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Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XVII. a č.
XVIII ze dne 24.06. 2009 a 04.08. 2009
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující body :
1. Vzalo na vědomí zprávu starosty města ke kontrole plnění
úkolů zastupitelstva města č. XVI ze dne 31.03. 2009.
2. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. KN
2318/4 o celkové výměře 334 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín a na prodej pozemku p.č. 2318/2 o celkové
výměře 50 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín.
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 2318/2 o
celkové výměře 50 m2 vedený jako ostatní plocha v k.ú. Podivín vyčleněný geometrickým plánem č. 1404-55/2008 vyhotoveným společností Šrámek Pavel - geodetické práce, J.
Palacha 4, 69002 Břeclav z pozemku p.č. 2318 v k.ú. Podivín
vedeného jako ostatní plocha společnosti Euro-Jordán, s.r.o.,
se sídlem Úlehlova 36, 691 45 Podivín, IČ : 25585568, DIČ
: CZ25585568. Prodejní cena je stanovena na Kč 1500,-/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.
Zastupitelstvo města pověřilo radu města dořešením problému
s pozemkem p.č. KN 2318/4 o celkové výměře 334 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Podivín. (např. vyhlášení veřejné
nabídky na pronájem pozemku a následné doporučení zastupitelstvu města na vyhlášení veřejné nabídky prodeje pozemku
po stabilizaci ekonomické situace…).
3. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej pozemku p.č. 1378
vedeného jako zahrada o celkové výměře 76 m2 v k.ú. Podivín
a rozhodlo prodat pozemek p.č. 1378 vedený jako zahrada o
celkové výměře 76 m2 v k.ú. Podivín paní Markétě Nedbalcové
bytem Kopce 2/3, 691 45 Podivín. Prodejní cena je stanovena
na Kč 500,-/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. Ukončilo veřejnou nabídku na prodej nemovitosti, objektu
rekreační chaty č.e. 477 na pozemku p.č. 1092 v k.ú. Štítary
na Moravě, okr. Znojmo a rozhodlo prodat nemovitost, objekt
rekreační chaty č.e. 477 na pozemku p.č. 1092 v k.ú. Štítary
na Moravě, okr. Znojmo včetně veškerého movitého vybavení
chaty panu Josefu Kalusovi, bytem Dlouhá 42, 691 06 Velké
Pavlovice. Prodejní cena je stanovena na Kč 600.000,- (slovy
šestsettisíckorunčeských). 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.
5. Vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31.5. 2009
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6. Schválilo Rozpočtové opatření č. 1 bez výhrad.
7. Schválilo směrnici o sociálním fondu dle předloženého návrhu.
8. Rozhodlo poskytnout ﬁnanční prostředky TJ Sokolu Podivín
ve výši Kč 15.440,- na úhradu nákladů spojených s účastí členů oddílu armwrestlingu na Mistrovství Evropy v armwrestlingu
2009, Soﬁa, Bulharsko. Finanční prostředky budou poskytnuty
na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města mezi Městem Podivín a TJ Sokol Podivín.
9. Vyhlásilo veřejnou nabídku na prodej nemovitosti, objektu k
bydlení č.p. 24 na ulici Stará Čtvrť v Podivíně včetně pozemku
p.č. 742 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 426 m2 v k.ú. Podivín. Kriteria, podmínky a priority
prodeje jsou tyto: minimální kupní cena je stanovena na částku
Kč 1.000.000,-. Výsledná kupní cena bude navýšena o částku,
rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do jeho
vlastnictví. Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách se
zřetelným označením žádosti o koupi objektu č.p. 24. Termín
pro podání nabídek : do 15.9. 2009.
10. Ukončilo stávající veřejnou nabídku na prodej nemovitosti,
objektu č.p. 191 na ulici Radniční v Podivíně a vyhlásit novou veřejnou nabídku na prodej nemovitosti, objektu č.p. 191
na ulici Radniční v Podivíně a pozemku p.č. KN 881/1 o celkové výměře 771 m2 vedeného jako zastavěná plocha v k.ú.
Podivín, vymezeného geometrickým plánem č. 1417-081/2008
z pozemku p.č. 881 v k.ú. Podivín, vyhotoveným společností
Metrix-geodetické práce, Karel Krčmař. Kriteria, podmínky a
priority prodeje jsou tyto: minimální kupní cena je stanovena
na částku Kč 1.000.000,-. Výsledná kupní cena bude navýšena
o částku, rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti do
jeho vlastnictví. Nabídka musí obsahovat záměr využití nemovitosti. Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách se zřetelným označením žádosti o koupi budovy č.p. 191. Termín pro
podání nabídek : do 15.9. 2009.
11. Schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. PK 1166/33, PK
1166/34 a p.č. KN 519/1 v k.ú. Podivín z majetku Pozemkového
fondu České republiky do majetku města Podivína a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu
uvedených pozemků do majetku města.
12. Schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2009 bez výhrad.
13. Projednalo možnost realizace stavební akce „Podivín - rekonstrukce komunikace ulic Sokolská a U Dráhy“ a rozhodlo
zajistit v roce 2009 výběrové řízení na akci a rekonstrukci zahájit v roce 2010.
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Informace pro občany od Policie ČR
Dobrý den,
v rámci prevence proti kriminalitě bychom Vás tímto chtěli seznámit
s kriminální činností v Podivíně za poslední období. Jedná se hlavně
o drogovou kriminalitu, která je v dnešní době mezi mládeží, nejen v
Podivíně, stále více aktuální. Přitom se pod jejich vlivem pouští například do řízení vozidel, páchají další trestné činy a přestupky. Mezi
nejčastější drogy patří slabší rostlinná droga Marihuana aneb Maruška, Tráva, Rostlina, Kytka, Skunk, Gandža, Brko, Majoránka, Špek,
THC, Marijánka, Zelí. Další často užívaná droga je silnější syntetická
droga Pervitin aneb Perník, Peří, Péčko, Speed, Piko. Následkem užívání nejen těchto drog dochází postupem času u uživatelů k přetrhání
vztahů s dosavadními přáteli a často i ztrátě rodinného zázemí. Jediné
co zůstává, je stále se zvyšující touha po další dávce. Ze zdravotního
hlediska dochází k množství zdravotních problémů. Poškozeny jsou
obvykle játra, ledviny, ale i srdce a plíce. Dochází k zánětům žil i
permanentním bolestem hlavy. Při delším užívání se navíc zhroutí i
osobnost závislého.
Dnešním rodičům proto doporučujeme, aby více preventivně kontrolovali své potomky, jestli užívají drogy a všímali si, kde tráví volný čas. Při sebemenším podezření, například změn chování, výměny
přátel, nebo třeba vlastnictví tzv. skleněnky ke šlukování marihuany
či očních kapek Visine, které slouží k opětovnému zmenšení očních
čoček, které se následkem požití některých drog zvětší, pro jistotu
vyhledejte rady nejbližšího odborného lékaře jak postupovat, aby se
lékařsky potvrdilo podezření a následně se zahájila léčba.
Hlavním problémem jsou pěstírny a výrobny drog. Jejich pořízení
a výroba stojí peníze, proto drogová kriminalita úzce souvisí s majetkovou kriminalitou, které se z velké většiny dopouštějí tyto závislé osoby bez schopnosti žít běžně uznávaným spořádaným životem.
Uživatelé a distributoři organizují různé krádeže a tím získají nové
finance na výrobu a spotřebu drog. Ze strany Policie je prováděno
maximum, aby se drogová a s ní související majetková kriminalita
potlačila. Samozřejmě nejde zachytit vše, proto všímavost a každý
nový poznatek od Vás ohledně pěstíren a výroben drog nebo pohybu
podezřelých osob či podezřelých partiček a informacích o jejich možných protiprávních jednání pomůže Policii efektivněji pracovat.
Pokud máte pro Policii nějaké zajímavé informace, které vylepší
přehled o dění v Podivíně z hlediska kriminality, prosím o zasílání
poznatků buď to na:
- e-mail podivinskepoznatky@seznam.cz
- dále můžete zasílat poznatky formou SMS nebo zanecháním vzkazu v hlasové schránce na telefonní číslo 774 955 637

- nebo informace formou dopisního papíru v zalepené obálce bez známky adresované Policii ČR, kterou vhodíte do schránky
Městského Úřadu Podivín a tam si to již budeme pravidelně vyzvedávat a informace vyhodnocovat.
Co se týče získaných poznatků od Vás, pro mě a kolegu to budou
poznatky získané důvěrnou cestou, to znamená že neanonymní, nebudeme nikde prezentovat od koho jsou, pokud nebudete trvat na tom,
že chcete svědčit a u anonymních nebudeme pátrat po původu.
Zde jsou určité případy, u kterých probíhá šetření a jakýkoliv Váš
další poznatek by mohl Policii přispět k objasnění činu:
LEDEN 09 - Pachatel se vloupal do bývalých jatek na ulici Za Drahou, kde z kanceláří odcizil LCD monitory k počítačům, inkoustovou
a laserovou tiskárnu značky HP, digitální váhu do 150kg a tlakové
mycí zařízení značky Kränzle. - Krádež sta litrů nafty z nákladního
vozidla MAN modré barvy, které bylo zaparkováno u hostince „U
Chatrných“ na ulici U Dráhy, kdy pachatel odstranil víko a naftu následně vyčerpal.
DUBEN 09 – Pachatel vniknul přes zahradu na dvůr domu na ulici
Poříčí I, kde poté z kůlny na dvorku odcizil motocykl Jawa 20 , r.z.
VY 5754, VIN 1207817, barvy červeno-bílé. - Krádež 600 litrů nafty,
které pachatel vyčerpal přes noc z kamionu DAF, který byl zaparkovaný u benzinky na ulici Bratislavská.
KVĚTEN - Pachatel se vloupal do prodejny Ovoce-zelenina na ulici Komenského, odkud odcizil registrační pokladnu Sharp, digitální
váhu Dibal barvy bílo-černé a digitální váhu Bizerba. - Pachatel neoprávněně užíval nákladní vozidlo Liaz, které odcizil z firmy Privos a
kterým poté projel ulicí Nerudova a odbočil na ulici 1.Máje, kde poté
vozidlo pro poruchu zanechal a opustil.
ČERVENEC - Pachatel odcizil během konání hodových oslav v restauraci Sport z volně odložené kabelky mobilní telefon Nokia N81
černé barvy. - Pachatel odcizil během konání rybářských závodů u
štěrkového rybníka z motorové čtyřkolky volně odložený nestřežený
baťoh značky Puma T-mobil, ve kterém byly osobní doklady a mobilní telefon Sony Ericsson K750i. - Pachatel se vloupal do restaurace
Sport přes ventilační okno, kde poté vypáčil tři výherní automaty,
odkud odcizil finanční hotovost.
SRPEN - Pachatel se opět vloupal do restaurace Sport, kdy vysadil
ventilační okno a znovu vypáčil tři výherní automaty a odcizil finanční hotovost.
za PČR pro Podivín prap. Hluchý a prap. Strejc

ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA
POŘÁDAJÍ V PŘEDVEČER

91. VÝROČÍ
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
V ÚTERÝ 27. ŘÍJNA 2009
V 16.00 HODIN V TYRŠOVĚ SADĚ

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA
PROGRAM:
SLAVNOSTNÍ PROJEV
POLOŽENÍ KVĚTINOVÝCH DARŮ

STAROSTA MĚSTA
SPOLKY A ORGANIZACE HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY
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O příjmech na roky 2009 a 2010

O zimní údržbě chodníků

V první polovině letošního roku byly obce v souvislosti s ekonomickou krizí upozorněny na reálnou možnost nenaplnění daňových příjmů
a tudíž značný pokles ﬁnančních prostředků jak v rozpočtu státním, tak
i v rozpočtech krajů a obcí. Při setkání starostů na Svazu měst a obcí s
ministrem ﬁnancí Ing. Janotou bylo toto předchozí aviso konkretizováno
na 10 – 15 % snížení daňových příjmů oproti roku 2008. Zastupitelstvo
města Podivína zareagovalo na vzniklou situaci tvorbou rozpočtové rezervy, která v našem případě činí částku cca 5 milionů korun. Přeloženo
do srozumitelného jazyka to znamená, že byly pozastaveny veškeré nezahájené investice a z rozpočtu byly vyřazeny všechny výdajové položky, které mohou neuskutečněné příjmy vyrovnat. Nevytvořením takovéto
rezervy by mohlo dojít k tomu, že koncem roku by město nemuselo mít
na úhrady povinných plateb úvěrů a úroků z nich, mezd, zimní údržby
vozovek, svoz odpadu, osvětlení …. Z důvodů nesolventnosti zájemců o
koupi některých nemovitostí v majetku města se nepodařilo uskutečnit
řadu prodejů tohoto majetku. Situace je mimo jiné komplikována platností nového zákona o zimní údržbě chodníků městem, tedy vznikem
nových nákladů, které v současné době můžeme odhadovat snad jen
z věštecké koule.
Zachováno v rozpočtu města musí být 15 milionů korun na výstavbu vozovek Sokolská a U Dráhy. Některé akce byly uskutečněny
z důvodů rozpracovanosti, přidělení ﬁnančních prostředků z dotačních
titulů, případně byly dokončeny ty, které nám uspoří budoucí náklady. Bylo to zřízení dětského hřiště u Fruty, výstavba sběrného dvora,
rekonstrukce vozovky Úlehlova, ochrana proti přívalovým dešťům a
oprava rozvodných skříní pro veřejné osvětlení. Dětské hřiště bylo již
projekčně a smluvně připraveno, sběrný dvůr je z 92% hrazen z dotace EU a Státního fondu životního prostředí, na rekonstrukci vozovky
Úlehlova se podařilo zajistit novou technologii a výhodnou cenu. Samozřejmě probíhají drobné opravy, jejichž hodnota nepřesahuje částky
do 50 tis. Kč.
Prognóza vývoje příjmů na rok 2010 je ještě skeptičtější. Výpadek
by se měl pohybovat ve výši 20 – 25 %. Tvorba rozpočtu města bude v
tomto roce velmi složitá i s ohledem na politický vývoj nevývoj v našem
státě.
Stanislav Machovský
starosta

Vždycky jsem si myslel, že naši zákonodárci by při tvorbě zákonů, které mají dopad na chod měst a obcí, měli mít nejdřív zkušenost s veřejnou správou a s řízením těchto měst a obcí. Senátor
a předkladatel novely o pozemních komunikacích je mimo senátora
také primátorem Teplic a podmínce víc než vyhovuje. Disponuje ale
zvláštním smyslem pro humor a občas se stává, že řada lidí neví, zda
to, co říká, myslí vážně či nikoliv. Někteří zákonodárci, kteří pro novelu zvedli ruku, jsou také bývalí starostové a primátoři, ale asi vtip
pana senátora nepochopili. Naděje vkládané do pana prezidenta se
také nevyplnily a on novelu podepsal.
Takže v letošní zimě, předpokládám, napadne i v Podivíně dva
metry sněhu. A veřejně prospěšní pracovníci v počtu tří lidí se z toho
po… Páně senátorův argument, že to bude příležitost pro zaměstnání
nezaměstnaných, je lichý. Vzhledem k tomu, že úřady práce nemají
dostatek finančních prostředků, jsou tito nezaměstnaní v období, kdy
padá sníh, doma. Sociálně potřební, kteří mají povinnost odpracovat
20 – 30 hodin měsíčně pro obec, aby dostali sociální příspěvek, je
buď odpracují v okamžiku, kdy sníh padat nebude, nebo budou tak
dlouho čekat až napadne, že hodiny nestačí odpracovat a město zaviní
„nevýplatu“ jejich dávky. A hádejte se pak s nimi.
Ještě tady máme trest veřejně prospěšných prací, ale tito odsouzení
nemusejí zrovna v době sněhopadání být odsouzení.
Mohli bychom nakoupit techniku v hodnotě několika set tisíc, ale
co s ní, když sníh nenapadne? Prodat ji se ziskem?
A ještě by mohli všichni zaměstnanci města vzít lopaty a jít na to.
To by bylo něco.
Ale také by to mohlo zůstat tak, jak to bylo. Že si každý občan
před svým domem uklidí sám.
Řada z vás to dělala, dělá a dělat bude i bez této rádoby vtipné
apelace. A já vám za to děkuji.

Stanislav Machovský

O změnách územního plánu
Na IXX. Zasedání zastupitelstva města bude s konečnou platností
uzavřeno martýrium nazvané Změna územního plánu č. 2. Akce, která byla schválena již v roce 2006 předchozím zastupitelstvem města
a která měla našemu městu být nápomocna hlavně v rozšíření podnikatelských aktivit, v oblasti bydlení a životního prostředí. Po tříletém
usilovném jednání se státními orgány od ministerstev dopravy, zemědělství, životního prostředí až po orgány památkové péče se podařilo
jediné. A to zjistit, že někdy v budoucnu plánovaná výstavba vysokorychlostní trati v pásu mezi železnicí a dálnicí nám nedovolí se rozvíjet tímto směrem. Že přílišný zábor vysoce bonitní půdy v jiné oblasti
nám nedovolí totéž a že tedy jediné lokality pro rozvoj podnikání
jsou v místech od Agrochemického podniku po hranici intravilánu
Podivína a malá část pozemků mezi pilou a pekárnou. Původní záměr
vycházel hlavně z požadavku nezatěžovat město přílišnou nákladní
dopravou a umístit podnikatelské aktivity po trase silnice II. třídy
Břeclav – Brno a v blízkosti dálnice. To současný výsledek změny č.
2 umožňuje jen z malé části.
Neustálé doplňování požadavků státních i krajských orgánů prodlužovalo konečné projednání do té míry, že řada občanů, osobně
zainteresovaných na dokončení a schválení změn, se začala domnívat, že město Podivín oddaluje závěrečnou fázi plánovitě. Nebyla
to pochopitelně pravda, protože díky těmto průtahům ze strany výše
uvedených orgánů a organizací bylo bito i město samotné. Například
v oblasti rozvoje turistického ruchu, kdy jsme z důvodů nedokonče4

né změny územního plánu nebyli schopni pokračovat v rozpracované
akci propojení Podivína s lednicko-valtickým areálem cykloturistickou stezkou přes řeku Dyji. Například stanovení nového záplavového
území /viz dopis pod článkem/, které nám bylo doručeno těsně před
závěrečným projednáním, již poněkolikáté prodloužilo termíny, jejichž dodržení je dáno zákonem.
Co se tedy podařilo?
2.01a změna z krajinné zóny produkční na plochu pro bydlení,
lokalita Kopce
2.01b změna z krajinné zóny produkční na plochu pro bydlení,
U Hřbitova
2.02 změna z krajinné zóny produkční na plochu pro bydlení,
za ul. Štefánikovou
2.03 změna z krajinné zóny produkční na plochu pro bydlení, Rybáře
2.04 změna regulativů využití plochy pro bydlení, ul. Revoluční
2.05 změna z krajinné zóny produkční na plochu pro občanské
vybavení (sport a rekreace) a návrh zeleně s rekreačním
využitím, lokalita U Šutráku
2.07 změna z krajinné zóny produkční na rezervní plochu pro
výrobu a komerční aktivity, u silnice II/425 - Široké čtvrtě
2.08 změna z krajinné zóny přírodní na plochu pro výrobu, areál Fruty
2.09 změna krajinné zóny produkční na rezervní plochu pro
dopravu – propojení dálnice
D2 a silnice II/422 (obchvat)
2.10a změna krajinné zóny produkční na plochy pro krajinnou
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zeleň v lokalitách Podivínská Bažina, Kopce-Zahrádky,
Skládka, U dálnice
2.10b zákres viničních tratí, k.ú. Podivín v lokalitách I. Kopce.,
II. Široké
2.11 zákres stávajících a navržených cyklostezek, k.ú Podivín
2.12 změna z krajinné zóny produkční na plochu pro krajinou zónu
přírodní (mokřad), lokalita Dolní Padělky
2.13 změna z krajinné zóny produkční na plochu pro výrobu,
lokalita Podíly
2.14 změna z krajinné zóny produkční na plochu pro dopravu
u čerpací stanice PH
Změny č.:
2.06a změna z krajinné zóny produkční na plochu návrhovou
a rezervní pro výrobu a komerční aktivity, u silnice II/422
– k Velkým Bílovicím
2.06b změna z krajinné zóny produkční na plochu pro dopravu
u dálnice byly v průběhu projednávání návrhu vyřazeny
(nesouhlas MŽP ČR se záborem zemědělského půdního fondu).
Dne 29.9.2009 bylo za účasti projektantů zhotovitele /Urbanistické
středisko Brno/, pořizovatele /MěÚ Břeclav/ a Města Podivína provedeno závěrečné projednání, na kterém mohly být vzneseny poslední
připomínky a návrhy. Vzhledem k tomu, že již žádné nebyly, lze předpokládat, že první věta tohoto článku bude pravdivá. Občané, které
zajímají dopady změn územního plánu na život ve městě, se s nimi a s
mapovým podkladem mohou seznámit na MěÚ v kanceláři starosty.
Stanislav Machovský
starosta

Vážený pane starosto,
oznamujeme Vám, že vzhledem k tomu, že bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, stanoveno nové záplavové území významného vodního toku Dyje, v úseku
říčního km 18,283 po říční km 42,000, které se dotýká také dílčích
změn projednávaných v rámci „Změny č. 2 ÚPN SÚ Podivín“, je
nutné toto projednat na veřejném projednání, tedy ho zopakovat.
Při tomto jednání bude veřejnost v Podivíně seznámena s aktuální
situací na katastru města. Hranice záplavového území bude projektantem doplněna jak do textové tak do grafické části dokumentace
změny č. 2.
Po veřejném projednání budou pořizovatelem a pověřeným zastupitelem vyhodnoceny výsledky projednání (případné připomínky
a námitky) a zpracován návrh rozhodnutí
o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 2 ÚPN SÚ Podivín
a uskutečněny další kroky v souladu s ust. § 53 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon. Následně bude pořizovatelem předložen návrh
na vydání změny č. 2 ÚPN SÚ Podivín s odůvodněním zastupitelstvu města.
S pozdravem
Ivan S u l o v s k ý
vedoucí odboru
stavebního řádu a ÚP

O postupu při rekonstrukci vozovek Komenského,
Palackého, Sokolská a U Dráhy
Informace, kterou zde podávám, bude pro řadu občanů
velkým zklamáním a pro mne osobně nesplněním slibu, který
jsem obyvatelům výše uvedených ulic a také sobě dal.
O řadě jednání, které proběhly mezi městem Podivín, Správou a údržbou silnic, hejtmanem a radou Jihomoravského
kraje jsem psal v březnovém zpravodaji. Všechna tato jednání
/některá opakovaně/ vedla k tomu, že i přes značné ﬁnanční
problémy kraje a přes personální povolební změny na kraji,
byla rekonstrukce ulic Komenského a Palackého zařazena do
investičního plánu na rok 2009 – 2010. Město Podivín muselo
garantovat bezplatné uložení vytěžených materiálů jak z vozovek vlastních /U Dráhy, Sokolská/, tak i z vozovek krajských
/Palackého, Komenského/. Tato položka, která uspoří kraji i
městu vždy po třech milionech korun, byla podmínkou zařazení krajských vozovek do investičního plánu. V rozpočtu JMK
byly vyčleněny ﬁnanční prostředky v hodnotě cca 15 milionů.
Stejnou částku vyčlenilo město Podivín na vozovky Sokolská
a U Dráhy. Od tohoto okamžiku byli občané města ujišťováni o
výstavbě všech čtyř uvedených vozovek v roce 2009.
Na srpnovém zasedání zastupitelstva města jsem však byl
nucen podat první negativní zprávu. Podmínky výběrového
řízení na dodavatele krajských vozovek měly být projednány
radou kraje až koncem srpna. V případě schválení podmínek
a při dodržení všech povinných termínů výběrového řízení bylo
by zahájení stavby reálné až v měsíci říjnu, případně listopadu.
Všichni si dovedeme představit, k čemu by došlo při zahájení

stavby v tak pozdním termínu. Také vzhledem k tomu, že ulice
Sokolská a U Dráhy jsou méně frekventované a v podstatně
lepším stavu než ulice Palackého a Komenského, rozhodlo zastupitelstvo města o přesunu rekonstrukce ulic Sokolská a U
Dráhy na rok 2010.
Až do 11.9.2009 platilo tedy, že do výběrového řízení půjde
město společně s krajem. K tomuto rozhodnutí vedlo zastupitele několik důvodů. Prvním je možnost úspory ﬁnančních nákladů, kdy při vyšším objemu zakázky je možno dosáhnout nižší
ceny. Dalším důvodem je eliminace možnosti výběru rozdílných
dodavatelů na dvě téměř totožné stavby.
K výše uvedenému datu se však v rozpočtových škrtech
kraje objevily i doposud nezahájené rekonstrukce krajských vozovek, v našem případě Komenského a Palackého. Jsme sice
na druhém místě ze 45 investičních položek, které by mohly být
ﬁnancovány z Evropské investiční banky, se kterou intenzivně
kraj jedná, ale slibovat znovu občanům města něco, co nejsme
schopni ovlivnit, by nebylo správné.
Město by mohlo uskutečnit akci rekonstrukce ulic Sokolská
a U Dráhy samostatně, ﬁnanční prostředky jsou v plné výši
zajištěny, ale dovedu si představit reakci cizích, ale i místních
uživatelů, kteří dodnes nevzali na vědomí, že ta hlavní část,
Palackého a Komenského, není naše:
Ste blbí? Vedlejší máte krásnú, ale abyste si spravili hlavní,
to né. Kdoví, kdo na tej Sokolskej bývá!
Stanislav Machovský
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OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Vážený pane.
V tomto roce byl ukončen projekt s názvem „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské
struktury v povodí řeky Dyje“, akce ﬁnancovaná z prostředků EU, Státního fondu životního prostředí, hlavního investora VaK Břeclav a jednotlivých měst a obcí
do projektu zařazených. Tohoto projektu se účastnilo
i Město Podivín.
Rekonstrukce kanalizační sítě probíhala na dvou
lokalitách, z nichž jedna patří městu a na druhé leží silnice č. III/42226, patřící do správy SÚS JMK. Vzhledem
k tomu, že obě lokality na sebe navazují, nechalo na
ně jak město, tak i SÚS JMK společně zpracovat projektovou dokumentaci. Snahou města bylo a doposud
je, aby po rekonstrukci kanalizační sítě byl povrch obou
vozovek uveden do stavu, který odpovídá současným
požadavkům jak na cyklistickou, tak i na silniční dopravu. Město Podivín, jako jeden z členů mikroregionu Lednicko-valtický areál, je chápáno jako nástupní stanice do
této unikátní lokality hlavně pro cykloturisty. Dlážděný
povrch vozovek, pocházející z třicátých let minulého
století, je však po rekonstrukci kanalizace pro cyklisty
téměř nepojízdný, pro automobilovou dopravu nebezpečný, pro obyvatele města hlučný a prašný a v zimním
období velmi obtížně udržovatelný.
Zastupitelstvo města, personiﬁkované osobou
starosty - tedy mnou, slíbilo, že stavba bude uskutečněna v roce 2009-2010. Vycházelo z výsledků řady
jednání jak s volenými orgány kraje, tak i vedoucími
pracovníky SÚS JMK. Do přípravy akce bylo vloženo
nemálo ﬁnančních i materiálních prostředků. V článku, který vyšel dne 11.9.2009 v deníku MF DNES, se
však uvádí, že akce III/42226-Podivín průtah musí
být odložena. Tato lakonická věta ve svém důsledku
naprosto neguje více než dvouleté úsilí, které bylo
přípravě akce věnováno.
Chápeme, že v současné době, kdy ekonomická
krize nutí orgány na všech úrovních státní i veřejné
správy provádět ve svých rozpočtech úsporná opatření, došlo k tomuto kroku. Zastupitelstvo města je však
v současné době terčem kritiky, jejímž adresátem by
nemělo být ono, ale Jihomoravský kraj, jako vlastník

a správce výše uvedené komunikace.
Jednou z proklamovaných priorit Jihomoravského kraje je podpora cykloturistiky a
aktivit s ní spojených. Z mnoha dalších je to podpora lázeňství a kulturní krajiny v oblasti
mikroregionu LVA. Obě tyto priority mne opravňují k požadavku, aby Městu Podivínu,
jako nástupní stanici do Lednicko-valtického areálu a členu uvedeného mikroregionu,
byla věnována stejná pozornost jako podporovaným lokalitám, do nichž turisté přes naše
město míří.
Vážený pane, žádám Vás o vyjádření, případně o společné setkání, na kterém budu
moci objasnit ostatní souvislosti.
Děkuji předem.
Stanislav Machovský

O Svodnici
Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2001. Její činnost navazuje na činnost Státní
meliorační správy, která působila v oboru vodního hospodářství a správy vodních toků více
než 30 let. ZVHS zabezpečuje výkon správy drobných vodních toků v délce více než 35
tisíc kilometrů a více než 11 tisíc kilometrů odvodňovacích zařízení. Jedná se o vodní toky
protékající zejména zemědělsky využívanou krajinou, ale i zastavěnými částmi obcí.
Pracoviště: Břeclav, T.G.Masaryka 976/13, vedoucí Ing. Drbola, tel. 519371743
V úvodu článku jsem považoval za nutné upozornit na skutečnost, že Ladenská
strouha je v majetku a správcovství výše uvedeného podniku. Hlavně obyvatelům jižní
části města Rybáře, kteří se potýkají s nepříjemným pachem, kterým je obtěžuje stojatý
tok melioračního toku Ladenské strouhy – po našem Svodnice, je vcelku jedno, komu tok
patří. Pro ně je důležité odstranění onoho smradu.
Po upozornění některých obyvatel na neúnosnost stavu jsem provedl kontrolu stavu
toku a konstatoval jsem, že stojatost toku nemůže být způsobena téměř nulovým spádem, ale že příčina bude jiného charakteru. Kontaktoval jsem starostu obce Rakvice,
který učinil totéž na přítoku Svodnice z rakvických jezer a Trníčku a zjistil, že tok bude
nutné vyčistit od dřevin, které znemožňují průtok. Pracovníci podivínské rychlé roty učinili totéž a tok se dal do pohybu. Bohužel pouze v horní části a jenom na chvíli, než se
zátaras z větví a bahna objevil znovu. Vzhledem k tomu, že město Podivín bylo již jednou
vystaveno hrozbě pokuty za zasahování do přírodních procesů, oslovil jsem vedoucího
výše uvedeného podniku, který situaci začal řešit.
Do uzávěrky Podivínského zpravodaje nebyl znám výsledek, ale v okamžiku kdy
tento článek vyjde, bude buď Svodnice v pohybu, nebo budou probíhat jednání o dalších
krocích, které by tento problém odstranily.
Stanislav Machovský
starosta

Zatopení sklepů v Podivíně
VĚC: Zatopení sklepů v Podivíně
Vážený pane starosto.
Na základě stížností obyvatel ulic Zahradní a Úlehlova v Podivíně byla naší ﬁrmou v těchto ulicích vyčištěná kanalizace. Při čištění kanalizace
nebyly zjištěny žádné závady bránící plynulému odtoku vod. Kanalizace je plně funkční.
Kanalizační řady jsou dimenzovány v souladu s ČSN 756110 na déšť určité intenzity (pro obec Vaší velikosti to je 130 l/s/ha po dobu 15 minut), který
nezpůsobí zahlcení stokové sítě. Pokud je déšť větší intenzity tak dojde k zahlcení, které může v některých případech způsobit až zatopení sklepů v napojených nemovitostech. Z tohoto důvodu nedoporučujeme v místech kde se může tento problém vyskytnout, připojovat odpadní vody ze suterénů, případně
doporučujeme na kanalizační přípojku osadit zpětnou klapku nebo jinou armaturu, která by zabránila vzdutí a následně zatopení suterénů nemovitostí.
V případě deště je na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) přiváděná jen část vody a větší část přitékající vody je přes odlehčovací komory
vypouštěná do toku. Důvodem pro provedení rekonstrukce odlehčovacích komor bylo především zamezení přítoku vody z Ladenské strouhy do
kanalizace a zvýšení znečištění přiváděného na ČOV. Kanalizační potrubí zůstala původní, jen přivaděč na ČOV byl rekonstruován z důvodu
zvýšení kapacity (rekonstruovaná ČOV je schopná vyčistit větší množství odpadních vod).
Trvalá obsluha ČOV Podivín je zrušená již cca 15 let. Před rekonstrukcí ČOV musela obsluha ČOV v případě deště přijít na ČOV i mimo
pracovní dobu a zkontrolovat funkčnosti elektroinstalace a ručně vyčistit česle a lapák písku. Zahlcení stokové sítě nebylo z ČOV možno ani v
době nepřetržitých směn nijak ovlivnit. Rekonstrukce ČOV omezila potřebu ruční práce na minimum. Provoz ČOV je nepřetržitě monitorován na
kanalizačním dispečinku. Trvalá přítomnost obsluhy ČOV proto není nutná. Technologický proces čištění odpadních vod je obdobný jako na ostatních ČOV. Po mechanickém předčištění jsou vody biologicky vyčištěny, popřípadě přeﬁltrovány a vypouštěny do Ladenské strouhy. V nové dešťové
zdrži jsou za deště shromažďovány znečištěné vody a po skončení deště jsou vyčištěny. Posledním technologickým celkem, který na původní ČOV
nebyl, je odvodňování kalu, kde se upravuje kal tak, aby jej bylo možno použít na rekultivace a nebo pro výrobu kompostů. Z tohoto krátkého výčtu
technologických celků je patrno, že ani teď není na ČOV Podivín žádné zařízení, které by mohlo jakkoliv ovlivnit zahlcení kanalizační sítě.
Cítíme s občany, kterým v důsledku přívalového deště vznikla škoda na majetku, ale jsme přesvědčení, že jsme naší činností nemohli této
nepříjemné události zabránit a ani ji nijak ovlivnit.
S pozdravem
Cabal Jan
Ředitel akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav
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TISKOVÁ ZPRÁVA – říjen 2009
Rozsáhlá výstavba a rekonstrukce stokových sítí a čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), zahájená v březnu minulého roku na Břeclavsku,
se blíží ke konci.
Stavební práce na jednotlivých částech projektu (A, B a C), zahrnující lokality Břeclav, Podivín, Mikulov, Valtice, Lednice, Hustopeče,
Velké Pavlovice, Kobylí a Pohořelice, jsou téměř dokončeny. Na všech rekonstruovaných ČOV, vyjma ČOV Velké Pavlovice, již v současné
době probíhají jednoroční zkušební provozy, po jejichž uplynutí bude požádáno o provoz trvalý. Na ČOV Velké Pavlovice byl trvalý provoz
zahájen již v letošním roce koncem srpna. Kanalizační stoky v dotčených obcích jsou dokončeny, veškeré komunikace a veřejná prostranství
jsou již uvedeny do původního stavu nebo na nich probíhají dokončovací práce, a postupně na nich také probíhají kolaudační řízení.
Poslední část D projektu, která řešila rekonstrukci a zvýšení kapacity úpravny vody v Lednici a propojení skupinových vodovodů, byla
úspěšně ukončena v srpnu 2008. Na základě pravomocných kolaudačních rozhodnutí zde probíhá již přes rok provoz bez problémů.
Prvořadým cílem projektu bylo zajistit, aby způsob odvádění a čištění odpadních vod byl v souladu s příslušnými předpisy České republiky
a Evropské unie. Všech 9 řešených lokalit je na seznamu aglomerací větších než 2 000 EO, u kterých se Česká republika zavázala, že budou do
konce roku 2010 splňovat Směrnici o čištění městských odpadních vod.
Rádi bychom tímto poděkovali všem obyvatelům i návštěvníkům dotčených obcí a měst za jejich trpělivost a pochopení v průběhu provádění stavebních prací a věříme, že projekt splní předpokládaná očekávání.
Celkové finanční náklady celého projektu jsou 57,1 mil. EUR, přičemž financování je zajištěno z dotací Fondu soudržnosti (37,4 mil.
EUR), Státního fondu životního prostředí ČR (2,0 mil. EUR), vlastních zdrojů VaK Břeclav, a. s., a příspěvků měst a obcí zúčastněných na
projektu (3,5 mil. EUR).
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Poděkování
V sobotu 7.8.2009 navštívila naše město paní Pacovská, v současné době
poslední žijící občanka židovského původu, narozená v Podivíně. Dnes žije
v Praze a do Podivína přijela se svým vnukem p. Davidem Pacovským. Po
celou dobu jejich pobytu je doprovázel p. Němeček, kterému chci tímto způsobem poděkovat.
Přikládám citaci dopisu, který na adresu města zaslal p. Pacovský:
Vážený pane Machovský,
v příloze zasílám zmíněné fotografie, snad budou kvalitou dostačující. Ještě
jednou mockrát děkuji za velice krásné přijetí v rodišti mé babičky, která byla dojata
a ještě cestou zpět vyprávěla o Podivíně a svém mládí. Je dobré vědět, že i
dnes existují lidé, kteří mají zájem, aby se minulost nezlehčovala a hrůzy II. sv.
války nezůstaly zapomenuty. Věřím, že se ještě setkáme a budu mít možnost
dozvědět se více o Podivíně a jeho historii. Prosím, vyřiďte naše poděkování
také panu Němečkovi, který byl velice vstřícný a přátelský.
S pozdravem a přáním úspěchů,
David Pacovský
Stanislav Machovský
starosta

O židovských památkách a spolupráci
V souvislosti s následujícím článkem uvádím jednotlivé body, které vyplynuly z jednání se zástupci Židovské obce p. Klenovským a p. Špunarem:
- o hřbitov a kapli jako o památkově chráněné objekty se budeme i nadále starat tak, jak jsme se po celou dobu 20ti let starali
- do rozpočtu města vyčleníme každoročně ﬁnanční částku na údržbu zeleně, zídky a kaple
- bude proveden monitoring stávajících hrobů
- zajistíme spolupráci při postavení spadlých pomníků
- po opravě kaple nainstalujeme textovou a fotograﬁckou expozici, která je v současné době uložena na MěÚ.
- zajistíme kontrolu a ochranu památek Městskou policií
Při společném jednání jsme byli bohužel nuceni konstatovat, že
- poslední bod vychází ze zkušenosti s vandaly, ničícími formou graﬁtti opravené a omítnuté plochy okolní zídky. Bohudíky neměly tyto
„aktivity“ nic společného s haněním rasy,
- chybí osvětová činnost a materiály, které by propagovaly obě podivínské židovské kulturní
památky a židovskou kulturu samotnou,
- se spojení města s bohatou historií v oblasti židovské kultury a ŽO bohužel „scvrklo“
na pouhé minimum a to v okamžiku potřeby nutných oprav památek,
- se nám bohužel po smrti pí Ustohalové nedaří zajistit fundovaného člověka, který by byl
v období červen-říjen k dispozici turistům, který by byl ochoten nastudovat historii židovské
komunity v Podivíně, a který by neměl ke kapli a hřbitovu daleko.

V návaznosti
na poslední bod
prosím
zájemce
o průvodcovskou
činnost po židovském
hřbitově
a při prohlídce
přilehlé kaple o
kontakt na MěÚ v
Podivíně v kanceláři starosty města, kde bychom
dohodli podmínky
spolupráce.
Stanislav Machovský
starosta
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VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V NAŠEM MĚSTĚ
Druhou srpnovou sobotu, přijela k nám na
Naše společné kontakty se datují od roku
ohlášenou návštěvu paní Markéta PACOV1993, od vzpomínkové akce k 50.výročí hoSKÁ , rozená Hirschová z Prahy, s vnukem
locaustu v Podivíně, které se rovněž zúčastniDavidem. Po příjezdu její první kroky mířily
la. Zanechala v ní hluboké dojmy, stejně jako
k návštěvě rodného domu na Komenského
u dalších početných návštěvníků, novinářů i
ulici č.p. 350/ 6, v současné době obývaný
historiků, kteří se k ní i po letech vracejí, jako
panem Stanislavem Němečkem.
k nevšední události města i regionu.
Pro
připomenutí
Naše společné krotéto osoby čtenářům,
ky mířily proto do
uvádím
následující
objektu, který přes
souvislosti: Paní Marvšechny peripetie hiskéta patří mezi potorických
událostí,
slední žijící podivínse zachoval zhruba
ské občany židovské
ve stejné podobě, jak
komunity, kdy, z 306
vypadal v době jejího
osob, odvlečených do
mládí. Je to židovský
nacistických koncenthřbitov, s pozoruhodráků, se vrátilo 6 sponou romantickou obluobčanů.
řadní síní. Na ploše neVe válce, jak je všecelých ha se nachází
obecně známo, byl
asi tisíc převážně písnejvzácnější židovský
kovcových kamenů, z
objekt- synagoga ponichž nejstarší pocháškozen a v letech 1946zí z konce 17. století.
47 zbourán. ZachoTato prohlídka byla
vala se část vnitřních
provázena hlubokým
sakrálních předmětů,
citovým
prožitkem
které byly soustředěny Chicago - p. Pacovská a rabín Allen Secher obou, protože souviv pražském židovském
muzeu.Odtud se právě jedna podivínská
„TÓRA“ dostala do užívání židovské komunity v anglickém městě Birminghamu. Před
pěti lety se dostala další naše „TÓRA“ do
Chicaga v USA.
Když byla uváděna „do života“ tamější pospolitosti, byla na tento slavnostní akt
přizvána, jako vzácný host, právě paní
PACOVSKA, jako poslední žijící občanka
z bývalé židovské komunity v Podivíne.

Logo města s židovskou kaplí
splnění služebních povinností starosta města,
který byl o návštěvě s předstihem informován.Objasnil paní Pacovské možnosti města v
údržbě židovských objektů, způsoby, jakými
se na těchto pracích podílí pracovníci města,
jaká je spolupráce s Židovskou obcí Brno, i
další otázky, které naše hosty zajímaly.
Společnou nití, která se prolínala v průběhu celé návštěvy a procházky městem , ke
které se stále paní Markéta vracela, byla myšlenka, na krásné harmonické časy, kterými se
vyznačoval život v Podivíne, kde ve městě v
závidění hodné pospolitosti žili a pracovali
- židé, křesťané i bezvěrci.
A to je dar i poselství, které
nám tak velice může závidět
současný svět.
Na závěr rádi vyhovujeme
přání této milé návštěvy, vyznačující se nezměrnou aktivitou, laskavostí a srdečností, abychom všem občanům
města a zvláště těm, kteří
ani po letech nezapomněli na své bývalé „zmizelé“
spoluobčany, předali srdečné
pozdravy a přání všeho jen a
jen dobrého.
p. Pacovská a vnuk David u hrobu p. Ustohavové

Autor a p. Pacovská na židovském hřitově

sela s vyhledáváním náhrobků jejich předků i
dalších spřízněných rodin. Závěr na hřbitově
patřil, jak je pravidlem starého náboženského
rituálu, položením kamenů, na hroby svých
blízkých.
Další zastavení vzácné návštěvy patřilo i
našemu městskému hřbitovu, kde řada jmén
na pomnících, připomínala paní Markétě
přátele ze školy i z bohatého společenského
života, kterým byl v době jejího mládí Podivín proslulý. Na závěr zde symbolicky jako
vzpomínku na všechny nezapomenutelné
přátele zažehla světlo na hrobě své dlouholeté věrné přítelkyni - paní Marii USTOHALOVÉ.
Společný oběd jsme absolvovali v příjemném prostředí nově otevřeného objektu vinárny „U Františka „, kde se k nám připojil po

Vlastimil NĚMEČEK
bývalý starosta města

závěr návštěvy ve vinárně „U Františka“
se starostou města
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O setkání jubilantů ročníku 1949
Školní rok 1955-1956 začíná a do dvou čistě vymalovaných tříd přichází celkem 51 vykulených prvňáčků. Po krátkém proslovu ředitele
školy soudruha Jana Brabence a recitaci pionýrek ve školním rozhlase
vás do svých téměř rodičovských rukou přebírají učitelé Alois Zachara
a Vladimír Tréšek. A pak už /alespoň podle kroniky se tak zdá/ jenom
slavíte a budujete. Oslavy dne československé armády, 38. výročí Velké říjnové revoluce, dědy Mráze, Mezinárodního dne žen a 1., 5. a 9.
května jsou pak pravděpodobně důvodem zvýšeného stavu propadajících žáků, který na nižším stupni činí celkem 4 žáky a na stupni vyšším
14 % z celkového počtu žáků. A to prosím při 69% organizovanosti
v pionýrských skupinách. Napomoci může jedině uzavření patronátní
smlouvy mezi školou a n.p. Fruta. Závazky typu, cituji: „Žáci školy slibují, že budou plnit úkoly výuky, aby měli co nejlepší prospěch“ a „Žáci,
jako budoucí dobří hospodáři, budou soustavně provádět sběr odpadových surovin“, tomu více než nasvědčují.
V následujícím školním roce nezáří čistotou jenom nově vymalované třídy, ale také úsměvy jisker a bílé košile a rudé šátky pionýrů. Ve
druhých třídách přibyli tři žáci, nezměněni zůstávají vaši učitelé. Už ne
tak docela vykulení pochodujete v lampiónovém průvodu a skládáte
své drobné úspory /celkem za školu 594 Kčs/ ve prospěch obětí kontrarevoluce v Maďarsku. Třída II.B je na výletě v Luhačovicích a Pevnost na Amuru jste chválabohu nenavštívili ve skutečnosti, ale pouze
jako promítnutý ﬁlm ke dni dětí. Jedni žáci se účastní hledacích dnů
mandelinky bramborové, druzí vytrhávají ohnici na hektaru cti zasetém
kukuřicí.
Další léta, po která jste navštěvovali nižší ročníky, se nesou v podobném, ne-li stejném duchu. Buduje se a slaví, dokončuje se obruba
běžecké dráhy, Zacharu a Tréška střídají učitelky Rosenbreierová a
Tréšková, dr. Pokorný vás očkuje proti neštovicím, vychovatelka Mila
Pochylá se o vás stará v družině a uklizečka Vilma Gálová rozvazuje
pracovní poměr. Hanáčtina a klíče školníka Piláta prolétají s neztenčenou intenzitou po školních chodbách.
A je tu „měšťanka“! 1. září 1960 nastupují spolu s vámi z Velkých Bílovic manželé Vondráčkovi a z Ladné Ladňáci. Kafábl z Bílovic se spolu
s Albínou Fialovou stávají třídními a z Ladňáků se stávají spolužáci. Je
vás v obou třídách celkem 70 a všechny učební pomůcky budete mít od
tohoto roku zadarmo. Tak to alespoň oznamuje na školním dvoře předseda místního národního výboru. To je asi důvodem k mohutné oslavě

40. výročí založení strany, konané u táboráku ve Stromovce nikoliv té
pražské, ale naší podivínské Panšule. V dubnu držíte palce Jurijovi,
který se na vás dívá z oběžné dráhy a na jiné dráze získává Miloš
Roháč 1. místo v běhu na 50 m. 6.A zakládá fotbalovou jedenáctku, je
zrušen Rosenberský most a není z čeho skákat do vody.
Nejvýznačnější událostí školního roku 61-62, alespoň podle kronik,
je šestiprocentní úbytek žáků navštěvujících náboženství a obrovský
nárůst žáků dopisujících si se sovětskými pionýry.
Odchází Bedřich Domanský a školník Pilát. Na rozdíl od školníka,
který rozdává žákům drobné dárky, nedává Domanský nic. Na jedné
straně však mizí nebezpečí krutých „počuni“, ale na druhé straně končí svoji činnost poslední učitel gymnastiky na škole. Nastupuje Karel
Moudrý a paní učitelka s krásným jménem Viola Spěváková. Tyto pro
vás poslední dva roky jsou poznamenány nejenom personálními změnami v učitelském sboru /8.A bere pod svá křídla třídní učitelka Jiřina
Švestková/, ale také, a to hlavně, změnami hormonálními, které se nepozorovaně u kluků a pozorovaně u holek dějí. Tyto změny jsou důvodem mnohých svárů mezi vlastníky obou pohlaví, ale na druhé straně
také pobídkou k mimoškolním návštěvám Podivínčáků u spolužaček z
Ladné.

Kronika města Podivín
Rok 1900
3.6. podán protest proti návrhu zákona Körberova na úpravu jazykové otázky u státních úřadů. Návrh zákona směroval totiž na uzákonění jen německého jazyka u všech státních úřadů v celém Předlitavsku.
V měsíci březnu náhlými a dlouho trvajícími deštěmi nastala povodeň takového rozsahu, jakého v místě nebylo pamětníka. Domy v Rybářích byly obklopeny vodou a zděšené obyvatelstvo houfně opouštělo Rybáře a hledalo záchranu uvnitř města. Práce záchranné řídil
tehdejší okresní hejtman Kandler.
Hlinecký Tomáš, čelný statkář a podnikavý ekonom, který o zvelebení a výnosnost půdy si získal značné zásluhy, ocitl se v peněžních
nesnázích následkem živelních pohrom. Vida pak, že pěstění cukrovky jednak pro pokles ceny a pak pro vyčerpanost půdy se nevyplácí,
postavil na Patkovském domě v Rybářích škrobárnu v očekávání, že
pěstěním a průmyslovým zužitkováním bramborů nahradí ztráty z
minulých let a získá důvěru k nabytí nových úvěrů. Očekávání toto
se nesplnilo. Cena škrobu právě v tu dobu značně poklesla, výroba
se tudíž nevyplácela a nastalo nevyhnutelné zhroucení celého podniku. Věřitelé (hlavně Občan. záložna v Podivíně a Břeclavi) jeden
po druhém domáhali se zaplacení svých pohledávek, exekuce hrozila
stále tísnivěji tomuto kdys bohatému a podnikavému měšťanu, takže
mu nezbylo nic jiného, než-li podnik se ztrátou prodati po tříleté drž10

bě. Zhroucením tohoto zemědělského podniku byli citelně poškozeni
i jeho příbuzní (Em. Ellinger, Ed. Hanamann a Matěj Pochylý jako
ručitelé). Byl to již druhý český podnik, který přešel do rukou židovskoněmeckých.
Dnem 31. prosince 1900 provedeno sčítání obyvatelstva a domácího zvířectva užitkového a napočteno:
2371 obyvatel v 540 domácnostech a bydlících ve 408 domích.
Podle pohlaví bylo 1135 mužů a 1236 žen, dle národnosti 2331 čechomoravanů a 40 němců, dle náboženství 2198 řím.katol., 1 evangelík
a 172 židů.
Z počtu veškerého obyvatelstva bylo napočteno 481 analfabetů čili
20,3%, hrozná to číslice na tehdejší již pokročilou dobu.
Počet domácího zvířectva vykazoval následující výsledek:
185 koní, 652 hověz.dobytka, 93 kozí, 2 ovce, 448 vepřů, 2262 slepic,
166 husí, 111 kachen a 376 kusů jiné drůbeže. Úlů bylo zjištěno 34.
V tomto sčítání není zahrnuta obec židovská, která jako samostatná obec politická prováděla sčítání v okruhu své obce sama a která
sčítací výsledky městské obci nesdělila. Sčítací práce řídil a místní
přehled za městskou obec sestavil pan Dr. Jan Šlechta, radní a městský lékař v Podivíně.
-rm-
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UPOZORNĚNÍ PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
Jedním z příspěvků, o které si na Městském úřadě Břeclav můžou požádat držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, je příspěvek
na provoz motorového vozidla, a to dle § 36 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. Vzhledem ke změně legislativy bude příspěvek nově vyplácen podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, tedy v řádném správním řízení.
Zdravotně postižený občan sám, příp. s osobou blízkou, která je vlastníkem či provozovatelem motorového vozidla, vyplní
potřebné přílohy (využitelnost vozidla) a společně s dalšími nezbytnými doklady (OP, průkaz ZTP nebo ZTP/P, velký technický
průkaz, osvědčení o registraci, doklad o uzavření zákonného pojištění, doklady o příbuzenském vztahu k osobě blízké) zažádá u referenta OSV o přiznání příspěvku. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. V zákonem dané lhůtě bude vydáno
rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku, které obdrží poštou všichni účastníci řízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí (cca 15
dnů), bude příspěvek vyplacen, a to do konce kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.
Příspěvek je poskytován na období jednoho kalendářního roku. Žádost lze podat v průběhu celého roku, nelze však žádat
předem na období příštího roku. Pokud budou splněny podmínky pro přiznání příspěvku za celý kalendářní rok, výše příspěvku nebude nijak krácena ani tehdy, bude-li žádost podána kdykoli v průběhu roku.
V čem tedy spočívá změna oproti letům minulým? Odpověď je jednoznačná, jsou to podstatně delší lhůty mezi datem
podání žádosti a datem samotné výplaty příspěvku, které se mohou protáhnout až na 3 měsíce. To se bude týkat především
žádostí podaných v průběhu měsíce ledna až února, kdy při zvýšeném počtu podání zůstane jen velmi málo časového prostoru pro vydávání rozhodnutí.
Podrobné informace o příspěvku na provoz motorového vozidla naleznete na internetových stránkách města Břeclav
(www.breclav.org) nebo na vývěsce odboru sociálních věcí.
Mgr. Zdeněk Janíček, vedoucí odboru sociálních věcí

Dětské hřiště u Fruty
Park před Frutou ožil. V srpnu jsme v něm vybudovali nové
dětské hřiště splňující přísné bezpečnostní normy. Prosím, chovejme se k hřišti stejně dobře, jako bychom se k němu chovali,
kdybychom ho měli doma na dvoře. V případě, že v prostoru hřiště
uvidíte střepy či jiné nebezpečné předměty, prosím zvedněte je a
vhoďte do instalovaných košů. Poškození hracích prvků oznamte
na podatelně městského úřadu.
Na závěr si přeji snad za nás všechny, nechť hřiště slouží dětem co možná nejdéle.
Martin Důbrava
místostarosta

O Bohumírské huse
a Saskiině kačeně.
Nebude to ani jedno, ani druhé. Ale nebojte se.
Město Podivín, podivínští vinaři a TJ Sokol Podivín uspořádají
v sobotu 14.11.2009 v 16 hodin v sále Besedního domu
obdobu Martinské a Bohumírské husy s názvem

„Tiborův trtoň“.
A nebude to jenom on. Budou to i jiné husí kousky. Mladé víno
k ochutnání dodají podivínští vinaři. Koláče a buchty nabídnou
ženy vinařů, případně ty návštěvnice, které se budou chtít pochlubit svým výtvorem. Hudbu a zpěv obstará cimbálová muzika.
Všechny ostatní podrobnosti budou na plakátech.
Město Podivín
podivínští vinaři
TJ Sokol Podivín

Letní špásování s Melodikou
Se sklonkem léta pro Vás připravil smíšený pěvecký sbor
města Podivína program s názvem Letní špásování s Melodikou,
které proběhlo v příjemném prostředí Vinárny u Františka. Původním místem konání byla letní zahrádka, ale z důvodu nepříznivého
počasí se celý program musel přesunout do prostor vinárny, kde s
naším velkým zklamáním nemohlo být předvedeno celé pásmo, které
sbor dlouho připravoval. Ale i tak se zpěváci a muzikanti nezalekli
a s trochu lechtivými písničkami a básničkami pobavili obecenstvo,
které naplnilo prostory vinárny. Nálada byla uvolněná a příjemná a
zpestřila tak deštivý páteční večer.
Velký dík patří hlavně pí. J. Pařízkové, která celý večer připravila a má na výsledku velkou zásluhu. Přejeme hodně úspěchů při
další práci a těšíme se na další setkání.
Petra Kosová
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Návštěva Mirka Topolánka v Podivíně
Dne 20. srpna 2009 navštívil naše město v rámci svého cyklistického putování po jižní Moravě Mirek Topolánek, kterého doprovázel poslanec Pavel Suchánek. Po krátkém občerstvení diskutoval
Mirek Topolánek s občany před Vinárnou U Františka, načež nasedl
na kolo a vyrazil za dalšími spoluobčany k penzionu. Tam už na něj
čekali obyvatelé a pracovnice Remedie. V rámci diskuze s ředitelkou
Remedie o.p.s. paní Pěčkovou Mirek Toplánek ocenil služby, které
Remedia poskytuje nejen podivínským občanům. Současně také pozitivně hodnotil organizační změny, které jsme v roce 2007 začali na
penzionu realizovat a jimiž jsme ušetřili městskému rozpočtu více
než jeden milion Kč ročně.
Na pozvání Remedie si prohlédl prostory penzionu a na chvíli se
zastavil u paní Studnařové, která ho pozvala na prohlídku svého bytu.
Při odchodu se Mirek Topolánek ochotně pustil do diskuse s ostatními
obyvateli penzionu. Z původně krátké návštěvy se tak nakonec vyklubalo poměrně dlouhé setkání, které však bylo pro všechny účastníky
rozhodně přínosem.
Martin Důbrava, předseda Místního sdružení ODS v Podivíně
Foto: ODS a pan J. Hájek

Rozloučení s prázdninami
V sobotu 22.8.2009 se uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti pod
názvem „Rozloučení s prázdninami“. Pro vytrvalý déšť musela být akce
přesunuta do městské haly. I přes tento „handicap“ měli všichni dobrou
náladu a vše mohlo proběhnout tak, jak bylo naplánováno. Děti plnily
úkoly u 6-ti stanovišť. Za splněný úkol dostaly sladkou odměnu a zápis
do herní kartičky. V průběhu soutěží si mohly „vydechnout“ a nechat si
na obličej namalovat pohádkové motivy. U stanoviště Městského muzea Poysdorf, jehož zástupci nás opět navštívili, si mohly zatočit kolem
štěstí a vyhrát balíček s překvapením či hledat v písku fosilie, a nebo se
nechat namalovat germánskými motivy.
Mezitím venku (když déšť povolil) malí i velcí okupovali stanoviště Policie ČR – dálničního oddělení v Podivíně, kde byly ke zhlédnutí zbraně, technické pomůcky a vybavení a největším lákadlem byl
policejní motocykl, na kterém se nejedno dítko nechalo vyfotit.
Koho přepadl hlad, mohl si opéct špekáček či si zakoupit občerstvení ve stánku paní Kiliánové.
Na závěr akce byly všechny děti odměněny za jejich snahu drobnými dárečky.
Věříme, že se všem setkání líbilo a budeme se těšit na setkání se
všemi na našich dalších akcích.
Berková Markéta, Jeřelová Hana, Kratochvílová Monika
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Maminky a město Podivín
vás srdečně zvou na „ Setkání s Mikulášem“ které
se uskuteční 5. prosince v
16:00 u městského úřadu.
Bude připraveno vystoupení dětí. Přijďte se vánočně
naladit.
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ZUŠ
Na začátku letošního školního roku otevřela Základní umělecká
škola Břeclav na pobočce v Podivíně vedle tradičního hudebního i literárně-dramatický obor. Vznikla tak skupinka 8 žáků mladšího školního
věku, kteří se učí pomocí dramatických her a průpravných cvičení základům dramatického umění a divadelní tvorby.
Ve vyučování mimo jiné vytváříme rozmanitá prostředí, hrou v roli
se vžíváme do různých postav, bytostí i věcí a pomocí improvizace
prožíváme reálné i nereálné situace.

Jelikož jde o velmi šikovné a tvořivé děti, věřím, že budeme brzy
svoji práci prezentovat před veřejností a že tak obohatíme kulturní život
nejenom v našem městě.
Mgr., MgA. Darina Heráková
učitelka a lektorka dramatické výchovy
(Kontakt: 724 411 168
darina.herakova@seznam.cz
Masarykovo náměstí 12, Podivín)

NEVŠEDNÍ OKOUZLUJÍCÍ ZÁŽITEK
Skutečně nevšední zážitek zažili návštěvníci bohoslužby v neděli 20. září t.r. ve farním chrámu
sv. Petra a Pavla v Podivíně.
Tato mše svatá byla sloužena
jako poděkování za letošní úrodu
a celebroval ji náš farář P. Pavel
Pankrác KŘIVÝ.
Řada míst v chrámové lodi,
jako prostor pod kazatelnou, u
křtitelnice, obětního stolu, i obě
strany u hlavního oltáře, nabízely návštěvníkům nádhernou podívanou, která snesla srovnání s
výstavami viděnými na profesionálních zahradnických výstavách.
Vyváženě zde byly umístněny nejrůznější zahradní a polní plody,
květiny a okrasné dřeviny a společně s nádobami, nejrozmanitějšími
košíky a hospodářskými předměty, vytvářely nádhernou paletu barev
a nálad.
Celé té kráse dominovaly dvě obrazové mozaiky, které představovaly patrony našeho chrámu, sv.Petra a Pavla, zhotovené z barevných
semen.
Současný tým farní rady dokazuje svým velikým a obětavým
nasazením, že dokáže zajistit kvalitně nejrůznější akce, ale tato
akce nesla svou výjimečností pečeť profesionálního nositele. Proto jsem oslovil z farního týmu zahradnickou odbornici paní Pe-

tru MICHALOVOU, kdo je tím
nevšedním kumštýřem. Dověděl
jsem se, že je jím, stejně jako již v
loni, mladý doktorand z lednické
univerzity, Ing. Miloš JUŘICA,
pracovník ústavu zelinářského a
květinářského.
Patří mu proto právem a stejně jako všem, kteří se o tuto krásu
zasloužili, naše upřímné poděkování.
Vlastimil NĚMEČEK st.

Sraz spolužáků
Dne 12. září 2009 jsme uskutečnili sraz spolužáků po 55 letech, co jsme opustili školní lavice na Základní škole v Podivíně. K posezení a
občerstvení jsme vybrali restauraci „Besední dům“. Nabídka večeře byla dle vlastního výběru ze 3 nabídek, každý si vybral dle své chuti. Po
přípitku a večeři probíhala zábava a hovory každý s každým, sdělovali jsme si své radosti a starosti, které přináší náš věk. Spolužák Rosťa hrál
na harmoniku, ostatní zpívali. Věřím, že sraz se snad všem líbil, protože valná část spolužáků se rozcházela po půlnoci. Musím poděkovat za
dobré jídlo restauraci „Besední dům“ – chutnalo nám.
Doufám, že se za rok ve zdraví sejdeme opět a ve větším počtu než letos bez malicherných výmluv,vždyť nám bude sedmdesát. Já osobně
se už těším.
Havlová Jarmila, Podivín

Chvála knihovně
Každoročně jezdím do Podivína na chalupu a těším se na návštěvu
zdejší knihovny, o které bych nyní chtěla napsat několik pochvalných
řádků. Možná místním občanům připadá jejich knihovna „normální“,
obyčejná. Ale ne všude najdete tak vybavenou knihovnu plnou novinek s možností Internetu zdarma (vím o místech, kde se stále platí) a
fundovanou osobou. Knihovna je kvalitní jistě také díky pomoci ze strany radnice. Jsem vášnivá čtenářka a dokáži ocenit příjemné estetické

prostředí, sympatickou a milou paní knihovnici Hanu Ocelíkovou, která
je osobou na svém místě. Ještě jednou dík, že v době dovolené mohu
díky plnému fondu knihovny strávit na chalupě příjemné chvíle.
Mgr. Jitka Šedá
Slavkov u Brna
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Prázdniny a školní hřiště.
V minulých letech bylo zvykem, že děti /hlavně kluci/, které neměly žádný plácek na hraní, hrály kopanou
a další míčové hry tam, kde to šlo. V parku před radnicí,
na méně frekventovaných ulicích atd. Přitom draze vybudovaný sportovní areál školy byl zamčený a zahálel.
Kluci marně brali za kliku dvířek sportovního areálu. Ti
odvážnější si trouﬂi přelézt plot a na hřišti si zasportovat. Toho si všiml z okna svého bytu pan Oldřich Holub,
který bydlí naproti škole. Přišel za panem ředitelem školy a panem starostou města Podivína s nápadem, že by
se toto hřiště mohlo o prázdninách otevřít pro veřejnost.
Aby po prázdninách nebylo hřiště totálně zdevastované, že by se mezi podivínskými důchodci mohli najít 2
nebo 3, kteří by si nad hřištěm vzali patronát a střídali
by se v dozoru nad tím, aby hřiště bylo užíváno v souladu se stanovenými pravidly a nikdo je neničil. Blížily
se prázdniny, ale nikdo z podivínských důchodců se na
dozor hřiště nepřihlásil. Pan Holub je z lidí, kteří když
řeknou A, jsou zvyklí v případě potřeby říct i Z. A tak
zbylo dozorování hřiště na něj. Prvních několik dní to
vypadalo, že o hřiště nebude zájem. Po několika dnech
se to rozkřiklo mezi dětmi a po prvním týdnu na hřišti
sportovalo každý den 25 – 30 dětí. Byly to děti od 2 do
asi 20 let. Kluci většinou hráli kopanou, nebo na hřišti
na košíkovou házeli na koš. Ty nejmenší děti použily doskočiště pro skok daleký jako pískoviště a dělaly si zde
bábovičky atd. Zpočátku to šlo ztuha hlavně s udržováním pořádku. Děti nejsou, patrně už z domova, zvyklé
udržovat pořádek. Problém byl také s mladistvými kuřáky, hlavně kuřačkami, které se nakonec nepravidelnými
kontrolami podařilo z areálu vypudit. Děvčata- kuřačky
na hřišti stejně nesportovaly. Jen se chodily před kluky nakrucovat a dělat na hřišti nepořádek. V té době
a prakticky dodnes, působil a působí pan Holub nejen
jako správce hřiště, ale tuto funkci má kombinovanou
s funkcí uklizečky. A to proto, že „Policie ČR odmítla
jezdit na hřiště snímat hříšníkům otisky prstů, aby podle
nich následně určila, komu odhozený nepořádek patří“.
K tomu se pochopitelně nikdo nehlásil.
Dělá to tak dodnes, jen se nepořádek rozrostl o nepořádek po žácích školy, kteří sem chodí o přestávkách
„na vzduch“. Jinak by dnes už bylo z hřiště smetiště.
Sportovci, kteří na hřiště chodí sportovat odpoledne,
případně v sobotu a neděli, si už zvykli z převážné části
udržovat pořádek. Školáci zatím ne.
Prázdninová zkušenost se školním hřištěm se ukázala jako velmi pozitivní. Denně, včetně sobot a nedělí,
zmizelo z ulic Podivína 25 – 30 dětí, které by hrály hry
na nebezpečných místech. Pozitivní se ukázala i tím, že
si na hřišti hrály, místo toho, aby z nudy vymýšlely, kde
co poničit, případně někde za rohem kouřily marihuanu, nebo „ užívaly“ ještě něco tvrdšího a horšího. Takhle
bylo hřiště vytížené až do tmy a parta kluků, kterým
se ještě nechtělo domů, hrála kopanou i potmě tak, že
si rozsvítila displeje mobilních telefonů, aby bylo vidět,
kde jsou. V měsíci září, kdy bylo hřiště otevřené od 15
do 20 hod. a v sobotu a neděli od 10 hod. do 20hod.,
byla každý den obě hřiště obsazena 15 – 20 dětmi. A
nyní, v měsíci říjnu, je to obdobné.

Školní hřiště bude otevřeno pro veřejnost
tímto způsobem: po – pá 15 hod – do setmění
so – ne
10 hod – do setmění.
A to až do doby, než přijdou mrazy a začne padat
sníh. Osvětlení hřiště ve večerních hodinách nebude
zprovozněno! Nejsou peníze na úhradu spotřebované
elektrické energie!!!!
14
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Městská knihovna Podivín
Nové knihy pro děti:
Čarovný prsten - básničky a vyprávění pro nejmenší
Jitřenka a jezdec z druhého břehu - pohádkový příběh pro děti od 6 let
O malíři Lukášovi - neohrožený malířský tovaryš je připraven obětovat život a napravit staré křivdy
Bojíš se, Margito? - příběh o letním cestování věrných kamarádek, tentokrát po
Slovensku

Nové knihy pro dospělé:
Židle pro Štefana - Šmaus Martin
Vypravěč novely je typickým nehrdinou. Žije s manželkou a dětmi ve fungující rodině,
má dobře placenou práci i přátele. Jemu se však zdá, že jeho život postrádá hlubší
smysl. Uniká s kamarády do hor, posléze do hospody, nakonec přichází rozpad rodiny, vyhazov z práce a ústavní léčba. Nový smysl života mu slibují Svědci Jehovovi.
Oční kapky - Procházková Lenka
dramatický příběh lásky a zrady odehrávající se v pochmurných sedmdesátých letech v Čechách
Malé ženy - Alcott Louisa
nový nezkrácený překlad klasické rodinné ságy po více než sto letech, oživuje osudy
čtyř mladých žen sester, které bojují o své místo v životě
Smrt. Nebudeš se báti - Denemarková Radka
kniha o životě a díle divadelního režiséra a herce Petra Lébla. Autorka získala za
toto dílo cenu Magnesia Litera 2009 v kategorii publicistiky
Šternův pokus milovat - Zábranský David
lázeňská novela se odehrává v průběhu karlovarského ﬁlmového festivalu
Já jsem hlad. Příběh o zápasu s mentální anorexií, hledání, cestě a návratu k
ženské duši - Dvořáková Petra
příběh především pro mladé dívky , které se na každém kroku setkávají s profesionálními fotograﬁemi modelek a většinou netuší, že tyto fotograﬁe jsou bez výjimky
upravené, zeštíhlené, vyretušované, vzdálené od reality
Starým láskám nevolej - Jakoubková Alena
Laura se po letech vrací do Čech, aby se ujala zrestituovaného majetku. První, co
udělá po návratu do rodného města, ovšem není prohlídka nemovitosti, ale telefonát
dávné dětské lásce.
Ztracené memoáry Jane Austenové – Jamesová Jane
memoáry zahrnují rané období života Jane . Jsou skvělou sondou do duše výjimečné, inteligentní a vzdělané ženy, která duchem a talentem daleko předčila dobu, v
níž žila
Barvy života - Braunová Petra
rozhovory s osobnostmi televizního pořadu Barvy života, kerý se zabývá aktivním
stárnutím
Katalánec - Gordon Noah
z toulek po světě se vrací na španělský venkov Josep, který touží pečovat o vinice
své rodiny
Jsem tady už tisíce let – Veneziová Mariolina
sága statkářské rodiny, která žije v tajemném zapomenutém koutě Itálie
Soﬁin svět – Gaarder Jostein
román o dějinách ﬁlisoﬁe
Hana Ocelíková, knihovnice
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
První den ve školním
roce 2009/2010
1.9. 2009 v 7:40 hod se otevřely vstupní dveře naší školy, aby po
dvou měsících klidu začalo opět rušné období – nový školní rok. Toto
úterý bylo prvním školním dnem pro naše prvňáčky, které jsme spolu
se starostou města a s jejich třídní učitelkou přivítali.
Věřím, že se jim ve škole bude nejen líbit, ale i dařit. Starší žáci již
vědí, co je ve škole čeká a na co se mohou těšit, k tomu jim přeji tolerantní a chápající učitele.
V letošním školním roce zahajujeme celkem s 204 žáky.
Třída

Jméno třídního učitele

I.
II.
III.
IV. A
IV. B
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Mgr. Lenka Brenkusová
Mgr. Jana Malinová
Mgr. Zlatka Floriánová
Mgr. Jana Mrázová
Mgr. Anna Racková
Mgr. Martina Poláchová
Mgr. Dagmar Mačicová
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Irena Musilová
Mgr. Jiří Medek

Počet žáků
23
27
29
16
16
24
17
18
18
16

Pedagogové bez třídnictví: Mgr. Jana Leblochová
Mgr. Elena Pěčková
Mgr. Lenka Nedělová

Organizace školního
roku 2009/2010
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna
2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
ve středu 30. června 2010.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek
30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a
skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna
2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna
2010.
Zápis do prvního ročníku se uskuteční ve středu 3.2. 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 1.3. 7.3. 2010
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2.
dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý
31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve
středu 1. září 2010.

Přijímací řízení na střední školu
Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Mačicová
Zástupce ŘŠ: Mgr. Jindřich Horňák
Ředitel školy: Mgr. Miroslav Cagášek
Školní družina: pí. Jiřina Valíčková
pí. Věra Holubová
Asistentka pedagoga:

Bc. Petra Kosová

Provozní zaměstnanci: pí. Libuše Paulíková
pí. Olga Čechová
pí. Marie Průšová
pí. Blažena Kratochvílová
p. Karel Gála
Denní rozvrhy a fotograﬁe jednotlivých tříd jsou k dispozici na internetových stránkách školy
www.zs.podivin@indos.cz.
Všem zaměstnancům přeji při plnění náročného výchovně vzdělávacího procesu a vytváření zázemí hodně sil a pracovní pohody.

Pro školní rok 2009/2010, na základě úpravy školského zákona
(zákonem č. 243/2008 Sb. a zákonem č. 49/2009 Sb.), nastává při přijímání ke vzdělávání ve středních školách několik významných změn.
Zejména:
•
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen
uchazeč) může podávat až 3 přihlášky pro prvé kolo přijímacího
řízení (§ 60 odst. 7 školského zákona), vzory tiskopisů jsou
zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare -prihlasek-vzory.
•
Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání ne již
prostřednictvím základní školy, ale řediteli střední školy do
15. března 2010, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2009.
•
Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení
vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud
o jejím konání rozhodl (§ 60 odst. 2 školského zákona).
•
K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je
zaveden zápisový lístek (viz § 60 odst. 20 a § 60a školského
zákona), který může uchazeč vzít zpět jen jednou (tzn., že jej
nemůže uplatnit na třetí škole).
•
Ředitel střední školy může v rámci dalších skutečností hodnotit
uchazeče i podle výstupního hodnocení na základě § 60 odst.
13 písm. d) školského zákona, pokud jej uchazeč k přihlášce
přiloží (jaký důraz na něj bude kladen, je vhodné uvádět v kritériích přijímacího řízení).
•
Vyhláškou č. 671/2004 Sb., nově ve znění vyhlášky č. 394/2008
Sb., se stanoví pro prvé kolo přijímacího řízení jednotně termín
přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena)
v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2010 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví
ředitel školy.
Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2010.
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
OKÉNKO PEDAGOGA
Přísná, ale laskavá výchova
Moderní výchova dětí už nestojí na příkazech a zákazech. Prosazuje se partnerský přístup a respektování malého člověka.
Přísná, ale laskavá výchova. Vymezení jasných mantinelů, ve kterých ale potomek může plnohodnotně rozvíjet svou osobnost. Není
přípustný výsměch ani výhrůžky. To jsou základní hesla moderní výchovy.
Ještě před třiceti lety se razila jiná hesla. Dítě musí především
poslouchat. Nemá žádná zvláštní práva. Rodiče ho živí a vychovávají, proto se jim musí VŽDY podřídit. Hlavně tatínek je neomylný,
nepřipustí žádnou chybu. Jinak by přece ztratil autoritu.
Podezřelý byl i tělesný kontakt. Jaké škody asi na generaci dnešních třicátníků napáchala zásada, že plačícího mrňouse je dobré nechat vyřvat a hlavně si ho příliš nevšímat? Mazlit se s ním v náručí?
„Zvykne si na to a nebudeš dělat nic jiného než s ním hodiny chodit
po bytě“, tvrdilo se zmateným maminkám.
Bohužel, výchova v minulém režimu měla zcela pokroucená pravidla. Dokonce se propagovala umělá výživa kojenců jako ulehčení
kojícím matkám a děti byly kolektivně vychovávány v jeslích. Mám
za to, že výsledkem je „zvláštní“ chování mnohých dnešních rodičů,
což se odráží i ve výchově jejich vlastních dětí.
Pokusme se zamyslet a vzít výchovu svých potomků z jiné strany.
Základní myšlenka by měla být tato:
Dítě je rovnoprávný člen rodiny, má svá práva a potřebuje být
respektováno. Partnerský přístup k dětem znamená chovat se k
nim jako k dospělým, jichž si vážíme, nebo které alespoň respektujeme.
Chvalme
S pochvalami se nesmí tzv. roztrhnout pytel. Ale když budeme
chválit, chvalme nejen za to, co dítě udělalo, ale i za to, že vůbec
vyvinulo nějakou snahu. To, že se třeba věc nepovedla, nevadí. Pokud ale budeme zase chválit přehnaně, nabourá to dětské sebevědomí.
Všeho s mírou.
Trestejme
Tělesné tresty sice z výchovného repertoáru nevymizely, zdaleka
už však nejsou tak divoké jako v minulosti. Rodičům ruka občas ujede, ale bitky do krve ustupují. Uvědomme si, že dnes nevychováváme
chlapce jako budoucí vojáky a dívky zase jako výkonné a oddané
manželky. Především musíme mít na paměti, že chceme, aby naše
dítě bylo spokojené a šťastné.
Nechceme, aby si dítě dělalo, co chce. Jen se už místo pojmu
„trest“ začíná moderně užívat pojem „zpětná vazba“. Jednoduše řečeno – místo bitky a zákazu televize si s dítětem sedněme, pokusme
se spolu situaci řešit a společně navrhnout opatření, aby se to už neopakovalo. Sice to od rodičů vyžaduje nasazení a někdy i sebezapření.
Výsledky ale stojí za to. Určitě všichni víme, co je to bumerang.
Moudré věty moderní výchovy
Vyžadujeme-li od dětí poslušnost, učíme je nepřijímat zodpovědnost za své činy.
Tresty děti učí, že mít moc je důležitější než chovat se správně.
Nestanovujme hranice pro děti, ale s dětmi. Dejte jim příležitost,
aby se na jejich tvorbě podílely.
Nabídneme-li dětem odměnu, snížíme význam a hodnotu
činnosti, kterou mají udělat.
Mgr. Jana Mrázová
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Školní příprava každého dítěte
bude lepší když:
- dítě pocítí od rodičů, že jim o něj jde, že přikládají vzdělání
patřičnou váhu a chtějí dítěti pomoci
- dítě má možnost se denně „vypovídat“ o zážitcích ze školy, kladných i záporných, uvolnit se
( hrát si, jít ven, nasvačit se ), není zatěžováno starostmi rodičů jak
ekonomickými, tak vztahovými
- když je rodič v obraze ( zná rozvrh dítěte, má přehled o známkách, ví o tom, co se v jednotlivých předmětech zhruba probírá
a je ve spojení se školou )
- rodič nehází flintu do žita, pokud se dítěti ve škole nedaří
- dítě se od 1. třídy do školy připravuje pravidelně ( každý den! )
buď samo a rodič dohlíží, pomáhá, kontroluje nebo je rodič stálou oporou, ví, co a jak dítě naučit, dotrénovat ( nejedná se pouze
o písemné úkoly, ale také o ústní přezkoušení nebo o shromáždění
pomůcek na další den )
- rodič umí propojit školu se životem (slovíčka cestou na nákup,
slovní fotbal při cestě autem, rytmizace říkanky na procházce,
přepis při relaxační hudbě apod. )
- rodič se zprvu nechá vyzkoušet z látky od dítěte, umí proměnit
hru v učení a učení ve hru
Dítě věří tomu, co jim řeknete. Naučte je, že snaha a námaha
je podstatnou částí úspěchu. Když své dítě povzbudíte, uvidí,
že mu důvěřujete. Buďte mu dobrým vzorem. Používejte takové
tresty, které dítě povedou k zodpovědnosti a lepšímu chování.
Všichni víme, že výchova dítěte není snadná, ale věřte, že každý pokus o vytvoření vnímavé rodinné atmosféry se vám vyplatí.
Mgr. Anna Racková

COMENIUS
– PROJEKTY PARTNERSTVÍ ŠKOL
V únoru minulého školního roku si naše škola podala žádost o
multilaterální projekt s názvem Building Bridges Between Cultures.
Velmi nás potěšilo, když nám Národní agentura pro evropské vzdělávací programy oznámila, že náš projekt byl úspěšně přijat a získali
jsme na něj potřebný grant.
Projekt je zaměřen na aktivní účast žáků i pedagogů, na jazykové vzdělávání a podporu jazykové různorodosti v Evropě a měl
by pomoci žákům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci,
společenských vztazích a používání informačních a komunikačních
technologií.
Po dobu 2 let čeká na žáky 6. – 9. ročníku zajímavá a snad i
přínosná práce, za niž budou odměněni možností navštívit některé
partnerské školy z Polska, Finska, Turecka, Holandska, Itálie či Velké
Británie. Budeme mít také tu čest přivítat návštěvy z těchto zemí na
naší škole a to hned v květnu 2010.
Na začátku prosince 2009 nás čeká první společné setkání, které
se uskuteční v Severním Irsku v městečku Derry. Školu bude reprezentovat pět žáků s dobrými studijními výsledky v angličtině a čtyři učitelé. Doufám, že se nám tato cesta vydaří a budeme mít na co
vzpomínat.
Mgr. Irena Musilová
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
Cesta do Anglie
V

Turistický kroužek 2008/2009

yjížděli jsme prvního června 2009 od školy v Podivíně. Velmi
starý autobus nás vozil po republice, aby nabral dvě další školy. Společně s nimi nás převezl do Prahy, kde jsme nastoupili do velkého busu.
Ten nás vezl přes Německo a Francii do kanálu La Manche. Vjel do
vlaku, který nás dopravil až do Anglie.
Naší první zastávkou byl Oxford, ve kterém jsme strávili devět hodin. Během té dlouhé doby jsme prošli mnoho univerzit a prohlédli jsme
si také známá místa. K večeru jsme byli odvezeni ke svým rodinám,
které nás ubytovaly.
Následující den jsme vyjeli na Windsor castle. Tam jsme stihli i střídání stráží. Na hrad jsme nešli, abychom měli delší čas prohlédnout si
Legoland. Dobře jsme tak udělali, alespoň jsme si užili nejen mnoho
vodních atrakcí za slunného dne, ale také mnoho dalších.
Čtvrtý den jsme jeli na Warwický zámek, na kterém bylo možno sledovat výstřely z trebuchetu a podobně. Po prohlídce jsme se odebrali

do Stradfordu nad Avonou, rodiště Williama Shakespeara. Navštívili
jsme jeho dům a taky kostel, kde byl pohřben.
Pátý den jsme se rozloučili s našimi rodinami a jeli jsme na prohlídku do Londýna. Na rozdíl od ostatních dní tu nebylo urputné horko a
slunečno, nýbrž sychravo. První zastávka byla na obrovském Londýnském Oku, kterým točil motor z plzeňské Škodovky.
Potom jsme šli do metra. Cestou jsme míjeli Big Ben a Dům parlamentu.
Když jsme vycházeli z podzemí, začala evakuace a vyskytla se nějaká chyba. Někdo z nás si i myslel, že je tam bomba, ale na tom nezáleželo. Všichni zděšeně utíkali, tak alespoň trochu toho dobrodružství
bylo. Poté jsme se vydali do strašidelného muzea krvavé Londýnské
historie, do Londýnského podzemí. Po exklusivní prohlídce jsme navštívili Trafalgarské náměstí, odkud jsme se vydali k Downing street.
Nakonec jsme jeli lodí na Greenwichskou hvězdárnu, kterou prochází nultý poledník. K našemu obrovskému štěstí-které nás provázelo
celou dobu- se otevřel i samotný Tower Bridge. U hvězdárny jsme přešlapovali poledník, stáli jednou nohou na západě a druhou na východě.
To byla poslední exkurze. Pak nás čekal jen klidný návrat domů…
Jak jsme se měli? To posoudíte sami z této recenze.
Jan Harnušek

Školní rok 2008/2009 uběhl jako voda a každý z nás ho prožil jiným
způsobem. I když už se určitě všichni těšili na prázdniny, spousta dětí
se nenudila ani během plnění školních povinností. Žáci II. roč. Základní
školy v Podivíně, respektive někteří z nich, se ve svém volném čase
účastnili kroužku, který byl zaměřený na lehkou turistiku a poznávání
krás přírody prostřednictvím spousty zajímavých her podporujících jejich fyzický i duševní rozvoj.
Tímto bych chtěl všem přátelům „Ježka v kleci“ poděkovat za celoroční aktivní přistup při plnění nejrozličnějších úkolů, za vzorné chování, odvahu, kamarádství a doufám, prožití radostných dnů v přírodě.
Velké díky za spolupráci patří také rodičům, za materiální zabezpečení
dětí (teplé ošacení, svačinky, dostatek tekutin) a za shovívavost při následném velkém prádle…
Na všechny ostatní rodiče tímto apeluji s cílem uvědomit si, že děti
mimo plnění školních povinností potřebují dostatek volného času na
regeneraci svých sil, což se dá využít nejen prostřednictvím zájmové
činnosti, ale je to jedna z možností. Rodiče, kteří jsou natolik zaneprázdněni svou prací, by alespoň měli vědět, kde se jejich dcera či syn
ve svém volném čase zdržuje, s kým a čím se zabývají, především ti
menší. Mohou tak předcházet, byť i jen částečně, jejich potenciálnímu
problémovému chování ve vyšších ročnících.
Petr Florián

Rozloučení se školním rokem
Jak je již dlouholetou tradicí, tak závěr školního roku byl ve společné režii. Žáci i učitelé se shromáždili, pro nepřízeň počasí ve
cvičebně, kde jsme společně se starostou města slavnostně ukončili školní rok 2008/2009. Byli vyhodnoceni nejlepší žáci a předány
odměny za skvělou reprezentaci školy.
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
I když se tohoto shromáždění zúčastnili i žáci 9. ročníku, pro ně
bylo připraveno slavnostní rozloučení na městském úřadě. Za účasti svých rodičů, babiček a známých jim bylo předáno vysvědčení
s doložkou ukončením povinné školní docházky. Tím byli „propuštěni ze ZŠ a vysláni“ do další etapy jejich života. Kterých žáků se
to týkalo, jste mohli vidět na table, které si pro Vás žáci připravili
a které jste mohli v průběhu měsíce června zhlédnout ve výloze
prodejny květinářství.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
- ZÁŘÍ 2009
I v tomto školním roce máme plně „zaplněnou“ školní družinu.
25 dětí chodí do oddělení paní Holubové a 25 dětí do oddělení paní
Valíčkové. O činnostech, hrách, vyrábění... se můžete tento rok víc
dozvědět na www.skolnidruzinapodivin.rajce.idnes.cz. Stránky budu
týdně doplňovat. Nějaké fotečky budou i na „starých“ stránkách
školy. Takže, koukněte se, co děti umí, jak si hrají, co je baví.
Jiřina Valíčková
„ Na světě existuje řeč, které rozumějí všichni. Je to řeč nadšení,
věcí dělaných s láskou a s chutí k vůli něčemu, po čem se touží nebo
v co se věří.“ Paulo Coelho

ZVONEK

ZVONÍ, ŠKOLA ZAČÍNÁ....
1. září - první školní den byl pro všechny prvňáčky a jejich rodiče
výjimečný.
Všichni se těšili, co se bude dít.
Po proslovu pana starosty, ředitele školy a výchovné poradkyně se
slova ujala paní učitelka. Na 23 prvňáčků, kteří vzorně seděli v lavicích, čekaly nové učebnice, pomůcky, také malé občerstvení a nějaká
sladkost.
Nejdříve ale plno fotografování a natáčení, aby bylo vše zdokumentováno.
Děti si vylosovaly svoji značku, podle které si poznají svoje věci. Po
pohádce o motýlcích, kteří ztratili barvičky, pomáhaly děti motýlkům
najít barvy. Rodiče zatím dostali plno informací, které si možná i zapamatovali. Pokud ne, tak na první třídní schůzce, která se konala
hned v druhém školním týdnu, si vše upřesnili.
Doufám, že první den ve škole byl pěkný a nezapomenutelný.
A co dětem popřát? Hodně radosti, nových poznatků a vědomostí,
chuť do učení a hlavně samé jedničky!!!
třídní učitelka
Mgr. Lenka Brenkusová
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Z Á K L A D N Í Š KO L A
CO SE JEŠTĚ UDÁLO VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

SKVĚLÁ REPREZENTACE NAŠÍ ŠKOLY
A NAŠEHO MĚSTA

Armwerstlling na naší škole
Ve spolupráci s předsedou oddílu armswerstllingu a s bratry Svačinovými uspořádali žáci
9. tříd soutěž v páce. Klání se uskutečnilo v cvičebně ZŠ za účasti 32
závodníků z 6. – 9. tříd
a velkého zájmu diváků.
Soutěžilo se v kategoriích děvčat a chlapců. Po úporných bojích byly
dosaženy tyto výsledky.
Děvčata: 1. Markéta Gálová, 2. Irena Hrdličková, 3. Adriana Slámová
Chlapci: 1. Jindřich Štěpina, 2. Petr Bartošík, 3. Jakub Sicha.
Blahopřeji nejen vítězům, ale i ostatním soutěžícím, kteří předvedli výborné výkony.
Dále bych chtěl poděkovat zástupcům oddílu armswerstllingu z našeho
města, kteří pomohli s organizací a zajistili odměny pro soutěžící.
M.C.

Naši žáci se po úspěšném zvládnutí krajského kola probojovali do republikového ﬁnále závodu v přírodě „Medvědí Stezkou“ v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Ve dnech 19.6 - 21.6.2009 vybíhali na trať, kde prokázali
nejen svou sportovní zdatnost, ale i vědomostní znalosti o
přírodě, zdravovědě, své rodné zemi a další. Ve velké konkurenci vybojovali tato skvělá umístění:
2. místo Jan Dvořák, Štěpán Michal
6. místo Martin Pešl, Lukáš Stojkovič
7.místo Jan Rybka, Vojtěch Viskot
Reprezentovali nejen naši školu, okres, ale i Jihomoravský kraj,
pro který získali výborné celkové 3. místo. Na tomto skvělém
výkonu se dále podíleli:
K. Ševčíková, I. Hrdličková, M. Sádlová, M. Halmová, V. Müllerová,
M. Horáková,
V. Městecká, S. Schäferová, K. Kurková, M. Mildnerová, T. Pacalová, M. Dobešová,
Z. Görnerová, H. Plotnárková, D. Jordán, J. Zezula, M. Polách, T.
Průdek, P. Švrček,
D. Chrástek.

Sp or t o v n í d e n
V září se děti 1. stupně zúčastnily dvou sportovních aktivit
– Zátopkovy štafety a 25. 9. byl pro ně připraven Sportovní den
na školním hřišti. Ráno před ním si se svými učitelkami povídaly o ochraně člověka v mimořádných situacích a prakticky si
vyzkoušely evakuaci ze školy při vyhlášení poplachu, kterou
zvládly ve velmi dobrém čase.
Poté se odebraly na školní hřiště a vybrané štafety, soutěžily při skákání přes lavičky, prolézání tunelem, probíhaly slalomem, skákaly přes obruče a nosily plné míče. Žáci, kteří zrovna
nesoutěžili, mohli hrát kopanou nebo přehazovanou, popřípadě
fandit svým spolužákům.
Mgr. Jana Malinová
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PRÁZDNINOVÁ AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PODIVÍN
„SE SOKOLEM NA ROZHLEDNY“
TENTOKRÁT 8. - NA MINARET V PARKU STÁTNÍHO ZÁMKU LEDNICE
Celkem 136 bratrů a sester z dvanácti sokolských organizací celé
České republiky a dalších 200 příznivců této akce přivítal letos první
srpnovou sobotu již třetí ročník turistické akce Se Sokolem na rozhledny. V pořadí 8. výstup tentokrát na minaret v překrásném prostředí parku Státního zámku Lednice na Moravě .
Slavnostní zahájení akce provedl v pravé poledne starosta naší pořadatelské Tělocvičné jednoty Sokol Podivín bratr Miroslav Ustohal.
Ve slunečném počasí a s
výbornou náladou překonali po
předchozí prezentaci všichni zájemci 302 schodů vysokou stavbu
minaretu, za což obdrželi pamětní
list, razítko a mohli si zakoupit pamětní odznak.
Z minaretu se účastníci víkendové akce přesunuli k Janovu
hradu. Mohli přitom využít všech
prostředků dopravy, které zdejší
místo nabízí, tedy loď společnosti 1. Plavební, koňský povoz, kolo
nebo vlastní nohy. Odpolední program pak zahájil přesun do areálu
Starého koupaliště TJ Sokol Podivín, kde naše tělocvičná jednota zajistila občerstvení, hry a soutěže
pro děti.
Setkání, velmi příjemné a inspirující do budoucna, lze charakterizovat jako střetnutí „starých známých“. V přátelském duchu jsme probrali
veškeré možné aktuality, včetně nezbytných sportovních i politických,

12. YMCA -

jak už to ve všech tuzemských krajích bývá. Vlídná debata mezi bratry
a sestrami se protáhla až do pozdního odpoledne, takže někteří účastníci rádi využili naší nabídky odvozu zpět do Lednice nebo Podivína k
dalším spojům či noclehu v sokolovně TJ Podivín. Budeme se určitě
těšit na další obdobné turistické akce, při nichž se můžeme potkat s
bratry a sestrami z celé České republiky.
za Tělocvičnou jednotu Sokol
Podivín
Emil Bartoň
V měsíci září Tělocvičná jednota Sokol zahájila cvičební rok
2009 – 2010. Ve vitríně na Besedním domě je seznam oddílů
a kroužků, které v Sokole fungují.
Zveme další zájemce do
našich řad.
U příležitosti státního svátku
28. října - Vzniku samostatného
československého státu vysadíme
na starém sokolském koupališti již
druhou lípu. Tuto tradici jsme zahájili v minulém jubilejním roce a
budeme pokračovat až do r. 2018, kdy oslavíme 100. výročí.
Akce se uskuteční ve 14. hodin . V případě příznivého počasí oslavy budou pokračovat posezením u táboráku s malým občerstvením.
Výbor zve nejen členy, ale i příznivce Sokola

SKAUTSKÝ ODDÍL PODIVÍN

TÁBOR 2009

Tradičně se v říjnovém čísle Podivínského zpravodaje zmíníme o našem táboře. Ten letošní jsme strávili počátkem července na tábořišti Mlýnky (poněkolikáté s naším spřáteleným oddílem z Hustopečí nad Bečvou) za hranicí vojenského výcvikového prostoru Libavá. Místo to bylo neskutečně krásné, škoda jen, že nám více nepřálo i počasí. Ale ani častými dešťovými přeháňkami jsme si nenechali zkazit náladu a tábor si užívali.
Když ve druhé půlce tábora vykouklo sluníčko, vydali jsme se na výlet do Zbrašovských aragonitových jeskyní a každý den se koupali v potoce.
Kdo trochu sleduje dění v našem oddíle, ví, že tématem loňské celoroční i táborové hry byli Keltové. Měli jsme tedy jedinečnou příležitost pobývat
14 dní na hradě Kamelotu spolu s bájným králem Artušem a stát se jeho rytíři od kulatého stolu. Občas nám sice škodila zlá čarodějka Morgana
(která se stejně jako barbarské kmeny snažila ukrást Svatý Grál), ale dobrý Merlin si s ní naštěstí věděl rady. Podrobnosti děje zde zmiňovat nemohu, jelikož to, co se na Kamelotu odehrálo, je zahaleno tajemstvím… Snad jen že Kompoťák Štístkovu: „Ty, já tě kuchnu!“ odolal…
Žbb
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Taneční krúžek

tancování, pohybové aktivity
Věk: děti z MŠ ( 4-7 let )
pondělí 16:00 - 17:00
každý týden, 1. schůzka 14.9.09
tělocvična MŠ
cena na školní rok: 150 Kč

vedoucí: J. Průdková,
P. Dvo áková, L. Plundráková

Keramika - mladší

tvoření z keramické hlíny, glazvání malování engobami, vylívání do forem
Věk: děti z MŠ ( 4-7 let )
čtvrtek 15:00 - 16:00
každý týden, 1. schůzka 24. 9. 2009
cena na školní rok: 350 Kč
vedoucí: Vendula Sedláčková

Lezení na lezecké stěně - mladší

lezení po umělé stěně, jištění, lezecké techniky
Věk: 7 - 13 let
čtvrtek 18:00 - 18:00
každý týden, 1. schůzka 18. 9. 2009
cena na školní rok: 150 Kč
vedoucí: Radim Holub

Lezení na lezecké stěně - starší

lezení po umělé stěně, jištění, lezecké techniky
Věk: od 14 let
čtvrtek 19:00 - 20:00
každý týden, 1. schůzka 18. 9. 2009
cena na školní rok: 150 Kč
vedoucí: Radim Holub

Keramika - starší

tvoření z keramické hlíny, glazvání malování engobami, vylívání do forem
Věk: 7 - 15 let
čtvrtek 16:00 - 17:00
každý týden, 1. schůzka 24. 9. 2009
cena na školní rok: 350 Kč
vedoucí: Vendula Sedláčková

Keramika - dospělí

tvoření z keramické hlíny, glazvání malování engobami, vylívání do forem
točení na hrnčířském kruhu
Věk: od 16 let
čtvrtek 18:00 - 19:30
každý týden, 1. schůzka 24. 9. 2009
cena na školní rok: 350 Kč
vedoucí: Zuzana Pálková,
Vendula Sedláčková

BĚH NADĚJ E -

Klub deskových her

hraní spousty deskových her ( Osadníci z Katanu, Bang, Carcassone, Pylos apod.)
otevřeno pro širokou veřejnost
- buď se můžete zapsat na celý rok => 150 Kč
- a nebo zaplatit za každý vstup příspěvek => 10 Kč (první tři vstupy zdarma)
Věk: 9 - 99 let
pátek 19:00 - ...
každý týden, 1. schůzka 18. 9. 2009
cena na školní rok: 150 Kč
vedoucí: Stanislav Juras

Není-li uvedeno jinak, kroužky se konají
na skautské klubovně ( areál MŠ ).

V REŽII PODIVÍNSKÝCH

Dostalo se mně milého pozvání na druhý ročník BĚHU NADĚJE,
který se uskutečnil ve středu 9. září t.r. v břeclavském parku a na pěší
zóně. Byla to vskutku akce s krásným i poučným zážitkem pro účastníky i diváky. Pořádalo ji občanské sdružení SPORT PRO VŠECHNY okresu Břeclav s desítkou sponzorů a spoluorganizátorů.
Pro úplnost je třeba připomenout, že tento závod navazuje na
světově proslulý Běh Terryho Foxe, člověka, který svým osobním
příkladem strhl lavinu boje proti rakovině na celém světě. Předepsaná trať je vždy volena tak, aby ji mohli zdolat účastníci nejrůznějších věkových kategorií i zdravotních a fyzických možností. V
letošním roce zaznamenali organizátoři na startu na dvě stě běžců,
od nejmladších školáků až po
seniory. Nechyběly i vzácné
osobnosti, z nichž si zaslouží
pozornost nevšední aktivita
bývalého hejtmana jihomoravského kraje Stanislava JURÁNKA. Nevšední pozornost
si zasloužili i účastníci běhu z
řad tělesně postižených, vozíčkářů nevyjímaje, kde i jejich
okresní výbor v čele s paní
Bohuslavou KOLÍNKOVOU
se významně podílel na celé
organizaci akce.
I v letošním roce byl připraven velice zajímavý doprovodný program, kde návštěvníci si mohli otestovat svou tělesnou kondici, či v odborných stáncích využít služeb nejrůznějších vizážistů.
Na pódiu před budovou gymnázia se od ranních hodin vystřídala řada populárních místních hudebních a tanečních skupin, nechyběly ani atraktivní mažoretky.
Významnou součástí této akce bylo i ocenění nejúspěšnějších
mládežnických sportovců základních škol našeho okresu, ve kte-

rém nechybělo „želízko“ z Podivína. Krásným pohárem byla oceněna i naše mladá úspěšná gymnastka Eva KOSOVÁ. Ceny předávaly významné osobnosti veřejného života a sportu, kde nebylo
možno přehlédnout i našeho občana, dlouholetého fotbalového
internacionála Jiřího TICHÉHO.
Jestli jsem hned v záhlaví tohoto příspěvku vzpomněl režii tohoto závodu, že byla v rukách podivínských funkcionářů, tak to
musím uvést na pravou míru. Předsedou vzpomínaného občanského sdružení je Mgr. Václav VANĚK, dále v čele této organizace
pracují další významní místní činitelé z oblasti tělovýchovy, sportu
a T. J. Sokola - Rostislav SVAČINA st., Leoš GORNER, Jiří ČAPKA, i obětavá hospodářka
Lenka ŠKOLAŘOVÁ.
Tato náročná akce se pochopitelně neobejde bez podpory
sponzorů i dalších spoluorganizátorů. I v tomto směru je možno uvést další subjekty spojené s
naším městem. Především je to
tradiční podpora ze strany místní firmy EURO JORDÁN s.r.o.
,dále společnost ZFP akademie
v čele s výkonným ředitelem
Vladimírem KOSEM i materiální pomoc poskytovanou městem PODIVÍN.
Sbírka na podporu onkologických center vynesla z této akce částku necelých sedm tisíc Kč.
Celou tuto akci je třeba vysoce hodnotit, protože prokázala,
že i záměry, které sledují vysoce humánní a výchovné cíle, se dají
připravit přitažlivou formou, která dokáže zaujmout občanskou veřejnost a k naší radosti - i naši generaci nejmladší.
plk.v.v. Vlastimil NĚMEČEK za OV ČSBS a ČsOL Břeclavska
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ZAKONČENÍ SEZONY 2009
Ve dnech 19. a 20. září proběhly poslední dvě soutěže letošní sezóny v krásném prostředí přírodního koupaliště v Dolním Žlebu u Šternberka, kde naší žáci
dokázali, že i když naše základna není veliká, musí se s ni počítat na předních
místech. Naší žáci dosáhli pěkných výsledků.
19.a 20. 9.2009
Kategorie: EX – 500,
1. místo Jan Rybka a 6. místo
11. místo Pavel Rybka a 13. Místo
Kategorie EX – Junior,
4.místo Jan Rybka a 4.místo
3.místo Pavel Rybka a 3. Místo
Zároveň byl Jan Rybka vyhodnocen jako nejlepší modelář klubu a právem mu
patři za letošní rok putovní pohár klubu.
Tímto bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu pod vedením pana Machovského, starosty města Podivína, za podporu a spolupráci při naplňovaní potřeb lodních
modelářů.
za celý klub Calypso – Podivín
ved.klubu V.H.
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Dana Surá vicemistryní Evropy

PÁKAŘI ZAHÁJILI EXTRALIGU
V sobotu 26. září zahájila Česká asociace přetláčení rukou nový
soutěžní ročník 2009/2010.
Do Městce Králové na 1. kolo extraligy zajížděl i neúplný oddíl Sokola
Podivín. Část členů se trenérovi omluvila.
O víkendu vešel v platnost nový model extraligy. V jednotlivých kolech
se budou u mužů z důvodu zvýšení konkurence střídat kategorie do 70,
do 80, do 90, do 100 a nad 100 kg s kategoriemi do 85 a nad 85 kg. U
žen, juniorů a juniorek se pravidla nemění. Tyto změny se promítly i do
umístění podivínských pákařů.
Robin Svačina nastoupil v nižší váhové kategorii a vybojoval druhé
místo pravou rukou. Rostislav a Radek Svačinovi ( soutěží ve váze do
90 kg ) byli nuceni nastoupit v otevřené váze nad 85 kg. Potkat soupeře
o 40 – 50 kg těžší bylo samozřejmostí. Ani v této těžké konkurenci se
však bratři neztratili. Rostislav získal třetí a čtvrté místo na pravou respektive levou ruku a Radek skončil dvakrát pátý.
Nejlépe z podivínských si vedla juniorka Andrea Nosková, vítězka váhové kategorie do 55 kg. Pavel Bartošík se umístil na třetím a čtvrtém
místě ve váze nad 75 kg. Kamil Kupka ve váze do 65 kg obsadil dvakrát
páté místo.

SURÁ ČTVRTÁ NA MS
Výrazného úspěchu dosáhla v italské Rosalině na 31. Mistrovství světa v armwrestlingu – přetláčení rukou 17-ti letá
závodnice Sokola Podivín Dana Surá.
Česká reprezentantka a juniorská jednička do 18-ti let
soutěžila ve váhové kategorii do 55 kg. V obrovské konkurenci závodníků ze šesti kontinentů vybojovala čtvrté a šesté
místo.
Na silnější pravou ruku porazila reprezentantku Belgie,
Izraele, Německa, Litvy, Maďarska a prohrála se zástupkyní
Ukrajiny a Ruska. Na levou ruku postupně přešla přes závodnice Rumunska, Švédska, Polska a domácí závodnici a
nestačila na Rusku a Bělorusku.
„Přesto, že jsem medaili nedovezla, byla jsem blizoučko
od ní. Škoda zápasu s Ukrajinkou, kde jsem se vyfaulovala.
Přesto jsem spokojená, cíl umístit se do pátého místa jsem si
splnila.“

Ve dnech 1. – 6. června se v bulharské Sofii konalo XIX. Mistrovství Evropy v armwrestlingu – přetláčení rukou. Ve velmi silné konkurenci 23 států Evropy se neztratila ani reprezentace ČR. Břeclavský
region byl zastoupen dvěma zástupci Sokola Podivín.
Životního úspěchu dosáhla Dana Surá ( 17 let ), když získala dvě
cenné medaile – stříbrnou a bronzovou ve váhové kategorii do 60 kg.
„Cítila jsem, že mám letos velkou formu. V dubnu jsem na mistrovství ČR juniorů do 18-ti let získala titul a v květnu na MČR dospělých dvě třetí místa mezi ženami. Následovala nominace a odjezd na
ME, kde forma gradovala. Na pravou ruku jsem postupně přešla přes
Bulharku, Švédku, Bělorusku a Polku. Ve finále měla navrch reprezentantka Ruska. Na slabší levou jsem porazila Bělorusku, Bulharku
a Švédku a stopku mi vystavila reprezentantka Polska. Jsem nesmírně
šťastná, že se to konečně povedlo. Několikrát jsem skončila v první
desítce – v Manchesteru těsně za stupni vítězů na čtvrtém místě.“
Druhý zástupce Sokola Podivín Robin Svačina to měl v obrovské
konkurenci velmi těžké, přesto nezklamal. Robin startoval mezi muži
ve váhové kategorii do 80 kg. „Můj cíl bylo umístění do 10. místa.
Předsevzetí se mi podařilo splnit, ze Sofie si vezu 8. místo. Českou reprezentaci jsem vedl co by prezident České asociace přetláčení rukou
a s výsledky výpravy jsem nadmíru spokojen. Pro Českou republiku
jsme získali 12 medailí z toho 3 zlaté, 5 stříbrných a 4 bronzové. Je
to nejlepší výsledek v historii české páky co se počtu medailí týče. V
kategorii masters jsme dokonce obsadili třetí místo v pořadí států.“
Rostislav Svačina

Prázdninový rybářský
seriál po druhé
MRS MO Podivín uspořádala ve čtyřech prázdninových víkendech Prázdninový rybářský seriál; závod, kde mohli soutěžící využít výjimku 24 hodinového lovu. Po nultém ročníku,
který probíhal taktéž o prázdninách, kdy se akce zúčastnili jen
dva závodníci, se letos jejich počet rozrostl na dvanáct. Soutěžilo se o to, kdo uloví nejtěžší kaprovitou a dravou rybu. Kromě
místních rybářů přijeli rybáři z Brna a Valašského Meziříčí. Zeptali jsme se účastníků závodu na dojmy z akce. Radomír Frkal
Hustopeče nad Bečvou: „Závodu jsem se zúčastnil, protože
jsem se dlouho chystal využít příležitosti čtyřiadvacetihodinové
doby lovu na svazovém revíru a Vy jste mi to Vaší akcí umožnili.
Příležitost jsem přivítal a i když jsem nic velkého neulovil, jsem
spokojen, bylo mi tady u Vás pěkně. Spojil jsem to s návštěvou památek v Lednici. Já i moje žena jsme byli Vašim krajem
nadšeni.“ David Kozlovský, vítěz závodu, který pochází z Brna,
nám odpověděl: „Jezdím na Vaši vodu často, moc se mi u Vás
libí. Chtěl bych poděkovat Vašim klukům, kteří se zasloužili o to,
že jsme mohli lovit i přes noc. Podařilo se nám pár průměrných
ryb, ale přes to se rád na Vaši vodu vrátím.“
Věříme, že náš závod bude mít příští tok ještě větší ohlas a
že dokážeme veřejnosti, že se dá bez problému najít způsob,
aby si lovící mohli prožít zážitek z rybolovu a pobytu v přírodě
bez toho, aby se museli ohlížet kolik je právě hodin. Děkujeme i
rybářské stráži a službám, které se starali o hladký průběh této
akce. Sledujte další zpravodaj, kde naleznete další informace o
akcích, které pro Vás připravujeme.
www.mrspodivin.webnode.cz
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PODIVÍNŠTÍ BRALI BRONZ
Česká asociace přetláčení rukou uspořádala o víkendu poslední z plánovaných velkých akcí kalendáe 2008/09 pro šest nejlepších celků
základní části extraligy, mistrovství ČR klubů.
Ani heroický výkon bratrů Radka, Robina a Rostislava Svačinových nepomohl k lepšímu než třetímu místu v konečném pořadí nejlepších
týmů v zemi. Zvítězilo Hradišťsko a druhé místo obsadily Židlochovice. Zástupci Sokola Podivín ještě dříve než odjeli na šampionát, si dali za cíl
umístění mezi třemi nejlepšími celky.
Absencemi silně oslabený tým ale odjížděl do Lysé s velkými obavami, které se záhy naplnily. Neobsazené váhové kategorie mezi muži a
ženami byly hlavní příčinou odevzdání bodů soupeřům.

DRŽITEL PEČETI KVALITY V PODIVÍNĚ
Moderně zrekonstruovaná podivínská čerpací stanice znovu otevřela svůj provoz 1.července, stala se totiž součástí českého
řetězce čerpacích stanic společnosti KM-PRONA, a.s. Čerpací stanice výše uvedené společnosti najdete již ve 30 městech ČR.
Podivín se stal po Olomouci jednou z prvních čerpacích stanic na Moravě a dle vyjádření zástupců společnosti rozhodně ne poslední.
KM-PRONA,a.s. se stala první českou společností, která získala Pečeť kvality, jež je oceněním za prodej kvalitních pohonných
hmot. Kritéria pro získání pečeti jsou velmi přísná. Čerpací stanice jsou pod stálým dohledem akreditované laboratoře a v případě
zjištění prodeje PHM, které neodpovídají kvalitativním normám je pečeť odebrána. KM-PRONA,a.s. je držitelem Pečeti kvality nepřetržitě od září 2006. O výše uvedeném tvrzení se můžete přesvědčit na www.dobrapumpa.cz. Nákup pohonných hmot je zajišťován ze skladů České raﬁnérské a.s., Čepra a.s., popřípadě od jiných renomovaných velkoobchodních subjektů mimo území ČR.
„Námi dodávané palivo odpovídá evropským normám s náležitým certiﬁkátem jakosti a vzhledem k dodatečné aditivaci, která
zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla a snižuje jeho provozní náklady, je v mnoha směrech i překračujeme. V Podivíně od 1.července
nabízíme našim zákazníkům kvalitu v podobě celoročně aditivované nafty, kterou prodáváme pod obchodním názvem Diesel Pro
a jejíž přednosti ocení zákazník už po prvním natankování, dále Natural 95 a Speciál 91 jsme nahradili vysokooktanovým benzínem Natural 98 Octane Booster. Čerpací stanice bude otevřena denně od 5 – 22 hodin a v budoucnu se počítá s přechodem na
NONSTOP provoz. Pro zákazníky je kromě rozšířené nabídky zboží na shopu připraven i systém věrnostních a ﬁremních karet“:
řekl provozní ředitel společnosti ing.Robert Vítek.
Bližší informace o společnosti a její nabídce naleznete na http://www.km-prona.cz.
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Podivínský

•

I NZ E RCE

zpravodaj

•

Prodám kombinovaná kamna (plyn+elektrická trouba), ve velmi dobrém stavu, cena dohodou.
Tel.: 723 651 391.
V bývalém stolařství Havel Jiří,
Boženy Němcové v Podivíně:
VÝPRODEJ LATÍ A LIŠT ( I OZDOBNÝCH)
za minimální či symbolické ceny.
Telefon 519 344 339.
Koupím byt v OV v Podivíně.
Nabídky volejte prosím na tel. č. 728 501 028

„Koupím zahradu v Podivíně. 724933147.“

Nabízím služby v oblasti

PEDIKÚRY
BŘECLAV - areál břeclavské nemocnice
-budova A
Ceník - základní pedikúra -140 – 180 Kč
- francouzské lakování – 45 Kč
- lakování – 20 Kč aj.
Volejte na tel.: 724 971 541
Mešková Kateřina /Podivín/
Po domluvě lze provést tuto službu
u Vás doma.
Ceník – pedikúra domů – 200 Kč
v Podivíně – 170 Kč

Práce na PC - www.internetjob.cz/kov
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Podivínský

zpravodaj

Elektro Juraš
Provádí tyto práce

Elektroinstalace v domech a bytových zástavbách
Průmyslové elektroinstalace
Elektrorekonstrukce
Opravy elektroinstalací
Opravy elektrických zařízení a přístrojů
Montáž elektrických zařízení a přístrojů
Hromosvody
Pokud budete potřebovat mé služby a nebo poradit, tak volejte
Tel.: 724 962 577
Jan Juraš
Rybáře 906/9
Podivín 691 45

Projekční činnost
* návrh stavby (architektonická studie)
* projekt pro stavební povolení či ohlášení
* projekt pro provedení stavby
* projekt skutečného provedení stavby
* zaměření stávajícího stavu
* projekty zdravotechnické včetně přípojek

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

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

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

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

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

