem nového roku, ale některé změny se uskuteční v průběhu dvou a
půl let. Tou největší změnou bude vypracování vzdělávacího programu
školy, který budou tvořit učitelé. Na tuto velkou změnu se však musíme
postupně připravovat a vytvořit podmínky pro plynulý přechod. Do tohoto
dění budou mít možnost zasáhnout i zákonní zástupci žáků, protože musí
být ustanovena Rada školy. Spolu se zřizovatelem (město Podivín)
musíme zajistit naplnění tohoto úkolu a už teď přemýšlet o členech rady,
protože ji budou tvořit z 1/3 zástupci zřizovatele, rodičů, pedagogů.
Rada školy bude mít vliv na chod školy, protože se bude vyjadřovat
k vzdělávacímu programu, bude schvalovat výroční zprávu, školní řád,
hodnocení výsledků žáků, koncepční záměry školy a mnoho jiných
dokumentů.
Věřím, že ve spolupráci s radou města a s Vámi vytvoříme fungující
Radu školy, která bude přínosem pro vzdělávání žáků.
Na závěr bych Vám chtěl jménem svým a pracovníků školy do nového
roku 2005 popřát pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů a
životní optimismus.
Mgr. Miroslav Cagášek

Informace pro rodiče vycházejících žáků
V letošním školním roce vejde od 1. ledna 2005 v platnost vyhláška
o přijímacím řízení žáků ZŠ do SS a SOU.
Od letošního školního roku budou moci žáci, kteří ukončí povinnou
školní docházku, oproti minulému období poslat v prvním kole přijímacího
řízení jen jednu přihlášku na střední školu nebo odborné učiliště. Jinak
se vychází z dosud používaného postupu při přijímání ke vzdělání na
středních školách. Je v ní rozpracováno přijímací řízení jen na jedno
kolo s tím, že další kola zajišťuje ředitel střední školy ve své působnosti.
Žáci ZŠ podávají přihlášku na schváleném tiskopise řediteli ZŠ do
28.2.2005, ředitel ZŠ pak přihlášky odesílá na SŠ do 15.3.2005. Termín
přijímacího řízení pro letošní školní rok je 18.4.2005.
Rodiče žáků by se neměli bát, že jejich syn nebo dcera nebudou
rozmístěni, nemusí to být však zrovna obor, který si původně vybrali.
Součástí přihlášky je vysvědčení za poslední dva roky. Přikládá se
také hodnocení žáka, které vypracuje třídní učitel. Některé školy vyžadují
taktéž lékařské vyšetření s doporučením.
Mgr. L. Richter, výchovný poradce

Dovolujeme si Vás pozvat na

4. ŠKOLNÍ PLES,
který se bude konat
v pátek 11. března 2005.
Také letos jej zahájíme slavnostním předtančením
žáků devátého ročníku. K tanci a poslechu Vám bude hrát
hudební skupina RAFFAEL.
Těší se na Vás učitelé ZŠ

Výcvik plavání na 1. stupni
I letos se 2. a 3. ročníky zúčastnily plaveckého výcviku v Břeclavi.
Výuka probíhala každé pondělí od 8.30 do 10.00 pod vedením zkušených
instruktorů Plavecké školy Delfín.
Kurz byl naplánován do 10 lekcí. Začínali jsme 4. 10. a poslední
lekce se uskutečnila 6. 12. Plavání je povinné pro všechny děti, protože
je uskutečňováno v rámci hodin tělesné výchovy a je hrazeno zčásti
Městským úřadem Podivín a zčásti základní školou. Žáci si platí pouze
cestu.
Již první hodiny ukázaly, že i ty děti, které měly obavy, je brzy
překonaly a nyní se už do bazénu těší.
Je škoda, že se projevila častá nemocnost, zejména dětí ve 2. ročníku
a ty se nemohly v plné míře výcviku zúčastnit a vyčerpat výhody, které
jim ZŠ poskytuje. Z neplavců se stali plavci a ti šikovnější se ještě více
zdokonalili.
Mgr. Jana Malinová, Mgr. Zlatka Floriánová

Zápis dětí do první třídy
V tomto předvánočním čísle Zpravodaje bývá zvykem, že škola infor−
muje rodiče budoucích prvňáčků o tom, kdy proběhne zápis do 1. třídy.
Pro školní rok 2005/2006 je stanoven termín 9. února 2005 v 15 hodin
v budově ZŠ. O tom, jakou zvolíme formu zápisu, budeme ještě rodiče
před zápisem přesněji informovat. Už nyní se na všechny děti, které
budou zapsány do řad školáků, těší hlavně paní učitelky Anna Racková
a Martina Poláchová.

Sport na naší škole
Florbal
ZŠ Podivín a “Asociace sportu pro všechny” uspořádaly v místní
hale okrskové a krajské kolo turnaje ve florbale chlapců a děvčat.
Okreskové kolo chlapců se uskutečnilo 21.10. za účasti 10 družstev
z okresu Břeclav. Naši chlapci i přes velkou bojovnost nepostoupili
ze skupiny do závěrečných bojů.
11.11. proběhlo v městské hale krajské kolo děvčat. Děvčata ZŠ
Podivín zabojovala a umístila se na třetím místě.
Blahopřejeme.

Zátopkova štafeta
Naše škola si připomněla osobnost světové atletiky 20. století Emila
Zátopka a opět jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže pro základní
školy Zátopkovy štafety.
Trať dlouhou 5 km běžela 3 družstva po 25 žácích (z toho nejméně
10 děvčat), kdy každý žák běžel 200 metrů. A jak jsme se umístili
v celorepublikovém pořadí? Štafeta 1.−3. ročníku se umístila na 64. místě
časem 18 minut 4 vteřiny, štafeta 4.−5. ročníku časem 15 minut 33 vteřin
obsadila 16. místo. Žáci 6.−7. tříd se umístili také na 16. místě.
I když se nám nepodařilo výrazně prosadit v republikovém pořadí,
musím konstatovat, že žáci přistupovali k tomuto závodu s plným
nasazením a podávali obdivuhodné výkony.
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ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLA
Vánoční příběhy očima žáků 7. A
Co vyprávěl vánoční stromeček
Simona Richterová
Už se pomalu blíží zima, sníh a s tím i Vánoce. Jsem rád, protože
Vánoce jsou mým oblíbeným svátkem. Někdy, když stojím v lese a
zlehoučka na mé větvičky padá mrznoucí sníh, vidím, jak se lidé procházejí
kolem lesa a jsou šťastní, házejí na sebe kuličky mrznoucího sněhu,
jezdí z kopce na saních, ale jsou i lidé, kteří na Vánoce obcházejí mé
starší kamarády a každý rok si uřežou ozubenou pilkou jednoho z nich.
Asi den před Vánocemi přišel ke mně nějaký muž s malými dětmi, podíval
se na mě a řekl,že jsem ten pravý. Pomalu se pak sklonil k mému kmenu,
vzal si tu strašnou ozubenou pilku a začal mě řezat. Poprvé to zabolelo,
ale po chvíli jsem bolest ani necítil. Potom si mě odtáhli domů a dali
do jakéhosi stojánku a připevnili. Najednou jsem měl pocit, že se nemohu
hýbat, dokonce se mi zastesklo po mých kamarádech. Po chvilce přišli
děti a začaly na mé větvičky věšet krásné třpytivé baňky a stříbrné řetězy,
dokonce i blikající žárovičky. Vypadám krásně. Všichni mají velkou radost,
jen já jsem nešťastný! Co se se mnou stane, až tyhle radostné a krásné
svátky skončí???

Příběh kapra
Michal Švestka
Ahoj, já sem Pepa a budu vám vyprávět svůj příběh: Začínají Vánoce!
A s nimi každoroční výlovy. Zrovna v den, kdy rybáři nastoupili na břeh,
jsme měli s kamarády sraz na mělčině. Plul jsem ještě s jedním druhem,
když jsme byli naráz na suchu. Rybáři nás chytili. Byli jsme v zajetí
ve velkých kádích. Vážili nás na váze a za jedno kilo našeho masa měli
čtyřicet osm korun. Nás si koupila jedna početnější rodina.
Hned po příchodu do nového bydliště nás dali do takového oválného
přístroje, kterému říkají vana, kde tekla příjemná chladná voda. Ale toužili
jsme po svobodě a po své mělčině. Brzy nám bylo nějak špatně
od žaludku. Voda, která tady tekla, nám nedělala dobře.
Začínal Štědrý den a celá rodina najednou stojí mezi dveřmi. Dali
nás do většího kýble a někam šli. Nevěděli jsme kam, až nás vyhodili
z kýble. Padali jsme do měkkého. Byla to voda!
Byli jsme rádi, hráli jsme si a najednou můj kamarád leží břichem
vzhůru. Z pitné vody se mu udělalo zle a nepřežil další přesun do zakalené
vody. Štiky mu vystrojily pohřeb, však víte jak. A tím končí můj příběh.
Já sem přežil, ale můj nejlepší kamarád bohužel ne.

Vánoční stromeček
Katka Rozsypalová
Jsem borovice a rostu v lese mezi svými kamarády. Mám se velice
dobře. Kamarády mám moc rád, povídáme si spolu a rostu pořád dál.
Ale protože se blíží vánoční svátky, tak se hrozně obávám, že se zalíbím
nějakému člověku , který ke mně přijde a uřízne mě. Ale na druhou stránu
budu i docela rád, že zase budu v jiném prostředí a uvidím, jak to vlastně
chodí na vánoční svátky mezi lidmi.
V minulém roce přišel pán a uřízl mého kamaráda, s kterým se tak
dobře povídalo.
Bylo mi z toho hrozně smutno. A ještě pořád na něj myslím a
představuji si, kde asi teď je. Moc se mi po něm stýská.
A ty hrozné představy, kde je, děsí mě, když vidím, jak někdo jde
nám do lesa a v ruce drží pilu. To je to, čeho se tak hrozně bojím.
Ze všeho nejhorší je, že až uplynou vánoční svátky, odhodí mě někam
na opuštěné místo. Nebo mě taky někdo spálí. Už to nebudu já, ten
stromeček, který rostl v lese se svými kamarády. Jediné, co po mně
zbude, bude prach a popel.

Na co se nejvíc těším o Vánocích?
Opět je tu doba předvánoční, plná toužebného očekávání hlavně
pro ty nejmenší. Žáci 2. A odpovídali na otázku v záhlaví článku. Je docela
překvapivé, že od Vánoc neočekávají jenom dárky pod stromečkem,
ale i rodinnou pohodu.
Na dárky, na vánoční pohodu, jak všichni budou doma, na sníh, na
zdobení stromečku, že si budu hrát, a budu dlouho spát.
Martin Mačica
Těším se na stromeček, protože máme hezké vánoční ozdoby a těším
se na vánoční jídlo.
Dan Chrástek
Já se těším na Vánoce a na dárky. Chci už péct perníky, protože chci
pomáhat babičce. Těším se na kapra, protože ho ráda pozoruji, jak plave.
Aneta Rylková

Na stromeček, na perníky, na Silvestra, na dárky, na hory a sní a na
to, až maminka něco upeče.
David Kadrnka
Těším se na zdobení vánočního stromečku a lyžování, na sníh, dárky
a klouzání na ledu.
Dan Kadlec
Těším se na kapra, protože ho rád pozoruji, on mávne ocasem a
šplíchne na mě vodu.
Josef Petřík
Těším se na zdobení vánočního stromečku a lyžování, na sníh, dárky
a klouzání na ledu.
Dan Kadlec
Na stromeček, na kapra, na ježíška, na pohádky v televizi, těším se
na volno, že budou všichni milí, na sníh, až budu pomáhat zdobit
stromeček, na nervy kapra, když ho bude maminka zabíjet.
Štěpán Michal
Já se těším na Vánoce, protože dostanu krásné dárky, na stromeček,
na sníh a těším se i na kapra, ale nevím, jestli nám hned neumře.
Nikol Judexová
Hezká přání. Takže jim popřejme, ať jim letos vyjdou na sto procent.
Hezké Vánoce.
Mgr. Jana Malinová

Školní jídelna v roce 2004
Školní stravování má mnohaletou tradici a pokud je správně dopl−
ňováno stravováním v domácím prostředí, přispívá ke správným stravo−
vacím návykům a tím k lepšímu zdravotnímu stavu dětí a mládeže. Naše
školní jídelna vykonává tuto funkci již řadu let. Ve školní jídelně klademe
důraz na zdravou a racionální výživu, hygienické předpisy a předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale ve starých prostorách nebylo
možné dodržet požadavky hygieniků na prostorové vybavení školní jídelny.
V roce 2002 začala platit nová hygienická vyhláška a tím se dostala
jídelna do vážných problémů; hrozilo uzavření školní jídelny. Ještě téhož
roku rozhodl zřizovatel o rekonstrukci školní jídelny. Z důvodu zajišťování
potřebných finančních prostředků byla tato rekonstrukce zahájena až
koncem února a trvala do poloviny dubna tohoto roku.
Rekonstrukcí získala jídelna nové prostory bývalé šatny, kde je
v dnešní době jídelna, která má dva samostatné vchody a tím je zajištěna
bezpečnost školy v době prázdnin, pokud se ve školní jídelně vaří. Další
prostory byly upraveny tak, aby odpovídaly hygienickým předpisům.
Zaměstnanci získali důstojné šatny a nemusí se převlékat na sociálním
zařízení, jak tomu bylo v původním prostorovém vybavení; jednotlivé úseky
zpracování potravin jsou také odpovídající normám, počtu a druhu pokrmů.
I po rekonstrukci odpovídá prostorové vybavení jednomu druhu jídel a
tomu odpovídá také technické a personální obsazení kuchyně.
V budoucnu chce vedení využít zkušenosti jiných školních jídelen a
zavést další doplňkové jídlo, které není tak náročné na technické a perso−
nální vybavení. Jednalo by se o různé druhy salátů, které by nahrazovaly
hlavní jídlo pro vybrané kategorie strávníků. Ovšem tato skutečnost je
hudbou budoucnosti a záleží na dohodě a finanční podpoře zřizovatele.
Ve spolupráci se zřizovatelem bylo zakoupeno nové technické vyba−
vení jako je kotel, myčka nádobí, ohřívací pulty na vydávání obědů,
nerezové stoly a police, které je potřebné ke správnému chodu školní
kuchyně. Toto vybavení nemohlo v původních prostorách vůbec existovat.
Dále bylo použito původní vybavení kuchyně.
Odvětrávání a temperování prostor kuchyně je řešeno klimatizací a
novým topením. Vedení školní jídelny musí vyřešit tepelnou clonu u vchodu
do jídelny, neboť v zimě tímto vchodem při pouštění žáků vniká do jídelny
ledový vzduch a ještě v letošním roce musí zabezpečit žaluzie do oken
v jídelně.
Získáním větších prostor je kuchyně náročnější na organizaci práce a
úklid, ale zaměstnanci si s touto problematikou poradili a velmi rychle se
přizpůsobili nové situaci.
Také žáci, zaměstnanci školy a ostatní strávníci si zvykají na novou
organizaci výdeje obědů. Evidence odběru obědů je elektronickou formou
pomocí čipů, na které si hlavně žáci velmi rychle zvykli a nečiní jim zvláštní
problémy. Příchody žáků na obědy jsou organizovány tak, aby vyhovovaly
potřebám školy a nenarušovaly její chod. V letošním roce se i přes období
hlavních prázdnin vařilo a to díky uzavření školní jídelny v době rekonstruk−
ce začátkem roku. I když byl pro školní jídelnu tento rok plný zásadních
změn, snahou zaměstnanců je uspokojovat chutě svých strávníků v
duchu správné výživy a kultury stolování. To poslední je někdy velmi
obtížné dodržet, ale to už je zcela jiný problém.
Velmi dobrou spoluprácí se školou a hlavně se zřizovatelem a s jeho
finanční podporou se podařilo vykonat velký kus práce ke zlepšení pod−
mínek školního stravování v našem městě.
Alena Leskourová, vedoucí ŠJ
7

Podivínský

zpravodaj

Milí farníci,

Mìsto Podivín spolu s místní organizací YMCA
a Èeskou katolickou charitou

Vánoce nás každý rok přivádí k betlémské stáji. Bůh v ní přišel na
svět jako dítě. Přišel z lásky k nám. V jeslích leží Bůh, který se v Ježíši
Kristu stal kvůli nám člověkem. Vypadá jako slabé bezbranné dítě, které
samo potřebuje péči a starostlivost. Proto asi většina lidí kolem Něho
přejde a nevidí a neuvědomí si Boží nabídku pokoje a smíření, které se
nám v Něm dostává.
Ježíš však nezůstal jenom dítětem v jesličkách. Stal se z něho muž,
který, aby nás smířil s Bohem, zemřel na kříži. Nezůstal ale ani v hrobě,
vstal z mrtvých a žije. Nabízí nám pokoj a věčný život.
Pokoj však může být jenom tam, kde je Bůh, a Bůh je jen tam, kde ho
lidé vpustí dovnitř. Otevřeme tedy svá srdce a nechme se o těchto Vánocích
naplnit něžností jesliček i silou vítězství skrze kříž, aby ten rok, který je
před námi, byl klidný a abychom měli sílu překonávat těžkosti, které
přinese. K tomu vám všem ze srdce žehnám.
Váš P. Pavel Křivý, farář

Ohlédnutí za uplynulým rokem oprav
na kostele
Jak jistě víte, uplynulý rok byl ve znamení dokončování oprav na
kostele. A nebylo toho málo. Proinvestovali jsme 2,5 miliónu korun. A co
se vše udělalo? Dokončení fasády ze strany od náměstí – 600.000,-.
Největší položku zde činily sanační omítky, které jsme museli použít ve
spodní části. Dokončení celkového nátěru fasády za 100.000,-; byly
osazeny nové vchodové dveře za 130.000,-; zhotoveny mříže do vstupní
předsíně za 50.000,-. Při výměně střešní krytiny jsme zjistili špatný stav
některých krovů a muselo se přistoupit k jejich výměně – 120.000,-; nová
střecha včetně laťování a klempířských prvků za 900.000,-; dále bylo
provedeno nové osazení hromosvodu za 20.000,-; zrestaurován historický
portál za 50.000,- a opravena zeď za kostelem, která spolu s nátěrem,
pomocnými pracemi kolem kostela, jako je odvoz sutě, dopravy materiálu
apod. přišlo na 530.000,-.
Vše se nám podařilo díky dotaci z ministerstva kultury a příspěvku
od Městského úřadu, za což mu patří velký dík. Díky patří také všem,
P.Pavel Křivý, farář
kteří přišli pomoci, když bylo třeba.

Srdečně všechny zveme na

výstavku domácích betlémků,
která se bude konat
2. ledna 2005 a 9. ledna 2005
v Maštali na farním dvoře.
Můžete se pochlubit svým domácím betlémkem, nebo
se jen přijít podívat a načerpat inspiraci pro další rok.
Přinášet k vystavení se budou 1. ledna 2005.
Farní rada

poøádají

1.-9. ledna 2005

TØÍKRÁLOVOU SBÍRKU

A potkáte Tøi krále, kteøí se prokáou povìøením Èeské katolické
charity, otevøete jim nejen dveøe, ale také svá srdce.
Je toti mnoho lidí, jejich jediným provinìním je, e zestárli.
Je mnoho matek, které nemohou svým dìtem dát, co je zapotøebí.

Dìkujeme Vám za Vai pomoc!
Mìsto Podivín, YMC, Oblastní charita Bøeclav

Srdečně zveme všechny
na připomenutí si betlémských událostí

ŽIVÝ BETLÉM
aneb
PŘÍBĚH O ČTVR
TÉM KRÁLI
ČTVRTÉM

Krojová chasa Vás srdečně zve na

KROJOVÝ PLES,
který se koná
26. února 2005 v KZ Sport od 20:00 hod.
K tanci a poslechu Vám zahraje dechová hudba
Lácaranka z Kobylí a CM Břeclavan.
Během plesu Vám zatančí NS soubor Břeclavan.
Čeká Vás bohatá tombola.
Těšíme se na Vás
Podivínská chasa
Rádi bychom také mezi sebe přivítali nové členy.
Zkoušky bývají každou sobotu od 20:00 hodin
na Základní škole v Podivíně.
Zve Podivínská chasa
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25. prosince 2004
na farním „nádvoří“ (vchod plechovými vraty)
začátek v 16.30 hodin
Současně jste srdečně zváni na „svařák“ a teplý čaj,
který bude následovat po představení.
Farní rada a účinkující
Požehnané Vánoce a krásný nový rok 2005
přeje 12. YMCA – SKAUTSKÝ oddíl
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Rok 2004
ve 12. YMCA–SKAUTSKÉM
oddíle Táborový oheň Podivín

ně, to my přece všechno víme, říkáte si. Já vím, ale žijeme též podle toho? Když
parlament musí řešit schválení zákona pro trestání čtrnáctiletých dětí, tak si ne. Nemyslet
na budoucnost a žít si v pohodlí přítomnosti je velmi krátkozraké. Protože než zestárneme,
děti stihnou vyrůst, být dospělí a pak nám to všechno určitě vrátí. My na ně nemyslíme
teď, proč by měli oni za dvacet let myslet na nás? A proto díky všem, kteří jsou ochotní
jim věnovat kousek svého “drahocenného času” a tím dělají tuto zemi alespoň trošku
krásnější.
Za 12. YMCA – SKAUTSKÝ oddíl Katka Pospíšilová

Rok 2004 byl pro náš oddíl již 17. rokem jeho fungování. Říká se, že sladkých
17 je nejkrásnější věk. No, těžko říct, jestli to platí i pro náš oddíl, ale krásný určitě byl.
Rok 2004 byl současně též 11. rok našeho působení pod sdružením YMCA.
Pro sdružení byl letošní rok dokonce “zlomový”, protože došlo ke “střídání stráží” a
vedoucích pozic se ujali mladí lidé. Na chodu sdružení se to neprojevilo nijak negativně.
V letošním roce má YMCA−T.S. 588 členů registrovaných v 15 oddílech s celoroční
činností (tři z nich přibyly právě letos). A že jsme sdružení se širokou působností, je
vidět z toho, že naše oddíly fungují po celé Moravě − Brno, Břeclav, Domanín u Kyjova,
Hustopeče nad Bečvou, Prostějov, Silůvky, Švábenice, Kyjov a samozřejmě Podivín.
Mimo svou pravidelnou činnost jsme společně v letošním roce zorganizovali 15 skaut−
ských a 2 neskautské letní tábory, Čekatelský kurz pro vedení oddílů (tři víkendy), sraz
YMCA−SKAUTSKÝCH oddílů v Březníku a PRAcovní SEtkání na Skřipském Mlýně.
Táborová sekce našeho sdružení připravila 3 letní tábory pro veřejnost s kapacitou
3x144 dětí v Polici u Jemnice.
Náš oddíl se rozhodně nedal zahanbit a kromě účasti na společných akcích sdružení
měl spoustu dalších. Ale popořádku. V letošním roce máme registrovaných 77 členů
(včetně tanečního krůžku Ratolest. V oddíle fungují 4 družiny. 3 z nich jsou skautské
(děti ve věku 10−15 let) a 1 světluškovská (děti 8−10 let). Skautské družiny jsou 2 dívčí
SEDMIKRÁSKY (vedoucí Petra Věžníková) a POMNĚNKY (vedoucí Mirka Čačíková) a
1 chlapecká BOBŘI (vedoucí Radim Holub). Družina nejmladších je smíšená a říkají si
VYDRY (vedoucí Eva Minaříková). V oddíle navíc funguje OZVĚNA (vedoucí Katka
Pospíšilová), což je skupina všech, kteří rádi zpívají, učí se hrát na kytaru a občas hrají
i divadlo. Pravidelné rady vedení oddílu nebudu ani zmiňovat, ale rádcové se společně
s podrádci scházejí jednou měsíčně na tzv. OŠR (oddílové školení rádců, vede Katka
Pospíši−lová), které slouží k jejich motivaci, učení nových věcí a hlavně setkávání
s vedením. Do července oddíl navíc organizoval 2 keramické kroužky – mladší (vedoucí
Vendula Sedláčková) a starší (vedoucí Hana Ocelíková).
A teď už k naší činnosti. Družiny i kroužky se pravidelně scházejí každý týden,
jednou za měsíc je společná celoodílová schůzka. V letošním roce bylo těch společných
oddílových schůzek zatím 8 (ještě nás čeká společná Vánoční oddílovka). Krom toho
jsme ještě stihli vyjet na 3 víkendové a 3 jednodenní výpravy. Měli jsme 5 pracovních
dnů, 2 klání v deskových či jiných hrách, Večer duší v listopadu a zatím jednu oddílovou
Adventní neděli.
Abychom se ale stále nevídali jen my skauti, pořádali jsem taky několik akcí
pro veřejnost –Tříkrálovou sbírku pro Charitu, Jarní dílnu ubrouskové techniky,
ŠUPDOPO (odpoledne her pro děti), Vánoční nápadník (dílna pro všechny tvořivé) a
společně s Tanečním krůžkem Ratolest Maškarní rej, Den matek a Vánoční naladění,
které nás čeká v prosinci. No uznejte, že se v oddíle tedy rozhodně nenudíme. V letošním
roce oslavil své malé výročí také náš oddílový časopis, neboť počet jeho čísel se přehoupl
přes padesátku (vydává Lenka Michlovská a spol.). Abyste věděli, kdo za tím vším
vlastně stojí, tak ještě malé představení vedení oddílu na závěr. Vůdcem zůstává
i 17. rok stále Libor Pospíšil. Hlavní hybnou silou je tzv. “rada starších”, což jsou
činovníci, kteří tvoří vedení oddílu – Anna Poňuchálková (oddílový rádce, který má celé
vedení na starosti), Vendula Sedláčková, Lenka Michlovská, Lenka Jurasová, Staňa
Juras, Lukáš Ocelík, Jan Juráš a Katka Pospíšilová. Pak vznikly dvě skupiny starších,
kteří mají vlastní činnost, ale pomáhají oddílu vždy, když je třeba – roveři (Jan Minařík,
Vítězslav Čačík a Pavel Suchánek) a rangers (Kristýna Vaňková, Elena Stachovičová a
Markéta Hořínková). Uf. Tak to by byl stručný výčet celoroční činnosti našeho oddílu.
Na jeho závěr bychom chtěli moc poděkovat panu starostovi Machovskému a městu
Podivín za neutuchající a nezištnou podporu naší činnosti a také všem rodičům našich
členů. Děkujeme, že nejste lhostejní k tomu, jak děti tráví svůj volný čas, a pomáháte
nám smysluplně jim ho naplňovat.
A já jako autor si dovolím též veřejně poděkovat celému vedení oddílu za jejich
čas, energii a lásku k ostatním lidem. Pracovat dnes pro někoho a ještě zadarmo se
moc nenosí. A navíc
dělat takovou práci,
kterou nikdo neocení
(a tou určitě práce
s dětmi je). A přitom
právě na dětech leží
budoucnost tohoto
světa. Oni jednou
budou sedět v parla−
mentu, schvalovat
zákony, učit svoje
děti…
Jsem přesvěd−
čená, že žádná chvíle,
kterou jim věnujeme,
není marná. Co my
víme, možná právě
zážitek z letního tábora
jednou ovlivní jejich
rozhodování. No jas−

Ratolest tancuje pro radost
Letošní školní rok jsme v našem tanečním krůžku zaznamenali velký příliv malých
tanečníků. A to je velmi dobře. Svědčí to o tom, že děti nejsou tak líné a počítačem a
televizí zkažené, jak se říká. V kategorii starších tanečníků už je to s množstvím trošku
slabší, ale přesto je potěšující, že i tyto děti se dovedou nadchnout. Nejde o to, aby se
děti učili přesné taneční kroky a tvářili se vznešeně. Spíš o to, aby cítili rytmus a snažili
se jej vyjádřit pohybem a také aby měli možnost a prostor se trošku vydovádět. Doufám,
že se nám to aspoň trošku daří.
Největší odměnou je jim samozřejmě potlesk diváků, který se jim dostal v únoru
letošního roku při vystoupení na Maškarním reji Další potlesk si vysloužili při vystoupení
na Den matek. Odměnou za poctivou práci dětí v minulém školním roce byl výlet do
Šiklova mlýna, který se konal v červnu tohoto roku. Nový tanečníci se poprvé předvedli
na Vánočním naladění v 10. prosince.
Nezbývá nám, než všem popřát krásné svátky vánoční. Ať jsou aspoň tak veselé
jako naše „taneční hodiny“.
Vedení krůžku

Vánoční nápadník
Dnešní doba je zvláštní, lidé jsou uspěchaní, pořád se za něčím honí a nenachází
si na nic čas. Ani se nedivím, že různé staré tradice prožívání Vánoc pomalu upadávají
v zapomnění. Ale naštěstí jsou tu i tací lidé, kteří si čas najdou. Nejen pro sebe, ale
dokonce i pro ostatní lidi. Obětují svůj volný čas, aby nám mohli přiblížit již tolik
zapomínané drobnosti, díky kterým se stávají Vánoce tím pravým prožitkem. Takovými
jsou i skauti z Podivínského oddílu, kteří nám dopomáhají k tomu, abychom byli schopní
zastavit alespoň na chvíli a užít si ducha Vánoc. Dopomáhají nám věnovat se chvíli
sobě a hlavně dětem, které se na tento měsíc těší snad celý rok.
Již po druhé v pořadí nám skauti z Podivína ukázali něco málo nápadů, jak se
připravit na blížící se Vánoce. Tato “akce pro veřejnost”, jak ji sami nazývají, proběhla
sobotu 27.11.2004 od 13:30 do 19 hod. na skautské klubovně v areálu mateřské
školky. Kdo nevěděl kudy se má areálem dostat do klubovny, byl mile překvapen, cesta
byla značena barevnými šipkami, což pomáhalo se dostat do té správné nálady. Sama
budova nebyla ničím zvláštní, dokonce to vypadalo, jako by se dnes žádná akce nekonala.
Vše se změnilo po vstupu do budovy. Hned za dveřmi na přicházející číhala cedulka
s nápisem “Nevyzouvat se”. Za onou cedulkou se již nacházely prosklené dveře s motivy
Vánoc. Zpoza dveří bylo slyšet koledy a radostné povídání doplněné občasným zachi−
chotáním. To si jen děvčata z recepce krátily dlouhou chvilku, ale jakmile někoho zhlédly,
profesionálně spustily výklad, co všechno se zde můžeme přiučit. Během tohoto “vý−
kladu” si všichni mohli povšimnout vánočního stromečku stylově nazdobeného perníčky
nebo stolů přichystaných na vánoční večeři, jen začít večeřet.
Opodál byla na zdi přilepená ručně malovaná cedulka s nápisem “Adventní věnce”
a s vyobrazeným svícínkem, jehličím, šiškami a všemu, co k tomu patří. Uvnitř stála
paní již přichystaná podělit se o své zkušenosti. Všude měla připraveno plno sušeného
kvítí, krabic se smrkovými větvičkami a šiškami a spoustou dalších ingrediencí. Tuto
místnost zdobily ručně zhotovené závěsy s vánočními motivy, různé již naaranžované
výrobky. Toto vše bylo podbarveno krásnou hudbou.
Koho již omrzelo aranžování, vydal po zdobeném schodišti o patro výš. Zde se
jako pilné včeličky hemžili skautíci, vypadalo to, jako by každý věděl, co přesně má
dělat. Když někde někdo potřeboval pomoct, hned některý přiběhl. Přímo naproti
schodišti bylo místo nazývané “Dětský koutek”, tady si mohli děti vyrobit jakékoli
přáníčko, ať už malované, lepené, nebo vystřihované, tak i přáníčka profesionálně
vyhlížívá. Nad tímto vším měla dozor jedna ustaraná, ale přesto velmi ochotná dívka.
Kousek odsud si lidé mohli vyrobit “Tmelové ozdoby”. Co všechno se dá vyrobit
s velkou dětskou stříkačkou a obyčejným tmelem, tomu by člověk ani neuvěřil. Jak
jsem zde od někoho zaslechl:”V jednoduchosti je krása.”
V další místnosti si děti i dospělí mohli nacvičit netradiční způsoby balení dárků.
Ať již prosté jen s mašlí, tak i varhánkové s různými typy květinek. Balit se dalo do
různých balicích papírů. Když jsem se zde byl asi po hodině opět podívat, připadal jsem
si jako ve snu. Všude a nejen pod stromečkem ležely různě zabalené dárečky.
V protější místnosti si mohli všichni zkusit své dovednosti při výrobě ozdob na
stromeček z lýka. Toto bylo již trochu složitější, ale s přístupem tamních “mistrů” to
nebylo zas tak obtížné. Dokonce se to po chvíli začalo zdát jednoduché. Výsledek byl
ale nádherný. Poslední dílnou byly “Ozdoby z korálků”. První, na co jsem zde narazil,
byla letící hvězdička, to jen nějakému dítku došla trpělivost. Výroba takové ozdoby
trvala dlouho a byla náročná na trpělivost, ale výsledek dokázal potěšit. Jak může mít
prosté navlékání korálků tak krásné výsledky. Kdo neviděl, neuvěří.
Ale každý musel nakonec odejít. Všichni odcházející byli plni nově nabyté vánoční
nálady. Jako vzpomínky na tento den si odnášeli své vlastní výrobky. Při odchodu u
recepce mě děvčata poděkovaly za návštěvu a popřály mi šťastné prožití vánočních
svátků. Venku se člověk jako by probudil ze snu, ze kterého by se nechtěl probudit, a
vydal se vstříc všednímu životu posílen o nové zážitky.
Očima pozorovatele sepsal Stanislav Juras
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Podivínský

zpravodaj

Sdružení zdravotně postižených –
smíšená organizace Podivín

Pohádka o zákoně č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů

Krátké ohlédnutí za činností
Sdružení zdravotně postižených
Činnost se nijak výrazně neměnila, dala by se však rozdělit do několika
úseků a to: na ozdravný, poznávací, kulturní, charitativní a vlastní činnost
s péčí o své členy.
Do prvé skupiny ozdravného charakteru patří pravidelné rehabilitační
koupání v lázeňském bazénu v Luhačovicích, které se v letošním roce
konalo celkem osmkrát a to vždy každý třetí čtvrtek v měsíci. Účast byla
v průměru 30 osob. Nutno podotknout, že je ke škodě, že toto koupání
nevyužívá více členů nebo občanů, to proto, že voda je 31°C teplá a má
léčebné účinky.
Druhou oblastí jsou poznávací zájezdy a ty se pořádaly dva: jeden
v měsíci květnu do Rožnova p. R. spojený s prohlídkou skanzenu, dále se
pokračovalo na Pustevny do malebné krajiny Beskyd. Tohoto zájezdu se
dvěma autobusy zúčastnilo na 80 osob. Druhý se konal v září do Znojma,
kde rovněž dvěma autobusy odjelo 70 osob, kteří měli možnost seznámit
se s historickými památkami královského města. Oba zájezdy doprovázelo
krásné počasí. V letošním roce se nám však nepodařilo uskutečnit vícedenní
ozdravný pobyt, jak tomu bylo v minulých letech. Věříme, že se nám to
podaří v příštím roce. Při této příležitosti je na místě poděkovat MěÚ a
jeho zastupitelstvu za podporu z rozpočtu města, které se nám dostává.
Věříme, že tomu tak bude i nadále.
Do kulturních akcí patří návštěvy divadel, které byly také dvě, jedna
do divadla v Brně a druhá 27.11. do nově postaveného divadla v
Boleradicích.
V charitativní činnosti hlavně podporujeme finančně Domov BETLÉM
v Kloboukách a letos jsme přispěli i na vybudování nového Domova Narnie
v Morkůvkách.
Poslední části je péče o vlastní členy, kterým při narozeninách zasíláme
přání, při životních jubileích pak předáváme květiny. Seniorům, kteří
dovršili 75 let a výše, předáváme při narozeninách květiny každoročně.
Toto je jen malý výčet z celkové činnosti naší organizace během roku.
Jelikož nám na dveře klepou nejkrásnější svátky v roce – Vánoce, dovolte
nám, abychom touto cestou popřáli všem členům, ale i spoluobčanům
jejich klidné, pokojné a radostné prožití a do nového roku 2005 popřáli
mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a životní pohody. Za: P. Radvanovský

Druhé ohlédnutí za činností
Sdružení zdravotně postižených v Podivíně
Svaz tělesně postižených Okresní výbor Břeclav zajistil pro své členy
rekondiční pobyt v Horní Bečvě v hotelu DUO. Hotel byl vystaven asi
před 20−ti lety na úpatí Beskydských hor pro horníky, kteří se zde jezdili
rekreovat a zároveň i nabrat sil. Přímo v hotelu je vybudován bazén na
plavání, sauna, možnost masáže, parafín, perličkové koupele. Před hotelem
je rovněž velký bazén, tenisový kurt, volejbalový kurt. Několik metrů od
hotelu je lyžařský vlek, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lyžaře.
Rekondičního pobytu se zúčastnili členové svazu invalidů z celého okresu
Břeclav.
Program připravil výbor okresu tělesně postižených pod vedením velmi
obětavé paní Kolínkové z Valtic, která sama po těžké havárii, kterou
prodělala, zvládla všechno perfektně. Ranní rozcvičku a cvičení i během
dne zajišťovali pan Žižlovský a pan Salajka. O kulturu se staral pan Mojmír
z Vrbice, nadaný režisér a herec. Většina děvčat byly dobré zpěvačky,
herečky, ale i básnířky.
Věřím, že i odborní herci by byli překvapeni, co dokáží lidé a s jakou
chutí, logikou a odvahou prokázali skryté nadání, a to byli mezi nimi i po
mrtvici, vozíčkáři a těžce postižení.
Verš, který je uveden na UPOMÍNKOVÉM LISTĚ, který jsme každý
z účastníků obdrželi, se uvádí:
UMĚNÍ ŽIT JE VĚDĚT, JAK VYCHUTNAT MALÉ RADOSTI A UNÉST VELKÁ
BŘEMENA.
Tento verš je velmi výstižný.
Z vypozorování tamějších účastníků bylo vidět, že mnoho z nich tato
velká břemena nese, unesla, překonává jejich tíhu a umí bojovat a žít dál
a hlavně se umí bavit i s hendikepem, který mají.
Díky za pěkných 8 dní, kdy nám počasí přálo, bylo chladno, ale
slunečno, dobře se nám na procházkách dýchalo, tak že jsme si osvěžili i
průdušky s plícemi a všichni jsme se v pořádku vrátili domů a zůstalo
nám plno pěkných vzpomínek na pěknou přírodu Horní Bečvy, obětavý
obsluhující personál s výborným kuchařem hotelu DUO v čele s panem
ředitelem, který se snažil vyhovět dle možností každému z našich přání.
Horní Bečva dne 8.11.−15.11.2004, Vaculíková L.
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Motto:
Osobním údajem je jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný,
jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo
zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění
identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních
prostředků.
V nejmenovaném zpravodaji vyšlo ve Společenské kronice oznámení, že paní
Stanislava Poláková a paní Dagmar Nováková se obě dožívají požehnaných 80 let.
Obec navíc paní Dáše k tomuto jubileu přeje hodně zdraví a zároveň jí děkuje za práci,
kterou pro obec a ostatní občany po celý svůj život vykonávala.
Paní Dáša je překladatelkou z jazyka německého, anglického a jidiš, a při minulé
spolupráci s obcí, kdy překládala obsáhlou korespondenci obecního úřadu s úřady
jiných států, si naprosto zničila zrak. Moc jí to nevadí. Ví, že to bylo pro dobrou věc.
Ví také, že někdy okolo Vánoc vychází zpravodaj a že by se měl v tom období objevit
v její schránce na dopisy. Protože i ve svém věku má zájem o věci veřejné (bývá pravi−
delnou návštěvnicí na zasedání zastupitelstva obce), již od 15. prosince se každý den
ráno vydává ke schránce, která je upevněna hned vedle čísla popisného i orientačního
na brance asi 20 metrů od domu. Opakuje to v poledne a stejně tak i navečer až do prv−
ního svátku vánočního, kdy pochopí, že letošní vydání vyjde asi až před posledním
dnem starého roku. Ono to bylo hlášeno v místním rozhlase, ale paní Dáša již tak dobře
neslyší. Od 27. prosince opakuje tedy stejnou pouť ke schránce, tentokrát ovšem po
hmatu, protože bez brýlí téměř nevidí. Ty pravděpodobně vyhodila i s papíry od vánočních
dárků, které vzápětí obec odklidila. Nemrzí ji ani tak ztráta téměř nových brýlí, jako spíš
znehodnocení tříděného odpadu. Brýle objedná nové, ale co zvýšené náklady obce na
netříděný odpad? Dva dny před Silvestrem napadne sníh. I přesto, že tolik sněhu
nenapadlo za posledních pět let, spolu s vnukem ho uklidí a pokračuje ve své pouti ke
schránce a bez brýlí ráno, v poledne i navečer. Právě před koncem roku přichází po
vzorně uklizeném a inertním materiálem posypaném chodníku pošťačka a přináší balíček
s novými brýlemi a současně i zpravodaj. Radost z nečekaného poděkování a gratulace
od obce nemůže zkalit paní Dáše ani finanční výdaj spojený se zajištěním nových brýlí
a úklidem sněhu. Usedá k dopisnímu papíru a se slzami v očích děkuje představitelům
obce.
Paní Stáňa neudělala pro spoluobčany nikdy nic a pro obec ještě méně. Poplatky
neplatí a netříděný odpad v tom lepším případě roznáší po večerech do popelnic sousedů.
V tom horším jej rozsype po škarpách a blízkém okolí. Dnes je však na roznášení
odpadu zima, a tak sedí u okna a čeká na zpravodaj. Ne, že by jej četla, to by si kazila oči.
Nemá čím zapálit plastové láhve v kamnech.. Pošťačce, klouzající se po neuklizeném
chodníku a přidržující se nenatřeného parapetu, vytrhne pootevřeným oknem zpravodaj
z ruky a už už jej strká do kamen. A protože si oči, stejně jako nic jiného v hlavě, po celý
svůj život nenamáhala, spatří na poslední stránce svoje jméno, příjmení a věk. Tak
Dášeně gratulují a ještě k tomu děkují. A to jsme spolu dva roky seděly v jedné lavici!
To tedy ne a soudit se budu.
Určený subjekt údajů paní Stanislava Poláková stejně jako Dagmar Nováková na
základě jednoho či více osobních údajů přímo zjistila svoji identitu. Ke zjištění identity
subjektu údajů nebylo v případě Stanislavy Polákové třeba žádného, natožpak nepřimě−
řeného času, úsilí či materiálních prostředků a jednalo se tedy o osobní údaj.
Ne tak u určeného subjektu údajů paní Dagmar Novákové. Ta potřebovala ke
zjištění identity subjektu údajů, nehledě na ukopnutý palec, v součtu dvě hodiny na
téměř kilometr a půl cesty k brance a zpět, pět hodin na nepřiměřené úsilí přemluvit
vnuka k úklidu sněhu, polovinu svého důchodu na úhradu nových brýlí a druhou polo−
vinu vnukovi. Ještě ke všemu si musela vypůjčit od sousedky na dopisní známku. Tedy
nepřiměřeného času, úsilí a materiálních prostředků. V tomto případě se evidentně
nejedná o osobní údaj.
A paní Procházková prohlásila, že až jí bude osmdesát, zajde za Stáňou.
Hans Christian Machovský

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
− rok 2004 −
5 x sňatek místních snoubenců na Janově hradě
3x sňatek místních snoubenců na městském úřadě
Narozené děti (k 30.11.) − 14 dětí, z toho 6 chlapců a 8 děvčat
Zemřelí občané (k 30.11.) − celkem 19, z toho 8 mužů a 11 žen
Odstěhovaní občané (k 30.11.) − celkem: 33
Přistěhovaní občané (k 30.11.) − celkem: 50
Počet obyvatel (k 30.11.) − 2 840

Podivínský

zpravodaj

Zpráva o činnosti Loutkářského souboru
Podivíni v roce 2004

MO MRS Podivín v roce 2004

Tento rok loutkářský soubor Podivíni pokračoval v uvádění maňáskové
komedie “Jak se Petruška ženil”. V obsazení došlo k zásadní obměně
představitele hlavní role a snahou členů souboru bylo zlepšit úroveň hry po
účasti na národní přehlídce v roce 2003.
Petrušku jsme znovu předvedli v Třebíči na krajské přehlídce amatér−
ského loutkářství, odměnou nám bylo ocenění představiteli hlavní role
Tomáši Gálovi, který obdržel diplom za roli kupce Pantělejmona. Dále jsme
komedii sehráli na dětském dnu na Pohansku.
V Podivíně jsme letos neměli štěstí na počasí, dvakrát nám pršelo a až
na potřetí se nám podařilo zopakovat maňáskárnu pro podivínské publikum.
Derniéra se uskutečnila začátkem září na zahradě základní umělecké školy.
Musím za všechny členy souboru zkonstatovat, že toto uvedení Petrušky
bylo pravděpodobně nejlepší, počasí přálo, diváci byli skvělí prostě prima.
Koncem října LS Podivíni začal připravovat nové představení pro děti,
předpokládané uvedení je uvažováno do konce května 2005 samozřejmostí
by měla být zahrada základní umělecké školy.
Za LS Podivíni
Vlastimil Ondrišík v.r.

K 1.1.2004 bylo vedeno v MO MRS Podivín 291 členů, z toho 28 ve
skupině do 15 let (mládež). Organizace obhospodařuje revíry Dyje 4, 4A
a 4M (kačenárna). V roce 2004 bylo provedeno zarybnění na těchto
revírech za cca 370.000,− Kč. Nejpočetnějším druhem byl jako každý rok
kapr, ale nechyběly ani ostatní druhy ryb, které jsou vysazovány dle
zarybňovacího plánu odsouhlaseného na Moravském rybářském svazu.
V zimním období odpracovali členové přes 1000 brigádnických hodin
při sekání ledů a čištění břehů. Bylo nutné odklidit i poškozené stromy od
bobrů, kteří zřejmě zdomácněli i u nás. Přes léto se udržovala čistota
okolo Šutrák, kde po návštěvách nejen rybářů, ale i koupajících se zůstával
nepořádek i s odpadky. Rybářských závodů konaných v květnu se
zúčastnilo 231 dospělých a 59 dětí do 15 let. Pro mládež bylo zajištěno
občerstvení zdarma.
V březnu byl vydán nový zákon č.99/2004 a následně prováděcí
vyhláška 197/2004 týkající se rybolovu. Zákon vstoupil v platnost 1.4.2004
a pro všechny organizace znamená určité změny. V budoucnu bude proto
potřeba se o přidělené revíry řádně starat, aby nebyl dán podnět k vypsání
nových výběrových řízení o hospodaření na revírech.
Ing. Jaroslav Musil, místopředseda, MO MRS Podivín

26. února 2005 v hostinci U Čápárky se koná
II. ročník světoznámé karetní soutěže

Podivínský šnops
Prezentace:
Organizační záležitosti:
Zahájení:
Oběd:
Pokračování:
Vyhlášení vítězů a předání cen

9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00
12.00 – 13.00 /operativně/
13.00 do ukončení

Každá dvojice uhradí 100,− Kč nejpozději při prezentaci (náklady na
úhradu oběda). Každá dvojice dodá věcný dar. Vítěz obdrží putovní pohár.
Pravidla zůstávají stejná jako v roce 2004.
Odvážlivce zvou pořadatelé a hostinec U Čápárky

Klub přátel okrasného ptactva
Již tradičně v období “Dušiček” pořádala naše organizace výstavu
okrasného ptactva, která tentokrát trvala čtyři dny. Zájem byl veliký a
výstavu navštívilo více než devět set návštěvníků. Vystaveno bylo přes
180 kusů drobných exotů a papoušků ze všech kontinentů světa. Pro
děti byla na sobotu připravena atrakce s ochočenými papoušky. Touto
cestou také děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili na naší
výstavě.
Letošní výstava s
úspěchem skončila
a my zahajujeme
přípravu výstavy v
roce 2005, kdy
organizace oslaví
třicáté výročí zalo−
žení. Vzhledem k
zájmu o naše vý−
stavy jsme začali
s pořizováním mate−
riálu pro rozšíření
klecí.
Nezapomněli jsme
ani na podporu
vztahu našich dětí
k přírodě. Již po
několikáté
jsme
mateřské a základ−
ní škole věnovali
po 40ti kg slunečnice
na krmení zpěvného
ptactva v zimním
období.
Nejmladší chovatel naší organizace
Kamil Kachyňa

jednatel
ŠTEFAN Petr

Zhodnocení letošní sezony KLoM Calypso –
Podivín
Žáci kroužku lodních modelářů se v letošním roce zúčastnili několika soutěži
a to jak žákovských, tak i seriálových, kde soutěží také junioři a senioři. Žáci mají
tak možnost získávat zkušenosti a mohou se zdokonalovat ve své činností a soutě−
živosti. Do našeho klubu patří také žáci z Kuželova a Hrubé Vrbky, kteří tak hájí
barvy města Podivína a to s pěkným úspěchem. Ivanka Kostelanská vybojovala
na MI−ČR v Lázních Bělohrad v kategorii EX−Ž mistryni republiky pro rok 2004.
V této kategorií startovalo 17 žáků. V kategorii EX−500 stanula na druhé příčce ze
67 žáků k čemuž ji blahopřejeme. Také podivínští žáci se nedali svými klubovými
kamarády zahanbit a sourozenci Spěváčkovi v Dolním Žlebu u Šternberka obsadili
6. a 7. místo z 31 žáků. Petr v
kategorií rádiem řízených lodí
skončil na 7 místě ze 17 žáků.
Také Michal Jäger v Blansku
skončil na pěkném 2. místě v
kategorii EX−Ž. Ve dnech 27.
a 28.11.2004 jsme se také
zúčastnili modelářské výstavy,
kde naše makety Calypso
majitelky Zdenky Hobľákové a
PT−15 Anděly Kotůlkové sklí−
zely obdiv návštěvníků.
Na závěr bych chtěl po−
děkovat zastupitelům města
Podivína v čele s panem sta−
rostou Stanislavem Machov−
ským za pomoc a pochopení
pro naši činnost. Za celý klub
bych jim chtěl popřát všechno
nejlepší do nového roku a
příjemné prožití svátků vánoč−
ních, jakož i všem občanům
našeho města.
Za klub KLoM Calypso –
Podivín ved. Viliam Hobľák
Petr a Kamila Spěváčkovi
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TJ Sokol Podivín
Ohlédnutí za rokem 2004

Èlenská základna TJ SOKOL Podivín se v tomto roce zvýila
o 25 nových èlenù, zejména z øad mládee. Ke dni 30. listopadu byl
stav celkem 195 èlenù, z toho 106 dospìlých, 32 dorostu, 21 actva
a 36 v dùchodovém vìku. Jednota má tìchto 9 oddílù: aerobik, armsport,
cvièební a gymnastický, florbal, jezdecký, stolní tenis, turistický,
vestrannost a zdravotní tìlocvik. Dále divadelní odbor.
Èinnost v TJ zatím nejen zdárnì pokraèuje, ale stále více se rozvíjí.
Letos se podaøilo ustavit a uvést do èinnosti oddíl ml. dorostu florbalu,
byly zakoupeny branky a základní výstroj pro hráèe, ale nepodaøilo se
dosud vyøeit vyuívání velkého sálu Mìstské haly pro potøebné tréninky.
Oddíl stolního tenisu uspoøádal pro actvo zdaøilý turnaj, který pøilákal
dalí zájemce a hráèe pro tento sport. Vedoucím oddílu je br. Berka Petr.
Cvièení ákyò probíhá ve tøech skupinách, jednu vede cvièitelka sestra
Dana Surá, druhou Marie Neuhauserová a tøetí paní uèitelka Mgr. Miriam
ilhanová. S touto skupinou nejmladích ákyò nacvièila Mgr. Miriam
ilhanová skladbu Taneèky a pak s nimi cvièila na tìlocvièné akademii
v Luicích a v nedìli 6. èervna spoleènì se stejnì starými cvièenkami
této jednoty vystoupily i na akci Sokolské Brno. Do vech tøí skupin
se pøihlásily dalí nové cvièenky. Z tìch nových jsou talentované zejména
ml. ákynì Buchová Petra, Nosková Andrea a Èápková Martina, které
ji dosáhly pìkných výsledkù i umístnìní na upních závodech
vestrannosti v Hodonínì. V rámci cvièebního oddílu cvièí té rodièe
s dìtmi za vedení cvièitelky Ing. Høebaèkové Leony. Aerobik en øídí
sestra Jana Skokanová. Zdravotní tìlocvik stále vede sestra Jitka
Vondráèková.
O úspìích borcù naeho nejlepího oddílu armsportu je veøejnost
seznamována nejen na naí vývìsce TJ, ale i v tisku. Oddíl byl
opìt poøadatelem ètvrtého roèník Velké ceny mìsta Podivína, ale
i IX. mistrovství Èeské republiky v tomto sportu. Zde získali nai borci
3 zlaté, 3 støíbrné a 1 bronzovou medaili. Celou øadu medailí a pohárù
pøivezli borci Podivína z dalích soutìí jako Golemova ruka, Velká cena
Opavy, z pohárových soutìí v Brnì, Znojmì, Dubòanech, mezinárodních
závodù v Senci na Slovensku atd. Vrcholem byl start naeho juniora
Radka Svaèiny za reprezentaèní drustvo ÈR na Mistrovství Evropy
v Polsku. Zde ve velmi silnì obsazené kategorii obsadil výborné ètvrté
místo. Jezdecký oddíl zahájil sezonu v bøeznu jarní vyjíïkou s dìtmi
do pøírody.

Cvièitelka Mgr. Miriam ilhanová s ml. ákynìmi pøed nácvikem.
V kvìtnu byl jezdecký oddíl stáje Zora poøadatelem pøekákových
závodù Formanská jízda. Poté se zúèastnili nai tøi nejlepí vozatajové
Fr. Nedbálek, Josef a Radek Froòkovi kvalifikaèních závodù o pøebory
Moravy ve Formanské jízdì v Brankách u Val. Meziøíèí, Petrovì,
Podlesí, Zubøí, Hoálkové a aroicích. Do finálové skupiny se jim
probojovat nepodaøilo, kdy pro zranìní konì právì na závodech
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v Podivínì ztratili mnoho bodù. Pìkného výsledku dosáhl Fr. Nedbálek
na závodech o Pohár Vysoèiny, kdy skonèil na ètvrtém místì.
Na upní valné hromadì byla pøedána èlence naeho výboru sestøe
Marii Ustohalové bronzová medaile ÈOS za dlouholetou obìtavou a
záslunou èinnost v Sokole. Dne 13. kvìtna oslavil své 80. narozeniny
starosta naí TJ bratr Miroslav Zachara. Od záøí zaèalo pravidelné cvièení
vech sloek, t.j. aerobiku, zdravotního tìlocviku, cvièení rodièù s dìtmi,
vestrannosti a cvièení ákyò vèetnì gymnastiky. Zatím nepravidelné
tréninky zahájili mladí florbalisté a pravidelné stolní tenisté. Rozvrh
cvièebních hodin je vyvìen ve skøíòce na Besedním domì.
Èlenové ochotnického divadelního souboru Podiva sehráli za reie
Miroslava Ustohala v záøí a øíjnu 3 x divadelní pøedstavení komedie
Panfilo a spol., která se divákùm líbila. Pøi pøíleitosti státního svátku
28. øíjna poloila delegace výboru TJ kytici k pomníku zakladatele
republiky T.G.Masaryka. Koncem listopadu se koná mistrovství svìta
v armwreslingu (armsportu) v Jihoafrické republice. Na tuto celosvìtovou
soutì byl vyslán i borec Sokola Podivín  junior Radek Svaèina.
Za významnou a úspìnou reprezentaci naeho mìsta oddílem
armsportu rada mìsta schválila poskytnutí pøíspìvku Radku Svaèinovi
na tuto finanènì nároènou cestu ve výi 20.000,- Kè. Výbor TJ touto
cestou dìkuje zastupitelùm mìsta Podivína za tento pøíspìvek i celoroèní
finanèní podporu naí èinnosti. Podìkování patøí rovnì naemu hlavnímu
sponzoru JME Brno a samozøejmì vem naim cvièitelùm a trenérùm za
jejich obìtavou a nezitnou celoroèní práci v oddílech.
Na závìr pøejeme vem èlenùm Sokola pøíjemné proití svátkù
vánoèních a do nového roku 2005 hodnì zdraví, síly a radosti ze ivota
nejen v rodinném kruhu, ale i mezi námi.
Za výbor Dobíèek Mil.  jednatel

Podivínský
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TJ Sokol Podivín  oddíl armwrestlingu
Pro závodníky Sokola Podivín se po úvodní soutìi ve Znojmì naplno
rozbìhl nový soutìní roèník 2004/05. Do nového roèníku vstoupili
Podivíntí i s novými tváøemi, které se ukázaly jako nadìje do budoucna.
Start do sezóny se Sokolùm vydaøil:
2. záøí v Brnì se uskuteènila první èást nejvyí pákaøské soutìe
v ÈR - Extraliga, která nahradila doposud nejvyí Èeský pohár. Èlenové
oddílu potvrdili výborné výsledky z minulých sezón a v nastaveném trendu
opìt pokraèovali. Nejlépe se vedlo nejzkuenìjímu závodníkovi
Rostislavovi Svaèinovi, který dominoval na obì ruce ve váze do 90 kg,
a stal se tak nejúspìnìjím soutìícím extraligy. Jeho mladí bratr Radek
získal ve stejné kategorii tøetí a druhé místo na levou, resp. na pravou
ruku. Tøetí prvenství pro podivínské barvy pøidal Robin Svaèina, který
soutìil jen na levou ruku ve váze do 75 kg. Nový èlen oddílu Milan
Gála byl dvakrát sedmý, Pavel Stejskal obsadil ve váze do 90 kg páté a
esté místo.

20. - 26. listopadu XXVI. Mistrovství svìta konané v Durbanu,
Jihoafrická republika. V tìchto dnech probìhla nejvìtí soutì pákaøù,
na kterou se závodníci z celého svìta velmi tìili, a které podmínili
celoroèní pøípravu. Na tento svátek svìtového armwrestlingu se nám
podaøilo vyslat jednoho zástupce podivínského oddílu a zároveò jediného
juniora v èeském týmu. Byl to nelehký úkol, hlavnì co se finanèní stránky
týèe ( úèast naeho sportovce vyla cca na 50 000 Kè ), tímto bychom
také chtìli podìkovat mìstu Podivín, které nám z velké èásti toto
umonilo.
Radek Svaèina se na svou ivotní soutì poctivì pøipravil, co
pøineslo i kýené ovoce. V konkurenci 600 závodníkù ze 32 zemí svìta
vybojoval Radek v juniorské váhové kategorii do 78 kg výborné 3. místo
na levou i pravou ruku, a zajistil tak pro ÈR dvì bronzové medaile.
Radkovi se tak podaøilo prolomit smùlu ètvrtých míst, která ho v minulosti
vdy tìsnì odsunula z medailových pozic. O to vìtí zadostiuèinìní pro
Radka byly dvì medaile z mistrovství svìta, toho se mnozí vrcholoví
sportovci nedoèkají ani za celou sportovní kariéru. Radek zaívá nejlepí
sezónu. Nebylo divu, e nejlepího juniora roku 2003 a 2004 nasadil
prezident Èeské asociace pøetláèení rukou i do soutìe muù. A Radek
znovu nezklamal. Silnìjí pravou rukou vybojoval v kategorii muù do
80 kg 7. místo a dùstojnì se tak rozlouèil nejen s místem ampionátu, ale
také v Durbanu vystoupil naposledy mezi juniory.
Vedení oddílu, ale také celý výbor Sokola Podivín dìkuje Radkovi
Svaèinovi za vzornou reprezentaci a pøeje mnoho dalích úspìchù v dalí
èinnosti.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat vem sponzorùm velkým i
tìm mením, kteøí se na tomto úspìchu díky finanèní pomoci velkou
mìrou podíleli. Pøedevím je to MìÚ Podivín, dále pak významní
sponzoøi: VHS Bøeclav, firma Oèenáek, AlcaPlast. Ostatní sponzoøi:
Euro Jordán, Omega Plus, Mgr. Èestmír Nedorost, elezáøství
Høebaèkovi, Kovo Prudík, aluzie Nedbalec.
Rostislav Svaèina - vedoucí oddílu

13. listopadu v Dubòanech probìhla pohárová soutì Velká cena
Olympu, kterou podivínský oddíl zcela ovládl a po zásluze se stal
nejlepím týmem, kdy si odvezl 10 pohárù. Mezi mui do 85 kg skonèil
Radek Svaèina na prvním a tøetím místì. Rostislav Svaèina nenael opìt
pøemoitele, a mohl se tak tìit ze dvou prvních míst ve váze do 95 kg.
Ve váhové kategorii nad 95 kg byl Jaroslav Vavøina na levou druhý a na
pravou tøetí. Dalími medailemi pøispìly nové posily, juniorky v soutìi
bez rozdílu vah. Na levou ruku zvítìzila Beata Dvoøáková a Zdena Surá
byla tøetí, na pravou ruku skonèila Veronika Heèková støíbrná a Dana
Surá bronzová.
28. listopadu Tøebíè - Velká cena Tøebíèe dalí ze soutìí
Èeského poháru. Této soutìe se zúèastnili podivíntí ve tøíèlenném
zastoupení. Protoe nebyly vypsány juniorské kategorie, Beata Dvoøáková
nastoupila do enské kategorie, kde vybojovala 2. místo a byla ve finále
více ne vyrovnanou soupeøkou pro vítìzku Radku rámkovou z
Valaského Meziøíèí. V kategorii bez rozdílu vah na levou ruku skonèil
Pavel Stejskal na 9. místì, na pravou do 85 kg si o dvì místa polepil.
Rostislav Svaèina si vyzkouel svou sílu v nejtìí váze jak na levou, tak
i na pravou ruku. V levé obsadil 2. místo a v pravé ji jasnì zvítìzil a
pøipsal si tak dalí prvenství.

Roman Čápek IX.A
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TJ SLAVOJ Podivín

Pozdrav od dopisovatelky paní Markové
ze Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves

HALA  akce na rok 2005

Vánoční

Leden
8.1. badminton (krajský turnaj actva) 7.00  18.00
16.1. výroèní schùze  rybáøi
9.00  12.00
Únor
5.2. badminton (den otevøených dveøí) 7.00  18.00
12.2. silový trojboj (mistrovství JM)
19.2. makarní ples (sportovci)
26.2. krojový ples
Bøezen
11.3. IV. kolní ples
Duben
2.4. badminton (krajský pøebor actva) 7.00  18.00

Pod sněžným plástěm celý kraj se skrývá
v jesličkách malé děťátko se hřeje
hlas zvonu zbožnou píseň Vánoc zpívá
kdejaký ret dnes o závod s ním pěje:
Narodil se Kristus pán
veselme se
z růže kvítek vykvet nám
radujme se
Zrak umdlený se veseleji dívá
ta píseň balzám v rány duše vleje
noc zimní v slunný den se rozjasnívá
vše dobré bude ať se děje co chce děje
Ta píseň jak je krásná a jak tklivá
jak umí povzbudit z hlubin beznaděje
každičkou strunu v srdci rozechvěje
na jejich křídlech duše k nebi spěje

PF 2005
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Podivín přeje všem svým členům, sponzorům a jejich
rodinným příslušníkům příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2005
hodně štěstí, spokojenosti a hlavně všem pevné zdraví.
Za výkonný výbor TJ SLAVOJ předseda Jiří Vaněk

Badminton
Dny otevøených dveøí badmintonu se stávají v Podivínì ji tradicí.
Naly mnoho zájemcù, kteøí mají zájem o trochu zdravého pohybu a
chtìjí si dokázat svoji fyzickou kondici. Opìt jsme zorganizovali tento
den na sobotu 13.listopadu 2004. Tentokrát se turnaje zúèastnilo
14 dvojic, které se umístily v následujícím poøadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo

pánové
pan
dvojice
dìvèata
dìvèata
pánové
pan
pan
dvojice
dvojice
dvojice
pan
dvojice
dvojice

Rozsypal Jan z Rakvic se synem
Solaøík s paní Levèíkovou
Vranovský Pavel a Soòa Kurková mladí
Solaøíkovy (matka a dcerou)
Monika Vighová a Jana Vlaicová
Hotárek Petr a Pavel (otec a syn)
Nový s dcerou Petrou
Kynický s Pavlem Kadrnkou
Vítek Kavan a Evina Poláková
Michal Rybka a paní Jana Kadrnková
Gallik Petr s dcerou Janou
Vlaic Jindøich se synem Jindrou
Petra Èapková a Standa Bubenèík
Roman Hladký a Eva Kavanová mladí

Celý turnaj probìhl ve velmi bojovném duchu, k dobré náladì pøispìl
i bufet vedený paní Kavanovou. S laskavým svolením mìstské rady jsme
mìli na tuto akci pronajaty prostory sportovní haly bezplatnì.
Pøítí podobná akce se bude konat pravdìpodobnì 5. 2. 2005.
Vechny zájemce zve srdeènì oddíl badmintonu.
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Pozvání na maškarní ples
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Podivín pořádá 19. února 2005

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

Veøejná nabídka
Rada mìsta Podivína vyhlauje veøejnou nabídku
na pronájem uvolnìného bezbariérového bytu.
Byt 3 + 1 è. 3 o rozloze 83 m2 se nachází v pøízemí
bytového domu na ulici Újezd 964/2 v Podivínì.

Prodám družstevní
byt 1+1
s balkonem,
2. patro 39 m2.

Písemné ádosti podávejte do 22.12.2004.
Nástup moný od 01.01. 2005
Blií informace na Mìstském úøadì,
paní Huòová.

Cihlový dům v Nerudově ulici.
Cena 400.000,- Kč.

INZERCEINZERCE


Prodá se gará na ulici 1.máje
telefon 519 344 642  mobil 776 044 642



Hledáme spolehlivou dívku nebo paní na obèasné hlídání
2 dìtí (chlapci 21/2 a 4 roky), od dubna 2005 pravidelnì.
telefon: 519 344 153, 606 391 563

Martina Kocourková

Při rychlém jednání
možná výrazná sleva.
telefonní čísla
603 377 776 • 607 521 470

Miroslava Zhejbalová

Denisa Solaříková
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